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►► Wstępniak ◄◄ 
 
Drodzy Czytelnicy! 
 
Witamy Was po wakacjach, jeszcze w wakacyjnych 
humorach i z głowami w chmurach. ChociaŜ chyba juŜ 
nie długo, bo październikowo-listopadowa aura i szara 
studencka rzeczywistość powoli kaŜą zejść na zie-
mię… Jeśli zdąŜyliście się stęsknić za Globusikiem, to 
proszę bardzo! Jak zwykle przywracamy Wam nieodle-
głe jeszcze wspomnienia górskich wędrówek, zapachu 
lasu, widoku przestrzeni, wiatru we włosach i wolności 
w sercu… A wszystko to przepojone geograficzną cie-
kawością świata i młodzieńczą dociekliwością. Wypo-
wiedziane gdzieś daleko słowa „Chwilo trwaj!” przyno-
simy ze sobą w plecakach pełnych cennych doświad-
czeń, zbliŜających nas do odkrywania tajemnic przyro-
dy i człowieka. Zapraszamy Was teŜ w podróŜ w prze-
szłość trochę odleglejszą (zwłaszcza dla niektórych;) 
niŜ ubiegłe wakacje – podróŜ do pierwszego roku stu-
diów, w którą zabiorą Was nasi świeŜo upieczeni geo-
grafowie. Nawet studenci II roku przekonają się, jak 
wiele się zmieniło w ich Ŝyciu od tego czasu. Oczywi-
ście tradycyjnych rubryk teŜ nie zabraknie. W tym nu-
merze we „Wszyscy ich znamy…” wywiad z dr. Trze-
paczem. Wywiad wyjątkowo przeprowadzony na Ŝywo, 
face-to-face… 
 
Gorąco zachęcamy do lektury! 
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Zdjęcie na okładce: Obóz adaptacyjny 2010 — M. Czerski 
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PAMIĘTAJ: TABLICA INFORMACYJNA KGUJ I INFO KGUJ NAJLEPSZYMI 
ŹRÓDŁAMI INFORMACJI  

 

To juŜ było… 
 

OBÓZ NA WĘGRZECH (16 - 22 września 2010). W czasie Obozu Kołowicze odwiedzili Eger, Góry Bukowe, Misz-
kolc, Debreczyn, Węgierską Pusztę, oraz Budapeszt, gdzie niektórzy zostali kilka dni dłuŜej. W wyjeździe wzięło udział 
16 osób, ale niektórzy dojechali kilka dni później. Przeprowadzone zostały niezwykle skrupulatne badania w jaskiniach 
Gór Bukowych, a doświadczona obozowiczka Marta Gawlik dała wykład o znanych na całym świecie węgierskich win-
nicach, a takŜe o metodach produkcji wina;) Szukajcie fotoreportaŜu w tym numerze „Globusika” 
 
ADAPCIAK Odbył się w dniach 27-30 września. Zapraszamy do przeczytania relacji stworzonej przez świeŜo upieczo-
ną geografię. 
 
NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE KGUJ (12 października) Nowy Statut KGUJ uchwalony został jednogło-
śnie. Gratulujemy Kołowiczom zgrania i wspaniałej frekwencji na Walnym!!! 
Więcej na stronie 12. 

 

To nas czeka… 

 

OTRZĘSINY!!! Drodzy Pierwszoroczniacy! A takŜe drodzy drugo, trzecie, czwarto, piąto, szósto rocz-
niacy, a nawet ci jeszcze wyŜej z doktorantami włącznie! JuŜ wkrótce w dniach 5 – 7 listopada 2010 odbędą się na nie-
znanej jeszcze szerszej publiczności Gibasówce tradycyjne Otrzęsiny! Pełnoprawnym Kołowiczem stanie się tylko ten 
pierwszoroczniak, który nie dość, Ŝe pojedzie na Otrzęsiny to jeszcze przejdzie pozytywnie wszystkie próby na jakie 
zostanie wystawiony przez Wielką Komisję Kołowej Starszyzny! Mamy nadzieje, Ŝe komuś to się uda... Pragnę jednak 
wszystkich uspokoić. Wedle potwierdzonych materiałami archiwalnymi informacji w czasie dotychczasowych Otrzęsin 
nikt jeszcze nie zginął (no chyba Ŝe w lesie :P). 
 Teraz garść niezbędnych informacji: 
Cena: 10 zł za noc. Noce planowane są dwie, czyli prostym rachunkem 20 zł + dojazd 
Zbiórka:  Przy kasach w budynku dworca o 14:20 (tak jak na adapciak), lub we własnym zakresie. 
Jedzenie: NaleŜy zapewnić sobie indywidualnie (no chyba, Ŝe ktoś nie chce jeść, bo sępienie będzie nie mile widziane). 
Niestety nie ma juŜ co liczyć na zasoby wspólnej kiełbasy... Polecam się w nią jednak zaopatrzyć, bo moŜe uda się roz-
palić ognisko;) 
Sprzęt obowiązkowy: Buty terenowe (czyli takie, które chronią kostkę u nóg, a nie jakieś pseudogórskie dziwactwa), 
kurtka (na adapciaku nie wszyscy mieli), mapa Beskidu Małego, czołówka (będziemy szli po ciemku), karimata (nie 
będzie juŜ takich luksusów jak na lasku, bo nie ma tam duŜo miejsca). No i oczywiście obowiązkowy jest PLECAK!!! (a 
nie torba, a juŜ zwłaszcza na kółkach...) 
Przydatne informacje: http://gibasy.prv.pl/ 
Zapisy: Aby pojechać na Otrzęsiny naleŜy zapisać się na listę wywieszoną w Kole. Tą listę na której czerwonymi litera-
mi napisano: OTRZĘSINY 
 Pojawiło się ostatnio wiele nieścisłości na ten temat i aby je zdementować oświadczam, Ŝe poprawna jest tylko 
lista z CZERWONYM napisem. Ta z niebieskim została wywieszona jako eksperyment psychologiczny przez przeds-
tawicieli/cielki Kołowych SłuŜb Specjalnych, które chcą sprawdzić ile osób uda się im przekonać do wpisania się w 
niewłaściwym miejscu. Ze względów organizacyjnych prosiłbym jednak o wpisywanie się wyłącznie na listę CZER-
WONĄ!!! (Organizator Otrzęsin) 
 

WALNE ZEBRANIE odbędzie się 2 grudnia 2010. Zostaną wybrane nowe Władze Koła Geografów. Przyjdź i nie 
pozwól, Ŝeby inni decydowali za Ciebie! 
 
ZJAZD GEOGRAFÓW W tym roku nasze Koło ma zaszczyt być organizatorem 25 Ogólnopolskiego Zjazdu Geogra-
fów. Pracy będzie duŜo, więc juŜ teraz zachęcamy wszystkie chętne osoby, które by chciały pomóc w organizacji Zjaz-
du. Zgłaszajcie się do członków Zarządu. Jednym z zadań, które moŜemy przydzielić juŜ dziś jakieś chętnej osobie, to 
opracowanie krótkiej historii Zjazdu (gdzie się odbywał, kaŜdy zjazd i kto wygrywał itp.). Trzeba będzie poszperać w 
archiwum KGUJ, popytać starszych Kołowiczów i członków innych kół geografów. Czekamy na chętnych! 
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stacią Imprezy na Orientacje. Kilkoro śmiałków dobra-
nych w dwuosobowe ekipy wybrało się na trudną grę po 
okolicy Lasku. Jako reprezentantka jednej z ekip muszę 
przyznać, Ŝe InO sprawiło nie małe trudności (zarówno 
uczestnikom jak i organizatorom;) jednak wszystkim 
wcześniej (uczestnicy), lub później (organizatorzy) udało 
się wrócić do chatki. Wieczorem podczas P.W.I. w postaci 
gry w jungle speed, eurobiznes, bierki oraz wszelkie gry 
karciane zostały ogłoszone wyniki szalonego InO. Nie 
sposób w tym miejscu nie wymienić wszystkich bohate-
rów (a takŜe bohaterskich organizatorów InO). I tak: 

3 miejsce: Gosia & Marta 
2 miejsce: Patryk & Maciek 
1 miejsce: Natalia & Jacek  
Organizatorzy: Basia, Maciek, Michał  

Wszyscy szczęśliwcy zostali obdarowani drogocennymi 
nagrodami. Tego wieczoru P.W.I trwało wyjątkowo długo 
i przebiegało w wyjątkowo miłej atmosferze. 
  Ostatni dzień przeznaczony był na powrót do do-
mów. Jednak niespokojne dusze geografów nie pozwoliły 
nam spocząć na laurach. Z tego powodu postanowiliśmy 
wykorzystać niepowtarzalną okazję zobaczenia tak unikal-
nego miejsca jak muzeum browarnictwa w śywcu. Sied-
mioro największych śmiałków (gdyŜ reszta nie mniej 
śmiałych geografów zaniechała wykonania ostatniego 
adapciakowego zadania) udało się do tego magicznego 
miejsca. W trakcie zwiedzania przenieśliśmy się w wehi-
kule czasu do pamiętnego roku 1881 :) P.W.I. i zwiedza-
nie róŜnych zakątków świata trwało jeszcze długo. Po 
drodze okiem geografa zostały ocenione dworce PKP w 
śywcu, Bielsku i Katowicach. Sprawdziliśmy teŜ do-
świadczalnie czy katowicki spodek naprawdę jest okrągły. 
Tym sposobem zakończył się Adapciak 2010. Reszta 
szczegółów niech pozostanie w naszej pamięci, a kto nie 
był niech Ŝałuje… :) 
 

Natalia Dąbek 

27 września 2010 r. szesnaścioro wystraszo-
nych pierwszoroczniaków oraz kilkoro (nie) mniej 
wystraszonych członków Uniwersyteckiej Starszyzny 
zebrało się na dworcu PKP w Krakowie. Po pierw-
szych próbach przełamania lodów wszyscy udali się 
do pociągu, gdzie próby zostały z lepszymi, lub gor-
szymi efektami kontynuowane. Czas podróŜy minął i 
po szybkich zakupach w Pewli Wielkiej przed pierw-
szakami zostało postawione pierwsze bojowe zadanie 
– trafienie do chatki „Lasek”. Zadanie to – choć dla 
geografa powinno być banalne – banalnym się jednak 
nie okazało. Po długich obradach nad mapą (którą, o 
dziwo, ktoś miał!) i dokładnym oglądnięciu wszyst-
kich skrzyŜowań i zakrętów, obraliśmy właściwą, 
choć, jak się okazało, okręŜna drogę. W Lasku czekała 
juŜ na nas ekipa, którą – przynajmniej tak nam się wy-
dawało – zostawiliśmy z tyłu…  

Po szybkim rozpakowaniu się i posileniu 
przystąpiliśmy do Procesu Wzajemnej Integracji. Ko-
lejnym zadaniem (chyba jeszcze trudniejszym niŜ tra-
fienie na Lasek) było zapamiętanie, jak kto ma na 
imię. Jednak i to nie był koniec. Po pewnym czasie 
jako prawdziwi geografowie, zaciekawiliśmy się tym, 
kto gdzie mieszka i skąd pochodzi. To wyzwanie wy-
czerpało na pierwszy dzień pulę zadań bojowych – 
choć bynajmniej nie zakończyło P.W.I. :) 

Dzień kolejny rozpoczął się deszczowo, co 
nie specjalnie zmotywowało nas do wczesnej pobudki. 
Wspólnymi siłami udało nam się jednak zebrać i wyjść 
na deszczową wycieczkę krajoznawczą po przepięk-
nym (choć dosyć mokrym) Beskidzie śywieckim. 
Choć wszyscy szli dziarsko i Ŝwawo w pewnym mo-
mencie zatrzęśli się z przeraŜenia. Przed uczestnikami 
bowiem wyrosła nagle a niespodziewanie hydrologicz-
na bariera sprawiająca wraŜenie nieprzekraczalnej! 
Geograf jednak się nie poddaje! – kierowani tą ideą 
postanowiliśmy przedostać się na drugą stronę w bród. 
Jak na geografa przystało, okazaliśmy się całkiem nie-
złymi budowniczymi tam. Zadanie to okazało się tak 
pasjonujące, Ŝe wszyscy (no prawie) zgodnie porzucili 
moŜliwość przebycia tego odcinka trasy asfaltową 
drogą biegnącą nieopodal. Gdy wreszcie udało się 
pokonać pędzący nurt Koszarawy nasza ekspedycja 
udała się do sklepu w celu zakupienia gazet niezbęd-
nych do suszenia butów. Ci nieszczęśnicy, którzy zde-
cydowali się na przejście rzeki mostem, zostali bezli-
tośnie wyśmiani :) 

Po dotarciu do chatki i poczynieniu koniecz-
nych czynności suszących przystąpiliśmy do kontynu-
owania P.W.I. poprzez grę w kalambury. Zacięta wal-
ka trwała długo, ale za to znacznie poszerzyła nasze 
geograficzne (i inne) umiejętności. 

Dzień kolejny (środa) zaczął się dosyć orygi-
nalnie – deszczowo. Nie zniechęciło nas to do podjęcia 
kolejnego juŜ trudnego zadania – tym razem pod po-

Relacja pierwszoroczniaka z adapciaka 
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Fot. Maciek Czerski 
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 Tytuł nie jest przypadkowy, bo to juŜ 
mój trzeci globusikowy tekst wprowadzający o EGEA. 
Postaram się, Ŝeby nie był banalny (chociaŜ nie wiem, 
czy poprzednie były). Nie ukrywam, Ŝe tekst ma charak-
ter propagandowo-informacyjny, z naciskiem na propa-
gandowy;) Chciałbym aby zachęcił Was do aktywnego 
działania w naszej „sekcji międzynarodowej” naszego 
Koła, jaką jest EGEA Kraków. Podstawowe informacje 
na temat EGEA – co oznacza nazwa i czym się zajmuje 
organizacja, powinniście znać z tegorocznego, a moŜe i 
zeszłorocznego wykładu inauguracyjnego (bo tekst skie-
rowany jest nie tylko do pierwszoroczniaków, ale przede 
wszystkim do wszystkich osób, które jeszcze do EGEA 
nie naleŜą!!!). 
 Podstawą działalności stowarzyszenia jest swoista 

triada: kongresy, wymiany studenckie i seminaria. Moja 
przygoda z EGEA rozpoczęła się przed trzema laty od 
udziału w  jednym z takich kongresów - jednego z waŜ-
niejszych kongresów, bo kongresu rocznego. Gdy z śyłą 
i Manuelem zapisywaliśmy się na wspomniany kongres, 
mieliśmy niewielkie pojęcie o tym, czym jest dokładnie 
EGEA. Nie wiedzieliśmy teŜ jak do końca wygląda kon-
gres. Wszystkie nasze wątpliwości zostały rozwiane pod-
czas pierwszego wyjazdu. Kongres uwaŜam do tej pory 
za jedno z najwartościowszych wydarzeń na całych mo-
ich studiach. Był to wyjazd, podczas którego wiele się 
nauczyliśmy, poznaliśmy fantastycznych ludzi, zwiedzi-
liśmy ciekawe miejsca… Zrozumieliśmy, Ŝe warto ak-
tywnie działać w EGEA. Jestem głęboko przekonany, Ŝe 
kaŜda zapytana przez Was osoba, która uczestniczyła w 
którymkolwiek z organizowanych przez EGEA kongre-
sów, seminariów czy wymian, odpowie Wam podobnie – 
Warto! Przede wszystkim dlatego, Ŝe kongres to miejsce 
wymiany wiedzy, doświadczeń, kultury i integracji rozu-
mianej bardzo róŜnie. Stałymi punktami kaŜdego kongre-
su są wykłady oraz „workshopy”, czyli warsztaty, na 
których dyskutuje się na przeróŜne tematy. Podczas kon-
gresu odbywają się takŜe krótkie wyjazdy oraz prezenta-
cje krajów, na których nasi koledzy z zagranicy przedsta-
wiają nam kulturę i obyczaje swojej ojczyzny. Wszystko 
to sprawia, Ŝe kongresy są arcyciekawą formą nauki po-
przez dobrą zabawę i obcowanie z drugim człowiekiem. 
Jako Ŝe odbywają się w róŜnych częściach Europy, dają 
niebywałą okazję do poznania róŜnych krajów i ich 
mieszkańców. 
 Kolejną formą aktywności w ramach EGEA są 

wymiany studenckie. Wydaje mi się, Ŝe ta forma jest 
najprzyjemniejsza i, co waŜne, nie limitowana, no, chyba 
Ŝe przez naszą wyobraźnię i czas:). Wymianę studencką 
moŜecie zorganizować sami. Wystarczy tylko napisać do 
kolegów z innego miasta (entity), zaprosić ich do nas, a 
później złoŜyć im rewizytę. EGEA Kraków organizował 
wymiany z takimi ośrodkami studenckimi jak: Berno, 
Bruksela, Munster, Nowy Sad, Utrecht i Amsterdam. Ja 
uczestniczyłem w wymianie z Amsterdamem. Podobnie 
jak kongresy, wymianę równieŜ wspominam często. Jeśli 
zastanawiacie się co moŜna robić na takich wymianach, 
podpowiadam: my na przykład w Amsterdamie spróbo-
waliśmy jazdy na rowerze po niekończących się płaskich 
ścieŜkach rowerowych, zobaczyliśmy prawdziwe holen-

derskie wiatraki, pola tulipanów i sprawdziliśmy jak 
smakuje prawdziwy holenderski ser zaraz po zrobieniu. 
Niektórzy z naszej ekipy odkryli, czym jest perspektywa 
człowieka, inni uprawiali w tym płaskim kraju wspi-
naczkę (niestety tylko po schodach) potrafili teŜ porozu-
miewać się w ojczystych językach. Jeśli chcecie, Ŝeby te 
cztery litery EGEA przynosiły wam miłe wspomnienia 
i skojarzenia, nie czekajcie i zapisujcie się! Włączcie się 
w aktywną działalność EGEA. Zapraszamy na stronę 
www.egea.eu/entity/Krakow – tam moŜna się zareje-
strować i dowiedzieć więcej o EGEA. Szczególnie za-
praszamy nowe pokolenie geografów naszej uczelni 
i tych, którzy jeszcze nie odkryli uroków studiowania z 
EGEA. Zapraszamy i czekamy na Was! 
 
Michał „Masaj” Jakiel 
 

P.S. W najbliŜszym czasie mamy plany wymian z Hisz-
panią (Barcelona) i Finlandią (Helsinki). Poza tym, jak 
co roku niektóre z entity organizują imprezy sylwestro-
we. Jeśli nie macie jeszcze planów sylwestrowych, to 
jest to świetna okazja by spędzić tę szczególną noc w 
ciekawym miejscu! Na przełomie grudnia i stycznia 
ruszą zapewne rejestracje na tegoroczne kongresy regio-
nalne, do czego juŜ teraz gorąco zachęcam. Jest w czym 
wybierać: Holandia, Rumunia, Słowenia, Rosja. 

 

Kongresy Regionalne 2011: 
 
Easten Regional Congress  
Miejsce: (by EGEA Timisoara) 
Termin: 31.03 - 5.04 2011 
Rejestracja: Grudzień- styczeń 
 
Western Regional Congress  
Miejsce: Sint-Michielsgestel, Netherlands 
Termin: 8.04 - 13.04 2011 
Cena: Ilość miejsc: ~110 
 
North&Baltic Regional Congress  
Miejsce: (by EGEA Saint Petersburg) 
Termin: 20.04 - 25.04 2011 
Rejestracja: Grudzień- styczeń 
 
EUROMED Regional Congress  
Miejsce: (by EGEA Ljubljana) 
Termin: 6.05 - 11.05 2011 
Rejestracja: Styczeń 

EGEA. Do trzech razy sztuka!  

Wymiana z Amsterdamem 
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Poniedziałek, 22:44 – krótki  sms od Asi. Czy 
miałabym czas, Ŝeby pomóc w badaniach 
w Czarnohorze? Jasne! Wtorek – szybki prze-
gląd rzeczy (nie, jednak mój śpiwór nie nadaje 
się na spanie pod namiotem w październiku…) 
Potem intensywne poszukiwania śpiwora z jak 
największym „minusem”. Noc środa/czwartek 
– cała ekipa w komplecie mknie busikiem 
w stronę najwyŜszego pasma Karpat Ze-
wnętrznych. 
 

 Młodzi naukowcy 
Było nas ośmioro. RóŜne specjalizacje, a 

nawet róŜne kierunki. Osiem osób i sześć projektów 
badawczych. Naszym opiekunem naukowym był dr 
Mateusz Troll, który obozy w Czarnohorze organizo-
wał juŜ nie pierwszy raz i tutaj teŜ kontynuował swoje 
badania na temat pasterstwa. Mgr Agata Warchalska 
– organizatorka obozu, doktorantka w zakładzie Roz-
woju Regionalnego, zajmowała się społecznym od-
biorem turystyki przez okoliczną ludność. Agnieszka i 
Natalia, równieŜ panie magister, doktorantki w Zakła-
dzie Geografii Fizycznej, dopiero po długich nalega-
niach zdradziły przedmiot swoich badań (Jaki? Ja teŜ 
nie zdradzę. Zapraszamy na sesję naukową w ramach 
Festiwalu Huculskiego juŜ na wiosnę:). Marcin 
i Tymek tworzyli interdyscyplinarny, geologiczno-
geomorfologiczny zespół. KaŜdy z nich miał swój 
własny projekt, ale pokrewieństwo nauk i tematów 
(obaj zajmowali się formami skałkowymi) pozwoliło 

im stworzyć zgrany team i wspierać się wzajemnie, co 
zapewne wzbogaciło badania kaŜdego z nich. 
 Asia, doktorantka z Zakładu Hydrologii, zaj-
mowała się źródłami. Mimo Ŝe nie jest to moja spe-
cjalizacja, z radością przystałam na propozycję pomo-
cy w tych badaniach, tym bardziej, Ŝe miałyśmy juŜ 
wspólne doświadczenia ze źródłami bieszczadzki-
mi… Szybko teŜ sobie uświadomiłam, Ŝe źródełka 
moŜna przecieŜ rozpatrywać nie tylko na sposób czy-
sto krenologiczny:) 
 

 Cienie w chmurach 
 Obie z Asią byłyśmy w Czarnohorze pierwszy 
raz. Fakt, Ŝe o mojej obecności na tym obozie zadecy-
dował przypadek (jechałam w zastępstwie koleŜanki) i 
to na dwa dni przed wyjazdem, sprawił, Ŝe od początku 
do samego końca Czarnohora wydawała mi się jeszcze 
bardziej magiczna. W istocie, była bardzo piękna o tej 
porze roku. Dolnoreglowe buczyny (choć, niestety, nie 
wszędzie dobrze zachowane) były właśnie w fazie peł-
nego wybarwienia liści. Jednak nasz pierwszy widok na 
wyŜsze partie stoków był zgoła odmienny. Jako Ŝe wy-
ruszyłyśmy w górę wczesnym rankiem tuŜ po przyjeź-
dzie, minęło kilka godzin zanim zobaczyłyśmy szczyty 
wyłaniające się z porannych mgieł. Oszronione świerki i 
grań przyprószona śniegiem robiły bajeczne wraŜenie, 
ale teŜ zbudziły nutkę niepokoju: „oj, moŜe być zimno 
w nocy…”. 
 Na samej grani było jeszcze ciekawiej. Wiatr 
przetaczał przez grzbiet masy chmur. W końcu jednak 
zaświeciło słońce, a chmury ułoŜyły się miękko u na-
szych stóp. Widmo Brockenu! – krzyczy nagle Asia. 
Przez piętnaście minut stałyśmy tam oczarowane podzi-
wiając własne cienie w glorii… Podobno to wróŜy 
śmierć w górach, ale przecieŜ to piękna śmierć… To 
przesąd („a ludzie mówią, i mówią uczenie…”), który 
wymyślił i spopularyzował Jan Alfred Szczepański – 
tak pisze o tym Wikipedia:) 
 

 Nad Jeziorkiem Niesamowitym 

Odcienie Czarnohory 
Impresje z obozu naukowego (październik 2010) 

Nasze pierwsze widmo Brockenu 

Na grani 

Jeziorko Niesamowite 
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 Na nocleg – juŜ po zmroku, pod intensywnie 
ugwieŜdŜonym niebem – wybrałyśmy sobie płaskie dno 
glacjalnego kotła pod Turkułem (ponad 1700 m n.p.m.). 
Namiot bezpiecznie osłonięty kępami kosówki stał się 
naszym domem i wraz z gorącą zupką chińską wystarczył 
do pełni szczęścia, zaś ciepłe śpiwory i podwójne polary 
zapewniły nam komfort termiczny w nocy. 

Poranek był słoneczny i zachęcał do dalszej dro-
gi. Przed odejściem poszłyśmy jeszcze przyjrzeć się z 
bliska Jeziorku Niesamowitemu. Wypisana na tablicy w 
języku ukraińskim legenda głosi, Ŝe kto wrzuci do niego 
kamień lub wykąpie się w nim, niechybnie ściągnie nad 
Czarnohorę burze, grady i huraganowe wiatry. Inna le-
genda mówi, Ŝe wędrowiec, który przemyje twarz w wo-
dach jeziorka, do końca roku znajdzie swoją drugą poło-
wę. Nie próbowałyśmy ani jednego, ani drugiego dla 
bezpieczeństwa własnego i czarnohorskiej przyrody… 
  

 Spotkania… 
Dzień upłynął na wędrówce granią i zachwytach 

nad wieloplanową panoramą Karpat Wschodnich. Dopie-

ro spotkanie z Mateuszem i Agatą na przełęczy pod Ho-
werlą uświadomiło nam, Ŝe nie wszyscy mają takie rado-
sne nastroje. My się nie przejmujemy brakiem zasięgu 
(hmm… wystarczyło wybrać sieć), a tu ktoś się o nas 
martwi… Kiedy juŜ wyjaśniliśmy sobie wszystko i uspo-
koiłyśmy zmartwionych organizatorów, ruszyłyśmy dalej 
przez Howerlę w kierunku Pietrosa, badając źródełka 
połoŜone przy szlaku. 
 Kolejny nocleg zaplanowałyśmy w chatce tury-
stycznej – Peremyczce. Nie tylko my miałyśmy taki za-
miar. „Zachaditie!” – z daleka zaprosił nas jeden ze spo-
tkanej kilkakrotnie tego dnia grupy Ukraińców. Ten wie-
czór był wyjątkowy. Nasi nowi przyjaciele zatroszczyli 
się o to, by porządnie napalić w piecu i utrzymywać 
ogień przez całą noc. Na gorącą herbatę nie trzeba było 
długo czekać. Okazało się teŜ, Ŝe Ukraińcy nie nosili w 
góry zupek chińskich. Oczy nam się robiły coraz więk-
sze, kiedy wyciągali z plecaków cały zestaw naczyń tury-
stycznych, słoiki z mięsem (przyrządzonym w domu), 
ziemniaki, duŜą główkę kapusty… Na obiad jadłyśmy 
więc zupę z prawdziwego zdarzenia, zagryzając czosn-
kiem;) Asia dodatkowo, z racji swojego lekkiego przezię-
bienia, z którym przyjechała w Czarnohorę, otrzymała 

specjalną kurację spirytusowo-Ŝeńszeniową. Myślałyśmy, 
Ŝe nic nas juŜ nie zaskoczy, do czasu, kiedy towarzysze 
wyciągnęli komplet porządnych szachów i kości do 
gry… 
 

 Powroty… 
 Następnego dnia pogoda się popsuła. Z trudem 
utrzymywałyśmy się na grani pod naporem wiatru i 
skostniałymi rękami robiłyśmy pomiary w ostatnich źró-
dłach. Szybko, ale nie bez Ŝalu, podjęłyśmy decyzję, Ŝe 
trzeba jednak schodzić. Noc spędziłyśmy więc juŜ duŜo 
niŜej, ale tym razem namiot przykryła nam cienka war-
stwa świeŜego śniegu. Dopiero kolejnego dnia dotarły-
śmy na ostatni nocleg do naszej wspólnej obozowej bazy 
– Chatki u Kuby. 

Chatka miała swój huculski klimat, ale nie bez 
wpływów polskich oczywiście, ze względu na osobę wła-
ściciela. Zwłaszcza ten laptop Kuby jakoś nie pasował… 
Wychodek na zewnątrz, tradycyjnie. Zaskakująca za to 
była obecność zlewu w domu i prysznica (na zewnątrz, 
niestety, i to bez osłonięcia…). Rozwiązanie techniczne 
polegało na doprowadzeniu wody z pobliskiego źródła 
(oczywiście juŜ znamy jego skład chemiczny:). Tempera-
tura wody (7,3oC) była cieplejsza od temperatury powie-
trza, co jednak wcale nie zachęcało do skorzystania z 
prysznica pod chmurką… Lepiej czym prędzej wracać do 
Krakowa. Do domów dotarliśmy grubo po północy. Na-
zajutrz seminarium magisterskie o 10.00. Spoko, wyśpię 
się… 

 
Tekst: Ewelina Mocior 

Zdjęcia: Ewelina Mocior, Joanna Plenzler 

Nasz dom;) 

PoŜegnanie z Czarnohorą 

Howerla — najwyŜszy szczyt Karpat Zewnętrznych 
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Wieloaspektowy wykład mgr Marty Gawlik* nt. winiarstwa i uprawy 
winorośli na Węgrzech. Były równieŜ ćwiczenia i konwersatorium z 
geografii win. Zaliczenie, które moŜna uzyskać podczas indywidualnych 
konsultacji, będzie polegało na rozpoznawaniu win podczas degustacji. 

Magya
roszá

g 

Najszybsza droga na Węgry 

Oboz
owic

ze (p
rawie

) w k
ompl

ecie 

*Mgr Marta Gawlik jest autorką pracy magisterskiej pt. „Uwarunkowania i perspektywy rozwoju winnic i upraw wino-
rośli w Polsce południowo-wschodniej”. 

Naukowe oblicze Masaja 

OŜywiona dyskusja geografów na naukowe 
tematy... 

Preze
s w a

kcji 

Hortobagy: trawem i błotem 
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Rozkład jazdy po masajsku 

Moje nogi pachną cudnie:) 

CENZURA 

Ja chcę do mamy! 

Polaka poznasz wszędzie 

N
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) 

Dowcip Ma
saja — i na

wet krzesło
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Przyganiał kocioł garnkowi, 
Czyli: na drugim roku wszystko wygląda inaczej 

Rozmowa Maćka Czerskiego (II rok) z Natalią Dąbek (I rok) 
 
Październik... Jak co roku dostajemy zastrzyk nowych geografów. PrzyjeŜdŜają na Kampus, biegają po nim zagubieni i starają 
się między sobą integrować. Jak widzą nową studencką rzeczywistość? A jak widzą ich starsze roczniki? Pora na konfrontację! 
 
Obserwowanie pierwszoroczniaków zmagających się z kampusowo-geograficzną rzeczywistością jest naprawdę ciekawe! Co 
prawda rok wcześniej przechodziłem mniej więcej to samo, ale przyjmijmy roboczo, Ŝe juŜ tego nie pamiętam i przejdźmy do 
wyników obserwacji. 
 
Uczciwość kaŜe mi na początku napisać to co od czasu do czasu powtarzam po Adapciaku: obecny pierwszy rok jest obiecują-
cy. Na pewno lepszy niŜ poprzedni. No... to juŜ koniec słodzenia! Zaczynamy! 
 
Obiecujący? Ładne słowo. My po prostu jesteśmy wyjątkowi, jedyni w swoim rodzaju i nadzwyczajni! CzyŜ nie? :) a to 
dopiero początek (tak sądzę :P) 
 
Zanalizuję najpierw syndrom październikowej, a w zasadzie mówiąc szerzej pierwszosemestralnej nadgorliwości. Nadgorliwość 
ta dotyczy chodzenia na WSZYSTKIE wykłady, co oczywiście dla ludzi, którzy juŜ trochę studiują jest nie do pomyślenia... Po 
pewnym czasie pewnie im to przejdzie, ale póki co nie wiedzą, Ŝe czas przeznaczany na niektóre wykłady moŜna spoŜytkować w 
pokoju Koła. 
 
Jaka nadgorliwość? Maćku widać, Ŝe nie znasz Ŝycia. Pozwolę sobie zacytować posłyszaną przed chwilą wypowiedź:  
„-Ej, idziemy na wykład? 
– A masz karty?  
– tak.  
– to idziemy”  
Oczywiście autorzy w/w dialogu nie powiedzieli co to za karty, więc śmiem twierdzić, Ŝe to taki skrót od „kratkowany ze-
szyt do robienia notatek”. A ile w tym prawdy niech kaŜdy rozstrzygnie na własną odpowiedzialność. 
 
No właśnie... A propos pokoju koła. Doprawdy niepojętym jest jak pierwszy rok pazerny jest na kanapę!!! Wystarczy, Ŝe wejdą i 
juŜ cała kanapa zajęta! Siedzą tam sobie i grają w FIFĘ, bądź w PESa. Zero działalności naukowej…;) 
 
Jaki brak działalności naukowej! Właśnie siedzę na wspomnianej kanapie (co za czepianie się – po to jest Ŝeby na niej sie-
dzieć. Jak chcecie sobie ją oglądać to proszę. My wprowadzimy nowe zwyczaje, a co!) – zatem siedzę ja na tejŜe kanapie i 
pracuję – w dodatku naukowo – pisząc do Globusika. A poza tym, kiedy mamy grać w FIFĘ, skoro tyle czasu spędzamy na 
wykładach? Jest czas na pracę i jest czas na zabawę. Ten drugi spędzamy w pokoju Koła :) 
 
Wrócę jednak do wspomnianej nadgorliwości. Bywa i tak, Ŝe z punktu widzenia Koła jest ona obiecująca. Na spotkanie informa-
cyjne dotyczące zmiany statutu przyszli prawie wszyscy reprezentanci pierwszego roku, a na Walnym zjawił się komplet pierw-
szoroczniaków. Pogratulować. Szkoda tylko, Ŝe na spotkanie o EGEA, które przeznaczone było właśnie dla pierwszego roku 
przyszło… 5 osób! A na stronie EGEA zarejestrowała się do czasu pisania tegoŜ artykułu jedna osoba (brawo, Andrzeju!). Czym 
to wytłumaczyć? Chyba tylko strachem przed Ŝartami Masaja;) 
 
Bo strasznie się uparliście na robienie spotkań wtorkowym wieczorem. ToŜ to jedyny dzień kiedy kończymy tak wcześnie 
zajęcia! Kto by tam w kole siedział jeszcze :P 
 
A teraz – skoro mam tą niezaprzeczalną moŜliwość wypowiedzieć się (i to w jakŜe zacnym wydawnictwie), oto kilka wnio-
sków do Koła od pierwszoroczniaków (mam nadzieję, Ŝe się do mnie przyłączą!) 
Po pierwsze – bardzo prosimy o dbanie o dostateczną ilość cukru w kole. To straszne, kiedy przychodzimy po męczącym 
wykładzie (na który wszyscy idziemy, jak juŜ było wspomniane) i musimy pić gorzką herbatę! Skoro jesteśmy obiecujący, 
to dbać o nas trzeba, nie? 
Drugi wniosek: wyjazdy. Podobno do Koła przede wszystkim warto się zapisać (przynajmniej tak mi się obiło :P) ze wzglę-
du na duŜą ilość wyjazdów itp. A tu co? Adapciak, otrzęsiny, dętki… No dobra nie jest najgorzej – ale jeszcze, jeszcze :) 
Ponadto, jak juŜ wyŜej wspomniałam – dosyć spotkań we wtorki! Sami widzieliście na spotkaniu dot. EGEA, jaka wtedy 
moŜe być marna frekwencja. Osobiście wnioskuję o przeniesienie kołowej działalności naukowej na środy. To optymalny 
termin :) 
 
Podsumowując, tegoroczny pierwszy rok jest wyjątkowy i trzeba o niego dbać! Nie zarzyna się kury która znosi złote jajka! 
ChociaŜ pamiętajcie: nie wszystko złoto, co się świeci. Ale ciii! PrzecieŜ nas to nie dotyczy :) 



Globusik październik  2010 11 

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

 
Ale, Ale… To jeszcze nie koniec przesłuchania. Skoro chodzicie na wszystkie wykłady, to doskonale! Podzielcie się swoimi 
wraŜeniami z Czytelnikami Globusika! 
 
Podstawy geografii człowieka 
 Skala geograficzna tego wykładu jest róŜna o tyle, o ile uda nam się wstać w poniedziałek na 9 rano. Jeśli jednak wsta-
niemy, to świetna okazja aby dowiedzieć się jakie są przyczyny niedoŜywienia (studentów), jak bardzo jesteśmy wraŜli-
wi (ekologicznie) oraz co mają szyszki do bezrobocia (ach ten stary a dobry przykład! :) 
 
Oj, widać, Ŝe dopiero zaczynacie wykłady z tego kursu… Z czym innym moŜe się on kojarzyć, jak nie z pączkami? W najbliŜ-
szym czasie dowiecie się, jaką odległość jest w stanie przebyć konsument, aby kupić pączki. Bo o pachnących Ŝarówkach 
juŜ chyba było? A jak nie było, to będzie;) 
 
Statystyka 
Dla niektórych z nas to był właśnie pierwszy wykład w ich krótkim Ŝyciu. Jeszcze dobrze nie zaczęliśmy studiować – a 
tu proszę. Statystyka. Ale nie wszystko groźne, co brzmi groźnie! W końcu macierz jest dla geografa słowem niecenzu-
ralnym, a w statystyce nie ma ani odrobiny matematyki! No cóŜ. Ile w tym prawdy – czas pokaŜe. Tymczasem będę koń-
czyć, bo trzeba pouczyć się dziwnych wzorków ( ∑ ωi Q1 xp ) do kolokwium z tego jakŜe prostego przedmiotu :) 
 
„Pierwszy rok zawsze jest aktywny w Kole. Do pierwszego kolosa ze statystyki” – tak mówi się i ponoć od dawna mówiło się 
w Kole. Ten przedmiot zabierze Wam czas, nerwy i nie wiem co jeszcze… Pewnie niektórym równieŜ pieniądze, bo warunki 
od zawsze sypały się gęsto. Teraz zmienił się prowadzący, ale statystyka to statystyka. Nie Ŝebym straszył… 
 

Socjologia 
Porywający przedmiot, pozwalający nam zrozumieć, czym tak naprawdę zajmuje się socjologia. Roztrząsanie proble-
mów jakie mają socjolodzy pozwala nam się socjalizować, bez łamania norm społecznych. Działanie systemów społecz-
nych sprawdzamy dokładnie zaraz po wykładzie, poszukując notatek u nielicznych osób, które empirycznie ich doświad-
czyły.  
 
Przeglądając archiwum Koła Geografów, będące skarbnicą wiedzy na kaŜdy temat, dotarłem do informacji, Ŝe zajęcia z so-
cjologii z obecnym prowadzącym odbywają się od ponad 20 lat! CóŜ więcej mogę Wam powiedzieć… 
 
Podstawy ekonomii 
Ogrom auli tak nas przytłacza, Ŝe wszyscy podczas tego wykładu skupiamy się wokół prowadzącego. Ta bliskość powo-
duje czasem chęć wspólnego zatańczenia pogo. Być moŜe kategorie nominalne wykładu nie są zbyt wysokie, za to wolu-
men tych spotkań jest przytłaczający. Zawsze to miło na początku omówić przegląd wtorkowej prasy, czy teŜ wspomnieć 
pokrótce o trasach autobusów komunikacji miejskiej w Krakowie.  
 
Przytłacza Was ogrom auli? No dajcie spokój… aula, jak aula. Dla dobra własnego skupcie się lepiej na J.M. Keynesie i pod 
Ŝadnym pozorem nie piszcie o nim na egzaminie! Tak będzie dla Was lepiej. Naprawdę ;) 
 
Podstawy geografii fizycznej z elementami astronomii 
Chcesz wiedzieć jakie psikusy moŜe krajobraz zrobić dwóm nieszczęśliwie zakochanym Cowboyom? A moŜe interesuje 
Cię, jakimi metodami będą nas badać kosmici, gdy juŜ opanują ziemię? Ciekawi Cię, który z pracowników UJ nosił za 
młodu długie włosy?  Odpowiedzi na te i inne pytanie uzyskasz tylko uczestnicząc w wykładach z geografii fizycznej! 
Przyjdź i sam się przekonaj! 
 
Przedmiot ten zaliczyć moŜna do przedmiotów kopalnych. Uczestniczenie w wykładach jest jednoznaczne z wydobywaniem 
dowcipów płynących z ust dr hab. Balona. Jako Ŝe płyną one obficie, nie jest to trudne. A jak będziecie grzeczni moŜe prowa-
dzący zaśpiewa Wam o tym jak to kondor jajo zniósł. I jeszcze jedno: koniecznie przesyłajcie „marginesy” Waszych notatek 
do Globusika! 
 
Geologia 
Ciekawy przyrodniczy przedmiot, na którym dowiadujemy się mnóstwo interesujących rzeczy w tempie, w którym mo-
Ŝemy je zobaczyć, ale nie koniecznie zapisać i zapamiętać :) MoŜemy dowiedzieć się, Ŝe minerały (na fotografii) na 
prawdę mają połysk oraz Ŝe minerały (na fotografii) są twarde lub mniej twarde.  
 
Oj, czepiacie się, Ŝe tylko na fotografii… wystarczy przejść się do muzeum geologicznego w Instytucie Geologii i będziecie 
mogli sobie chyba nawet dotknąć. Wykład stanie się w najbliŜszym czasie znacznie bardziej wybuchowy niŜ jest do tej pory, 
zwłaszcza jak słuchać będziecie o wulkanach. Kończąc tym optymistycznym akcentem, dziękuję za rozmowę Szanownej 
Przedstawicielce Roku Pierwszego. 
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 → walne → walne → walne → walne → walne → walne → walne → walne → walne → walne → walne → walne 

 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła Geografów UJ, czyli w skrócie NWZC 

KGUJ odbyło się 12-go października br., stanowiąc drugie juŜ podejście do zwołania wszystkich 
członków naszego Koła. Szeroka akcja propagandowa odpowiedzialności za Koło przeprowa-
dzona wśród jego członków i przemowa Komisji Rewizyjnej na nieudanym NWZC z 13-go maja 
przyniosły jednak zamierzony skutek, czego efektem była wysoka frekwencja. W sali 1.21 im. 
Wincentego Pola udało się zebrać wymagane do obrad kworum. Obecni byli takŜe dyrektor Insty-
tutu, prof. Bolesław Domański oraz opiekun Koła, dr Mirosław śelazny. Zebranie rozpoczęło się o 
godzinie 17:15, kiedy to Iwona – organizator porządkowy w Zarządzie – spokojnym głosem po-
prosiła wszystkich zebranych o ciszę. Po oficjalnych przywitaniach otworzyliśmy obrady. Na sa-
mym początku przedstawiony został plan spotkania, do którego uwagę zgłosił opiekun Koła, dr 
Mirosław śelazny. ZauwaŜył on brak w planie obrad punktu dotyczącego wyboru Komisji Skruta-
cyjnej. Zdecydowaliśmy o jego wprowadzeniu przed samym głosowaniem. 
• Po raz kolejny przedstawione zostały, lecz tym razem pokrótce i bez dyskusji, zmiany, 

które zostaną wprowadzone wraz z przyjęciem nowego Statutu: 
• wprowadzono zapis na temat doktoranta, rozwiązujący problem przynaleŜności dokto-

ranta do Koła, bez względu na jego definicję, jako studenta studiów trzeciego stopnia, 
czy teŜ uczestnika studiów doktoranckich; 

• istotnie zmieniona została definicja członka nadzwyczajnego, którym dotychczas mógł 
być kaŜdy, kto jest zainteresowany pracą Koła. Nowa definicja zakłada, Ŝe taka osoba 
oprócz zainteresowania pracą Koła, musi być równieŜ studentem dowolnej uczelni lub 
absolwentem geografii naszego Uniwersytetu, który podczas studiów był członkiem zwy-
czajnym Koła; 

• uściślona została moŜliwość podjęcia przez Koło współpracy międzynarodowej oraz 
uczestnictwa w organizacjach międzynarodowych.; 

• poprawiona została procedura wyboru nowych władz: określono warunki waŜności odda-
nego głosu oraz nadano prawo Komisji Rewizyjnej do rozwiązywana problemów powsta-
łych podczas Walnego Zebrania, poprzez wydłuŜenie jej kadencji do momentu zakończe-
nia zebrania; 

• określono obowiązki poszczególnych członków Zarządu oraz dokonano korekty praw i 
obowiązków członków zwyczajnych i nadzwyczajnych; 

• ustalono formę powstania Sądu KoleŜeńskiego i jego kompetencje. 
Te i inne zmiany były szeroko dyskutowane podczas dwóch Zebrań Kołowych i wielu nieofi-

cjalnych spotkań Zarządu z członkami i Komisją Rewizyjną. Wszystkim uczestnikom tych spo-
tkań i osobom, które zgłosiły do nas swoje uwagi drogą mailową serdecznie dziękuję. 

Ze względu na bardzo szybkie zniknięcie ciastek, uczestnicy Zebrania przeszli do wyboru 
Komisji Skrutacyjnej, w której skład weszli: Maciek Czerski oraz „geograficzne dinozaury” – jak 
siebie określają Agnieszka Gajda i Marta Gawlik. Po krótkim instruktaŜu, jak naleŜy głosować 
(czyli nacisnąć przycisk) nadeszła chwila podjęcia decyzji o nowym Statucie. „Za” opowiedziały 
się 44 osoby, sprzeciwu ani wstrzymania się od głosu nie zanotowano. Osób obecnych 47. Po 
ogłoszeniu wyników nastąpiły gromkie brawa oraz oficjalne zamknięcie zebrania. Jeszcze ogło-
szenia parafialne EGEA i w końcu moŜna było pójść na piwo (albo whisky). 

Nowy Statut będzie obowiązywał od 1-go listopada. Zdaję sobie sprawę, Ŝe nie jest idealny, 
jak kaŜda rzecz będąca wytworem ludzkiego umysłu i rąk przez niego sterowanych. Mam jednak 
nadzieję, Ŝe zapisy Statutu przyczynią się do sprawniejszego działania Koła przez następne kil-
ka, a moŜe kilkadziesiąt lat. Bardzo cieszę się z tak licznej obecności na NWZC studentów z 
pierwszego roku, którzy swoją działalność w Kole podejmą w myśl nowego Statutu. 

 
 

Prezes KGUJ 
Mariusz Hajdo 

Nadzwyczajne Walne, nadzwyczajny Statut 
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→ biblioteka → biblioteka→ biblioteka→ biblioteka→ biblioteka→ biblioteka→ biblioteka→ biblioteka→ biblioteka 

 
Bibliotekarz poleca! 

 
Jakie są zalety podróŜowania autostopem, kaŜdy (lub prawie kaŜdy) geograf wie. Tego środka transportu nikomu 
nie trzeba specjalnie reklamować. W Kole odbywa się jednak wiele dyskusji o tym, gdzie się stopem jeździ lepiej, a 
gdzie gorzej… Gdzie się stopem da jeździć, a gdzie w ogóle „nie biorą” (strasznie wędkarsko zabrzmiało mi to 
określenie). Dyskusje odbywają się przewaŜnie na podstawie własnych doświadczeń lub historii zasłyszanych od 
znajomych. Pora jednak wprowadzić do stopowych dyskusji dawkę „profesjonalnej literatury”. Mowa tu o relacji z 5-
letniej podróŜy dookoła świata (wyłącznie wiadomym środkiem transportu). Kinga & Chopin – autorzy ksiąŜki zosta-
li za swoją podróŜ nagrodzeni prestiŜowymi Kolosami. Ich ksiąŜkę „Prowadził nas los” poleca Bibliotekarz;) Ci co 
jej jeszcze nie przeczytali dowiedzą się, Ŝe na stopa moŜna złapać zarówno jacht, jak i samolot, oraz, Ŝe nie ma 
miejsc w których nie da się nic złapać. 
Dane techniczne: KsiąŜka oznaczona jest sygnaturą: E2-874 
 
 
 
Ryszard Kapuściński, królem reportaŜu był. Myślę, Ŝe z tym zdaniem większość czytelników się zgodzi. Skoro tak, 
to dobrze by było poczytać trochę jego ksiąŜek. Obrazą dla większości Kołowiczów byłoby polecenie takich klasy-
ków autora, jak choćby Cesarz czy Heban. Polecę więc ksiąŜkę, która jest znacznie mniej popularna, co oczywi-
ście nie oznacza, Ŝe mniej wartościowa. „Szachinszach” – bo o tej pozycji mowa – jest reportaŜem o rewolucjach 
w Iranie, poczynając od I wojny światowej aŜ po rewolucję Chomeiniego w 1979 roku. Egzotycznie brzmiący tytuł 
oznacza dosłownie „Król królów” i jest tradycyjnym tytułem władców Persji. Warto przeczytać! 
Dane techniczne: KsiąŜka oznaczona jest sygnaturą: E1-869 

 
 

Bibliotekarz przypomina! 
 

... Ŝe jeŜeli ktoś poŜyczył z Biblioteki ksiąŜkę, bądź mapę to powinien ją oddać po najpóźniej 3 miesiącach! A jako 
Ŝe na dniach odbędzie się inwentaryzacja kołowych zbiorów absolutnie nieprzekraczalnym terminem zwrotu 

WSZYSTKICH pozycji jest 10 listopada! 
Liczę na to, Ŝe wszyscy biblioteczni dłuŜnicy się z tego wywiąŜą… 

Bibliotekarz KGUJ 
Maciek Czerski 

→ ziemniak→ ziemniak→ ziemniak→ ziemniak→ ziemniak→ ziemniak→ ziemniak→ ziemniak→ ziemniak→  

 
„Los nam sprzyja. W grocie znaleźliśmy pełno ziemniaków. 
Ładujemy część do plecaka i idziemy szukać miejsca na 
ognisko. Po drodze Ludwik zmierzył się jeszcze z „Kominem 
na Poty”, ale stwierdził, Ŝe to nie godne jego uwagi i dał spo-
kój. Zabiwakowaliśmy pod Turnią Marcinkowicza. Panowie 
po drzewo i wodę, panie szykują smakołyki. Ogień buszuje, 
woda w kociołku wrze, i juŜ jest barszczyk, Ŝe palce lizać. 
Teraz ziemniaczki i jabłuszka w popiół. Sama rozkosz. Niech 
Ŝałują ci, których wystraszył ranny deszcz.” 

(z Biuletynu KGUJ z roku 1964) 
 

 

Tak prawie pół wieku temu nasi kołowi przodkowie two-
rzyli tradycję, współcześnie roboczo nazwaną „pieczonym 
ziemniaczkiem”. 
 W związku z trwającym od jakiegoś czasu trendem 
przywracania do naszego kalendarza imprez sprzed lat, 
chcemy i tą przypomnieć naszym Kołowiczom. Oczekujcie 
w najbliŜszym czasie większej dawki informacji na 
drzwiach i kalendarzu. :) 

Rzecz o pieczonym ziemniaku 
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Marginesy notatek... 

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

System środowiska przyrodniczego 
 
• Z punktu widzenia ekosystemu krakowskich Błoń taką pielgrzymkę papieską moŜna rozpatrywać 

jako pewną katastrofę przyrodniczą. 
• Ten wykład jest nieco dziewiczy i nagi, ale bynajmniej nie podniecający. 

• [o układzie pokarmowym człowieka jako przykładzie systemu] Gdzie Państwo macie wejście, a 

gdzie wyjście z tego systemu dobrze wiecie... W pewnych specyficznych okolicznościach wejście do 

tego systemu moŜe być teŜ wyjściem. 

• Pewne organizmy niekoniecznie myślały głową, bo tej głowy jeszcze nie było. 

• Im mózg ludzki jest bardziej rozwinięty, tym bardziej hedonistyczny. 
• Kibice Wisły nie szwendają się pod stadionem Cracovii i w ten sposób unikają zakłóceń. To teŜ jest 

rodzaj regulacji w systemie. 

 

Dendrochronologia 
 

• [o zaleŜności krzywej dendrochronologicznej i przebiegu temperatur] MoŜemy ten związek określić 

współczynnikiem podobieństwa, współczynnikiem korelacji albo jeszcze bardziej wyuzdaną statysty-

ką… 

• PoniewaŜ jestem leciwy – wczesnomezozoiczny – pamiętałem przymrozek roku 1952 na „zimną 

Zośkę” i skojarzyłem bardzo niski przyrost słoja buka w tym roku. 

• Jednym z podstawowych źródeł tlenków azotu w powietrzu  są Rolls Royce’y. 

• Humaniści dzielą drzewa na choinki i liściaste. 

 

 

Strefy i regiony morfoklimatyczne 
 

• Będziecie państwo mieli jedno radosne spotkanie z panią doktor Gorczycą. 

• Czy spłukiwanie jest procesem epizodycznym? Czy trwa długo? Strasznie krótko! Nie zawsze zdąŜę 

dojechać do Łazów! 

Nieprawda, Ŝe... 

→ nieprawda→ nieprawda→ nieprawda→ nieprawda→ nieprawda→ nieprawda→ nieprawda→ nieprawda→  

… redakcja Globusika w celu podniesienia czytelnictwa wśród pracowników naukowych Instytutu rozwaŜa przedrukowywa-
nie fragmentów prac magisterskich studentów II roku SUM. 

… Honorowi Krwiodawcy są przyjmowani w sekretariacie poza kolejnością. 
… skończyły się zapasy z Węgier 
… został ogłoszony przetarg na wykonanie krzesełkowej kolejki linowej do sekretariatu. 
… miały miejsce próby przekupienia Jury w konkursie na najlepsze geograficzne ciasto. Było to niemoŜliwe z dwóch powo-

dów: po pierwsze – skład Jury nie jest jeszcze znany, a po drugie – to nie było przekupstwo. 
… pracownicy IGiGP podpisali petycję do władz, aby w Łazach nigdy nie przesta-

wało padać 
… Paweł K., pseudonim „śyła” sypia w Kole (on tylko odpoczywa) 
… o uczestników Otrzęsin walczą head hunterzy 
…  yerba mate jest dopalaczem 
… Prezesowi się przytyło 
… Marcin R. chodzi na wykłady w kąpielówkach 
… Monika ś. została oddana do archiwum 
… Majox nie wie, o co chodzi 
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→ wszyscy→ wszyscy→ wszyscy→ wszyscy→ wszyscy→ wszyscy→ wszyscy→ wszyscy→ wszyscy→ wszyscy→  

Dr Piotr Trzepacz 
Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa 

IGiGP UJ 

Północ, południe, wschód czy zachód? Dlaczego? 

Północ, bo dom na północ od Krakowa. 

 

Geografia jest królową nauk, ponieważ… 

Daje nieograniczone możliwości badawcze. 

 

Moje miejsce na Ziemi: 

W tej chwili są dwa. Jedno to na pewno Kraków. Osiedliłem się tu 7 lat temu i bardzo mi to miejsce odpowia-

da. A drugie to nieduża miejscowość pod Szczecinem, która nazywa się Radziszewo, gdzie urodziłem się, wy-

chowałem, gdzie w dalszym ciągu mieszka moja rodzina. 

 

Chciałbym zmienić w sobie: 

Chciałbym się nauczyć odmawiać. I być bardziej zdyscyplinowanym względem siebie. 

 

Chciałbym zmienić w otaczającym mnie świecie: 

Spowolnić go trochę. 

 

Największe moje osiągnięcie. 

Na pewno sam fakt, iż udało mi się uzyskać zatrudnienie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z tym żadne moje 

inne osiągnięcia się nie równają. 

 

Z czasów studenckich najlepiej pamiętam: 

Oczywiście najbardziej zajęcia terenowe. 

 

Jakieś wspomnienia z Kołem Geografów w tle: 

Z racji tego, że studiowałem gdzie indziej, niestety nie miałem kontaktów z tutejszym kołem. 

 

W geografii zawsze najmniej lubiłem: 

Zawsze udawało mi się znaleźć, nawet w dalszej mi tematyce, coś, co dawało się lubić. I o żadnej części geo-

grafii nie mogę powiedzieć, że zupełnie jej nie akceptuję. Niektórzy odpowiedzą w takiej sytuacji, że na przy-

kład nie lubili uczyć się na pamięć danych. Ja też uważałem to zawsze za raczej słabą metodę, ale bardziej 

zwracałem uwagę na to, co te dane reprezentują i przez to udawało mi się je polubić. 

 

Najbardziej zaś pociągało mnie w niej… 

Po pierwsze różnorodność. Po drugie to, że w dużej mierze w geografii bada się człowieka, jego zachowanie, 

efekty jego działalności. 

 

Jeśli nie geografia, to (alternatywne drogi życiowe)… 

Było kilka pomysłów. Nie wiem, jak bardzo się tu odkryć, ale przyznam się do czegoś, do czego się jeszcze 

nikomu nie przyznałem. Planowałem zdawać do szkoły aktorskiej. W toku liceum bardzo dużo działałem w 

szkolnym teatrze. Byłem autorem kilku scenariuszy. Bardzo mnie to pociągało, ale przyznam, że trochę stchó-

rzyłem, bo uważałem, że wyjątkowo trudno dostać się do szkoły teatralnej. Druga droga to stosunki między-

narodowe. W pewnym momencie podjąłem nawet dodatkowe studia. Jednak zawsze na pierwszym miejscu 

była geografia. 



Dr Piotr Trzepacz 
Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa 

IGiGP UJ 
 

(cd.) 
Moje zainteresowania badawcze: 

One ewoluują. Staram się nie ograniczać do jakiejś wąskiej działki. Pracę doktorską napisałem o portach lotni-

czych i ich oddziaływaniu. Jako dydaktyk mam spore doświadczenie w prowadzeniu zajęć w zakresie geografii 

ludności, politycznej, czy planowania przestrzennego. W tej chwili ukierunkowuję prowadzone badania na ta-

kie zjawiska, jak kształtowanie się sieci miast. To się pośrednio wiąże z tą tematyką lotniczą, ponieważ punk-

tem wyjścia był wpływ połączeń lotniczych na rozwój miast. Nigdy nie pozwoliłem sobie natomiast, aby się dać 

zaszufladkować. To jest bardzo korzystne, bo trudno o moment jakiegokolwiek znużenia, gdy jednocześnie 

bada się wiele aspektów życia. Jest ono przez to ciekawsze. 

 

Standardowe pytanie: w wolnych chwilach… 

To bardzo trudne pytanie i to nie dlatego, że tych chwil jest bardzo mało. Mam to szczęście i nieszczęście zara-

zem, że praca jest moim głównym hobby i tak naprawdę powrót do domu oznacza tylko zmianę biurka. Mo-

mentami, gdy przygotowuję jakiś artykuł, nie myślę, że muszę to zrobić, bo to moja praca. Mimo kilku dobrych 

lat ciągle widzę jeszcze pracę jako hobby, zainteresowanie. Nie traktuję tego na zasadzie obowiązku. Nie każdy 

może tak powiedzieć. 

Każdą wolną chwilę inwestuję w siebie, nauką języków obcych, studiami podyplomowymi. W wieku 30 lat 

pierwszy raz w życiu byłem w tym roku na urlopie. To wiele tłumaczy. 

 

U studentów cenię… 

To jest fajne pytanie, bo bardzo lubię studentów. Cenię sobie szczególnie tych, którzy przychodzą do mnie w 

sprawach niekoniecznie związanych z zajęciami. Cenię wszystkich studentów, którzy nie ograniczają się do stu-

diowania. Takich, którzy znajdują czas na działanie w różnych organizacjach studenckich, poznawanie świata 

poprzez podróże. Zdaję sobie sprawę, że to wielki wysiłek i tym bardziej to cenię. W wielu przypadkach do-

świadczenie studentów w zakresie tego, jak wiele już miejsc widzieli, było w stanie wprowadzić mnie w pewne 

zakłopotanie, choć i mi udało się sporo pojeździć po Europie. Sam żałuję, że w czasie studiów skupiałem się 

wyłącznie na studiowaniu. To są lata, których się nie odzyska, wiele rzeczy bezpowrotnie się kończy. Chylę czo-

ła przed niektórymi z Was. 

 

Na pewno obleję studenta, który… 

Nie jest przygotowany, a kłamie, że jest. Kłamstwo jest czymś, co tępię bezwzględnie. Próby oszustwa, wma-

wiania czegokolwiek są nie do przyjęcia. Staram się być wyrozumiałym. Wiem, że w życiu różnie bywa. Wiem, 

że ktoś może nie móc się przygotować z obiektywnych względów, a może być taki moment, że nie ma na to 

siły. Tak zwyczajnie, po ludzku. Ja to naprawdę rozumiem i jestem w stanie to przyjąć. Zawsze znajdziemy ja-

kieś rozwiązanie. 

 

Miejsce, które muszę jeszcze zobaczyć: 

Założyłem kiedyś, że chciałbym zobaczyć wszystkie te miejsca, które zobaczył mój tata, gdy był marynarzem. A 

był na Antarktydzie, w Afryce, obu Amerykach. Te miejsca, które znam ze zdjęć, z pocztówek, rozbudziły we 

mnie chęć bycia geografem. Mój tata przestał pływać, kiedy się urodziłem, ale od dziecka byłem tym otoczony. 

Mnóstwo, tysiące zdjęć. 

Tata ma takie zdjęcie w porcie na tle Nowego Jorku jeszcze z World Trade Center. Chciałbym zrobić takie same 

ujęcie po tych kilkudziesięciu latach, gdzie wiele się zmieniło. 

 

Potomnym bym przekazał (mądrość życiowa): 

Czy ja jestem w stanie przekazać jakąś mądrość życiową? Nie czuję się autorytetem, ze względu na wiek i nie-

wiele pozazawodowych doświadczeń. To jest może trywialne, ale każdemu poradzę, by żył w zgodzie ze sobą 

samym. W różnych sytuacjach życiowych jesteśmy zmuszeni do odstąpienia od tego. Trzeba także mieć odwa-

gę mówić to, co się myśli. Osobom starszym, rodzinie, bez względu na to, czy są wyżej od nas, czy blisko nas. A 

to nie jest takie oczywiste. 


