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►► Wstępniak ◄◄ 
 
Drodzy Czytelnicy! 
 
Liście dawno opadły, przyszła śnieŜna zima. JuŜ czas globusiko-
wym weteranom przejść na zasłuŜoną emeryturę i opiekę nad 
Globusikiem przekazać młodszym redaktorskim adeptom. MoŜe 
wykiełkują z nich na wiosnę (a moŜe nawet jeszcze wcześniej) 
prawdziwe talenty? JuŜ teraz witamy w naszym redakcyjnym gro-
nie pół-dziennikarkę, pół-geografa, a jednocześnie kołową panią 
bibliotekarz – Ulę Nycz. Od następnego numeru dołączy do nas 
Natalia Dąbek, której tekst o adapciaku mieliście okazję czytać w 
poprzednim numerze.  
 
ŚwieŜa krew Globusikowi jak najbardziej się przyda. Czy nie za-
uwaŜyliście, Ŝe nasze pismo, słynące przecieŜ od dawna z tego, 
Ŝe jest nieregularnikiem, zaczęło wychodzić z pewną regularno-
ścią. Globusik na Dętki, Globusik w październiku dedykowany 
głównie dla I roku, Globusik na święta… Popadamy w rutynę. 
Trzeba nowych pomysłów, więcej ekstrawagancji i kreatywności! 
 
Na Święta oddajemy Wam Globusika o nietypowej tematyce – 
spróbujemy przyjrzeć się w nim losom geografów na rynku pracy. 
Bynajmniej jednak nie chcemy Wam w ten sposób uniemoŜliwiać 
boŜonarodzeniowego oderwania się od spraw doczesnych…
Rekompensujemy to duŜą dawką „Marginesów…”, co by humor 
w Święta dopisywał ;-) 
 
 

Z najlepszymi Ŝyczeniami, 
Redakcja 

 

 
PS. Dla tych, którym nie uda się zdobyć własnego papierowego 
egzemplarza, mamy dobrą wiadomość – moŜecie nas przeczytać 
(wreszcie!) równieŜ w internecie  na nowej stronie Koła. 
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PAMIĘTAJ: TABLICA INFORMACYJNA KGUJ I INFO KGUJ NAJLEPSZYMI 
ŹRÓDŁAMI INFORMACJI  

 

To juŜ było… 

 

OTRZĘSINY 
5-7 listopada 2010 r. na Gibasówce w Beskidzie Małym odbyły się Otrzęsiny I roku. Szczegółowej relacji szukajcie 
w numerze. 
 
SYLWESTER HYDROLOGICZNY (28/29 listopada 2010 r.) 
Kołową tradycją stało się nie dawno świętowanie Sylwestra Hydrologicznego. Było mokro. Jako Ŝe Sylwester jest tylko 
raz w roku uczczony został w sposób niezapomniany. 
 
WALNE (2 grudnia 2010 r.) 
Walne, Walne i po Walnym! Stary Zarząd odszedł, a pojawił się nowy. Prawdziwą sensacją jest jednak kontrowersyjny 
ruch kołowej społeczności, która funkcję Prezesa powierzyła kobiecie!!! Relacja z przebiegu Walnego na str. 12. 
 
KONKURS NA NAJLEPSZE KOŁOWE CIASTO (1 grudnia 2010 r.) 
Tak jak w zeszłym roku, dzień przed Walnym Kołowiczki (był teŜ jeden Kołowicz)  stają w szranki na polu kulinarnym.  
Jury oceniało wypieki biorąc pod uwagę wygląd, zapach, nazwę i… smak! ZwycięŜczynią została obrończyni tytułu 
Ania Grzywa ze swoim ciastem „Zakręcony banan”.  Drugie miejsce zajęła Estera z „Czarną Afryką”. Nagrodę publicz-
ności dostała praca zbiorowa pt. „Kołowa radość” autorstwa Pauliny Jędrzejak, Kamili Kowalewskiej i Iwony Polin-
ceusz. Wspaniałe ciasta w okamgnieniu zniknęły ze stołu napełniając głodne brzuchy. 
 
SZLACHETNA PACZKA (11 grudnia 2010 r.) 
Szlachetna Paczka przygotowana z wielkim poświęceniem przez Kołowiczów trafiła do rodziny! Uzbieraliśmy aŜ 9 pu-
deł, które ledwo zmieściły się do samochodu;) Pani Prezes juŜ wielokrotnie dziękowała wszystkim za zaangaŜowanie 
w przygotowanie paczki, a teraz redakcja Globusika dziękuje jej za koordynację tego przedsięwzięcia!;) 

SLAJDOWISKA 
W listopadzie odbyły się 2 slajdowiska. Justyna Błocka opowiadała o swoich przeŜyciach z praktyk w Wietnamie. Poka-
zała nam wspaniałe zdjęcia, a na koniec obejrzeliśmy krótki filmik związany z wyjazdem;) Drugie slajdowisko zorgani-
zowane zostało przez Ulę Nycz, która udowodniła, Ŝe da się dojechać stopem do Maroka. 

To nas czeka… 

 

WIGILA KOŁOWA (16 grudnia 2010 r.) 
JuŜ jutro o godzinie 18 zapraszamy wszystkich do sali 1.19 na kołową Wigilię. Zachęcamy do przygotowania specjałów 
kulinarnych (a wcześniej zgłoszenia tego wpisując się na listę na drzwiach Koła). 
 
SYLWESTER KOŁOWY 
Kiedy się odbędzie? Wtedy co zwykle;) JeŜeli nie macie jeszcze planów na Sylwestra, spędzenie go w gronie Kołowi-
czów na stacji naukowej w Łazach będzie doskonałym pomysłem! JeŜeli jesteście zainteresowani zgłaszajcie się do 
członków Zarządu. Uwaga!!! Liczba miejsc ograniczona!!! 

GLOBUSIK W INTERNECIE!!! 
 

Uwaga, uwaga! Ogłaszamy wszem i wobec, Ŝe najnowszy numer Globusika i prawie całe archi-
wum jest dostępne na nowej stronie Koła Geografów UJ! 

 
http://kolo.geo.uj.edu.pl 



4 grudzień 2010 Globusik 

→ absolwent → absolwent → absolwent → absolwent → absolwent → absolwent → absolwent → absolwent  

mgr Gabriela Brodacka 
 

Jak dawno zyskałeś prawo do pisania mgr przed nazwiskiem? 

2 lata temu 
 
Jaką specjalność/specjalizację ukończyłeś? 

Klimatologię i meteorologię 
 
Po jakim czasie od skończenia studiów znalazłeś pracę i co robiłeś w czasie między ukończeniem studiów a rozpoczę-

ciem pracy (poza szukaniem pracy oczywiście)? 

Rok po studiach znalazłam pracę, a przez ten rok rozpoczęłam doktorat. 
 
Gdzie obecnie pracujesz (instytucja/firma, miasto) i czym się zajmujesz w pracy? 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Kraków. 
Jestem synoptykiem meteorologicznym. 
 
W jaki sposób znalazłeś pracę? 

(wysłałeś CV do instytucji lub firmy/odpowiedziałeś na ogłoszenie/wykorzystałeś znajomości/jesteś freelanserem/

załoŜyłeś własną firmę – niepotrzebne skreślić:) 

Wysłałam CV do instytucji i zostałam zaproszona na rozmowę. 
 
Czy na rozmowie kwalifikacyjnej pojawiło się jakieś pytanie związane z geografią? 

 Tak 
 
Czy, Twoim zdaniem, ukończona uczelnia, kierunek studiów (geografia) i specjalność/specjalizacja czyni Cię osobą 

kompetentną w oczach pracodawcy? 

UwaŜam, Ŝe  tak. 
 
Czym zajmowałeś się w pracy magisterskiej? Czy miało to wpływ na Twoje zatrudnienie i czy przydaje Ci się to w obec-

nej pracy? 

W pracy badałam warunki biometeorologiczne pewnej zagranicznej miejscowości turystycznej. Sądzę, Ŝe praca jaką wło-
Ŝyłam w badania naukowe poszerzyły moją wiedzę i zakres doświadczeń. Z pewnością zostało to docenione przez praco-
dawcę. 
 
Czy wykorzystujesz na co dzień w pracy wiedzę zdobytą na studiach? Jeśli tak, to na których kursach zdobyłeś wiedzę i 

umiejętności, które przydają Ci się najbardziej? 

Oczywiście, codziennie korzystam i poszerzam wiedzę zdobytą na kaŜdym jednym kursie meteorologicznym i klimatolo-
gicznym. 
 
Czy pracujesz w środowisku geografów, czy w zupełnie innym zespole? 

m.in. geografów 
 
Czy zamierzasz w przyszłości zmienić pracę? 

Nigdy nie wiadomo, gdzie los człowieka rzuci… 
 
Czy tęsknisz do czasów studenckich? Dlaczego tak/dlaczego nie? 

Nieeee… wolę obecne Ŝycie, sprawy i organizowanie czasu po swojemu :) 
 
Jakieś dobre rady dla młodszych kolegów 

Rób to co kochasz i nie daj się wtłoczyć w szary tłum, bo tak trzeba i wszyscy tak robią. Twoje Ŝycie jest w Twoich rę-
kach. Zmieniaj świat na lepsze! POWODZENIA!! :D  

Absolwent geografii na rynku pracy 

 Na kolejnych stornach prezentujemy wywiady kwestionariuszowe z kilkoma „świeŜymi” absolwentami naszego 
kierunku, którzy mają pracę związaną z geografią. To tylko nieliczne przykłady geografów na rynku pracy. Chcemy prze-
konać w ten sposób wszystkich niedowiarków, Ŝe jednak się da! Trzeba tylko odrobiny wysiłku i wiary w siebie. 
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→ absolwent → absolwent → absolwent → absolwent → absolwent → absolwent → absolwent → absolwent → absolwent  

mgr BłaŜej Zamojski 
 
Jak dawno zyskałeś prawo do pisania mgr przed nazwiskiem? 

Nie było to bardzo dawno, gdyŜ obroniłem się w styczniu 2010 roku. Jak więc widać było to trochę po terminie – studia skończyłem 
w czerwcu 2009 roku. 
Jaką specjalność/specjalizację ukończyłeś? 

Na 5-letnich jednolitych studiach magisterskich były do wyboru dwie specjalności: geografi fizyczna i społeczno-ekonomiczna (ja 
wybrałem drugą, co nie znaczy, Ŝe nie fascynowała mnie pierwsza). Natomiast jeŜeli chodzi o specjalizację to obrałem ścieŜkę spe-
cjalizacyjną z GIS. Niestety na moim dyplomie nie ma o tym słowa, nad czym trochę ubolewam ;) 
Po jakim czasie od skończenia studiów znalazłeś pracę i co robiłeś w czasie między ukończeniem studiów a rozpoczęciem pracy 

(poza szukaniem pracy oczywiście)? 

Problem szukania pracy po skończeniu studiów nie do końca mnie dotyczył, poniewaŜ od czwartego roku pracowałem juŜ w firmie 
geodezyjnej. Mimo to sam moment ukończenia studiów wykorzystałem na zmianę pracy na stałą. 
Gdzie obecnie pracujesz (instytucja/firma, miasto) i czym się zajmujesz w pracy? 
Od niedawna pracuję w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie i zajmuję się tam zarządzaniem systemem informa-
cji przestrzennej oraz bazą danych form ochrony przyrody w województwie małopolskim. 
W jaki sposób znalazłeś pracę? 

Pierwszą pracę znalazłem rozsyłając swoje CV do róŜnych firm, natomiast kolejne znajdowałem odpowiadając na ogłoszenia znale-
zione na portalach związanych z GIS oraz w biuletynach informacji publicznej instytucji administracji publicznej. 
Czy na rozmowie kwalifikacyjnej pojawiło się jakieś pytanie związane z geografią? 

Oczywiście, na rozmowach większość pytań dotyczyła zagadnień geografii, ale na pewno związane jest to z „szerokim polem ba-
dawczym” geografii :) Przykładowo podczas ostatniej rozmowy pojawiły się pytania o formy ochrony przyrody w Polsce. DuŜa 
część pytań związana jest teŜ ze stopniem znajomości oprogramowania GIS, a zdarzają się równieŜ testy praktyczne, podczas któ-
rych naleŜy wykonać określone zadania (np. wyznaczyć korytarz ekologiczny). 
Czy, Twoim zdaniem, ukończona uczelnia, kierunek studiów (geografia) i specjalność/specjalizacja czyni Cię osobą kompetentną 

w oczach pracodawcy? 

Wydaje mi się Ŝe w duŜej mierze zaleŜy to od pracodawcy i jego wiedzy na temat tego, czym zajmuje się geograf. Nie wątpię, Ŝe 
moŜna trafić na pracodawcę, który będzie uwaŜał, Ŝe przez 5 lat studiów geograficznych uczy się na pamięć stolic państw i ile ton 
węgla wydobywają rocznie dane kraje. Ja na takiego kogoś nie trafiłem i wydaje mi się, Ŝe w branŜach, gdzie juŜ pracują geografo-
wie, są oni doceniani i uwaŜani są wykwalifikowanych pracowników. 
Czym zajmowałeś się w pracy magisterskiej? Czy miało to wpływ na Twoje zatrudnienie i czy przydaje Ci się to w obecnej pracy? 

Temat mojej pracy magisterskiej zupełnie nie był związany z tym, czym zajmowałem się w kolejnych pracach (poza wykorzysta-
niem GIS oczywiście). Prowadziłem badania dostępności systemu komunikacji miejskiej Krakowa, a w karierze zawodowej do tej 
pory zajmowałem się fotogrametrią, energetyką wiatrową oraz ochroną środowiska. 
Czy wykorzystujesz na co dzień w pracy wiedzę zdobytą na studiach? Jeśli tak, to na których kursach zdobyłeś wiedzę i umiejętno-

ści, które przydają Ci się najbardziej? 

Bez wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach bez wątpienia nie mógłbym zajmować się tym, co robię teraz. Taki jest juŜ charak-
ter pracy związanej z GIS. Dlatego mogę polecić wszystkie moŜliwe kursy z tej dziedziny, a takŜe wszystkie inne, które wymagają 
analitycznego myślenia. Jako przykład mogę podać ćwiczenia z geografii transportu u Pana dr. Kołosia, czy teŜ podstawy lokalizacji 
działalności gospodarczej. 
Czy pracujesz w środowisku geografów, czy w zupełnie innym zespole? 

Mimo Ŝe geografowie stanowią w mojej pracy mniejszość to pracuję w zespole złoŜonym z przyrodników, a więc są tam absolwenci 
ochrony środowiska, biologii oraz leśnictwa. 
Czy zamierzasz w przyszłości zmienić pracę? 

Nie wykluczam, Ŝe kiedyś mogę zmienić pracę, ale na razie jestem bardzo zadowolony i nie przeglądam ogłoszeń o pracę ;) 
Czy tęsknisz do czasów studenckich? Dlaczego tak/dlaczego nie? 

Chyba najbardziej tęsknię za ilością wolnego czasu w ciągu tygodnia, jaki miałem podczas studiów. 
Jakieś dobre rady dla młodszych kolegów? 

Po pierwsze doświadczenie zawodowe. Oferty pracy dla osób do 25 roku Ŝycia, z wyŜszym wykształceniem i 5 latami doświadcze-
nia pochodzą tylko z dowcipów, ale obecnie aby dostać dobrą pracę po zakończeniu studiów trzeba mieć juŜ jakieś doświadczenie. 
Dlatego warto zacząć jak najwcześniej, np. od praktyki czy staŜu w jakiejś instytucji związanej z planowaną ścieŜką rozwoju na 
studiach. Ja zaczynałem od rozesłania CV do kilku firm z prośbą o staŜ i był to strzał w dziesiątkę poniewaŜ dosyć szybko odezwała 
się do mnie firma oferując pracę na umowę zlecenie. Po drugie stypendia (zagraniczne ale teŜ polskie). Mając taką pozycję w swoim 
CV moŜna mieć pewność, Ŝe pracodawca zainteresuje się naszą aplikacją. Pobyt na stypendium jest teŜ fantastycznym sposobem na 
poznanie innych kultur, nowych ludzi oraz niezapomnianych miejsc. Podczas studiów wyjechałem na 2 stypendia i gdybym miał-
bym moŜliwość wyjazdu na trzecie to na pewno wykorzystałbym tę moŜliwość. Przydaje się teŜ działalność w organizacjach stu-
denckich. Zapisanie się do Koła Geografów czy EGEA jest bardzo proste, a daje moŜliwości uczestniczenia w badaniach, wyjazdach 
i kongresach. Nie bez znaczenia jest równieŜ moŜliwość uczestniczenia w świetnych zabawach :) 
 Na sam koniec Ŝyczę wszystkim młodym geografom odwagi w budowaniu swojej kariery zawodowej. Nie jest prawdą, Ŝe po 
geografii nie moŜna znaleźć pracy. Przykład mój jak i osób ode mnie z roku pokazuje, Ŝe całkiem dobrze radzimy sobie w dzisiej-
szych czasach. Tym samym mogę potwierdzić słowa Pana dr. Zborowskiego z jednego z wykładów: „geografowie radzą sobie do-
brze na rynku pracy”.  

Absolwent geografii na rynku pracy 
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→ absolwent → absolwent → absolwent → absolwent → absolwent → absolwent → absolwent → absolwent  

 
 

mgr Karolina Korzeniowska 
 
 
Jak dawno zyskałeś prawo do pisania mgr przed nazwiskiem? 

15.06.2010 
 
Jaką specjalność/specjalizację ukończyłeś? 

 Systemy informacji geograficznej 
 
Po jakim czasie od skończenia studiów znalazłeś pracę i co robiłeś w czasie między ukończeniem studiów a rozpoczęciem 

pracy (poza szukaniem pracy oczywiście)? 

Pracuję od pierwszej połowy sierpnia 2010. W międzyczasie dostałam się na studia III stopnia. 
 
Gdzie obecnie pracujesz (instytucja/firma, miasto) i czym się zajmujesz w pracy? 

Pracuję w MGGP Aero w Tarnowie, zajmuję się przetwarzaniem zdjęć lotniczych oraz danych LiDAR. 
 
W jaki sposób znalazłeś pracę? 

(wysłałeś CV do instytucji lub firmy/odpowiedziałeś na ogłoszenie/wykorzystałeś znajomości/jesteś freelanserem/załoŜyłeś 

własną firmę – niepotrzebne skreślić:) 

Dostałam e-maila z propozycją pracy (podobno ktoś mnie polecił). 
 
Czy na rozmowie kwalifikacyjnej pojawiło się jakieś pytanie związane z geografią? 

W sumie to nie pamiętam, pytania dotyczyły raczej umiejętności obsługi programów GIS, dalszych studiów i mojej 
(współautorskiej)  publikacji z GIS. 
 
Czy, Twoim zdaniem, ukończona uczelnia, kierunek studiów (geografia) i specjalizacja czyni Cię osobą kompetentną w 

oczach pracodawcy? 

Specjalizacja na pewno tak, ale uczelnia? – nie wiem. 
 
Czym zajmowałeś się w pracy magisterskiej? Czy miało to wpływ na Twoje zatrudnienie i czy przydaje Ci się to w obecnej 

pracy? 

Zajmowałam się interpolacją gęstości zaludnienia. MoŜliwe, Ŝe miało to wpływ, poniewaŜ w pracy wykorzystujemy inter-
polację. Ale ja bym zwróciła uwagę na inną kwestię, mianowicie, gdybym miała wiedzę, którą nabyłam w firmie, to napisa-
nie magisterki zajęłoby mi duŜo mniej czasu i analizy, które bym w niej zawarła, byłyby o wiele bardziej zaawansowane. 
 
Czy wykorzystujesz na co dzień w pracy wiedzę zdobytą na studiach? Jeśli tak, to na których kursach zdobyłeś wiedzę i 

umiejętności, które przydają Ci się najbardziej? 

 Tak – na kursach GIS. 
 
Czy pracujesz w środowisku geografów, czy w zupełnie innym zespole? 

50 % geodeci, 40% geografowie, 10% informatycy. 
 
Czy zamierzasz w przyszłości zmienić pracę? 

Przypuszczam, Ŝe tak, poniewaŜ nie lubię Tarnowa. 
 
Czy tęsknisz do czasów studenckich? Dlaczego tak/dlaczego nie? 

Tak, poniewaŜ był to beztroski czas ;) i nie musiałam wstawać o 6 rano :D 
 
Jakieś dobre rady dla młodszych kolegów? 

Zastanówcie się dobrze nad specjalnością jaką wybieracie na studiach. 

Absolwent geografii na rynku pracy 
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→ absolwent → absolwent → absolwent → absolwent → absolwent → absolwent → absolwent → absolwent  

 
mgr Dominik Płoskonka 

 
Jak dawno zyskałeś prawo do pisania mgr przed nazwiskiem? 

JuŜ ponad trzy lata temu. 
 

Jaką specjalność/specjalizację ukończyłeś? 

Gleboznawstwo. 
 
Po jakim czasie od skończenia studiów znalazłeś pracę i co robiłeś w czasie między ukończeniem studiów a rozpoczęciem 

pracy (poza szukaniem pracy oczywiście)? 

Miałem to szczęście/nieszczęście, Ŝe skromny studencki budŜet zmusił mnie do rozpoczęcia pracy na czwartym roku stu-
diów i od tamtej pory jestem wierny swojemu pracodawcy (z wzajemnością). 
 

Gdzie obecnie pracujesz (instytucja/firma, miasto) i czym się zajmujesz w pracy? 

W Zakładzie Geomorfologii i Hydrologii Gór i WyŜyn Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej 
Akademii Nauk (powinni skrócić tę nazwę). Jestem laborantem i robię mniej więcej to samo co UJ-towscy laboranci – pra-
ca techniczno-naukowa. 
 

W jaki sposób znalazłeś pracę? 

(wysłałeś CV do instytucji lub firmy/odpowiedziałeś na ogłoszenie/wykorzystałeś znajomości/jesteś freelanserem/załoŜyłeś 

własną firmę – niepotrzebne skreślić:) 

Taka jest brutalna rzeczywistość szukania pracy, same umiejętności to czasem za mało. 
 

Czy na rozmowie kwalifikacyjnej pojawiło się jakieś pytanie związane z geografią? 

Tak, i to nie jedno. 
 
Czy, Twoim zdaniem, ukończona uczelnia, kierunek studiów (geografia) i specjalność/specjalizacja czyni Cię osobą kom-

petentną w oczach pracodawcy? 

W moim konkretnym przypadku i w przypadku mojego konkretnego pracodawcy – zdecydowanie tak. Niestety czasami 
daje się odczuć, Ŝe na studiach zbyt mało uwagi poświęciłem geomorfologii.  
 
Czym zajmowałeś się w pracy magisterskiej? Czy miało to wpływ na Twoje zatrudnienie i czy przydaje Ci się to w obecnej 

pracy? 

Pisałem o metodach analizy uziarnienia gleb, czyli o tym, co naleŜało do moich obowiązków w PAN-ie. Badania te okazały 
się pomocne w dalszej pracy. 
 
Czy wykorzystujesz na co dzień w pracy wiedzę zdobytą na studiach? Jeśli tak, to na których kursach zdobyłeś wiedzę i 

umiejętności, które przydają Ci się najbardziej? 

Tak, wykorzystuję w podobnym stopniu wiedzę z wykładów, terenówek i laboratoriów. Szczególnie istotne okazały się 
kursy z metod analizy osadów (z geomorfologii) i gleb (z gleboznawstwa) oraz ćwiczenia terenowe z gleboznawstwa. 
 

Czy pracujesz w środowisku geografów, czy w zupełnie innym zespole? 

Zdecydowanie w środowisku geografów. 
 

Czy zamierzasz w przyszłości zmienić pracę? 

Nie. Oby Ŝycie mnie do tego nie zmusiło, bo pracuję w naprawdę fajnym miejscu. 
 

Czy tęsknisz do czasów studenckich? Dlaczego tak/dlaczego nie? 

Nie bardzo (choć jak kaŜdy, czasem, troszeczkę), praca stawia przede mną podobne wymagania. 
 

Jakieś dobre rady dla młodszych kolegów? 

Jeszcze na studiach zacznijcie przeglądać oferty pracy. Zobaczycie jakie są wymagania i jakie kursy realizować (GIS!). 
Jeden dobry staŜ moŜe się okazać waŜniejszy niŜ trzy dodatkowe kursy, przychylnie nastawiony kierownik jakiejś instytucj-
i/firmy – niŜ całe studia. Znalezienie pracy to proces probabilistyczny – choćbyście się nie wiem jak starali, nie ma na nic 
gwarancji, a jedynie zwiększenie szans (mimo tego jednak polecam się starać).  

Absolwent geografii na rynku pracy 
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mgr Olga Anna Pilarczyk 

 
Jak dawno zyskałeś prawo do pisania mgr przed nazwiskiem? 

Dokładnie 9 miesięcy i 9 dni temu (dane na dzień 15.12.2010) :) 
 

Jaką specjalność/specjalizację ukończyłeś? 

Geomorfologię 
 
Po jakim czasie od skończenia studiów znalazłeś pracę i co robiłeś w czasie między ukończeniem studiów a rozpoczęciem 

pracy (poza szukaniem pracy oczywiście)? 

Pracę znalazłam w niecały tydzień po obronie, więc tych kilka dni po ukończeniu studiów nie zdąŜyło zapaść mi w pamięć. 
Pewnie odsypiałam trudy imprez poobronowych ;) 
 
Gdzie obecnie pracujesz (instytucja/firma, miasto) i czym się zajmujesz w pracy? 
Pracuję w firmie TomTom w Łodzi na stanowisku digital cartographer & data operator. Jestem odpowiedzialna za róŜne 
projekty, w szczególności za aktualizację bazy danych zgodnie z obowiązującymi w firmie standardami. 
 

W jaki sposób znalazłeś pracę? 

(wysłałeś CV do instytucji lub firmy/odpowiedziałeś na ogłoszenie/wykorzystałeś znajomości/jesteś freelanserem/załoŜyłeś 

własną firmę – niepotrzebne skreślić:) 

Wysłałam CV i, o dziwo, oddzwonili :) 
 

Czy na rozmowie kwalifikacyjnej pojawiło się jakieś pytanie związane z geografią? 

Tak. Szef pytał mnie o znajomość podstaw kartografii i GIS. 
 
Czy, Twoim zdaniem, ukończona uczelnia, kierunek studiów (geografia) i specjalność/specjalizacja czyni Cię osobą kom-

petentną w oczach pracodawcy? 

Oczywiście, absolwenci geografii są bardzo mile widziani w podobnych firmach (no bo kto inny, jak nie geograf, ma tak 
znakomitą orientację w przestrzeni ;). Choć nie ukrywam, Ŝe wiedza geomorfologiczna jest w tym zawodzie bardzo mało 
przydatna. 
 
Czym zajmowałeś się w pracy magisterskiej? Czy miało to wpływ na Twoje zatrudnienie i czy przydaje Ci się to w obecnej 

pracy? 

Praca magisterska miała charakter terenowo-laboratoryjny i dotyczyła typów form skałkowych oraz ich odporności wzglę-
dem podłoŜa w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. W pracy zawodowej jeszcze nie miałam okazji wykorzystać tej wiedzy :) 
 
Czy wykorzystujesz na co dzień w pracy wiedzę zdobytą na studiach? Jeśli tak, to na których kursach zdobyłeś wiedzę i 

umiejętności, które przydają Ci się najbardziej? 

Zrządzeniem losu zajmuję się zawodowo tematyką, od której uciekałam na studiach :) Mam na myśli kartografię i GISy, z 
których to przedmiotów zaliczałam jedynie podstawowe kursy. Na szczęście istnieje coś takiego jak studia podyplomowe, 
dzięki którym moŜna na nowo zaprzyjaźnić się z odwzorowaniami czy ArcGisem :) 
 

Czy pracujesz w środowisku geografów, czy w zupełnie innym zespole? 

Pracuję w towarzystwie mieszanym, choć naprawdę sporo osób ukończyło (lub kończy) geografię. 
 

Czy zamierzasz w przyszłości zmienić pracę? 

Naturalnie! Rozwój osobisty to podstawa! 
 

Czy tęsknisz do czasów studenckich? Dlaczego tak/dlaczego nie? 

Jeszcze nie. Jak na pierwszą w Ŝyciu powaŜną pracę mam dość duŜo swobody, co pozwala kilka razy do roku ruszyć w 
umiarkowanie dalekie podróŜe. Wśród przyjaciół nie brakuje chętnych do spontanicznych imprez, a dzięki temu, Ŝe zara-
biam, mogę więcej niŜ na studiach poznawać i bardziej się rozwijać. śyć nie umierać :) 
 

Jakieś dobre rady dla młodszych kolegów? 

Szczypta pasji, garść pomysłów i odwaga. To jest to! :)  

Absolwent geografii na rynku pracy 
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mgr Anna Wójtowicz 

 
 
Jak dawno zyskałeś prawo do pisania mgr przed nazwiskiem? 

13 października 2010 
 
Jaką specjalność/specjalizację ukończyłeś? 

 Systemy informacji geograficznej 
 
Po jakim czasie od skończenia studiów znalazłeś pracę i co robiłeś w czasie między ukończeniem studiów a rozpoczęciem 

pracy (poza szukaniem pracy oczywiście)? 

Pracowałam w czasie studiów w firmie kartograficznej, miesiąc po obronie dostałam się do firmy zajmującej się GIS. 
 

Gdzie obecnie pracujesz (instytucja/firma, miasto) i czym się zajmujesz w pracy? 

ProGea Consulting, Kraków, klasyfikacja zdjęć satelitarnych. 
 

W jaki sposób znalazłeś pracę? 

(wysłałeś CV do instytucji lub firmy/odpowiedziałeś na ogłoszenie/wykorzystałeś znajomości/jesteś freelanserem/załoŜyłeś 

własną firmę – niepotrzebne skreślić:) 
 

Czy na rozmowie kwalifikacyjnej pojawiło się jakieś pytanie związane z geografią? 

Pytania dotyczyły znajomości zagadnień związanych z GIS i teledetekcją oraz oprogramowania GIS. 
 

Czy, Twoim zdaniem, ukończona uczelnia, kierunek studiów (geografia) i specjalizacja czyni Cię osobą kompetentną w 

oczach pracodawcy? 
Tak, głównie tematyka pracy magisterskiej. 
 
Czym zajmowałeś się w pracy magisterskiej? Czy miało to wpływ na Twoje zatrudnienie i czy przydaje Ci się to w obecnej 

pracy? 

Automatyczną klasyfikacją zabudowy na zdjęciach satelitarnych. Tak miało to wpływ i tak, przydaje się. 
 
Czy wykorzystujesz na co dzień w pracy wiedzę zdobytą na studiach? Jeśli tak, to na których kursach zdobyłeś wiedzę i 

umiejętności, które przydają Ci się najbardziej? 

Tak, wykorzystuję znajomość oprogramowania poznaną na ćwiczeniach (powinno być ich znacznie więcej) oraz wiedzę z 
teledetekcji. 
 

Czy pracujesz w środowisku geografów, czy w zupełnie innym zespole? 

Geografów 
 

Czy zamierzasz w przyszłości zmienić pracę? 

Na razie nie :) 
 

Czy tęsknisz do czasów studenckich? Dlaczego tak/dlaczego nie? 

Tak, brakuje mi spotkań z ludźmi, Ŝycia studenckiego i nawet chodzenia na wykłady :) 
 

Jakieś dobre rady dla młodszych kolegów? 

Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka, poznawanie nowych programów, uczenie się konkretnych praktycznych rzeczy, 
ogólna wiedza, znajomość róŜnego oprogramowania, ciekawa, mało popularna specjalizacja z przyszłością ;)  

Absolwent geografii na rynku pracy 
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mgr Bartosz Wieczorek 
 
Jak dawno zyskałeś prawo do pisania mgr przed nazwiskiem? 
Prace magisterską złoŜyłem w grudniu 2009 roku. Obroniłem się w styczniu 2010, tak więc magistrem oficjalnie jestem 
dokładnie od roku :) 
 
Jaką specjalność/specjalizację ukończyłeś? 

Nie licząc wielu innych ciekawych rzeczy, w jakie mam tendencje się angaŜować (drugie dzienne studia, studia podyplomo-
we, dodatkowe kursy i prace zarobkowe), a skupiając się na mej przeszłości związanej z IGiGP UJ tytularnie jestem magi-
strem geografii społeczno-ekonomicznej. 
 
Po jakim czasie od skończenia studiów znalazłeś pracę i co robiłeś w czasie między ukończeniem studiów a rozpoczęciem 

pracy (poza szukaniem pracy oczywiście)? 

CóŜ… Do tej pory nie przywiązywałem większej wagi do szukania pracy, dziwnym trafem to zwykle ona mnie znajduje, a 
nie ja ją. W Ŝyciu miałem juŜ przyjemność angaŜować się w wiele róŜnych prac zarobkowych, zarówno w trakcie studiów 
jak i po ich ukończeniu (mowa tu rzecz jasna o geografii, bo cały czas w dniu dzisiejszym jestem jeszcze “dziennym” stu-
dentem zarządzania w Instytucie Spraw Publicznych UJ, oraz “weekendowym” na Wojskowej Akademii Technicznej w 
Warszawie). Od obrony na geografii albo pracuję, albo wymyślam sobie wiecznie coś do roboty w ramach swej studenckiej 
(niestety w pełni uświadomionej) prokrastynacji :p 
 
Gdzie obecnie pracujesz (instytucja/firma, miasto) i czym się zajmujesz w pracy? 

Od stycznia 2010 roku związany jestem umową z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, ponadto na dzień dzisiejszy myślę 
równieŜ o własnej działalności gospodarczej (w formie spółki lub indywidualnie). Raz na jakiś czas od kilku lat mam okazje 
uczestniczyć jako prelegent w szkoleniach organizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego, ale i tak to jeszcze nie 
wszystko… Jak by nie patrzeć z powodu “ograniczonej ilości czasu” i ciągłego studiowania, które mam nadzieje pomyślnie 
zakończy się w roku 2011 uzyskaniem trzeciego dyplomu, zakończę na czas jakiś etap zdobywania wiedzy teoretycznej, a 
skupię się na stosowaniu jej w praktyce.  
 
W jaki sposób znalazłeś pracę? 

(wysłałeś CV do instytucji lub firmy/odpowiedziałeś na ogłoszenie/wykorzystałeś znajomości/jesteś freelanserem/załoŜyłeś 

własną firmę – niepotrzebne skreślić:) 

W jaki sposób znajdowałem prace… w zaleŜności od pracy bywało róŜnie, ale najcenniejsze i najciekawsze prace jakie mia-
łem okazje wykonywać do tej pory uzyskałem na skutek referencji i rekomendacji mojej osoby przez moich znajomych – 
tak było w przypadku FPDŚ, w przepadku Kauflandu odpowiedziałem na ogłoszenie, w przypadku EuroSolar pewien czło-
wiek na ulicy zwrócił na mnie uwagę, prace z CDR uzyskałem z polecenia, ale CV oczywiście musiałem tam złoŜyć 
(podobnie jak na praktyki do WODGiK UMWM). Ostatnio dostałem równieŜ ciekawą propozycję od znajomych… 
 
Czy na rozmowie kwalifikacyjnej pojawiło się jakieś pytanie związane z geografią? 

Sytuacji, które moŜna nazwać rozmowami kwalifikacyjnymi, miałem kilka w Ŝyciu… Na dobrą sprawę jedyna prawdziwa 
rozmowa tego typu, na którą wybrałem się bardziej z czystej ciekawości, niŜ z faktycznego poszukiwania pracy, odbyła się 
firmie SmallGIS. Podczas tej rozmowy zaskoczony byłem, jak bardzo cenną i waŜną sprawą jest sam fakt posiadania jakie-
gokolwiek dodatkowego atutu wyróŜniającego nas w stosunku do innych absolwentów naszego kierunku. Chodzi tu o 
udział w realizacji ciekawych projektów, bądź posiadanie jakiegoś doświadczenia zawodowego praktycznego, a nie tylko 
legitymowanie się czystą wiedzą teoretyczną i akademicką. Niemałą rolę podczas takiej rozmowy i jej przebiegu ma teŜ 
nasza osobowość. 
 Praca którą oficjalnie wykonuję w 2010 roku zaczęła się od luźnej rozmowy z pracownikiem Fundacji Partnerstwo 
dla Środowiska we wrześniu 2009 roku oraz prezentacji moich dotychczasowych doświadczeń i zdolności, jak i zapewnień, 
Ŝe podołam wyzwaniu przejechania rowerem niemal 5000 km wszystkimi szlakami rowerowymi w Polsce naleŜącymi do 
sieci Greenways (we wrześniu i w grudniu przed odpisaniem umowy w styczniu miałem dwa krótkie wyjazdy po 300 i 100 
km, z których próbnie i z pozytywnym efektem przekazałem produkt na jakim zaleŜało Fundacji). Na tematy geograficzne 
nie rozmawialiśmy poza faktem, Ŝe „chwaliłem się” swoją magisterką, z której – nie ukrywam – jestem dumny, bo jej reali-
zacja była jednym z moich największych Ŝyciowych wyzwań. 
 
Czy, Twoim zdaniem, ukończona uczelnia, kierunek studiów (geografia) i specjalność/specjalizacja czyni Cię osobą kom-

petentną w oczach pracodawcy? 

Hmmm… wydaje mi się, Ŝe po części tak, ale niestety w dzisiejszych czasach, gdy ludzie masowo kończą studia, na rynku 
pracy znajduje się wielu ludzi „podobnych do nas” i o podobnych kwalifikacjach, warto byśmy nie zapominali o swoich 
pasjach i atutach, które wyróŜniają nas na tle podobnych nam ludzi… Ja na przykład od dziecka uwielbiam jeździć na rowe-
rze i nie straszne mi są ani warunki, ani odległości i wiem, Ŝe jest to mój atut póki mi zdrowie dopisuje. 

Absolwent geografii na rynku pracy 
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Uczelnia i kierunek jest bardzo waŜna, ale niejednokrotnie waŜniejsze, by kogoś przekonać jest dobre zaprezentowanie 
siebie samego i swoich mocnych stron, które dodatkowo są wzmacniane przez zdobytą wiedzę i edukację. Z dumą mó-
wię o sobie, iŜ jestem absolwentem Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ – na co równieŜ zwracało uwagę 
w rozmowie kilka osób, z którymi miałem okazje się spotkać: Pani minister Barbara Kudrycka, prezydent Lech Wałęsa, 
ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, Marek Kamiński, czy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz. 
 
Czym zajmowałeś się w pracy magisterskiej? Czy miało to wpływ na Twoje zatrudnienie i czy przydaje Ci się to w 

obecnej pracy? 

Jako niesforny student przyznać muszę, Ŝe niejednokrotnie zaskakuję innych i samego siebie pomysłami, jakie przycho-
dzą mi do głowy (ci co mnie znają to na pewno wyczuwają o czym piszę :p). Niestety mam tendencję brania na swoją 
głowę w jednym czasie tylu rzeczy, Ŝe sam jestem przeraŜony ich liczbą i róŜnorodnością… Jedną z najbardziej szalo-
nych rzeczy, była moja praca magisterska pisana pod opieką Pana dr. hab. Michała Paszkowskiego – do którego po dziś 
dzień mam wielką wdzięczność za sam fakt, Ŝe pozwolił mi realizować mój autorski temat i z duŜym wyrozumieniem 
podchodził do tego, co robię. Ambicjonalnie załoŜyłem sobie opis całej przestrzeni reklamy zewnętrznej w Krakowie 
wraz z kartowaniem wszystkiego co moŜna było nazwać komercyjnym nośnikiem reklamowym z podziałem na wiele 
aspektów. Przez 2 lata pisania pracy spędzeniu wielu tygodni i setek godzin na mieście wraz z GPS-em i skatalogowa-
niu kilkunastu tysięcy billbardów, CityLightów, SuperScrolli, MegaBoardów, kolumn, przystanków MPK itp. itd. Od-
dałem i obroniłem prace pod tytułem „Wpływ struktury przestrzennej i funkcjonalnej miasta na rozmieszczenie nośni-
ków reklamy zewnętrznej outdoor na przykładzie Krakowa”. 
 Doświadczenie i duma z ukończenia tej pracy oraz fakt, Ŝe starałem się ją zrobić jak najbardziej rzetelnie, jest 
dla mnie niezwykle waŜną rzeczą. Pokazuje, do czego jestem zdolny przy pełnym zaangaŜowaniu w realizację jakiegoś 
projektu, dlatego wierzę, Ŝe moja praca magisterska jest prawdziwym atutem, dzięki któremu uzyskałem moŜliwość 
uczestnictwa w realizacji projektu Greenways. 
 
Czy wykorzystujesz na co dzień w pracy wiedzę zdobytą na studiach? Jeśli tak, to na których kursach zdobyłeś wiedzę 

i umiejętności, które przydają Ci się najbardziej? 

Po części tak, zarówno w szkoleniach jakie miałem okazje prowadzić dla CDR oraz w pracy dla FPDŚ. UwaŜam, Ŝe 
wiedza zdobyta w IGiGP UJ stanowi niezwykle cenną bazę, która jest doskonałym punktem wyjścia do wielu branŜ. 
Siłą geografii jest jej ogólność, elastyczność, wieloaspektowość, interdyscyplinarność. Dziedziną, która niezwykle mnie 
rozwinęła i otworzyła mi oczy na wiele rzeczy jest GIS 
 
Czy pracujesz w środowisku geografów, czy w zupełnie innym zespole? 

Do tej pory pracowałem w róŜnych środowiskach, ale niemal zawsze spotykałem kogoś po geografii lub kierunku po-
krewnym. Pracując w FPDŚ przy szlakach rowerowych Greenways, byłem samotnym strzelcem. Mimo to spotykałem 
się z wieloma geografami na terenie całego kraju. Wiele osób zatrudnionych w samej Fundacji wywodzi się ze środowi-
ska geogafów. Na ponad 6000 km, jakie przejechałem rowerem podczas pracy w 2010 roku, jedynie na nieco ponad 
100-kilometrowym odcinku miałem miłe towarzystwo drugiej osoby – Pani mgr Ewy Lubera. 
 
Czy zamierzasz w przyszłości zmienić pracę? 

śycie jest tak nieprzewidywalne, Ŝe nigdy nie wiadomo gdzie nas rzuci i co nam napisze w swoim scenariuszu (co nie-
stety lub stety boleśnie miałem okazje odczuć na własnej skórze). Na dobrą sprawę, jak tylko zamknę szczęśliwie 
wszystkie studia, chciałbym załapać się na dobrze płatną, pełnoetatową pracę (do tej pory w moim przypadku to umowa 
o dzieło lub umowa zlecenie) albo zaangaŜuję się w pełni w działalność gospodarczą. 
  
Czy tęsknisz do czasów studenckich? Dlaczego tak/dlaczego nie? 

Tęsknota do końca tego roku akademickiego mi nie grozi. Po części tęsknię za geografią, ale do dziś mam aktywny 
kontakt z kilkudziesięcioma znajomymi z IGiGP UJ na terenie całego kraju i wierzę Ŝe znajomości te przetrwają próbę 
czasu. :) 
 
Jakieś dobre rady dla młodszych kolegów? 

Wierzcie w siebie i nie dajcie sobie wmówić, Ŝe jesteście przeciętni i do niczego! Jeśli tylko zaczniecie konsekwentnie 
realizować to, co sobie zamierzyliście, poczujecie, Ŝe stać was na wiele w Ŝyciu. Ja zaczynając studia byłem zupełnie 
innym człowiekiem niŜ dziś. W kwestii swojej osobowości, samooceny i aspiracji niezwykle duŜo zawdzięczam Panu 
Doktorowi Robertowi Guzikowi, który przez 2 lata był moim opiekunem naukowym na proseminarium. Jestem niezwy-
kle Ŝyciu wdzięczny, Ŝe trafiłem do tego Instytutu. Miałem tu okazję poznać i wielu wspaniałych ludzi, dzięki którym 
nauczyłem się rozwijać się poprzez własną pracę i w pełni dojrzałem, by móc stawiać czoło problemom dorosłego Ŝy-
cia. 
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Parytetom stało się zadość. Tegoroczny Zarząd został zdominowany przez kobiety i silnie obsadzony Kołowiczami 
z pierwszego roku. Nowym Prezesem takŜe została kobieta, Renata Wójcik. 
 
Rezultaty Walnego Zebrania z 2 grudnia dla wielu są dość zaskakujące. Choć kandydatura Renaty Wójcik, członkini ustę-
pującego Zarządu, była pewna i nie znajdowała godnych przeciwników, wizja kobiety-prezesa spotykała się ze sporym 
oporem konserwatywnych, męskich środowisk kołowych. Podobnie w ubiegłych latach trzeba było zmuszać pierwszo-
roczniaków do startu w wyborach do Zarządu, a tym razem przypuścili oni istny szturm na Zarząd, zdobywając w nim aŜ 
trzy miejsca. A mieli apetyt na więcej. 
 
W dniu Walnego Zebrania grupa pierwszorocznych Kołowiczów planowała bowiem przejęcie władzy w Kole korzystając 
z faktu, iŜ stanowili oni niemal trzecią część zebranych. Po sali krąŜyła kartka z nazwiskami osób, które miałyby stanowić 
nowy Zarząd. Pewni siebie pierwszacy wystawili takŜe kandydata na prezesa. Daniel Skoczyński okazał się jedynym 
kontrkandydatem Renaty Wójcik, wobec odmowy ze strony Michała Jakiela i ustępującego prezesa Mariusza Hajdo 
(Dziękuję za zaufanie. Było miło, ale…). 
 
Podczas debaty przed wyborem prezesa Kołowicze dali upust swoim obawom związanym z mizernym staŜem kołowym 
Skoczyńskiego. NiezraŜony kandydat dość zręcznie lawirował nakreślając przyszłość Koła pod swoim przewodnictwem, 
podkreślając, iŜ ma doświadczenie wyniesione z SGH. W pewnym momencie przyznał jednak: –  Nie mam konkretnego 
planu, który mógłbym przedstawić. Nie ukrywam, nie przygotowałem się – dodał. – Światła fleszów mnie rozpraszają – 
zarzekała się Wójcik, jednak jej koncepcja była naświetlona o wiele wyraźniej. 
 
I okazała się ona zwycięską. Wójcik uzyskała aŜ 58 głosów wobec 11 jej kontrkandydata, przez co stała się pierwszą 
od dekady kobietą prezesem. Jak utrzymują kołowi historycy w latach 90. XX w. jej imienniczka dwukrotnie pełniła funk-
cję Prezesa i aktywnie zaangaŜowała się w reaktywację Koła po krótkim zawieszeniu jego działalności. Mimo poraŜki 
w wyścigu o fotel prezesa, w kolejnym głosowaniu pierwszacy zdobyli rekordowe trzy miejsca w Zarządzie. [Choć jedno 
przypadło pierwszemu roku SUM – przyp. red.] 
 
Podczas Walnego absolutorium uzyskał poprzedni Zarząd. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła pracę ustępującego 
zarządu, zwróciła jednak uwagę na duŜą ilość nierozliczonych projektów, problemy z uczestnictwem w Radach Instytutu 
i brak organizacji Złotej Sowy, konkursu na grupowe badania naukowe. 
 
–  Poprzedni  zarząd rozwiązał sprawy nierozwiązywalne – mówił dr Mirosław śelazny, opiekun koła. Jednocześnie bronił 
ustępujące władze w kontekście Złotej Sowy, podkreślając, Ŝe badań grupowych nie sposób prowadzić co rok. Podkreślił 
takŜe, Ŝe w tym roku Koło czeka ogrom pracy związany z duŜymi imprezami (130 lat KGUJ, jubileuszowy zjazd geogra-
fów) i zaapelował do Kołowiczów, by pomogli w pracy Zarządowi. Odniósł się takŜe do padających z sali zarzutów, iŜ 
koło jest mało naukowe: –  Koło Ŝyje towarzysko, o to właśnie chodzi. 
 
 

Krzysztof Lepczyński 
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Na szlakach Riły i Piranu 

Bułgaria 2010 

Musała 

Prawdopodobnie kaŜdy z nas ma w głowie parę 
takich miejsc, które by chciał kiedyś odwiedzić. I właśnie 
jedno z takich upatrzonych miejsc dało mi impuls do pod-
jęcia decyzji o wyjeździe w bułgarskie góry – Riłę i Pirin. 
Pomysł wyjazdu zrodził się na początku maja. Tak często 
bywa, Ŝe gdy zaczyna robić się ciepło, człowiek intensyw-
niej myśli o wakacyjnych planach. Niedługo potem zapy-
tałem : 

- Mariusz, jedziemy do Bułgarii? 
- Czemu nie? – odpowiedział. 
- To jedziemy! 
I tak kilka miesięcy później siedzieliśmy w busie 

do Jabłonki, by tam na dobrze znanym nam i pewnie nie 
tylko nam, przystanku stanąć, wystawić rękę i czekać na 
jakiegoś dobroczyńcę, który powiezie nas jak najdalej na 
południe. Po dwóch godzinach cierpliwego czekania na 
okazję przekraczaliśmy w końcu  pierwszą granicę. Do-
brze, Ŝe na przejściach granicznych są jeszcze stare za-

budowania, które przypominają, Ŝe kiedyś nie tak łatwo 
przekraczało się granice. Takie opustoszałe i wydawałoby 
się, Ŝe niepotrzebne, stare budynki, mogą zmusić do 
krótkiej refleksji i skutecznie przypomnieć na przykład o 
tym, Ŝe zapomniało się paszportu! Dokumentu raczej 
potrzebnego gdy ma się w perspektywie podróŜ przez 
Serbię (co jak później sprawdziłem wcale nie jest tak 
oczywiste, bo jak podaje strona MSZ od tego roku, moŜ-
na podróŜować „na dowód” do wszystkich państw, nie-
gdyś będących republikami Jugosłowiańskimi). 

Mimo to, Ŝe pierwszego dnia straciliśmy parę 
godzin na mój powrót do Krakowa, to kolejne dni były 
dla nas łaskawe. Po niespełna trzech dniach, byliśmy w 
bułgarskim Samkowie u podnóŜa gór Riła. ChociaŜ mieli-
śmy mapę i dokładnie zaplanowaliśmy trasę, to oczywi-
ście wystartowaliśmy z kompletnie innego miejsca niŜ 
postanowiliśmy. Głównie dlatego, Ŝe do większości ril-

skich wiosek i miasteczek komunikacja zbiorowa 
dociera najwyŜej dwa razy w ciągu dnia. My nie 
mogliśmy sobie pozwolić na stratę całego dnia, 
więc dotarliśmy tam, gdzie nas zawieźli miejscowi 
najpierw Iłem, później osobówką na koniec kom-
biakiem. 

Szybko obraliśmy nowe cele i ruszyliśmy 
w górę. Pierwszym docelowym punktem naszej 
wędrówki stała się dolina Maljowicy. Pierwszy rzut 
oka na dolinę i otaczające szczyty przywoływał 
skojarzenie z Tatrami. Doliną Majlowicy ruszyliśmy 
prosto na południe. Idąc wzdłuŜ potoku o tej sa-
mej nazwie, następnie mijając schronisko, które 
pewnie swą nazwę zaczerpnęło takŜe od nazwy 
doliny, by w końcu po około trzech godzinach sta-
nąć na najwyŜszy okolicznym szczycie, który, jak 
nie trudno się domyślić, nosił nazwę Majlowica. Ze 
szczytu góry roztaczała się piękna panorama na 
całą dolinę i okoliczne szczyty. Widok na skaliste 
granie, wiszące nad głęboką doliną, robił niesamo-
wite wraŜenie. Ta część Riły ma najbardziej alpej-
ski charakter. 

→ wyjazdy→ wyjazdy→ wyjazdy→ wyjazdy→ wyjazdy→ wyjazdy→ wyjazdy→ wyjazdy→ wyjazdy→ wyjazdy 

Czarny Rid — Riła NW 

Dolina Ribni Ezera i Mariusz 
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Dalej ruszyliśmy lekko w dół, skręcając na za-
chód. Po godzinie marszu, krajobraz zmienił się znacznie i 
zamiast po ostrej grani szliśmy po trawiastym grzbiecie. 
Byliśmy na wysokości grubo ponad 2500 m n.p.m., ale ze 
względu na otaczający nas krajobraz, wydawało się, Ŝe 
jesteśmy duŜo niŜej. Przetrawersowaliśmy dolinę. Po dro-
dze minęliśmy kilkanaście dziko pasących się koni i zna-
leźliśmy się na przeciwległym grzbiecie, by nim podąŜyć 
do szałasu pasterskiego, w którym liczyliśmy na nocleg. 
Niestety okazało się, Ŝe pasterze nie byli zbyt gościnni. 
Zeszliśmy więc szlakiem kilkadziesiąt metrów niŜej i na 
najmniej stromym – jak nam się wydawało – stoku w 
okolicy, rozbiliśmy namiot. 

Kolejnego dnia skoro świt zeszliśmy w dół, by 
zwiedzić jeden z symboli i największych zabytków tych 
gór: wpisany na listę UNESCO Monastyr Rilski. Ostatecz-
nie na koniec dnia znaleźliśmy się w jednym z licznych w 
tej części Riły schronów turystycznych 
– Kobilino Braniszte, połoŜonego na 
przełęczy niedaleko ciekawego, bez-
odpływowego Suchego Jeziora. Pomi-
mo niepochlebnych zdań większości 
napotkanych ludzi na temat schronu, 
okazał się on dość przyjemnym miej-
scem. Dokuczliwe były jedynie chmary 
komarów. Myślę jednak, Ŝe na moją 
ocenę mógł mieć wpływ fakt, Ŝe by-
łem zmuszony wypić sam trzy piwa 
zakupione w przymonastyrskim sklepi-
ku. A to dlatego, Ŝe musiałem wypić 
teŜ piwo Mariusza, którego zaczęło 
łapać przeziębienie. PrzecieŜ nie mo-
głem sobie pozwolić na to, Ŝeby ob-
ciąŜać jeszcze bardziej swój plecak, 
gdyŜ kolejnego dnia czekała nas naj-
dłuŜsza trasa całego wyjazdu… Wła-
śnie tego dnia przeszliśmy ponad 25 
km, pokonując znaczne deniwelacje. 
W przypadku Mariusza było to nie 
lada wyczynem, bo choroba zaatako-

ała go na dobre. Wieczorem dotarliśmy do schro-
niska Grynczar i tam spędziliśmy noc. 

Grynczar jest jednym z tych miejsc, skąd 
od strony południa moŜna wejść na najwyŜszy 
szczyt Riły – Musałę. Mimo Ŝe suma podejść to 
jakieś 1500 metrów, a cała trasa to kilkanaście 
kilometrów, uporaliśmy się z tą górą dość szybko. 
Podchodząc na szczyt, trzeba na początek poko-
nać ostre podejście, a następnie przejść przez pa-
rę mniejszych kulminacji lub przetrawersować ich 
stoki – czyli góra, dół, góra, dół… Trawiasty, obły 
grzbiet bardziej przypominał połoniny bieszczadz-
kie, niŜ góry wysokie, mimo Ŝe byliśmy cały czas 
na wysokości ponad  2700 m. n.p.m. Na szczycie 
Musały, znajdują się dwa duŜe budynki stacji me-
teorologicznej i – jak to bywa na najwyŜszych 
szczytach – sporo turystów. Prosto z Musały udali-
śmy się tą samą drogą w dół i dalej znowu w dół. 
Opuszczaliśmy juŜ Riłę – pasmo zróŜnicowane i 
niezwykle ciekawe. Kontrastujące ze sobą krajo-
brazy tego masywu sprawiają wraŜenie, jakbyśmy 
byli co chwilę w innych górach. 

Ruszyliśmy w sąsiednie pasmo gór Pirin. Z 
Jorkudy dostaliśmy się w miarę tanim autobusem 
do Razłogu, jednej z największych miejscowości w 
tej okolicy, ale niestety mało atrakcyjnej turystycz-
nie. Znacznie ciekawsze i bardziej znane jest bli-
sko połoŜone Bańsko. Obie miejscowości usytuło-
wane są w kotlinie RazłoŜskiej, rozdzielającej Riłę i 
Pirin. 

Drugiego dnia naszej eksploracji Pirinu, 
pokonaliśmy jeden z najbardziej interesujących 
szlaków, prowadzący ze schroniska Jaworow przez 
malownicze, marmurowe, strzeliste granie m.in. 
Kułeto i Wirchenu. Oba szczyty robiłby wraŜenie 

Grań Jaworow — Wichren 

Kuleto i Wichren 
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wyŜszych niŜ są w rzeczywistości, być moŜe ze względu 
na białą barwę marmuru, który kontrastując z otaczającą 
je zielenią przywodził na myśl ośnieŜone szczyty. Przez 
kolejne dwa dni wędrowaliśmy znowu na południe, mija-
jąc malownicze polodowcowe pejzaŜe, z licznymi jezior-
kami i pasącymi się na zboczach krowami. W Pirinie – w 
przeciwieństwie do Riły – wody jest mało. Trzeba się w 
nią zaopatrywać w schroniskach lub w obudowanych źró-
dłach zwanych czeszmami. 

Ostatnią noc w górach spędzili-
śmy w pobliŜu schroniska Pirin, gdzie 
kolejny, ale juŜ ostatni raz zjedliśmy tra-
dycją bułgarską sałatkę – czopski salat, 
zrobioną z posiekanego owczego sera, 
cebuli, pomidorów i ogórków. PoniewaŜ 
Mariusz czuł się juŜ lepiej, wszystko mo-
gliśmy okrasić zimnym Pirińskiem, chyba 
jednym z lepszych bułgarskich piw. 
Ostatniego dnia schodziliśmy juŜ w dół 
do Melnika, opuszczając typowo wysoko-
górskie krajobrazy. Po drodze nie mogli-
śmy, nie wstąpić do Monastyru RoŜneń-
skiego, który okazał się bardzo urokliwy. 

Schodząc przechodziliśmy rów-
nieŜ przez Piramidy Kyrłanowskie i Mel-
nickie. Wzniesienia te zbudowane są z 
luźno związanych zlepieńców i piaskow-
ców, które wymywane przez wodę utwo-
rzyły ciekawe, strzeliste kształty. Pirami-

dy, wznosząc się na wysokość kilkudziesięciu me-
trów, otaczają najmniejsze miasto Bułgarii – Mel-
nik, który liczy zaledwie kilkuset mieszkańców. Jak 
się okazało, Melnik to wyjątkowo miłe miasteczko. 
śycie w nim toczy się przy jednej z głównych ulic, 
przy której znajdują się liczne piwniczki z winami, 
małe knajpki oraz park, w którym mieliśmy przy-
jemność nocować. Melnik słynie nie tylko z pisako-
wych piramid, ale równieŜ z produkcji wina. Mia-
steczko przypadło nam do gustu tym bardziej, Ŝe 
jego mieszkańcy byli bardzo przyjaźni, jak więk-
szość ich rodaków. W Melniku zakończyła się na-
sza typowo górska część wyprawy. 

Po dziewięciu dniach spędzonych w gó-
rach, udaliśmy się w drogę powrotną. Nie chcąc 
wracać tą samą trasą, którą przybyliśmy do Bułga-
rii, postanowimy wrócić przez Macedonię. Jeden z 
bułgarskich kierowców przekonał nas, byśmy z 
Macedonii do Serbii jechali przez Kosowo. Zapew-
niał, Ŝe nie ma problemu z przekraczaniem granic 
tych państw. Ulegliśmy jego namowie i zahaczyli-
śmy o Kosowo. Jak się okazało później, przekro-
czenie granicy Kosowo-Serbia było niemoŜliwe. 
Musieliśmy zawracać. Ostatecznie jednak w Krako-
wie znaleźliśmy się po dwóch tygodniach od wy-
jazdu, czyli dokładnie tak, jak planowaliśmy. 

Wyjazd był udany i mimo Ŝe w górach 
spędziliśmy dziewięć dni i było to juŜ czuć w no-
gach, to i tak wyjeŜdŜając mieliśmy poczucie, Ŝe 
to zbyt krótko. Po dziewięć dni moglibyśmy po-
święcić na kaŜde z pasm, a pewnie i tak byśmy 
czuli niedosyt… 
 

Tekst i zdjęcia: Michał „Masaj” Jakiel 
 

Monastyr RoŜneński 

Piramidy Melnickie 
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26 osób stawiło się w piątek na Dworcu w umówionym 
miejscu zbiórki. Całkiem przyzwoity wynik, jednak fakt, 
Ŝe około drugie tyle osób zadeklarowało się, Ŝe dojedzie 
później spowodował, Ŝe zacząłem zastanawiać się, czy 
chatka nas pomieści... Na stronie było napisane, Ŝe jej 
pojemność to około 10 osób! Pewne było jedno – będzie 
ciasno, ale przecieŜ ciasnota zawsze jest czynnikiem 
integracyjnym;) 
 
Wysiedliśmy z pociągu w Suchej Beskidzkiej i tu zaczę-
ły się schody... Do miejscowości Kocoń dotrzeć mieli-
śmy busem, a jak wiadomo tak pokaźna grupa moŜe 
mieć problemy ze zmieszczeniem się w całości. Szczę-
śliwie udała nam się ta sztuka, bo bus był duŜy. Wysie-
dliśmy na przystanku "Kocoń. Bar <<Pod Dębami>>" i 
przystąpiliśmy do ataku! Najpierw na sklep, a potem na 
górę. Oczywiście wzorem Adapciaka, pierwszym zada-
niem dla pierwszorocznych było doprowadzenie bardziej 
doświadczonych geografów na Gibasówkę. Nie było to 
trudne, bo cały czas szliśmy szlakiem, ale zawsze to coś. 
 
Gdy juŜ dotarliśmy na miejsce okazało się, Ŝe dzisiaj 
zmieścimy się bez problemu, jednak gdy dojadą wszyscy 
zapowiedziani... będzie wesoło. Wesoły okazał się teŜ 

Stachu – chatkowy. Nie odzywał się do nas w ogóle tyl-
ko siedział w kącie. Nie wiem, czy mu się nie spodobali-
śmy, czy mu tam było ciepło, czy teŜ moŜe po prostu 
lubi siedzieć w kącie? 
 
Główną atrakcją dnia pierwszego było ognisko. Kołowa 
Starszyzna postanowiła jednak oszczędzić pierwszorocz-
nych i wszystkie tortury przesunąć na dzień następny 
(między innymi z racji tego, Ŝe niektórzy Otrząsani mieli 
przybyć nazajutrz). Brylowały oczywiście kiełbaski, 
które były zjadliwe nawet po długim pobycie w ogniu. 
Uczciliśmy teŜ urodziny Eweliny Janeczek, która, mimo 
iŜ nie miała ich dokładnie w ten dzień, wykazała się 
i postawiła krupnik (bynajmniej nie chodzi tu o zupę). 

Mimo tak doskonałej okazji do świętowania ogniskowi-
cze dość szybko schowali się w chatce i zakopali w śpi-
worach (niektórzy musieli jako substytutu uŜywać koca 
ratowniczego, który szeleścił!). Jedynie grupa gitarowa 
pod przewodnictwem najbardziej rozśpiewanych Basi 
Peek i Maćka Juchiewicza nie poddała się tak łatwo;) 
 
Następnego dnia zaraz po śniadaniu (które jak zwykle 
trwało dłuŜej niŜ planowaliśmy) ruszyliśmy na wyciecz-
kę. W planie mieliśmy  Grotę Komonieckiego, oraz oko-
liczne skałki. Naszym przewodnikiem był Tymek, które-
go z racji tego, Ŝe mieszka nieopodal moŜna było określić 
mianem autochtona. Zeszliśmy teŜ do wodospadu w po-
bliŜu którego Basia pokazać swoją dziką naturę i fikała 
na drzewie. Ale ona jest z Kaszub…;) 
 
Niestety część grupy musiała się wcześniej odłączyć, 
gdyŜ przyjeŜdŜający samochodem Mariusz kupił dla całej 
grupy ziemniaki i ktoś musiał mu pomóc wnieść je na 
górę. Jak powiedziała mi jadąca z nim Ania Grzywa 
"większość w aucie to dziewczyny". Zszedłem więc z 
Kubą, Pauliną i Renatą i co się okazało? Poza Mariu-

 
Otrzęsiny 

5-7 listopada. Gibasówka - Beskid Mały 

Tradycyjna ogniskowa integracja 

Strudzony wędrowiec odpoczywa w grocie 

Dzika natura Basi;) 
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szem, Anią i Esterą pozostałymi dziewczynami były 
Łukasza Musielok i Mateusza Kramarczyk;) Jakby nosi-
cieli ziemniaków miało brakować dojechali stopem śyła 
i Anita, a lada chwila nadjechać mieli Kej i Łobo. 
 
Ziemniaki zostały wniesione i zajęliśmy się wyrzuca-
niem pierwszorocznych na dół do sklepu, abyśmy mogli 
w spokoju przygotować im zadania otrzęsinowe. Mieli 
trochę pecha, bo zaczęło bardzo powaŜnie lać, ale na-
uczyć się przecieŜ muszą, Ŝe prawdziwy geograf z cukru 
nie jest. A nam było ciepło;) Wymyślaliśmy dla nich 
bestialskie zadania, a Ania z Esterą zajęły się przygoto-
waniem tortu! Okazja, była podobna do tej z dnia wczo-
rajszego, tym razem urodziny miała Natalia. 
 
Po powrocie przemoczonych pierwszorocznych okazało 
się, Ŝe jubilatka nie wykazała się takim obyciem jak 
Ewelina, która postawiła co nieco. Dla Natalii była to 
jednak impreza niespodzianka. Zaczęliśmy więc od 
przyjemności, czyli od tortu. Był to tort dość specyficz-
ny, bo ziemniaczany! Z racji nadmiaru ziemniaków i 
niedoboru innych substratów było to najlepsze wyjście;) 
Świeczki oczywiście równieŜ nie zabrakło. 
 
Po części przyjemnej przeszliśmy do zadań! KaŜdy z 
uczestników miał wylosować 2 zadania i je wykonać. 
Jakość oceniało „wykwalifikowane” Jury w którego 
skład weszli: Mariusz, Anita, Ania i Hanys. Zadania 

były rozmaite… Takie jak np. parodiowanie członków 
Zarządu, znanych Kołowiczów, czy wykładowców. 
Oprócz tego niektórzy musieli zaszczekać, rozśmieszyć 
chatkowego, poprosić śyłę do tańca, narysować profil 
bioder Matki Polki i ugryźć Keja w obrączkę! Jeden z 4 
obecnych Maćków miał za zadanie wymyślić wszystkim 
posiadaczom tego wspaniałego imienia ksywy. Źle się to 
skończyło. W pewnym momencie Jacek (pijący pierwsze 
zalanie yerba mate) zadenuncjował prowadzącego zaba-
wę, niŜej podpisanego, Ŝe nie był on na swoich Otrzęsi-
nach. Istotnie nie byłem… zostałem więc zmuszony do 
wykonania zadania, co gorsza wylosowałem moje ulubio-
ne: „Upiecz kiełbaskę kaŜdemu członkowi Zarządu…”. 
Po zaciętych zmaganiach Jury ogłosiło werdykt: 1 miej-

sce: Magda Bień; 2 miejsce: Ula Nycz; 3 miejsce: Ma-
ciek Samonek. Nagrodzeni zostali wspaniałymi nagroda-
mi. 
 
Niestety z racji niekorzystnych warunków atmosferycz-
nych nie doszły do skutku inne planowane atrakcje, takie 
jak choćby kopanie i analizowanie profilu glebowego… 
Do wczesnych godzin porannych siedzieliśmy jednak w 
chatce grając w przeróŜne gry, które dla wielu uczestni-
ków Otrzęsin zakończyły się drobnymi uszczerbkami na 
zdrowiu takimi jak liczne siniaki i potłuczenia. W ruch 
poszły takie rekwizyty jak moneta, karteczka i… kanap-
ka! PrzewaŜającą część nocy zajęła Kołowiczom gra w 
„zapasy” (choć w uŜyciu pozostawała teŜ inna nazwa…) 
Wszystko odbyło się jednak w miłej atmosferze;) 
 
Następnego dnia od rana małe grupki zaczęły schodzić na 
dół i kierować się do Krakowa róŜnymi środkami trans-
portu. Nie obyło się oczywiście bez przygód, takich jak 
stłuczenie kciuka podczas łapania stopa, tymczasowego 
zgubienia aparatu fotograficznego, czy powrotu na Giba-
sówkę po zostawioną tam kurtkę;). Jednak prędzej 
(niedziela) czy później (poniedziałek) wszyscy szczęśli-
wie wrócili do siedziby Koła – Królewskiego Stołeczne-
go Miasta Krakowa. 
 

Tekst i zdjęcia: Maciek Czerski 

Przodowniczka śpiewu 

Jubilatka częstuje urodzinowym tortem 

Otrząsanie czas zacząć! 
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Bibliotekarz poleca! 
 
Jedną z pozycji w naszej kołowej biblioteczce jest ksiąŜka autorstwa Janiny Trepińskiej pt. „Górskie klimaty”. 

W części wprowadzającej opisane są łańcuchy i pasma górskie na kaŜdym kontynencie. Następnie autorka charakteryzuje 
klimat i zjawiska atmosferyczne w górach, m.in. opady, mgły, rodzaje i układy chmur oraz zjawiska elektryczne i optyczne. 
Przedstawione zostały równieŜ piętra roślinno-klimatyczne róŜnych pasm górskich.  

KsiąŜka ta jest przeznaczona dla wszystkich, którzy zajmują się środowiskiem górskim. Znajdziemy tu informacje 
dotyczące pogody, z którą wbrew pozoru spotykamy się codziennie. Patrząc przez pryzmat zawartych tu informacji, będzie-
my mogli dokładniej odczytywać komunikaty, jakie wysyłają nam róŜne zjawiska i symptomy pogodowe. Przyda się to 
zwłaszcza podczas wędrówek górskich, bo często od warunków pogodowych, zaleŜy powodzenie wypadu w góry. W ekstre-
malnych przypadkach odpowiednio wczesne odczytanie symptomów pogody moŜe uchronić nas od niebezpieczeństw, jakie 
niosą niekorzystne zmiany warunków atmosferycznych. 

Temat pogody podejmujemy zawsze jako pierwszy, gdy wyczerpią się nam pomysły. RównieŜ z tego względu pole-
cam tę ksiąŜkę, by moŜna było zaczerpnąć z tej wiedzy znacznie więcej i zabłysnąć w towarzystwie trafną prognozą, czy 
będzie padać, czy nie ;) 
 
KsiąŜka oznaczona jest sygnaturą: F1109. 

Nieprawda, Ŝe... 

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

… ostatni numer Globusika był składany pod wpływem... 
… Prezes na oficjalnych spotkaniach będzie nosiła Ŝółte rajstopy. 
… Misiaczek nosi rozmiar C. 
… Hanysa nie będzie juŜ nigdy na okładce. 
… Judyta L. jest dinozaurem. 
… kołowe komputery nie są wdzięczne Jackowi. 
… ostatnie obfite opady śniegu w Polsce są efektem tęsknych łez ronionych przez Łukasza S. w Norwegii. 
… pracownicy Zakładu Rozwoju Regionalnego prowadzą badania na temat wpływu zepsutych drzwi Koła na zmiany ścieŜki 
dziennej studentów IGiGP. 

… od czasu ostatniego Walnego wzrosła częstość zmywania kubków i wynoszenia śmieci. 
… nastąpiła kolejna próba oddania Moniki ś. do archiwum. 
… w ramach kursu „Geografia Azji Południowej” planowany jest wyjazd w Himalaje, a na egzaminie z tego przedmiotu mo-
gą pojawić się pytania o fabułę wybranych bollywoodzkich filmów. 

… aby zachęcić absolwentów geografii do odpowiedzi na globusikowe pytania, redakcja Globusika musiała przekupić ich 
„Absolwentem”. 

… w Instytucie brakuje pracowników naukowych do wywiadów „Wszyscy ich znamy…”, dlatego redakcja Globusika rozwa-
Ŝa przepytywanie doktorantów. 

… po zakończeniu pracy w redakcji Globusika wypłacana jest emerytura. 
… praprzodkiem prowadzącego dendrochronologię był Drzewiec znany z powieści J. R. R. Tolkiena. 
… na zbliŜającej się Wigilii kołowej zamiast barszczyku będzie wino. 
... Misiaczek poświęcił wykład, Ŝeby skserować Globusika. 
…Maciek Cz. chodzi na zajęcia w butach. 
… zapadł się Madagaskar na cieście „Czarna Afryka” z kołowego konkursu. 

Przecieki egzaminacyjne na najbliŜszą sesję 
 

Geografia społeczna 
Wyjaśnij wpływ ławeczek ustawionych pod blokami przy ul. Komandosów na rozwój patologii społecznych wśród mło-
dzieŜy Os. Podwawelskiego w Krakowie. 
 
Metody badań rzeźby 
Ile piwa naleŜałoby wypić, Ŝeby sikając w niszę osuwiska Święty Stanisław w Łazach, spowodować rozwój potomnych 
ruchów masowych. Wynik podaj w litrach w zaleŜności od gatunku piwa. 
 
Geografia zwierząt 
Scharakteryzuj bioróŜnorodność flory i fauny menu restauracji „Śmierdziel” . 

→ przecieki→ przecieki→ przecieki→ przecieki→ przecieki→ przecieki→ przecieki→ przecieki→ przecieki 
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Marginesy notatek 
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Geografia zwierząt 
Patrząc na siebie moŜemy stwierdzić, Ŝe z całą pewnością byliśmy kiedyś jednokomórkowym wiciowcem, który w dodatku 

miał kołnierzyk. Na jednym etapie wciąŜ jesteśmy takim jednokomórkowym wiciowcem w postaci komórki plemnikowej. 
W pewnym stadium naszego rozwoju embrionalnego jesteśmy teŜ taką małą meduzą. 

Proszę państwa, my nie pochodzimy od małpy. My jesteśmy małpą! Niektóre małpy, np. szympans, są bardziej spokrewnio-
ne z nami niŜ z innymi małpami. 

KaŜdy z nas jest mutantem. 
Właściwie to homonidów w ogóle nie powinno być na Ziemi. A są! Spróbujmy zastanowić się dlaczego… 
Bakterie Ŝyjące w gejzerach posiadają specjalny enzym – polimerazę. Co robi polimeraza? Polimeruje! 
Pamiętacie pewnie z bajek, jak taki wielki dinozaur sobie siedział i Ŝarł, a potem zobaczył kometę i kometa zrobiła bum, a 

dinozaur zrobił fik. A co z innymi czworonogami? Dinozaury zrobiły fik, a Ŝaby nie? 
Zupełnie niezaleŜnie w niektórych rejonach zaczęto produkować Ŝywność. Niektórzy mówią, Ŝe to UFO latało i uczyło tych 

ludzi uprawy. Trudno mi się wypowiadać na ten temat… 
W Pienińskim Parku Narodowym są osoby, które koszą zarastające łąki. Są to tzw. kozy parkowe. 
KaŜda populacja podlega dwóm procesom: migracji i ekstynkcji. Aby migracja mogła zachodzić, musi być jakiś środek 

transportu np. Polska Kolej Państwowa. Albo korytarz ekologiczny… 
[na egzaminie] Ale proszę pisać samodzielnie! Później będziecie Państwo musieli na korekcję wzroku do okulisty cho-

dzić… 
 
System środowiska przyrodniczego 
...Ŝycie sięga znacznie głębiej i nie chodzi mi tu, broń BoŜe, o górników chilijskich. 
...no, jeŜeli oczywiście o nicieniu moŜemy powiedzieć, ze ma jakiś punkt widzenia.. 
[o środowisku biotycznym Morza Martwego] śyje tam tylko kilka alg, które i tak mają pecha, bo później ktoś się pewnie w 

nich umyje. 
Kibice Wisły trzymają się bliŜej Alei 3. Maja, bo okolice stadionu Cracovii działają na nich jako pewna bariera filtrująca. 
 
Metodologia nauk geograficznych 
Spójrzmy na przykład, o którym będę opowiadał i mówił. 
A teraz taki wykres, który z tyłu, jak i z przodu nie jest widoczny/ 
 
Środowiska polarne Ziemi 
Wieczna to nie moŜe być zmarzlina, wieczny to jest odpoczynek. Zmarzlina jest wieloletnia. 
 
Podstawy geografii fizycznej z elementami astronomii 
[o pomyleniu skał magmowych z wapiennymi] Jeśli się komuś popieprzy to ja po prostu zabijam, duszę i luftuję. 
Ekshalacje są nie tylko wulkaniczne. Czasami jak ktoś jedzie autobusem to czuć. 
Człowiek w toalecie teŜ wydaje z siebie lawy, ekshalacje i materiały piroklastyczne. ZaleŜy od tego, co tam w środku ma. 
Wezuwiusz moŜna zwiedzać, bo jest na tyle uczciwy, Ŝe jak ma wybuchnąć, to ogłasza to. Na przykład. wysyła anonse do 

prasy. 
[Cisza na Sali. Studenci przepisują slajd. Wykładowca głaska się po brodzie i mówi] Muszę wymienić golarkę… 
Atmosfera nie jest związkiem chemicznym. Grupa studentów nie jest człowiekiem. Składa się z ludzi, ale nie jest człowie-

kiem. Student to coś więcej niŜ człowiek. 
Słup powietrza. Jak ktoś nie moŜe sobie wyobrazić to podam wojskową definicję lufy. Jest to słup powietrza oblany powie-

trzem. 
Gradient baryczny nie ma nic wspólnego z barem (czyli miejscem gdzie juŜ nie wolno palić). 
Jak powiemy komuś „ty wale”, to Ŝeby się nie obraził zaraz trzeba dodać „baryczny”. 
[o cyrkulacji monsunowej] Jest lato, gorąco, opalamy się, pepsi leje się strumieniami. Kontynent reaguje jak facet – na-

grzewa się znacznie szybciej. Ocean reaguje jak kobieta – nagrzewa się wolniej. Monsun zimowy: facet jak się nagrzeje 
i wyładuje, to idzie spać. Nawet kobiety czasem mają pretensje „zaraz zasnął”. Kobieta jak się juŜ nagrzeje,  to się 
stopniowo ochładza – nawet przytula się czasem do niego. Kontynent – facet. Kobieta – ocean. Zresztą jeśli chodzi o 
rozmiar, to teŜ się sprawdza. 

Jak chcemy biegać, to szybciej się przemieszczamy w suchych niŜ mokrych majtkach. 
Tak się zastanawiałem czy jak woda święcona zamarznie, to czy traci wtedy swoje właściwości? No bo jeśli nie, to kiedy 

woda paruje, to teŜ nie traci swoich właściwości i mamy wtedy parę święconą. Kiedy ta para się skropli, to świeci inne 
wody. I moŜna by się zacząć zastanawiać, kiedy wszystkie wody na świecie będą święcone. Być moŜe za to badanie 
będzie moŜna dostać Antynobla, czyli nagrodę za najgłupsze odkrycie naukowe.  

MałŜeństwo: 
– Jaki ty jesteś dzisiaj lakolit… 
– A jaka Ty jesteś dobra dajka. 



Prof. dr hab. Wiesław Ziaja 
Z-ca Dyrektora IGiGP UJ ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej 

Zakład Geografii Fizycznej 
IGiGP UJ 

Północ, południe, wschód czy zachód?  Dlaczego? 
Północ, bo juŜ mnie wciągnęła, i południe (śródziemnomorskie), bo tak róŜne od północy. 
 

Geografia jest królową nauk poniewaŜ...  
Dla poznania Ziemi i ludzi sięga po metody i zasoby wiedzy innych nauk.    
 

Moje miejsce na Ziemi:  
Polska. 
 

Chciałbym zmienić w sobie: 
Zawsze moŜna być lepszym. 
 

Chciałbym zmienić w otaczającym mnie świecie: 
Niewiele. W przyrodzie jak najmniej, bo zmiany antropogeniczne jej szkodzą. Oczywiście, ludzie powinni 
stawać się lepsi, ale zmiana w tym kierunku zaleŜy od nich samych.  
 

Największe moje osiągnięcie: 
MoŜe to, Ŝe robię w Ŝyciu to, co chcę. 
 

A jestem niepocieszony z powodu... 
Inwazji bylejakości w mediach i nauczaniu. 
 

Z czasów studenckich najlepiej pamiętam: 
Zajęcia terenowe oraz kontakty z profesorami i kolegami. 
 

Jakieś wspomnienie z Kołem Geografów w tle: 
Wiele wspomnień. Obozy i wycieczki: Trzy Skałki, Krościenko, Myślec, Łapsze, Niedźwiedź, Dukla, Sude-
ty, Mazury, Rumunia, Bułgaria, Islandia. Zebrania Zarządu w latach 1976-1978. 
 

W geografii zawsze najmniej lubiłem: 
Statystykę gospodarczą. 
   

Najbardziej zaś pociągało mnie w niej: 
Całościowe ujęcia przyrodniczo-krajobrazowe i problematyka geopolityczna. 
 
Jeśli nie Geografia to (alternatywna droga Ŝyciowa): 

Nie zastanawiałem się, ale było wiele dróg. 
 

Moje zainteresowania badawcze: 
Środowisko przyrodnicze i krajobraz – zróŜnicowanie przestrzenne i zmiany w czasie. 
 
Standardowe pytanie: W wolnych chwilach... 

Czytam i spędzam czas z rodziną. 
 

U studentów cenię... 
WraŜliwość moralną i pasję w zdobywaniu wiedzy. 
 

Na pewno obleję studenta który...  
WykaŜe się brakiem wiedzy z zakresu szkoły średniej. 
 

Miejsce które muszę jeszcze zobaczyć: 
Nie muszę, ale chciałbym: róŜne części południowych półwyspów Europy, Antarktykę… 
 

Potomnym bym przekazał (mądrość Ŝyciowa): 
TYLKO PRAWDA JEST INTERESUJĄCA. 


