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Drodzy Czytelnicy! 
 
 W tych dniach przeŜywamy pierwszą rocznicę dramatycz-
nych wydarzeń jakie miały miejsce w całej południowej Polsce. 
Mając w pamięci w jakiej aurze przebiegały zeszłoroczne terenów-
ki, od dłuŜszego czasu zastanawialiśmy się w gronie redakcji czy 
do kaŜdego egzemplarza niniejszego numeru nie warto by było 
dołączyć pary kaloszy lub przynajmniej peleryny. Ostatecznie 
względy finansowe  nie pozwoliły nam na zrealizowanie tego po-
mysłu, mamy jednak nadzieję, Ŝe teksty, które znajdziecie w tym 
numerze rozproszą przynajmniej nimbostratusy waszej duszy. 

Mimo wszystko mamy nadzieję, Ŝe w tym roku terenówki 
będą suchsze. Jedynym przejawem wilgotności winny być łzy czy-
telników Globusika na wieść o odchodzącym trzonie składu redak-
cyjnego. Tak tak… tym wydaniem Ŝegnamy się z Wami z pobudek 
wiekowo — erasmusowych. Mimo najszczerszych chęci niemoŜli-
wym będzie kierowanie tym szanowanym pismem z dalekiej sło-
necznej Hiszpanii, ani z ciąŜącymi przed nazwiskiem literami: 
MGR (odpukać). 

Kończąc naszą przygodę z Globusikiem chcielibyśmy pod-
sumować siedem lat funkcjonowania na łamach tego czasopisma 
rubryki „Wszyscy ich znamy, wszyscy kochamy”. Na ostatnich 
stronach prezentujemy wybór najlepszych, w naszym mniemaniu, 
odpowiedzi na pytania tradycyjnego kwestionariusza. 

Ponadto poczuliśmy misję zwiększenia naukowości Globu-
sika (jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało). Teksty o jaskiniach 
fliszowych i Eyjafjallajökull znacząco wpłyną na wzrost powagi 
kołowego pisma, zawzięcie walczącego o odzyskanie dobrego 
imienia. 

 
śyczymy miłej lektury! 

Odchodzący na globusikową emeryturę, 
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Z ŻYCIA KOŁA 

To juŜ było… 

 
35 Zjazd Kół Naukowych w Poroninie 
I do samego końca trwał spór o to czy jest to XXV czy 
XXXV zjazd. Jak było naprawdę? 
A moŜe matematyka to nie jest mocna strona geogra-
fów? Zresztą przeczytajcie sami jak to się skończyło i co 
się wydarzyło dalej! Relacja ze zjazdu na stronie 12. 
 
 
I Turniej GPiRR 
Strategia, emocje, zaskoczenie i finał! I Turniej juŜ za 
nami. Kto okazał się największym zaskoczeniem? Czy 
wymiana „owiec” na „siano” na pewno popłaca? Czy 
Osadnicy stają się kolejnym nałogiem koła (obok słynnej 
herbatki). Relacja z wielogodzinnych zmagań graczy, 
którzy dąŜyli co celu, aby zbudować własne imperium 
na stronie 7. 
 

 

Festiwal Nauki 
Od ostatniego czwartku do soboty trwał w Krakowie 
Festiwal Nauki. KaŜdy mógł znaleźć coś dla siebie. Ci, 
którzy zjawili się mogli spróbować swoich sił w krzy-
Ŝówkach, łamigłówkach z wiedzy geograficznej. Nazwy 
dendrochronologia i dendrogeomorfologia, dla niektó-
rych brzmiały kosmicznie. DuŜym zainteresowaniem 
cieszył się teŜ  „kącik dziecięcy”, zorganizowany spe-
cjalnie dla najmłodszych. Mogli oni takŜe rozwiązywać 
łamigłówki, kolorować znane budowle. Jak twierdzi 
Natalia ją zaciekawiły najbardziej ksiązki „z ruchomymi 
płytami tektonicznymi”. 
 

 

Sesja naukowa „Czarnobyl 25 lat po awarii - prawda 

i mity"  
Po wielu latach czczego gadania Koło Geografów zorga-
nizowało wreszcie konferencję naukową z prawdziwego 
zdarzenia. Uczestnicy przedstawili referaty prezentujące 
róŜne ujęcia problemu Czarnobyla i energetyki jądrowej. 
 
 

Slajdowisko ze Słoweńskiego Krasu 
Dla jednych kolejna dłuŜyzna w wykonaniu kol. Czer-
skiego, dla innych pasjonująca historia podróŜy do i po 
Słowenii. NiezaleŜnie od podejścia słuchaczy i widzów 
zdjęcia zapierały dech w piersi. 
 

 

To nas czeka… 
 

II Marsz na Orientację 
JuŜ po raz drugi odbędzie się marsz na orientację. Tym, któ-
rym nieobca mapa i kompas, a ponadto lubią dobrą zabawę 
zapraszamy 28 – 29 maja do Krzeszowic. Przy współpracy z 
Hufcem Krzeszowice gwarantujemy niezapomnianą przygodę. 
Więcej informacji w Kole i na facebook-u. 
 

 

22 Urodziny EGEA 
23 maja EGEA będzie obchodzić swoje kolejne urodziny. Z 
tej okazji zapraszamy wszystkich na spotkanie „integracyjne”, 
które odbędzie się w Rybie Babel. 
 
 
Turniej Piłki NoŜnej 
Piłka jest jedna a bramki są dwie – od lat powszechnie jest to 
wiadome JuŜ wkrótce bo 23-24 maja odbędzie się kolejny 
turniej, dla tych, którzy lubią pokopać piłkę. Wszystkich chęt-
nych (a potrzebujemy ich wielu) zapraszamy do wspólnej za-
bawy! Chętni proszeni o kontakt z Maćkiem Czerskim 
 
Drezyny 
27-29 maja SKNG Gdańsk zaprasza na letni odpowiednik 
Dętek czyli Mistrzostwa Geografów w Sportach Nietypowych. 
W programie m. In. Wyścigi na drezynach i druga edycja Bie-
gania po Napoje Energetyczne. 

PRZEPROSINY 
Pragnę przeprosić wszystkie osoby, które poczuły się 
uraŜone wymową tekstu mojego autorstwa pt. 
„Tramwaj a zmiany klimatu” zamieszczonym w Pri-
maaprilisowym numerze Globusika. 
Jednocześnie chciałem zaznaczyć, Ŝe celem mojego 
felietonu nie było negowanie czy wykpienie inicjaty-
wy budowy stacji meteorologicznej na kampusie. 

Łukasz Musielok 
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To była bardzo mała erupcja – stwierdził Àrmann Hös-
kuldsson z Północnego Centrum Wulkanologicznego działa-
jącego w Instytucie Nauk o Ziemi Uniwersytetu Islandzkie-
go. Mała erupcja. DuŜe skutki. Dlaczego? 

Skąd ten wulkanizm? 

Jak juŜ wszyscy Europejczycy i inni obywatele cywilizowa-
nego świata dobrze wiedzą (od zeszłego roku) wulkan Eyja-
fjallajökull leŜy na Islandii. Co dla geografów oczywiste, a 
dla innych moŜe mniej, Islandia leŜy na granicy dwóch płyt 
litosferycznych – Euroazjatyckiej i Północnoamerykańskiej. 
Przez wyspę przebiega strefa ryftowa o szerokości ok. 5 km, 
wzdłuŜ której skupia się większość islandzkich wulkanów. 
Eyjafjallajökull jest połoŜony kilkadziesiąt kilometrów od 
granicy płyt litosferycznych w pobliŜu połączenia Wschod-
niej Strefy Wulkanicznej i Południowej Strefy Sejsmicznej 
Islandii. 

Lodowcowa Góra Wyspowa 

W wydłuŜonym i spłaszczonym stoŜku wulkanu Eyjafjallajö-
kull (1666 m n.p.m.) zbudowanym głównie z produktów 
zasadowych znajduje się 2,5-kilometrowy krater. Kopuła 
szczytowa wulkanu wraz z jego kraterem ukryta jest pod 
czapą lodowca Eyjafjallajökull, od którego wulkan wziął 
swoją nazwę (isl. eyja – wyspa, fjall – góra, jökull – lodo-
wiec). Obecność czapy lodowej ma niebagatelne znaczenie 
w kształtowaniu charakteru erupcji. 

Historia 

Eyjafjallajökull to jeden z najstarszych aktywnych wulkanów 
na Islandii, ale z czasów historycznych na Islandii, czyli w 
ciągu ostatnich 1100 lat, znane są tylko trzy erupcje sprzed 
2010 r. Jedna z nich miała miejsce w 920 r. naszej ery, kolej-

na w 1612, a przedostatnia trwała w latach 1821-1823. Ey-
jafjallajökull wybucha stosunkowo rzadko (pewnie dlatego 
był wcześniej tak mało znany). Częstość erupcji nie ma regu-
larnego charakteru, w odróŜnieniu od niedaleko połoŜonej 
Hekli, która wybucha regularnie co 10 lat. 

Zwiastuny 

Eyjafjallajökull przygotowywał się do erupcji przez kilkana-
ście lat wysyłając róŜne znaki ostrzegawcze. W 1994 r., a  

następnie w 1999 r. doszło do dwóch intruzji magmy w połu-
dniowej części wulkanu, w efekcie których powstały sille. 
Obu intruzjom towarzyszyła podwyŜszona aktywność sej-
smiczna. Kolejne dwie intruzje powstały w 2009 r. Druga z 
nich rozwijała się do marca 2010. Skutkiem postępującej 
akumulacji magmy w komorze magmowej była deformacja 
terenu wokół wulkanu, zarejestrowana na satelitarnych zdję-
ciach radarowych oraz narastająca aktywność sejsmiczna. 

 

“The hottest show on the Earth” 

Od 20 marca do 12 kwietnia trwała niewielka efuzywna 
erupcja ze szczeliny na przełęczy Fimmvörñuhals pomiędzy 
wulkanami Eyjafjallajökull i Katla. To był najbardziej wido-
wiskowy prekursor nadchodzącej erupcji centralnej. Ogniste 
fontanny lawy przyciągnęły wielu gapiów. 14 kwietnia wul-

Duma Islandii: EyjafjallajökullDuma Islandii: EyjafjallajökullDuma Islandii: EyjafjallajökullDuma Islandii: Eyjafjallajökull    

„We may not have cash, but we’ve got ash!”„We may not have cash, but we’ve got ash!”„We may not have cash, but we’ve got ash!”„We may not have cash, but we’ve got ash!”    

Systemy wulkaniczne Islandii z zaznaczonymi wstrząsami sejsmicznymi 
(czerwone kropki) z lat 90.  
(Źródło: Sturkell E., Einarsson P., Simgundsson F., Geirsson H., Olafsson 
H., Pedersen R., Zeeuw-van Dalsen E., Linde A. T., Sacks S. I., Stefans-
son R., 2006, Voclano geodesy and magma dynamics Iceland, Volc. 
Geotherm. Res. 150, 14-34) 

Eyjafjallajökull drzemie w majowym słońcu pod kołderką z lodowca, od 
którego wziął swoją nazwę. Na pierwszym planie Gígjökull i miejsce po 
dawnym jeziorze proglacjalnym 
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kan znów stał się niespokojny. Początkowo przejawiało się 
to w trwającej kilka godzin fali intensywnej aktywności sej-
smicznej. 

Erupcja centralna rozpoczęła się w nocy 14 kwietnia. Począt-
kowo miała charakter sub-glacjalny i eksplozywny. Wydo-
bywająca się lawa wchodziła w gwałtowną reakcję z wodą z 
topniejącego lodowca, co jest typowe dla tzw. erupcji freato-
magmatycznych. Efektem interakcji magmy i wody jest 
gwałtowne uwalnianie pary wodnej oraz bardzo szybkie 
chłodzenie wydobywającego się materiału, przez co nastepu-
je jego znaczne rozdrobnienie. Stąd teŜ erupcja miała charak-
ter eksplozywny, a nie efuzywny, jak moŜna by oczekiwać 
po emitowanym zasadowym materiale o bardzo małej zawar-
tości krzemionki (48%). 

Drobne cząstki popiołów wulkanicznych były wyrzucone 
wysoko do atmosfery (6-9 km), nie osiągając jednak stratos-
fery. Silny wiatr bez trudu przewiał chmurę pyłu wulkanicz-
nego nad kontynentalną Europę. 

Zmniejszający się wpływ wody związany z wytopieniem 
fragmentu lodowca w miejscu erupcji spowodował zmniej-
szenie jej eksplozywności. Z krateru zaczęła wydobywać się 
lawa, płynąc w kierunku Gígjökull – jednego z jęzorów lodo-
wych odchodzących w kierunku północnym. 

Silnie zróŜnicowana w swej intensywności i charakterze 
erupcja trwała do 22 maja 2010, jednak jej kulminacyjna 
faza przypadała na pierwsze cztery dni od rozpoczęcia zda-
rzenia. 

Skutki 

Gwałtowne topnienie lodu lodowcowego w wyniku erupcji 
skutkowało nagłym uwolnieniem znacznych ilości wody, 
która niosąc ze sobą ogromne ilości materiału piroklastycz-
nego podąŜała w tym samym kierunku co potoki lawowe. 
Jezioro proglacjalne Lóniñ (Laguna), wypełniające nieckę o 

głębokości 30-40 m pomiędzy jęzorem Gígjökull a wysokim 
wałem moreny czołowej, zostało bardzo szybko wypełnione 
osadami. Napór wody spowodował natychmiastowe prze-
rwanie wału moreny czołowej i utworzenie potęŜnej powo-
dzi – jökulhlaup. Szeroka U-kształtna dolina równieŜ została 
wypełniona osadami. W efekcie krajobraz po północnej stro-
nie Eyjafjallajökull zmienił się zupełnie, zaś cała okolica 
wulkanu przykryta została warstwą popiołów wulkanicz-
nych. 

Lokalne skutki erupcji nie miały większego wpływu Ŝycie 
mieszkańców południowej Islandii, którzy tuŜ przed główną 
erupcją zostali ewakuowani. Uprzątnięcie gospodarstw i pól 
z utworów piroklastycznych wymagało jednak sporych na-
kładów pracy. 

Jedynymi ofiarami byli dwaj turyści, którzy jadąc samocho-
dem, zgubili się w rejonie wulkanu w mroku spowodowa-
nym unoszącymi się w powietrzu popiołami i zginęli od jed-
nego z wyładowań atmosferycznych towarzyszących erupcji. 

Globalne skutki ekonomiczne były znacznie powaŜniejsze i 
są powszechnie znane. Do dzisiaj nie oszacowano jeszcze 
ostatecznie strat, z jakimi wiązało się anulowanie kilkudzie-
sięciu tysięcy lotów w Europie i poza nią, ale wiadomo, Ŝe 
sięgają one setek milionów dolarów. Straty ekonomiczne, 
zdrowotne i moralne ludzi koczujących w tym czasie na lot-
niskach są nie do oszacowania. Odwolane delegacje zagra-
niczne do Polski na czas uroczystości pogrzebowych pary 
prezydenckiej to teŜ skutek, którego nie da się ująć w kate-
gorich nominalnych. 

MoŜna spekulować równieŜ, czy Eyjafjallajökull byl spraw-
ca obfitych opadów nad Polska w maju 2010 r., ktore skutko-
waly kilkukrotynymi powodziami. Na tym polu takŜe straty 
są niepowetowane. 

Dlaczego Katla nie wybuchła? 

Ale właściwie dlaczego miałaby wybuchnąć? 

Katla i Eyjafjallajökull to wulkanny połoŜone tuŜ obok sie-
bie. Oba systemy wulkaniczne oddziałują na siebie wzajem-
nie, przez co czasem nazywa się je wulkanami 
„sympatyzującymi”. W historii notowano przypadki, kiedy 
erupcja jednego z wulkanów wpływała na aktywność drugie-
go. Oba wulkany wybuchły jednocześnie w roku 920, podob-
nie było w roku 1612, zaś po erupcji Eyjafjallajökull w la-
tach 1821-23 prawie natychmiast nastąpiła erupcja Katli. To 
dało islandzkim geofizykom przesłanki do snucia przypusz-
czeń, Ŝe równieŜ i tym razem Katlę obudzi bezsenność jej 
sąsiada... Wtedy skutki byłyby znacznie powaŜniejsze, gdyŜ 
Katla naleŜy do tych „groźnych” wulkanów na Islandii. 

Eyjafjallajökull dzisiaj 

Eyjafjallajökull ma to do siebie, Ŝe się „włącza” i „wyłącza”. 
Obecnie wulkan nie wykazuje znaczącej aktywności sej-
smicznej, co moŜna łatwo zaobserwować na stronie Biura 
Meteorologicznego Islandii: vedur.is. Za to inne obszary 
coraz bardziej przyciągają uwagę wulkanologów. Bacznie 
obserwowany jest system wulkaniczny Krýsuvíku na półwy-
spie Reykjanes, gdzie nie było erupcji od niemal 800 lat. 
Kilka innych wulkanów równieŜ powoli przygotowuje się do 
erupcji. 

Tymczasem sława Eyjafjallajökull trwa. Obcokrajowcy od-
wiedzający wyspę juŜ bez trudu wymawiają jego skompliko-
waną nazwę. Wulkan stał się jednym z symboli Islandii – jest 
reprodukowany na znaczkach i kartkach pocztowych, T-
shirtach, kubkach tudzieŜ innych pamiątkach . W najbliŜszej 
okolicy stoŜka powstało nawet muzeum poświęcone wulka-
nowi załoŜone przez rodzinę farmerów mieszkających u jego 
stóp. Biznes się kręci. 

Szeroka dolina wypełniona osadami jökulhlaup 

Ewelina Mocior 
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Turniej Gospodarki Przestrzennej 

 i Rozwoju Regionalnego 
 

 

Rozdział I: Upadek starych Mistrzów 

 
Popołudniowe słońce chyliło się juŜ z lekka ku zachodowi, 
kiedy dwóch nie pierwszej juŜ młodości męŜczyzn w spoko-
ju usiadło na parkowej ławeczce. Powietrze pachniało spoko-
jem. Alejkami błąkały się pary studentów i były wszelkie 
podstawy do tego aby przypuszczać, Ŝe byli z BiNoZ-u. Jed-
nym słowem atmosfera sprzyjała wspomnieniom… 
 
- Wiesz Mariusz… - powiedział nieco skrzekliwy, męski 
głos – myślę, Ŝe powinniśmy to zrobić jeszcze raz. 
- O czym Ty mówisz? – odezwał się bez pośpiechu drugi, 
męski głos. 
- No popatrz na nich… myślisz, Ŝe oni by na coś takiego 
teraz wpadli? 
- Ech, Szuwarku, Szuwarku… -  odrobinę znudzenie zaczął 
drugi męŜczyzna – o czym Ty mi właściwie mówisz? 
- No ci tam, o! za zakrętem… my teŜ tak kiedyś wyglądali-
śmy, za tych naszych studenckich czasów. Gdzie oni by coś 
takiego teraz wymyślili! Ta dzisiejsza młodzieŜ… No nie 
mów Prezes, Ŝe nie pamiętasz?! – odrzekł Szuwar, powoli 
tracąc cierpliwość. 
- Oj tam… ale w sumie mógłbyś co nieco przypomnieć. 
- Słuchaj. To tyło tak: 
Było ich dwudziestu. Wszystko zaczęło się pod koniec mar-
ca 2011 od losowania do czterech grup. Grali łącznie chyba z 
trzy tygodnie…  Wiesz co najlepiej sobie wtedy zapamięta-
łem? 

 

- śe „w grze nie ma przyjaciół”? – z przekąsem odpowie-
dział Mariusz. 
- Coś jednak jeszcze pamiętamy! – odparł z niezmierzoną 
satysfakcją Szuwar. 
- W sumie to Ty teŜ powinieneś… pozwól mój drogi, Ŝe 
przypomnę Ci, Ŝe obaj półfinały oglądaliśmy z trybun.  
- Czepiasz się szczegółów wiesz! A w ogóle to Ty coś stam-
tąd jeszcze pamiętasz? – z wyraźnym zaciekawieniem mie-
szającym się z ironią odparł drugi z panów podgrzewających 
ławeczkę. 
- A na przykład to, Ŝe wcale nie trzeba było grać wcześniej w 
Osadników, Ŝeby z dobrym skutkiem brać udział w Turnieju 
jak zrobił to Robert, Ŝe Ula zgarnęła więcej punktów w gru-
pie, niŜ myśleliśmy Ŝe moŜna, czy teŜ Kazika, który z 
„Dziką Kartą” wszedł od razu do półfinałów i kiedy Jacek do 
niego dzwonił chcąc poinformować o terminie gry, to ten 
pozdrawiał go z Francji. Później jak przyjechał juŜ po półfi-
nałach, pierwszym co słyszało się od niego gdy wchodził do 
Koła było „Cześć, to kiedy gramy? Mam wykład za godzi-
nę... moŜe partyjka?” – z dumą odpowiedział Prezes, czeka-
jąc na ripostę sąsiada. 
- Dobra, dobra, a pamiętasz co było jak na półfinały zmieniła 
się plansza? 
- Jasne, Ŝe pamiętam! PrzecieŜ jak śyła odkrywał „Wyspę 
Mgieł” co kolejkę słyszało się „Ha! Paweł! Kolejny kamień! 
Cudownie!”, albo „Ha! Paweł! Szósteczka! Teraz ich 
masz!”. Choć w końcu i na niego znaleźli się mocni.  
- Fakt. W finale przecieŜ grali Kramar, Majox, Czerski i Es-
tera. O ile pamiętam, to bardzo zadowolona w efekcie nie 
była… Nawet Czerski myślał, Ŝe będzie z niej całkiem dobry 
„czarny koń”! – mówił z przejęciem Szuwar. 
- MoŜe by i był, gdyby nie wygrał Kramar. Pamiętam, Ŝe 
zdobył wtedy inną grę – „Prawo DŜungli”. Miał napisane na 
opakowaniu, Ŝe zostanie „Małpim Królem”, ciekawe jak mu 
to wyszło – z uśmiechem odpowiedział Mariusz. 
- Ech… mówię Ci stary, wtedy to były czasy… - rozmarzył 
się współtowarzysz Prezesa z parkowej ławeczki… 
 

Jack the Fly 
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Słyszał ktoś o Kranjskiej Gorze? Takie Słoweńskie 
Zakopane, a jako Ŝe kraj jest mniejszy od naszego to i zimo-
wą stolicę mają odpowiednio mniejszą. Znana jest przede 
wszystkim z odbywających się tam co roku zawodów Pucha-
ru Świata w narciarstwie alpejskim. W Polsce słyszy się prę-
dzej o połoŜonej nieopodal skoczni narciarskiej w Planicy, 
przy której nazwa zakopiańskiej Wielkiej Krokwi brzmi ko-
micznie. Na szczęście w Kranjskiej Gorze nie ma Krupówek. 
MoŜe i w zimie, stanowiącej szczyt sezonu turystycznego 
znajdzie się jakiś substytut, ale my się na to nie natknęliśmy. 

Na wiosnę mało kto tu przyjeŜdŜa, więc moŜna zary-
zykować stwierdzenie, Ŝe byliśmy jako uczestnicy kongresu, 
główną atrakcją miasta. Do tego stopnia, Ŝe na ceremonię 
otwarcia przywiało Burmistrza we własnej osobie, który był 
łaskaw powitać nas swą niezbyt oksfordzką angielszczyzną. 

Po wszystkich uroczystościach, gdy wreszcie powie-
dziano, Ŝe Kongres został otwarty, moŜna było przystąpić do 
tego na co wszyscy czekali, czyli do imprezy powitalnej. Kto 
był kiedyś na kongresie, wie o co chodzi, a kto nie był… 
musi pojechać i sam sprawdzić. 

JakieŜ trudne było wstawanie następnego dnia na 
śniadanie… a do tego jeszcze workshopy… Zdołaliśmy się 
jednak ogarnąć, zwłaszcza Tofcia, która jako workshople-
ader musiała tryskać energią. I tryskała! Owo tryskanie zna-
cząco ułatwiało jej luźne podejście do imprez, które tłuma-
czyła podeszłym wiekiem. Co oczywiste, prowadziła GISy i 
ku swojej wielkiej rozpaczy musiała zmagać się, z jak to 
określała, dreaming team (Ŝeby nie powiedzieć sleeping te-
am). W jej grupie znajdowali się tacy mistrzowie, jak m. in. 
Albańczyk, który geografię studiuje, jak łatwo się domyślić 
metodami albańskimi i o GISie słyszał po raz pierwszy w 
Ŝyciu, choć na młodego nie wyglądał. Renata jak sama 
utrzymuje nie ma pojęcia co nią kierowało przy wyborze 
workshopa. Istotnie trudnym do zrozumienia jest, dlaczego 
zadeklarowana fizyczna geografka wybrała sobie temat o 
migracjach w Europie. Co ciekawe - nie narzekała. Autor 

niniejszego tekstu zgłębiał temat zagroŜeń naturalnych, ta-
kich jak powodzie, czy trzęsienia ziemi. Muszę przyznać, Ŝe 
jednym z najtrudniejszych elementów tej zabawy było zro-
zumienie leadera, który był Włochem, a po angielsku mówił 
jak… no jak Włoch, niestety. Akcent powalający. Na szczę-
ście grupa była udana! 

Wieczorem miał miejsce wieczór słoweński. Rozpo-
częto go z tzw. wielką pompą, podczas której organizatorzy, 
przywdziani w ludowe stroje tańczyli jakieś ludowe tańce, a 
przygrywał im człowiek przebrany za kurczaka, symbol 
Kranjskiej Gory. Folklor pełną gębą. Następnie poczęstowa-
ni zostaliśmy lokalnymi przysmakami, które oryginalnością 
moŜe nie rzucały na kolana, ale nie da się ukryć, były smacz-
ne. Była tam między innymi kiełbasa, ser Ŝółty i chleb z ole-
jem dyniowym. Palce lizać. Zaserwowano 3 rodzaje słoweń-
skiego wina w trzech kolorach (białym, czerwonym i róŜo-
wym). 

3 dzień upłynął pod znakiem wycieczek. Spośród 
trzech do wyboru, jedna rzucała się w oczy szczególnie – 
Kras Słoweński. Od razu wiedziałem, Ŝe chcę tam jechać. Z 
resztą nie ja jeden… cała krakowska ekipa (za wyjątkiem 
Kamili Jankowskiej) zapisała się właśnie tam. Okazało się to 
strzałem w dziesiątkę. Zobaczyliśmy rozległe polje, Skocjan-
ską Jamę i wiele innych ciekawostek związanych z krasem. 
Oprowadzał nas szalony słoweński profesor, który nie stronił 
od dowcipów i co waŜne, bardzo dobrze mówił po angielsku. 
Pokłosiem tej wycieczki było slajdowisko, które odbyło się 
dzień przed wydaniem tego numeru Globusika. 

Wieczorem odbyło się coś na co wiele osób czekało: 
CULTURAL BAZAR!!! Reprezentanci poszczególnych 
krajów mieli zagospodarować stoliki, przywiezionymi na 
kongres specjałami róŜnej maści, od jedzenia po alkohol. 
Nasz stolik był bogaty. Znalazły się na nim kiełbasy, kaba-
nosy, ogórki kiszone, papryka kiszona produkcji mamy Ka-
mili Jankowskiej, oscypki i oczywiście szeroki wachlarz 
alkoholi 40% z Ŝubrówką i GśM na czele, udekorowany 

Euromed 2011 

Kranjska Gora 

ZagroŜenia naturalne prezentowane 
przez włoskiego workshopleadera 

Jeden z licznych wodospadów w Słoweńskim Krasie 
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kilkoma Ciechanami Miodowymi. Klasa. Konkurs na 
najlepszy stolik wygrali jednak Austriacy, którzy oprócz 
ludowych strojów, zachwycili wszystkich magiczną 
sztuczką – cukierkiem zamaczanym w 60% likierze i 
podpalanym. Taką ognistą kulę kaŜdy mógł sobie po-
łknąć, co trzeba przyznać, robiło wraŜenie. Innymi warty-
mi uwagi atrakcjami były stoliki bałkańskie, suto zasta-
wione rakiją i smokami (Macedonia i Serbia). Niemcy 
częstowali likierem i piwem, Holendrzy wystawili słynne 
stroopewafels, a Chorwaci sprawiali wraŜenie, jakby ich 
jedynym produktem było OŜujsko Pivo. 

Atmosfera na Cultural Bazar była fantastyczna. 
Problem polegał jednak na tym, Ŝe niektórzy (znaczy ja i 
moja grupa z worshopa) musieli wstać na śniadanie na… 
6 30 rano!!! O świcie niemalŜe… Nasz leader chyba 
upadł na głowę, ale zachciało mu się wycieczki… O dzi-
wo wstali prawie wszyscy, jedynie Nastya z Ukrainy za-
spała i co ciekawe nikt nie mógł jej znaleźć celem brutal-
nego obudzenia… Jako Ŝe byliśmy blisko granicy, poje-

chaliśmy do Włoch i obowiązkowym pierwszym punk-
tem programu, była prawdziwa włoska kawa! Ja zaapli-
kowałem sobie dwie i bardzo szybko zreflektowałem się, 
Ŝe wycieczka jest jednak doskonałym pomysłem. 

Odwiedziliśmy rejon nawiedzony w 1976 roku 
trzęsieniem ziemi o magnitudzie ok. 6,5. Obejrzeliśmy 
zniszczenia, które wciąŜ jeszcze były widoczne, min. 
wioskę Portis, którą ze względu na zagroŜenie obrywami 
skalnymi odbudowano kilka kilometrów dalej i wpisane 
na listę UNESCO miasto Venzone, odbudowane kamień 
po kamieniu, jako dokładne odwzorowanie tego co było 
przed trzęsieniem. Wstrząsy zabiły ponad 900 osób po 
włoskiej stronie granicy i dokładnie 0 po stronie ówcze-
snej Jugosławii. Nas z czasem zaczęło zabijać zmęczenie, 
a serpentyny dokładnie przypominały naszym Ŝołądkom, 
co mieliśmy okazję spróbować podczas Cultural Bazar. 

Popołudniu odbyła się prezentacja posterów przy-
gotowanych przez poszczególne grupy, oraz dyskusja 
plenarna. Bardziej interesująca od niej wydawała się jed-
nak wielka jak smok, skocznia w Planicy. WraŜenie robi-
ła niesamowite… 

Ostatni wieczór kongresu oznacza jedno – BDC!!! 
Od rana wisiała lista na którą wpisywały się 5-cio osobo-
we druŜyny składające się z przedstawicieli co najmniej 3 
entity, co najmniej 2 róŜnych krajów i z co najmniej 2 
dziewczynami w składzie. Po emocjonujących rozgryw-
kach, obfitujących w wodospady i tzw. „one more time” 
zwycięŜyła druŜyna o zwodniczo brzmiącej nazwie: Un-
deraged z Kamilą Jankowską w składzie. Nie był to jed-
nak koniec, gdyŜ do rywalizacji z mistrzami stanął w 
pojedynkę Mihovil Masic, reprezentant Chorwacji, który 
sam pokonał zwycięską druŜynę, czym zasłuŜył sobie na 
owację na stojąco i doŜywotni szacunek w gronie EGE-
A;) 

Kongres powoli chylił się ku końcowi i dnia na-
stępnego, zmęczeni uczestnicy rozjechali się do domów, 
najróŜniejszymi środkami transportu. Jak więc moŜna 
podsumować kongres? – Było dobrze! 

 
 

Maciek Czerski  

BDC dopiero się rozkręca... 

Rozbieg słynnej skoczni w Planicy 

Polski stolik, obfity w kiełbasę 
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Gigantyczne jaskinie, nie tylko krasowe 

Na obszarze Polski udało się dotychczas zinwentaryzować 

bardzo duŜą liczbę jaskiń. Odkryte zostały wielkie systemy 

jaskiniowe w Tatrach, Sudetach czy teŜ na wyŜynach. Jed-

nak jaskinie ogromnych rozmiarów zinwentaryzowane zo-

stały takŜe na obszarze Karpat Fliszowych. Obok wielkich 

jaskiń krasowych jak największa w Polsce, Jaskinia Wielka 

ŚnieŜna czy teŜ druga z kolei ŚnieŜna Studnia do grona naj-

większych jaskiń zaliczają się takŜe jaskinie Karpat Fliszo-

wych. Na piętnastej pozycji sklasyfikowana jest Jaskinia 

Wiślańska, a na kolejnej Jaskinia Miecharska (Jaskinie …, 

2011). 

   JednakŜe wśród obiektów z Karpat Fliszowych ma 

miejsce ich ogromne zróŜnicowanie. Odkryte zostały za-

równo ogromne jaskinie jak i bardzo małe. Obiekty te dia-

metralnie się róŜnią pomiędzy sobą, dlatego teŜ dokonany 

został ich podział. Na jaskinie, czyli naturalne pustki pod-

ziemne dostępne dla człowieka. Oraz schroniska podskal-

ne, czyli naturalne próŜnie podziemne o niewielkich roz-

miarach, w których nie panuje mrok i brak mikroklimatu 

typowego dla jaskiń (Buczek, Franczak, 2011). 

 Powstanie zdecydowanej większości spośród tych 

obiektów związane jest z grawitacyjnymi ruchami mas skal-

nych. Pod względem genezy zdecydowaną większość stano-

wią jaskinie szczelinowe, które powstały w wyniku nie-

wielkich przemieszczeń mas skalnych, poprzedzających 

powstanie osuwiska. Drugą równie liczną grupę stanowią 

jaskinie blokowiskowe powstałe w pustkach pomiędzy 

pakietami skalanymi, które zostały przemieszczone w obrę-

bie osuwiska. Powstały jednak takŜe obiekty posiadające 

cechy obu typów, przez co zaliczane są do grupy jaskiń 

pośrednich. Sporadyczną grupę stanowią jaskinie erozyj-

no-wietrzeniowe, które powstały w związku z działaniem 

tych procesów (Vitek, 1983; Urban, Margielewski, 2010). 

Obiekty te pod względem morfologicznym wykazują znacz-

ne zróŜnicowanie pomiędzy sobą, które wynika z form rzeź-

by, w których zostały wykształcone (Buczek, Franczak, 

2011).  

 W taki sposób w Karpatach Fliszowych powstały 

wielkie jaskinie. Suma korytarzy największej Jaskini Wi-

ślańskiej mierzy 2 275 m, kolejnej Jaskini Miecharskiej 

1 830 m, a trzeciej Jaskini w Trzech Kopcach 1 244 m. Po-

nadto jeszcze długość 32 jaskiń przekroczyła 100 m (Baza 

…, 2011). Wielkie jaskinie Karpat Fliszowych to jednak nie 

tylko bardzo duŜe sumy korytarzy, ale takŜe wielkie komory 

je tworzące. Największa sala tzw. Galeria znajduje się w 

Jaskini Miecharskiej i osiąga długość 30 m, a jej strop 

Jaskinia Miecharska (fot. Cz. Szura)  

Jaskinia Oblica (fot. T. Mleczek)  
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wznosi się na wysokości 10 m. Ponadto w tej jaskini znaj-

duje się kilka niewiele mniejszych sal jak Walhalla, Sala 

Grzelaka czy Sala z Jeziorkiem, w której znajduje się jedy-

ne w Karpatach Fliszowych podziemne jeziorko (Szura, 

2006; Urban i in., 2010). W wielu obiektach zaobserwowa-

no takŜe bardzo unikalne, niewielkie nacieki kalcytowe czy 

teŜ naskorupienia kalcytowo-gipsowe. Odnalezione zostały 

zarówno w duŜych obiektach jak m.in. Jaskinia Oblica czy 

Dymiąca Piwnica, ale takŜe w mniejszych jak Jaskinia Kru-

powa na Okrąglicy. Ponadto w Jaskini Miecharskiej po-

wstały jamki w piaskowcu o charakterze kociołków erozyj-

nych (Urban i in., 2010). 

 Bardzo cenną cechą jaskiń Karpat Fliszowych jest 

ich unikatowa fauna. W licznych jaskiniach ma swoje sta-

nowiska kilka gatunków nietoperzy. Ponadto zaobserwowa-

no endemicznego studniczka tatrzańskiego (Urban i in., 

2010). 

 W Karpatach Fliszowych wykształciły się bardzo 

ciekawe obiekty podziemne o bardzo duŜych rozmiarach 

oraz zróŜnicowanych cechach morfologicznych. Poszcze-

gólne odcinki jaskiń bardzo róŜnią się pomiędzy sobą. 

Obiekty te są takŜe bardzo cenne ze względu na mikrofor-

my jakie wykształciły się w ich wnętrzu a takŜe na ich 

świat zwierzęcy. 

Paweł Franczak 
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...tylko Kramar ślini się na widok Dętkowego 

pucharu. 

...Skarbnik wypisuje preliminarze wierszem. 

...Skarbnik ma fakturę na nogach… 

...na Festiwalu Nauki były nieuki. 

...Rada Instytutu zniosła Prima Aprilis. 

...tylko niemowlęta wolą podręcznik prof. Mi-

gonia… 

...w skrytości kaŜdy student marzy o zostaniu 

pracownikiem IGiGP. 

…zdjęcia na XXXV Zjeździe SKNG robiła 

kucharka. 

…Hanys juŜ gryzie glebę. 

…Czerski śmieje się do yerba mate. 

…decyzją premiera Turniej Piłkarski Kół Na-

ukowych zostanie rozegrany bez kibiców. 

…Masaj jest szorstki i gburowaty. 

…Iza W. usunęła konto na facebooku. 
 

Nieprawda, Ŝe...Nieprawda, Ŝe...Nieprawda, Ŝe...Nieprawda, Ŝe...    

Z cyklu:  

Zgadnij kto to? 



12 maj 2011 Globusik 

Ogrom przedzjazdowych przygotowań był przytłacza-
jący. Komitet organizacyjny składający się z przedstawicieli 
KGUJ i Koła z UP, działający pod skrzydłami koordynatora 
– Masaja w pocie czoła przygotowywał XXV Ogólnopolski 
Zjazd Studenckich Kół Naukowych Geografów. Pot z czoła 
lał się tak obficie, Ŝe XXV Zjazd, przeinaczył się w XXXV 
Zjazd. Bynajmniej nie dlatego, Ŝe przenieśliśmy się w cza-
sie… Okazało się, Ŝe ktoś kiedyś pomylił się w numeracji, 
zjadając jeden „X”. Z okazji jubileuszu postanowiliśmy go 
zwrócić. 

Zjazd zaczął się we czwartek 7 kwietnia, A.D. 2011. 
Wtedy teŜ uczestnicy przyjechali do Krakowa, aby wziąć 
udział w grze miejskiej i pozwiedzać Kraków, a wieczorem 
integrować się z organizatorami i sobą nawzajem. PowaŜna, 
naukowa część rozpoczęła się w piątek. Rano uczestnicy 
przejechali z Krakowa do Poronina, gdzie odbyć się miała 
zasadnicza część zjazdu. KaŜdy otrzymał „pakiet startowy” 
w postaci min. torby zjazdowej, teczki zjazdowej, identyfi-
katora, długopisu, gadŜetów obu uczelni i przede wszystkim 
zjazdowej koszulki. I właśnie w koszulce tkwi problem. Faj-
ny nadruk, kolor zielony, ogólnie super. Nie moŜna jej było 
absolutnie nic zarzucić. Natomiast koszulki organizatorów, 
wedle pierwotnej koncepcji miały być specjalne i wyróŜniać 
się spośród innych. Istotnie wyróŜniały się. Były wrednie 
róŜowe! Nie chcę zagłębiać się w kulisy afery koszulkowej, 
ale… bądźmy powaŜni! Męska część komitetu organizacyj-
nego nie kryła zdegustowania. 

Po szybkim zakwaterowaniu, przystąpiono do rozpo-
częcia konfe-
rencji, co 
nastąpiło w 
samo połu-
dnie. W przy-
ozdobionej 
okazałym 
zjazdowym 
bannerem, 
oraz kołowy-
mi roll – up-
up’ami, pełen 
ekspresji 
wykład 
wstępny o 
przyrodzie 
Tatr wygłosił 
były dyrektor 
TPN, dr inŜ. 
Wojciech 
Gąsienica – 
Byrcyn. Na-
stępnie 
przedstawio-
no jury w 
składzie: dr hab. Jarosław Balon (przewodniczący) i dr 
Krzysztof Gwosdz z UJ, oraz dr Krzysztof Wiedermann z 

UP. W zastępstwie prof. Bąka z UP, przyjechał pełniący 
wówczas funkcję głównodowodzącego sekretariatu studenc-
kiego, mgr Michał Plaza. 

Rozpoczęła się długa sesja referatowa, podzielona na 
3 części, przerwą kawową i obiadową. KaŜdy z 17 prezentu-
jących miał 10 minut na wypowiedź, a na dyskusję przezna-
czono 5 minut. Upływ czasu sygnalizowany był kontrower-
syjnym bębenkiem. 

Gdy wszyscy uczestnicy się zaprezentowali swoje 
prace, jury rozpoczęło burzliwe obrady, celem wyłonienia 
laureatów. Z racji dość wyrównanego poziomu zadanie mieli 
niełatwe. Do ogłoszenia wyników musieliśmy przystąpić z 
małym opóźnieniem, zwłaszcza Ŝe trzeba było jeszcze wypi-

sać dyplomy i dedykacje na nagrodach ksiąŜkowych. Wresz-
cie zniecierpliwiony tłum otrzymał to, czego chciał, czyli 
wyniki! 

Z całą pewnością na wyróŜnienie zasługiwało wystą-
pienie Jana Kruszewskiego z Gdańska. Jego referat pt. Per-
spektywy inicjacji energetyki atomowej w Polsce wywarł na 
słuchaczach tak wielkie wraŜenie, Ŝe przyznano mu jakŜe 
prestiŜową, nagrodę publiczności. NiezaleŜnie od tego jury 
postanowiło przyznać mu nagrodę specjalną „za show”. Jego 
nieszablonowe wystąpienie zapadło w pamięć nawet najbar-
dziej znudzonym słuchaczom. Kolejna nagroda specjalna 
przypadła Tomaszowi StrzyŜewskiemu z UMK w Toruniu 
za referat pt. śeglarski System Informacji – nowy sposób 
poprawy bezpieczeństwa na wodzie. Przedstawił on swój 
autorski program wykorzystania GIS w Ŝeglarstwie. Zda-
niem wielu słuchaczy, jedną z najlepszych prezentacji przed-
stawił reprezentant KGUJ, Marcin Rechciński. Nagrodę spe-
cjalną otrzymał za coraz rzadziej spotykaną, ewaluację wła-
snych badań. 

Jury przyznało równieŜ trzy wyróŜnienia: Januszowi 
Górnemu z UAM w Poznaniu, Radosławowi Saganowi z 
Uniwersytetu Śląskiemu, oraz tercetowi z UP, w składzie: 

Ekstremalnie górski Zjazd 
 

Ekstremalnie górski wg Dziennikarzy Tygodnika Podhalańskiego 

Pełen ekspresji wykład wstępny 

Jan Kruszewski podbija serca publiczności 
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Justynie Gąsiorek, Konradowi Lei i Maciejowi Liro. 
Przejdźmy do podium. Trzecie miejsce przypadło ex aequ-

o: Mariuszowi Krukarowi z UP w Krakowie za referat pt. Ruch 
turystyczny w obrębie usługi „Spływ Dunajcem” w latach 2008 i 
2010 i Katarzynie Górnej z UAM w Poznaniu za referat pt. Za-
głębienia i obszary bezodpływowe w dorzeczu Odry. Oboje laure-
atów zostało zapamiętanych nie tylko ze względu na treści, które 
przekazywali, ale równieŜ za sposób wypowiedzi. Mariusz mówił 
jak Ŝołnierz, rzucając poszczególne zdania niczym rozkazy, nato-
miast Katarzyna ze względu na problemy z gardłem miała trud-
ności z mówieniem w ogóle. 

Miejsce drugie, równieŜ zostało przyznane ex aequo. 
Pierwszy z nagrodzonych to Mateusz Ćwikła z Uniwersytetu J. 
Kochanowskiego w Kielcach z referatem pt. Występowanie zda-
rzeń ekstremalnych w dolinach górskich polskich Karpat. Drugi 

stopień podium podzielił z duetem z KGUJ – Krzyśkiem Bucz-
kiem i Pawłem Franczakiem. Naczelni kołowi speleolodzy zapre-
zentowali ZróŜnicowanie jaskiń i schronisk podskalnych Karpat 
Fliszowych pod względem morfologicznym (na przykładzie obiek-
tów z doliny Skawicy). A pierwsze miejsce? Tego jury nie zdecy-
dowało się przyznać, poniewaŜ jak powiedział na zakończenie 
przewodniczący, dr 
hab. J. Balon, Ŝaden 
referat nie wyróŜnił 
się na tyle, aby na-
grodzić go 1 miej-
scem. 

Część kon-
kursową mieliśmy 
juŜ za sobą i przy-
szedł czas na wie-
czornego grilla. Przy 
kiełbaskach, szaszły-
kach i piwie, do póź-
nej nocy trwały nie-
formalne dyskusje 
na temat referatów. 

Następnego 
dnia odbył się wy-
jazd terenowy, któ-

rego koordynatorem był Michał Zatorski z UP. Pierwszym punk-
tem na naszej trasie, była Geotermia Podhalańska, po której opro-
wadził nas jej dyrektor. Następnie udaliśmy się do wpisanego na 
listę UNESCO rezerwatu geologicznego Skałka Rogoźnicka, oraz 
odwiedziliśmy Torfowisko Baligówka. Oprócz tego, po drodze 
odwiedziliśmy kilka punktów widokowych. 

Po powrocie odbył się panel dyskusyjny na temat kół na-
ukowych i przyszłości Ogólnopolskich Zjazdów Studenckich Kół 
Naukowych. Wybrano równieŜ przyszłych organizatorów – Koło 
Naukowe Studentów Geografii Uniwersytetu Wrocławskiego im. 
Juliana StrzyŜewskiego. Było to jedyne kandydujące koło. W 
kuluarach dało się słyszeć głosy, Ŝe to dlatego, Ŝe nikt nie będzie 
w stanie zorganizować tak dobrego zajazdu, choć moŜe przez 
skromność, jako członek Komitetu Organizacyjnego nie powinie-
nem o tym wspominać… 

Wieczorne zabawy miały juŜ charakter nieoficjalny. Aby 
uczestnicy poczuli trochę międzynarodowej atmosfery, postano-
wiono zaimportować tradycję, rodem z kongresów EGEA, czyli 
BDC!!! Spośród startujących 4 – osobowych zespołów, bezkon-
kurencyjni okazali się: Ania Sirojć (Gdański), śyła, Masaj i autor 
tego artykułu, zdobywając MISTRZOSTWO POLSKI!!! Warto 
dodać, Ŝe maskotką ostatniego wieczoru był dzik… 

 

Speleolodzy rodem z KGUJ odbierają gratulacje od jury 

Powalający entuzjazm prowadzą-
cego sesję terenową 

Komitet organizacyjny w pełnej krasie 

Maciej Czerski 

Dzik  triumfuje! 
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Geoinformatyka 
Jest jakaś łączność pomiędzy Howardem Fishe-
rem a tym co państwo robią na zajęciach. TakŜe 
mogą państwo przeklinać tę osobę jak państwu 
zaliczenia nie pójdą. 
 
Ta agencja zatrudnia ludzi z całej Europy. Daje 
dobrze płatną pracę. Jak was kiedyś zatrudni to 
pamiętajcie Ŝe to ja wam pierwszy o niej powie-
działem! 
 
Dane bez metadanych są jak lekarstwo bez opisu. 
MoŜe i zadziała ale kaŜdy bierze odpowiedzial-

ność. Mogą to państwo zapisać moŜe się znajdzie 
w Globusiku. Ostatni coś tam widziałem – o 
owcach. 
 
Ja nawet nie wiem czy na facebooku nie ma grupy 
– lubię inspire. 
 
Wszyscy go uŜywają ale nie wszyscy go lubią – 
państwo moŜe polubią… po egzaminie 
 
Krakowskie dni z inspire. Ekskluzywna konferen-
cja – nazwa brzmi jakby to było coś otwartego jak 
np. juwenalia. 

GEOGRAFIOŁY 
 We współczesnym  świe-
cie, moŜna zarobić na wszystkim 
(nawet po geografii!). Z przykro-
ścią odnotowujemy, Ŝe zepsucie 
moralne objęło równieŜ tak bliską 
nam dziedzinę jaką jest kartogra-
fia. Znaleziony na stacji benzyno-
wej w Bańskiej Bystrzycy przez 
kolegów Hajdo i Musieloka plakat 
reprodukujemy ku przestrodze - 
zwłaszcza dla tych, którzy myślą 
o załoŜeniu własnego biznesu 
oraz jako apel o zachowanie god-
ności i elementarnych zasad, któ-
rymi geograf na rynku pracy wi-
nien się kierować. 

 PodróŜe fascynują prawie kaŜdego człowie-
ka. Wielu z nas spędza czas przy mapie, zaznacza-
jąc kolejne miejsca, które chcielibyśmy odwiedzić. 
Co niektórzy wykorzystują stary sposób i rzucają 
lotka w mape – gdzie trafi tam pojadę. Sposobów 
jest wiele, tylko czy te nasze miejsca na mapie za-
mieniają się w rzeczywistość? No własnie, wiele z 
tych miejsc jeszcze nie zostało odkrytych, ale 
przecieŜ jak „mamy czas”…  
 KsiąŜka, którą chciałabym Wam polecić to 
opowieść o ośmiu polskich podróŜnikach, którzy 
zwiedzają najbardziej „egzotyczne” miejsca na 
ziemi. Kaukaz, Afryka Środkowa czy teŜ Chiny, 
wielu z nas zna je tylko z opowieści, albumów czy 

stron internetowych. Nie moŜemy oczekiwać, Ŝe 
znajdziemy tutaj aktualne obrazy, wiadomości na 
temat tych miejsc, jednak jest to na pewno jakaś 
namiastka tego co moŜemy tam spotkać i zobaczyć 
– moŜna teŜ ocenić jak wiele się zmieniło przez te 
lata. Bohaterowie opowiadają o Ŝyciu codziennym, 
o zwyczajach i kulturze, która tam istniała. Dzięki 
nim moŜemy choć na chwile przenieść się w tak 
odległe miejsca i stanąć po środku dzikiej puszczy 
w poszukiwaniu wyjścia. 
 
„Ze wspomnień podróŜników” – pod redakcją Bo-
lesława Olszewicza E4 986 

Bibliotekarz poleca 

Marginesy notatek 



Północ, południe, wschód czy zachód? Dlaczego? 
Wiatry wieją ze wszystkich stron, wszędzie, więc po co uciekać?  
[prof. dr hab. J. Trepińska] 
 
Geografia jest królową nauk poniewaŜ... 
Niestety, jest tylko królewną, nie ma nagrody Nobla z geografii...  
[prof. dr hab. J. Trepińska] 
 
Moje miejsce na Ziemi: 
φ 50°N, λ 20°E  
[prof. dr hab. W. Chełmicki] 
 
Chciałbym zmienić w sobie: 
MoŜe mniej gadania, więcej robienia; moŜe mniej złośliwosci, a więcej Ŝyczliwości w stosunku do innych ludzi. MoŜe 
więcej entuzjazmu (z lat młodości), a mniej chłodnej kalkulacji. I robienie od razu, a mniej odkładania na później. I jesz-
cze bardzo wiele innych rzeczy, ale mniej nadaje się to do przekazu geografom, a bardziej księdzu na spowiedzi.  
[dr hab. J. Balon] 
 
Chciałbym/Chciałabym zmienić w otaczającym mnie świecie: 
Mniej chamstwa, więcej człowieczeństwa.  
[dr J. Szewczuk] 
 
Największe moje osiągnięcie: 
Nieustający optymizm Ŝyciowy  
[prof. dr hab. W. Chełmicki] 
 
Jeśli mierzyć wielkość osiągnięcia ilością czasu, wkładu pracy i nerwów – to zdecydowanie na pierwszym miejscu jest 
wzięcie w leasing laptopa i drukarki w ramach realizacji projektu unijnego ESPERE-ENC. Przez kilka miesięcy toczyłam 
o to regularną i oczywiście absurdalną wojnę, bo walczyłam o coś co było po prostu wpisane we wniosek projektowy  
i z załoŜenia całkowicie legalne, w sprawę byli zaangaŜowani ludzie z trzech krajów, ilość biurokratycznych nonsensów 
napotykana po drodze była niewyobraŜalna, a rzecz cała skończyła się szczęśliwie tylko dlatego, śe udało się w kilka 
godzin zorganizować notariusza, Ŝeby uwiarygodnił ostatni potrzebny podpis. Jak doŜyję emerytury to napisze na podsta-
wie tych doświadczeń scenariusz do kolejnego odcinka przygód Jamesa Bonda... [dr A. Bokwa] 
 
A jestem niepocieszony z powodu: 
Jestem pocieszony.  
[prof. dr hab. W. Chełmicki] 
 
Mnie w ogóle raczej łatwo pocieszyć… A jeŜeli czegoś w ogóle mi Ŝal, to Ŝe juŜ zdrowie nie to, co nieco utrudnia mi reali-
zacje niektórych marzeń, czy teŜ po prostu planów. Utrudnia, ale nie uniemoŜliwia…  
[dr hab. J. Balon] 
 
Z czasów studenckich najlepiej pamiętam: 
Powagę większości wykładowców – to mi imponowało... 
Ale teŜ rozwaŜania na ćwiczeniach z kartografii o tym, jak się kupuje bułki...  
[dr G. Micek] 
 
Kilka rzeczy, np. egzamin z hydrologii u niestety nieŜyjącej juŜ Pani Prof. dr hab. Ireny Dynowskiej. Wtedy po raz pierw-
szy i ostatni „lałam wodę” odpowiadając (no właśnie akurat na hydrologii...), ale tylko dlatego, Ŝe objaśniając jakieś 
zagadnienie nie uŜyłam akurat takiego terminu o jaki chodziło Pani Profesor, a Pani Profesor koniecznie chciała spraw-
dzić czy aby na pewno znam ten termin. Więc, nieświadoma przyczyn dociekliwości Pani Profesor, tłumaczyłam to samo 
na kilka sposobów aŜ w końcu się udało. Inne wspomnienie to ćwiczenia terenowe „Pomorze”, było nas dwa autobusy, 
jechaliśmy przez jakąś wieś wąską drogą i nagle autobus ostro zahamował. Wszyscy wykonali manewr „na świstaka”, 
czyli podnieśli się z miejsc i usiłowali dostrzec przez przednia szybę co się stało. A przed nami jechała „Syrenka”. Jecha-
ła jakieś 20 km/godz. od jednej krawędzi jezdni do drugiej i z powrotem. Wreszcie droga zakręcała w prawo no  
i „Syrenka” wziąwszy zakręt juŜ z niego nie wyszła albowiem utknęła na przydroŜnym drzewie. Właśnie słowo „utknęła” 
jest tu duŜo bardziej właściwe niŜ „uderzyła”, z uwagi na prędkość jazdy. Pospieszyliśmy z pomocą, ale na szczęście 
nikomu nic się nie stało. Nie mieliśmy racji sądząc, Ŝe w pojeździe był tylko kierowca (jak się nietrudno domyślić wykazu-
jący wszelkie znaki spoŜycia w nieodległej przeszłości duŜych ilości alkoholu); na tylnym siedzeniu spał jego kolega, nie-
wątpliwie równie intensywnie współuczestniczący w tymŜe spoŜyciu, którego „nagłe” spotkanie samochodu z drzewem 
wytrąciło z drzemki i zasadniczo nie ucieszyło, co zwerbalizował w sposób nie nadający się do zacytowania...  
[dr A. Bokwa] 

The best of 



 
Wspólne wyjazdy w góry. Poza tym mecz rozegrany na wycieczce na Pomorze (1986) ze studentami Uniwersy-
tetu Warszawskiego (którzy teŜ byli na swojej wycieczce pomorskiej). Wygraliśmy 5:3. 
[dr hab. J. Kozak] 
 
Jakieś wspomnienie z Kołem Geografów w tle: 
Jest tego bardzo duŜo, uczestniczyłem w 11 obozach letnich (stacjonarnych i wędrownych) w Kole. Najbardziej 
pamiętam naszą akcję ratunkową, gdy jeden z naszych kolegów spadł z czereśni i rozciął sobie głowę – z tyłu 
(obóz letni), podczas następnego obozu zimowego rozciął sobie głowę z przodu, wywracając się na nartach tuŜ 
przed koleŜanką. Po tym zdarzeniu nawet ten sam chirurg poznał szwy zakładane przez siebie.  
[prof. dr hab. K. Krzemień] 
 
W geografii zawsze najmniej lubiłem: 
Ojoj! Jej część statystyczno-matematyczną… Te wszystkie oderwane (jak sądziłem wtedy) od rzeczywistości 
przedziały ufności, testy T-studenta itp. Brr. Teraz bywa, Ŝe ze statystyki korzystam. Choć dalej uwaŜam, Ŝe 
statystyka jest jak bikini – prawie wszystko pokazuje, ale to co najwaŜniejsze jednak zasłania. 
[dr hab. J. Balon] 
 
Jeśli nie Geografia to (alternatywna droga Ŝyciowa): 
Jak byłem mały to chciałem byc kolejarzem… A potem to juŜ tylko geografia. Ale gdybym nie mógł, to moŜe 
dziennikarstwo, moŜe aktorstwo, moŜe zawodowe przewodnictwo górskie… Kiedyś nawet próbowałem zostać 
politykiem. Na szczęście się nie udało.  
[dr hab. J. Balon] 
 
Jako dziecko chciałam być kierowcą (kierowczynią???) TIR-a. Fascynowało mnie, Ŝe jeden słaby człowiek, 
jednym dotknięciem stopy moŜe wprawić w ruch kilkadziesiąt ton i tak samo łatwo je zatrzymać. Od tamtego 
czasu wiem, Ŝe człowiek moŜe się zmierzyć z czymś, co wydaje się być ogromne i niemoŜliwe i wyjść z tego zwy-
cięsko, tylko musi znaleźć odpowiedni sposób. A gdybym nie była geografem, to chyba byłabym psychologiem 
albo socjologiem...  
[dr A. Bokwa] 
 
U studentów cenię... 
Zapał, aktywność, chęć nauczenia się czegoś (wcale nie powszechna obecnie), samodzielność, poczucie humo-
ru (na przykład, jak się śmieją z moich dowcipów ;) ) no i jeszcze „to coś”. Kto „tego coś” nie ma, to i tak nie 
zrozumie.  
[dr hab. J. Balon] 
 
Na pewno obleję studenta który... 
(nie przyjmuję takiego załoŜenia, ale skoro takie pytanie)... nie miał w ręce mapy i nie wie do czego ona słuŜy. 
[dr J. Szewczuk] 
 
Miejsce które muszę jeszcze zobaczyć: 
Bahama-konkretnie nie wiem dlaczego, ale od dzieciństwa chcę tam pojechać.  
[prof. dr hab. A. Jackowski] 
 
ZałoŜyłem kiedyś, Ŝe 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.  
[dr P. Trzepacz] 
 
Potomnym bym przekazał (mądrość Ŝyciowa): 
Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma!  
[prof. dr hab. K. Krzemień] 
 
(mądrości jest wiele i nie chcę być mądrzejszy niŜ...) dla Czytelników „Globusika” - mapa jest – naprawdę – 
najdoskonalszym narzędziem pracy geografa. Nawet w dobie rozwiniętych technik kosmicznych mapa jest ni-
czym utwór literacki nacechowany wiedzą, inteligencją, humanizmem. Niestety, często korzystamy i sami wyko-
nujemy mapy byle jakie. A szkoda.  
[dr J. Szewczuk] 
 
Bacz abyś na starość nie uznał, Ŝe powinieneś zabierać głos zawsze i na kaŜdy temat.  
[prof. dr hab. W. Chełmicki] 

The best of 


