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Drodzy Czytelnicy, 
 
 Oddajemy w Wasze ręce wyjątkowy numer Globusika, 
wydany z okazji jubileuszu 130 lat działalności Koła Geografów. 
 W tym numerze pragniemy także wspomnieć osobę Profe-
sora Wojciecha Chełmickiego, wybitnego naukowca, pedagoga  
I przyjaciela studentów, którego pożegnaliśmy na początku paź-
dziernika. Za udostępnienie materiałów dziękujemy Pani profesor 
Joannie Pociask-Karteczce i Pani magister Marii Baścik. 
 Obok relacji z obozu naukowego w Paśmie Polic i Adapcia-
ka traktujących o niedawnej przeszłości w tym numerze znajdzie-
cie wspomnienia sprzed lat kilkunastu, kiedy w działalność Koła 
Geografów zaangażowani byli Pan doktor Grzegorz Micek i Pan 
magister Piotr Pacholarz. 
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To trwa... 
Bałagan z okazji wymiany wykładziny ;) 

 

To nas czeka… 

Już 30. listopada w Rybie Babel odbędą się Andrzejki. 

W planach tradycyjne wróżby, poczęstunek i zabawa do 

białego rana. Bilety po 5 zł można nabyć  u Uli Nycz lub 

przy wejściu do klubu w dniu imprezy. 

 

W środę przed Walnym Zebraniem KGUJ 

(najprawdopodobniej 7. grudnia) będzie miała miejsce 

rywalizacja o Laur im. Mariusza Ha, czyli Konkurs na 

Najlepsze Ciasto. Drużyny i zawodnicy indywidualni 

proszeni są o wpisywanie się na listę. 

 

Walne Zebranie KGUJ odbędzie się najprawdopodob-

niej 8. grudnia w czwartek. Obecność obowiązkowa! 

Pani Skarbnik przypomina o obowiązku uiszczenia 

składki członkowskiej! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

To już było… 

W pierwszy weekend listopada w Chatce pod Potrójną 

studenci I roku przeszli tradycyjny chrzest bojowy. Podczas 

Otrzęsin musieli wykazać się znajomością  historii geogra-

fii (zarówno tej dawnej jak i najnowszej), umiejętnościami 

perswazji, wiedzą na temat wybitnych geografów i lekkim 

piórem (miejmy nadzieję, że zadanie zostanie wykonane 

i będziemy mogli się o tym przekonać w kolejnym numerze 

Globusika). 

 

W trzecią środę listopada, jak co roku, obchodzono GIS 

Day. Tym razem wykłady i warsztaty prowadzone były 

w Gilu na Politechnice Krakowskiej. Członkowie Koła 

brali czyny udział w obchodach. Hitem okazały się GISowe  

memory. 

 

 

 

 

 

 

Z ŻYCIA KOŁA 

Słowo Prezesa 

 Nasze Koło jest najstarszą organizacją zrze-

szającą studentów geografii. Powstało w czasach, 

gdy na mapach świata istniały jeszcze białe plamy, 

zanim pierwszy człowiek stanął na Antarktydzie, 

zanim uruchomiono w Krakowie pierwszą linię 

tramwajową. Powstało gdy Polska była pod zabo-

rami, a na jej dzisiejszym terytorium istniała jedna, 

jedyna katedra geografii, na Uniwersytecie Jagiel-

lońskim. Mimo dwóch wojen światowych, trud-

nych lat komunizmu i kilkukrotnego zawieszania 

działalności, Koło przetrwało głównie dzięki zaan-

gażowaniu studentów i profesorów. 

 W historii Koła wiele jest rocznic godnych 

uwagi. Nie są one jednak zwykłym powodem do 

spotkania po latach, czy „zabalowaniu” wieczo-

rem. Chodzi o świadomość współtworzenia histo-

rii. Każdy członek Koła dokłada do tej wielkiej 

budowli swoją cegiełkę. 

 Koło ewoluuje. Inaczej wyglądało w XIX 

wieku, inaczej w okresie międzywojennym, inaczej 

w PRL-u i inaczej wygląda dziś, ale przyświeca 

mu wciąż ta sama idea – rozwijania umiejętności 

i możliwości realizowania swoich zainteresowań. 

 Chciałabym podziękować wszystkim, którzy 

pomogli przy zorganizowaniu obchodów 130-lecia. 

Moim koleżankom i kolegom, Kołowiczom, którzy 

poświęcili swój czas, a także absolwentom, dokto-

rantom oraz opiekunowi Koła – doktorowi Miro-

sławowi Żelaznemu. Szczególnie chciałam podzię-

kować Dyrekcji Instytutu za wsparcie finansowe 

oraz organizacyjne. 

 

 

Renata Wójcik 

Prezes KGUJ 

 



1 października br. pożegnaliśmy Profe-

sora dr hab. Wojciecha Chełmickie-

go, profesora zwyczajnego w Instytucie 

Geografii i Gospodarki Przestrzennej 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednego 

z najwybitniejszych współczesnych 

hydrologów, zasłużonego nauczyciela 

akademickiego i organizatora życia 

naukowego. 

 

Swoimi przemyśleniami podzieliła się 

nami prof. Joanna Pociask-

-Karteczka 

 

Trudno napisać wspomnienie o Wojtku. 

Wspomnienia bowiem dotyczą przeszłości. 

A przecież Osoba Wojtka nie jest dla mnie przeszłością... 

Jest nadal obok nas; udziela nam się Jego spokój, opanowanie, 

trzeźwe spojrzenie na sprawy, ludzi, problemy; przypomina 

nam, by żyć tak, jakby każdy nowy dzień był naszym dniem 

ostatnim. 

 

Pisząc ponad 15 lat temu wiersz dla Wojtka, otaczająca rze-

czywistość koncentrowała się wokół poddasza Arsenału przy 

ul. Grodzkiej 64, gdzie przez lata znajdowała się siedziba na-

szego Zakładu, oraz wokół stacji w Łazach, gdzie jeździliśmy 

zarówno pracować, jak i odpoczywać. Żal, głęboki żal, że sło-

wa wiersza sprzed laty nabrały dziś  innego znaczenia. 

 

 

Znów muszę czekać na wiatr 

Wojtkowi Chełmickiemu 

 

Jeśli przynosi Cię w swych dłoniach wiatr 

unosi cię czas w żaglach białego okrętu 

i znikasz za falą długą i płaską 

nie oglądając się za siebie 

 

gdy w maju pojawiasz się w kroplach deszczu 

szemrających na blaszanym parapecie 

zamieniasz się szybko w parę wodną 

i obłokiem przezroczystym 

odpływasz 

w hamaku zawieszonym na promieniach słońca 

 

wreszcie na łąkę brzęczącą pszczołami 

spacerem nakazanym 

wchodzisz 

są dzieci łapiące motyle 

tataraki rozmowne szelestem 

zioła pachnące zdrowiem 

 

nagle 

zabłąkana ważka znad stawu 

jak spóźniony tramwaj wodny 

zabrała cię bez biletu 

 

(„Na drugi brzeg”, 1996, Miniatura, Kraków) 

 

 

Prof. dr hab. Wojciech Chełmicki 

(1952 – 2011) 

 

Wojciech Chełmicki urodził 

się 29 listopada 1052 r. 

w Gnieźnie w rodzinie inteli-

genckiej. Studia wyższe rozpo-

czął na Wydziale BiNoZ UJ 

w 1971 r. w trybie indywidual-

nym. W 1975 r. ukończył z je 

wyróżnieniem, uzyskując sto-

pień magistra geografii fizycz-

nej na podstawie pracy magisterskiej 

pt. Porównanie metod wydzielania odpływu 

podziemnego na przykładzie dorzecza górne-

go Dunajca. Stopień naukowy doktora nauk 

geograficznych otrzymał w roku 1982. 

Obronił wówczas pracę zatytułowaną 

„Obieg wody w stepowej strefie Mongolii”. 

Jego praca była wynikiem badań ekspedy-

cyjnych podczas trzech wypraw naukowych 

do Mongolii. W 1993 roku stopień naukowy 

doktora habilitowanego otrzymał na podsta-

wie rozprawy Reżim płytkich wód podziem-

nych w Polsce. Tytuł naukowy profesora na-

uk o Ziemi w zakresie geografii został mu 

nadany w 2002 r.  

 

 Profesor Wojciech Chełmicki od po-

czątku był związany z Instytutem Geografii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozpoczął tu 

pracę tuż po studiach jako asystent – stażysta 

w Zakładzie Hydrografii (obecnie Zakład 

Hydrologii), kierowanym wówczas przez 

prof. Irenę Dynowską. 

 

 Profesor Wojciech Chełmicki wypro-

mował około 50 magistrantów i kilku dokto-

rów; był opiekunem kilku przewodów habi-

litacyjnych. Prowadził wykłady, ćwiczenia 

laboratoryjne i terenowe z zakresu hydrolo-

gii ogólnej, hydrologii kontynentalnej. 

ochrony zasobów wodnych, gospodarki 

wodnej, procesów hydrologicznych i geo-

morfologicznych w zlewni, analizy chemicz-

nej wód.  
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 Profesor Wojciech  

Chełmicki odbywał długo-

terminowe staże naukowe 

w University of Wisconsin, 

State University of New 

York w Buffalo, Appalla-

chian State University, 

gdzie także wykładał.  

 

 Jego dorobek naukowy 

jest świadectwem ogromnej 

pracowitości i rzetelności. 

Przejawem jego nieugiętej 

pasji badawczej jest grant 

ministerialny poświęcony 

źródłom podkrakowskich 

wyżyn pt. Przyrodnicze 

i antropogeniczne przemiany źródeł wyżyn 

Krakowsko – Wieluńskiej i Miechowskiej 

oraz ich rola w krajobrazie naturalnym 

i kulturowym. 

 Dorobek naukowy Profesora Wojciecha 

Chełmickiego obejmuje około 150 prac, 

w tym m. in. 5 książek autorskich oraz re-

dakcję kilkunastu książek i tomów czaso-

pism. Był redaktorem naczelnym czasopism 

Folia Geographica oraz Prace Geogra-

ficzne. Profesor był także przewodniczą-

cym Rady Wydawniczej IGiGP UJ. Zain-

teresowania Profesora były bardzo szero-

kie. Jego dorobek to nie tylko prace z za-

kresu hydrologii, ale także hydrogeologii, 

hydrochemii, hydromorfologii, ochrony 

środowiska oraz pogranicza geografii fi-

zycznej i geografii kultury. Profesor Woj-

ciech Chełmicki jest autorem powszech-

nie wykorzystywanego w uniwersytetach 

i szkołach wyższych podręcznika akade-

mickiego pt. Woda. Zasoby, degradacja, 

ochrona. Za swoją działalność otrzymał 

nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego oraz kilka nagród Rektora UJ. 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka 

Dr Janusz Siwek 
 

 

Seminarium terenowe - Wyżyna Miechowska - 2011 - fot. Maria Baścik 

Konferencja hydrologiczna Lublin 2007 - fot. Maria Baścik 



Symfonia dźwięków  

czyli istota Koła Geografów 

 

Koło Geografów było dla mnie jak symfonia, 

w której każdy mógł zaistnieć na swój sposób. Jedni 

umieli doskonale czytać mapę, inni świetnie opowiadali 

dowcipy, jeszcze inni potrafili zabawić kołowiczów grą 

na gitarze. 

Z racji studiów międzywydziałowych,  

w pierwszych latach nie związałem się ściśle z Kołem 

Geografów. Zaangażowałem się w jego działalność nieco 

później i pamiętam, że tego późnego włączenia się 

w prace Koła dość mocno żałowałem. Wnosiło ono bo-

wiem w życie studenckie dwa elementy, które pozwalały 

nam poczuć się lepiej i wyróżniać się na tle studentów 

innych kierunków. Specyfiką Koła było: jego pomiesz-

czenie, w którym panowała niepowtarzalna atmosfera 

i wyprawy kołowe. Można powiedzieć, że Koło Geogra-

fów zawsze łączyło te dwa elementy: doskonale pozwa-

lało tworzyć i rozwijać lokalną mikrospołeczność stu-

dentów, umożliwiając przy tym poznawanie odległych 

krajów.  

W lokalu Koła Geografów zawsze panowała nie-

spotykana gdzie indziej atmosfera. Trudno ją jedno-

znacznie i prosto określić. W Kole się dużo rozmawiało, 

niekoniecznie na najbardziej poważne tematy nim, np. 

o ostatnim ubiorze XXX. Pamiętam takie zażarte, trwają-

ce kilka godzin dyskusje o wyższości Karpat nad Sudeta-

mi i vice versa. Kakofonia dźwięków z czasem zamienia-

ła się w symfonię o pięknie gór i brzmiała w całym Kole. 

Koło Geografów pełniło wiele funkcji: uczyło 

kreatywności (skąd znaleźć pieniądze na następną wy-

prawę?) i pozwalało na wymianę wiedzy przed egzami-

nem (nic z tego nie rozumiem… – takie stwierdzenie po-

jawiało się dość często). Naturalnie wyrażaliśmy w Kole 

pozytywne i negatywne emocje. To było nasze koło – 

w nim czuliśmy się jak w domu! Można się było tu wy-

żalić czy rzadziej pograć w jaką grę planszową. 

Atmosfery tego pokoju na poddaszu Instytutu 

przy Grodzkiej, do którego trzeba się było pochylić, żeby 

wejść, nie da się opisać słowami. To była taka pracownia 

studencka. Wypada tu przywołać słowa Wyspiańskiego, 

który tak wspominał swoje dzieciństwo spędzone w nie-

odległym od ówczesnego budynku Instytutu Geografii 

Domu  Długosza:  

„u stóp Wawelu miał ojciec pracownię… tam, chłopiec 

mały, chodziłem, co czułem, to później w kształty mej 

sztuki zakułem”. Dla nas Koło było takim warsztatem 

artystycznym, kuźnią myśli, którą każdy z członków bu-

dował swoją aktywnością, a potem mógł całe swoje do-

świadczenie wyrazić w życiu absolwenckim. Nie wątpię, 

że podobnie jest i teraz…  

Drugim fundamentem działalności Koła były 

wyprawy naukowe. Miały one wtedy głównie charakter 

poznawczy – kraje do których jeździliśmy znaliśmy 

z książek albo przewodników (niekoniecznie polskoję-

zycznych) czy mało dokładnych map, rzadziej z relacji 

innych osób. Na tych wyprawach uczyliśmy się życia 

w grupie, nawiązywały się różne przyjaźnie, które trwają 

z większym lub mniejszym natężeniem do dnia dzisiej-

szego. Dobrze pamiętam wyjazd do Iranu, podczas które-

go niektórzy z nas poznali swoje drugie połówki. 

Pamiętam, jak uczyliśmy się dorosłości na wy-

jazdach, zapuszczając brody. W Iranie to było nawet 

dość mile widziane. Najmilej wspominam nasz udział 

w weselu we wiosce Kalat położonej w malowniczym 

wąwozie, tuż przy granicy irańsko-turkmeńskiej. Zapra-

szano nas tam do niemal każdego domu – w jednym dniu 

wypiliśmy 32 filiżanki herbaty, a wieczorny pochód we-

selny przez całą wioskę był animowany przez nasz taniec 

przy dźwiękach lokalnej muzyki. Pod koniec uroczysto-

ści zatrzymali nas miejscowi strażnicy obyczajów  

i na wszelki wypadek kazali spędzić kolejną noc w wio-

sce lokalnego szefa miejscowości. Pamiętam też, jak je-

den z nas wybrał się po kilku dniach do fryzjera, u które-

go główną atrakcją okazały się być węże w słoikach. 

W porównaniu z powyższym już nawet segregacja płcio-

wa i oddzielenie parawanem plaż przeznaczonych 
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dla kobiet i mężczyzn nie budziło takiego zdziwienia. 

Nie zapomnę nigdy 600 km trasy z Bastam do Maszcha-

du spędzone jak sardynki w oleju w irańskim odpowied-

niku Peugeota 406. Jechaliśmy nim wtedy w siedem 

osób z sześcioma plecakami. Pod sam koniec trasy 

w temperaturze 400 C w cieniu nasz kierowca i później-

szy dobrodziej zaproponował nam lody z szafranem. Pa-

miętam, jak mając w jednej ręce lody, nie mogłem się-

gnąć drugą ręką po łyżeczkę – tak byliśmy ściśnięci. Ko-

niec końców– lody się roztopiły. 

Podczas wypraw staraliśmy się poznać tę symfo-

nię krajobrazów świata na różne sposoby. Nie do końca 

chyba zdawaliśmy sobie sprawę, że członkowie Koła 

również wnoszą swój wkład do wielogłosowej orkiestry 

symfonicznej opisującej krakowską geografię. I niezależ-

nie o tego, czy spotkaliśmy botaników u stóp Demawen-

du czy miejscowych chłopów w mołdawskim polu kuku-

rydzy, umieliśmy pokazać im, że jest grupa ludzi, którzy 

choć inni działają wspólnie w symfonii – chcą podróżo-

wać i czerpią z poznawania świata wiele radości.  

 

dr Grzegorz Micek 

 

 

GRUZJA 1989 

 
W latach 80. wyjazdy zagraniczne były wielką 

atrakcją i rzadkością – mało komu udawało się wyrwać po-

za socjalistyczny polski „raj”. Pewną szansą były wyprawy 

organizowane lub popierane przez uczelnię, jednak chęt-

nych było zazwyczaj dużo więcej niż miejsc. Pod koniec 

1988 roku dowiedziałem się, że jest możliwa wymiana mię-

dzy naszą uczelnią a uniwersytetem w Tbilisi. Wcześniej 

byli tam już członkowie naszego koła, wobec czego z jed-

nej strony szlak był już „przetarty”, z drugiej strony konku-

rencja nie taka ostra… 

  Wyjazd planowany był na lato 1989 r., jednak obok 

standardowych trudności pojawił się problem braku chętne-

go pracownika naukowego, który byłby opiekunem grupy 

a przede wszystkim przedstawicielem UJ. Spowodowane to 
było zapewne licznymi innymi atrakcyjnymi propozycjami 

wyjazdów, ale i koniecznością posiadania zdolności znie-

sienia licznych toastów alkoholowych, tradycyjnych dla 

gruzińskiej kultury. Znawcy tematu wiedzą, że nie jest to 

wydumany problem, gdyż Gruzini to naród gościnny 

i wprost obowiązkowo nie należy uchylać się od tej powin-

ności, która zresztą jest ważną tradycją. Kiedy zatem wyda-

wało się, że nie znajdę nikogo chętnego, ktoś zaproponował 

mi, abym ja podjął się roli szefa grupy. A skoro tak, to po-

winienem dobrać sobie taki zespół ludzi, na którym będę 

mógł polegać. Zespół zebrałem (10 osób), ale w końcu zna-

lazł się chętny (i nadal jestem Mu za to wdzięczny) nauko-

wiec – dr Jerzy Adamus. 

 Wyruszyliśmy w czerwcu 1989 r., najpierw do Lwo-

wa. Spędziliśmy tam jeden dzień (to było dla nas ważne, 

gdyż miasto to było bardzo trudno dostępne dla Polaków 

w czasach Związku Radzieckiego), potem pociągiem dotar-

liśmy do Kijowa. I znów prawie cały dzień zwiedzaliśmy to 

piękne, naddnieprzańskie miasto. W środę wieczorem wsie-

dliśmy do pociągu (który jechał do Baku), jednak my wy-

siedliśmy „już” w piątek nad ranem, w rozsławionym póź-

niej atakiem terrorystycznym Biesłanie. I znów znawcy 

tematu wiedzą zapewne jak wygląda podróż pociągami 

w tej części świata. Wrzątek serwowała kobieta odpowie-

dzialna za konkretny wagon; jeśli ktoś wysoki (tu długi…) 

spał, to drzwi wewnątrz wagonu nie otwierały się blokowa-

ne jego nogami (no chyba, że ktoś gotów był obudzić groź-

nie wyglądającego faceta „rasy kaukaskiej”); po kilkunastu 

godzinach jazdy część pasażerów miała już okazję jakoś 

„poznakomitsa”. I tu konkretna historia: jednemu z mło-

dzieńców wyraźnie spodobała się jedna z naszych koleża-

nek. Ona była i niechętna bliższej znajomości i trochę na-

wet przestraszona jego zainteresowaniem. Jednak do dziś 

mam wrażenie, że ów nie żartował sobie, kiedy po całym 

dniu wspólnych rozmów zaproponował jej małżeństwo 

(sprawiał wrażenie, że mówi całkiem na poważnie)! 

 Biesłan wspominam jako niezbyt duże miasto, 

w którym wykupiliśmy cały zapas chałwy (to był wówczas 

w Polsce niedostępny rarytas) w dworcowym sklepiku. 

Oczekiwaliśmy prawie cały dzień na mających nas odebrać 

Gruzinów. Kiedy w końcu przyjechali - wyruszyliśmy na 

południe – w stronę potężnego Kaukazu. Jechaliśmy ma-

łym, rozklekotanym autobusikiem (podczas deszczu trzeba 

było w środku rozkładać parasole), którym wjechaliśmy na 

Wielką Drogę Wojenną. Zatrzymaliśmy się w potężnej 

„turbazie” czyli rodzaju bloku postawionego w głębokiej 

dolinie górskiej, w miejscowości Kazbegi (obecnie Ste-

pancminda). Widok był rewelacyjny – potężny Kazbek 

(5033 m.n.p.m., drzemiący wulkan) ozdobiony czapą lo-

dowca – ukazał nam potęgę tych gór (Tatry zdawały się 

przy nich pięknym maleństwem…). Następnego dnia pod-

jechaliśmy w pobliże kościoła Cminda Sameba, który leży 

na wysokości około 2 km i rewelacyjnie wprost komponuje 

się krajobrazowo z górami. W odległej o kilka kilometrów 

wiosce byliśmy świadkami chrztu około 10 – 11 letniego 

chłopca, w zrujnowanej kamiennej cerkwi, pośród śmieci 

pozostałych po działającej w niej wcześniej restauracji. 

1989 r. to był czas, kiedy blakła moc imperium i ludzie 

wreszcie mogli przestać ukrywać swą wiarę. 

 Wieczorem zostaliśmy zaproszeni do ekskluzywnej 

willi (obok, jak powiedzieli nam gospodarze, stała willa 

Szewarnadze – wówczas ministra spraw zagranicznych 

ZSRR, późniejszego prezydenta wolnej Gruzji), w której 

mogliśmy po raz pierwszy wziąć udział w prawdziwej ucz-

cie. Długi stół uginał się pod tradycyjnymi potrawami i wi-

no, dużo wina (bo wódka i piwo nie cieszyły się poważa-

niem). Tamada czyli szef uczty kierował toastami, które 

uwzględniać powinny odniesienia do przodków (najlepiej 
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gruzińskiej i polskiej szlachty), do wielkiej przeszłości 

i marzeń o spokojnym bycie itd. Im lepszy toast, tym więk-

sze uznanie dla jego autora – zwykłe polskie „na zdrowie” 

uznane byłoby za prostactwo. Mężczyźni winni pić do dna 

(niektóre kielichy miały na dnie dzwoneczek, którym nale-

żało zadzwonić sygnalizując, że pojawiło się dno), kobiety 

nie musiały tego robić. A ponieważ toast powinien wznieść 

przynajmniej każdy mężczyzna – rzeczywiście trzeba było 

okazać się nie lada wytrzymałością! Ale należało pić tak, 

aby nie tracić kontroli nad sobą – to prawdziwa kultura. 

Jako ciekawostkę nadmienię, że nasi gospodarze raczyli nas 

również najnowszą muzyką, odtwarzaną głośno i na do-

brym sprzęcie. Okazało się bowiem, że w ZSRR wydawano 

najnowsze płyty gramofonowe (zapewne bez zgody za-

chodnich autorów), na które w Polsce najczęściej nie moż-

na było w ogóle liczyć w normalnej sprzedaży. A więc wy-

obraźcie sobie – potężny Kaukaz, dobre i egzotyczne jedze-

nie, troskliwi i mili gospodarze, doskonała muzyka i pewien 

„szum” w głowie… Po prostu pokochaliśmy ten kraj! 

 

 A potem były prawie trzy tygodnie pobytu w Tbilisi 

oraz objazd po kraju (wówczas jeszcze radzieckiej republi-

ce) aż do Suchumi w Abchazji. Ponad tysiąc lat liczące ko-

ścioły z początków chrześcijaństwa – szybko straciliśmy 

rachubę – dokumentowały bogatą historię; specjały tamtej-

szej kuchni (nadziewane bakłażany, świeże mięso z dopiero 

co pasących się baranów, chaczapuri i puri czyli chleby 

przypominające te z czasów biblijnych i mnóstwo potraw, 

których nazw i tak nie zapamiętaliśmy), gra w szachy 

(prawie wszędzie, gdzie nocowaliśmy ta gra była popular-

na), palmy nad Morzem Czarnym i potężna jaskinia No-

woafońska (jedna z największych na świecie, w której dzia-

ła kolejka szynowa), plantacje herbaty na Nizinie Kolchidz-

kiej, gorące źródła i wody mineralne w rejonie Borżomii 

i góry, góry, góry!!!  

 Wiele nas też zadziwiło… Na przykład autobus miej-

ski, nagle zjeżdżający z normalnej trasy, aby zatankować 

(pasażerowie cierpliwie czekali). Inne poczucie czasu i hie-

rarchii celów. Obiecanej półpustyni nigdy nie zobaczyli-

śmy, natomiast czekała nas kolejna wspaniała uczta. Poszu-

kiwania przystanku autobusowego były daremne – nasze 

europejskie przyzwyczajenia każą rozglądać się za słup-

kiem, może nawet wiatą i innym oznaczeniem – tam wszy-

scy po prostu wiedzą, skąd odjeżdżają miejskie autobusy. 

Świnia (wielka maciora) żebrząca o jedzenie na stacji ben-

zynowej nie jest wybrykiem natury, tylko troskliwą matką, 

która musi nakarmić gromadkę prosiąt mieszkających pod 

pobliskim krzakiem. Przed wjechaniem na teren Abchazji 

należało zjechać na brzeg przygranicznej rzeki i dokładnie 

umyć autobus (bo tak wypadało). A gorąca woda w akade-

miku w Tbilisi jest i owszem dostępna (najczęściej przez 

kilka godzin na dobę) zamiast wody zimnej (przecież jak 

przestygnie to będzie zimna) – nie tylko w kranach ale 

i przy spuszczaniu wody w muszli (do dziś pamiętam krzyk 

przerażonej koleżanki uciekającej z łazienki, pełnej oparów 

od spuszczanego wrzątku). No i ci młodzi, zdecydowanie 

zainteresowani naszymi koleżankami, przystojni Gruzini (ci 

spotykani podczas podróży). Traktowali nas albo jako kon-

kurentów (bywało groźnie…), albo jako braci (?), których 

należy sobie zjednać, aby zyskać przychylność dziewcząt 

(bywało to kłopotliwe). 

 

Mógłbym jeszcze wiele napisać na temat tego co 

dane nam było podziwiać, przeżyć ale… może innym ra-

zem! 

 Na koniec jeszcze kilka uwag. Pamiętam, jak jedna 

z Gruzinek (pracownik Uniwersytetu w Tbilisi) z tak głębo-

ką niechęcią wyrażała się o Rosjanach jako prymitywnych 

okupantach jej ojczyzny, że aż zaskoczyło mnie to, że mi-

mo tylu lat zniewolenia jest w tych ludziach tak bardzo do-

brze widoczne pragnienie wolności. Dlatego cieszyłem się, 

kiedy Gruzini doczekali się niepodległości. Kiedy zaś ich 

państwo zaatakowane zostało przez Rosję, wraz z innymi 

protestowałem przed rosyjską ambasadą. Nasza podróż 

miała miejsce wiele, wiele lat temu, jednak nadal Gruzja 

pozostaje dla mnie pięknym krajem, zamieszkanym przez 

umiejących cieszyć się życiem ludzi. Być może umiłowanie 

wolności i wspólny prześladowca jest tym co bardzo zbliża 

do siebie tak bardzo odległe w przestrzeni – gruziński i pol-

ski – narody.  
  

PS. Wspomniane wyżej chaczapuri to specjał w Krakowie chy-

ba niedostępny. To co serwowane jest w gruzińskich restaura-

cjach nosi tylko taką nazwę, ale smakuje inaczej (zresztą nie-

złe) niż prawdziwe. Przed laty w Krakowie była zwykła budka, 

w której wypieki gruzińskie sprzedawali Gruzini. I to było to! 

 

Piotr Pacholarz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS. 2 Na fotografii w tle oczywiście Kazbek. Na murku siedzą 

Gruzini (niestety zupełnie nie pamiętam ich imion). Natomiast 

nasza ekipa to: na dole siedzi dr Jerzy Adamus (obok Gruzin-

ki). Na kamiennym murku są m.in. Boguś Urbaś, Ewa Ryba, 

Krzysiek Nowak, Jola Sala, Bogna Stonawska, Kasia Pacho-

larz, Basia Cholewa, Przemek Czyż. 
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 Udział w konferencjach naukowych 

XXI Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Naukowych Geogra-
fów, 19-22 kwietnia 2007, Wisła 
37th Arctic Annual Workshop, 3-5 maja 2007, Skatafell 
(Islandia), konferencja  
XXII Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Naukowych Geogra-
fów, 18-20 kwietnia  2008, Pszczeliniec na Roztoczu 
Seminarium „Przemiany w systemach środowiska przyrodni-
czego”, 8-11 maja 2008, Łazy, warsztaty hydrologiczne i geo-
morfologiczne 
XXIII Ogólnopolski Studencki Zjazd Kół Naukowych Geogra-
fów , 25-27 maja 2009, Smołdzino 
Konferencja „Kosowo – niechciane dziecko Europy”, 2009 
„Walka o Złotą Sowę”, 20 listopada 2009, konferencja nauko-
wa i konkurs  na najlepsze grupowe badania naukowe  
XXIV Ogólnopolski Studencki Zjazd Kół Naukowych Geogra-
fów, 6-11 kwietnia 2010, Gdaosk 
Ogólnopolska konferencja „Gleby górskie – geneza, właściwo-
ści, zagrożenia”, 6-9 września 2010, Wrocław i Karpacz 
XXXV Ogólnopolski Studencki Zjazd Kół Naukowych Geogra-
fów , 08-10 kwietnia 2011, Poronin, KGUJ organizatorem wyda-
rzenia 
„Czarnobyl 25 lat po awarii – fakty i mity”, 7 maja 2011, sesja 
naukowa dotycząca problemu Czarnobyla i energetyki jądrowej 

 

 Udział w projektach badawczych 

Ural Polarny 2007, badania z zakresu hydrologii, meteorologii, 
paleogeografii, geomorfologii, gleboznawstwa i botaniki 
Struktura przestrzenna Kyoto, kameralne badania przestrzeni 
funkcjonalnej śródmieścia Kyoto 
Vuelta a Europa, 26 lipca-10 października 2007, badawcza wy-
prawa rowerowa do Santiago de Compostela, pomiary meteo-
rologiczne i medyczne, dokumentacja filmowa i fotograficzna 
Grupa Tatrzaoska, wrzesieo 2007, wyjazd terenowy, badania 
hydrochemiczne 
Obóz naukowy Hydrobieszczady, obóz w dwóch etapach: 1-6 
września i 30 września-4 października 2007, kartowanie hydro-
chemiczne 
Faworyzacja osiedli nowohuckich, 2007, badania terenowe 
preferencji klubowych dla osiedli znajdujących się w Nowej 
Hucie 
Poral Ural Environmental Change After Last Ice Age, lato 2008, 
wyjazd badawczy w ramach kilkuletnich badao, pomiar para-
metrów hydrologicznych, hydrochemicznych i meteorologicz-
nych Lodowca Obrucheva w Uralu Północnym 
Grupa Tatrzaoska, 30 maja-1 czerwca 2008, wyjazd terenowy, 
badania hydrochemiczne 
„Kosowo – wyzwanie współczesnego świata”, 2009, wyprawa 
badawcza 
Grupa Tatrzaoska, 2009, badania hydrochemiczne 
Obóz naukowy Hydrobieszczady, 2009, poznanie przestrzenne-
go zróżnicowania odpływu wód w wyznaczonych zlewniach 
kontrolnych w Bieszczadach, mierzenie odpływu wody w wy-
znaczonych zlewniach kontrolnych 
Projekt „Kopalnie”, 2009, poznanie funkcjonowania Kopalni 
Węgla Kamiennego „Piast” w Bieruniu oraz Kopalni Wapienia 

„Czatkowice” w Krzeszowicach; częśd studenckiego projektu 
„Woda i wyrobiska eksploatacyjne” 
Projekt sekcji sportowej, 2009, porównanie faworyzacji klubo-
wej osiedli nowohuckich z jej mapami wyobrażeniowymi 
uczniów szkół nowohuckich 
Projekt „Kraje andyjskie – od równika do zwrotnika”, 2009, 
badania w Ameryce Południowej, plan wykonania przewodnika 
turystycznego 
Obóz naukowy Hydrobieszczady , 4-11 lipca 2010, kartowanie 
hydrologiczne i hydrochemiczne, katalogowanie źródeł i wypły-
wów wód podziemnych, pomiary cieków i wydajności źródeł 
Obóz naukowo-poznawczy na Węgrzech, 15-23 września 2010 
„Góry wysokie – piętrowe zróżnicowanie środowiska przyrod-
niczego”, 13-26 sierpnia 2010, Bułgaria 
Obóz naukowy Hydrobieszczady , 5-12 lipca 2011 
Obóz naukowy w Paśmie Policy, 23-29 lipca 2011, badania 
fizycznogeograficzne (pomiar jaskio, rowów rozpadlinowych, 
osuwisk i wodospadu) oraz społeczne (tematyka Natury 2000, 
ankietowanie turystów) 

 

 Działalność popularnonaukowa i środowiskowa 

slajdowiska 2007: Sudety, Krym, Mołdawia, Spitzbergen, Mon-
golia, Sankt Petersburg i Czarnobyl 
Wieczór poetycki, 12 kwietnia 2007, twórczośd literacka pani 
Doroty Lorenowicz 
Znakowanie szlaków na Bukowinie, 26 kwietnia-6 czerwca 
2007 
slajdowiska 2008: Hiszpania, Estonia, Turcja, Kirgistan, Tunezja 
i Libia 
Festiwal Huculski, 14-17 marca 2008, wystawa fotograficzna 
„Rozwój turystyki w Karpatach – w poszukiwaniu idei piękna 
czy rozrywki” 
Wyjazdy popularnonaukowe na Słowację w kwietniu (24-27) 
oraz w październiku (17-20) 2008 
Symulacja szczytu ONZ, 13 grudnia 2008, dyskusja nad prze-
strzennymi problemami Ziemi - przeludnienie 
slajdowiska 2009: Libia, Maroko, Tunezja, Ałtaj, Australia, Afry-
ka Wschodnia, Uzbekistan, Azja Południowa 
Kiermasz książek i map geograficznych, 22 kwietnia 2009 
slajdowiska 2010: Bułgaria, Chiny, Węgry, Wietnam, Afryka 
i Maroko 
Marsz na Orientację, 28 marca 2010, Lasek Wolski 
Symulacja szczytu Unii, 23 kwietnia 2010, „Czy migracje mają 
rację?” 
Kaszuby, 31 maja-4 czerwca 2010, wyjazd poznawczy 
slajdowiska 2011: Fogarasze, Słowenia 
Wyjazd krajoznawczy do Rumunii, 3-13 sierpnia 2011 
Wystawa „Schroniska i schrony w górach świata”,  10-24 mar-
ca 2011 
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Pasmo Policy 
 

Pomysł organizacji obozu  nau-

kowego z prawdziwego zdarzenia od 

dłuższego czasu krążył po zakamarkach 

sali nr 1.03, dlatego też inicjatywa Pawła 

Franczaka – propozycja opracowania nau-

kowego Pasma Policy – spotkała się 

z wielkim entuzjazmem i zapałem wielu 

osób. Prace nad Policą zaczęły się już 

w marcu, przy czym te najbardziej inten-

sywne na około tydzień przed wyjazdem. 

Sam obóz odbył się w terminie 23-29 

lipca. Plan przeprowadzenia badań i wy-

wiadów zrealizowany został w  pełni 

możliwości, jakie dał entuzjazm uczestników, merytoryczne 

przygotowanie, ale także niestety, iście listopadowa pogoda. 

Pierwszy dzień obozu uczestnicy poświęcili na zapo-

znawanie się z terenem, na którym przyszło im pracować. Zo-

baczyliśmy m.in. koryto rzeki Skawicy, rowy rozpadlinowe, 

kilka jaskiń i szczyt 

Policy. Wycieczka 

nieco rozciągnęła się 

w czasie z powodu  

licznych, jakże nęcą-

cych borówczanych 

krzaczków (po prze-

marszu nieco ogoło-

conych). Niektórym 

to nawet schylać się 

do nich nie chciało 

(fot. 1.). Na szczęście 

nie wszystkie  borów-

ki powędrowały do głodnych studenckich paszcz – z tych na-

zbieranych do plastikowych butelek przyrządziliśmy wieczo-

rem pierogi. Kucharek było co 

prawda więcej niż sześć, każda 

z inną babciną szkołą lepienia pie-

rożków, jednak o dziwo obeszło się 

bez większych konfliktów, a wyro-

bów starczyło dla wszystkich. Nie-

którym chyba nawet bardzo smako-

wało (fot. 2).  Warto przypomnieć, 

że tego samego dnia uczciliśmy 

urodziny wiceprezesa. Rozrywką 

wieczoru była gra w mafię oraz 

okazyjne wizyty miejscowego 

drwala zaglądającego do nas 

w bliżej niesprecyzowanym celu. 

Zapał do pracy był tak wielki, że kolejny dzień, tj. niedzielę, 

spędziliśmy niezbyt pobożnie – jedna grupa udała się na mie-

rzenie wodospadu na Mosornym Potoku oraz poszukiwanie 

jeziorka osuwiskowego na stoku góry Hujdy, druga zaś zajęła 

się prowadzeniem pomiarów na Skawicy. O ile wodospad nie 

sprawił żadnego problemu, to starania o zlokalizowanie jezior-

ka (oczka? bajorka? mokradełka?) spełzły na niczym. Kolejne 

dni obozu również 

zeszły na intensyw-

nych pracach tereno-

wych w co najmniej 

równie intensywnym 

deszczu. Fizycznie 

pomierzone zostały 

liczne osuwiska i ro-

wy rozpadlinowe, 

jaskinie (fot. 3) i je-

ziorko, społecznie 

natomiast przeprowa-

dzono wywiady 

w Urzędzie Gminy 

w Zawoi w sprawie 

obszaru Natura 2000 

na Policy oraz zaniesiono ankiety dla turystów do schroniska 

na Hali Krupowej. Ponadto, w wolnych (czyli bardzo deszczo-

wych) chwilach zajmowaliśmy się  opracowywaniem wyni-

ków badań. Wieczory urozmaicaliśmy sobie oglądaniem me-

czy w zestawieniu z karaoke, zawodami w Heroes i Osadni-

ków oraz gitarami. Hitem jednego wieczoru było zapoznanie 

się z hydrologicznymi pracami magisterskimi, w których zna-

leźliśmy tak ciekawe sformułowania jak „zlewnia w górnym 

stoku Babiej Góry” czy (we wstępie do pracy) „Wody pod-

ziemne charakteryzują się dobrym stanem chemicznym i ilo-

ściowym. Niepokojące jest jednak to, że pogarszający się 

z roku na rok stan ekologiczny środowiska, między innymi: 

efekt cieplarniany, zanieczyszczenia atmosferyczne, 

"chorujące" lasy, wpływają na obniżanie poziomu jakościowe-

go i ilościowego wód. Dlatego w naszym interesie jest prowa-

dzenie, w szerokim zakresie, monitoringu i ochrony naszej 

pięknej przyrody.”  

Ostatniego dnia tempo prac szaleńczo przyspieszyło – 

jedna grupa od rana kartowała wielkie osuwisko Łysiny, druga 

natomiast wybrała się do urzędu gminy, potem na Policę, 

a następnie z powrotem do urzędu 

gminy. Kartowanie granicy lasu 

pod Policą nastręczyło nadspodzie-

wanie wielkich problemów, gdyż 

polana na mapie nijak miała się do 

rzeczywistych łysych stoków na 

południu Policy oraz sąsiednich 

gór. Z racji gospodarności organi-

zatorów obozu wyjazd zakończył 

się miłą (i jakże sytą!) kolacją, na 

której pory odjazdów busa z przy-

stanku Skawica Paluchy 

(Paluchowa? U Palucha?) wyzna-

czały czas znikania poszczególnych 

uczestników obozu. Najwygodniejsi w stronę Krakowa po-

mknęli szuwarowym samochodem . 

 

Sylwia Roman 
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Relacja z Adapciaka 

Dawno, dawno temu… No może nie tak 

dawno, bo był to dzień 26 września swój 

początek miał Adapciak. A zaczęło się to 

wszystko od dotarcia na Dworzec Główny 

w Krakowie gdzie miała mieć miejsce 

zbiórka dla przyszłych jeszcze studentów 

geografii UJ. Po dotarci na wspomniany 

dworzec i zbliżaniu się umówionej godzi-

ny grupa osób z plecakami wybierających 

się do, dla nas, pierwszaków jeszcze nie-

znanej i intrygującej, chatki „Lasek” robi-

ła się coraz liczniejsza. Jak się jednak tro-

chę później okazało, większość uczestni-

ków wyjazdu stanowiły osoby, które wcale swojej 

przygodny na studiach nie zaczynały, a frekwencja 

wśród osób z pierwszego roku była nie najwyższa.  

Ale nic to. Wsiedliśmy wszyscy do pociągu do Su-

chej Beskidzkiej. Po drodze była okazja do zapozna-

nia się. Kiedy pociąg wreszcie dotarł do Suchej oka-

zało się, że to jeszcze nie koniec podróży. Następ-

nym etapem miało być dotarcie do Koszarawy, czyli 

miejsca skąd będzie można dojść już bezpośrednio 

na Lasek. Okazało się to nie takie proste jak się mo-

że wydawać, bo bus, który zjawił się po jakimś cza-

sie był prawie pełny i nie było możliwości żeby po-

jechali nim wszyscy chętni. Trzeba było jechać więc 

na raty. Wsiedliśmy więc i po krótkiej jeździe dotar-

liśmy na przystanek, lecz jak się okazało nie byli-

śmy jeszcze na miejscu. Jeszcze kawałek pieszo pod 

górkę i znów podróż, tym razem PKSem, który wy-

sadził nas na przystanku w  Koszarawie, już prawie 

u celu. A że nikt z nas nie był nigdy wcześniej na 

Lasku i nikt nie znał drogi, musieliśmy zdać się na 

kogoś kto drogę znał. Szlak okazał się dosyć błotni-

sty i pełen kamieni, lecz kiedy na jego końcu na-

reszcie ukazała się chatka całe zmęczenie podej-

ściem gdzieś prysło. Po dokładniejszym obejrzeniu 

Lasku, poznaniu chatkowego, Lecha, bardzo sympa-

tycznego ale, jak się okazało i stanowczego kiedy 

trzeba człowieka,  przyszedł czas na  zajecie miejsca 

do spania. Reszta dnia upłynęła na oczekiwaniu, aż 

wszyscy pozostali również dotrą na miejsce, a póź-

niej na organizacji ogniska, na które wcześniej trze-

ba było pozbierać drewno. Ognisko odbyło się w 

sympatycznej atmosferze. Po kilku słowach wstępu 

przyszedł czas na przedstawie-

nie oraz lepsze poznanie się. 

Po udanych bądź mniej pró-

bach zapamiętania imion 

wszystkich obecnych okazało 

się, że wśród nas są osoby wy-

posażone w gitary. Dalsza 

część nocy upłynęła więc na 

grupowym śpiewaniu znanych 

i mniej znanych piosenek oraz 

rozmowach na tematy wszela-

kie. Następnego dnia, kiedy już 

wszyscy zregenerowali siły 

otrzymaliśmy kolejne bojowe 

zadanie. Mianowicie, po krót-

kim instruktarzu, uzbrojeni 
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i plik kartek i długopisy, podziele-

ni na dwie drużyny ruszyliśmy na 

poszukiwanie tych złych, poukry-

wanych, nielegalnych leśnych wy-

sypisk śmieci. Kiedy już skarto-

waliśmy wszystkie wysypiska po 

drodze do sklepu, przyszedł czas 

na zakupy, po których nikomu nie 

chciało się już zbytnio kontynuo-

wać nanoszenia śmietnisk na ma-

pę, więc korzystając z pięknej po-

gody i sprzyjających okoliczności 

przyrody po znalezieniu miejsca 

z ładnym widokiem i przez sporą 

część dnia regenerowaliśmy siły 

po niezwykle męczącej pracy, 

oglądając dogłębniej zakupione produkty.. Kiedy 

wreszcie wróciliśmy do chatki w przygotowaniu 

było już ognisko, przy którym znów spędziliśmy 

wieczór na śpiewaniu i rozmowach. Dowiedzieli-

śmy się też, że na następny dzień przygotowano dla 

nas grę terenową, której zasady mieliśmy niedługo 

poznać. I tak po kolejnej nocy i poranku ponownie 

zostaliśmy podzieleni na grupy, lecz tym razem trzy 

i w zupełnie innym składzie i po raz kolejny ruszyli-

śmy na szlak, w przeciwną stronę niż dzień wcze-

śniej. Naszym zadaniem było odnalezienie możliwie 

największej liczy wskazówek, które zastały roz-

mieszczone na trasie naniesionej na mapę. I gdyby 

nie pomoc, podejrzewam, że nie było by ich zbyt 

wiele, ponieważ niezwykle łatwo było je przeoczyć. 

Na szczęści dzięki wspólnej pracy zebraliśmy więk-

szość wskazówek, pomimo licznych przygód, takich 

jak znikający i pojawiający się nagle szlak, czy ko-

nieczność kilkakrotnego przejścia tego samego frag-

mentu trasy aby odnaleźć starannie schowaną wska-

zówkę. Jednak kiedy przyszedł już czas i zebraliśmy 

się w chatce okazało się, że nasza drużyna zebrała 

ich najwięcej, co wiązało się z najmniejszymi ubyt-

kami w budżecie. Budżet ten i znalezione przez nas 

karteczki, których treść była dla nas do tej pory zu-

pełnie nie zrozumiała okazały się niezbędne by za-

bić Drakulę nim obudzi się ze snu i uratować świat 

przed zagładą. Po dokładniejszym objaśnieniu zasad 

gry, naszym zadaniem było w możliwie najkrót-

szym czasie i bez przekroczenia posiadanych środ-

ków dotrzeć z Polski do Rosji, by zdobyć narzędzie, 

którym można zabić hrabiego, a następnie do Ru-

munii gdzie spał on w swoim zamku, w trumnie 

i użyć owego narzędzia, by ocalić ludzkość. Kiedy 

nasze rozwiązania były sprawdzane przyszedł czas 

na quiz wiedzy o kole geografów, w którym do zdo-

bycia były różne nagrody. Znaczna część uczestni-

ków postanowiła wykazać się w pytaniu które było 

punktowane osobno, a polegało na własnej interpre-

tacji i opisie symbolu koła geografów. Później przy-

szedł czas na ogłoszenie wyników i jak się okazało 

zostaliśmy jedyną drużyną, której udało się dotrzeć 

do celu co, nawet pomimo zapomnienia o uwzględ-

nieniu zmian czasu dało nam zwycięstwo. Potem 

nastąpiło wręczenie nagród za wszystkie konkuren-

cje i omówienie wyników ankiety, którą zorganizo-

wał Lechu, a przeznaczona była, nie wiedzieć cze-

mu, wyłącznie dla kobiet. Jak się okazało było to 

cenne źródło wiedzy opiniach i ich powiązaniach 

z różnymi innymi cechami lokatorek chatki. I w ta-

kiej luźnej i wesołej atmosferze, na różnych grach 

i innych zajęciach minął ostatni wieczór na Lasku. 

Oczywiście nie obyło się bez ogniska przy którym 

już tradycyjnie można było usłyszeć dźwięki gitary. 

Kiedy wstał następny dzień wszyscy powoli zaczęli 

szykować się do wyjazdu, pakować i rozglądać się 

za jakimiś środkami transportu, które zabiorą ich do 

domu. Potem przyszedł czas wracać, więc pożegna-

łem się z wszystkimi, którzy jeszcze byli na chatce 

i ruszyłem w drogę powrotną, już myśląc o ponow-

nym spotkaniu już w Krakowie. 

Wiktor Jersak 


