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Wstępniak 
 

Drodzy Czytelnicy, 

Przedstawiamy Wam jubileuszowy numer Globusika! 

Jest to pierwszy numer podany bezpośrednio „do tale-

rza” (albo może lepiej mówiąc „do kielicha”) podczas 

dzisiejszego Balu Geografa! Nie przepijcie go! Ponad-

to zdecydowaliśmy się na dodatek w postaci kopii 

pierwszego, historycznego, odkopanego w archiwum 

numeru Globusika. Jego pierwsi redaktorzy z pewno-

ścią nie przypuszczali, że 25 lat później doczeka się on 

tak epickiego święta. O tym co dokładnie myśleli może-

cie poczytać sobie w wywiadach z jednymi z prekurso-

rów. 

Część z Was może być zaskoczona tym, że od tak daw-

na nie wyszedł żaden Globusik. Było to jednak działa-

nie w pełni zamierzone przez Redakcję. Naszym celem 

było stopniowanie napięcia, aby w jubileusz wejść z 

prawdziwym… przytupem!!! Poza tym zebrało nam się 

sporo materiału, który sprawił, że ten numer jest… 

grubaśny jak dzisiejszy bal! 

Polonez na okładce symbolizuje oczywiście… poloneza 

(w sensie taniec), którym rozpoczniemy dzisiejszy bal. 

Na tyłach umieściliśmy graficzne zobrazowanie teorii 

ewolucji logo. Sami oceńcie, które było najlepsze. 

 

Zapraszamy do lektury i… 

POLONEZA CZAS ZACZĄĆ!!!!!!!! 
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 Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Naukowych 

Geografów w Toruniu (11—14 kwietnia 2013 r.) 
wzięli w nim udział następujący przedstawiciele KGUJ 

wygłaszając referaty: 

 Joanna Bebak, Maciej Czerski (nagroda publiczno- ści), 

 Natalia Dąbek, Paweł Franczak i Anna Kwiatek. 

 Tatra Seminar—wydarzenie organizowane w ramach 

EGEA w dniach 23—26. Z założenia miał być między-

narodowy, przyjechali na niego jednak tylko polscy 

uczestnicy (z Sosnowca, Warszawy, Gdańska i oczywi-

ście Krakowa) 

 Obóz w Czarnohorze—odbył się w dniach 26 sierp-

nia—5 września. Udział wzięli: Maciek Czerski, Asia 

Bebak, Ania Biega, Lila Janik, Ania Kwiatek, Estera 

Motyl i Renata Wójcik. 

 II Ogólnopolska Konferencja Młodych Badaczy—

współorganizowana przez Koło, pod kierownictwem 

Pawła Krąża. Odbyła się w dniach 17—19 października. 

Jak co roku (tak mi się przynajmniej zdaje, bo jestem tu pierwszy 

rok) pierwszaki, koty czy też po prostu nowi studenci, mieli okazję na 

małą górską integrację zorganizowaną przez Koło Geografów połą-

czoną ze wspaniałą imprezą okolicznościową, jaką są otrzęsiny. Jak 

było – epicko, tak można by to streścić w jednym słowie, ale żeby 

przybliżyć obraz tego październikowego weekendu, opowiem trochę 

szczegółowiej. Jednocześnie uprzedzam, że jest to historia tych wy-

darzeń z perspektywy prywatnej, a mianowicie pierwszaka – kota. 

Różnymi drogami ludzie podróżowali do naszego schroniska – Chat-

ki na Magurze (nawiasem mówiąc urokliwe miejsce). Wraz z kolegą, 

również pierwszakiem, wybraliśmy opcję all inclusive, czyli auto-

stop. Inżynier od projektów unijnych, początkujący mason, śmierdzą-

cy busik na odległości kilku kilometrów i o godzinie 20 byliśmy w 

Piwnicznej – Zdrój, a stamtąd już tylko przysłowiowy „rzut beretem” 

do celu. Przez miejscowość Komisarzyska/Korsarzyska/Kosarzyska 

(zwał jak zwał) próbujemy znaleźć upragniony niebieski szlak. Jest! 

Znaleźliśmy! Ale że byłoby nudno po prostu iść szlakiem posłuchali-

śmy naszego napotkanego przyjaciela, który poradził nam iść inną, 

podobno szybszą drogą – miał rację. Co prawda Pan ten sam nie 

mógł trafić do swojego domu, ale wynikało to z tego, iż wolał on 

przebywać na dworzu/polu, był bowiem prawdziwym „władcą chod-

nika”.  

Po upojnej wędrówce dotarliśmy do chatki, tam radość, uśmiech i 

pierogi od Pani Mamy Jacka K. ( pycha!).  Zaraz po nas dotarli inni 

uczestnicy, którzy wybrali „mainstreamową” podróż busem. Potem 

oczywiście każdy znalazł swoje miejsce, jedni grali na gitarze, dru-

dzy też grali, ale w gry planszowe np. Carcassonne, inni zaś przygo-

towywali cudowne potrawy ( w tym miejscu pragnę podziękować 

Panu Prezesowi Koła Geografów UJ za świetny makaron z kiełbaską 

– pycha!). Byli też tacy, którzy uskuteczniali… wszystko i nic, ale 

zawsze był głośny śmiech. Następnie ognisko, napoje, kiełbaski 

i zabawa do rana, jednym słowem otrząsaliśmy się ze zmęczenia po 

podróży. 

Poranek jak to w Kole Geografów bywa - ciężki. 

 

Nie można siedzieć w miejscu! Co najważniejsze wzięliśmy pod rękę 

i jak to mówił jeden z miłośników „snu stołowego” – AHOJ PRZY-

GODO! Odbyliśmy krótką (na pewno) podróż na słowacką stronę 

gór, oczywiście legalnie, której pośrednio głównym celem było zna-

lezienie cudownych specjałów słowackiej ziemi. Jednak do tego po-

trzebny jest też otwarty sklep. Jak się można domyślić każdy, jaki 

napotkaliśmy, był zamknięty. Ale to nas nie zasmuciło, byliśmy oszo-

łomieni pięknem skał, owiec, toalet z wizjerem w drzwiach i innymi. 

Całe szczęście byli wśród nas dzielni ludzie, którzy podążyli 

„stopem” w głąb nieznanej krainy, aby ulżyć każdemu w potrzebie. 

Potrzeba ta oczywista zresztą, ujawniła się w późnych godzinach 

wieczornych. Jednak stało się coś strasznego! Zaspokojenie nie przy-

chodziło. Czekaliśmy długo, bardzo długo, a godziny w potrzebie 

liczą się podwójnie. Gdzieś po drodze nasze zaspokojenie zgubiło się 

w lesie, albo inaczej, to las zgubił ich samych i to, na co oczekiwali-

śmy. Ludzie w chatce panikowali, dochodziło do różnych ekscesów 

i akcji samodestrukcyjnych, niektórzy nawet zaczynali wątpić! Wyru-

szyła zgrana, mocna ekipa ratunkowa. Misja zakończyła się sukce-

sem. W ciemnej otchłani ukazały się kontury czterech postaci, z któ-

rych trzy niosły na swych brakach ukojenie i zaspokojenie. Dla mnie 

byłą to oznaka prawdziwego hartu ducha i męstwa. Jak się okazało, 

nieitylkoidlaimnie.  

 

Zaczęły się Otrzęsiny! 

Każdy z pierwszoroczniaków losował po dwa zadania, z których naj-

bardziej zapamiętane to: 

 

Powiedz, ile jest wieszaków w kole. 

Złap Walasa za nos i zaśpiewaj. 

Wyjdź na zewnątrz i udawaj wilka. 

Policz kasety w chatce. 

Spraw przyjemność prezesowi ( Złoty Laur zwycięzcy). 

Włóż głowę do zamrażarki i zrób zdjęcie na fejsa. 

Obraź prezesa (Odebranie Złotego Lauru). 

 

Po serii, jak widać powyżej dość wymagających zdań, przystąpiliśmy 

do śpiewów i tańców! Najlepszy hit wieczoru niestety został zagrany 

tylko raz (My Cyganie), jednakże gitarzyści okazali się być doskona-

łymi wodzirejami. W międzyczasie pojawił się pociąg na polanie, 

skoki na ognisko z bólem żeber, a przy końcu zabawy slalom górski 

(autor Kuba W. o godzinie 0:00), oraz obserwacje gwiazd na odpo-

wiednimipoziomie.  

 

A poranek jak to w kole Geografów bywa – ciężki. 

Pakowanie, śniadanie i w trasę, grupkami, autostopem, autobusem, 

automatem czy czymkolwiek innym dostawaliśmy się do Krakowa. 

My z kolegą, jak się okazało Góralem (everybody syćkie) i Trubadu-

rem (Moja rura, Twoja rura zrobi z Ciebie Trubadura) klasycznie 

użyliśmyiopcjiialliinclusive. 

Czyli stopem. Dogoniliśmy nawet naszych przyjaciół, którzy po-

przedniego wieczoru przynieśli ukojenie lub przynieśli przynoszący-

chiukojenie.  

Szybko, sprawnie i z fasonem dotarliśmy do samego centrum. 

 

Tak oto minął w dużym skrócie ten weekend, przynajmniej ja go tak 

pamiętam. 

Na zakończenie dodam, że powstała piosenka od pierwszego roku dla 

naszego zarządu Koła Geografów, ale to już w następnym numerze. 

 

Jak widać, zabawa przednia, niech żałuje ten kto nie był, podróż cu-

downa, góry urokliwe, pogada wspaniała, ludzie niezastąpieni, noce 

gwiaździste,iwieczoryiciepłe,iaiporanek… 

 

A poranek jak to w kole Geografów bywa – ciężki. 

Grzesiek Smułek 

To już było... 

O dwóch takich, co poszli 
się otrząsać 



Maciej Czerski: Czasami mówi się, że pracownicy 

Instytutu czytają Globusika dokładniej niż Kołowi-

cze. Czy faktycznie tak jest? 

 

dr hab. Marek Drewnik:  Nie wiem czy tak jest 

w przypadku wszystkich. Ja na przykład czytam Globu-

sika od początku do końca. Wydaje mi się, że ta chęć 

czytania w całości wynika z szukania jakichś 

„smaczków”, co może wynikać z tego, że pismo miało 

zawsze charakter dosyć żartobliwy. Poza tym Globusik 

wychodzi na tyle rzadko (co absolutnie nie jest zarzu-

tem!), że w zasadzie każdy numer jest swego rodzaju 

wydarzeniem. Ponadto nie jest on bar-

dzo obszerny, więc przeczytanie go 

w całości nie jest problemem. 

 

Czy Globusik pisany trochę z przy-

mrużeniem oka, w sposób często 

żartobliwy i mniej nawiązujący do 

naukowych aspektów działalności 

Koła ma sens? 

 

Wszystko zależy od nastrojów, od au-

torów tekstów, a także od okresu 

w którym to się dzieje. Za moich cza-

sów wychodziły zarówno numery bardziej poważne, nie 

zawierające dowcipów, jak i bardziej żartobliwe, na 

przykład numer przedświąteczny, czy pierwszokwietnio-

wy, który siłą rzeczy nastawiony był bardziej na żart. 

Można powiedzieć, że obie nogi są ważne a wszystko 

jest w rękach redaktorów. 

 

Globusik trochę inaczej wyglądał 25 lat temu, bo 

przez ten czas ewoluował. Pan jako jeden z pierw-

szych redaktorów, a następnie pracownik Instytutu 

miał okazję obserwować te zmiany z perspektywy 

czasu. 

 

Na początku uściślę, że pierwszym redaktorem był Ma-

rian Kachniarz, następnie Piotr Pacholarz, czyli pokole-

nie trochę starsze ode mnie. Tak naprawdę ja byłem re-

daktorem przez bardzo krótki czas. Natomiast wracając 

do pytania, myślę że nie było jakiś wielkich zmian 

w charakterze pisma. Można zaobserwować pewne fluk-

tuacje, ale wydaje mi się, że Globusik znacząco się nie 

zmienił. 

 

Czy w ostatnich latach pojawił się jakiś artykuł, lub 

jakaś stała rubryka, które szczególnie Pana zaintere-

sowały? 

 

Zawsze chętnie czytam relacje z wszelkie-

go rodzaju wyjazdów. Zwłaszcza z takich, 

gdzie ludzie wyjeżdżają indywidualnie 

w mniej zorganizowany sposób i jadą 

w dalekie, ciekawe miejsca. Cieszę się z 

tego, że nasi studenci chcą poznawać świat 

i to zainteresowanie po prostu widać w 

tych tekstach. Kolejną ciekawą rzeczą są 

opisy życia towarzyskiego w Kole. Nato-

miast nie potrafię powiedzieć o jednym 

konkretnym tekście, który podobał mi się 

najbardziej. 

 

Obecna Redakcja Globusika się trochę zestarzała i 

wkrótce będziemy pewnie obserwować zmianę poko-

leń. Czy ma Pan jakieś rady dla przyszłych Redakto-

rów? 

Nie mam i mam nadzieję, że starsi redaktorzy też nie 

będą mieli. Trzeba zaufać młodszym, bo oni też mają 

swoje pomysły i wierzyć, że oni też zrobią to dobrze. 

 

Dziękuję za rozmowę! 

4  listopad 2013  

„Obie nogi są ważne” 

Wywiad z Dyrektorem Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej 
dr hab. Markiem Drewnikiem  
byłym redaktorem Globusika 
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W dniach 19 – 20 października 2013 r. przez największą 

na Uniwersytecie Jagiellońskim aulę – Audytorium Ma-

ximum przewinęło się około 2000 osób zainteresowa-

nych poznawaniem świata. Wszystko za sprawą 

„Travenaliów” – największego festiwalu podróżniczego 

odbywającego się na terenie Krakowa. W tym roku nie 

odbyłby się on gdyby nie zaangażowanie członków na-

szego Koła, które było obok stowarzyszenia TRAWERS 

i portalu internetowego Travelbit współorganizatorem 

całego przedsięwzięcia. Wszystko odbyło się pod kierun-

kiem prof. Andrzeja Urbanika , który jest pomysłodawcą 

i kierownikiem całej imprezy. 

W czasie festiwalu odbyło się 27 prezentacji  na temat 

podróży w różne części świata. Prelekcje różniły się mię-

dzy sobą praktycznie wszystkim. Jedni byli zapalonymi 

żeglarzami i opowiadali o przygodach na morzu, inni 

podróżowali rowerem, jeszcze inni autostopem. Wystąpi-

li zdobywcy szczytów górskich, czy znawcy ludów żyją-

cych w tundrze. Nie zabrakło także wystąpień tematycz-

nych dotyczących na przykład wyprawy humanitarno – 

medycznej. 

Na szczególną uwagę zasłużyła na pewno prelekcja pt. 

Karaiby 78/79 - wyprawa żeglarska-nurkowa krakow-

skiego środowiska akademickiego sprzed 35 lat. Z tytułu 

ktoś mógłby wywnioskować, że to „odgrzewane kluchy” 

i przyjdą jacyś ludzie w wieku… nie ubliżając nikomu 

„okołoprofesorskim” i będą usypiać publiczność. O ile z 

wiekiem prelegentów istotnie tak było to sama prezenta-

cja była jedną z najciekawszych. Barwna i przepełniona 

humorem opowieść okraszona była dobrej jakości zdję-

ciami. Niektórymi nawet dosyć odważnymi… Skoro o 

odważnych zdjęciach mowa, warto wspomnieć tutaj wy-

bitnego miłośnika ludów pierwotnych Jerzego Grębosza, 

który fotografował się w strojach ludowych plemion z 

położonej w Etiopii doliny rzeki Omo. Rzecz w tym, że 

tradycyjnych strojów oni nie noszą. Nawet skarpetek. 

Sama opowieść była bardzo interesująca i publiczność 

słuchała jej z zapartym tchem. Mało kto potrafi tak szyb-

ko zdobyć zaufanie ludzi pierwotnych... 

Geograficzne akcenty podczas „Travenaliów” nie koń-

czyły się na zaangażowaniu Kołowiczów. Studiująca u 

nas Dobrochna Nowak opowiadała wraz z Szymonem 

Kuczyńskim o przepłynięciu Atlantyku. To, że go prze-

płynęli to jedno, ale fakt, że sami zbudowali swój jacht 

jest wyczynem ze światowej półki. Jacht nazwali „Lilla 

My” co nie ma większego związku z naszą kołową Lilą 

Bibliotekarz, a jest to po prostu Mała Mi (ta z mumin-

ków) w języku fińskim. Ostatnią prelekcję pierwszego 

dnia festiwalu wygłosił Michał Pauli, który spędził 6 lat 

Tajlandii. Nie był to jednak wypoczynek… dostał on 12 

wyroków śmierci, zamienionych na dożywocie. Wyrok 

odsiadywał w jednym z najcięższych więzień na świecie, 

a wyszedł dzięki ułaskawieniu go przez króla. Ku roz-

czarowaniu publiczności nie opowiedział on jednak o 

swoich traumatycznych przeżyciach, lecz zaprezentował 

sztandarową i nudnawą opowieść na temat Tajlandii… 

W niedziele rano swoją prelekcję wygłosiły znane wielu 

Kołowiczom Marysia Dworak i Ila Pepłowska. Przeje-

chały one autostopem z Bangkoku do Krakowa, łapiąc 

po drodze różne środki transportu z samolotem włącznie. 

W ramach nostalgii za absolutnie niedopuszczalną w 

naszych kręgach cywilizacyjnych (zwłaszcza w komuni-

kacji miejskiej) „higieny podróżniczej” swoją prezenta-

cję zatytułowały – „Przecież nie możemy codziennie 

pachnieć…”. W tak długiej podróży istotnie nie mogły i 

ze względów bezpieczeństwa chyba lepiej, że nie pach-

niały… 

Z pozostałych prezentacji na pewno warto wspomnieć 

Michała Lubinę, który opowiadał o Birmie. Kołowicze 

mogą go pamiętać ponieważ niecały rok temu zrobił u 

nas slajdowisko na temat tego właśnie kraju. Bardzo in-

teresujące prelekcje wygłosili min. Michał Sałaban 

(przejechał rowerem z północy Europy na południe Afry-

ki), Roman Husarski (odwiedził Somaliland) i Łukasz 

Supergan, który spędził 2 lata podróżując po Azji. 

Gwiazdą niedzielnego wieczoru miała być Ewa Drzyzga. 

Postać niewątpliwie znana, zwłaszcza w świetle ostat-

nich telewizyjnych zwierzeń Kfiatka, choć nie kojarzona 

bezpośrednio z podróżami. Nie tak dawno, podczas po-

bytu na Haiti nakręciła reportaż na temat kultu Voodoo, 

który pokazała szerokiej publiczności, a następnie go 

skomentowała. Poprowadziła też konkurs o nagrodę dnia 

(aparat fotograficzny). 

Festiwal nie odbyłby się gdyby nie zaangażowanie 

członków naszego Koła. Ponad 20 osób obsługiwało 

punkt informacyjny, zajmowało się prelegentami, prze-

prowadzało ankiety i pomagało przy wszelkiego rodzaju 

zadaniach specjalnych.  

     Maciek Czesrki 

Travenalia 2013 

Kołowicze na scenie Audytorium Maximum 



Maciej Czerski: Czy w momencie kiedy w Kole poja-

wił się Globusik miał on z założenia być czasopismem, 

które będzie się ukazywało regularnie przez lata? Czy 

był to jednorazowy zryw, który później był kontynuo-

wany? 

 

Piotr Pacholarz: Na pewno to nie był jednorazowy 

zryw. Ja pamiętam, że to było takie radosne podekscyto-

wanie, że mamy gazetkę. Mimo tego nikt w tamtych cza-

sach nie myślał o tym, że będzie to początek periodyku, 

który będzie trwał 25 lat, nie myśleliśmy wtedy o jakim-

kolwiek horyzoncie czasowym. Natomiast nie było to 

tak, że była to jednorazówka wydana tylko na potrzeby 

Walnego Zebrania (pierwszy Globusik ukazał się bezpo-

średnio przed Walnym przyp. red.). 

 

Czy oprócz zbliżającego się Walnego były jakieś inne 

motywacje dla powstania Globusika? 

 

Była taka potrzeba, idea w pewnym sensie narodziła się 

sama z siebie. Koło nie miało wtedy żadnego pisma. Po-

za tym Globusik zawierał też treści towarzyskie. Na 

Grodzkiej 64 była tablica ogłoszeń. Teraz też są tablice 

ogłoszeń, ale nie wiem czy one dalej mają taki… urok 

jak tamte. Było to wówczas takie forum wymiany infor-

macji. Czasami były to informacje istotne, a czasami głu-

pawe. Globusik porządkował pewne sprawy. Oczywiście 

potrzebny był ktoś kto by to zmaterializował. Tą osobą 

był Marian Kachniarz, który był człowiekiem energicz-

nym i przedsiębiorczym i się tym zajął. Z czasem bywało 

już różnie. Ja już nie pamiętam w którym momencie ja 

powiedziałem, że zajmę się Globusikiem, ale to nie było 

na zasadzie funkcji w Kole.  

 

Jak często wychodził Globusik na początku swojego 

istnienia? 

 

Nieregularnie. Jak się komu udało to zrobić. Chcieliśmy 

żeby wychodził co kilka tygodni, ale wiadomo, że nie 

zawsze było to możliwe. Jeśli mnie pamięć nie myli to w 

pierwszym roku działalności w grudniu wyszły dwa nu-

mery. Pierwszy przed Walnym, a drugi przed świętami. 

Wydawanie Globusika zawsze było pewnego rodzaju 

wariactwem. Kto mógł ten się tym zajmował. Przede 

wszystkim trzeba było pisać teksty. Albo poważne, albo 

mniej poważne, natomiast istotne żeby nie były one głu-

pie, bo wtedy nikt by ich nie chciał czytać. Zawsze stara-

liśmy się tak żeby część tekstów była wesoła. 

 

Obecnie pół żartem mawia się, że jedynymi osobami 

czytającymi Globusika od deski do deski są pracow-

nicy naukowi. Czy 25 lat temu też tak było? 

 

Trudno powiedzieć od deski do deski, bo pierwszy Glo-

busik to była jedna kartka A4 złożona na pół, więc to 

było dosyć proste. Od samego początku dała się wyczuć 

przychylność ze strony naukowców, którzy zdawali so-

bie sprawę z tego, że „starsze dzieci” się bawią, ale z 

drugiej strony traktowano nas bardzo poważnie. Dlatego 

w niektórych numerach ukazywały się wywiady z profe-

sorami z serii „W Jaskini Lwa”. To było coś raczej po-

ważnego. Część pytań była poważna, a część miała za 

zadanie pokazać pracownika z takiej bardziej przystępnej 

strony, pokazując na przykład jego zainteresowania. W 

ten sposób zmniejszał się dystans między studentami a 

naukowcami. Nie przypominam sobie takiej sytuacji że-
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„Starsze dzieci bawią się w Globusika” 

Wywiad z mgr. Piotrem Pacholarzem 
jednym z pierwszych redaktorów Globusika 



Sylwia Roman 

by któryś z pracowników odmówił udzielenia wywiadu.  

 

Czy pojawiały się na łamach Globusika teksty kontrower-

syjne? Mam tu na myśli zarówno kwestię debaty na te-

mat Koła i jego działalności, jak i na tematy dotyczące 

całego Instytutu. 

 

Były takie artykuły. Ja niestety nie pamiętam konkretów, ale 

ktoś coś napisał, później w kolejnym numerze ukazywała się 

odpowiedź. To dodawało życia Globusikowi. Wymiana po-

glądów powodowała to, że Globusika czytało się z jeszcze 

większym zainteresowaniem. 

 

Porozmawiajmy teraz o technice. Obecnie Globusika robi 

się stosunkowo łatwo. Są komputery, pakiet MS Office, 

drukarki, ksero i inne udogodnienia. Kiedyś to chyba nie 

było takie proste? 

 

To prawda. Komputery były w ogóle dla nas niedostępne. 

Mieliśmy starą maszynę do pisania. W tamtych czasach ma-

szyny były kontrolowane przez reżim. Chodziło o to żeby 

ktoś przypadkiem ulotek nie pisał. My mieliśmy jedną ma-

szynę, trochę rozklekotaną, ale działającą, choć już w tam-

tych czasach wyglądała na zabytkową. Trzeba było wszystko 

na tej maszynie napisać, potem nożyczkami wyciąć, potem 

przykleić, jak kleju było za dużo i się rozmazał to jeszcze raz 

napisać i znowu przykleić. Miało to trochę charakter zajęć 

plastyczno – technicznych. Jak mieliśmy gotową matrycę 

szliśmy do instytutowego ksero i tu często zaczynały się 

schody. To nie było takie proste żeby skserować tyle Globu-

sików ile byśmy chcieli. Osoba pilnująca ksera nie była naj-

lepiej ustosunkowana do Globusika bo były ważniejsze spra-

wy niż jakiś tam Globusik. Mieliśmy jednak poparcie pra-

cowników Instytutu i było jasne, że Globusik ma zostać wy-

dany i już. 

 

Czyli władze Instytutu od początku popierały Globusika? 

 

Tak. Pamiętam, że na pierwszym Festiwalu Piosenki Geogra-

ficznej, który się odbywał występowali nie tylko studenci, 

ale także nasi naukowcy. Wiele lat minęło, ale ja dalej pa-

miętam jak ci straszni i groźni wykładowcy brali za gitary, 

lub tworzyli chór i śpiewali. Aplauz jaki temu towarzyszył 

był naprawdę autentyczny. Czuliśmy dzięki temu, że jeste-

śmy pewną wspólnotą. Wszystko to zostało pięknie opisane 

w Globusiku w artykule pt. „Wycie pod Wawelem”. 

 

Jaki był nakład pierwszych Globusików? 

 

Bardzo trudne pytanie… Nie pamiętam dokładnie. Około 50 

– 70 egzemplarzy. Więcej zdarzało się bardzo rzadko. Miały 

po 4 – 8 stron. Czasami zdarzało się nawet 12 i uważane to 

było za swego rodzaju sukces. W najlepszych czasach wy-

chodziły średnio co 3 – 4 tygodnie.  

Dziękuję za rozmowę! 

 

 

 

Gleboznawcy świętują w grudniu, hydrolodzy bawią się w 

listopadzie, nawet ci od fachowej uprawy kukurydzy mają 

we wrześniu swój dzień (choć na razie impreza dopiero się 

rozkręca w Puławach) - i miłośnicy GIS  nie pozostają w 

tyle, kolejny już raz intensywnie obchodzą swoje święto. I to 

od 1987 roku! W tym roku święto GIS-u wypadło 20 listopa-

da (tradycyjnie we środę). W Polsce jego sympatycy mogli 

się wybrać właściwie do każdego większego miasta (nie tyl-

ko Warszawy, jak ktoś ma bliżej do Białegostoku czy Kielc 

to również czekało go tam sporo atrakcji)  i wziąć udział w 

licznych warsztatach, wykładach i prezentacjach. Co zaofe-

rował nam Kraków? 

Dwa lata temu szukaliśmy wody na Politechnice, w zeszłym 

roku walczyliśmy z żywiołami na UR. Czego szukać mogli-

śmy w tym roku i jakie wyzwania podejmować? Nasza 

uczelnia wespół z AGH, UR, PK, UP, IMGW– PIB przygo-

towała całodniowy program obchodów obfitujący w wykłady 

i warsztaty, wystawy, pokazy i konsultacje. Uczestników 

niewątpliwie cieszyła masa gadżetów oraz książek czekają-

cych na tych najaktywniejszych. W Kole największym po-

wodzeniem cieszyły się pendrivy, szybko rozchodziły się 

słuchy gdzie można je zdobyć (choć niestety to nie egzaminy 

i pytania prowadzących wykłady lub warsztaty były inne niż 

w zeszłym roku). Blok główny rozpoczął się przed połu-

dniem powitaniem uczestników, wręczeniem nagród w kon-

kursie "Zmieniający się świat" adresowanym do uczniów 

małopolskich szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Wy-

grała praca p. Katarzyny Regulskiej, dość efektowne przed-

stawiająca proces zarastania wapiennych ostańców na Jurze 

Krakowsko-Częstochowskiej (czy w komisji konkursowej 

był dr  Maciejowski? a może cały Zakład Geografii Fizycz-

nej?). Sesję wykładów otworzyło wystąpienie dra hab. Wę-

żyka z UR i wprowadziło nas w zagadnienia związane z 

technologią LiDAR. Posłuchaliśmy o tym, jak można wyko-

rzystać GIS do zarządzania bezpieczeństwem publicznym, 

jak przetwarza się i do czego stosuje dane pochodzące z pro-

jektu ISOK, a także jak wygląda praktyczne korzystanie z 

GIS-u w pracach nad urządzaniem działek rolnych. Dowie-

dzieliśmy się też, że mapa znajduje się w kręgu zaintereso-

wań nie tylko geografów, ale także artystów. Ponadto naresz-

cie zobaczyć mogliśmy (nie tylko oczyma wyobraźni) ostat-

nie zlodowacenie w Tatrach! Podczas warsztatów pokazano 

ich uczestnikom jak się programuje z udziałem GIS, prze-

twarza dane LiDAR, tworzy mapę numeryczną, co można 

robić w OpenStreetMap oraz jak można wykorzystać GIS w 

turystyce oraz w rolnictwie. Ci bezrobotni (obecni bądź przy-

szli) mogli wziąć udział w warsztatach Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy (sala była pełna). W międzyczasie oglądaliśmy 

dwie wystawy, wspomnianą „Zmieniający się świat”oraz 

„Mapy wczoraj, dziś i JUTRO”, prezentującej  m.in. ciekawą 

koncepcję mapy dla niewidomych wykonaną na papierze w 

technice grafiki dotykowej, tzw. tyflomapę. Dla najwytrwal-

szych (lub tych, którzy nie trafili na kampus) pozostał ostatni 

akcent gisowego dnia, dwa panele dyskusyjne o grach wideo 

oraz sztuce w Artetece  Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. 

Przedstawiono tam m.in. artystyczny efekt prac członków 

Koła, próbujących odtworzyć w krakowskich ulicach kształt 

granic Polski znacząc swój ślad w GPS-ie (prawie dotarliśmy 

pod Berlin, ale niestety nie odzyskaliśmy Lwowa).                   
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Tymi słowami należałoby rozpocząć artykuł, 

ponieważ geograf to osoba, która jest nie tylko eks-

ploratorem i badaczem środowiska, ale również lubi 

od czasu do czasu pójść w tany. Balów Geografa, 

czy też dawniej tzw. Pląsów w naszej bogatej, prze-

szło 132  - letniej historii było niemało. Organizo-

wane były w związku z różnymi obchodami- jedne 

bardziej huczne- inne mniej. Postanowiłam się sku-

pić na tych najważniejszych, w trosce o pomieszcze-

nie wszystkich artykułów w tym jubileuszowym nu-

merze Globusika.  

 

Pląsy w latach 30. 

 Jak udało mi się wyczytać w publikacji wyda-

nej z okazji 100 - lecia istnienia Koła Geografów we 

wspomnieniach Stanisława Berezowskiego, bale w 

latach 30. XX w. znacznie różniły się od tych, orga-

nizowanych teraz. Tańczono foxtrota, tango, walca 

oraz charlestona. Wieczór- tak jak i teraz- otwierał 

polonez z ówczesnym kuratorem Koła- prof. Smo-

leńskim w pierwszej parze, natomiast około północy 

odbywał się tzw. walc kotylionowy, a potem aran-

żowany na kilkadziesiąt par mazur. Panowie ele-

gancko przyodziani byli w smokingi z koszulami o 

sztywnych kołnierzach, a panie w suknie wieczoro-

we. Pląsy odbywały się w dużej sali wykładowej na 

parterze Instytutu na ul. Grodzkiej 64. 

 

Podwójne urodziny! 

Listopadowe dni 21-23 1969 r. były wielkim 

wydarzeniem w historii Koła Geografów. Święto-

wano wtedy podwójnie, bo nałożyły się na siebie 

dwie okazje: jubileusz 25- lecia wznowienia działal-

ności Koła Geografów Uczniów UJ oraz 10-lecia 

założenia Koła Geografów im. Ludomira Sawickie-

go (jak wyczytano w archiwach- Koło zostało zało-

żone od podstaw w 1959 r. po upadku w 1956 r.) 

Obchody jubileuszu zostały przygotowane 

przez Komitet Organizacyjny KGUJ. Z tego co, 

można odczytać ze sprawozdań z 1969 r., uroczy-

stości rozpoczęły się 21 listopada. Złożono kwiaty 

przy grobach profesorów. Wieczorem odbyło się 

Walne Zebranie, które, co ciekawe zgromadziło aż 

200 osób! (nie to co nędzne 50 na zeszłorocznym…) 

Tłumne Ci to zebranie było! Podczas Walnego wrę-

czono osobom zasłużonym pamiątkowe odznaki z 

emblematem KGUJ. 

Drugi dzień obchodów został zapoczątkowa-

ny uroczystą sesją naukową nt. „Historia i dorobek 

Koła Geografów UJ”, a wieczorem, w Instytucie 

Geografii przy ul. Grodzkiej 64 odbył się bankiet, w 

którym wzięło udział ok. 160 osób. Bliższych szcze-

gółów balu niestety nie udało nam się znaleźć w ar-

chiwach. Wiemy za to, że trzeciego dnia odbyła się 

wycieczka na Kopiec Kościuszki, której uczestnicy 

zapoznali się  ze środowiskiem geograficznym mia-

sta Krakowa i  wysłuchali propagandowej zapewne 

pogadanki o rozwoju ekonomicznym miasta w 25- 

leciu PRL. 

 

100 lat, 100 lat niech żyje, żyje nam…. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu 

Koła Geografów był listopad 1981.  Dokładniej 20-

22 listopada, ponieważ w tym czasie w Krakowie 

obchodzono uroczystości jubileuszowe związane z 

setną rocznicą założenia na Uniwersytecie Jagiel-

lońskim Koła Geografów im. Ludomira Sawickiego, 

jednego z najstarszych tego typu kół naukowych w 

Polsce. Archiwalne zapiski głoszą, iż na tym wyda-

rzeniu obecnych było aż 400 osób z czego przewagę 

stanowili członkowie Koła z lat 1951- 1981, ale tak-

że obecni byli przedstawiciele roczników między-

wojnia: prof. Maria Dobrowolska, prof. Stanisław 

Berezowski, prof. Jan Flis, prof. Mieczysław Klima-

szewski oraz prof. Antoni Wrzosek. 

Pierwszego dnia obchodów delegacje stu-

dentów i absolwentów geografii złożyły kwiaty na 

Jedzą, piją, lulki palą, tańce, hulanki,  
swawola… czyli słów kilka o słynnych  

Balach Geografa 



grobach profesorów geografii, a także odprawiono 

mszę świętą w intencji wszystkich Członków, Opie-

kunów i Przyjaciół Koła Geografów, gdzie wygło-

szona została homilia, zwracająca uwagę na silną 

więź Koła z kulturą. Wieczorem, przy ul. Grodzkiej 

64 odbyła się tzw. Tradycyjna Herbatka, w czasie 

której uczestnicy jubileuszu mieli okazję do wspo-

mnień z czasów studiów i przynależności do Koła. 

Urozmaiceniem spotkania był program artystyczny 

przygotowany przez ówczesnych studentów, na któ-

ry składało się śpiewanie piosenek, ale również kon-

kurs geograficzny dla profesorów i docentów. Swo-

ją drogą szkoda, że w archiwum nie znaleziono żad-

nych zapisków dotyczących tej rozgrywki… 

Kolejnego dnia miała miejsce uroczysta se-

sja jubileuszowa, w której głos zabrał prof. Klima-

szewski. W swojej przemowie przypomniał najważ-

niejsze wydarzenia z historii Koła Geografów i jego 

roli w budowaniu historii Instytutu Geografii. Na-

stępnie dokonano wręczenia pamiątkowych medali 

przyznanych przez Koło Geografów UJ byłym jego 

członkom za całokształt ich pracy i wybitne zasługi 

w umacnianiu i rozwoju Koła. Przez cały czas trwa-

nia uroczystości jubileuszowych można było oglą-

dać wystawę, na której przedstawiono 100- letnią 

historię Koła za pomocą fotografii. Ostatnim punk-

tem obchodów była wycieczka po Krakowie, która 

przypomniała uczestnikom założenia koncepcji 

urbanistycznej średniowiecznego Starego Miasta 

oraz pomogła w zapoznaniu się z rozwojem struktu-

ry przestrzennej Nowej Huty. 

 

130 lat minęło, jak jeden dzień…. 

 Listopad w historii Koła to jest miesiącem im-

prezowym, bowiem dwa lata temu, czyli 19 listopa-

da 2011 roku odbyło się huczne świętowanie istnie-

nia 130- lecia Koła Geografów. Obchody rozpoczę-

ły się mszą świętą, która została odprawiona przez 

o. Ludwika Kaszowskiego, a następnie złożono 

kwiaty przy grobie Wincentego Pola. Zorganizowa-

no również spotkanie dla byłych i obecnych człon-

ków Koła w Auli Głównej, gdzie wspominali swoją 

przynależność i aktywne uczestnictwo w Kole mię-

dzy innymi: prof. dr hab. Bolesław Domański, pani 

Beata Puchalska- Marczewska oraz dr hab. Marek 

Drewnik. O aktualnej działalności Koła opowiedzie-

li: Paweł Krawczyk- działalność KGUJ, Łukasz 

Musielok- Globusik, Marta Gawlik- EGEA. Ponad-

to przewidziano czas dla gości, którzy chcieli po-

dzielić się swoimi wspomnieniami- głos zabrali pani 

Grażyna Chytła oraz pan Czesław Anioł. Na tę oka-

zję przygotowano jubileuszową wystawę zdjęć z 

bogatego archiwum Koła, na  których obecni człon-

kowie mogli pobawić się w rozpoznawanie swoich 

wykładowców. Swoją drogą, była to przednia zaba-

wa! 

 Obchody zakończono w restauracji Bohema 

na ul. Gołębiej 2, gdzie odbył się tradycyjny Bal 

Geografa, który otworzył polonez. W pierwszej pa-

rze szła oczywiście ówczesna Prezes Koła- Renata 

Wójcik. 

 

2013 rokiem Globusika! 

 Tegoroczny Bal Geografów jest organizowany 

z okazji faktu iż nasz Globusik skończył już 25 lat, 

czyli teoretycznie powinien kończyć studia! Zabawa 

odbędzie się w Starej Zajezdni przy ul. Św. Waw-

rzyńca, a relację z imprezy znajdziecie już w następ-

nym numerze Globusika! 

 

Iza Dojtrowska 
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Iwona Polinceusz: Trzy lata w redakcji krakowskich pe-

riodyków z pewnością ukształtowało Twoją tożsa-

mość dziennikarską. Dziś Twoje błyskotliwe myśli 

trafiają na strony warszawskich portali i ogólnopol-

skich dzienników. Jakie owoce w Twej obecnej pracy 

przynosi doświadczenie zdobyte w redakcji Globusi-

ka? 

Krzysztof: Lepczyński Owoce są słodkie i gorzkie, 

wszystkie jednak lepsze, niż pomidory z biedronki. 

(Chwila milczenia).To przede wszystkim kreatywność, 

wykorzystanie szans. Spójrz teraz w górę. Co masz nad 

głową? 

Kasetony instytutowego sufitu? 

No widzisz. A ja mam przełożonych. Między Twoją gło-

wą a kasetonami jest może i z metr sześcienny powie-

trza. Wolnej przestrzeni. I tylko od Ciebie zależy, co z 

tym zrobisz. W Globusiku, w wielu innych pismach stu-

denckich, w wielu organizacjach i przedsięwzięciach 

jako studenci mamy naprawdę wolną rękę. Wstyd tego 

nie wykorzystać. Jasne, tu potrzebna jest jakaś pasja, 

poczucie misji, pewna iskierka. Ale wystarczy tego w 

sobie poszukać. Jeśli w czasie studiów będziemy widzieć 

tylko kasetony, a nie wolną przestrzeń między nimi, le-

piej od razu położyć się do łóżka i włożyć rękę do nocni-

ka. To właśnie daje Globusik. Przestrzeń. 

A więc gdzieś na serca Twego dnie budzi się żal emi-

gracyjny? 

Sentyment raczej. Bo Pola Mokotowskie to nie Planty, 

PKiN nie Szkieletor, a newsroom to nie kołowa kanapa. 

Wspomniałeś melancholijnie kołową kanapę, do któ-

rej newsroom się nie umywa. A co z darmową kawą i 

herbatą. Nie brakuje Ci kołowego bogactwa napojów 

przeszło 300 km od Ruczaju? 

Brakuje mi przede wszystkim bogactwa flory bakteryjnej 

na kołowych kubkach. Tego nigdzie już nie spotkasz. 

Nie ma więc bicia w piersi ani plucia w brodę?  

Sztaudynger krótko przedstawił konsekwencje takich 

kierunków migracji. Wiem, że pana Jana cenisz, z 

historią jesteś za pan brat. Czyżby niewiele Cię nau-

czyła? Czy perspektywa słupa Cię nie zniechęciła? 

Ależ ja emigrowałem ironicznie! Jak Gombrowicz. Poje-

chał za wielką wodę i toczył bekę z Polaczków. Ja toczę 

z warszawiaczków.Taka piąta kolumna krakowska.. My 

się tu śmiejemy, żartujemy, ale kiedy na jaw wyszły mo-

je plany co do zdrady cesarskiego stołecznego miasta, ja 

za sprawą zachowawczo-mieszczańskich, ultrakonserwa-

tywnych środowisk krakowskich naprawdę przeżyłem 

małe piekiełko. A jak tylko wylądowałem w stolicy, na 

pierwszej imprezie znalazłem się w grupie podchmielo-

nych samców gardłujących 'legia pany'. Zgroza. 

Czy masz kawę za darmo w pracy? 

Kiedyś w mediach dostawało się nawet niewolników. 

Dziś kawa jest tylko dla pań z sanepidu. I premiera, jak 

przyjdzie. Wiadomo. 

A premier przychodzi? Bywa? 

Ba. Przecież pracuję w reżimowych mediach! Rzekłbym 

nawet, że wizyty premiera to już rutyna. Z niecierpliwo-

ścią jednak czekamy na wizytę prezesa koła. Ale podob-

no gardzi stolicą i konsekwentnie odmawia rozmów z 

dziennikarzami innymi niż Globusika. 

Cóż, jak wiadomo, prezes w stolicy Śląska zrodzony, 

innych stolic nie uznaje. 

A stolec kołowy jednak uznał! 

A dziś Pan Premier był w Pułtusku, raczej do Was nie 

zawitał. Kawy, rozumiem, nie było? 

Dziś kawy nie było, kawę i cytrusy tam rzucili. Nie, nie 

dam się wciągnąć w rozkminę, ile jest Tuska w Pułtusku 

(śmiech). 
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Z Globusika do Michnika 

Krzysztof Lepczyński, urodzony w Toruniu. Licencjusz geografii na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. Jeszcze niedawno mieszkaniec Bydgoskiej C, później B, nobilitowany do 

Żaczka „starego”, dziś -  mieszkaniec Warszawy. Przez trzy lata studiów w Krakowie 

był członkiem KGUJ, redaktorem Globusika i WUJa. Opowiedział w paru słowach o 

swojej tęsknocie za Kołem i pracą w Globusiku oraz cennym doświadczeniu jakie stąd 

wyniósł.  



Jeszcze w Krakowie wspierałeś twórczo portal Onet 

w redakcji najświeższych niusów. W Onecie była ka-

wa? 

Była, ale lura. Jeśli chodzi o ekspres. Sypana lepsza. By-

ły też drożdżówki. W tabloidach lepiej karmią. Uprze-

dzając pytania - we "Wproście" kawa też była. W TV 

Trwam kawy jest aż za dużo. Z prądem. 

Jakie masz doświadczenie z TV Trwam? 

Chciałem iść tam na staż, ale nie mam referencji od pro-

boszcza. Byłem złym ministrantem. 

Zostawmy niespełnioną przeszłość. Dziś jesteś cenio-

nym komentatorem bieżących wydarzeń społecznych 

i politycznych. Czy doświadczenie wyniesione z Glo-

busika pomogło Ci we wspinaczce po szczebelkach 

kariery w stolicy? 

Globusik to jest taki niesamowity konglomerat różnych 

treści, idei i koncepcji. Jak geografia. Z jednej strony 

masz chmurki i cyklony, z drugiej dżdżownice, które 

kształtują morfologię terenu.  

Tak i tu. W jednym numerze była niezrównana, będę to 

pamiętał całe życie, miażdżąca krytyka lokalizacji klatki 

meteorologicznej na środku parkingu, zjadliwa krytyka 

kołowego zjazdu, błyskotliwa i humorystyczna krytyka 

studentów w zapiskach z zeszytów i pozbawione krytyki, 

refleksyjne wywiady z legendami koła. Wszystko w jed-

nym numerze. Co więcej, ja myślę, że potencjał Globusi-

ka jest wciąż niewykorzystany. On jest jak ten zapchany 

wulkan. Spójrzcie choćby na Kfiatka. To jest chodzący 

scenariusz do Hollywod, Bollywood albo chociaż łódz-

kiej filmówki gdzieś na Bałutach jakichś. 

Filmówka nie jest na Bałutach! 

A powinna być! I ten Kfiatek po jednej epickiej blogo-

notce zamilkł. To jest policzek w twarz dla całej polskiej 

geografii! Zauważmy, że każdy kołowicz ma takie wła-

śnie soczyste, kwieciste historie ze swoich wojaży. Każ-

dy. Dobrze to wiemy. Czemu więc tego nie wykorzystu-

jemy? Czemu? Biję się w pierś, ale na mnie już za póź-

no. Na was nie! 

Patetyczne. Uderzyłeś we wzniosły ton. Widać dojrza-

łeś w Warszawie. Ale cofnijmy się ciut.  

Jako dziecko i młodzieniec latałeś po nigdy nie koszo-

nych łąkach i budowałeś szałasy, rozniecałeś ogniska i 

dowodziłeś drużyną zuchów, później wszedłeś w okres 

Sturm und Drang. Kiedy zaświtała Ci w głowie idea 

dziennikarstwa? 

To się chyba gdzieś rodzi. Robiłem jakieś śmieszne ga-

zetki jako dziecko, potem coś na obozach i w drużynie, 

potem w internecie, aż wreszcie 'na poważnie' na stu-

diach. Jak widać, byłem zepsuty od początku. 

Co najbardziej pociąga Cię w dziennikarstwie? 

Jak jesteś grafomanem, to zastanawiasz się, gdzie temu 

dać upust. Jedni piszą wiersze, ale to jest zbyt hipster-

skie. Inni powieści, ale na to nie mam cierpliwości. Jesz-

cze inni piszą na blokach, ale wolę mniejsze formy. Więc 

ja piszę bzdury. 

Więc to pasja pisania. A obserwacja? I świadomość, 

że ktoś te bzdury przeczyta, da im wiarę? To Cię nie 

ekscytuje? 

Każdy dziennikarz, człowiek mediów, pisarz, artysta ma 

w sobie nieco przysłowiowego parcia na szkło. Jeśli mó-

wi, że nie, to kłamie. Mniej lub więcej, ale ma. Ale mam 

w sobie nieco takiej jakiejś chorej, idealistycznej, roman-

tycznej, a raczej pozytywistycznej wizji, że coś ta pisani-

na może zmienić, otworzyć jakieś oczy. 

A Twoje branżowe guru? 

Jacek Żakowski. Ma swoje odpały, ale erudycja nieprze-

ciętna. Niesamowity jest też Marcin Kącki. Dziennikarz 

śledczy z krwi i kości. 

Myślisz, że jesteście z Jackiem podobni?  

Ja się nie znam. Ale jak z nim rozmawiałem, to się tak 

zestresowałem i przejąłem, że uderzyłem w jakiś słup, w 

redakcji jest ich pełno. Z resztą rozmówców się tak nie 

stresuję, więc coś w tym jest. 

W piątek wieczorem w Starej Zajezdni feta. Tańce, 

swawole i hulanki na ćwierćwiecze Globusika. Bę-

dziesz? 

Jestem nieutulony w żalu, że mnie tam nie będzie. 

Wszystkim uczestnikom serdeczne szczęść Boże! 

Bóg zapłać w imieniu wszystkich uczestników. Ser-

deczne dzięki Ci za wywiad. Bardzo miło było poroz-

mawiać. 

Ależ to ja dziękuję! W ogóle jestem wstrząśnięty tym 

wywiadem. 

Dziękuję za rozmowę! 
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W lutym 2009 roku wraz z Szanownym Kolegą 

Mariuszem Hajdo prowadziliśmy na łamach Globusika 

(nr 1/2009) polemikę na temat czy bardziej prawidłowo 

jest mówić „wychodzę na pole” czy raczej „na dwór”. 

Nasze stanowiska argumentowaliśmy okładając się do 

bólu definicjami konkurencyjnych słowników języka 

polskiego pod redakcjami profesorów Szymczaka i Kar-

łowicza, starając się przekonać nawzajem do poprawno-

ści jednego lub drugiego określenia. Przeprowadziliśmy 

w końcu badania ankietowe metodą wywieszonej na 

drzwiach koła kartki formatu A3 z 2 kolumnami – 

„Dwór” oraz „Pole” – i prośbą o wpisywanie nazw miej-

scowości pochodzenia w tę kolumnę, która jest bliższa 

przyzwyczajeniom językowym ankietowanej osoby. Na 

podstawie tych danych wykreśliliśmy z Mariuszem tzw. 

linię Ha-Mu (o, jakże przewidujący byliśmy, że nie na-

zwaliśmy jej Mu-Ha! Niespecjalnie by się to teraz koja-

rzyło…) rozdzielającą obszary, na których wychodzi się 

na dwór od tych, na których generalnie wychodzi się na 

pole (ryc. 1). Nie był dla nas szczególnym zaskoczeniem 

fakt, że linia ta niemal dokładnie pokrywała się z niegdy-

siejszą granicą austro-węgierskiej prowincji Galicja, z 

której obszarem należy wiązać występowanie regionali-

zmu „pole”. 

Pochodzę z Górnego Śląska i od dzieciństwa 

kopałem w piłkę na dworze, na dwór wychodziłem też 

by zaczerpnąć świeżego powietrza i ukoić sentymentalną 

duszę (to w nieco późniejszym wieku), i nawet kiedy 

przyjechałem do Krakowa na studia to jeszcze przez dłu-

gi czas na dwór chodziłem pić piwo. Nadszedł w końcu 

czas, żeby się oficjalnie przyznać – od niemal roku wy-

chodzę na pole. Dla mnie samego było dużym szokiem, 

kiedy pierwszy raz zdarzyło mi się w roztargnieniu po-

wiedzieć, że ktoś jest na polu. Psychika protestowała, 

krzyczała: „Wypluj te słowa!”, w końcu zaczęły targać 

mną konwulsje. Nieco później zacząłem robić to z maso-

chistyczną premedytacją: „Idę na chwilę 

na pole”, „Na polu dziś zimno”, „Zobacz 

czy jej nie ma na polu”. W końcu wyraże-

nia niegdyś budzące zdziwienie, śmiech, a 

niekiedy nawet odrazę stały się dla mnie 

przyjemnym elementem codzienności. 

Jak to się stało? Skąd ta głęboka zmiana? 

Kluczowym czynnikiem, który w moim 

przypadku zdecydował o zmianie poglą-

dów na kwestię „dwór czy pole” o 180 

stopni była konieczność znoszenia na co 

dzień pełnego zażenowania i smutku spoj-

rzenia mojej żony, rodem z Wadowic (a 

więc, zgodnie z klasyfikacją mojej pra-

babki, należąca do grupy etnicznej Cesa-

roków), za każdym razem kiedy przebąki-

wałem coś o wyjściu na dwór czy tempe-

raturze na dworze. Wszelkie rozwiązania 

kompromisowe w przypadku, kiedy ma 

się za narzeczoną lub żonę kobietę obda-

rzoną odrobiną charakteru (a dziewczyny 

z Galicji generalnie pozbawione go nie 

są) polegają najczęściej na… przyjęciu z 

pokorą punktu widzenia kobiety. Męż-

czyźni z dłuższym stażem małżeńskim od 

mojego potwierdzają tę prawidłowość 

Studia nad uwarunkowaniami mobilności  
poglądów dotyczących odniesień przestrzennych  

w słownictwie, czyli dlaczego zacząłem  
wychodzić na pole? 



(Ojciec i Teść, 2013 – informacja ustna wielokrotnie po-

wtarzana). Tak też było i w przypadku mojej zmiany 

upodobań dotyczących odniesień przestrzennych. Nie-

wątpliwie przyczyniły się do niej również inne czynniki 

takie jak postępujące z wiekiem rozluźnienie więzów z 

rodzinnym domem, a z drugiej strony częste i bliskie 

kontakty z osobami, które używają słowa „pole” zamiast 

„dwór”. Ponadto, jest coś w tym określeniu co powoduje, 

że jest ono bliskie i rodzinne, na co zwracał już uwagę 

Mariusz (2009). „Bliskie” i „rodzinne” to może niezbyt 

naukowe stwierdzenia, niemniej chcę dzięki nim oddać 

charakter wyrażenia „na polu”. W porównaniu z 

„dworem” jest znacznie bardziej „miękkim” słowem 

(brak w nim „twardych” zgłosek), a przez to przyjem-

niejszym dla ucha i duszy. 

Podsumowując, to nie ze względu na autorytety 

wielkich geografów – Marco Polo i Wincentego Pola, 

których nazwiska tak kontrowersyjnie brzmią dla kogoś 

kto wychodzi na dwór, również nie z powodu do znudze-

nia powtarzanego powiedzenia „Idziesz na dwór? Po-

zdrów Jaśnie Pana!”, ale głownie z powodu jednej szcze-

gólnej kobiety zmianie uległy moje geograficzne przy-

zwyczajenia. Fakt ten nie jest tak bardzo nielogiczny i 

niezrozumiały, jeżeli przeanalizuje się go w kontekście 

roli jaką odgrywały kobiety w historii ludzkości począw-

szy od biblijnej Ewy czy mitologicznej Heleny Trojań-

skiej. Według mnie właśnie takie podłoże może mieć 

wiele decyzji podejmowanych również w kontekście 

przestrzennym. 

Łukasz Musielok 

listopad 2013   13

 
 

  Zasileni grupą energicznych, żądnych wrażeń, zniechęconych ćwiczeniami z geologii młodych geografów, z opty-

mizmem patrzymy na nadchodzący rok 2014. Będzie to dla nas rok niewątpliwie ważny, ze względu na wypadające w 

maju tegoż roku 25-lecie istnienia i działalności EGEA Kraków w Europie!! 

 Bieżący rok akademicki rozpoczął się przewrotem wrześniowym, kiedy to względy techniczne i równouprawnie-

nie mężczyzn wzięły górę, co pozwoliło Kwiatkom i Kuciom przejąć ciepłe posadki „cepów” (Ania Kwiatek i Jacek Ku-

cia – przyp. red.) i rządzić, dzielić i siać postrach w pokoju 1.03. Staramy się jak umiemy najlepiej i oczywiście liczymy 

na Waszą pomoc i zaangażowanie, ażeby wszystko to sprawnie funkcjonowało! 
   

 NAJBLIŻSZE EVENTY 

  Przygotowania do kongresów w 2014r. w trakcie, praca wre. Odbędą się jak zwykle w 4 różnych krajach, a szczę-

śliwcami są: Brno (ERC), Bern (WRC), Izmir (EMRC) oraz Kaliningrad (NBRC). Wybór spory, więc każdy znajdzie coś 

dla siebie. Wszystkie z nich odbędą się w kwietniu i maju, począwszy od kongresu wschodniego w Brnie, na który reje-

stracja od 7.XI jest otwarta!! Na pozostałe trzeba jeszcze cierpliwie poczekać. A niewątpliwie warto – każdy kongres to 

niesamowita przygoda i mnóstwo poznanych ludzi! Natomiast Annual Congress odbędzie się w Rumunii, organizowany 

przez EGEA Timisoara, tradycyjnie już - we wrześniu. Przy okazji kongresów przyjmowane są także zgłoszenia do bycia 

tzw. Workshop Leader’em – każdy może poprowadzić warsztat na wymyślony przez siebie (lub wybrany z listy), geo-

graficzny temat. Ma się wtedy zagwarantowane miejsce na kongresie i wieczną chwałę. 

   Zainteresowanych kierujemy na www.egea.eu, tam będą pojawiały się szczegółowe informacje o wszystkich wy-

darzeniach w EGEA. Wasze Cepy również służą informacją i dobrą radą o takich wyjazdach, naturalnie. 
   

 A w Krakowie… 
  Oczywiście nie jest tak, że tylko siedzimy i polujemy gdzie by tutaj sobie pojechać na weekend. Sami od siebie też 

chcemy coś dać i tak też zrodziła się idea zorganizowania w Krakowie (a raczej jego okolicach) wydarzenia o dumnej 

nazwie Slavic Week. Głównym celem jest przybliżenie spodziewanym gościom dawnych słowiańskich tradycji, obycza-

jów i mitologii, wprowadzenie ich w świat strzyg, upiorów, rusałek, czarta czy też zjaw. Ciemny las, pochodnie, uczta (w 

tymże lesie) w słowiańskim stylu (nie może zabraknąć świniaka na ogniu!) ale również nauka lepienia pierogów – to tyl-

ko niektóre z pomysłów, które podsunęła nasza bujna wyobraźnia. I to bez wspomagania. 

 Jesteśmy szczególnie zadowoleni, że tak wiele osób zgłosiło swe chęci do organizacji takiego eventu (a przede 

wszystkim liczny i aktywny pierwszy rok! Tak trzymać!). Omawiane wydarzenie jest planowane na końcówkę lutego, 

zaraz po niecierpliwie wyczekiwanych Dętkach. Więcej info już wkrótce! 
    

 Wymieńmy się! 
  Gorąco Was również zachęcamy do skorzystania z możliwości zorganizowania wymiany. Jak to zrobić? Zbierzcie 

się w kilka osób, pomyślcie, kiedy i dokąd chcecie pojechać i dajcie znać Cepom. A potem już tylko melanż i integracja 

europejska. Trzeba również później przyjąć drugą stronę u siebie, okazując im naszą polską gościnność. W przypadku 

opuszczenia strefy Schengen – warto zadbać odpowiednio wcześniej o ważny paszport, żeby nie latać po urzędach na 

ostatnią chwilę. 

Co w EGEA piszczy? 
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W dniach 15-16 listopada 

2013r odbył się pierwszy 

Wrocławski Przegląd 

Studenckich Badań Geo-

graficznych, którego te-

matem przewodnim była 

– Geoturystyka. Na takim 

wydarzeniu nie mogło 

zabraknąć członków na-

szego Koła. W związku z 

tym reprezentacja w skła-

dzie Maciej Czerski, Mi-

chał Jakiel i Anna Biega 

udała się na podbój krai-

ny krasnali. Na miejscu 

spotkaliśmy również 

Pawła Franczaka, który 

od przekroczenia progu 

Uniwersytetu Wrocławskiego nie mógł się odpędzić od 

pytań – „Co nowego można jeszcze powiedzieć o Paśmie 

Policy?”. 

Pierwszego dnia odbyły się sesje referatowa i posterowa. 

Na szczęście dla członków KGUJ, ich referaty znalazły 

się poza pierwszą połową, więc udało się znaleźć wystar-

czającą ilość czasu, żeby „dopieścić” prezentację. Ma-

ciek z Masajem przedstawili referat pt. „Potencjał geotu-

rystyczny wschodniej Anatolii”. Sprawił on, że uczestni-

cy przysypiający po całym dniu prezentacji nawet w 

pierwszych rzędach, przebudzili się tak szybko jak tylko 

zdali sobie sprawę jaki zasięg ma gestykulacja Pana Pre-

zesa. Ania wystąpiła z prezentacją „Projekt ścieżki geo-

turystycznej na Pogórzu Dynowskim”. Z konferencji 

Koło wróciło z jedną nagrodą dla Pawła Franczaka, który 

nikogo już nie zaskakując, wrócił do Krakowa pierw-

szym autobusem po obiedzie. Natomiast pozostała trójka 

wybrała się na imprezę integracyjną. Znalezienie jej nie 

było łatwe, gdyż lokal był ukryty na obrzeżach Wrocła-

wia, jedynie Masaj (posiadający największe doświadcze-

nie) wyczuł, że neon reklamujący Aparaty słuchowe nie 

musi od razu skreślać budynku z naszej listy poszuki-

wań. Niestety na imprezie bardzo szybko dało się odczuć 

brak aktywności członków Wrocławskiego Koła w 

EGEA, ponieważ nie zdawali sobie oni sprawy, że wy-

cieczka następnego dnia nie jest przeszkodą w długiej i 

dobrej zabawie.  

Podczas sesji terenowej dnia następnego odwiedziliśmy 

wiele interesujących miejsc. Rozpoczęliśmy od kopalni 

niklu w Szklarach, gdzie przewodnik w żołnierskim sty-

lu, prezentował nam niespotykane w innych miejscach 

Europy metale i minerały półszlachetne. Następnie po 

krótkim postoju w Bardzkich Górach, podczas którego 

największą furorę zrobiła grupa osób pływająca w rzece 

na pontonach, udaliśmy się w góry Stołowe. W dominu-

jącej części naszej wycieczki za motyw przewodni moż-

na uznać: „Widoki na Szczeliniec Wielki” ponieważ po-

dziwialiśmy go aż z siedmiu różnych postojów, przy 

okazji omawiania geologii i rzeźby tego górotworu. Jed-

nym z najbardziej zaskakujących elementów drugiego 

dnia był obiad w jednym ze schronisk górskich, gdzie 

kuchnia zapewniła nam posiłek składający się z podsta-

wowego produktu diety każdego turysty (uwaga: 

„Pomysł na…” dla wszystkich potrzebujących taniego 

obiadu) – zasmakowaliśmy w kotlecie z konserwy tury-

stycznej. Na zakończenie dnia spotkał nas jeszcze jeden 

miły element, poszukując jakiegoś lokalu w pobliżu 

dworca wraz z koleżankami z Torunia, żeby nie marznąć 

przez 2h oczekiwania na autobus, dzięki ewidentnemu 

turystycznemu odzieniu (plecaki i walizki), mimo braku 

miejsc w lokalach, zostaliśmy gościnnie zaproszeni przez 

właściciela szukającego zysku, który bardzo szybko 

„zwolnił” dla nas do tej pory zajęte stoliki.  

Zmęczeni ale zadowoleni wróciliśmy do Krakowa i 

wszystkim, którzy mają ochotę polecamy wyjazd na kon-

ferencję. Już niedługo Zjazd Kół Naukowych po raz 

pierwszy w Lublinie, więc wymyślajcie referaty! 

Ania Biega 

 

Konferencja GEOTURYSTYKA – tajemnice  

dolnośląskiej gastronomii 



Świat nauki często potrafi nas 

zaskakiwać. Pełen paradok-

sów sprawia, że hydrologicz-

ny obóz naukowy  odbył się w 

Suchych Rzekach. Na całe 

szczęście co nieco wody pod-

czas pobytu w Bieszczadach 

uświadczyliśmy, dzięki czemu 

mnogość zebranych danych 

pozwala na odkrywanie hy-

drologicznych (i geomorfolo-

gicznych) tajemnic Bieszcza-

dów. 

Geografowie w tym roku w 

Bieszczady przybyli z całej 

Polski. Od Szczecina, Często-

chowy, przez Jastrzębie Zdrój po Kraków i Lesko. Co 

poniektórzy nawet z podziwu wyjść nie mogli, że tak 

blisko można mieć do domu z Suchych Rzek (i nie spę-

dzić kilkunastu godzin w autobusie powrotnym). 

Niewątpliwie najwięcej emocji podczas obozu wzbudziła 

próba pomiaru przepływu metodą chemiczną i kierun-

ków migracji wody w korycie do przyszłorocznych ba-

dań. Zabarwienie wody w potoku Hulskim na iście zielo-

ny kolor najprawdopodobniej stanie się wydarzeniem 

roku gminy Lutowiska, ba! nawet powiatu bieszczadz-

kiego! Z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie plebi-

scytu. 

Tylko bieszczadzkim niedźwiedziom przykro, że nie 

wzbudzają już największych emocji. Tak samo salaman-

dry. O ile pierwsza wzbudzała zainteresowanie ogromne, 

nawet tak duże że obawialiśmy się, czy do bazy będzie-

my wracać po zmroku, tak piąta wzbudzała w nas jedy-

nie okrzyk zachwytu, a piętnasta – znudzone stwierdze-

nie „idziemy dalej”. Niemniej jednak nie przeszkadzało 

to co poniektórym, o imieniu zaczynającym się na literę 

B. – bez nazwisk, robić 

zdjęć każdej jednej. Nie 

bylibyśmy sobą, gdyby 

zabrakło akademickiej 

dyskusji w którym par-

ku narodowym – Gor-

czańskim czy Biesz-

czadzkim – jest więcej 

tych stworzeń, w legen-

dach opisywanych jako 

ogniste smoki. Sprawa 

jest nadal nie rozstrzy-

gnięta. 

Ale nie tylko z tych 

względów hydrologicz-

ny obóz naukowy był 

wyjątkowy. Trzeba go opisać nawet jako historyczny! W 

tym roku Dominik, poprzez swoje zamiłowanie do młyn-

ka, sprawił, że mierzyliśmy przepływ na Sanie na dwa 

tygodnie przed jego historycznie maksymalnie minimal-

nym stanem! Tu przygód nie był koniec. Część męska 

ekipy uczestniczyła w wyrąbie lasu 50 m od granicy par-

ku narodowego. Kobiety oczekując w tym czasie w busie 

na  uczynienie drogi z Suchych Rzek przejezdnej, wtóro-

wały im okrzykami zachwytu nad tężyzną fizyczną męż-

czyzn (nie tylko bieszczadzkich pracowników). 

A że obóz trwał zaledwie tydzień, noce też trzeba było 

odpowiednio spożytkować. W tym roku tak się złożyło, 

że termin obozu przypadał na kilka dni przed perseidami. 

Wyobraźcie sobie bieszczadzkie niebo usłane spadający-

mi gwiazdami! Ciekawe tylko, czy zbiegiem okoliczno-

ści było, że jedynym które je widział był Dominik. 

Bieszczadzkie powietrze, gwiazdy i dym z ogniska do-

brze działają. Tak na struny głosowe wielbicieli szant, 

niedające innym zmrużyć oka, jak i na ich kreatywność. 

A kończy się ona (bądź w sumie zaczyna – ciężko 

stwierdzić) na hydrologii stosowanej w koparce pozosta-

wionej przy drodze między bazą obozu a Zatwarnicą. 

Kto był w tym czasie w Bieszczadach, nie obce były mu 

kilkuosobowe grupy badaczy kładące kanalizację w ser-

cu Bieszczadzkiego Parki Narodowego, szanty w środku 

gór, oracje najnowszych trendów mody z roku 1990,  czy 

idący geografowie środkiem krzaków. Magia Hydro-

Bieszczadów. Już za kilka miesięcy każdy będzie mógł 

sam się przekonać na własnej skórze z czym to się je. 

Teraz tylko Eliza stresować się będzie, czy ktoś odbierze  

jej tytuł mistrzyni pulpy bieszczadzkiej. 

Basia Peek 
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Miarka w oczach 

Wyobraźcie sobie, że ta rzeka jest… cała zielona! 
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27 września jeszcze przed godziną 14 pod tablicą infor-

macyjną w hali Regionalnego Dworca Autobusowego w 

Krakowie powoli, acz sukcesywnie zaczęło pojawiać się 

coraz więcej młodych, gotowych na nowe przygody lu-

dzi. Pomimo wielu różnic między nimi, jak różne miej-

sca zamieszkania, różny „staż” na studiach, czy zupełnie 

inne poglądy, łączyło ich jedno - geografia. Pierwszaki, 

dla których zorganizowane było to wydarzenie, pełni 

wątpliwości, ale i 

ciekawości, wyru-

szyli na ocean no-

wych, geograficz-

nych przygód. 

 Po krót-

kim zapoznaniu 

się ruszyliśmy w 

stronę peronu, z 

którego miał odje-

chać bus w kie-

runku Suchej Be-

skidzkiej. Wtedy 

okazało się, że jest 

nas zbyt wielu, 

żeby pomieścić 

się w dość cia-

snym pojeździe. 

Ostatecznie udało 

się nam dotrzeć do serca Beskidów w trzech „turach”. 

Następnie z Suchej udaliśmy się do Ślemienia, gdzie 

spotkawszy się wszyscy razem, ruszyliśmy w stronę Gi-

basówki. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, dojście 

do chatki nie trwało 40 minut, tylko ponad godzinę, co w 

połączeniu z dużym bagażem na plecach (bo przecież nie 

samym chlebem student żyje), sprawiło spory wysiłek. 

Wspaniałe widoki na zachodzące Słońce zrekompenso-

wały jednak wszelkie trudności. Po drodze kilku osobom 

udało się nawet uzbierać pokaźnych rozmiarów grzyby, 

które później zostały pożarte przez wygłodniałych stu-

dentów. Po dotarciu do celu wszyscy z wielką 

ulgą zrzucili z siebie plecaki wypełnione wyłącznie nie-

zbędnymi do przeżycia dwóch nocy poza domem rzecza-

mi (czym one były, nie wnikam). Chałupa okazała 

się być bardzo przytulnym miejscem, w którym przyszło 

nam spędzić ze sobą trzy pełne wrażeń dni. 

 Gdy zapadła decyzja o rozpaleniu ogniska 

(oczywiście w miejscu do tego przeznaczonym, jak na 

geografów przystało), kilka osób udało się po drewno. 

Nie było to bynajmniej łatwe zadanie, bo wszechogarnia-

jący mrok skutecznie utrudniał szukanie suchego drwa. 

Jednak, jak wiadomo, geograf poradzi sobie w każdych 

warunkach, więc i tym razem nie było inaczej. Po rozpa-

leniu ognia wszyscy zaczęliśmy zachwycać się niebem 

upstrzonym tysiącami gwiazd. Wszak mieszczuchy nie-

przyzwyczajeni są do oglądania takich widoków na za-

nieczyszczonym światłem firmamencie. Niektórzy nawet 

doszukiwali się znanych im konstelacji. Śpiewom i zaba-

wom przy ognisku nie było końca. Rozgrzewająca moc 

płomienia i innych, ogólnie mówiąc, produktów spożyw-

czych, przyciągała do 

siebie, przełamując 

wcześniej istniejące ba-

riery kontaktów mię-

dzyludzkich. Opowieści 

wygłaszane przez star-

szych (ale nie starych) 

kolegów geografów by-

ły wysłuchiwane przez 

nowych adeptów naj-

piękniejszej z nauk z 

wypiekami na twarzy. 

Dowiedzieliśmy 

się wielu cennych infor-

macji o przedmiotach, 

wykładowcach oraz in-

nych zwyczajach i oby-

czajach panujących na 

wydziale. Późno, bo już 

po północy do biesiadujących przy ognisku dotarł wraz 

ze współziomkami prezes Koła Geografów UJ, Maciek 

Czerski. Na nowo rozpoczęły się wtedy opowieści i za-

wiązywanie nowych znajomości. Po nocy pełniej wra-

żeń, niedomyci i pachnący ogniskiem udaliśmy się na 

zasłużony wypoczynek. Niektórzy mieli niewielki pro-

blem ze znalezieniem sobie kawałka materaca do spania, 

Wschodzące gwiazdy  
na firmamencie geografii, czyli Adapciak 2013  



jednak i ten szkopuł został rozwiązany (podłoga 

też może służyć za łóżko, prawda?). 

 Drugiego dnia, po przespaniu zaledwie kilku 

godzin, wstaliśmy pełni ochoty na przeżycie nowych 

przygód. Przed południem wyruszyliśmy ku nieznanemu 

(ale tylko dla części z nas). Pogoda sprzyjała wędrów-

kom, gdyż po długim deszczowym okresie, Słońce ra-

czyło nas swoimi jesiennymi promieniami. Temperatura 

nie była za wysoka, jednak trzeba przyznać, że właśnie w 

takich warunkach chadza się najlepiej. Drogę urozmaica-

ły nam zabawy organizowane przez bardziej doświad-

czonych geografów. Co chwilę mogliśmy napawać 

się pięknymi widokami na pasma Beskidów oraz odkry-

wać tajniki nauk geograficznych w praktyce. Bardziej 

uważni rozpoznawali dolny V-kształtne, koryta skalne, 

czy wiele rodzajów skał i minerałów. Eksplorując okoli-

ce, natrafiliśmy też na kilka jaskiń, do których część 

osób, która nie cierpi na klaustrofobię, nie omieszkała 

wejść. Z czołówkami na głowach weszliśmy do ogarnię-

tych ciemnością czeluści. Spotkaliśmy tam przedstawi-

ciela gatunku podlegającego ścisłej ochronie - salaman-

drę plamistą. Po powrocie do chatki postanowiliśmy 

również i drugiej nocy rozpalić ognisko. Tej nocy było 

jeszcze więcej śpiewu i tańców. Wspólnie zatańczyliśmy 

m.in. poloneza i stworzyliśmy pociąg, który nie dowiózł 

nas jednak do Warszawy. Przyśpiewki takie jak 

„Geografia najlepsza w świecie jest” czy „tańczące para-

bole” (wraz z ich alternatywnymi wersjami) śpiewane 

wspólnie w kole przybliżyły nas do siebie jeszcze bar-

dziej. I tym razem niekoniecznie czyści i pachnący poło-

żyliśmy się spać we wspólnym pokoju. Tym razem obyło 

się bez większych trudności ze znalezieniem choćby ma-

łego kawałka materaca do wbicia się w swój, jakże wy-

godny, śpiwór. 

 Trzeciego dnia, zjadłszy śniadanie, niespiesznie 

zaczęliśmy się przygotowywać do powrotu do domu. 

Trudno było się rozstać z nowo poznanymi geografami, 

jednak chęć zażycia gorącej kąpieli w wannie przyciąga-

ła nas jak magnes do objęcia kursu na Kraków. Po złoże-

niu obietnicy o rychłym wstąpieniu do Koła, ruszyliśmy 

w kierunku cywilizacji, a dokładniej Ślemienia. Tam 

jednak okazało się, że powrotne busy nie kursują tak czę-

sto i do stolicy Małopolski niektórzy wracali „na stopa”. 

 Te dni przyniosły nam wiele świetnych przygód. 

Znajomości zwarte na Adapciaku pozwolą łatwiej przy-

zwyczaić do całkiem nowej rzeczywistości na Uniwersy-

tecie Jagiellońskim. Gdyby nie doświadczenie starszych 

kolegów ze studiów, trudniej byłoby się odnaleźć się na 

Kampusie. A cenne rady członków Koła długo pozostaną 

w pamięci. Dlatego też sądzę, że Adapciak jest najlep-

szym sposobem na łagodny początek przygody na kie-

runku Geografia na UJ :) A  w tym roku się o tym prze-

konałem. 

Mateusz Wojtala, I rok SUM  
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Nieprawda,że… 
 

 GPS to sztuka 

 Kej sprzedał Witka za stówkę 

 Kej kupił tableta za becikowe od UJ 

 Oleszko jest kołowym strażnikiem poprawnej 

polszczyzny 

 Czerski skasował wszystkie zdjęcia z wakacji 

 W ramach GIS Day zdobyto Berlin 

 Oleszko w lesie zamiast grzybów znajduje tele-

fony 

 Po żartach Masaja każdy może się załamać, na-

wet stok 

 Masaj robi doktorat 

Czy wiesz, że… 
Na Balu Geografów w 1988 roku butelka 

wódki kosztowała… 4 500 zł!! 

Geografioły 

Geoschizofrenia! 



 W połowie września, gdy jesień nie rozpieszczała nas 

pogodą, trójka śmiałków ruszyła wczesnym rankiem z krakow-

skiego dworca w ekstremalną podróż naszą krajową koleją. 

Kierunkiem był Wasilków, niewielkie miasto w okolicach 

Białegostoku, w którym to EGEA Warszawa zorganizowała 

Annual Congress 2013 – najważniejsze wydarzenie w EGEA 

w ciągu roku. Pojechaliśmy w składzie: Ania Biega, Jacek 

Kucia i Renata Wójcik. 

  W Białymstoku, ze względu na późną porę, zdążyliśmy 

tylko obejrzeć panoramę miasta z kładki na Dworcu Głównym 

i obejrzeć przekrój przez miasto z wnętrza autobusu podmiej-

skiego tutejszego MPK. Dotarliśmy na miejsce na krótko 

przed ceremonią otwarcia, która ze względu na rangę wydarze-

nia była raczej uroczysta. Dużo przedstawiania, a także ogólne 

instrukcje organizacyjne. Błysnął jeden z naszych lokalnych 

polityków, który, zaproszony do przemówienia na międzyna-

rodowej imprezie, wyglądał na mocno zaskoczonego, kiedy 

dowiedział się już przy pulpicie, że musi to zrobić w języku 

obcym. Wieczorem, po ceremonii, nastał czas na zapoznanie 

się z całą zgrają geografów, których to było niecałe 200. Re-

kordzistą, jeśli chodzi o czas dojazdu, jest Michael z EGEA 

Marburg, któremu dojechanie do Wasilkowa zajęło 2 miesiące. 

Z Niemiec dojechał do Sankt-Petersburga, a następnie kolejno 

przez góry Kaukaz, Gruzję, Turcję, Rumunię, Serbię, Węgry, 

by w końcu dotrzeć do Wasilkowa, przebywając 8500 km. 

Wywiad z nim jest dostępny w najnowszym EGEA New-

sletter. Pierwszy wieczór „zakończył się” koncertem rockowe-

go zespołu Andrzeja -jednego z organizatorów  

z Warszawy. Kto by pamiętał, kiedy się skończył. 

 Drugi dzień rozpoczął się od pierwszej części General 

Assembly (coś jak Walne w KGUJ), którego końca wszyscy 

nie mogli się doczekać. Wysłuchaliśmy wykładu, a potem za-

częły się treningi. Można się było nauczyć i podyskutować np. 

jak zainteresować słuchaczy manipulując swoim głosem,  

jak radzić sobie z konfliktami w grupie lub jak zdobywać 

wsparcie finansowe do swoich projektów. 

   Jednak to nie na to czekał każdy, kto zjawił się w Wa-

silkowie. Kulminacyjnym punktem wieczoru było bowiem 

Cultural Fair. A ze względu na obecność ludzi z prawie 

wszystkich państw, w których działa EGEA, zarówno sala jak 

i stoliki pękały w szwach od smakołyków i trunków (była też 

herbata z Anglii), które poprzywozili uczestnicy. Oczy by ja-

dły i piły, ale trzeba być rozważnym i nie zostawać na dłużej, 

np. przy stoliku rosyjskim… hiszpańska sangria, płonące cze-

koladki, tony niemieckiej czekolady Kinder i żelek Haribo i 

pierdylion (Czerski, 2013) rodzajów i marek kiełbas, serów, 

piwa, wódki, ciastek i cukierków. A wszystko to do upojnego 

hitu lata „Ona tańczy dla mnie” i innych klasyków. Ta różno-

rodność i ogrom całej imprezy zdawał się, jak podają źródła, 

przygnieść niektórych uczestników swym ciężarem. 

  Trzeci dzień był poświęcony na wycieczki po okolicy. 

Jacek, po wydarzeniach dnia poprzedniego, nieświadomie nie 

zdecydował się na wyjazd do Białowieskiego Parku Narodo-

wego (gdyż przespał zbiórkę o jakieś 5,5 godziny). Oprócz 

tego koledzy z Warszawy zorganizowali spływ kajakami po 

Biebrzy oraz przejażdżkę rowerami po tamtejszym Parku Na-

rodowym, zwiedzanie Białegostoku oraz wycieczkę „śladami 

czterech kultur”. Na tym obszarze w bezpośrednim sąsiedztwie 

żyją katolicy, Żydzi, prawosławni i muzułmanie, potomkowie 

Tatarów. Ci ostatni przygotowali tradycyjne tatarskie jadło. 

Ogólnie eksploracja Podlasia pełną parą. 

   Kolejnego dnia, po panelach dyskusyjnych i Regional 

Meetings, przyszedł czas na zapoznanie gości z polską kulturą. 

Dołączyliśmy więc do organizatorów i poprzebieraliśmy się w 

regionalne stroje, aby zatańczyć w nich poloneza. Większość z 

nas zapewne nie chciałaby drugi raz tego na siebie zakładać. 

Panie miały na sobie mnóstwo warstw, które trochę ważyły… 

a panowie, dzięki bawełnianym spodniom depilowali sobie 

nogi, tak z grubsza. Wszystko to odbywało się w tajemnicy 

przed ogółem. Napięcie narastało do ostatniego momentu. 

Wkrótce rozbrzmiały pierwsze dźwięki znanego utworu W. 

Kilara, który natychmiast wpadł w ucho większości uczestni-

ków i został tam na długo. Renia dostąpiła zaszczytu tańca w 

pierwszej parze z Dzynkiem. Po naszym, pokazowym tańcu, 

zatańczyliśmy po raz drugi, zapraszając wszystkich na sali, 

więc mogło to wyglądać prawie jak na filmie (prawie). Jak już 

w Kole przywykliśmy, polonezy mają tendencję do obierania 

dziwnych tras. Ten zaszedł aż na pole/dwór gdzie czekali face-

ci z grupy rekonstrukcyjnej i zaczęli strzelać z muszkietów i 

armat. Problemem był deszcz i lonty nie chciały się palić, więc 

przenieśli strzelanie do wewnątrz (auć). Były pokazy walki 

wręcz oraz pieczony świniak. Wszystko do melodii „Hej So-

koły”! 

 

 

 Kolejny dzień upłynął pod znakiem głosowania pod-

czas General Assembly, które zostało sparaliżowane na 1,5 

godziny przez jeden niefortunny wniosek. Ktoś miał zostać 

wybrany na jakieś stanowisko, ale go tam nie było i nie było 

wiadomo czy można tak zrobić. Potem ktoś się zgłosił sam na 

to stanowisko, ale nie było wiadomo czy można tamtą osobę 

pominąć, więc wybuchła debata, itd. Itp. Ogólnie emocje jak 

na rybach. Wszyscy chcieli już mieć to za sobą, gdyż po głoso-

waniu zaplanowanebyło BDC!!, którego w programie żadnego 

wydarzenia nie może zabraknąć. 

 Dwa stoły, dwie grupy i system pucharowy. Na stołach 

dziesięć kubków. Atmosfera przed każdym pojedynkiem god-

na finału Ligi Mistrzów i walka do upadłego (dosłownie). Po 

niezliczonych waterfall’ach i pojedynkach „o pietruszkę” (w 

końcu piwo za darmo) turniej doszedł do półfinałów, które nie 

miały końca ze względu na ciągłe powtórki. W finale zwycię-

żyła ekipa serbsko-belgijsko-estońska. Nadszedł czas na kolej-

ną imprezę do białego rana. 

  Zmęczeni trudami balowania, ale jednocześnie szczęśli-

wi i lekko wstawieni poszliśmy spać, by rano złapać pociąg do 

Krakowa. AC 2013 dobiegł końca. Jego organizatorom, EGEA 

Warszawa, należą się ogromne brawa za zorganizowanie tak 

wspaniałego kongresu. A kolejne kongresy czekają…  

 

Jacek Kucia 
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AC w Wasilkowie 

Polonez z wszystkimi uczestnikami 



20   listopad 2013

 

Ewolucja  logo Globusika 


