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Drodzy Czytelnicy, 
  Drugi w tym roku numer Globusika ukazuje się po-
między świętami i weekendem majowym. Dlaczego tak się 
dzieje? Cóż… chyba łatwo się domyślić, że powód jest 
prosty – Redakcja zaplanowała inaczej, tylko jej nie wyszło! 
Zanim powiesicie na nas psy, koty, czy inne zwierzaki pa-
miętajcie, że mieliśmy dobre chęci. Początkowo chcieliśmy 
go wydać na święta (tak dla jaj), potem planowaliśmy Glo-
busika na Dzień Geografa, a ostatecznie zrobiliśmy go 
przed majówką. Też przyzwoicie. 
 Bardziej spostrzegawczy zorientują się, że rozrosła 
nam się stopka redakcyjna. Do redakcji dołączyła Ala Motak 
(świeża krew), a także najwyższa władza kołowa – JE Pre-
zes Koła Kinga Kiszka. Oficjalnie jej udział w Redakcji nie 
ma nic wspólnego z tym, że w zeszłym numerze obsmaro-
waliśmy Zarząd. 

 Zapraszamy do lektury! Czekają na Was relację 

z wielu kołowych wydarzeń, w tym między innymi z Kongre-

su, Kołochodzenia i Festiwalu Piosenki. Swój tekst, skróco-

ny do możliwych do przetrawienia rozmiarów zamieścił też 

Marek Borkowski. Na ostatniej stronie opisaliśmy pewien 

śmierdzący problem. Prosimy o potraktowanie go z przy-

mrużeniem oka (o przymrużenie nosa nie musimy apelo-

wać…). 

Redakcja 
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To nas czeka… 

6.05—Spotkanie organizacyjne w sprawie obozu letnie-

go KGUJ. 

16—18.05 — Urodziny EGEA Kraków (25 lat) i 

EGEA Brno (4 latka) — odbędą się na Chatce Lasek. 

Planowane są wszelkiej maści atrakcje związane z 

EGEA. 

 

 

 

 

 

 

Nie da się ukryć, że Globusik jest pismem, który 

ukazuje się nieregularnie. Na jego łamach  pojawiają się 

artykuły o różnej tematyce. Znajdziecie tutaj zarówno 

relacje z kongresów naukowych i zagranicznych wyjaz-

dów, jak i apele, czy też teksty zwracające zwyczajnie 

uwagę na pewne problemy. Tak więc, jak widać spek-

trum zagadnień jakie poruszane są w Globusiku jest sze-

rokie. Do tego worka chcielibyśmy dorzucić coś, co, nie 

ukrywamy, nieco nas martwi. Od niedawna zauważamy, 

że w Kole na półkach pod oknem, czy na stole zalegają 

numery ostatnich Globusików. Dlaczego? 

W zamierzchłej przeszłości, kiedy miał ukazać 

się nowy numer naszego zacnego nieregularnego Globu-

sika wszyscy czekali na niego z niecierpliwością. Czy 

teraz jest podobnie? Jak wynika z rozmów z naszymi 

redakcyjnymi poprzednikami, w momencie kiedy redak-

cja oddawała w ręce Kołowiczów nowy numer pachną-

cego jeszcze drukiem Globusika, każdy chciał mieć je-

den egzemplarz dla siebie. Teraz jest inaczej. Kołowicze 

owszem, czytają to, co zostało przygotowane w pocie 

czoła, ale potem odkładają numer na miejsce. Jednym 

słowem, zaobserwowaliśmy, że zanikła kultura brania 

Globusika. Nie wiemy, z czego się to bierze. Teorii mamy 

kilka: albo z niewiedzy nowych Kołowiczów, albo jest to 

wynik niedoinformowania przez starsze roczniki, albo 

treści lub formuła Globusika są nieciekawe… Jeśli wie-

cie, jakie czynniki jeszcze mogą wpływać na pogłębiają-

ce się zanikanie kultury brania Globusika, to prosimy 

o zgłaszanie wszelkich uwag do Redakcji. 

Zatem skromnie przypominamy! Globusik jest 

bezpłatny i zbieranie poszczególnych numerów może 

stanowić fajną pamiątkę z czasów studiów! 

 Redakcja 

 
 

To już było… 

13.03 –  kołowe ognisko na Zakrzówku. Ognisko zmie-

niło lokalizację. Nową, kontrowersyjną zaproponował 

Oleszko. Poza tym działo się to co na każdej Kołowej im-

prezie, Wiktor wbijał gwoździe czołem... 

21-23.03 – Kołochodzenie. Szczegółowa relacja na str. 8 

27.03 — Slajdowisko z Izraela—odbyło się chwilę przed 

Trójurodzinami. Maciek Czerski, Jacek Kucia, Ania Kwia-

tek i Grzesiek Smułek zaprezentowali zdjęcia i opowieści 

ze swojego styczniowego wyjazdu. Publiczność była liczna 

(aczkolwiek nikt jej dokładnie nie policzył). 

27.03–  Trójurodziny Zarządu (tego sprzed 5 lat). Zgodnie 

z oczekiwaniami nie stawił się emigrant Żyła, dopisali za to 

Basia i Kej. Ognisko na Zakrzówku wróciło na właściewe 

miejsce. 

31.03 – 4.04 — Kongres Wschodni EGEA w Zderazie 

(Czechy). Wzięło w nim udział 6 osób z naszego Koła + 

jedna przelotnie. Szczegółowa relacja na str. ?? 

10.04 — Festiwal Piosenki Geograficznej. Zakończył się 

zwycięstwem Dominika Zdziebko. Szczegółowa relacja na 

str. ?? 

10– 15.04 – wymiana Kraków – Sewilla. Szczegółowa rela-

cja na str. ??  

26.04 — Okrągła 28. rocznica awar ii w Czarnobylu. 

26.04 — Ślub Manuela i Justyny! Zaproszone było całe 

Koło i pojawiła się spora reprezentacja. Nie wiedzieć cze-

mu Państwo Młodzi zostali przyrównani do Pinokia i Osła 

(w wypadku Manuela można to uzasadnić ponadprzecięt-

nym rozmiarem nosa, natomiast o co chodziło z Osłem? 

Strach się pytać…). Po ślubie odbyło się huczne wesele na 

którym reprezentacja Koła stanęło do rywalizacji z orkie-

strą w śpiewaniu i (o zgrozo!) mimo dramatycznego wyko-

nania nie stali oni na straconej pozycji… Poza śpiewami 

impreza była udana jak nowe małżeństwo. 

Z ŻYCIA KOŁA 

Zanikająca kultura 
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W dniach od 31 marca do 4 kwietnia odbył się 

przez wszystkich długo wyczekiwany Kongres Wschod-

ni organizowany przez Egea Brno. 

Naszą podróż rozpoczęliśmy niedzielnej nocy, 

aby wcześnie dostać się na miejsce. Tak więc pierwszy 

etap podróży obył się bez niespodzianek. Z krakowskie-

go dworca, oprócz naszego krakowskiego teamu wyru-

szyła para z Egea Warszawa (Domi i Kiler), niektórym 

znana ze Slavic Weekend. 

Gdy dotarliśmy do Ostrawy (wcześniej niż za-

kładaliśmy) nasze oczy skierowały się na tablice odjaz-

dów. Ucieszyliśmy się, że czeka nas tylko 3 godzinne 

czekanie. Jednak rzeczywistość nie była taka kolorowa. 

Gdy nadeszła godzina zero, a nasze zmęczenie sięgało 

zenitu, pociąg podjechał na stację… Jednak parę minut 

od wejścia okazało się, że to nie nasz pociąg ( nie chodzi 

tu o kierunek podróży, ale o firmę przewozową). Tak 

więc musieliśmy opuścić go już na następnej stacji, sto-

jąc w korytarzu i usiłując nie zasnąć.  Gdy pociąg zaczął 

zwalniać zaczęliśmy przygotowywać się do ewakuacji. 

Tak wysiedliśmy na stacji w Olomuc i z perspektywą 

czekania kolejnej godziny, koczowaliśmy na dworcu 

(całe szczęście, że nasz pociąg przejeżdżał przez tą sta-

cję).  

Tym razem byliśmy we właściwym pociągu 

i mogliśmy sobie pospać w wygodnych i ciepłych wa-

runkach (niektórzy  w przedziale dla matek z dziećmi, 

inni w normalnym).  Jednak podróż dobiegła końca w 

Pardubicach. Tam byliśmy skazani na ponowne czeka-

nie, jednak tym razem na autobus, który miał nas za-

wieść w miejsce docelowe.  

Zderaz - miejscowość prawie na końcu świata (to 

wcale nie przesada), numery domów bez żadnej logiki, 

puste drogi. Czując się lekko zagubieni, zdecydowaliśmy 

się na telefon do przyjaciela, prosząc o jakąkolwiek 

wskazówkę, w którą stronę iść. Po otrzymaniu informacji 

zaczęła się nasza piesza wędrówka, wąską i krętą ulicz-

ką, która miała nas zaprowadzić do hotelu. Hotel ten był 

na totalnym zadupiu jednak bardzo sympatycznym. 

(Dookoła lasy i łąki, zasięg można było złapać bardzo 

rzadko, a o Wi-Fi i praktycznie można było tylko poma-

rzyć ). Po zakwaterowaniu w planach było pójście spać, 

choćby na krótką chwilę, niestety nie wszystkim się to 

udało. 

Czas szybko minął, kolejni uczestnicy się zjeż-

dżali i wreszcie nadeszła godzina Ceremonii Otwarcia, 

a potem przez wszystkich długo oczekiwana kolacja 

(z której nie wszyscy byli zadowoleni, gdyż była bez 

mięsa). Wieczorem czekała na nas Homeless Party a ja-

dalnia, w której nie tak dawno jedliśmy kolacje, zmieniła 

się w „miejsce pod mostem” (jak to określił Petr). Tak 

więc prawie wszyscy geografowie przywdziali swoje 

ortalionowe kurtki i zaczęła się impreza. 

Drugi dzień – ranek. Pobudka nie była najmilsza, 

jednak skuteczna. Obudził nas dźwięk syreny i krzyki 

OrgaTeamu abyśmy wstali, że słońce świeci… Myślę, że 

w tym momencie nikogo nie cieszyło świecące słońce. 

W zasadzie drugi dzień upłynął na workshopach, a wie-

czorem odbyła się najbardziej oczekiwana na kongresie 

impreza - Culture Fair, na której można było skosztować 

zarówno tradycyjnego jedzenia jak i picia. Nie muszę 

mówić, co cieszyło się większym zainteresowaniem. At-

mosferę podgrzał jeszcze taniec Justyny i Żebra ( Egea 

Warszawa) w rytm piosenki „My Słowianie”. Od tamtej 

pory impreza zaczęła się na dobre. 

Trzeci dzień - kolejna oryginalna pobudka, wy-

cieczki oraz sesja 2 wykładów poprowadzona przez dok-

torów i profesorów z Uniwersytetu Masaryka w Brnie. A 

wieczorem tradycyjnie - impreza. Tym razem noc nale-

żała do Czechów. Próbowali nas zapoznać ze swoją kul-

turą zarówno tą kulinarną jak i muzyczną. 

Czwarty dzień upłynął na ostatniej sesji Work-

shopów, spotkaniach regionalnych, robieniu totemu, wy-

plataniu „rózg” na lany poniedziałek (istnie słowiańska 

atmosfera) oraz prezentacjach przygotowanych przez 

większość Entity. Na koniec tego dnia czekało na nas 

DBC (gdzie uciechę znaleźli smakosze piwa) oraz Super-

Hero Party, ma której można było spotkać nie tylko ko-

bietę kota. 

Niestety wszystko co dobre szybko się kończy-  

tak też było tym razem. Piątek nadszedł szybciej niż 

można było się tego spodziewać. Po śniadaniu oprócz 

prezentacji Workshopów odbyła się ceremonia zakoń-

czenia. Jednak pożegnania trwały już od samego rana. 

Droga powrotna? Tym razem bez przygód. 

Jakie wnioski? Prawdą jest, że na kongresie pra-

wie wcale się nie śpi, Slavicanto był równie popularnym 

językiem komunikacji jak angielski, zostały zawarte no-

we przyjaźnie między geografami z prawie całej Europy 

oraz jeszcze jedna „importanto” sprawa- Sosnowiec 

przesyła pozdrowienia w postaci trzech słów. My też ich 

pozdrawiamy serdecznie! 

Na zakończenie, wszyscy mamy nadzieję na spo-

tkanie czy to na innym kongresie, czy to gdzieś w Euro-

pie podczas podróży.  

Ala Motak 

Reprezentacja Polski w Zderazie 
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Podróże są wpisane w żywot prawdziwego Geo-

grafa, dlatego też nasi Kołowicze tak często i chętnie 

udają się w różnej maści wojaże. Moja spostrzegawczość 

pozwoliła mi zauważyć, że w ostatnim czasie zacieśnie-

niu uległy stosunki polsko- czeskie ze względu na częste 

wyprawy w kierunku naszych południowo- zachodnich 

sąsiadów. Przypadek? Nie sądzę. 

Z początkiem kwietnia ekipa w składzie: Ania 

Kwiatek, Magda Bień, Jacek Kucia, Grzesiek Smułek, 

Ala Motak i Żaneta postanowiła reprezentować Koło 

Geografów im. Ludomira Sawickiego właśnie w Cze-

chach, a dokładniej w Zderazie, gdzie odbył się XX Kon-

gres Wschodni organizowany przez EGEA, ale o tym 

możecie dokładnie poczytać na str.3. 

Wszyscy doskonale wiedzą, że spontaniczne po-

dróże są najlepsze, dlatego też na takie zdecydowały się 

nasze Kołowiczki- 

Iza i Lila. Swoją 

wyprawę rozpoczę-

ły we Wrocławiu, a 

zakończyły w Cie-

szynie. Stolica Dol-

nego Śląska okaza-

ła się być w istocie 

miastem krasnali, 

których w obrębie 

miasta umieszczo-

no aż 79. Skąd kra-

snale w tym miej-

scu? Wg miejsco-

wych nie ma jedno-

znacznej odpowie-

dzi na to pytanie, 

bowiem tak silnie 

wrosły w kulturę 

miasta, że prawdę 

może znać tylko 

jeden z nich- Papa 

Krasnal. Wrocław jest także miastem kładek i mostów 

dzięki aspektom hydrologicznym- położenia nad Odrą 

oraz czterema jej dopływami. Przemierzanie miasta 

wzdłuż i wszerz pozwoliło dojść do wniosku, że miasto 

może śmiało kandydować do miasta darmowego Interne-

tu, ponieważ z miejskim Wi-Fi nie było najmniejszego 

problemu. Szkoda, że w Krakowie pomysł ten nie wypa-

lił do tej pory… 

Kolejny przystanek na trasie miał miejsce już w 

stolicy Czech- Pradze, gdzie życzliwość Czechów dała 

się poznać już na Dworcu Autobusowym- Florenc. Nieco 

skomplikowana i mało intuicyjna komunikacja miejska 

Pragi- w tym wszystkie nitki metra- koniec końców zo-

stała opanowana w stopniu bardzo dobrym,! Na uwagę 

zasługuje również wzmianka o przepięknej architekturze 

miasta- zabytkowe kamienice i zapierające dech w pier-

siach widoki ze wzgórza Hradczany nie miały sobie rów-

nych! 

W planie podróży nie mogło zabraknąć oczywi-

ście drugiego co do wielkości miasta w Czechach- Brna, 

które  w ostatnim czasie znalazło się na trasie każdej cze-

skiej wyprawy. Dlaczego to miejsce jest tak chętnie od-

wiedzane? Z prostego powodu: mieszka tam jeden z Ko-

łowiczów- Mariusz Hajdo- prezes Koła Geografów w 

latach 2009- 2010. Dzięki jego uprzejmości Brno dało 

się poznać nie tylko od strony ciekawych zabytkowych 

miejsc, ale również miejsc, gdzie można dobrze zjeść  i 

przy okazji zasmakować miejscowych trunków. Okazało 

się również, że miasto jest swego rodzaju tyglem wielo-

narodowościowym, bowiem wielokulturowość jest wi-

doczna na każdym kroku: w tramwaju, sklepie czy pod 

dworcem… 

Jak więc widać, kwiecień można nieformalnie 

ogłosić miesiącem Czech. Ciekawa jestem, jaki kraj zo-

stanie hitem w maju. Być może, że żaden, bo w najbliż-

szym czasie rozpoczynają się zajęcia terenowe i Geogra-

fowie będą zbyt zajęci na odbywanie zagranicznych wo-

jaży… 

Iza Dojtrowska 

Czeski kwiecień w Kole 

Iza i John w Pradze 
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 Festiwal Piosenki Geograficznej, tradycja KGUJ 

reaktywowana 6 lat temu za czasów prezesury Keja. Z 

roku na rok jego poziom spadał na łeb na szyję i organi-

zowany był trochę z rozpędu. Frekwencja wśród widow-

ni była różna, a i śpiewać nie było komu. W zeszłym 

roku wystartowało 6 zespołów, bądź solistów, a liczba ta 

i tak była lekko naciągana ze względu na podwójny wy-

stęp dwóch wykonawców. Poziom? Wiadomo… jedni 

potrafią śpiewać, a innych strach się bać. Jeszcze te nie-

szczęsne występy Zarządu! Ktoś wkręcił sobie, że Za-

rząd na każdym Festiwalu ma zaśpiewać piosenkę. Efek-

ty najczęściej były opłakane, z wyjątkiem edycji w 2012 

roku, kiedy to kołowe Władze sięgnęły po zwycięstwo 

(mogło to być spowodowane nieobecnością w struktu-

rach wykonawczych KGUJ autora niniejszego tekstu). 

Zadawano sobie pytanie, co zrobić aby Festiwal nabrał 

klimatu? Mówiło się o przeniesieniu go z bezpłciowych 

sal Nawojki, lub Piasta do jakiejś górskiej chaty. W góry 

nikt nie dotarł, ale w celu osiągnięcia bardziej kameral-

nej atmosfery przeniesiono się kilka kilometrów na połu-

dnie – na Kampus. Wiele to nie zmieniło, no może poza 

tym, że nie było tego wstydu, połączonego ze współczu-

ciem w stosunku do Bogu ducha winnych barmanów 

słuchających geograficznego rzępolenia. W tym roku 

decyzją Zarządu Festiwal powrócił do Nawojki. 

 Pierwsza informacja na temat tegorocznej edycji 

była niepokojąca. Na Festiwalu nie pojawił się etatowy 

juror – Dyrektor Balon, który uświetniał swoją osobą 

wszystkie nowożytne odsłony FPG, a ponadto, jak głoszą 

starodawne plakaty wiszące na ścianach pokoju 1.03, 

jeszcze na początku lat 90’ występował w charakterze 

gwiazdy. Jury było jednak niemniej znamienite! Zasiadła 

w nim dr Dominika Wrońska – Wałach, wspomniany już 

ojciec nowych edycji Festiwalu – Łukasz „Kej” Kowal-

ski (także ojciec Witka, o czym często w ferworze me-

lanżów zdaje się zapominać), a także Atakama geogra-

ficznego dowcipu – Michał „Masaj” Jakiel.  

  

Nowa twarz  
Festiwalu Piosenki Geograficznej 

Zdjęcie  

u  góry:  

Jury Incognito 

 

Zdjęcie 

u dołu: 

Gorąca mię-

dzynarodowa  

Publiczność 

Oklaskująca 

występy 

uczestników 

Festiwalu 

Tak, tak, tak!  Zdobywcy II miejsca FPG 
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Festiwal Piosenki Geograficznej 2014 w niczym nie 

przypominał ostatnich kilku edycji. Po pierwsze przyby-

ły tłumy! Po drugie, tłumy międzynarodowe! Odwiedzili 

nas Hiszpanie z Sevilli, przebywający u nas na wymianie 

z EGEA, a także grupa Węgrów. Z tego względu oficjal-

nym językiem, był angielski, natomiast piosenki śpiewa-

ne były w aż… 6 językach! Polskim, angielskim, węgier-

skim, hiszpańskim, czeskim i rosyjskim. Do rywalizacji 

przystąpiło 11 zespołów i solistów. 

Publiczność rozsiadła się wygodnie w fotelach, lub mó-

wiąc ściślej na plastikowych barowych krzesłach 

i w oczekiwaniu na rozpoczęcie rywalizacji poczęła 

energicznie zajadać się chrupkami, paluszkami i kraker-

sami, niczym Prezes Hajdo, uwieczniony na zeszłorocz-

nej  relacji filmowej. Frekwencja to jedno, ale poziom 

był imponujący. Śpiewanie rozpoczął zwycięzca Grand 

Prix z zeszłego roku Janek Leja. Napisał autorski tekst, 

który swoją długością mógłby się śmiało równać z Pa-

nem Tadeuszem. Doceniło to jury przyznając wyróżnie-

nie w kategorii długości. Następnie przed publicznością 

stanął Jacek Kucia i ku uciesze publiczności w zawrot-

nym tempie wykonał kultowe Nations of the world. Nie 

mogło obyć się bez wyróżnienia za najbardziej objecha-

ną po świecie piosenkę! Wyróżnienia otrzymały też eki-

py zagraniczne (choć wydawać się może, że w wypadku 

Hiszpanów chodziło przede wszystkim o kurtuazyjną 

gościnność). A podium? Na trzecim miejscu uplasował 

się Maciek Filiks z piosenką „Geograficzna Whisky”, 

której tekst wywołał salwę śmiechu na widowni. Drugą 

pozycję zajął duet złożony z Członków Zarządu ds. orga-

nizacyjnych – Jacka Kuci i Grześka Smułka. 

 Zwycięstwo w Festiwalu pozostawało kwestią 

otwartą do momentu w którym na scenie nie pojawił się 

gwiazdor uniwersyteckiego chóru – Domink Zdziebko. 

Dźwięcznym, operowym głosem wyśpiewał on 

„Hydrolożankę”. Doprowadził on publiczność do geo-

graficznej ekstazy. Ogłoszenie werdyktów przez jurorów 

było już czystą formalnością, zwycięzca mógł być tylko 

jeden! 

 Festiwal dobiegł końca. Był on całkowitym za-

przeczeniem dotychczasowych nowożytnych edycji. Pe-

łen polotu, kreatywności i wokalnych talentów, z udzia-

łem licznej, tworzącej wspaniały klimat publiczności. 

Pozostaje mieć nadzieję, że otworzył on nowy rozdział 

w historii Festiwali Piosenki Geograficznej. 

 

Maciek Czerski 

Hydrolożanka 

 

Na terenówkach kartował źródła 

pod modrym starym modrzewiem 

w ręku hydromet instytutowy 

z jeszcze nie zbitą elektrodą 

może coś znajdzie wyjątkowego? 

oby coś na publikację 

jednak nic z tego 

ph wciąż miałkie 

a konduktancja nie powala 

jednak nic z tego 

ph wciąż miałkie 

a konduktancja nie powala 

 

Nagle w dolinie niebylekształtnej 

potknął się i ugrzązł w młace 

zbił elektrodę, więc zaklął zacnie 

na co to wszystko ja nie wiem?! 

ale niezłomnie pozbierał próbki 

licząc że jednak coś znajdzie 

w laboratorium 

cuda nie dziwy 

wyszło że znalazł mineralkę 

w laboratorium 

cuda nie dziwy 

wyszło że znalazł mineralkę 

 

Z takim odkryciem na wielką skalę 

chciał zostać nawet dziekanem 

Nagrodę Nobla dostać niebawem 

na znaczki dać swoją facjatę 

wtem z instytutu przyszły wyniki 

ktoś wcześniej spaprał badanie 

 

Wyszło że w młace 

po pas jak w bagnie 

kąpał się w niedźwiedzim łajnie 

wyszło że w młace 

po pas jak w bagnie 

kąpał się w niedźwiedzim łajnie 

Dominik i jego Hydrolożanka - zdobywcy I m-sca 
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Kołochodzenie – edycja pienińska  

  Wraz z pierwszymi dniami wiosny ożywa 

natura, drzewa coraz śmielej zielenieją, a członkowie 

Koła opuszczają swój kanapowy barłóg przy ul. Grono-

stajowej i wyruszają w teren. Stąd „Kołochodzenie”. 

Złośliwi jednak twierdzą, że bardziej adekwatną nazwą 

jest „Kołotoczenie”. No cóż. Los tym razem zawiódł nas 

w Pieniny… 

 W piątek po południu, 21 marca, pierwsza fala 

niezmordowanych geografów dotarła do Szczawnicy, 

uzdrowiska w dolinie Grajcarka, w którym, notabene, 

niejasne i podejrzane kontakty rodzinne posiada Prezes 

Koła, Kinga K., pseudonim „Kiszka”. Plan przedstawiał 

się następująco: przejść ze Szczawnicy do Chaty Magóry 

(Beskid Sądecki), a dalej do Piwnicznej-Zdroju. Ze 

względu na późne piątkowe popołudnie, sytuacja wyma-

gała również noclegu a’la namiot w okolicy Palenicy. 

Ekipa zwiadowcza (Jacek) ruszyła (a w zasadzie: ruszył) 

w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca, gdzie nie zosta-

libyśmy wywiani przez nieustannie wiejący silny wiatr. 

W międzyczasie do Szczawnicy docierała żeńska, cztero-

osobowa grupa osadnicza (Ala, Kinga, Lila, Kamila), 

mająca zdominować terytorialnie wnętrze owego namio-

tu.  

 Nagle nasz plan uległ diametralnej zmianie. Pomi-

mo swego zapału do „wspindraczki”, dziewczyny zostały 

poinstruowane, aby poczekały na mnie na przystani fli-

sackiej w Szczawnicy. Ku ich, i swojemu również, zdzi-

wieniu powitałem je wychylając się z okna samochodu 

terenowego, którym zwiózł mnie na dół właściciel stacji 

narciarskiej, i w ogóle chyba całej Palenicy, którego spo-

tkałem na szczycie. Na wieść o tym, co planujemy zrobić 

w okolicy jego pokaźnych rozmiarów ranczo, przedsta-

wił propozycję nie do odrzucenia. Stwierdził, że nie za-

śnie z myślą o naszej obecności na górze, że nas wywieje 

lub zjedzą nas dziki. Zaproponował nocleg w jego pen-

sjonacie „Trzy Korony” (który gorąco polecamy!!), na 

podłodze w sali z kominkiem. To była wersja nr 1. 

W czasie szalonej jazdy terenówką i zbieraniu bazi dla 

jego dzieci, zdecydował o udostępnieniu nam łazienki. 

Kiedy spotkaliśmy się wszyscy na dole, po serii pytań 

„ale jak?”, „ale że co?” „ale za darmo?”, ujrzeliśmy na-

sze schronienie. Klimatyczna sala w stylu góralskim – 

cała dla nas. Pan Wojciech dalej jednak nie mógł usnąć, i 

po chwili przyszedł do nas z kluczami do pokoi na pię-

trze i ulokował nas na znajdujących się tam łóżkach. Ten 

przypływ euforii z naszej strony dla jednego z nich skoń-

czył się tragicznie. Przez kilkanaście minut przekonywa-

liśmy również Naszego Dobrodzieja, że naprawdę nie 

potrzebujemy telewizji kablowej, więc nie musi miśko-

wać przy telewizorach. Miło było się przekonać, że tacy 

ludzie nadal istnieją. 

 Po ochłonięciu i odpoczynku – ale zaraz! Nawet 

jeszcze nie zaczęliśmy wędrówki! – postanowiliśmy włą-

czyć element społeczno-ekonomiczny i poznać lokalną 

kulturę, poprzez odwiedzenie Kiszkowego kuzynostwa. 

Tam również zostaliśmy serdecznie ugoszczeni, pomi-

mo, że wpadliśmy nieco z zaskoczenia, a następnie wró-

ciliśmy do siebie gdzie wraz z Darkiem, kuzynem Kisz-

ki, analizowaliśmy dogłębnie jej dzieciństwo i formowa-

nie się obecnej Kingi. Taka ta Szczawnica gościnna! 

 O poranku, gdy „wycałowaliśmy po stopach” już 

naszego gospodarza, zostawiliśmy DW Trzy Korony za 

plecami. Oczekiwaliśmy na przybycie kolejnych zastę-

pów geografów, lecz nie tylko. Bowiem już od samego 

początku naszego 10-godzinnego marszu towarzyszyły 

nam Iwona i Kamila (siostra Kingi). Panuje obawa, że 

poprzez wszystkie te rodzinne naleciałości podczas tej 

wyprawy Kinga zapoczątkuje falę nepotyzmu w Kole 

Geografów. 

 I wyruszyliśmy. Dwie godziny później niż zakła-

daliśmy. Ruszyliśmy niebieskim szlakiem, przez Szafra-

nówkę w kierunku Małych Pienin. W tym samym czasie 

przez Wąwóz Homole wchodzili Grzesiek, Monika i 

Bieniu, którzy szybko nam uciekli, ze względu na nasze 

zamiłowanie do leżenia gdzie tylko się da, z widokiem 

na Tatry oczywiście. Wszystko przez sielankową pogo-

dę, której je zawdzięczaliśmy, nie licząc urywającego 

głowy wiatru. Wyszło też w praktyce zróżnicowanie za-

miłowań: geografowie skakali po skałkach i osuwiskach 

niczym dziewice na Slavic Weekend, a Kamila z Iwoną  

Titanic Pieniński  
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fotografowały wszystkie kwieciste atrakcje wskazujące 

na początek wiosny. Sukcesywnie przesuwaliśmy się w 

stronę najwyższego szczytu Pienin – Wysoka (1050 m 

n.p.m.), gdy przed naszym nosem mignął również Kuba 

Walas. Liczba geografów na kilometr szlaku była więc 

spora. 

 Późnym popołudniem dotarliśmy na Wysoką, i jak 

się później okazało, mogliśmy z tego powodu drwić z 

wyprzedzającej nas ekipy. Otóż szlak nie przebiega przez 

szczyt, omija go. Aby wejść na górę należy z niego odbić, 

o czym informuje olbrzymi znak z jednoznacznym napi-

sem „Na szczyt!”,  

a wejście zajmuje 5 minut. Jednak nasi Geografowie nie 

dali się skusić. Tajemnica, dlaczego nie weszli na wierz-

chołek, który był główną atrakcją całej wyprawy, pozo-

staje nierozwiązana. Z ustnych przekazów wiemy, że w 

niewielkim, ale jednak znaczącym odstępie czasu po omi-

nięciu szczytu, poszło w eter nurtujące wędrowców pyta-

nie: „to kiedy będzie ta Wysoka?”. 

 Po zdobyciu jednej z pozycji na liście Korony Gór 

Polski, ruszyliśmy na północ ku przełęczy Obidza, by 

potem skręcić na wschód do Chaty Magóry, gdzie mieli-

śmy nocleg. Ta część w 99% odbywała się w ciemności, 

głównie ze względu na dwugodzinne poranne sklepowe 

opóźnienie oraz intensywne leżenie na wylesionych 

grzbietach Małych Pienin. Na pewnym etapie wędrówki, 

gdzieś na granicy słowackiej, wesołe podskakiwanie z  

plecakiem przerodziło się w męczący psychicznie nocny 

marsz. Należało więc podjąć dyplomatyczne kroki ku 

przeciwdziałaniu buntom. W taki sposób, jak to często 

bywa, powstało kilka wersji ilości czasu dzielącego nas 

od kolejnych punktów na trasie. Co bardziej umuzykal-

nieni wyśpiewali po drodze całą ścieżkę dźwiękową fil-

mów animowanych, m. in. Disneya i innych.  

W końcu ujrzeliśmy upragnioną tabliczkę mówią-

cą o pięciu kolejnych minutach do chatki. Tam Koło w 

końcu się domknęło. Część z nas uderzyła w kimono, 

część przysiadła do stołu by szerzyć kołową propagandę 

w postaci gitary i śpiewów o Aniele i Diable. Nawiązali-

śmy również intensywne dyskusje ze słowackimi turysta-

mi, gdzie mogliśmy zabłysnąć naszymi umiejętnościami 

komunikacyjnymi w innych słowiańskich językach 

(Slavicanto!). Kolejny miły wieczór w górskiej chacie. 

Niedzielny poranek oznaczał 1,5-godzinny spacer 

do Piwnicznej-Zdroju, aby stamtąd wrócić do rzeczywi-

stości. Nie dotyczyło to Kuby Walasa, który postanowił 

przejść do Szczawnicy tą samą drogą. Jednak nie mogło 

być tak kolorowo, jakby chciał. Po pewnym czasie mar-

szu nie zgadzało się mu kilka parametrów: nachylenie 

stoku (szedł stromo pod górę zamiast w dół), wkrótce też 

kolor szlaku, a przede wszystkim kierunek świata, w któ-

rym szedł. Poranki potrafią zaskakiwać na każdym kroku, 

co dobitnie widać na tym przykładzie.  

W taki oto sposób powróciliśmy do kołowego 

chodzenia po górach. Liczymy, że w nadchodzącym mie-

siącu uda się wyrwać jeszcze choć raz i zapomnieć o tru-

dach codzienności. Babia Góra, Tatry, może gdzieś in-

dziej? Pomysły…?  

Jacek Kucia 

 

 

Kinga Pienińska 

* odkryto nowy rodzaj chmur  -  

chmurka hejka Lilinaum Janicum Hejus 
Chodzimy. Dzieje się! 
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Na ile przeciętny Kowalski ma dostęp do dokład-

nych danych meteorologicznych? Z jakim musi liczyć się 

wydatkiem, aby spokojnie podjąć decyzję o pikniku w 

długi weekend majowy, bez potrzeby wydawania fortuny 

na lekarstwa, z powodu niedokładnych informacji o tem-

peraturze powietrza?  

Podrzędnym celem badawczym było również 

określenie granicy okresu chłodzenia dla kołowej lodów-

ki – ustalenie jej dokładnego okresu funkcjonowania. 

 

Pomiary  

 Okres próbnych pomiarów trwał 9 dni – 23.01 – 

31.01. Pomiary 

przeprowadzane 

były systema-

tycznie, przez co 

najmniej kilka 

osób, ze wzglę-

du na zróżnico-

wanie harmono-

gramu zajęć. 

Pomiar z do-

kładnością do 

0,5oC. Wszelkie 

braki w danych 

uzupełnione me-

todami poznany-

mi na kursie 

Metody pomia-

rów i opraco-

wań w meteorologii i klimatologii, wg danych ze stacji na 

dachu Instytutu. Dane z kwietnia są niepełne ze względu 

na termin publikacji czasopisma (sic!). 

Wyniki 

Pomiary zwykłym termometrem rtęciowym, za-

kupionym za ok. 5 złotych w supermarkecie, wydają się 

być zadowalająco dokładne, biorąc pod uwagę, że pewne 

elementy konstrukcyjne termometru odleciały od niego 

już kilka dni po zakupie. Wymusiło to przymocowanie 

go nie na warstwie kleju na uchwytach, lecz na taśmie 

klejącej, co nie miało jednak wpływu na wynik pomiaru.  

Wyliczone średnie temperatury miesięczne wska-

zują, że przedwiośnie ( 0oC < tśr ≤ 5oC) rozpoczęło się już 

1 lutego, natomiast temperatura progowa 5o C została 

przekroczona 14 lutego, tak więc termiczna wiosna trwa 

od 15 lutego. Średnia różnica pomiędzy pomiarami w 

Kole oraz prowadzonymi na dachu IGiGP wynosi 0,34o 

C. 

Zakładając, że lodówka działa najefektywniej w 

przedziale 2 - 6o C i większość produktów powinna być 

przechowywana w takiej właśnie temperaturze, kołowa 

lodówka przestała być wydajna w ciągu dnia w okolicach 

7 lutego, kiedy temperatura o 13:00 wyniosła 10,5o C i 

osiągała podobny poziom przez następne dni w tych go-

dzinach, nie spadając poniżej 6o C. Jednak wciąż jej dzia-

łalność była możliwa – w godzinach nocnych. Ostateczną 

granicę funkcjonalności można wyznaczyć na 10 marca, 

kiedy to temperatura poranna i wieczorna ustatkowały się 

powyżej poziomu 6o C, a średnia temperatura dobowa 

zaczęła przekraczać 11o C. 

 

Ostatnimi czasy termometr zaczyna szaleć. Autor 

projektu oferuje nagrodę dla osoby potrafiącej wytłuma-

czyć logicznie istotę problemu. Otóż od pewnego 

czasu (ok. 1,5 tygodnia), słupek rtęci co prawda zatrzy-

muje się na aktualnej temperaturze, ale bierze początek 

nie u dołu termometru, ale u góry, rosnąc w dół wraz ze 

spadkiem temperatury! Wygląda to co najmniej komicz-

nie. Licealiści odwiedzający nas w Dzień Geografa nie 

byli w stanie odczytać temperatury, nie mogąc dostrzec 

rtęci. Nie spodziewali się jej na górze termometru. Jak to 

się dzieje? 

Podsumowując, cena 4,99 zł za dostęp do w mia-

rę rzetelnych i dokładnych pomiarów temperatury nie 

wydaje się być ceną zaporową i przy odpowiedniej strate-

gii marketingowej możliwe jest doprowadzenie do me-

teorologicznego boom’u pomiarowego  i popularyzacji 

meteorologii bez udziału Kretów i innych wynalazków 

telewizji. Wystarczy pamiętać, że jeśli ustawiamy termo-

metr i razi nas słońce, to najprawdopodobniej ustawiamy 

go w złym miejscu. 

Jacek Kucia 

Z dziennika badań niezależnych 

Instrument Termometr rtęciowy (Castorama – 4,99 PLN) 

Lokalizacja 

Okno „nad koszem”, Koło Geografów UJ, pok. 1.03. ekspozycja: 

NW, wys. 210 m n.p.m. 

Współrzędne: 50°1"N, 19°54 E 

Terminy 

pomiarowe 
9:00*, 13:00, 19:00 czasu lokalnego 

Okres 

pomiarów 
1.02 – 28.04 

Dane kontrolne www.geo.uj.edu.pl à Pogoda na Kampusie 

*wymuszone względami praktycznymi 

Tab. 1. Pomiar temperatury powietrza – podstawowe informacje. 

http://www.geo.uj.edu.pl
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Model matryca - płat - korytarz to metoda anali-

zy struktury przestrzennej krajobrazu, która wprowadzo-

na została przez Formana i Gordona w 1986 r. Ważną 

kwestią w tej koncepcji jest możliwość jej praktycznego 

zastosowania (Pietrzak 1998) oraz to, iż można ją wyko-

rzystać w różnych skalach przestrzennych (Solon 1998). 

Właśnie dlatego, jak się okazuje, nadaje się ona doskona-

le nie tylko do analizy krajobrazu, ale również do opisu 

zmian oraz wszelkich wariacji, zachodzących na twarzy 

Jacka Kuci, zwanej dalej Kuciotwarzą. Inspirację do na-

pisania artykułu stanowi niezwykła mozaika barw zaob-

serwowana na analizowanym obszarze, a jego celem jest 

przedstawienie przydatności koncepcji matryca- płat-

korytarz oraz ukazanie jej uniwersalności.  

Do tej pory wyróżnione zostały dwa nurty kon-

cepcji: „populacyjny” oraz „krajobrazowy” (Cieszewska 

2004). W tym przypadku niemal wskazane jest wyróż-

nienie kolejnego nurtu: „twarzowego”, w którym kon-

cepcja może być dalej rozwijana.   

Podstawą analizy jest rycina przedstawiająca czę-

ści składowe Kuciotwarzy i ich rozmieszczenie. Rycina 

została sporządzona na podstawie zdjęcia obiektu badań 

wykonanego w dniu 23.04.2014 r. na terenie siedziby 

Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Lu-

domira Sawickiego przez Jakuba Walasa. Z opisywanej 

powierzchni w części środkowej wznosi się zróżnicowa-

na piętrowo wypukła forma Kuciotwarzy, góra o stro-

mych stokach, tak zwany Kucionos. Celowo został on 

pominięty w opisie ze względu na trudności zastosowa-

nia koncepcji płatów i korytarzy w obszarze wysokogór-

skim (Balon 2004). Analizie poddane zostały jedynie 

obszary zaznaczone na rycinie (ryc. 1).  

Na obszarze Kuciotwarzy matryca jest wykształ-

cona bardzo wyraźnie. Bez wątpienia tworzy ją matowa 

oraz lekko różowa skóra twarzy Kuci, tak zwana 

„Kuciogęba”. Odgrywa ona najważniejszą rolę w funk-

cjonowaniu Kuciotwarzy, stanowi jej tło. Jest najbardziej 

rozległym elementem, zwartym i najsilniej powiązanym 

wewnętrznie. Stanowi barierę ochronną Kuciomięśni 

Kuciotwarzy na Kuciogłowie. 

W strukturze Kuciotwarzy wyraźnie dominują pła-

ty nad korytarzami. Wyróżniamy kolejno płaty: siwe, 

blond, brązowe, oraz czarne. Różnią się od otoczenia 

odmiennością środowiska oraz wewnętrzną jednorodno-

ścią. Są elementami nielinijnymi o różnych kształtach 

i wielkościach. W strukturze Kuciotwarzy wyraźnie do-

minuje płat czarny, wypełnia największą powierzchnię 

Kuciogęby (matrycy). Można zauważyć, iż płaty siwe 

zajmują przednią część Kuciotwarzy oraz zawsze towa-

rzyszą im płaty blond. Ciemniejsze: czarne i brązowe 

koncentrują się bardziej po bokach. Występuje wyraźne 

stopniowe przenikanie barw płatów, od jaśniejszych 

w centralnej części Kuciotwarzy, do ciemniejszych zaj-

mujących boczne części badanego obszaru. Płaty Kucio-

twarzy stanowiące nieużytki, pełnią bardzo ważną rolę 

Kuciotwarzotwórczą oraz w wyraźnym stopniu decydują 

o atrakcyjności Kuciotwarzy. 

Ostatnim elementem Kuciotwarzy jest rudy kory-

tarz, który pełni funkcję przewodnictwa pigmentu 

wzdłuż kości policzkowych Kuciogłowy. Jest to podsta-

wowy element migracji substancji, energii i… organi-

zmów (?!) (Richling, Solon 1996). 

 Koncepcja matryca - płat - korytarz dotychczas 

wykorzystywana jedynie w ujęciu krajobrazowym do-

skonale nadaje się do opisywania struktury przestrzennej 

twarzy, dlatego zadziwiające jest to, że nikt wcześniej 

nie podjął się takiej analizy. Należy jednak pamiętać 

o tym, że forma, kształt oraz wielkość płatów jak i kory-

tarzy w dużej mierze zależą od działalności człowieka. 

W pełni wykształcona struktura twarzy wymaga czasu 

oraz nie lada poświęcenia. Zafascynowanym nowator-

skim charakterem artykułu oraz niezwykłością gamy 

barw Kuciotwarzy Czytelnikom, których marzeniem od 

tego momentu jest bezpośredni monitoring rozwoju 

struktury Kuciotwarzy zaleca się kilkudniowy wyjazd 

z obiektem badań, najlepiej w góry, gdzie spartańskie 

warunki niewątpliwie przyczynią się do odkrywczych 

obserwacji.  

 

Model martyca - płat - korytarz  

na obszarze Kuciotwarzy 

Ryc. 1. Struktura  przestrzenna  obszaru Kuciotwarzy 
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Co zrobić by pojechać do wymarzonego miejsca za 

małe pieniądze? Każdy Kołowicz potrafi wymienić kilka

(dziesiąt) sposobów. Jednym z nich jest wymiana stu-

dencka. Wystarczy należeć do organizacji EGEA i zebrać 

kilka osób chętnych do wyjazdu. W tym roku padło na 

Hiszpanię. Jacek, Marek G, Grzesiek, Kwiatek, Bieniu 

i ja gościliśmy od 10 do 15 kwietnia Diega, Pabla, Migu-

ela, Jose i Paulę. 

Dziesiątego kwietnia przywitaliśmy naszych trochę 

zziębniętych gości w Balicach (sorry, taki mamy klimat). 

Program rozpoczęliśmy od zapoznania się z resztą kra-

kowskich geografów na Festiwalu Piosenki Geograficz-

nej. Gościom bardzo się podobało, bo w lokalu było dar-

mowe Wi-Fi. W piątek rozpoczęliśmy zwiedzanie Krako-

wa: Podgórza i Nowej Huty. Wieczorem odwiedziliśmy 

jak zwykle klimatyczne miasteczko studenckie AGH. W 

sobotę nasi goście wybrali się do Auschwitz. Wdrapanie 

się na Kopiec Wandy i Kraka było tylko rozgrzewką 

przed niedzielną wspinaczką – wejściem na Gubałówkę. 

Z trudem udało nam się zdobyć szczyt. Wysiłki wynagro-

dziła jazda na torze saneczkowym. Za prośbą Pabla, wiel-

kiego fana sportów zimowych wybraliśmy się na skocz-

nię. Był to dzień nie tylko wysiłku fizycznego i kontaktu 

z naturą, ale też kosztowania lokalnych przysmaków. Ob-

owiązkowe było zdjęcie z każdym obwarzankiem, oscyp-

kiem czy lodem. Potem, gdy udało się złapać Wi-Fi, zdję-

cia lądowały na jakiś portalach, głównie na instagramie. 

Poniedziałek zaczęliśmy z historią w Muzeum Fabryki 

Schindlera, potem (w końcu) zabraliśmy gości w miejsca 

zawsze odwiedzane przez turystów, czyli na Kazimierz i 

Stare Miasto. Ostatni dzień wymiany spędziliśmy na za-

kupach. Hiszpanie kupili gadżety z logiem Wisły Kraków 

i dużo pamiątek dla znajomych i znajomych znajomych. 

Na obiad obowiązkowo pierogi. Paula zaryzykowała i 

zamówiła golonkę. 

Pożegnaliśmy się przed PolskimBusem, którym Hisz-

panie podróżowali do Wiednia. Z niecierpliwością czeka-

my na wrzesień, kiedy to my będziemy umierać z gorąca 

zwiedzając Sewillę i okolice.. 

Ala Wieczorek 

 

ERC 2015 w Krakowie? 

 Podekscytowani po świetnym Kongresie Wschod-

nim zorganizowanym przez EGEA Brno, wyciągnąwszy 

wnioski ze Slavic Weekend, myślimy o przyszłości 

EGEA Kraków na kolejny rok. Pojawiła się idea zorgani-

zowania Kongresu Wschodniego w przyszłym roku wła-

śnie przez nas. Nasza odpowiedź: jak najbardziej!! Tema-

tycznie chcemy nawiązać do starań Krakowa o Zimowe 

Igrzyska Olimpijskie 2022 i podyskutować nad wszystki-

mi jego aspektami i wpływami, jakie może wywrzeć na 

środowisko przyrodnicze i gospodarkę jego docelowych 

organizatorów – m. in. Krakowa i Zakopanego. 

Na ERC w Czechach zaprezentowaliśmy swoją 

wizję kongresu, tworzymy właśnie oficjalne zgłoszenie 

i… będziemy niecierpliwie oczekiwać. Oprócz nas o or-

ganizację stara się również EGEA Lwów. Na początku 

maja odbędzie się głosowanie, w którym wezmą udział 

wszystkie entity z regionu wschodniego. Być może uda 

się, aby na odbywających się w chatce Lasek (16-18 ma-

ja) 25 urodzinach EGEA Kraków otrzymać prezent 

w postaci przyszłorocznego kongresu! 

Trzymajcie kciuki!  

Jacek 

Czas na wymianę! 

Gorący hiszpańscy goście w zimnym Krakowie 

W Tatrach 
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Seminarium w Helsinkach? O czym by nie było, mu-

siałem na nie jechać! Wszystko miałem maksymalnie niezor-

ganizowane. Z każdym dniem, kiedy teoretycznie mogłem już 

jechać, ale załatwiałem ostatnie rzeczy, stawałem się coraz 

bardzie zły, gdyż traciłem czas. Tuż przed wyjazdem w końcu 

znalazłem hosta w Helsinkach, ale nie miałem pojęcia do kogo 

jadę. Ruszałem, by spełnić największe marzenie - pojechać do 

Finlandii. 

Raniutko ustawiłem się na moim przystanku przy Via 

Baltice (jakby ktoś nie wiedział - jestem z Północnego Podla-

sia). W 5 godzin udało mi się pokonać prawie 100 km z domu 

do polsko-litewskiej granicy. Stałem koło budy z winietami, 

a obok ciągnęły sznury tirów (ok. 1 tir/10 s - źródło: opraco-

wanie własne na podstawie godzinnej obserwacji). Jeszcze 

szybciej przemieszczały się burzowe chmury, z których za 

chwilę miał zacząć padać rzęsisty deszcz. Z daleka zauważy-

łem estoński samochód, więc wychyliłem się bardziej z ta-

bliczką. Kierowca jechał sam, ale gdy zobaczyłem, że prowa-

dzi kobieta, straciłem nadzieję, że zatrzymam to auto. Po chwi-

li siedziałem na bardzo wygodnym fotelu i cieszyłem się, że 

udało mi się złapać stopa tuż przed początkiem burzy i to pro-

sto do Tallinna! Szybko doświadczyłem małomówności ludzi 

z Północnej Europy, co nie oznacza, że prowadząca nie była 

miła. Po drodze kupiła mi obiad oraz zarezerwowała hostel w 

Tallinnie. Gdy wieczorem dotarliśmy do celu, szybko zostawi-

łem rzeczy w pokoju i poszedłem na spacer. Stare Miasto było 

pięknie oświetlone (nawet jeszcze świątecznie!) i wyludnione. 

Po drodze nie widziałem żadnego otwartego baru, chociaż nie 

minęła jeszcze północ. 

Rano poszedłem do portu i wypłynąłem do Helsinek. 

Siedziałem i wypatrywałem lądu, aż wreszcie się pokazał! I 

rzeczywiście, w powiedzeniu, że najwyższymi obiektami w 

Helsinkach są promy nie ma wcale przesady. Moje marzenie 

się spełniło, dotarłem do Finlandii! Zwiedzanie Helsinek roz-

począłem od poznania mojego hosta. Okazało się, że mieszka 

on z rodziną w wielkim apartamencie, a w łazience mają praw-

dziwą saunę! Korzystając z pięknej pogody wyskoczyłem na 

spacer po centrum Helsinek. Wyjątkowo uciążliwe okazały się 

być bandy mew, które atakują ludzi, gdy tylko wyciągnie się 

coś do jedzenia. Przez następne dni poznawałem ludzi z EGEA 

i zwiedzałem miasto. Polecam Muzeum Miejskie - są wygodne 

pufy, łazienka, woda do picia, wifi i można wygodnie odpo-

cząć. Udało mi się też trafić na bezpłatne wejście do Muzeum 

Narodowego. Jeden dzień poświęciłem na wycieczkę do Parku 

Narodowego Nuuksio. Znajduje się on w pobliżu Helsinek i 

można dojechać tam miejskim autobusem. Wcześniej przeczy-

tałem na stronie, że z okazji dwudziestolecia utworzenia Par-

ku, wszyscy urodzeni w 1994 r. mają w tym roku darmowy 

wstęp na wystawy w nowoczesnym, multimedialnym centrum 

turystycznym Haltia. Pani w kasie była jednak dosyć zdezo-

rientowana, gdy zapytałem się jej o te promocję. Powiedziała, 

że nikt jeszcze nie skorzystał z tej okazji i zapytała się mnie 

skąd pochodzę… Po zwiedzeniu wystaw poszedłem na spacer, 

który przeciągnął się aż do wieczora, ale było warto! Po dro-

dze widziałem taką Finlandię, o jakiej marzyłem, czyli las, 

jeziora i skały. Ostatniego dnia przed seminarium rodzice mo-

jego hosta zabrali mnie na objazdową wycieczkę po Helsin-

kach pokazując mi nowoczesną architekturę. Jego ojciec jest 

jednym z głównych architektów w mieście, więc opowiedział 

mi wiele ciekawych rzeczy o projektowaniu i planowaniu 

Wiosenny wypad do Helsinek 

siedzę & 

myślę 

Autor w Helsinkach 

Helsińska Katedra 
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przestrzennym. Na koniec pobytu u nich dostałem piękny ku-

bek z włóczykijem (muminki są w  Finlandii wszędzie).  

Czas rozpocząć seminarium! Po mowach otwierają-

cych i wprowadzającym wykładzie zostaliśmy podzieleni na 

workshopy, a następnie udaliśmy się na kolację. Po niej nad-

szedł czas na integrację, która przeciągnęła się nie tylko w 

czasie, ale i miejscu - do tramwajów. Nic więc dziwnego, że 

następnego dnia niektórzy mieli spore kłopoty z dotarciem o 

czasie na śniadanie. Ruszyliśmy do naszych prac terenowych, 

które polegały na zapisaniu godzin otwarcia wszystkich barów, 

sklepów i innych miejsc. Po zakończeniu zbierania danych 

popłyneliśmy na Suomennlinę - wyspę-twierdzę z czasów ro-

syjskiego panowania w Finlandii. Głównym wydarzeniem dnia 

była jednak wieczorna gra miejska, która miała dosyć nietypo-

we zadania do wykonania. Oprócz rozglądania się za hipstera-

mi, musieliśmy znaleźć szwedzkojęzycznych Finów czy od-

wiedzić kilka barów i sex shop (z którego zostaliśmy od razu 

wyrzuceni!).  

Dobrym pomysłem okazało się przyłączenie do innej 

grupy, który w planach miała wycieczkę. Zwiedzaliśmy daw-

ne, zrujnowane osiedle, porośnięte obecnie lasem. Domki peł-

niły funkcje willi, ale ludzie zostali wyeksmitowani i obecnie 

można chodzić po tych ruinach. Wieczorem odbył się cultural 

fair. Największym zainteresowaniem cieszyła się oczywiście 

Żubrówka. Jej fenomenu nie był w stanie przebić fiński mint-

tu, który Finowie uważają za jedyny oficjalny napój EGEA… 

Co innego jeśli chodzi o czekoladę. Bez dwóch zdań, fińska 

czekolada to najlepsza czekolada, jaką kiedykolwiek jadłem. 

Na koniec pozostają salmiakki, czyli chyba najbardziej fiński 

specjał, z którego robi się cukierki, żelki i alkohol. Po degusta-

cji fińskich smakołyków wszyscy udali się do sauny. Do tej 

pory nie rozumiałem, czemu każde piwo, jakie widziałem w 

Finlandii było w małych puszkach, a nie w zwykłych. Gdy w 

saunie dopija się małą puszkę, już wtedy piwo jest odgazowa-

ne i ciepłe. Trzeba również uważać jak się pije, bo często moż-

na się oparzyć o wieczko puszki. Co do samej sauny - niesa-

mowite uczucie, trudne do opisania, ale zdecydowanie warto 

spróbować!  

Niestety następnego dnia seminarium już się kończy-

ło. Zjedliśmy więc uroczyste, wielkanocne śniadanie, po czym 

rozpoczęły się prezentacje wszystkich grup. Nie mogłem jed-

nak zostać do samego końca, gdyż musiałem jechać na prom. 

W mgnieniu oka dopłynąłem do Tallinna, gdzie w porcie za-

cząłem łapać stopa w korku wyjeżdżających samochodów. 

Wziął mnie mąż jakiejś estońskiej biegaczki narciarskiej, która 

podobno jest gwiazdą Estonii, aczkolwiek ja o niej nigdy 

wcześniej nie słyszałem. Facet zostawił mnie na wylotówce z 

Tallinna, gdzie po chwili udało mi się złapać Polaka pracujące-

go w Finlandii. Dla mnie super, bo całą drogę opowiadał mi o 

życiu w tym kraju. Takim sposobem udało mi się wrócić do 

domu i nawet zdążyć na Wielkanoc! 

Marek Borkowski 

Studia po fińsku   

Dzień Geografa 

W dniu 23 IV 2014 r. już o godzinie 9 rano 

(mimo, że impreza zaczynała się dopiero o 10) przez 

otwarte okna siedziby Koła Geografów wpadał radosny 

gwar pierwszych gości. Jak widać, spragnieni wiedzy 

przyszli Geografowie nie mogli się doczekać momentu, 

w którym zostaną wprowadzeni w tajniki potężnej i od 

wieków pożądanej przez wszystkich geograficznej wie-

dzy. Wszyscy zaangażowani w organizację wydarzenia 

(oczywiście wraz z Członkami KGUJ) biegając w po-

śpiechu po Kampusie z góry na dół, do ostatniej chwili 

przygotowywali się do ich przyjęcia.  

 Tegoroczny Dzień Geografa rozpoczęliśmy 

warsztatami - tym, co każdy prawdziwy Geograf lubi 

najbardziej, czyli wykorzystywaniem swojej dotychcza-

sowej wiedzy i nabywaniem nowej przez praktykę. Dzię-

ki takim zajęciom licealiści mogli dowiedzieć się Do 

czego służą słoje zagłębiając się w meandry wiedzy geo-

morfologicznej, Co siedzi w kropli wody, wnikając 

w sekrety hydrologii, Czy warto mieć peHa dokopując 

się do tajemnic gleboznawstwa, Jak satelity „widzą” 

Świat przyswajając arkany wiedzy systemów informacji 

geograficznej oraz Co „wróżą” chmury nabywając wie-

dzę w zakresie meteorologii. Dla kandydatów na studia 

(oraz dla studentów, którzy jeszcze nie wiedzą…) przy-

gotowane zostało specjalne wystąpienie o tym, dlaczego 

warto studiować geografię na UJ, dzięki której każdy 

mógł się dowiedzieć, co takiego niezwykłego kryje się 

w naszych studiach. Dla tych, którzy już wiedzieli, że 

sensem ich życia jest geografia, lecz nie do końca prze-

konani byli o wyborze miejsca studiowania wygłoszono 

prezentację o atrakcjach Krakowa. Dla amatorów zajęć 

terenowych (których miejmy nadzieję, na Geografii ni-
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Geografii mogli znaleźć dla siebie coś interesującego. 

Każdy student zaciekawiony wynikami ankiet przepro-

wadzonych w tygodniu jakości kształcenia mógł posłu-

chać ich prezentacji przedstawionej przez Z-cę Dyrekto-

ra IGiGP ds. studenckich dr hab. J. Balona. Studenci i 

licealiści, których fascynują podróże i zdobywanie świa-

ta mogli posłuchać co nie co o podróży do Iranu, z której 

slajdowisko przygotował Maciek Czerski z KGUJ. Póź-

niej przesunęliśmy się nieco na północny wschód i 

Agnieszka Świgost z Renatą Wójcik opowiadały o obo-

zie kołowym, który miał miejsce w Gruzji w 2012 r. Nie-

co odważniejsi licealiści zmierzyli się z grą terenową 

przygotowaną przez członków Koła na terenie Kampusu, 

w trakcie której, ku naszemu rozczarowaniu, dowiedzie-

liśmy się, że istnieją jeszcze na tym świecie ludzie, któ-

rzy nie wiedzą, jak nazywa się najwyższy szczyt Afryki 

lub co tajemniczego kryje się pod hasłem PRZYLĄDEK. 

Znaleźli się też tacy, którzy pomylili kołowy termometr z 

zegarem słonecznym… 

O godzinie 15:00 rozpoczęła się najbardziej wy-

czekiwana przez studentów część programu: prezentacje 

absolwentów studiów geograficznych na IGiGP UJ pod 

tytułem Dlaczego warto być Geografem? W trakcie pre-

zentacji przekonywano studentów, że jest jeszcze dla nas 

jakaś szansa, bo perspektywy zatrudnienia są dość szero-

kie. Z innych ciekawostek można było się dowiedzieć, że 

Geograf to osoba, która uczy się całe życie (co niektó-

rych trochę dobiło) oraz, że jeżeli dr hab. M. Żelazny 

przyjeżdża w Tatry, to zawsze pada.  

Kolejnym i już ostatnim punktem obchodów Dnia 

Geografa było spotkanie towarzyskie, na którym zgro-

madzili się zaproszeni Goście, Pracownicy Instytutu oraz 

Studenci. Wśród zgromadzonych znalazł się również 

reprezentant grupy huculskiej – dr P. Kłapyta, który po-

śród rozmów i wspaniałego poczęstunku umilał atmosfe-

rę huculską muzyką ludową. W trakcie spotkania odbyły 

się huculskie mini warsztaty muzyczne, gdzie każdy 

mógł spróbować swoich sił grając na instrumentach ta-

kich jak m.in. trembita.  Wśród najodważniejszych, któ-

rzy zmierzyli się z tą skomplikowaną sztuką pojawili się 

tacy śmiałkowie jak dyr. IGiGP UJ Dr hab. M. Drewnik 

oraz Z-ca dyr. IGiGP UJ ds. studenckich dr hab. J. Ba-

lon. Kolejną niespodzianką spotkania były rytmy hucul-

skie wygrywane przez Maćka Czerskiego (czyżby 

w Maćku drzemał od lat ukrywany talent muzyczny…?).  

 Po wszystkich wspaniałościach przygotowanych 

dla nas w Dniu Geografa, każdy poszedł w swoją stronę. 

Znaleźli się też tacy, którzy świętowali do późnej godzin 

nocnych. Miejmy nadzieję, że w październiku znów zo-

baczymy tłum zachęconych do studiowania pierwszo-

roczniaków dobijających się do drzwi IGiGP.  

 

Kinga Kiszka 
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Pan Dyrektor dr hab. Drewnik zatrembił na trembicie 

I on zadął w trembitę 

A Maciek zagrał na zaczarowanym flecie 
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Jak wiadomo w Parkach Narodowych schodzenie ze szla-

ków jest niedozwolone. Czasem jednak trzeba... Trudno 

jednak obwiniać turystów, którzy w tak wyjątkowych 

okolicznościach przyrody nie zapominają o fizjologii. 

Park próbując jakoś rozwiązać tą kwestie, postanowił się-

gnąć po sprawdzone i znane, może nawet lubiane - z Al-

pejskich szlaków samoobsługowe biodegradowalne toale-

ty. W zeszłym roku wybudowano pierwszą taką toaletę w 

Polsce, właśnie w Bieszczadach na Przełęczy Bukowskiej. 

Park wydał na nią skromną sumę 170 tys. PLN … na 

szczęście nie swoich pieniędzy, ani też nie naszych tylko 

szwajcarskich. Obiekt miał być nowoczesny, funkcjonal-

ny, przyjazny środowisku i samo dezynfekujący się (za 

pomocą specjalnie sprowadzonych z Francji robaków). 

Robaki najprawdopodobniej wyginęły w tegorocznym 

plejstocenie, a mechanizm okazał się nie do końca samo-

obsługowy… coś nie działa tak jak powinno i potrzebny 

jest ktoś kto będzie przerzucał fekalia z jednego miejsca 

na drugie. Brudna robota… Co teraz? Chyba wypadałoby 

zatrudnić odpowiedzialnego na to stanowisko pracownika. 

Podajemy więc Parkowi pomocną dłoń. Poniżej zamiesz-

czamy przykładowe ogłoszenie o pracę na to intratne sta-

nowisko, które mogło by pomóc Parkowi uzupełnić braki 

kadrowe. Oczywiście pamiętając, że to lekko śmierdząca 

sprawa, dlatego nie roztrząsamy jej, a cały tekst należy 

traktować z dużym przymrużeniem oka: 

 

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro-

nie przyrody  (Dz. U. z 2010 r. poz. 627) oraz na podsta-

wie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

10 lipca 2017 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania 

naboru na stanowisko kierownicze w parkach narodowych 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 839), Minister Środowiska ogłasza 

nabór na stanowisko: 

 Kińczyk Bukowski przemianowany zostanie na  

 Kińczyk Masajski 

 Lila znalazła Boeinga 777 na google street view 

 Wojtek Gawlik urodził się mając 57 cm obwodu  

 głowy 

 Na Dniu Geografa wszyscy się natrąbili 

 Manuel to Pinokio 

 Rzutnik porwały smoki 

 Masaj przeszedł na werbalny wegetarianizm i nie 

rzuca już mięsem 

 Artykuł Kiszki ma więcej cytowań niż magisterka 

Czerskiegto 

 Daniel celowo nie został zaproszony na FPG 

 Lili jest za mało w Globusiku 

Nieprawda,że... 
Geografioły 

Poniższe ogłoszenie jest wyrazem troski o przyrodę 

oraz złożoną sytuację w BdPN. O problemie dowie-

dzieliśmy się od „zaprzyjaźnionego bieszczadnika”.  

Z OSTATNIEJ CHWILI! 
Mamy pierwszego magistra tego sezonu:  

29.04.14 o godz. 10:54 w Kole oklaski i wrzawa, 

wchodzi mgr Paulina Pierzak!  

Gratulacje! 

Kierownika bieszczadzkiego wychodnika  w BdPN 

Ang. Guano Manager 

Fr. Gestionnaire de Guano 

Opis stanowiska: 

W związku z uruchomieniem na Przełęczy Bukowskiej ultra-

nowoczesnego, samoobsługowego, bezzałogowego francu-

skiego kompleksu toaletowego (sfinansowanego z funduszy 

szwajcarskich), poszukuje się Kierownika bieszczadzkiego 

wychodnika . 

Wymagania niezbędne: 

Poczucie humoru 

Dystans do wykonywanej pracy (szczególnie w czasie ma-

chania łopatą i widłami z fekaliami) 

Prawo jazdy kat. G 

Własne gumiaki 

Posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, 

ewentualnie jakiegokolwiek (geografia jak najbardziej czemu 

by nie) 

Niekaralność za ataki z użyciem broni biologicznej 

Posiadanie umiejętności pracy organicznej (u podstaw) 

Obywatelstwo Polskie lub Ukraińskie (praca w strefie nad-

granicznej) 

Wymagania pożądane: 

Dyspozycyjność 

Łatwość nawiązywania kontaktu z klientem w każdych wa-

runkach 

Znajomość j. francuskiego (na poziomie destruentów) 

Znajomość obsługi dozownika do mydła w płynie 

Informacje o warunkach i miejscu pracy: 

Nowoczesny kompleks toaletowy położony jest w pięknych 

okolicznościach przyrody, przy głównym szlaku beskidzkim 

na przełęczy Bukowskiej.  Od kandydatów na stanowisko 

wymagana jest tężyzna fizyczna oraz skupienie i dokładności. 

Zapewniamy niezapomniane walory krajobrazowe w miejscu 

pracy (w ujęciu multisensorycznym). 

Zakres wykonywanych obowiązków: 

Gospodarka fekaliami  

Obsługa klocków (innych niż Lego – a bardziej w stronę Du-

plo) 

Dystrybucja środków higieny osobistej (czyli wymiana papie-

ru) 

Pojenie dwa razy w tygodniu francuskich destruentów 

Oferujemy: 

Możliwość rozboju zawodowego 

Stabilne zatrudnienie w ramach umowy śmieciowej 

Ubogi pakiet socjalny  

Nie wygórowane wynagrodzenie mimo, że praca w górach 

Satysfakcję 


