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...czyli co się mies ci (w tym numerze)  

Wstępniak 

Drodzy Czytelnicy, 

  Niektórzy zainteresowani mogą zasta-

nawiać się, dlaczego od czasu wydania ostatniego 

numeru Globusika minęło tyle czasu, przy takim 

natłoku zdarzeń i sytuacji wymagających Naszego 

komentarza, opisu, relacji. Winniście wiedzieć, że ów 

listopadowy numer jest jak czarodziej. Nie pojawia 

się za wcześnie, nie pojawia się za późno. Pojawia 

się dokładnie wtedy, kiedy zamierza (Tolkien 1954). 

  Nadchodzący Bal Geografów będzie 

dobrą okazją do wnikliwej lektury o Kołowym życiu. 

Kolejna edycja wiekowej już tradycji Koła jak zwy-

kle cieszy się powodzeniem. Stanowi ona świetną 

okazję do udowodnienia, że geograf  nie potrzebuje 

polaru by świetnie wyglądać.  

  Chcemy również wyrazić nadzieję, że 

Kołowicze wypełnią swój obywatelski obowiązek 

lepiej niż ogół polskiego społeczeństwa, biorąc licz-

nie udział w nadchodzącym Walnym Zebraniu Koła 

i wybierając swoje nowe władze.   
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  Całoroczne stypendium zawstydzonych 
studentek zostało przeznaczone na anons z przeprosina-
mi dla najlepszego, najmądrzejszego, najprzystojniejsze-
go, najzabawniejszego, najwspanialszego promotora na 
s wiecie, a bezinteresowna redakcja nie miała oporo w by 
wykorzystac  tę poruszającą, ckliwą historię do zyskania 
medialnego rozgłosu (patrz: okładka) !!! 

OGŁOSZENIE PŁATNE 
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Z ŻYCIA KOŁA 
To już było… 

20-24. 04 ERC 2015 - prawdopodobnie największe wy-

darzenie EGEA w czasach post Masajskich szczegółowa 

relacja na str. 4-5 

14.05 Slajdowisko Kuby Majnusza  - pokaz slajdów połą-

czony z premierową projekcją filmów z kija,   

23.05 Kołochodzenie - lub w tym przypadku raczej Koło-

Krążenie poprowadzone przez Przewodnika Tatrzańskie-

go Pawła Krąża , uczestnicy twierdzą, że Krążące Krąże-

nie na Krążącej planecie może spowodować zaburzenie 

Krążenia, 

26-28.06 EGEA Birthday Party - w prawdzie zagraniczny 

reporter Globusika był obecny na miejscu wydarzenia  

jednakże nie był on w stanie poczynić stosownych obser-

wacji (których wynikiem miała być szczegółowa relacja) 

gdyż jego percepcja została znacząco osłabiona przez 

utopienie okularów w jeziorze, 

16-28.08 Obóz Słowenia- szczegółowa relacja na str.10 

12-22.08 Obóz Gruzja - Lila nie wyrobiła się z napisa-

niem tekstu więc na więcej informacji poczekać musicie 

do następnego numeru Globusika, 

28.08 GeoGorce - reprezentacja KGUJ w składzie Anie 

Biega i Zielonka, Ala Wieczorek i Jacek Mucha zdekla-

sowała konkurencję wygrywając konkurs na najlepszy 

Geoprojekt, 

18-27.09 Hydrobieszczady - jeszcze bardziej Hydro  

i jeszcze bardziej Biesz, po więcej informacji odsyłamy 

na stronę 6, 

20-25.09 AC 2015 - było, 

25-27.09 Adapciak - tradycyjnie powitanie studentów 

pierwszego roku w wybitnie wilgotnej atmosferze,  rela-

cja Moniki na stronie 7, 

08.10 Kołowy wieczór filmowy - niestety nikt już nie 

pamięta repertuaru, coś o K2, 

15.10 Slajdowisko Gruzja Słowenia - podsumowanie te-

gorocznych obozów KGUJ przygotowane przez Grześka, 

Kubę i Wiktora,  

19-23.10 Wymiana Helsinki - przyjechali do Polski, po-

konała ich Finlandia, teraz są finnished, 

24-25.10 Travenalia - relacja z punktu widzenia organiza-

tora i konferansjera Grzegorza Smułka na stronie 14 

06-08.11 Otrzęsiny - relacja obok 

09-12.11 Wymiana Bruksela - odwiedzili nas trzej musz-

kieterowie z Belgii, teraz czas na nas, 

To nas czeka… 

21.11 Bal Geografów - Poloneza czas zacząć! 

24.11 Zebranie roczne EGEA Kraków - będzie się działo 

02.12 Kołowe Ciacho - darmowe ciasto! Redakcja na 

pewno się pojawi, mgr Musielok też, 

03.12 Walne Zebranie KGUJ - obecność obowiązkowa! 

11-13.12 EGEA OSM - prawie jak wyjazdowe posiedze-

nie rządu 

 Wigilia kołowa - daty brak, ale zapraszamy,  

31.12 Sylwester - jak co roku... 

 

W dniach od 6 do 8 listopada 2015r. odbyły się Otrzęsiny.  

W piątek po południu pojechalismy do Piwnicznej-Zdrój.  

Po trzech godzinach jazdy w końcu dojechałyśmy na miejsce. 

Jednak to nie był koniec naszej podróży. Czekała na nas 

jeszcze 6 kilometrowa górska przeprawa do Chatki pod 

Niemcową. Pierwszoroczni, niedoświadczeni, przeciążeni 

przez ogromne plecaki, nie poddawaliśmy się i po kilku 

godzinach marszu w końcu dotarliśmy do celu. Pierwszego 

wieczoru postanowiliśmy sie lepiej poznać przy muzyce gitary 

i wspólnych śpiewach. Panowała wspaniała, obozowa at-

mosfera z dużą ilością śmiechu. 

 W sobotę czekały na nas kolejne atrakcje - gra 

terenowa. Cztery grupy wyruszyły w góry w poszukiwaniu 

'skarbów'. Mając do dyspozycji mapy i pierwszą wskazowkę 

musieliśmy dotrzeć do wyznaczonych miejsc, gdzie mogliśmy 

rozkoszować się niespodziankami, korzystać z kolejnych pod-

powiedzi oraz zdobywać punkty, które przybliżały nas do 

nagrody głównej. Choć gra polegała na pewnego rodzaju ry-

walizacji, nikt nie myślał o tym w ten sposób. Najważniejsza 

była zabawa, której było pod dostatkiem. Po zakończeniu 

swoich misji dumnie wrociliśmy do Chatki i odpoczywaliśmy 

po kilku godzinnych, wyczerpujących wędrówkach. Organiza-

tor gry, Jacek K, donosi, że gdzieś na terenie Beskidu Sądecki-

ego pozostało ukryte piwo, którego nie znalazła drużyna ge-

ologów. Można się domyślać, że umiejętność szukania napo-

jów po krzakach z użyciem mapy topograficznej w skali 

1:5000 nie jest ich specjalnością. 

 Wieczorem rozpaliliśmy ognisko i nastąpił ciąg dalszy 

otrzesinowych zmagań. Wszyscy pierwszoroczni zostali pod-

dani ostatecznej próbie. Każdy dostał specjalne zadanie, 

którym musiał udowodnić, że jest godzien dołączenia do grona 

geografów  lub ge-

ologów. Mimo, że 

niektóre wyzwania 

naprawdę wymagały 

dużej odwagi i 

wyobraźni, 

wszystkim udało się 

pomyślnie przejść 

przez próbę. Gdy 

wszyscy zostali ot-

rząśnięci pod-

daliśmy się kolejnej integracji. 

 Wszystko co dobre niestety szybko się kończy 

i w niedzielę byliśmy zmuszeni wyruszyć w drogę powrotną. 

Weekend w Chatce pod Niemcową obfitował w wiele 

ciekawych zdarzeń — kto był ten wie! Zawiązały się nowe 

przyjaźnie, a integracja wywoływała salwy śmiechu. Na 

pewno każdy z nas będzie miło wspominał te wspólnie 

spędzone chwile. Udział w kolejnych Otrzęsinach szczerze 

polecam - dawka dobrej zabawy przyda się każdemu studen-

towi!  

        

       Klaudia Jagi 

Otrzęsiny 

Widok z Chatki  
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Nie dalej jak rok temu EGEA Kraków, z szarej i nieśmiałej 

myszki, przeobraziła się w jedno z najsilniejszych i najaktyw-

niejszych entity w regionie wschodnim i w całym EGEA. Wtedy 

to, w czasie naszego rozkwitu, nasz region postanowił obdarzyć 

nas zaufaniem (sic!) i wybrał nas na organizatora Kongresu 

Wschodniego w 2015 roku – Eastern Regional Congress 2015.  

 Kongresy wschodnie generalnie słyną z polotu wieczor-

nych programów… w końcu kto w Europie najlepiej się bawi? 

Kto jest najbardziej gościnny? Kogo nie można wygonić z par-

kietu do 5 rano? Dostając organizację tego Kongresu musieliśmy 

technicznie pogodzić nasze naukowe ambicje z nieokrzesaną 

naturą wschodniej braci. 

 Godziny dyskutowania nad każdym szczegółem, życie od 

terminu do terminu, żmudne poszukiwanie/kopiowanie/

składanie, odpowiadanie i pisanie tryliardów wiadomości, zaj-

mowanie się czterema rzeczami naraz, jeżdżenie przez pół mia-

sta po jeden papierek, tygodnie klikania w Corelu, dziesiątki 

telefonów, nocne powroty ze spotkań, mnóstwo inspiracji prosto 

z tramwaju, górale którzy chcą cię oskubać z kasy, przerażenie 

gdy dzień przed Kongresem zaczyna sypać śnieg, lekko trzęsący 

się głos gdy pierwsze osoby przyjeżdżają do hotelu, bieganie  

i krzyki, śmiechy i chichy na InfoPoint’cie, jednoczesne nerwy  

i radość. A to wszystko równolegle do pisania licencjatu, pracy 

magisterskiej, terenówek, prezentacji i innych obowiązków  

z życia studenta geografii. Tak w skrócie wygląda rok z życia 

organizatora tak dużej imprezy, dla której trzeba było przetrzą-

snąć całym Instytutem. Mimo wszystko słowa tego nie oddadzą, 

to trzeba przeżyć samemu. 

 Kongres odbył się w dniach 20-24 kwietnia 2015 roku  

w miejscowości Murzasichle, powiat tatrzański. Był wydarze-

niem dość długo wyczekiwanym w egeowym środowisku, bo 

wszyscy wiedzieli że Kraków jest genialny i w ogóle szał! Mieli-

śmy nadzieję, będąc w bezpośrednim sąsiedztwie Tatr, zarazić 

naszych gości miłością do gór i do tzw. Slavicanto spirit*(jeśli 

nie wiesz co to – zapytaj kogoś starszego). 

  

  Pre-Event  
 Najpierw jednak, część uczestników przyjechała na pre-

event organizowany weekend wcześniej w Krakowie. Przez  

3 dni w Stołecznym Królewskim Mieście Kraków byli zabawiani 

przez trio: Wiktor Stręk, Żaneta Nguyen Huu i Marek Grocho-

wicz (Pre-Event Team). Poznali najciekawsze miejsca w Krako-

wie, krakowskie legendy i kulinarne specjały (pierogi w Stillu!) 

Gdy uczestnicy dojechali w poniedziałek na Kongres, po ich 

reakcjach wnioskowaliśmy, że chyba zakochali się nie tyle  

w naszym mieście, co w organizatorach pre-eventu. Złośliwi 

twierdzą, że tak naprawdę to Kongres był after-eventem pre-

eventu 

 Na miejscu, w prawie zamarzniętym hotelu U Aniołka 

powitało ich nad ranem, w poniedziałek 20 kwietnia, uśmiech-

nięte trio ze zmordowanymi twarzami: Kinga Kiszka, Ania 

Kwiatek i Jacek Kucia. Dzięki Kiszkowym (Media, Gra-

phics&Design Coordinator) banerom z „cześć”  w każdym języ-

ku, nie musieliśmy się trudzić jakże męczącym witaniem każde-

go z osobna. Widok dziesiątek uśmiechniętych geografów to 

jednak bardzo sympatyczna chwila. Popołudniu, w głównej sali 

„konferencyjnej” stężenie studentów geografii przekraczało 

wszelkie normy. W trakcie uroczystego otwarcia uczestników 

przywitał Main Koordinejtor imprezy Grzesiek Smułek, gdzie 

swoimi błyskotliwymi żartami i dziwnie zginającymi się rękami 

pozwolił w dobrym nastroju wejść w tematykę sportowo-

geograficzną. 

  Bo tym się właśnie zajmowaliśmy na naszym Kongresie. 

Chcieliśmy zbadać wpływ dużych imprez sportowych na środo-

wisko przyrodnicze, krajobraz i społeczno-ekonomiczną sytuację 

w regionie. O tym, że zawody Pucharu Świata w Zakopanem 

swoim hałasem wpływają na tatrzańską faunę, oraz że zgroma-

dzenie milionów kibiców-turystów w jednym mieście pomaga 

Eastern Regional Congress 2015  

Organizatorzy w  pełnej krasie 

Budowanie tzw. team-spirit 

Kwiatuch wita uczestników 
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dźwignąć lokalną gospodarkę i wpływa na rozmieszczenie inwe-

stycji w regionie – nie trzeba nikogo przekonywać. Zainspirował 

nas Kraków i jego starania o Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022. 

Niewątpliwie krajobraz miasta i miejsc rozgrywania zawodów 

uległby istotnym przemianom. 

 Uczestnicy, spragnieni klimatu wschodnio-europejskiej 

zabawy, mieli swoisty raj na Ziemi. Mnóstwo świetnych ludzi, 

zarówno starych znajomych z innych kongresów, oraz nowych 

twarzy, pozwalało beztrosko spędzać czas przy naszej polskiej 

gościnności. No ale czy może być inaczej, gdy organizatorzy 

rozdają za darmo bimber w czasie góralskiego wieczoru? Takie 

rzeczy tylko w EGEA Kraków. Czy można bardziej wczuć się w 

rywalizację w czasie BDC, gdy wszyscy naokoło przebrani są za 

żołnierzy? O tym, że Magda Bień (Party Koordinejtor) wymaga 

poświęcenia od reszty organizatorów wiedzieliśmy, gdy trzeba 

było stać w gaciach i białym prześcieradle przy pochodzie olim-

pijskim rodem z Grecji, przy hulającym kwietniowym wietrze 

spod samiuśkich Tater. Było warto! 

 Wycieczki w różne interesujące zakątki regionu są jed-

nym z najważniejszych punktów każdego kongresu. Nasza Lila 

(Excursions Coordinator) zorganizowała takie wycieczki, że 

mucha nie siada. I tak Marko Borko i Ania Biega pokazali na-

szym ziomeczkom Niedzicę, odwiedziliśmy Morskie Oko i Doli-

nę Kościeliską, duet Anita&Ania zorganizował wycieczkę w 

formie gry terenowej, a Jacek Kucia poprowadził z ŻaneRą ciut 

narwaną ekipę na Turbacz. Na nasze szczęście w dniu wycieczek 

pogoda była wręcz idealna, podczas gdy parę dni wcześniej sy-

pał śnieg i baliśmy się, że wyjdzie jedno wielkie G. Sielankowy 

klimat udzielił się naszym uczestnikom. Warsztaty, które ogar-

nęła nam Kwiatuch (Scientific(?) Coordinator) stanowiły intere-

sujące oderwanie od niekończących się imprez. A za kolejny 

punkt programu chwalono nas niesłychanie! Za poziom wykła-

dów, które wygłosili dr Miłosz Jodłowski (konflikty związane z 

udostępnianiem Tatrzańskiego Parku Narodowego), dr Piotr 

Trzepacz (rola lotnisk w funkcjonowaniu miast i środowiska) 

oraz mgr Łukasz „Kej” Kowalski (jak znaleźć optymalną lokali-

zację dla obiektu sportowego). Żywe dyskusje i wysoka fre-

kwencja na wykładach świadczą o tym jakie zainteresowanie 

wywołali nasi prelegenci, za co serdecznie im dziękujemy! 

 Udało nam się zorganizować po raz pierwszy w EGEA 

tzw. Travel Fair, gdzie chętni mogli przygotować slajdowisko by 

opowiedzieć o swojej wyprawie. A uwierzcie, że niektórzy w 

EGEA mają naprawdę świetne pomysły i przygody. Co ciekawe, 

nasi koledzy z Zachodu, pomimo że są po prostu bogatszymi 

studentami, często nie przeżywają tak intensywnych i inspirują-

cych podróży jak ludzie, którzy muszą nieco kombinować w 

świecie, np. Polacy, Rumuni, Serbowie. A o tym że zdobycie 

pieniędzy na taki kongres to ciężkie zadanie, wiedzą doskonale 

Aśka Bebak (Sponsor koordinejtor), Ala Wieczorek i Ania Biega 

(Fundraising girls). 

 Kongres na pewno pozostawił po sobie świetne wrażenie, 

co można wychwycić wśród opinii krążących w egeowym świe-

cie. Zorganizowanie takiego wydarzenia to niewątpliwie olbrzy-

mi wysiłek, dający ogromną ilość doświadczenia, którego nie da 

się zdobyć nigdzie indziej. A uwierzcie – roboty było od… dużo. 

 Cała załoga Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzen-

nej (przede wszystkim Dyrekcja!) zasługuje na podziękowania, 

że znosili cierpliwie nasze notoryczne zapytania, prośby, doku-

menty do podpisania, że zaryzykowali użyczając nam instytuto-

wego busa, który był nieoceniony z logistycznego punktu widze-

nia, pomagając nam w spełnianiu naszej studenckiej zachcianki  

i szerzeniu sławy o Uniwersytecie Jagiellońskim w całej Euro-

pie! 

 

Jacek Kucia 

Participant Coordinator&Promotion 

  

Keju edukuje 

Maryny w cygańskich strojach 

Przeciętny uczestnik Kongresu 



Wrzesień. Miesiąc ten wywołuje niekoniecznie przy-

jemne odczucia wśród studentów. Wspomnienia, czy też myśli 

większości żaków niezmiennie skupiają się wokół poprawek czy 

szeroko pojętych drugich terminów.  Jednakże, dla Geografów 

niekoniecznie jest do czas do końca przekreślony, bowiem wrze-

sień w naszym Instytucie od dawien dawna kojarzy się z obozem 

naukowym w Bieszczadach, znanym szerzej jako HydroBiesz-

czady. Tradycją stało się już, że baza wypadowa mieści się  

w miejscu o nazwie przewrotnej do hydrologicznej tematyki 

obozu- w Suchych Rzekach, które chociaż w tym roku rzeczywi-

ście były suche. Rekordowo niskie stany padły nie tylko na Sa-

nie  

i bieszczadzkich potokach, ale także i w kranach… 

Rozpoczęte w roku pańskim 2014 obserwacje dotyczące 

wzrostu współczynnika feminizacji, w tym roku były kontynuo-

wane. Podczas badań, zaobserwowano, że współczynnik femini-

zacji nieznacznie zmalał w stosunku do roku ubiegłego. Przyczy-

ną tego zdarzenia było zasilenie szeregów hydrobieszczadników 

przez pierwiastek męski. Podobnie, jak rok temu Szuwara też nie 

było… 

Zakres realizowanych badań w tym roku był naprawdę 

szeroki, bowiem zainteresowanie obozem przeszło najśmielsze 

oczekiwania prowadzących! Podczas tegorocznej edycji obozu 

znalazło się także coś dla fanatyków szeroko pojętej geomorfolo-

gii- ekscytujące pomiary nisz osuwiskowych w bieszczadzkich 

lasach ucieszyły entuzjastów lubujących się w metodach badania 

rzeźby. Dla tamtejszej społeczności niczym nowym był widok 

co prawda nowego, instytutowego busa, z którego przy kolej-

nych punktach pomiarowych wyskakiwała ekipa uzbrojona  

w kalosze, wiadra , taśmy, notesy oraz rury. Na nikim nie robią 

już wrażenia (no, może już chyba tradycyjnie poza służbą leśną)  

spacery wzdłuż trasy nr 897 na odcinku Wetlina- Berehy Górne 

z młynkiem 

hydrometrycz-

nym. Swoistym 

nihil novi jest 

także widok 

przemierzają-

cych gęsiego, po 

poziomicy , stu-

dentów penetru-

jących biesz-

czadzką knieję. 

Podczas tych 

eskapad, od czasu do czasu dawało się usłyszeć echo porykiwa-

nia żubrów i zapach piżma, a niektórym udało się nawet podjeść 

nieco jagód na Połoninie. 

Nieodłączną częścią obozów hydrologicznych w Biesz-

czadach jest kuchnia. Smak pasztetowej przegryzanej kabanosa-

mi w żadnym miejscu na Ziemi nie będzie tak wspaniały jak na 

grzbiecie Krzemienia, czy na snopkach słomy.  Stałym punktem 

programu jest także pulpa bieszczadzka- rokrocznie wzbogacana 

o nowe składniki, z roku na rok coraz pyszniejsza! Aż autorce 

ślinka cieknie na myśl o takim jedzeniu! 

HydroBieszczady to nie tylko pomiary przepływu, czy 

nisz osuwiskowych, ale także wycieczki krajoznawcze. Pogoda 

podczas tegorocznego obozu była fantastyczna, stąd też powala-

jące widoki dało się obserwować z grzbietów Bukowego Berda i 

Krzemienia. Doświadczenie innowacji wprowadzonej przez 

BdPN na odcinku łączącym Krzemień z Tarnicą w postaci 

schodków, okazało się być bezcenne...  HydroBieszczady to tak-

że ogniska, przy których śpiewa się nie tylko Bieszczadzki trakt, 

ale i chyba standardowo już szanty. Ponadto, tym co umila biesz-

czadzkie wieczory w bazie- oprócz picia herbatki w kuchni- są 

różnej maści gry. Nic tak nie integruje i wciąga do tego stopnia 

jak snucie intryg i domysłów podczas grania  w absolutnie hito-

wą pozycję wyjazdu jaką jest mafia. Koniec końców i tak okaże 

się, że Kisiel jest w mafii… HydroBieszczady to także adrenali-

na związana nie tylko z absolutnie sensacyjnymi wynikami po-

miarów przepływu, ale także wielokrotne przejazdy przez coraz 

bardziej wątpliwej jakości most na Sanie w Zatwarnicy… 

 Takie są właśnie HydroBieszczady. Nie do opisania, do 

zobaczenia! I przeżycia…  na własnej skórze! 

Iza Dojtrowska 

HB 2015 
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Grupowe inaczej 

Nie ma dziadostwa! 

Strażnicy teksasu 

Hydro-Bat-Mobil 



 Jak to się stało, że po trzech latach otwieram ArcMapa 

bez lęku, a na moim komputerze jest nie 1, a 13 programów 

„GISowych” (większość to w prawdzie dodatki do QGIS’a, ale  

i tak zmiana jest znaczna)? Wystarczyła odrobina dobrych chęci, 

a reszta już jakoś wyszła.  

 Między 28 sierpnia a 7 września mieszana ekipa z Koła 

Geografów udała się na podbój GeoGorców czyli Letniej Szkoły 

Geoinformacji organizowanej przez Uniwersytet Rolniczy we 

współpracy z wieloma znanymi firmami. Byli wśród nas do-

świadczeni użytkownicy ArcGIS’a (Ania Z. i Jacek M.) oraz 

pełni zapału, nieświadomi tego na co się piszą tzw. 

„początkujący” (w składzie Alicja W. i Ania B.). Jak to zwykle 

bywa plany były wielkie, a ze wszystkim mieliśmy zdążyć przed 

wyjazdem. No cóż… trochę nie wyszło. Mimo wszystko dzielnie 

spakowaliśmy swoje laptopy i zapatrzeni w Plusha „Pobudzenie 

i koncentracja” oraz drobne na Colkę wyruszyliśmy na Przełęcz 

Knurowską. Nim zdążyliśmy się zorientować, wpadliśmy w wir 

niekończących się wykładów, warsztatów i oczywiście w każdej 

wolnej minucie dokańczania projektów. Na szczegóły całej im-

prezy nie starczyłoby pewnie miejsca w jednym Globusiku,  

a przede wszystkim cierpliwości czytających, powiemy więc 

tylko tyle, że takiej ilości fantastycznych wynalazków w tak 

krótkim czasie już pewnie nigdy nie zobaczymy (no chyba, że 

pojedziemy za rok). Najnowszy dron płatowiec, skanery naziem-

ne i ręczne, aparaty do pomiarów hiperspektralnych, jednostka 

inercjalna i wiele innych. Pozwolę sobie stwierdzić, że człowiek 

nawet nie zdążył się zorientować, a już wiedział coś o czym 

wcześniej nie miał pojęcia. 

 Ostatniego dnia spotkała nas największa niespodzianka – 

wygraliśmy! Jest to niepodważalny dowód na to, że czterech 

kołowiczów wyposażonych w 6 laptopów i odpowiednie ilości 

Coli może wszystko! Podobno nawet napisze o tym ArcGIS.  

A my próbujemy otrząsnąć się z szoku, jakim jest dla nas świa-

domość, ile możemy zrobić wykorzystując ten groźny GIS. 

 

Wyjazd polecamy wszystkim, następna edycja – już za rok.   
 

Anna Biega 
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GeoGorce 
 

Rozpoczynając swój pierwszy rok akademicki większość świeżo 

upieczonych studentów staje przed wyzwaniami, jakimi są całkowi-

te zmiany własnych przyzwyczajeń i dotychczasowego życia. Czę-

sto daleko od domu, w obcym mieście i co chyba najważniejsze - 

na nowej uczelni diametralnie różniącej się od szkół znanych ze 

wcześniejszych lat swojej edukacyjnej przeszłości - młody student 

staje przed bardzo poważnym zadaniem odnalezienia własnego 

miejsca i szybkiego zakorzenienia się w nowej rzeczywistości jaką 

są studia i życie akademickie. A kto w tym przystosowaniu może 

pomóc lepiej niż starsi koledzy? 
 Adapciak 2015 odbył się 25 – 27 września w Chatce Gor-

czańskiej w pięknych Gorcach. O porannej godzinie pod tablicą 

informacyjną w hali Głównego Dworca Autobusowego w Krako-

wie, powoli  co raz więcej młodych ludzi nieśmiało zaczynało się 

pojawiać.  Wchodząc do hali, od razu można było zorientować się 

w którym kierunku iść, wszystko zawdzięczamy wspaniałemu po-

mysłowi jednego ze starszych kolegów który zrobił efektowny na-

pis na kartce „adapciak”. Po zapoznaniu się i zrobieniu sobie kilku 

wstępnych selfie udaliśmy się na peron, z którego miał odjechać 

autobus. Mimo wątpliwości, wszyscy się zmieściliśmy i ruszyliśmy 

w kierunku Ochotnicy Górnej. Niestety warunki pogodowe nam nie 

sprzyjały i wskazywały iż kilka najbliższych dni będzie padać. Na-

stępnie z Ochotnicy Górnej udaliśmy pieszą wędrówką do Chatki. 

Dojście wraz z towarzyszącą ulewą, szybkim tempem starszych 

kolegów błotnistą, stromą ścieżką, z ciężkim plecakiem na plecach 

(bo przecież zapasy na 3 kolejne dni sporo ważyły) było nie małym 

wyzwaniem dla niedoświadczonych młodych studentów z 1 roku. 

Po dotarciu do chatki wszyscy z ulgą zrzucili bagaże, wypili ciepłą 

herbatę i suszyli przemoczone do suchej nitki ubrania.  

 Chatka okazała się bardzo przytulnym miejscem, w którym 

przyszło nam spędzić następne dni. Wieczór pełen wrażeń, rozpalo-

ny płomień w piecu ( i nie tylko on) rozgrzewał wszystkich, którzy 

przy dużym stole oddawali się różnym rozrywkom. Gry karciane, 

planszowe czy mafia były szczególnie interesujące. Ale jako ,że 

Adapciak to obóz integracyjny, który ma zintegrować świeżo przy-

jętych i zapoznać ich ze specyfiką uczelni i studenckiego życia, 

wypytywaliśmy starszych kolegów i koleżanki o różne przydatne 

informacje w ten sposób starsi przygotowali nas młodszych do wej-

ścia w pierwszy semestr z optymalnym pakietem wiadomości doty-

czącym tego, czym  tak naprawdę są studia i jak one wyglądają Na 

kolejny dzień organizatorzy przygotowali masę atrakcji, lecz mimo 

nie ustającego deszczu, zmuszeni byliśmy pozostać w chacie.  Było 

nam bardzo żal, że będąc w tak malowniczym miejscu nie mogli-

śmy chodzić podziwiać gór czy zagrać w grę terenową. Jednakże, 

spędzanie czasu w chacie było również sympatyczne, po głębszym 

poznaniu się nawzajem, już swobodniej rozmawialiśmy, graliśmy 

w gry i przy dźwiękach gitary wspólnie śpiewaliśmy. Zjedliśmy 

smaczne kiełbaski przyrządzone przez starszego kolegę z drugiego 

roku, wiadomo, że to nie to samo co kiełbasa z ogniska, ale mimo 

wszystko były bardzo pyszne.  

 Trzeciego dnia, zjadłszy śniadanie, niespiesznie zaczęliśmy 

się przygotowywać do powrotu do domu.  Pogoda była  bardzo 

ładna, a zejście było dużo łatwiejsze. Część osób wróciła samocho-

dem, inni czekali na autobus w Ochotnicy Górnej, jeszcze inny ru-

szyli w stronę Krakowa „stopem”.  To wydarzenie dało nam dużo 

pozytywnych wrażeń. Cenne rady uzyskane  na Adapciaku pozwo-

liły łatwiej przyzwyczaić do całkiem nowej rzeczywistości na Uni-

wersytecie Jagiellońskim. Dzięki zawartym znajomościom łatwiej 

było przystosować się do rzeczywistości panującej na Kampusie 

UJ.  

 

Adapciak 

Ale śmieszne te Gorce! 



 Geografia ludności i osadnictwa są ze sobą związane jak 

siostry syjamskie, jak bracia Kaczyńscy… 

 

 Osadnictwo preindustrialne: Budują sobie szałasy z paty-

ków, a obok ognisko i chodzą sobie wokół tego ogniska; 

czasem w jaskiniach to siedzi; czasem budują sobie 

gniazda, tak jak nasze bociany 

 

 O typach układów przestrzennych wsi państwo na pewno 

słyszeli: wyróżniamy łańcuchówki, rzędówki, ulicówki – 

nie ulicznice – bo tak ktoś kiedyś na egzaminie napisał… 

 

 Osadnictwo rozproszone powoduje utrudniony dostęp do 

sklepu, infrastruktury, kanalizacji, komunikacji… Ale 

przecież mamy Internet! Ale Internet i tak kanalizacji nie 

zastąpi… A kiedy domy są obok siebie to jest łatwiejszy 

dostęp do sąsiada, do sąsiadki… 

 

 Po wojnie następuje zmiana epoki: Niemcy zostali popro-

szeni o przeprowadzkę. 

 

 W nowoczesnej seksuologii jest taki pogląd, że nie ma 

kobiet ani mężczyzn, tylko po jednej stronie są tacy mę-

scy macho, a po drugiej – takie delikatne kobietki. Reszta 

to formy pośrednie. Tak samo jest w osadnictwie: mamy 

miasto i wieś, a pozostałe miejscowości to formy pośred-

nie. 

 

 Ludzie tworzą pewne – brzydkie słowo – układy. 

 

 Niektórzy się skarżą, że ptaki jedzą i wprost przeciwnie. 

 

 Jak byłem mały, na II roku, to nas uczyli, skąd się ta Huta 

wzięła (…): trzeba było poprawić strukturę, bo w Krako-

wie było dużo profesorów, księży... – wykształciuchów, 

jak to się teraz mówi. 

 

 Wokół Placu Centralnego na Nowej Hucie powstała taka 

zabudowa – barok stalinowski. 

 

 Jakiś zamachowiec próbował wysadzić pomnik Lenina na 

Nowej Hucie, ale za mało dynamitu wziął. W zapisach się 

zachowało, że została uszkodzona tylko lewa tylna noga 

Lenina. 

 

 Katowice po wojnie nazywały się Stalinogród. Początko-

wo miała to być Częstochowa, ale ktoś zapytał: A co bę-

dzie z Matką Boską? Matka Boska Stalinowska? 

 

 Skąd się biorą miasta? Bo skąd się biorą dzieci, to mniej 

więcej wiemy. Jest sporo metod: są bociany, jest kapusta, 

jest klonowanie. Jak byłem mały, było takie równanie: 

dzieci+zapałki=pożar, w takim razie :pożar-

zapałki=dzieci 

 

 Starzy ludzie jak ja, którym się termin ważności kończy, 

zastanawiają się… 

 

 Kiedy mi ostatniej niedzieli zadzwoniła komórka w ko-

ściele, to ksiądz mało co kielicha nie opuścił.  

 

 Studenci najczęściej obracają panią Szymańską... znaczy 

się podręczni autorstwa pani Szymańskiej 

 

 Powyżej 8 000 m nie ma już moralności (o barierze gra-

witacyjnej). 

 

 Ludzie sobie budują drugie domy, wykorzystując np. sta-

ry kiosk (o funkcji wypoczynkowej strefy podmiejskiej). 

 

  Jedyna rzecz, na którą się uskarżali: a) ogólny brak cza-

su, nie mają siły nawet patrzeć w telewizor b) ciągle po-

czucie zagrożenia, każdy się w domu trzymał osobno za 

zamkniętymi drzwiami, jedyne, co ich trzymało, to tema-

ty: jak to w tym Krakowie niebezpiecznie. (o ludziach  

z krakowskich suburbiów). 

 

 Najbezpieczniejsza pora to czwartek rano w listopadzie, 

gdzie jest ciemno, zimno, taki przestępca nie bardzo chce 

wyjść z domu, do pracy. 

 

 Europa chroni rzeczy, a trwoni ludzi, a Ameryka odwrot-

nie. 

 

 Warszawa, Poznań, Wrocław i Łódź – miała być kolej 

„Y” ale nie wyszło, oczywiście jak wszystko w Polsce. 

 

 Wikingowie niepokoili nawet konstantynopolitańczykie-

wiczówny 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy go znamy, wszyscy kochamy! 

8  listopad 2015 

Szanownemu Prof. Dr hab. Zygmuntowi Górce 
 
Chcielibyśmy z tego miejsca zaznaczyć, że Redakcja pamięta o Jubileuszu Pana Profesora i robiła co w jej mocy by przesunięcie 
wydania numeru w czasie było jak najmniejsze. Redakcja z całego serca życzy Panu Profesorowi samych wspaniałości, pomyśl-
ności i wielu lat aktywnej pracy dydaktycznej. Z okazji Jubileuszu Redakcja pozwoliła sobie przytoczyć kilka wypowiedzi Profe-
sora, tworząc tym samym swego rodzaju antologię, zawierającą najbardziej chwytliwe, niezapomniane i błyskotliwe teksty, 
które przyciągają studentów na kolejne wykłady jak magnes. 
                       

Redakcja 
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WSZYSCY ICH ZNAMY WSZYSCY KOCHAMY -  Globusik 2/2005  

 

Północ, południe, wschód czy zachód? Dlaczego? 

południe – bo mniej tam zimy 

Geografia jest królową nauk ponieważ... 

harmonijnie łączy Człowieka, jego Dzieła i Przyrodę 

Moje miejsce na Ziemi: 

Kraków i Małopolska w najszerszych możliwych granicach 

Chciałbym zmienić w sobie: 

nieufność i konserwatyzm wobec zmian 

Chciałbym zmienić w otaczającym mnie świecie: 

agresję i podejrzliwość 

Największe moje osiągnięcie: 

praca dydaktyczna na UJ 

A jestem niepocieszony z powodu... 

upływu czasu 

Z czasów studenckich najlepiej pamiętam: 

pewien wyjazd zagraniczny – na Węgry (Zgubiłem się w Szentendre) 

Jakieś wspomnienie z Kołem Geografów w tle: 

Zjazd Ogólnopolski w Złotym Potoku i mecz piłkarski jury-studenci (nie pamiętam wyniku) 

W geografii zawsze najmniej lubiłem: 

liczby 

Najbardziej zaś pociągało mnie w niej: 

wykłady z geografii regionalnej 

Jeśli nie Geografia to (alternatywna droga życiowa): 

Historia, ew. któraś z filologii (francuska?) 

Moje zainteresowania badawcze: 

miasta i wsie 

Standardowe pytanie: W wolnych chwilach... 

literatura „piękna” (nienaukowa) i faktu, science-fiction 

U studentów cenię... 

ciekawość świata 

Na pewno obleję studenta który... 

nie wykazuje zainteresowania tym, co robi – i co w końcu wybrał do studiowania 

Miejsce które muszę jeszcze zobaczyć: 

nie wiem – świat jest taki duży... 

Potomnym bym przekazał (mądrość życiowa) 

tolerancja (co nie znaczy: obojętność) 



 Obóz badawczy KGUJ rozpoczął się…. Hmm, 

rozpoczął się oficjalnie 16 sierpnia, jednak łączenie 

się i powiększanie grupy docelowej rozpoczęło się już 

14 sierpnia w Ljubljanie. Na miejscu byli już Piotr  

i Ala – którzy postanowili poczuć na własnej skórze 

co to deprywacja społeczna i w ramach solidaryzmu  

z najniższą warstwą społeczną spali na ławce w parku 

– Żaneta i Marek oraz Patryk i Maciej. Po przegrupo-

waniu ruszyliśmy pociągiem do Jesenic, a stamtąd 

autobusem do Dovje, gdzie spędziliśmy noc na kem-

pingu. Wtedy też okazało się, że namiot Macieja i Pa-

tryka nie jest najlepszym namiotem – dość powie-

dzieć, że wewnątrz otworzyło się małe jezioro zapo-

rowe, pomiędzy ścianą namiotu a nogą Macieja. Na-

stępnego dnia ruszyliśmy na jeszcze przed-obozową 

wycieczkę, a naszym celem było miasto Kranjska Go-

ra i skocznie w Planicy, które okazały się naprawdę 

imponujące, a w dodatku na mniejszych obiektach 

odbywał się trening młodych zawodników. Nam sko-

ku nie udało się oddać, mimo, że niektórzy próbowali

(patrz zdjęcie). 

Nie był to jed-

nak koniec wra-

żeń tego dnia - 

obóz jeszcze się 

nie rozpoczął 

także nie mieli-

śmy wykupione-

go noclegu, więc 

trzeba było postąpić jak człowiek pierwotny 

i znaleźć bezpieczne schronienie na noc. Nie mogli-

śmy na dodatek rozbić namiotów w parku narodowym 

(Triglavskim) - bardzo kusząca dolina została  porzu-

cona ze strachu przed mandatem. Ostatecznie lokacja 

na prawie cygańskim nastąpiła w pobliżu urokliwego 

jeziorka Jasna. Dołączyły w tym miejscu do nas Gaba 

i Kinga. Nie bylibyśmy sobą gdybyśmy nie spróbo-

wali zaznać kąpieli, jednak wieczorem temperatura 

wody okazała się zbyt niska. Co innego rano – wtedy 

właśnie zaobserwowaliśmy ciało o albedo równemu 

1, było to ciało Piotra. Po radosnych ablucjach, będąc 

już w komplecie, zainaugurowaliśmy obóz. Musieli-

śmy się udać do miejscowości Trenta na kemping. 

Wrodzony spryt pozwolił każdemu z nas dostać się 

tam stopem. Droga, którą jechaliśmy była kręta i stro-

ma nawet dla Szwajcarów, którzy przygarnęli Wikto-

ra, Kubę i Gabi . Kemping w którym przyszło nam 

nocować okazał się bardzo przyjemnym miejscem –  

zapewniał prysznice bez dodatkowej opłaty, brak tło-

ku, a także wiatę pod którą spędziliśmy wieczór na 

wspólnej kolacji i grze w karty, a także na obawach, 

że pogoda popsuje nam plany - deszcz, który padał 

zagrażał naszemu wejściu do schroniska na Dolicu 

(pod Triglavem - najwyższą i narodową górą Słowe-

nii). Rano okazało się jednak, że pogoda jest wystar-

czająco dobra, więc ruszyliśmy w górę. Miejscowa 

ludność powiedziała nam, że szlak który wybraliśmy 

był kiedyś drogą dla koni. Osobiście uważam, że mu-

siano wtedy hodować pegazy. Wejście było długie  

i mozolne. Wielokrotnie narzekaliśmy na nasze cięż-

kie plecki, a przelotne deszcze nie ułatwiały wędrów-

ki, jednak ostatecznie udało się osiągnąć punkt doce-

lowy. W schronisku próbowaliśmy wysuszyć ubrania 

– nie wyszło. Pyszną obiadokolację - czyli leczo- 

przygotowaliśmy wspólnie. Tak pokrzepieni poszli-

śmy spać, gdyż kolejny dzień zapowiadał się wyczer-

pująco. Rano pierwsza ze schroniska wyruszyła grupa 

atakująca wapiennego króla - Triglava – Marek, Wik-

tor, Kuba i Gabi G. Po nich Patryk, Maciej i Piotr po-

szli zdobywać Kanjavec. Reszta dziewczyn została w 

schronisku. O ile pierwsza wyprawa zakończyła się 

sukcesem, to druga grupa zrezygnowała z ataku na 

szczyt, gdyż zoba-

czyła chmurę, którą 

w swej niewiedzy 

uznała za fenową. 

Już przed 11 rozpo-

częliśmy schodze-

nie w kierunku na-

stępnego noclegu – 

kempingu w Bo-

hinjskiej Bystricy. Droga nieco się wydłużyła - to, że 

na obozie byli członkowie koła GEOGRAFÓW nie 

uchroniło nas od dwukrotnego pomylenia drogi. Do-

brze, że udało nam się uzupełnić kończące się zapasy 

żywności i wody w chatce serowarów. Zakupy w niej 

poprzedzało emocjonujące przejście przez stado krów 

– wtedy swą naturę ich miłośnika pokazał Marek. 

Wieczorem doszliśmy do miejscowości Srednja Ves, 

w której przemiły pan obdarował na mirabelkami, a 

Wiktor dokonał rzeczy niemożliwej i złapał stopa (co 

prawda nie do celu, ale zawsze) na 8 osób. Potem 

zresztą wyczyn powtórzył, niestety następny zatrzy-

many pojazd nie był aż tak pojemny, w związku z 

czym część grupy dotarła na kemping w ciemno-

ściach. Po rozbiciu namiotów świętowaliśmy dotarcie 

Obóz kołowy Słowenia 2015 
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Skacz jak Adam Małysz! 

Kołowicze w środowisku natural-



na miejsce- mogliśmy, gdyż wiedzieliśmy, że następ-

ny dzień będzie luźny. Tego dnia odkryliśmy też 

zbawcę wszystkich geografów w podróży – sklep 

Mercator (sic!), który obfitował w tanie produkty spo-

żywcze i „regenerujące” J. Po przebudzeniu udaliśmy 

się niespiesznie (stopem, autobusem, rowerem) do 

Starej Fużiny, nad jezioro Bohinijskie. Tutejsze jezio-

ro miało bardzo przyjemną temperaturę wody i za-

pewne to wpływa na występowanie tu populacji Sy-

ren , z których jedną udało nam się nawet sfotografo-

wać. Podczas spaceru brzegiem jeziora okazało się, że 

Marek zepsuł wypo-

życzony rower, jednak 

dzięki wrodzonemu 

sprytowi wykpił się 

od odpowiedzialności. 

Następną noc spędzi-

liśmy w tym samym 

miejscu, a rano wsie-

dliśmy w pociąg do 

Bledu – miejsca na-

szych badań. Po przy-

jeździe ruszyliśmy 

pieszo na kemping, 

który okazał się być 

położony w dolince 

schodzącej wprost do 

jeziora Bledzkiego. Łącznie spędziliśmy tu dwie no-

ce. W ciągu dni, gdy tu przebywaliśmy: skartowali-

śmy obszar miasta pod względem zagospodarowania 

przestrzennego i infrastruktury turystycznej, zwiedzi-

liśmy kanion Vintgar Gorge, dopłynęliśmy wpław na 

wyspę na środku jeziora, gotowaliśmy jedzenie na 

deptaku wzdłuż jeziora (wzbudzając niemałe porusze-

nie wśród przechodniów), wypoczywaliśmy na plaży, 

a także odkryliśmy nowy gatunek flory słoweńskiej – 

kraba błotnego. To wszystko przeplataliśmy wyciecz-

kami do przeróżnych oddziałów Mercatora. Jednak 

leniwy okres musiał się skończyć i przyszedł czas by 

znowu ruszyć w drogę – tym razem do Kobaridu. Po-

ciągiem dostaliśmy się do Most na Soci, gdzie wzięli-

śmy udział w Mszy Świętej (niby język podobny,  

a nic nie rozumieliśmy). Bóg odwdzięczył się dość 

szybko, gdyż część z nas złapała na stopa uczestni-

ków tej samej mszy. Po niezbyt długiej podróży do-

staliśmy się do punktu docelowego – a jakże, kempin-

gu. Po rozbiciu namiotów postanowiliśmy zobaczyć 

tutejsze wodospady, bardzo słynny Kozjak i mniej 

słynny Svino. W zagłębieniu wytworzonym przez 

spadające wody (kocioł eworsyjny? – nie wiem) Ko-

zjaka część z nas odbyła oczyszczającą kąpiel. Wodo-

spad Svino 

nie okazał 

się imponu-

jący – oba-

wiam się, 

że mógłby 

przegrać 

konfronta-

cję na ilość 

niesionej 

wody z mo-

im pryszni-

cem. Po 

tym rozcza-

rowującym 

doświad-

czeniu po-

stanowiliśmy skorzystać z tego, że Kobarid jest mia-

stem położonym bardzo blisko Włoch i zjeść prawdzi-

wą pizzę. Dobrze postąpiliśmy. Po tym nieprzeciąża-

jącym dniu poszliśmy spać by nabrać sił do ataku na 

KRN, górę o przewyższeniu sięgającym 1800 me-

trów. Wczesnym ranem wsiedliśmy w busa, który po-

konał za nas 5 kilometrów i 300 m różnicy pozio-

mów. Mimo takiej pomocy wspinaczka była mozolna 

i męcząca. Odbywała się ona często w deszczu, ni-

skiej temperaturze, a także w chmurze. Dobrze, że tuż 

pod szczytem umiejscowione było urokliwe schroni-

sko w którym niektórzy się ogrzali a niektórzy stopili 

spodnie na piecu. Po dość długiej przerwie połączonej 

z drzemka regeneracyjna zaatakowaliśmy szczyt. 

Okazał się on miejscem depozycji osadów koproli-

tycznych pochodzących z kóz i owiec. Widoków nie 

podziwialiśmy z powodu zachmurzenia 8/8. Po zdo-

byciu szczytu zeszliśmy do kempingu i po spotkaniu 

integracyjnym poszliśmy spać. Kolejny dzień rozpo-

częliśmy podróżą pociągiem do Postojnej gdzie zwie-

dziliśmy słynne i piękne krasowe jaskinie – kto nie 

był niech żałuje J Po wyjściu z jaskiń rozwiązaliśmy 

obóz (a był to 26 sierpnia) i część z nas udała się na 

słoweńskie wybrzeże do Piranu, a potem do Wenecji, 

a część poszła nocować w polu by następnego dnia 

ruszyć do Polski. Tu warto odnotować niebywały suk-

ces dziewcząt, które złapały stopa spod Ljubljany 

bezpośrednio do Polski. Tym kończę opis i zegnam 

się z szanownymi czytelnikami. 

Patryk Wacławczyk 
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Syrena- ni to zjeść ni to... 

Ekipa obozowa  



Po zakończeniu deszczowego obozu w Postojnej, kilku 

osobom zachciało się morza. Głównym pomysłodawcą była Ga-

ba Górka, a za nią pojechało trzech przystojnych mężczyzn aby 

towarzyszyć jej w tej podróży ku słońcu.  Po nieudanym wie-

czornym łapaniu, tuż nad ranem szybkim jednym stopem znaleź-

li się w raju! Gdy tylko zobaczyli morze stwierdzili, że to za 

mało, że pragną  pięknego wybrzeża! Lunch więc zjedli w Izoli, 

a kolacje (i to jaką) w Piranie. Był to wieczór przekraczania gra-

nic. Dla niektórych było to pójście do restauracji za granicą w 

kurorcie, inni mieli problem z rozłożeniem namiotu w pobliżu 

hotelu, gdzie przewijały się tłumy (nie trudno się domyślić kto 

miał drugi problem, a pierwszego nie J)  Rano podzieleni na 

dwie grupy udali się dalej w świat. Obydwu „ekipom” podróż do 

Triestu zajęła dużo więcej czasu niż zakładali. Jedni zdecydowa-

li się zostać na  plaży*, drudzy zaś po trzygodzinnej Niagarze 

potu na autostradzie dostali się wieczorem do… Wenecji! Zwie-

dzając miasto z 20kg plecakami obeszli całe miasto aż padli w 

krzakach obok placu św. Marka. Noc nie była długa, gdyż pewne 

owady bzykały niestety wewnątrz śpiworów… po porannej ką-

pieli w kranie na placu, niespotykana w tym czasie świeżość 

pozwoliła im się cieszyć już w południe urbanistyką miasta Pal-

manova. Po dostaniu potwierdzenia od policji włoskiej, że mogą 

łapać stopa na bramkach, los się z nich zaśmiał i spędzili kilka 

godzin na bieganiu po autostradzie wzdłuż i wszerz. Mimo tego 

wieczorem spali już pod Wiedniem i kolejnego dnia po fascynu-

jącej podróży z 6 tirówkami zjedli już obiadokolacje w swoich 

domach.  

Tu historia mogłaby się skończyć, ale się dopiero zaczy-

na, gdyż dwaj geografowie, największy pozytywny luzak świata 

oraz największy arogancki spinacz planista byli umówieni już na 

podbój dzikiego zachodu kilka dni później.  

 Dwa tygodnie później na bramkach w Balicach rozpoczę-

li swoją przygodę życia (przynajmniej jeden). Plan był prosty – 

za 5 dni Haga, a co będą robić po drodze – los pokaże! Rozpo-

częli od szybkich stopów po Polsce, o zmierzchu dojechali do 

Drezna, ale bez namysłu stanęli dalej łapać, trafili na młodego 

Niemca, który jechał gdzieś na północ mega starym Chevrole-

tem, decyzja mogła być jedna! Dwie godziny później znaleźli się 

w Niemieckim domu w Magdeburgi, gdzie była impreza. Po 

wypiciu darmowych piw, spotkaniu Polki z Berlina poszli spać 

na sofach w salonie. Rano wdzięczni za pomoc, udali się na 

główną drogę wyjeżdżającą z miasta, nie minęło 5 minut gdy 

podjechała policja. Otworzyły się lewe drzwi, wysiadła z nich 

długonoga, wysoka, brunetka, nie pochodzenia niemieckiego  

i zaproponowała pomoc. Nie pamiętając nic z jazdy radiowozem, 

znaleźli się na obwodnicy w najlepszym możliwym kierunku. Po 

chwili wylądowali na stacji benzynowej przed Hanowerem gdzie 

utknęli na 3h, następnie dwoma stopami z imigrantami (tak, mu-

zułmanie J ) wyjechali z Hanoweru skąd do Hamburga zabrała 

ich matka i córka. Hamburg to przede wszystkim 

spacer po Hafen City (urbaniści w żywiole) a wie-

czorem, jakże by inaczej dzielnica rozrywki St. 

Pauli, gdzie zgorszeni zachodnią rozpustą poszli 

spać za karę do największego parku w mieście. 

Wszędzie leżeli menele więc los wskazał im boi-

sko na którym w kącie rozbili namiot. O świcie 

obudziły ich psy biegające po boisku, złożyli na-

miot, widząc, że mieli dużo szczęścia bo tuż obok 

była bardzo duża kałuża i udali się na wylotówkę 

jak im wskazał niezawodna Hitchwiki. Po do-

słownie 10 sekunda znaleźli się w aucie w śred-

nim wieku, bogatej mamy J, która zabrała ich na 

stację benzynową. Pierwsza kąpiel po trzech dnia na trasie była 

warta nawet 3,5 Euro. Następnie przy stałej prędkości 220km/h 

dojechali na wczesny obiad do Kolonii, zwiedzili katedrę i udali 

się na poszukiwania słynnych kolońskich Hamburgerów. Po 

długim przemarszu do wylotówki miasta, gdzie doszli wieczo-

rem, złapali stopa na Luxemburg i dojechali do Aachen, gdzie 

spali na polu ornym koło tirów. Los chciał żeby poznali dokład-

nie Belgię, więc dystans dwu godzinny do Luxemburga przeje-

chali 8 stopami i pociągiem. Szczęście mieli, bo akurat jechali 

przez Ardeny przy typowej pogodzie oceanicznej, pięć minut 

deszczu i po chwili bezchmurne niebo. Na kolacje dojechali do 

Luxemburga, gdzie miasto było tak małe, że już 3h później cze-

kali na granicy z Belgią na piękną młodą kobietę, w aucie której 

pewien niespełna rozumu człowiek zostawił swój podręczny 

plecak ze wszystkimi mapami, portfelem i telefonem. Po 30 mi-

nutach Pani! wróciła i uratowała głupich młodych.  

Nad ranem w deszczowej aurze udali się niechcący do centrum 

Brukseli, gdzie po pysznych gofrach i czekoladkach podjechali 

darmowo pociągiem na wylotówkę w kierunku Antwerpii. Je-

chali m.in. z licealistą, od którego kipiało forsą i z dwoma mło-

dymi Belgami, którzy nadrobili dla nich drogę do Amsterdamu 

w bagażniku vana. Około 18 dojechali na peryferia Hagi, łudząc 

się, że miasto jest małe, dotarli do celu o 21…Był to ich pierw-

szy zaplanowany punkt podróży czyli dom Polki z Ropczyc! 

Po odespaniu ciężkich dni w wygodnym łóżku i po obfitym śnia-

daniu kupili całodzienny bilet na komunikację i zwiedzali. Wie-

czorem zjedli swoją najdroższą kolację życia w knajpie wiet-

namskiej, na szczęście obyło się bez płacenia. Drugiego dnia 

zwiedzali okolice miasta na rowerach, byli nawet w Rotterdamie, 

gdzie największy ciaprok tych wakacji znowu zepsuł wypoży-

czony rower, więc powrót odbył pociągiem… Wieczorem, gdy 

otworzyli drzwi do mieszkania i poczuli zapach krewetek na 

maśle wiedzieli, że nie chcą już nigdy stąd wyjeżdżać. Dlatego 

nad ranem udali się na wylotówkę do Amsterdamu i już o 11 byli 

w samym centrum. Wspaniałomyślny kierowca/lekarz zapropo-

nował im przechowanie swoich ciężkich bagaży u siebie w biu-

rze do wieczora! Dla takiego poczucia zaufania się żyje? Am-

sterdam był trochę przez przypadek, ale szybko narodziły się 

trzy kluczowe cele do zobaczenia. Pierwszą z nich była pewna 

specyficzna dzielnica, która zdecydowanie w ciągu dnia ukazuje 

swój innych charakter. Surowe śledzie w bułce i soli okazały się 

kolejnym. Trzecia atrakcja dnia niestety nie chciała dopłynąć do 

północnej części dworca jaką był port. Zmartwieni tym faktem, 

odpuścili, gdyż trzeci cel będzie miał szanse powodzenia rów-

nież w Utrechcie. Wrócili po swoje bagaże i przy ponownej 

eskorcie policji dotarli do Utrechtu. A co w Utrechcie się działo 

zostanie ich słodką tajemnicą.  

 

Marek Grochowicz 

Stopem z przyjaciółmi 
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Trasa przejazdu naszych bohaterów 
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 Do Japonii wyruszyłam razem z moją dawną koleżanką z 

gimnazjum. Leciałyśmy z Warszawy do Helsinek a stamtąd do-

piero do lotniska w Nagoi. Naszym celem był jednak Handa – 

małe miasteczko w południowo - wschodniej części Honsiu. 

Handa to miasteczko wielkości Sandomierza, chociaż na japoń-

skie standardy jest wielkości większej wioski. Ze względu na 

małą wielkość miasta nie ma tam zbyt wielu „gaijn’ów” czyli 

obcokrajowców za każdym więc razem ludzie oglądali się za 

nami i dziwili co robimy w tak małym mieście. Mimo wyraźnej 

bariery językowej Japończycy byli  nas bardzo ciekawi pytali się 

skąd jesteśmy, gdzie leży Polska oraz czy jest u nas zimno. Zaw-

sze byli bardzo chętni żeby nam pomóc czy pokazać coś specjal-

nego dla Japonii, byli również ciekawi co nas najbardziej w Ja-

ponii interesuje i co chciałybyśmy zobaczyć. Japończycy czasem 

zachowują się jak takie duże dzieci co często nas szokowało, 

czasem potrafili się obrazić jeśli nie dałyśmy wystarczająco 

przekonującej odpowiedzi. 

 Zamieszkałyśmy u japońskiego kucharza, który nas za-

trudnił. Zaraz po przyjeździe postanowiłyśmy iść do sklepu no  

i oczywiście zabłądziłyśmy w drodze powrotnej, mimo że po 

godzinie szukania dom był obok, ale wszystko na pierwszy rzut 

oka wyglądało tak samo. Największym problemem był brak zna-

jomości angielskiego przez mieszkańców, przez co wynikło wie-

le zabawnych ale też żenujących sytuacji jak chociażby dlatego 

że „imię” jak i „piwo” brzmią po japońsku bardzo podobnie. 

Kolejną przygodą było łowienie ryb na pełnym oceanie, ale nie 

polecam tego podczas tajfunu – przez co drugą połowę wyciecz-

ki spędziłam na „rozmowach” z duchem muszli, przez co utwier-

dziłam się w przekonaniu że wilkiem morskim nie zostanę. 

 Mimo małej ilości czasu wolnego – miałyśmy tylko dzień 

wolny na tydzień a czasem i dłużej udało nam się zobaczyć za-

mek w Inuyamie – jeden z najstarszych najlepiej zachowanych, 

tam też spotkałyśmy bardzo sympatyczną Australijkę, która jak 

tylko usłyszała, że jesteśmy z Polski nagle wykrzyknęła: „Polki! 

Ja tez jestem polka, moi rodzice to Polacy!” no i niech mi ktoś 

teraz nie mówi, że Polaków nie ma wszędzie. 

 Podczas dłuższego urlopu (miałyśmy całe 2 dni!) poje-

chałyśmy do górskiego miasteczka Gero z gorącymi źródłami – 

co to był za relaks! Ale jakim szokiem dla nas było to, że jak 

weszłyśmy do szatni to wszystkie kobiety chodziły nago (ja się 

pytam co się stało z ta japońską skromnością?). W drodze po-

wrotnej zatrzymaliśmy się w Nagoi żeby pochodzić po Ohsu – 

galerii handlowej, gdy zaczepiła nas lokalna telewizja i poprosiła 

o wywiad na temat trzęsień ziemi – no i jak stwierdziłyśmy grze-

chem byłoby odmówić. 

 Pojechałyśmy również do Kioto ale zaufałyśmy znajomej 

Japonce a ona zapisała nas na wycieczkę dla dziadków – rejs 

łódką,  3 godzinki na zakupy i hajda do domu! Udało nam się 

tylko zobaczyć zamek Tenryu – ji, najstarszą w Japonii bramę  

i bambusowy las. 

 Jedzenie jest bardzo smaczne i każdy może znaleźć coś 

dla siebie. Wbrew pozorom nie jedzą tylko owoców morza cho-

ciaż mi najlepiej właśnie one smakowały. Co było dla mnie du-

żym zaskoczeniem to to, że Japończycy piją dużo alkoholu, a w 

szczególności piwa, zarówno w pracy jak i po pracy, a jak klien-

ci stawiają to niewolno odmawiać. 

 Nasz dwumiesięczny pobyt w Handzie został zwieńczony 

typową japońską domówką – co nie zdarza się często bo Japoń-

czycy nie lubią pokazywać obcokrajowcom swojego domu ze 

względu na bałagan jaki mają. Ale dostałyśmy tort z naszymi 

podobiznami, a następnego dnia wsiadłyśmy w samolot przygo-

towane na siedemnastogodzinną podróż. 

       Paulina Zemsta 

Japońskie klimaty 
 

Typowi gaijn 

Taka ta Japonia super, a prostego dachu nie umieją posta-

Dookoła same bambusy! 
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Napisać kilka słów o Travenaliach… redakcja „Globusika” na-

wet nie wie ile razy przy pracach promujących słyszałem ten 

tekst. Całe szczęście niniejszy przedstawiciel mas mediów po-

zwala na lżejszy język i większa swobodę tekstu pisanego, aż 

dziw, iż nie został głównym źródłem informacyjnym kraju!  

 Feestiwal  podróżniczy Travenalia. Schemat co roku po-

dobny: prelegenci, sponsorzy, plakaty, wolontariusze, koszulki, 

Audytorium Maximum, a mimo wszystko jakoś inaczej… spró-

buję przeanalizować dlaczego?  

 Travenalia – w 2015 roku szósty raz na światło dzienne 

wychodzi festiwal podróżniczy, szukający podróżników blisko 

i daleko, tych znanych i kompletnych anonimów, próbujący po-

kazać gościom, że podróże to nie są odległe marzenia, ale cele z 

datą realizacji.  

 Prof. Dr. Hab. Andrzej Urbanik – wymyślił całą imprezę. 

Dla Festiwalu jest jak Cezar dla liści laurowych – bez niego ani 

rusz! Człowiek, dla którego w moim odczuciu nie ma rzeczy 

niemożliwych, nie do zrobienia. Szef wszystkich Szefów. 

 Koło Geografów (wolontariusze) – organizacja skupiają-

ca ludzi na tyle kreatywnych zaradnych, szalonych i nieprzewi-

dywalnych, iż możliwe jest zdobycie rzeszy fanów, którzy będą 

się domagali festiwalu dwa razy w roku lub całkowitej destrukcji 

głównego budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego (wyjaśnienie: 

jedyne co ucierpiało to czystość samochodu Adama Kołodzieja 

znanego jako Szuwar lub znanego jako „możesz nas podwieźć 

z rzeczami?”). Ponad dwadzieścia osób, które przez dwa dni 

pełniły służbę informacyjną,  medialną, ogarniająca wszystko i tą 

najbardziej znaną typu „przynieś, podaj, pozamiataj – zrób to, 

zanieś tamto” (Pozdrowienia dla Macieja S.!) 

Audytorium Maximum – miejsce odbywania się festiwalu, nie-

zmiennie od początku swego istnienia. Wielka sala, w której 

odbywają się prelekcje, biuro festiwalu w kanciapie pełnej kawy, 

herbaty i kanapek (dla jasności - dla prelegentów), zaplecze dla 

wolontariuszy, za roll-up’ami stanowisko dowodzenia Dwóch 

Młodych gniewnych operatorów sprzętu elektronicznego, pre-

zentacji itp. No jeszcze korytarzyk koło wcześniej wspomniane-

go stanowiska, gdzie się stoi i gasi światło (bądź zapala) 

 Sponsorzy i patroni – pełno banerów, ulotek, roll’upów,  

kawiarze, kanapkarze, szczepienia, wydawnictwa, bus przed 

Audytorium miesiące wcześniej nawiązany kontakt i dziesiątki 

maili, a w ostatni tydzień przed festiwalem, tu odebrać, to zabrać 

od kogoś i tak dalej, i tak dalej…  

 Prelegenci – 

ludzie, którzy wy-

twarzają większą 

ilość odczuć i uczuć 

niż ktokolwiek inny 

– strach, podziw, 

radość, zazdrość, 

zakłopotanie, re-

fleksje nad przemi-

janiem , śmiech,  

a czasem różne in-

ne…  

 Goście spe-

cjalni (czyli Ci bar-

dziej znani) – Woj-

ciechowska i Doba 

narobili szału w sobotę na tyle iż takich kolejek po podpisy to 

Travenalia jeszcze nie widziały. Olek Doba wystąpił w zeszłym 

roku, teraz przyjechał zaprezentować swoją książkę. 

W niedzielę Tomek Michniewicz czyli dwumetrowy dzienni-

karz, podróżnik, który potrafił przedstawić najemnika afrykań-

skiego jako terrorystę czy żołnierza armii wyzwoleńczej – jeden 

z zabiegów, mających na celu pokazać stereotypy o świecie i to 

co przekazują nam media.   

 Przedostatni termin października – kumulacja przygoto-

wań, realizacja i ciekawość co będzie za chwilę. Opowieści 

o samotnych podróżach motocyklem przez Maroko, po Islandii, 

o wyprawach Jeepem do „Stanów” Azjatyckich, autostop, żagiel, 

koło, skrzydło – czym się da przemieszczanie się i odkrywanie 

nowego.  

 To co było inaczej? Dlaczego czułem się jakoś lżej? Po-

dobne problemy, podobne dobre strony, konkursy, uśmiech na 

twarzach gości, prelegentów i wolontariuszy. Przed festiwalem 

przystrojone, po festiwalu posprzątane, więc?  

 Więc chodzi o to, że w zeszłym roku robiłem coś, co te-

raz przejął po mnie człowiek z lepszym Motorem napędowym. 

Funkcja prawej ręki to mała nazwa dla kogoś kto musi być łącz-

nikiem między wolontariuszami, Szefem wszystkich Szefów, 

prowadzącym festiwal, ochroniarzami Audytorium Maximum, 

prelegentami, biurem festiwalu i mógłbym tak wymieniać jesz-

cze długo, ale za pewne na końcu byłby Minister Sportu albo 

Tony Halik.   

 Travenalia na stałe wpisały się w kalendarz kołowy, 

w tym roku pracownik naszego instytutu – dr. Hab. Jarosław 

Balon wygłosił prelekcję o nazwie „Góry oczami Geografa” – 

który pracownik będzie w przyszłym roku? Czekamy na zgłosze-

nia nie tylko tych z tytułami ale także tych, którzy się od nich 

uczą, bo takich ludzi chcą Travenalia znaleźć, promować i przez 

nich zachęcić ludzi do podróżowania i wnikania w struktury geo-

graficzne świata.  

 Dzięki Kołowiczom, a w tym Motorowi Napędowemu, 

stało się to możliwe i chcemy żeby Travenalia w przyszłym roku 

ściągnęły jeszcze więcej ludzi! I więcej kanapek!  

Kończąc tą przedziwną analizę – wszystkim którzy sprawili, że 

Choćby jedna osoba  na widowni złapała bakcyla podróżnika 

gorące podziękowania!!!  

 

A w imieniu tych właśnie osób – zaproszenie:   

 

20-22 października 2016 roku – TRAVENALIA 2016!!! 
 

Grzegorz Smułek 

Travenalians organizacyjny 

Jakim pytaniem by ich tu zagiąć…? 

Takie tam z Martyną... 
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 Redakcja docenia metody dydaktyczne zaprezentowane 
na przedmiocie Geografia Tatr i w celu zachęcenia pozostałych 
prowadzących do bardziej kreatywnego komentowania wyni-
ko w przeprowadzonych kolokwio w zamieszczamy poniz sze 
rankingi: 
 
 
Podaję aktualne notowania. Stagnacja z tyłu stawki, przetaso-
wania w s rodku! Mniszka utrzymuje prowadzenie, ale Szarotka 
ja prawie przerosła! Go rFanka z zadyszką! Dingo z przednimi 
łapami na podium! Karhu stabilne! Kosodrzewina zajmuje niz -
sze stanowiska! Witkacy i Pinokio ją podgryzają! Go ral utrzy-
muje się na Go ralce! Bombowiec nadal nisko lata! 
 
AKTUALNE WYNIKI RANKINGU TES CIKOWEGO! SŁABY WY-
STĘP MNISZKI ALE WCIĄZ  NA CZELE! GO RFANKA ZWYCIĘZ A  
I WDRAPUJE SIĘ NA PODIUM! SZAROTKA MA ZADYSZKĘ! KO-
SODRZEWINA O PUNKT OD PODIUM! KARHU DO CZOŁO WKI! 
DINGO PRZESKOCZYŁ WITKACEGO! NAGŁY UPADEK PINOKIA! 
GO RAL NAD GO RALKĄ! BOMBOWIEC NADAL NISKO LATA! 
 
Mniszka nie zwalnia prowadzenia! Szarotka i kosodrzewina 
rosną! Pinokio nie kłamie! Go r Fanka i Witkacy osiedli na lau-
rach! Dingo wyje zdecydowanie wyz ej! Go ralka przed go ralem! 
Niskie loty bombowca! Pantofle na poziomie podłogi! 

 
Człowiek człowiekowi wilkiem, a  

 

Koło Koło 

Koło 

Koło koło Koła 
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Nieprawda że... 
...Lila jest ostrą Gisiarą 

...Najbardziej polskim ciastem jest murzynek 

...Stolicą Zguby jest Banana 

...Grzesiek kupił Lili wkładki dobrego rozmiaru 

...Katechetka Ala wstawia na fejsbuka Wielkie Posty 

...Pan Leszek To Galek Anonimek 

...Bebak jest mistrzem anatomii po słowacku 

...Po Otrzęsinach Lila czuje więź z Siwką 

...Doktor Wódka zaleciła Kiszce przerwanie antybiotyku 

...Siwka w koszuli przyciąga większą uwagę niż Wiktor bez 

spodni 

...Złota Sowa jest zdechła 

...Kinga zmienia żwirek dinozaurom 

...Mariusz przyjeżdża z JNB (RPA) na Pene 

...Kiszka ci marsza gra 

…dziewczyny zapisują się na dendro żeby piłować paznokcie 

...chłopaki zapisują się na dendro żeby robić skręty 

…Ironman i Iron Maiden to rodzina 

...Oleszko fantazjuje o spoconym Bieniu 

...Kiszka chce przebić balonik 

...Czerski trenuje w Kanadzie mycie kubków 

...Czerski chce się zmyć z Kanady 

...w Kole jest wolny sedes 

...w Kole toczy się gra o sedes 

...zarząd pali archiwum bo nie mieści się w szafach 

...Katechetka potrzebuje Fe żeby się dobrze bawić 

Geografioły 

Witamy w nowym roku akademickim! 
USOS jak nie działał tak nie działa, na szczęście na ratunek przybywa dr hab. Zborowski: 


