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Kochani Czytelnicy! 

 Z racji, iż pogoda nas nie rozpieszcza, Wasza 

Wspaniała i Jedyna w Swoim Rodzaju Redakcja śpieszy 

z rozgrzewającym wszystkie serduszka ukochanym  

Globusikiem! Tym razem wręczamy w Wasze ręce świe-

żutkie 24 strony arcydzieła, które swą świetnością odci-

śnie na polskiej literaturze niż Prus i Reymont razem 

wzięci. A co w nim tym razem znajdziecie? Relacje, 

wywiady, felietony a nawet teksty piosenek w sam raz 

do śpiewania pod prysznicem (można też na Dniu Geo-

grafa)!  

 A skoro nawiązaliśmy już do literatury… Mamy 

nadzieję, że Geografia i Geologia nadal będą prowa-

dziły bardziej udane pożycie niż Mickiewicz i Słowacki. 

W przeciwnym razie skończymy jak niedźwiedź 

dyr. Balona—smutni i na lodzie.  

 W tym miejscu zakończymy nasze moralizator-

sko-pochwalne wywody. Życzymy wszystkim zmagają-

cym się z pracami: licencjackimi, magisterskimi, kom-

pilacyjnymi oraz posterami, żeby Wasze dzieła były 

równie bujne i doskonałe jak niniejszy numer!  
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To już było… 

 8.03.2017—Kółko wzajemnej adoracji z okazji 

Dnia Kobiet (więcej na stronie 17), 

 10.03.2017—Dzień Mężczyzn, 

 16.03.2017—Spotkanie w sprawie obozów wa-

kacyjnych (więcej na stronie 5), 

 23.093.2017—Warsztaty z rozpoznawania skał 

poprowadzone przez KNGS UJ, 

 29.03.2017—Dzień Otwartych Drzwi, 

 31.03.2017—24-godzinny Hackaton #Map_UJ 

(więcej na stronie 6), 

 2.04.2017—I Derby Wydziału  Geografii 

i Geologii (więcej na stronie 11), 

 6.04.2017—Festiwal Piosenki Geograficznej 

(więcej na stronie 19), 

 20.04.2017—Paleokoło. 

To nas czeka… 

 21.04.2017—Dzień Geografa 

 22.04.2017—Pingpongowy Turniej GiGantów  

 9-14.05.2017—Juwenalia 

 19-21.05.2017—Dni Geologii na Uniwersytecie 

Jagiellońskim w Krakowie  

 28.05.2017—Spacer Rozwojowy ZRR „Szpital

-ogród” 

 False friends to termin, którym określa się wyra-

zy które mają podobne brzmienie w dwóch obcych ję-

zykach, ale ich znaczenie jest inne. W tym artykule 

chciałbym przedstawić kilku "fałszywych przyjaciół" 

z gwary poznańskiej.  

 Jest więc w naszej gwarze słowo, które może 

brzmieć dwuznacznie dla innych. Jest to słowo chędo-

żyć, które u nas oznacza sprzątać. Słowo jest już coraz 

rzadziej spotykane i to chyba właśnie przez skojarzenia 

z tym innym jego znaczeniem. Bo w końcu nie do koń-

ca dobrze brzmi zdanie "wychędożyłem już wszystko 

w pokoju i garażu, jeszcze tylko samochód". 

 Chyba najlepszym przykładem będzie jednak 

"wiara". Jeśli w Wielkopolsce ktoś mówi "idę z wiarą 

do baru" to nie ma zamiaru nawracać barmanek, tylko 

spędzić czas ze swoimi ludźmi. Bo wiara to po poznań-

sku ludzie.  

 Jak widzicie słowa, jak na przyjaciół, bywają 

zdradliwe. Dlatego bądźcie czujni, bo nie znacie dnia 

ani godziny, gdy któreś postanowi Was zwieść. 

 

Maciej Skibka 

Z ŻYCIA KOŁA 
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Z pierwszej do drugiej stolicy 

czyli "false friends" 

OGŁOSZENIE NIEPŁATNE 

Redakcja składa serdeczne podziękowania 

wszystkim, którzy nadesłali swoje prace. To dla 

Was i dzięki Wam powstaje nasze pismo! 

Równocześnie zapraszamy wszystkich miłośni-

ków pióra do dzielenia się z nami materiałami, 

za pośrednictwem maila, Facebooka, gołębia 

pocztowego etc.  

CZEKAMY NA WASZE PRACE! 

Ryc. 1. Pierwszy (i nie ostatni) Żubr Sekretarza 



 

 

Jest wiosna, jest pięknie! 

Takie stwierdzenie słyszę coraz częściej 

w ostatnich dniach. Ma ono dwojakie podłoże. Jedno 

z nich jest niewątpliwie to klimatologiczne – zaiste porą 

roku, która obecnie panuje jest wiosna. Drugim jest 

fakt, że spotykam coraz częściej na swojej drodze Alek-

sandrę Zomkowską – Prezes Koła Naukowego Geolo-

gów Studentów UJ, która to takiego powiedzenia nadu-

żywa. 

Na początku było słowo, a konkretnie 108 słów 

wysłanych przeze mnie na adres mailowy Koła Geolo-

gów. Tyle wystarczyło, aby powitać nowych sąsiadów 

(Geolodzy przenieśli się wtedy z Oleandrów), zapropo-

nować szeroko rozumianą współpracę i wprosić się na 

spotkanie z Prezes w ich „kanciapie”. 

Pomysł wysłania takiego maila wy-

szedł na spotkaniu naszego Zarządu 

kilka dni wcześniej, kiedy to omawia-

jąc różne sprawy ktoś zauważył, że 

Geolodzy są teraz tak blisko, będzie-

my wkrótce jedynymi kołami na no-

wym wydziale, a do tego tak zwyczaj-

nie chcieliśmy ich poznać. 

Szedłem na spotkanie 

z kilkoma propozycjami, z których 

jedną udało się zrealizować 

w niezmienionej formie, z czego jako 

jej pomysłodawca jestem naprawdę 

dumny - Derby Wydziału Geografii 

i Geologii. Co prawda było ciężko 

i sytuacja, w której oboje proponuje-

my coraz to inne terminy i żaden nie 

pasuje to nam, to znowu Geologom 

była trudna. Na szczęście udało się 

ustalić termin… Nie do końca pasują-

cy, bo Geografowie będą dzień po 

MAP_UJ, natomiast Geologowie 

dzień po planowanym wyjeździe.  Jednak wielka deter-

minacja obydwu stron do podjęcia współpracy była 

w stanie przezwyciężyć te trudności. 

Spotkanie było owocne także pod względem 

naukowym. Udało nam się wynegocjować korzystną dla 

obydwu stron wymianę – oni dla nas przygotowują 

warsztaty z rozpoznawania skał, które odbyły się już 

23 marca, my natomiast zrobimy im szkolenie 

z przygotowywania posterów i sesji posterowej. 

Z zachwytem patrzyłem jak w czasie Derbów 

i wspólnego grilla, które odbyły się 2 kwietnia 

w Skawinie, członkowie naszych Kół bawili się wspól-

nie. 

Niech ta wiosna trwa jak najdłużej, 

a współpraca między nami kwitnie! 

Grzegorz Spytkowski  

Prezes KGUJ 

Czasem mam wrażenie, że ludzie patrzą na 

mnie jak na wariatkę, kiedy mówię tak, na przykład 

podczas deszczu. Słonko jednak wygląda do nas coraz 

częściej, budząc nas do życia i pozwalając patrzeć 

z nadzieją w przyszłość, po tych kilku zimnych, sza-

rych, ponurych miesiącach. 

Z nadzieją w przyszłość pozwala także patrzeć 

rozkwitająca współpraca między Kołami naszego nowe-

go Wydziału: Kołem Geografów UJ oraz naszym Ko-

łem Naukowym Geologów Studentów. Po cichu 

w naszym babskim zarządowym gronie już wcześniej 

wymieniałyśmy się pomysłami co do możliwej współ-

pracy z Geografami. Muszę przyznać, że trochę obawia-

łam się, że dla Geografii, jako kierun-

ku bardziej licznego i z Kołem, który 

ma na swoim koncie takie sukcesy jak 

Travenalia, będziemy tylko mniejszym 

bratem, z którym nie wiadomo, w co 

można się bawić. Szybko porzuciłam 

te obawy – a zaczęło się od niewinnej 

wiadomości, którą dostałyśmy na 

skrzynkę od Grzegorza Spytkowskie-

go – Prezesa KGUJ. Dalej sprawy po-

toczyły się szybko – zaproszenie na 

jedno, na drugie wydarzenie, burza 

pomysłów... Co prawda nie zawsze 

możliwe jest dobre zgranie się w cza-

sie, ale już niejednokrotnie się udało. 

I TO JAK! Nie tylko okazało się, że 

dla KGUJ nie jesteśmy jak mniejszy 

brat, ale nawet, że doskonale wiedzą, 

w co i jak z nami grać! Towarzyski 

mecz w piłkę nożną okazał się strza-

łem w dziesiątkę! GeoDerby odniosły 

niewątpliwy sukces, który na dobre 

potwierdził współpracę naszych Kół. 

Już są plany na następne edycje, i to z dwóch stron! Za 

nami także pierwsze spotkanie w ramach warsztatów 

z rozpoznawania skał, prowadzonych przez naszych 

członków, przed nami szkolenie posterowe, prowadzo-

ne przez Geografów dla nas. Za nami także wiele roz-

mów, podczas których dzielimy się następnymi pomy-

słami, problemami, które napotykamy przy realizacji 

oraz możemy wspólnie ponarzekać. Dzięki tym rozmo-

wom wiemy, że jest jeszcze wiele wspólnych planów do 

zrealizowania – warsztaty, imprezy integracyjne, być 

może jakiś wspólny wyjazd... Pomysłów tyle, a rok taki 

krótki! Wystarczy na pewno do następnej wiosny! 

A pomyśleć, że zaczęło się od jednej krótkiej 

wiadomości! 

Aleksandra Zomkowska 

Prezes KNGSUJ 
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Obozy naukowe 2017 

Szesnastego marca roku pańskiego dwa tysiące 

siedemnastego brać studencka skupiona wokół naszego 

Koła spotkała się na corocznym spotkaniu obozowym. 

Autorowi niniejszego artykułu powierzone w zaufaniu 

zostało zadanie opisanie tegoż wydarzenia. Nie jest to 

zadanie łatwe, bowiem od spotkania do momentu roz-

poczęcia prac nad artykułem w Wiśle, na wysokości 

Krakowa, upłynęło 1 244 160 hektolitrów wody, w Pol-

sce urodziło się 27 tys. dzieci a w Gliwicach wyprodu-

kowano 10 987 nowych Oplów Astra. Proszę więc Cie-

bie, Drogi Czytelniku, o wyrozumiałość, ponieważ pa-

mięć ludzka lubi płatać figle i niewykluczone, że zapa-

miętaliśmy coś inaczej.  

Spotkanie elektryzowało Kołowiczów od dłuż-

szego czasu. Wszystkie szepty oraz rozmowy 

w kuluarach poświęcane były tym kto, kiedy oraz gdzie 

zorganizuje tegoroczne obozy. Co sprawniejsi obserwa-

torzy mogli zauważyć nerwowe spojrzenia w stronę 

kalendarza, osób zgromadzonych w Kole. W czwartko-

wy poranek emocje sięgały zenitu. Nie wiedzieć czemu 

nikt z bardziej przedsiębiorczych Kołowiczów nie 

wpadł na pomysł przyjmowania zakładów. Wraz 

z obniżaniem się Słońca nad horyzontem do Koła za-

częły spływać tłumy. Przybywali uczestnicy poprzed-

nich obozów, aktywni Kołowicze, zaaferowani studenci 

pierwszego roku, kołowe dinozaury oraz kilku komplet-

nych randomów. Spotkanie dwoma zdaniami rozpoczął 

prezes KGUJ – Pan Grzegorz „Łysy” Spytkowski. 

Pierwszym zdaniem przywitał zgromadzonych. Drugim 

zaprosił do prezentacji organizatorów poprzednich edy-

cji obozów. Na pierwszy ogień poszła ekipa pirenejska. 

Piotr „Szubbi” Szubert oraz Patryk „Wacek”, 

„Orogeneza bolońska pasmo Carbonara” Wacławczyk 

weszli na scenę. Niestety Drogi Czytelniku nie wypada 

mi pisać w superlatywach o tej prezentacji, bowiem sam 

ją wygłaszałem. W krótki, acz zabawny, sposób zapre-

zentowano najważniejsze informacje dotyczące obozu. 

Następnie prezentację, odnośnie obozu w Estonii, wy-

głosił Maciej „Siwka” Siwka. Kołowicze pokrótce po-

znali trasę obozu, a także przygody uczestników. Do-

wiedzieli się także jak skutecznie podróżować w Estonii 

oraz dlaczego rozkład jazdy na przystanku jest tam 

kompletną abstrakcją. 

Po prezentacjach organizatorów poprzednich 

edycji, nadszedł czas na zasadniczą część spotkania, 

czyli propozycję tegorocznych obozów. Pierwszy na 

scenę wkroczył Maciej „Bryndz” Bryndza. Zapropono-

wał on obóz na Ukrainie, a dokładnie w jej zachodniej 

części, w której odnaleźć można malownicze, acz nie-

wymagające doświadczenia himalaistycznego, pasma 

górskie. Zaskoczeniem dla wszystkich był wysoki po-

ziom zaawansowania proponowanych przez Macieja 

badań naukowych. Ich celem miałoby być ustalenie 

maksymalnego zasięgu zlodowaceń na podstawie badań 

osadów morenowych. Drugą (i ostatnią) propozycję 

zaprezentowali Szubbi oraz Wacek. Mimo utrzymywa-

nia swoich zamiarów we względnej tajemnicy (a przy-

najmniej próbach jej utrzymania) nikt nie był zaskoczo-

ny. Organizowanie obozów kołowych jest bowiem jak 

heroina – uzależnia od pierwszego razu. W tym roku 

ekipa P&P ponownie wybiera się na południe. Przewró-

cono jednak o 180O koncepcję względem obozu w Pire-

nejach. Tym razem wyjazd ma być tani oraz bardziej 

spontaniczny. Zamiast samolotu pociąg, zamiast busów 

autostop, a zamiast płatających figle i bawiących się 

w chowanego rzek, pewne jak amen w pacierzu czy 

pomidorowa w poniedziałek, zjawiska krasowe.  

W kilku słowach podsumowując tegoroczne 

spotkanie obozowe należy podkreślić, że już po raz 

trzeci organizowane są równolegle dwa obozy. Oznacza 

to, że Kołowicze coraz chętniej jeżdżą na wyprawy, 

integrują się oraz poświęcają pracy naukowej w waka-

cje. Możemy więc patrzeć w przyszłość spokojnie, bę-

dąc pewnymi co do przyszłości naszego kochanego Ko-

ła.  

 

Piotr „Barista” Szubert 
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#MAP_UJ! 

MAP_UJ – czym jest impreza kryjąca się pod tą  

nazwą? 

Wydarzenie to ma charakter konkursu, w któ-

rym uczestniczą zespoły składające się ze studentów 

posiadających wiedzę i umiejętności związane z wyko-

rzystaniem systemów informacji geograficznej. W cią-

gu 24 godzin uczestnicy pracują nad znalezieniem naj-

lepszego rozwiązania, na któryś z problemów przedsta-

wionych przez organizatorów konkursu – głosi oficjalna 

strona. 

 

Jak to się zaczęło… 

Dla nas, członków KGUJ biorących udział 

w przygotowaniu, wszystko zaczęło się  pod koniec 

stycznia, kiedy dr Dominik Kaim zaprosił mnie na spo-

tkanie ze Szczepanem Żurkiem w sprawie ciekawego 

projektu. Nieświadomy tego co mnie czeka, poszedłem 

i dowiedziałem się, że robimy imprezę w formie 24-

godzinnego hackatonu. Brzmi super, ale kiedy? Za dwa 

miesiące – 31 marca/1 kwietnia.  Jak szybko policzy-

łem, przez mającą niedługo rozpocząć się sesję odpada 

nam niemal połowa czasu, który mieliśmy na przygoto-

wania. Impreza jakiej nie robiliśmy nigdy wcześniej do 

zorganizowania w 5 tygodni? Do tego przy masie in-

nych obowiązków? Brzmi jak wyzwanie! 

Do realizacji tego ambitnego przedsięwzięcia, 

wyznaczyliśmy 10-osobowy zespół, złożony 

z członków Zarządu oraz wówczas jeszcze tworzącej 

się grupy GIS. Naszą rolą było zorganizowanie niemal 

całości cateringu, przygotowanie budynku Instytutu na 

przyjęcie uczestników oraz zadbanie o to, aby zawodni-

cy czuli się dobrze goszcząc u nas. Dodatkowo, nieza-

wodna w takich chwilach, Kinga Kiszka wykonała logo 

imprezy. 

Patrząc na czas, jaki mieliśmy przeznaczony na 

realizację tych zadań, mogę z czystym sumieniem po-

wiedzieć – spisaliśmy się na medal. 

 Maraton Mapaton 

Impreza rozpoczęła się w piątkowe popołudnie. 

O 18:00 mgr Paweł Cywiński z Uniwersytetu Warszaw-

skiego otworzył nasz mapathon wykładem pt. 

„Tożsamość mapy”.  Następnie uczestnicy zostali za-

znajomieni z trzema blokami tematycznymi, przygoto-

wanymi przez Mentorów z naszego Instytutu oraz z fir-

my HERE, które dotyczyły następujących zagadnień: 

1. Aktualizacja map na podstawie zdjęć i PROBE. 

2. Jak efektywnie aktualizować bazę danych POI. 

3.  Stwórz schemat i zasady funkcjonowania spo-

łeczności internetowej skupionej wokół edycji 

mapy. 

Ryc. 1. Komitet organizacyjny #MAP_UJ!  

Ryc. 2. Strefa chill-bardzo-out  
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Uczestnicy mogli dokonać wyboru tematu poprzez wej-

ście do jednej z sal – 1.23, 1.25 lub 1.26. Po zatrzaśnię-

ciu się za nimi drzwi, nie było już odwrotu.  

Całe pierwsze piętro Instytutu zostało przygoto-

wane przez nas na potrzeby uczestników. Zaaranżowali-

śmy jadalnię, salę rozrywki z ping pongiem, strefę wy-

poczynku, sypialnię a przede wszystkim sale do pracy. 

Zadbaliśmy też o dobre samopoczucie zawodników, 

poprzez ciągłe napełnianie ich żołądków. Kiedy oni 

ciężko pracowali nad rozwiązaniem swoich zadań, my 

pracowaliśmy nad krojeniem papryki, aby dobrze pre-

zentowała się na kanapkach. W międzyczasie oczywi-

ście trzymaliśmy kciuki za wszystkich startujących 

w zawodach, a szczególności za naszych Kołowiczów. 

Niestety była to jedyna pomoc jaką mogliśmy im zaofe-

rować, bo poza takim wsparciem wszystko było w ich 

rękach (i głowach). 

 

Większość zespołów zakończyła pracę przez 

obiadem, który wraz z atrakcjami związanymi 

z pojawieniem się wielbłąda na Kampusie (sic!), był 

głębokim oddechem przed decydującym etapem – 

dwiema rundami prezentacji. Niemal równo 24 godzi-

ny od rozpoczęcia zmagań zwycięski zespół z Lublina 

w składzie Paulina Deryło i Joanna Krahel odebrał za-

służoną nagrodę. Warto dodać, że w gronie wyróżnio-

nych finalistów znaleźli się Marcin Zając i Anna Bartos, 

a Jan Leja został wylosowany do nagrody pocieszenia – 

Samsunga S6 Galaxy. 

W imieniu Koła Geografów chciałbym podzię-

kować Szczepanowi Żurkowi z firmy HERE, 

dr Piotrowi Trzepaczowi oraz dr Dominkowi Kaimowi 

za zaufanie, jakim nas obdarzyli powierzając nam część 

przygotowań do imprezy, za możliwość nabycia no-

wych doświadczeń oraz przede wszystkim za stworze-

nie możliwości spędzenia czasu z interesującymi ludź-

mi.  

Kołowiczom pomagającym w przygotowaniach 

składam jeszcze raz serdeczne podziękowania za zaan-

gażowanie w pracę i stworzenie wspaniałej atmosfery 

w czasie całej imprezy. 

Grzegorz Spytkowski 

Prezes KGUJ  

Ryc. 3. Główna atrakcja dnia drugiego (oprócz jajecznicy 

dr. Trzepacza) 

Ryc. 4. Bohaterowie #MAP_UJ 
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Legendy Geografii  

Dominika Wałaszek: Jesteś naszym starszym kolegą 

po fachu, absolwentem UJ. Przeszedłeś podobną ścież-

kę, jaką my teraz kroczymy. Jednak każde z nas trafiło 

tu z innego powodu. Jaki był Twój? Skąd pomysł wła-

śnie na geografię?  

Szczepan Żurek: Wbrew pozo-

rom to jest bardzo oczywiste – moi 

rodzice studiowali geografię na UJ, 

tutaj się poznali. Od dziecka żyłem 

ich historią. Często opowiadali 

o życiu uniwersyteckim. W sumie 

jesteśmy bardzo geograficzną ro-

dziną. Moi rodzice, moja siostra 

i ja – wszyscy studiowaliśmy geo-

grafię. W moim przypadku była to 

geografia fizyczna na specjalności 

hydrologia, pod kierunkiem profe-

sora Chełmickiego.  

DW: A Koło? Przez lata byłeś jego członkiem, pełni-

łeś funkcję m.in. prezesa. Co nakłoniło Cię do dołącze-

nia do Koła? Jak do niego trafiłeś?   

SŻ: Jak już mówiłem, rodzice często opowiadali 

o życiu uniwersyteckim, a w nim ciągle przewijał się 

temat Koła Geografów – oni byli związani z Kołem, 

jeździli na różnego rodzaju wyjazdy, angażowali się 

w  życie kołowe, więc i ja przychodząc na geografię 

wiedziałem, że do KGUJ warto zajrzeć. Dlatego do Ko-

ła trafiłem od razu. Wtedy organizowało się obozy ad-

aptacyjne dla świeżych adeptów geografii (takowe na-

dal mają miejsce bytu – przyp. red.) i ja na taki obóz 

pojechałem. Tak naprawdę wcześniej zacząłem życie 

kołowe niż uniwersyteckie.  

DW: Jakie Koło było wtedy? Czy jest jakieś porów-

nanie do tego jak wygląda obecnie?  

SŻ: Zawsze wydawało mi się, że Koło ma fluktuacje, 

że działa w sinusoidzie – jest okres dużej aktywności, 

potem przypada kilka lat wycisze-

nia, a później znów przychodzi 

kilka osób, które napędzają 

wszystko na nowo. Za moich cza-

sów też tak było. Mam wrażenie, 

że przez te 6 lat kiedy studiowa-

łem, w Kole sporo się działo. Mo-

że pod koniec studiów mniej 

uczestniczyłem w życiu kołowym, 

ale w zasadzie od początku dosyć 

prężnie działaliśmy z różnymi ini-

cjatywami. Czy jest podobne do 

tego co się teraz dzieje? I tak i nie. 

Nie chcę teraz zabrzmieć jak stary 

dziad i powiedzieć, że nie mieliśmy takich możliwości 

jak wy, młodzi macie teraz. Mieliśmy takie możliwości, 

ale wielu z tych możliwości nie wykorzystaliśmy. Robi-

liśmy dużo, ale wtedy też było nas dużo więcej na roku. 

Były studia zaoczne więc ludzi, którzy się kręcili po 

Instytucie, było dużo więcej i siłą rzeczy dużo się działo 

wokół studiów. Ciągle były jakieś wyjazdy, ogniska 

itd., więc nie zawsze nasze życie koncentrowało się wo-

kół Koła. Pewnie dlatego też często nam brakowało siły 

na to, żeby organizować życie kołowe. Wydaje mi się, 

że w gruncie rzeczy teraz podobnie działacie jak my 

wtedy.  

DW: Jeśli już nawiązałeś do imprez, to jesteś naszą 

Legendą Geografii - stworzyłeś Dętki. Co się czuje 

przychodząc po latach i widząc plakat zwiastujący XVI 

edycję Mistrzostw?  
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 W listopadzie 2015 roku Allegro postanowiło wkroczyć na rynek z serią krótkometrażowych filmów, będą-

cych interpretacją ludowych podań. Co to ma wspólnego z naszymi legendami? Pewnie tylko kawałek tytułu. My nie 

będziemy snuć bajek o złym smoku porywaczu, szewcu-pirotechniku, czy zielarce parającej się w wolnych chwilach 

ekoterroryzmem. Bohaterami naszego cyklu będą mniej lub bardziej znane Wam osoby, związane z naszym Instytu-

tem, które powspominają czasy, w których byli jeszcze studentami, pochwalą się co teraz robią i być może zainspiru-

ją do… zobaczymy do czego. I tak oto, jako pierwszy na naszej liście do odstrzału, pojawia się Szczepan Żurek – 

były Kołowicz, a obecnie Community Analyst w HERE.   



 

 

SŻ: Co roku obserwuję relację z Dętek na facebo-

ok’u kołowym! Co roku też się modlę o to, żeby nikt 

nie zginął. Wiem jak ekstremalny jest to sport, widzia-

łem wiele wypadków dętkowych i naprawdę jestem pod 

dużym wrażeniem, że od 16 lat nie było większych kon-

tuzji. Chyba, że o czymś nie wiem...  

DW: Żeby wymyślić coś takiego jak zawody w zjeż-

dżaniu na napompowanej gumie, trzeba wykazać się 

niezłą inwencją twórczą. Jak wpadliście na ten pomysł? 

Skąd właśnie dętki?  

SŻ: To już się trochę zatar ło w mojej pamięci – nie 

pamiętam dokładnie kto i kiedy wyskoczył z tym, że 

można zjeżdżać na dętkach. Pamiętam za to nasz pierw-

szy wyjazd. Pojechaliśmy na Chatkę Skalanka – tam 

zabraliśmy te dętki i stwierdziliśmy, że to jest świetny 

sport, dobra zabawa, wielka adrenalina i dyscyplina, 

której nikt nie trenuje, a więc mamy szansę na mistrzo-

stwo. I tam wtedy tak jakoś się wydarzyło, że przyje-

chało kilku naszych znajomych geografów z Warszawy 

i innych ośrodków. Razem stwierdziliśmy, że trzeba 

zorganizować turniej – Mistrzostwa Geografów 

w Zjazdach na Dętkach. I tak się to zaczęło.  

DW: A potem potoczyło się już dalej – kolejne chatki, 

kolejne turnieje?  

SŻ: Tak. Wydaje mi się, że w sumie uczestniczyłam 

w sześciu edycjach, także po zakończeniu studiów. Po-

tem (po pierwszej edycji – przyp. red.) Dętki robiliśmy 

w różnych miejscach. W zasadzie, co roku wybierali-

śmy inną lokalizację, żeby wypróbować inną trasę, inne 

warunki. Oczywiście nie zawsze się to udawało – pula 

chatek studenckich jest ograniczona, ale wtedy to było 

naszą ambicją, żeby też przy okazji Dętek robić sobie 

wycieczki krajoznawcze, żeby zobaczyć coś nieznane-

go, jakieś nowe miejsce, może odkryć jakąś nową chat-

kę. Czasem nam to fajnie wychodziło, a czasem bywało 

gorzej, gdy okazywało się, że chatka nie ma dobrego 

stoku, wszędzie jest las albo chatkowy jest niemiły. Ge-

neralnie mówiąc, bywało różnie.  

DW: Były studia, było Koło, były Dętki. Pojawiło się 

magiczne mgr przed nazwiskiem i co dalej?  

SŻ: Pamiętam, że jak skończyłem studia to 

„złapałem doła”. To były lata, kiedy bezrobocie wśród 

absolwentów było dosyć wysokie. Większość moich 

znajomych wyjeżdżała za granicę. Myślę, że z naszego 

rocznika około 80% osób od razu wyjechało. To było 

tuż po wstąpieniu do Unii Europejskiej, więc decyzja 

o  migracji była pierwszą, jaka przychodziła na myśl – 

tutaj ciężko było znaleźć jakąś sensowną pracę, a dys-

proporcja w zarobkach była gigantyczna. Ja się wtedy 

załapałem do jednej z krakowskich korporacji, przepra-

cowałem pół roku, a później pojawiła się oferta pracy 

w HERE. Początkowo, przez pierwsze osiem lat, praco-

wałem w naszym biurze krakowskim. Potem przenio-

słem się do Warszawy. 

DW: Gdybyś lata temu nie zaczął przygody z geo-

grafią to zapewne nie trafiłbyś do HERE.  

SŻ: Na pewno nie.  

DW: A co by było gdyby nie było geografii? Zasta-

nawiałeś się kiedyś nad innym kierunkiem swojej karie-

ry?  

SŻ: Już w liceum byłem przekonany, że chcę studio-

wać geografię. Pamiętam, że moi rodzice namawiali 

mnie na to, żebym wybrał geodezję. Nawet byłem na 

egzaminach wstępnych, ale wiedziałem, że to nie dla 

mnie. Poszedłem na te egzaminy dla świętego spokoju, 

ale zupełnie się do tego nie przyłożyłem. Wiedziałem, 

że chcę studiować na Grodzkiej 64. I w zasadzie nie 

przypominam sobie, żebym wtedy rozważał jakąkol-

wiek alternatywę.  

DW: Geograf z powołania! Ale skoro już wspomnie-

liśmy HERE – spotykamy się tutaj, w sali 1.26, w piątej 

godzinie zmagań uczestników #MAP_UJ. Skąd pomysł 

na to wydarzenie?  

SŻ: Nasza współpraca z uniwersytetami ciągnie się 

już kilka lat. Co roku powtarzamy ten sam program – 

staże, praktyki, wyjazdy, pokazy. W tym chcieliśmy 

zrobić coś nowego, podjąć nowe wyzwanie, w które 
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moglibyśmy wciągnąć też Uniwersytet. Wydaje mi się, 

że to przyszło na myśl podczas rozmowy z Piotrem i 

Dominikiem (dr Piotr Trzepacz i dr Dominik Kaim – 

przyp. red.). Zaproponowałem im, że moglibyśmy zro-

bić coś razem, jakiś konkurs, może w formie hackatho-

nu. To dość popularna formuła, wydaje się być atrak-

cyjna, a w dodatku sprawdzona również w warunkach 

krakowskich. Pomyślałem, że można by było zastoso-

wać ją w GIS-ie lub szerzej, w temacie geografii. Piotr 

i Dominik bardzo szybko kupili ten pomysł, potem 

przekonali dr Drewnika, i jakoś to poszło do przodu.  

DW: I tu wkraczają nasi Kołowicze. Jak oceniasz 

naszą młodocianą kadrę organizatorską? 

SŻ: Jestem pod dużym wrażeniem. Naprawdę. My-

ślę, że gdyby nie Kołowicze, gdyby nie Wasza imponu-

jąca organizacja pracy, nie poradzilibyśmy sobie z przy-

gotowaniem tego wydarzenia. Ja trochę jestem człowie-

kiem chaosu – zostawiam dużo rzeczy na ostatnią chwi-

lę, często jestem nieprzygotowany, improwizuję. Mam 

przy tym takie szczęście, że zazwyczaj spadam na czte-

ry łapy. Jednak wiem, że w sytuacjach, w których trze-

ba pomyśleć o czymś zawczasu, przygotować coś wcze-

śniej, choćby zrobić zakupy, ja się nie sprawdzam. 

W przypadku #MAP_UJ, cały ciężar wzięli na siebie 

Kołowicze i chwała im za to.  Myślę, że gdyby nie ich 

praca, to siedzielibyśmy tu w tej chwili głodni.  

DW: Może nie byłby tak źle? W każdym razie, Twoje 

słowa na pewno działają mobilizująco, szczególnie 

w kontekście nadchodzących wydarzeń. Jak już wiesz, 

w  ym kołowym roku kalendarzowym mamy dwie no-

we imprezy – na jednej właśnie się znajdujemy, druga 

to I Derby Wydziału Geografii i Geologii UJ. Sądzisz, 

ze uda nam się stworzyć coś na kształt Dętek?  

SŻ: Biorąc pod uwagę popularność piłki nożnej 

w naszym społeczeństwie myślę, że jest to możliwe. 

Chociaż przy okrojeniu Wydziału do dwóch Instytutów 

może to być trudne zadanie. Trzymam kciuki, bo uwa-

żam, że to jest świetny pomysł. Tylko nie podchodził-

bym do tego zbyt ambicjonalnie, żeby od razu stworzyć 

coś, co stanie się legendą. Takie legendy powstają za-

zwyczaj, jak się podchodzi do organizowanych wyda-

rzeń na luzie, bez wyśrubowanych ambicji. Nie ma się 

co napinać, że musicie stworzyć wydarzenie, które 

przez najbliższe dwadzieścia lat będzie trwało cyklicz-

nie. Może udać się dwukrotnie, trzykrotnie, ale i tak 

najważniejsze, żeby to była dla wszystkich świetna za-

bawa.  

DW: Ale na #MAP_UJ w przyszłym roku liczyć mo-

żemy?  

SŻ: Mam nadzieję! 

DW: Jesteś żywym przykładem na to, że można 

chcieć studiować geografię, ukończyć ten kierunek 

i być szczęśliwym, osiągnąć sukces. Pomimo wielu ta-

kich dowodów-absolwentów, sporo osób nadal twierdzi, 

że geografia to kierunek bez przyszłości, że to sztuka 

dla sztuki. Jakiego kontrargumentu wobec tych zarzu-

tów byś użył?  

SŻ: Jeżeli ktoś idzie na studia, tylko po to żeby zara-

biać pieniądze i to jest jego jedyna motywacja, to geo-

grafia rzeczywiście może nie być zbyt szczęśliwym wy-

borem. To nie znaczy, że po geografii jest się skazanym 

na biedowanie, ale jeżeli kogoś pociągają duże pienią-

dze, to będzie miał dość trudne zadanie. Rysowanie 

map, pisanie analiz, tworzenie planów zagospodarowa-

nia czy kopanie odkrywek glebowych to nie są szcze-

gólnie intratne zajęcia. Myślę, że w pewnym momencie 

przychodzi jednak taka konstatacja – po co ja studiowa-

łem przez te pięć lat, uczyłem się tych stolic i prawo-

brzeżnych dopływów Wisły, skoro jedyna wiedza, jaka 

jest mi potrzebna, to w jaki sposób sprzedać jakiś pro-

dukt. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś czuje w sobie pasję 

geografa, to po tych studiach znajdzie dla siebie jakąś 

niszę geograficzną i prędzej czy później, będzie robić 

takie rzeczy, które będą mu sprawiać przyjemność.  

DW: Zatem jaką dobrą radę dałbyś wszystkim, do 

których trafi ten numer?  

SŻ: Znowu muszę zabrzmieć trochę jak stary dziad, 

ale ja bym wam radził przede wszystkim, żebyście do-

brze wykorzystali czas studiów. Ja wiem, ze to pewnie 

słyszycie od wielu osób, że to jest najlepszy okres w 

życiu i takie tam truizmy, ale to niestety prawda. To jest 

naprawdę wyjątkowy czas, który najczęściej doceniamy 

dopiero po zakończeniu studiów. To teraz macie naj-

więcej czasu by realizować swoje pasje i warto jest 

z tego korzystać ile tylko się da.  

 

Dziękujemy za udzielenie wywiadu! 

Dominika Wałaszek 

10  kwiecień 2017  



 

 

kwiecień 2017   11

I Derby Wydziału Geografii i Geologii 
Skawina, ul. Konstytucji 3 Maja 

Niedziela, 2 kwietnia 2017 

15:40 

 Piękne, słoneczne niedzielne popołudnie, tempe-

ratura około 25 stopni Celsjusza – warunki wprost ide-

alne do rozegrania emocjonującego sportowego wido-

wiska. Naprzeciw siebie stają reprezentacje złożone, 

w znaczącym stopniu, z członków Kół Geografów 

i Geologów. 

 Po pierwszym gwizdku sędziego Maciej Siwki 

drużyny szaleńczo zaczęły nacierać na siebie, jak gdyby 

nie miały świadomości, że do końca meczu jeszcze nie-

mal godzina gry. Porywcze ataki były skutecznie prze-

rywane przez zdyscyplinowane formacje defensywne 

obu drużyn. Na pierwszą bramkę musieliśmy czekać do 

13. minuty, kiedy to Jacek Kucia skutecznym strzałem z 

linii pola karnego pokonał bramkarza. Geologowie od-

powiedzieli w 16. minucie strzałem z rzutu wolnego 

wykonanym przez Michała Wiącka. W końcówce 

pierwszej połowy przebłysk geniuszu gwiazdy zespołu 

geografów – Maćka Filiksa ponownie wyprowadził dru-

żynę na prowadzenie. Po zmianie stron, Geologia w 33. 

minucie odrobiła straconą bramkę za sprawą strza-

łu Roberta Kostki. Dalsza część spotkania to siłowanie 

się dwóch stron i bezskuteczne próby oddania celnego 

strzału. Padła nawet bramka dla Geografii, jednak po 

uwagach stojących najbliżej zawodników Geologii oka-

zało się, że piłka wpadła przez boczną siatkę. Z loży 

VIP, w której była pisana niniejsza relacja, niestety nie 

sposób było zweryfikować tych informacji. Zgodnie 

z ideą fair play postanowiono nie uznać bramki. Sytua-

cja ta ewidentnie uśpiła zawodników Geografii, bo 

w 54. minucie Jakub Konopek wyprowadził swój ze-

spół po raz pierwszy na prowadzenie. Ostatnie minuty 

przypominały swoim tempem początek meczu. Piłka 

znajdowała się to pod jedną to pod drugą bramką, jed-

nak wszystkie ataki były bezskuteczne. Dopiero 

w doliczonym czasie gry piękną główką popisał 

się Antoni Toczyński. Jedyny problem był taki, że po-

konał nią własnego bramkarza. Po meczu odbył się 

wspólny grill nad Skawinką, po którym wszyscy w do-

skonałych humorach wrócili do domów. 

 Wynik końcowy 3:3. Pierwsze derby zakończone 

bez rozstrzygnięcia. Rzuciliśmy wyzwanie Geologom 

do zorganizowania kolejnych rozgrywek jeszcze w tym 

roku, natomiast oficjalne III Derby za rok, w kwietniu 

2018. 

 Entuzjazm, z jakim spotkało się to wydarzenie, 

świetna zabawa zawodników i kibiców każe nam przy-

puszczać, że współpraca między Kołami i znajomości 

zawarte w tym dniu zaowocują w przyszłości. Dzięku-

jemy Kołu Naukowemu Geologów Studentów UJ za 

przyjęcie wyzwania i stworzenie pięknego studenckiego 

święta sportu. 

Grzegorz Spytkowski 



 

 

Szedł niedźwiedź po lodzie i załamał się 
dr hab. Jarosław Balon (gościnnie) 

Ilustracje: Michał Stelmaszewski 

 Dawno, dawno temu, gdy na mojej głowie było 

znacznie więcej włosów, a ich kolor był kruczoczarny, 

byłem sobie asystentem w Instytucie Geografii (tak się 

wtedy nazywał) UJ. I prowadziłem wtedy – obok in-

nych zajęć – tzw. proseminarium na I roku. Przez cały 

semestr studenci przygotowywali referaty, które mieli 

napisać i wygłosić na zajęciach. Ja zaproponowałem 

oczywiście tematykę tatrzańską referatów i studenci 

pisali, jedni lepiej, inni gorzej. Był tam taki student, 

który wybrał jako temat „Świat zwierzęcy Tatr” i przy-

gotował bardzo fajny referat. Ale opisując losy nie-

dźwiedzia, który wiosną wybrał się na spacer po bodaj-

że Przednim Stawie Polskim, napisał: S Z EDŁ  N IE-

DŹWIEDŹ PO LODZIE I  ZAŁAMAŁ SIĘ. Nie 

muszę chyba wyjaśniać, że chodziło mu o to, iż załamał 

się lód, ale wyszło, że niedźwiedź. No cóż, ja bym się 

pewnie też w takiej sytuacji załamał… Rzecz jasna, 

nieźle się ubawiłem i do dziś z Wojtkiem to wspomina-

my czasem. A, zapomniałem napisać, że ów student 

nazywał się Wojciech Maciejowski… 

 Później trafił mi się na innych zajęciach tekst, że: 

PIERWSZĄ POLKĄ, KTÓRA WYSZŁA NA 

CZOMOLUNGMĘ BYŁA WANDA RUTKIE-

WICZ, A WARUNKACH ZIMOWYCH WYSZLI 

NA NIĄ CICHY I  WIELICKI . Natychmiast sko-

mentowałem to pod tekstem: „A fe, we dwóch na jedną 

Rutkiewicz i to jeszcze w warunkach zimowych”… Jakiś 

czas potem: N A  PUS T Y N I N IE M A  Ż A DN Y CH 

ZWIERZĄT, ŻYJĄ TU TYLKO WIELKIE DRA-

PIEŻNIKI (dopisałem pod tym: „a na obiad chodzą do 

baru mlecznego…”). Ale to wszystko zainspirowało 

mnie do zapisywania lapsusów, trafiających się w bar-

dzo różnych tekstach, zresztą nie tylko studenckich.   

 Część z tych lapsusów wcale nie wynika z błę-

dów składniowych czy literowych. Przykładowo nie ma 

żadnego błędu w sformułowaniu: GŁ ÓW N Ą  

ATRAKCJĄ MIEJSCOWOŚCI SĄ IMPREZY 

ORGANIZOWANE PRZEZ PAŃSTWOWE STA-

DO OGIERÓW. Pomimo to wizja imprezy organizo-

wanej przez stado ogierów jest jakoś tam zabawna. 

Z kolei zdanie: BUDOW A  DR OGI EK S PR ES O-

WEJ W POBLIŻU OSTOI DZIKICH ZWIE-

RZĄT CZYNI TO PRZEDSIĘWZIĘCIE SKRAJ-

NIE NIEBEZPIECZNYM nasuwa natychmiast obraz 

groźnych lwów czy przynajmniej niedźwiedzi atakują-

cych budowniczych drogi, tymczasem nic z tych rzeczy 

– chodziło o niebezpieczeństwo dla owej dzikiej zwie-

rzyny (saren, borsuków…). Zupełnie prawidłowe zda-

nie: W Y S PA  S T A N OW I 

MIEJSCE DESTYNACJI 

EMERYTÓW I RENCI-

STÓW budzi trochę niemiłe 

skojarzenia, jak w kawale o te-

ściowej wybierającej się na ro-

werze na cmentarz, którą zięć 

pyta: A kto rower odprowadzi? 

Nieco makabrycznie brzmi też 

w sumie prawidłowa konstatacja, 

że JEDN Ą  Z  FUNKCJI 

GLEBY JEST CHOWANIE 

CIAŁ MARTWYCH ZWIE-

RZĄT I LUDZI .  Z kolei 

w naprawdę zabawnym zdaniu: 

RUNO LEŚNE ZAPEWNIA 

JADŁO DLA WYGŁODNIA-

A mogłem  

w  

Bieszczady... 
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ŁYCH TURYSTÓW, nawet nie bardzo wiadomo co 

nas bawi, czy zestawienie staropolskiego słowa „jadło” 

z naukowym „runem leśnym”? Czy potoczność słowa 

„wygłodniały” nie pasującego do naukowego typu nar-

racji?  

 Za inne błędy „odpowiedzialna” wydaje się choć 

w części autokorekta komputerowa.  Do dziś pamiętam 

upór tej głupiej maszyny, która autora o nazwisku 

„Chorley” uparcie zmieniała mi na „Cholery”. Mało 

w jednym miejscu tak nie poszło w książce habilitacyj-

nej, moja Żona wychwyciła to prawie w ostatniej chwi-

li… I stąd pojawiają się w pracach np. Ł ODZ IE 

PRZEPIĘKNIE PRZYSTROJONE KWITAMI  

(chodziło o kwiaty), PER S K IE (na wszelki wypadek – 

miały być permskie) S K A Ł Y  W UL K A N ICZ N E, 

DESTYLACJE TURYSTYCZNE (brzmi zachęcają-

co, ale chodziło o destynacje…)  a nawet (autentyk!): 

DUSZPASTERSTWO OWIEC W KARPATACH 

RUMUŃSKICH. No cóż, skoro jak wiadomo, Bóg 

jest Dobrym Pasterzem, można też prowadzić działal-

ność duszpasterską wśród owiec…  

 Jednak znacząca część owych lapsusów wynika 

po prostu z niewłaściwego użycia słów, które nijak nie 

pasują do języka naukowego, który obowiązuje w pra-

cach dyplomowych. Użycie tych słów bywa często kal-

ką z mniej formalnego języka  przewodników czy fol-

derów. Tylko w folderze jako tako brzmi: UR OCZ E 

TABERNAKULUM  czy OBFITOŚCI NATURAL-

NE GMINY, a nawet, że DOL IN A  DOS T A R CZ A  

NIESAMOWITYCH WRAŻEŃ, czy też są N IEB O-

TYCZNE SZANSE NA ROZWÓJ RUCHU TU-

RYSTYCZNEGO. Zanotowałem też: GL EB Y , 

KTÓRE WYTRĄCIŁY SIĘ W WYNIKU PANU-

JĄCEGO KLIMATU, OSOBY, DLA KTÓRYCH 

RAJEM NA ZIEMI SĄ MIEJSCOWE SZLAKI 

TURYSTYCZNE oraz DOL IN Ę, K T ÓR A  S T A -

ŁA SIĘ NATCHNIENIEM OBJĘCIA TEJ 

PRZESTRZENI PARKIEM NARODOWYM. Po-

toczność określeń skutkuje niekiedy nie planowanymi 

dwuznacznościami, jak np. sformułowanie CHODZ E-

NIE PO SŁOŃCU, piszącej o niebezpieczeństwach 

gór studentce kojarzyło się wyłącznie z groźbą poraże-

nia słonecznego, mnie – raczej z poparzeniami stóp.  

W tekście naukowym wszelkie hiperbole (czyli 

przesadnie) brzmią delikatnie mówiąc źle. Podobnie jak 

rozmaite antropomorfizmy typu: N A  T ER EN IE L A -

SÓW I PÓL BYT SWÓJ WIODĄ KUROPATWY , 

ROŚLINNOŚĆ W STREFIE POLARNEJ JEST BAR-

DZO BIEDNA, OBSZAR MOŻE POCHWALIĆ 

SIĘ KORYTARZAMI EKOLOGICZNYMI , ZA-

MEK SIĘGA SWYCH POCZĄTKÓW… Trafiłem 

nawet na region, który PŁ A W I S IĘ W Y S T ĘPO-

WANIEM LICZNYCH OBIEKTÓW ZABYTKO-

WYCH, na utwory skalne, które S Ą  IN ICJA T OR A -

MI GŁÓWNYCH PODPOWIERZCHNIOWYCH 

ZBIORNIKÓW WODNYCH a także na ZLEWNIE 

RZEK, KTÓRE NIE PROWADZĄ DZIAŁAL-

NOŚCI W  POSTACI WÓD PŁYNĄCYCH. Nawet 

pozornie poprawne: DL A  K ON T R A S T U 

Z  PÓŁNOCY NAPŁYWA POWIETRZE MROŹ-

NE , brzmi trochę zabawnie (czy ono naprawdę napływa 

dla kontrastu?).   

Do tej kategorii można też zaliczyć prawdziwy 

koszmarek językowy: W A R T OŚ CI T UR Y S T Y CZ -

NE OBSZARU ODNAJDUJĄ SIĘ W ZAKRESIE 

ARCHITEKTURY , w którym oprócz antropomorficz-

nego „odnajdywania się” pojawia się też urzędniczy 

zwrot „w zakresie”, już nie wspominając o bardzo nie-

zręcznych „wartościach turystycznych”. Inny koszma-

rek to: WSZYSTKIE W Y M IEN ION E EL EM EN -

TY RZEŹBOTWÓRCZE SKŁADAJĄ SIĘ NA 

NIEPOWTARZALNĄ CAŁOŚĆ KRAJOBRAZU, 

TWORZĄC TYM SAMYM PODSTAWĘ DO 

DALSZYCH PROCESÓW, DZIAŁAŃ MAJĄ-

CYCH NA CELU WZROST ATRAKCYJNOŚCI 

TURYSTYCZNEJ. Błędów tym zdaniu nie da się po-

liczyć na palcach jednej ręki, dla mnie najbardziej za-
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bawne jest to, że elementy rzeźbotwórcze nie mają tu 

nic lepszego do roboty, jak dbanie o atrakcyjność tury-

styczną…  

Czasami pojawiają się określenia całkowicie 

prawdziwe, ale tak oczywiste, że zupełnie niepotrzebne, 

a przez to zabawne. I tak nie ma sensu pisać że: W O-

DY POWIERZCHNIOWE W MOIM TERENIE 

SPŁYWAJĄ W DÓŁ (czyżby w innych miejscach 

płynęły do góry?), CIEK I PŁ Y N Ą  OB N IŻ EN IA -

MI I DOLINAMI (bo przecież zwykle nie spotykamy 

ich na wzniesieniach), czy też L IN IA  GR A N ICZ N A  

GMINY MA CHARAKTER PODŁUŻNY  (każda 

linia ma taki charakter; jest co prawda podział granic na 

podłużne, poprzeczne itd., ale są one podłużne lub po-

przeczne w stosunku do czegoś, a przecież tym czymś 

nie może być gmina!). Albo trochę z innej beczki: 

NIEKTÓRE WZNIESIENIA OTRZYMAŁY MIA-

NO PUNKTÓW WIDOKOWYCH  (kto im nadał ten 

status, czemu tylko niektórym – nie żal tym pozosta-

łym?).    

Czasami po prostu piszący nie znając prawidło-

wych określeń, kreują nowe, nie istniejące pojęcia; 

przykładami mogą być: L A S Y  L IŚ CIOT UN DR O-

WE, CHMURY KŁĘBOWE, WYSOCZYZNA (jako 

synonim roślinności wysokogórskiej!), PÓŁ S T EPY , 

WIEKOWANIE SKAŁ (chodziło o określanie ich 

wieku), GA T UN K OW OŚ Ć R OŚ L IN  JA K IEGOŚ  

OBSZARU (chodziło o wymienianie gatunków).  

Czasami występują błędy, wynikające po prostu 

z braku (czasem elementarnej) wiedzy, np.: Z E 

WZGLĘDU NA TO, ŻE MADY NIE NALEŻĄ 

DO GLEB URODZAJNYCH…, podział procesów 

na: WIETRZENIOWE, EROZY JNE I SKALNE…, 

OSADY Z MIOCENU (CZWARTORZĘD)…, MONO-

KLINA POWSTAŁA NA PRZEŁOMIE ERY PA-

LEOZOICZNEJ I KENOZOICZNEJ . Bywają zda-

nia wręcz (przepraszam) głupie w sposób uroczy: PO-

NAD POWIERZCHNIĘ TERENU WZNOSZĄ 

SIĘ OSTAŃCE I  DOLINY lub: N A  T EJ PŁ A S Z -

CZYŹNIE WYMIENIĆ MOŻNA KILKA WĄWO-

ZÓW. Do tej grupy zaliczyłbym też niezrozumienie 

związków przyczynowo skutkowych jak w zdaniu: 

LĄDOLÓD PRZYCZYNIŁ SIĘ PRZEZ SWĄ 

DZIAŁALNOŚĆ DO OCHŁODZENIA KLIMA-

TU , co oczywiście jest w mniejszej skali prawdą, ale 

z kontekstu całego tekstu wynikało, że chodzi o zmiany 

klimatu, które wywołały  powstanie lądolodu.  

Bardzo typowe są też błędy, które określić moż-

na jako składniowo-frazeologiczne, wskażę tu przykła-

dowo: K L UCZ OW Y  T W ÓR  PR Z Y R ODN ICZ Y , 

GLEBY DO KOLEKCJI OPISYWANEGO TE-

RENU, OGÓŁ PANORAMY, DUŻE NATĘŻE-

NIE WALORÓW, RZEKA ROZCIĄGA SIĘ 

PRZEZ OBSZARY, DEGRADACJA WÓD ZE 

WZGLĘDU NA ASPEKTY ROLNICZE, ROZ-

PIĘTOŚĆ WYŻÓW I NIŻÓW BARYCZNYCH, 

FLORA ZAISTNIAŁA NA TERENIE WOJE-

WÓDZTWA, OKAZAŁA KOLEKCJA GATUN-

KOWA PTACTWA i tak dalej.  

Częstym błędem jest niezrozumienie, że okre-

ślony podmiot nie zawsze pasuje do pewnej przydawki 

czy dopełnienia. Szczególnie jednostki administracyjne 

nie powinny z automatu być łączone z określeniami 

typowymi dla geografii fizycznej. Przykładami mogą 

być sformułowania typu: N A  POW IER Z CHN I 

GMINY WYSTĘPUJĄ UTWORY CZWARTO-

RZĘDOWE, OKRES WEGETACYJNY POWIA-

TU, GMINA WYPEŁNIA DNO DOLINY , WIEŚ 

CAŁKOWICIE POZBAWIONA LESISTOŚCI  

i podobne.   

14  kwiecień 2017  



 

 

Lapsusy wiążą się też z nie zachowaniem jed-

nolitości stosowanego rodzaju, czasu czy liczby. Ma to 

szczególne znaczenie, gdy wymieniamy gatunki zwie-

rząt, które możemy podawać zarówno w liczbie poje-

dynczej jak i mnogiej. Poprawne jest zatem stwierdze-

nie że (gdzieś tam) „występują sarny i wilki”, jak 

i stwierdzenie, że: „występuje sarna i wilk” (w znacze-

niu gatunku rzecz jasna). Natomiast gdy zmiana liczby 

następuje w środku zdania, to można dowiedzieć się np. 

że W  L ES IE Ż Y JĄ  JEL EN IE, S A R N Y  I W IL K . 

Chyba mu smutno tak samemu. Może powinien zaprzy-

jaźnić się z tymi sarnami i jeleniami?  

Źródłem lapsusów jest stosowanie tzw. kalek 

językowych. Stąd w środku gór pojawiają się raczej 

niespodziewanie K L IFY  (w potocznym języku angiel-

skim „cliff” oznacza  każdą bliską pionu ścianę, po pol-

sku jednak wyłącznie tą powstałą na skutek abrazji). 

Z kolei pewien KAM PIN G DY S PON UJE A Ż  14 

KARAWANAMI . Nasuwa się natychmiast myśl 

o znacznej umieralności biwakujących, bowiem w języ-

ku polskim karawan to wciąż pojazd do przewozu 

zwłok.  

Szczególnie zabawne wydają się sytuacje, gdy 

autor bezwiednie dokonał negatywnej samooceny swo-

ich naukowych działań. Np. jeden magistrant chwali 

się, że: DA N E Z  JEGO PR A CY  M OGĄ  T R A -

FIĆ DO ARCHIWUM GMINNEGO (ja bym wo-

lał, by były wpierw do czegoś użyte…), a inny konklu-

duje iż: Z A  POM OCĄ  W S Z Y S T K ICH M ET OD 

UDAŁO SIĘ DOKONAĆ POZORNEJ OCENY 

ATRAKCYJNOŚCI. Tak się chłop narobił i po co?  

Ta „pozorna” ocena zapewne wynika z niezro-

zumienia znaczenia zastosowanego słowa. Takie przy-

padki są znacznie częstsze. Moje ulubione to: JA S K I-

NIA BYWA ODWIEDZANA PRZEZ POTEN-

CJALNYCH TURYSTÓW albo KRÓL WYDAŁ 

NIEJAKI DOKUMENT. Z podobnych zanotowałem: 

ZAGROŻONE WYGINIĘCIEM GATUNKI ŚRO-

DOWISKA  (chodziło pewnie o gatunki roślin), OB-

STAWA GASTRONOMICZNA UROCZYSTO-

ŚCI, OTULINA JEST MNIEJSZĄ FORMĄ 

OCHRONY (chodziło nie o wielkość, ale o rangę ob-

szaru), OB COW A N IE T UR Y S T ÓW  Z  A T R A K -

CJAMI (hmm…). Z nieco podobnej branży jest tekst: 

W 1887 ROKU ZAMEK SPOCZĄŁ W RĘKACH 

MICHAŁA… (pomijając już, że spoczywa się snem 

wiecznym, a w ręce się dostaje, mocarny musiał być 

chłop!). 

Kończąc owo wymienianie, przedstawię moje 

ulubione zdanie, zachęcając czytelników do analizy 

występujących w nim błędów (zapis w oryginale): 

GMINA CECHUJE SIĘ DUŻYM BOGAC-

TWEM I RÓŻNORODNOŚĆ GATUNKOWA 

KRAJOBRAZU W ZAKRESIE CAŁOKSZTAŁ-

TU WYSTĘPUJĄCEJ NA OBSZARZE FLORY .   

Jak uniknąć opisanych wyżej błędów? Tak cał-

kiem i zupełnie to się nie da. Każda z nawet doświad-

czonych osób piszących artykuły odnajduje w swoich 

tekstach (czasem dopiero po wydrukowaniu!) różne 

lapsusy. Pewnie i w tym tekście coś się trafi. Chodzi 

jednak o to by było ich mało i nie były nadto kompro-

mitujące. Tu mogę dać trzy proste (choć niekoniecznie 

łatwe w realizacji) rady: 

1. Jak najwięcej czytać i to tekstów naukowych. Im 

więcej czytamy, tym lepiej „opatrzymy” się 

z fachową terminologią, frazeologią i składnią. 

Czytajcie też Globusika!  

2. Po napisaniu tekstu trzeba go spokojnie przeczy-

tać (najlepiej następnego dnia, jak się „uleży”) 

i poprawić. Dopiero potem przekazać prowadzą-

cemu zajęcia, promotorowi czy do redakcji, np. 

Globusika. 

3. Dać do przeczytania swój tekst komuś innemu; 

swoich błędów bowiem najczęściej nie widzimy 

(znamy już tekst i przelatujemy wzrokiem, lub 

też wiemy o co nam chodziło, choć to z tekstu 

wcale nie wynika). Jak już nie mamy kogo, po-

prośmy redaktorów Globusika (niech się 

wprawiają).  

Żeby tekst był dobry, trzeba go zatem po prostu 

„dopieścić”. A porządne pieszczoty, jak wiadomo, mu-

szą potrwać i nie mogą być robione w niedoczasie. 

Tymczasem w silnym niedoczasie powstaje – takie  

mam wrażenie – większość studenckich tekstów. I czy-

tając je ma się czasem ochotę załamać, niekoniecznie 

idąc po lodzie i zupełnie nie będąc niedźwiedziem.   
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Na koniec świata i jeszcze dalej... 

16  kwiecień 2017  

Witajcie Drodzy Czytelnicy w naszej małej, 

wszędobylskiej rubryczce podróżniczej. Tym razem 

bardzo małej, co wcale nie jest spowodowane kryzysem 

deadline’owym autorki. Po prostu do Redakcji napłynę-

ło tak dużo Waszych materiałów (co nas niezmiernie 

cieszy), że w podziwie i uznaniu dla Waszych prac, po-

stanowiliśmy ograniczyć nasze teksty. W przeciwnym 

razie, dziś trzymałbyś w rękach dzieło rozmiarów 

„Geomorfologii” Klimaszewskiego. A taką księgę już 

ciężko przemycić między zeszytami na konwersato-

rium. Taka przynajmniej jest wersja oficjalna i tego się 

trzymajmy. A przechodząc do rzeczy…   

Jest na świecie takie miejsce, gdzie niebo spoty-

ka się z Ziemią, gdzie opowieści o  prehistorycznych 

gadach wydają się bliższe rzeczywistości niż ubiegłoty-

godniowy wykład o prawdopośrodkizmie, a natura 

w  ażdej sekundzie stara się udowodnić światu, że jest 

w niej wszystko czego od życia potrzebujemy.  Miejsce 

to znajduje się w Ameryce Południowej, na styku trzech 

państw – Wenezueli, Gujany i Brazylii. Tym razem za-

bieramy Was Drodzy Czytelnicy do Parku Narodowego 

Canaima by zobaczyć „zamek w chmurach”.  

Roraima, nazywana także „wyspą czasu” czy 

„ziemią duchów”, jest jedną z najbardziej znanych te-

puyes [jęz. Pemón – „ziemia bogów”] – gór stołowych 

Wyżyny Gujańskiej. Nazwy te wydają się jak najbar-

dziej uzasadnione – piaskowcowa góra jest jednym 

z najwyższych wzniesień w swoim regionie (najwyższy 

punkt Maverick Stone – 2338 m n.p.m.), a także jedną 

z najstarszych formacji na Ziemi. Powierzchnia jej 

szczytu wynosi około 31 km2.   

Roraima pierwszy raz została opisana przez 

angielskiego podróżnika, pisarza i polityka Sir Waltera 

Raleigha w 1596 roku, poszukującego drogi do legen-

darnego El Dorado, a zdobyta w 1884 roku przez Sir 

Everarda im Thurna – brytyjskiego podróżnika, botani-

ka i późniejszego gubernatora Fidżi. Góra kilka wieków 

później stała się natchnieniem dla szkockiego pisarza 

Arthura Conana Doyle’a (tego samego, który stworzył 

postać Sherlocka Holmesa) do napisania powieści 

„Zaginiony świat”. Inspirowali się nią również twórcy 

filmu „Odlot” – odtworzyli oni krajobraz Parku Naro-

dowego Canaima, a dotarcie do wodospadu przy Pod-

niebnych Źródłach (czyli wodospadu Salto Angel) usta-

nowili celem podróży bohaterów.  

Rozległy szczyt przez większość czasu spowity 

jest gęstą mgłą, skrywa-

jącą przed wzrokiem 

ciekawskich tętniące 

życiem podniebne ogro-

dy, oczka wodne 

i fantazyjne formy rzeź-

by terenu. Szacuje się, że 

na ok. 10 tys. gatunków 

roślin zasiedlających ten 

skrawek Ziemi, przy-

najmniej połowa to en-

demity. Niestety wbrew 

zapewnieniom Doyle’a, 

do dziś żaden z podróż-

ników nie spotkał tam 

nawet cienia dinozaura.  

Według wierzeń 

Indian Pemón, Roraima jest pozostałością po ogrom-

nym drzewie, na którym rosły wszystkie owoce 

i bulwiaste warzywa z całego świata. Drzewo to zostało 

ścięte przez przodków, a swym upadkiem spowodowało 

ogromną powódź. Krąży również przekonanie, że oso-

by, które wejdą na szczyt już nigdy nie powrócą. Czy 

rzeczywiście tak jest? Przekonajcie się sami!  

Dominika Wałaszek 
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Ryc. 1. Roraima z lotu ptaka 

Ryc. 2. Kadr z filmu „Odlot” 

Ryc. 3. Roślinność na szczycie 

góry 
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Kółko wzajemnej adoracji 

 Wczesnym wieczorem 8 marca odbyło się pierw-

sze zebranie Kółka wzajemnej adoracji, działającego 

w ramach KGUJ i skupiającego piękniejszą część na-

szego Koła. Zebranie rozpoczęło się tradycyjnie od po-

częstunku, w którym dało się wyczuć powiew wschodu, 

gdyż Żaneta, na dobry początek, zaserwowała nam ka-

wę po wietnamsku. Oczywiście wszelkie pyszności 

przygotowywane były własnoręcznie. Tu wielkim za-

skoczeniem była babka ułańska przygotowana przez 

Elę, która ze względu na swój skład największą furorę 

zrobiłaby wśród męskiej części naszej społeczności. 

Oczywiście z uwagi na rangę dnia, w którym odbywało 

się zebranie, obowiązywał outfit full casual, zobowiązu-

jący do tego aby każda wyciągnęła z szafy swoją naj-

wspanialszą pidżamę. Następnie rozpoczęło się oficjal-

ne spotkanie, na którym rozgorzały debaty i dyskusje 

dotyczące spraw małego i wielkiego świata. Nasze być 

albo nie być. Wśród tak oczywistych tematów - doty-

czących przyszłości naszego kraju, ochrony środowiska 

i zarządzania gospodarką, przejawiały się wątki doty-

czące tego jaki lakier należy dobrać do nowej sukienki, 

które kosmetyki są najlepsze, które trendy najszybciej 

przyjmą się w tym sezonie i jak żyć kiedy nie ma się 

w co ubrać. Dyskusje toczyły się tak zażarcie, że uspo-

koić je mogło jedynie wyemitowanie filmu o bawiących 

się małych kotkach. W między czasie, na dwóch stano-

wiskach promocyjnych odbywały się popisy rękodziel-

nictwa. Jednym z nich 

było malowanie tatuaży 

henną – prowadzone 

przez Klaudię Czarniec-

ką, a także stanowisko 

manicure. Kiedy rozmo-

wy po półgodzinnym 

oglądaniu wszelakich rze-

czy słodkich, wylaniu 

wszelkich swoich żali i degustacji reszty przyniesio-

nych dobroci, doprowadziły do konsensusu, wszystkie 

uczestniczki z sercami lżejszymi łącznie o pół tony gra-

nitoidów oficjalnie rozpoczęły część mniej oficjalną. 

Gry, zabawy, tańce i rozmowy przy czekoladzie trwały 

aż do samego świtu, a uczestniczki napełnione nową 

energią i nadzieją na lepsze jutro, rozstały się z uśmie-

chem pełnym zmęczenia i chęci podboju świata. Oczy-

wiście, podczas zebrania nikt nie ucierpiał ani nie do-

znał żadnych poważniejszych szkód. Nawet kołowy 

komputer w kilka godzin po spotkaniu przestał stać na 

głowie.  

 

Gabriela Dąbek 

Ryc. 1. Kółko... 

Ryc. 3. I wzajemna adoracja 

Ryc. 3. Tego dnia wszystko 

stało na głowie 
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Western Regional Congress 2017 

 W ramach działalności EGEA (European Geo-

graphy Association for students and young geogra-

phers) zrzeszającej studentów geografii z całej Europy, 

co roku odbywają się kongresy naukowe poświęcone 

wybranemu zagadnieniu geograficznemu bądź regiono-

wi. Western Regional Congress 2017, czyli Zachodni 

Kongres Regionalny został zorganizowany przez nie-

miecką jednostkę EGEA Kiel (Kilonia) i odbył się 

w  niach 21 – 26 marca 2017 roku. Tematem przewod-

nim był „Land between the Seas – from agricultural 

traditions to modern economics“ i dotyczył rozwoju 

regionu Szlezwik-Holsztyn, od tradycji rolniczych do 

współczesnego rozwoju ekonomicznego. Wzięło w nim 

udział 110 uczestników. Oczywiście na Kongresie nie 

zabrakło osób reprezentujących EGEA Kraków. W tym 

roku na zachód udałam się ja wraz z Łukaszem Kalmu-

sem. Dołączył do nas także emigrant Marek Borkowski.  

 Podczas trwania Kongresu, wszyscy studenci 

brali udział w urozmaiconym programie naukowym, na 

który składały się wykłady, warsztaty w grupach oraz 

zajęcia terenowe. Oczywiście nie obyło się bez bogato 

urozmaiconego programu wieczornego. Autorka niniej-

szego artykułu wzięła udział w warsztatach “Land be-

tween the wind farms – Chance for the future or de-

struction of nature?”, podczas których poruszona zosta-

ła kwestia farm wiatrowych i ich wpływu na środowi-

sko naturalne. Natomiast Łukasz wziął udział w warsz-

tacie „Sociocultural Area Studies As a Tool for Inter-

cultural Communication” . Zajęcia te skupiały się prze-

de wszystkim na funkcjonowaniu nauki socjo-

kulturalnych studiów regionalnych oraz ich wykorzysta-

niu jako narzędzie w komunikacji międzykulturowej. 

Każdy uczestnik miał okazję poprawić swoje umiejęt-

ności językowe, zdobyć wiedzę na ciekawe tematy, 

zwiedzić północną część Niemiec i poznać geografów 

z całej Europy.  

Monika Kilarska 

Ryc. 1. Polska ekipa na „Cultural Fair” 

Ryc. 2. Wszyscy uczestnicy Kongresu 
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Festiwal Piosenki Geograficznej 2017 

 Szóstego dnia kwietnia 2017 roku, w refektarzu 

Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ odbył 

się Festiwal Piosenki Geograficznej. Wydarzenie to 

miało się rozpocząć punktualnie o godzinie 19:00, jed-

nak z powodu, iż część uczestników tegoż Festiwalu 

miała problem ze znalezieniem się we właściwym miej-

scu o właściwym czasie, konferansjerka Katarzyna 

Płonka zmuszona została do ogłoszenia kilkudziesięcio-

minutowego opóźnienia. Po tym drobnym poślizgu 

z  uczestnikami Festiwalu i zgromadzoną publicznością 

przywitało się jury w składzie: dr Jarosław Balon, mgr 

Mariusz Hajdo (absolwent UJ i były członek Koła) oraz 

posiadający licencję na geografię Wiktor Stręk. Trady-

cyjnie już Festiwal rozpoczął się od występu Zarządu, 

który zaprezentował własną wersję piosenki „Jožin 

z  bažin”, tym razem dotyczącą dr Balona (utwór ten, 

wykonany a capella, przypadł mi do gustu i zajął miej-

sce w moim serduszku, jednak chyba nieco zabrakło 

dźwięków wygrywanych na grzebieniu). Następnie na 

scenie pojawił się zespół muzyczny Calcium, w skład 

którego wchodzili Maciej Siwka i Patryk Wacławczyk. 

Posiłkując się podkładem płynącym z głośników, za-

śpiewali piosenkę o tytule „Przez ten profil glebowy”, 

bazującą na znanej piosence grupy Akcent. Wątpliwe 

popisy wokalne starli się oni zamaskować skompliko-

waną choreografią. Po nich o prymacie wartości we-

wnętrznych człowieka i podróży nad posiadanymi pie-

niędzmi przypomniała nam Regina Medonchak, której 

na gitarze akompaniował Jan Leja. Ten (Jan) weteran 

festiwali, człowiek który niejednokrotnie zdarł gardło 

na geograficznych piosenkach, był też następnym 

uczestnikiem. Jego utwór, będący apoteozą geografii 

nosił tytuł „Gdybym Geografem był”. Drugą osobą jed-

nocześnie śpiewającą i grającą był Dawid Podsiadło 

Maciej Filiks. Jego piosenka o programie ArcGis (cover  

utworu „Nieznajomy”), a także znakomita charakteryza-

cja, poruszyły struny w duszy każdego ze słuchaczy 

(pozwolę sobie przytoczyć przepiękny fragment: „Jak to 

możliwe że ktokolwiek ufał ci - Kiedy wywalasz mi błędy 

tak jak dziś”).  

 Na początku relacji wspomniałem o opóźnieniu – 

mimo, że zdecydowano się na nie, to po występie Filixa 

(Balon 2017), wciąż czekaliśmy na ostatniego zgłoszo-

nego uczestnika - Jacka Kucia. W zaistniałej sytuacji 

inicjatywę we własne ręce wziął sam dyrektor Jarosław 

Balon, wykonując piosenkę „Chińczyk” i wspaniałą 

kompozycję o Yeti umykającym naukowcom o bliżej 

nieznanym tytule. Mimo tych działań wciąż mieliśmy 

lukę czasową, którą trzeba było wypełnić. Podjęła się 

tego Katarzyna Płonka, która rzutem na taśmę uzupełni-

ła poczet Festiwalowiczów i zaśpiewała swoją piosenkę 

pt. „Geografowie” opartą na pieśni „Szwolożerowie”. 

Pod koniec jej występu do sali wbiegł długo oczekiwa-

ny Jacek i zaśpiewał swoje „Kołowe opowieści”, które 

to wielokrotnie wzbudziły salwy śmiechu wśród pu-

bliczności. Pan Kucia zaśpiewał też znaną harcerską 

piosenkę „Dokąd iść”, która zakończyła część konkur-

sową. Po naradzie Jury zdecydowało się przyznać wy-

różnienia wszystkim uczestnikom, a także trzy główne 

nagrody. Miejsca na podium zajęli: Katarzyna Płonka, 

Regina Medonchak i Maciej Filix. Ostatnim elementem  

wieczoru była część nieoficjalna, podczas której do póź-

nych godzin testowano akustykę pomieszczeń, w któ-

rych rzeczona część nieoficjalna się odbywała. 

 

Patryk Wacławczyk 

PS: Teksty piosenek prezentowanych na konkursie znaj-

dziecie na kolejnych stronach!  
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„Jarek Balon” 
Zarząd KGUJ 

 

1. Dyrektor Balon rusza w świat, wypożyczył quady 

Że dyrektorem przecież jest to wszędzie ma układy 

Wolnym krokiem kroczy bo zajęć jutro mało 

Nagle wąs się poruszył - coś się przypomniało 

Zrobił cały się czerwony i się strasznie krztusi 

W końcu głośno krzyczy, że szybko wracać musi 

I tłumaczy wszystkim nam, że jutro wykład mówi 

A w mówieniu lepszy jest, niż ten cały Tuwim. 

Ref.: Jarek Balon robi egzaminy 

Jarek Balon stroi śmieszne miny 

A żarciki jego są śmieszne, że ho ho 

Całe polskie Tatry dobrze znają go 

2. Student to jest dobry człek i nigdy się nie gubi 

No bo robi ciągle to co dyrektor lubi 

Mapy czyta całą nocą i całymi dniami 

A czas mierzy nie zegarkiem tylko kompasami 

Przez to żywot swój spokojnie i beztrosko wiedzie 

Przecież zawsze ma w zanadrzu kilka wolnych niedziel 

Szybko jednak sytuacja robi się fatalna 

Student krzyczy w niebogłosy "jutro regionalna". 

 

 

 

„Przez ten profil glebowy” 
Zespół muzyczny Calcium 

 

1. Odkąd zobaczyłem glebę 

Nie mogę jeść, nie mogę spać 

Jak do tego doszło, nie wiem? 

Od razu chciałem iść kopać 

Ucieszyłem się ja na to, 

Że dyrektor kazał mi gdzieś iść, 

Że macham wciąż łopatą 

A pod stopami jesteś Ty 

Ref.: Przez ten profil, ten profil glebowy oszalałe 

Próbkom teraz poświęcam cały czas 

Głębi tej gleby spragniony wciąż kopałem 

Tak wykopać, wykopać Cię można tylko raz 

2. W laboratorium Cię ukryję 

Czasem wyciągnę Cię na blat, 

Serce me dla ciebie bije 

Będę czytać Twe pH. 

Jeden gram Twój wystarczy 

I moje serce gubi rytm 

O grant z Tobą będę walczył 

I doktorat Ty dasz mi 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Pieniążki kto ma” 
Regina Medonchak 

 

1. Pieniążki kto ma, ten lata samolotem 

A kto pieniążków nie ma, ten jedzie autostopem. 

Ref.: A nam wszystko jedno 

My mamy cały świat 

Bo człowiek bez pieniędzy jest więcej wart 

2. Pieniążki kto ma, ten jedzie autobusem 

A kto pieniążków nie ma, ten goni za nim kłusem. 
 

3. Pieniążki kto ma, ten jedzie do Wieliczki 

A kto pieniążków nie ma, ten palcem do solniczki. 
 

4. Pieniążki kto ma, ten jedzie do haremu 

A kto pieniążków nie ma, ten sobie tak samemu. 
 

5. Pieniążki kto ma, na małpy w ZOO zerka 

A kto pieniążków nie ma, ten zerka do lusterka. 
 

6. Pieniążki kto ma, ten idzie do Cristalu 

A kto pieniążków nie ma, ten na studenckim balu. 
 

7. Pieniążki kto ma, ten sypia pod pierzynką 

A kto pieniążków nie ma, otula się dziewczynką. 
 

8. Pieniążki kto ma, ten płaci i funduje 

A kto pieniążków nie ma, ten zawsze konsumuje. 
 

9. Pieniążki kto ma, ten grywa na gitarze 

A kto pieniążków nie ma, ten gwiżdże na fujarze. 
 

10. Pieniążki kto ma, ten jedzie do Bombaju 

A kto pieniążków nie ma, ten pozostaje w kraju. 
 

11. Pieniążki kto ma, ten jada czekoladę 

A kto pieniążków nie ma, ten wpycha marmoladę. 

 

 

 

„Geografowie” 
Katarzyna Płonka 

(na melodię „Szwolożerowie”) 

 

Niech zwabi nas las i wybujałe góry 

To przerwa os sal egzaminowej tury 

Gdy wino zaszumi w krwi 

Radośniej piosenka ta brzmi 

Już Balon obyczaj ten ma 

Gitary dosiada i gna. 

Ref: Więc mijmy wino Geografowie, 

Kompasy zginą w miękkiej ściółce 

Nic nam nie będzie jeśli Ela powie,  

Że zaliczenie wspisze się. 

2. Na szlaku jest tłum, dyrektor potem grupa, 

Na szczyt jeszcze sto tysięcy kroków w butach 

A hale tak miękkie są, 

Więc otwórz butelkę szklaną, 

I pozwól trunkowi się lać 

Świat z winem powoli zwiedzać 
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„Nieznajomy” 
Maciej „Usiadło” Filix 

 

Witaj nieznajomy 

Pytanie do ciebie mam 

Czy zdążę raport wysłać 

Pegaz dawno już odlicza czas 
 

Na ekranie cisza najcichsza jaką znam 

Taka zwieszona, ruchu nie ma tam 
 

Witaj mój błędzie 

Nawet nie wiem jaki numer masz 

Patrzę na ciebie i myślę, 

Że się znamy już kilka lat 
 

Zamykam projekt nie zapisuj zmian 

Bo myślę przecież, gdzieśtam kopię mam 

Nie ma go tu i tam i tam i siam 

W koszu też… 
 

Arcgis się wiesza, qgis się wiesza na raz…  

Zrestartuję chyba kompa, to coś da…./ A nawet nie włączy-

łem jeszcze, wszystkich warstw 

Widzę wyraźnie pełne rozczarowań twarze 

Tych prowadzących którzy zobaczą brak na pegazie… 
 

Jak to możliwe że to w ogóle nie chce iść 

Toolbox nie wieszał się nigdy tak jak dziś 

To samo miejsce ten sam otwarty plik, 

A jednak error, rujnuje moje plany 
 

Jak to możliwe że ktokolwiek ufał ci 

Kiedy wywalasz mi błędy tak jak dziś 

Chyba dlatego że jesteś expensive 

A dla studentów licencja jest za free 
 

Żegnaj egzaminie 

Bez zaliczenia z ćwiczeń nie poznam cię… 

 

 

 

„Dokąd iść” 
Jacek Kucia 

 

1. Coś mnie ciągnie do starego lasu 

Coś, co w sercu mam od lat 

Znów uciekam z miejskiego hałasu 

Jeszcze przejść mam dzisiaj drogi szmat. 

Ref..: I tak włócząc się myślę 

Dokąd jeszcze iść. 

Gdzie noc złapie mnie 

Czy dotrę do celu dziś. 

3. Deszcz spłukuje kurz z mych wiernych butów, 

Słońce gaśnie, mija dzień. 

Znów spotykam rzędy miejskich chat, 

Jeszcze przejść mam dzisiaj drogi szmat. 

 

4. Czasem zdaję sobie z tego sprawę, 

Że nie będę żył sto lat. 

Ale chciałbym poznać, to co da się 

Jeszcze przejść mam dzisiaj drogi szmat. 

 

„Gdybym Geografem był” 
Jan Leja 

(na ludową melodię Johnny’ego Cash’a – Ring of Fire) 

 

1. Gdybym geografem był, 

Przestrzeń byłaby tym, 

Co daje obraz mi, 

Jak iść, gdzie stąpać mi. 

 Ref.: Więc jeżeli prawdę poznać chcecie, 

 Geografem być najważniejsza rzecz na świecie. 

 A jeżeli nie, w AGH przyjmą Cię, w AGH przyjmą 

Cię. 

2. Jeśli intryguje Cię to,  

Gdzie kiedy, dzieje się zło, 

To kartografii znak, 

Pozwoli prawdy poznać smak. 

 

3. Po wszystkim, po obronie, 

Zobaczysz jak trudno jest, 

Znaleźć pracy dobrej ślad, 

By poznać dużej kasy smak. 

 

 „Kołowe opowieści” – fragment 
Jacek Kucia 

 

1. Po Slavicu zginął pieniądz, 

Ach to była wielka wtopa 

Tydzień później Grzesiek kupił 

Nowego laptopa! 

Ref.: Hej, ha! Kolejkę nalej!  

Hej, ha! Kielichy wznieśmy!  

To zrobi doskonale  

Morskim opowieściom.   

2. Jak rozpoznać podróżnika 

Nie przez wygląd czy klamoty 

Na wykładzie siedzi i obczaja 

Tanie loty 
 

3. Kiedy w Kole jest choinka 

Cały świat nabiera treści 

Można sprawdzić ilu ludzi 

Na stole się zmieści 
 

4. Nie potrzebna żadna wróżka, 

Żadne medium ani zjawa 

Kiedy Janek ma gitarę 

to będzie Obława  
 

5. Czy na polu, czy na dworze 

Nie my to rozstrzygać mamy 

Kiedy się opijesz winem 

Leżysz na tym samym 
 

6. Chciałbym poznać Kołowicza 

Chciałbym bardzo- jak tu żyję 

Który po spożyciu kawy 

Kubek swój umyje 
 

7. W Bangladeszu znowu pada 

Znów nieszczęście nad tym krajem 

Może się to skończyć  

Kiedy powieje Masajem 

Festiwal Piosenki Geograficznej 2017 
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Rozważania w Excelu 

 Dawniej Polacy z dumą nosili wą-

sy. Obecnie polska wąsistość znacznie 

zmalała i trudno uświadczyć zarost pod 

polskim nosem. Wśród studentów wąsy 

są na tyle mało popularne, że nie zawra-

całem sobie głowy tym problemem. Jed-

nak jak wygląda sytuacja u osób star-

szych niż studenci? To wytłumaczę na 

przykładzie męskiej części pracowników 

Instytutu Geografii i Gospodarki UJ.  

 Na początek kilka słów objaśnień. 

Dla ułatwienia postanowiłem, że osoby, 

które mają wąsa i brodę są zaliczane do 

wąsatych. Jednak Ci, którzy wąsa zgolili 

zostawiając tylko bródkę już jako wąsaci 

nie są liczeni. Dodać należy również, że 

jako wąsaci uznawani byli Ci pracownicy, którzy pozo-

stawiają zarost pod swoimi nosami na dłużej niż 3 dni. 

Po takich ustaleniach z łatwością można policzyć, że 

wąsy na naszym Instytucie nosi niecałe 40% pracowni-

ków i doktorantów (ryc. 1.). Po rozdzieleniu pracowni-

ków na zajmowane przez nich pokoje zauważyłem, że 

najwięcej wąsatych osób urzęduje na 

trzecim piętrze. Jednak, jeśli spojrzeć na 

ich procentowy udział, to na wyższych 

piętrach naszego budynku wąsaci ustę-

pują miejsca niewąsatym.  

 Jaka przyczyna w tym, że na 

dwóch najwyższych piętrach jest znacz-

nie mniejszy procentowy udział wąsów 

niż na niskich piętrach? (ryc. 2.) Czy 

spowodowane jest to oporem powietrza, 

jaki stawia wąs podczas wchodzeniu na 

wyższe piętra po schodach? Czy wąsy 

po prostu przestają być modne? Na te 

pytania Człowiek Excel nie odpowie, 

tylko poczeka jakiś czas i powtórzy swo-

je badania! Tymczasem znika kreślić 

kolejne wykresy. 

 

Człowiek  Excel 

Ryc. 1. Rozkład procentowy wąsatych i niewąsatych IGIGP  

Ryc. 2. Rozkład procentowy wąsatych i niewąsatych w podziale 

na piętra 
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Geografioły 

Patryk Wacławczyk *** 

 

 

Boże, daj mi znak 

A najlepiej od razu 

Czterdzieści tysięcy 

 

Kilka tysięcy sztuk 

Bożego słowa 

Praca licencjacka, gotowa 

 

Patryk Wacławczyk *** 

 

Światło, niezbyt ostre 

Muzyka, niezbyt głośna 

Piwo, niezbyt mocne 

Myśli, niezbyt mądre 

Kolejny tydzień 

 

Jedzenie, niezbyt zdrowe 

Książki, niezbyt często 

Sen, nie zbyt krótko 

Nauka, niezbyt regularnie  

Kolejny rok 

 

Studia, nie zbyt poważne 

Kolejne życie 

KĄCIK POEZJI WACKA 

Okiem Redakcji 
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24  grudzień 2016  

… Prezes już w inkubatorze brał 80 na klatę, 

… Siwka mieszka w Excelu pod numerem D3, 

… Ela jest Piotrem Żyłą Koła, 

… Ala nosi kamienie nerkowe w plecaku (obok koszul-

ki odblaskowej), 

… Bryndza zamiast hemoglobiny ma w żyłach politykę, 

… na Uniwersytecie Warszawskim używa się artyku-

łów naukowych do pisania prac magisterskich, 

… Gaba lubi jeść bryndzę, 

… Ela sprawdza znaki zodiaku na USOS'ie, 

… Prezes goli się obieraczką do Eli ogórków, 

… Bryndza mieszka w zlewisku, 

… Ela używa USOS'a zamiast facebook'a, 

… Geologów cisną złoża, 

… Ela jest rodowitym Krakusem z Podlasia, 

… Siwka jest jak rurka z Krymem, 

… Gdy w Kołobrzegu odkryto złoża borowiny to wybu-

chła tam “gorączka błota”, 

… Szubi utknął na Facebooku w Kole, 

… Siwka jeździ z Gabą do drogerii tylko dla cukier-

ków, 

… Poprzednie “Nieprawda, że” było tylko o Wacku, 

… Brzuszek Macieja wygląda jak pingo, 

… Jacka nie chcieli na Spitsbergenie bo to gorący chło-

pak,  

… Dominika lubi poznawać obce języki,  

… Szubi w Australii najbardziej chciałby zobaczyć 

Rów Amadeusza,  

… Bryndzy coś Ustrzyka w kościach,  

… w nazwie #MAP_UJ brakowało jednej literki,  

… Maciej Filiks spóźnił się na pociąg do kariery, 

…  Wacka mama sadzi ryż,  

… od maja „Globusik” będzie gazetą codzienną, 

… Szubi jak był mały to wpadł do kociołka z Perwol-

lem 

… Majnusz wyszywa koronkę gór Polski 

Złotouści 

Nieprawda, że... 


