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GLOBUSIK- Pismo Koła Geografów UJ 

Wstępniak 

Kochanieńcy!  

Wybaczcie proszę naszą październikową absencję, 

spowodowaną popadnięciem części Redakcji 

w krakowski spleen i przystąpcie do konsumpcji 

tego najwspanialszego wypieku z piekarni zwanej 

Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej! 

Dzięki starannie wyselekcjonowanym składnikom 

dostarczy on Wam niezapomnianych wręcz wra-

żeń, także nie wahajcie się dłużej i zasiądźcie do 

lektury! Zapytasz Drogi Czytelniku, czemu zachę-

cam Cię do podjadania i zapuszczania boczków? 

Spójrz proszę w bok na skład tego arcydzieła! Zro-

biłeś to? Jeśli tak, to sam zauważysz, że nie czekają 

Cię żadne wzdęcia, a jedyne fałdki jakie mogą po-

wstać to te na mózgu, spowodowane intelektual-

nymi wyzwaniami, które jakżeż są bliskie starszym 

i młodszym adeptom geografii. Oddalając się od 

kulinarnej narracji, Redakcja życzy wszystkim stu-

dentom rozsądnego wyboru tematyki prac licen-

cjackich i magisterskich. Takiego, coby za sześć 

miesięcy nie okazało się, że przysparza trudności.  

Wasza Redakcja  

PS Czyż ten globusik nie jest tłuściutki? ^^  

Strona   Co? 

1.  Okładka 

2.  Włas nie na nią patrzysz 

3.  Teraz popatrz w prawo  

4.  Legendy Geografii  

8.  Mini przewodnik po Instytucie Geografii 

12.  Relacja z obozu w Czarnogo rze 

14.  Obo z naukowy „Ukraina – Karpaty Wschodnie” 

16.  Always the SAN 

16.  TRAVENALIA 2017 

17.  Annual Congress EGEA 

18.  Adapciak 

20.  II Derby Wydziału Geografii i Geologii 

22.  Wehikuł czasu 

24. Na  koniec s wiata i jeszcze dalej 

25. Zakrzo wek dla Gniewosza - Gniewosz dla  

Zakrzo wka 

26. Konkurs 

27. Geografioły 
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To juz  było…  

 28.06-21.09    ̶  Remont siedziby KGUJ (Zarząd 
na uchodz ctwie w 1.13) 

 17-20.07   ̶  Dni Promocji Koła  

 Sierpień   ̶  Obozy naukowe w Czarnogo rze i na 
Ukrainie (więcej na stronie 12 i 14) 

 8-10.09   ̶  Pre-Event Annual Congress 

 11-17.09    ̶  Annual Congress EGEA 

 22-24.09     ̶ Adapciak (więcej na stronie 18) 

 2.10    ̶  Inauguracja roku akademickiego  

 Październik   ̶  „Pospacerujmy po Kampusie” 
badania jakos ci przestrzeni publicznych Kampu-
su UJ na Ruczaju 

 8.10    ̶   II Derby Wydziału Geografii i Geologii 
(więcej na stronie 20) 

 9-14.10   ̶   Jesienna Szkoła HERE  

 15-23.10    ̶  Wymiana studencka z  Narodowym 
Uniwersytetem Go rniczym w Dniprze (więcej na 
stronie 22) 

 21-22.10   ̶  TRAVENALIA (więcej na stronie 16) 

 26.10    ̶  Slajdowiska obozowe 2017 (Ukraina 
i Czarnogo ra) 

 6.11    ̶ Akademicki Dzien  Pamięci, czyli rocznica 
Sonderaktion Krakau  

 8.11    ̶  Slajdowisko ,,Wyprawa badawczo-
naukowa ISLANDIA 2017" w KNGS UJ  

 

To nas czeka…  

 9.11    ̶  WALNE NADZWYCZAJNE 

Slajdowisko nt. Kaukazu 

 10-12.11    ̶  Otrzęsiny 

 16.11    ̶  GIS Day 

 19.11    ̶  Msza s w. w intencjach KG UJ oraz 
o. Ludwika Kaszowskiego  

 23.11    ̶  Slajdowisko „Antarktyczne marzenie” 

 24.11    ̶  Bal Beografo w 2017 

 6.12    ̶  Kołowe Ciacho 

Z ŻYCIA KOŁA Ogłoszenia drobne 
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Jak ojciec trafił na geografię?  

To były odległe czasy, rok 1957. Od szkoły podstawo-

wej interesowałem się geografią i jakoś złapałem bak-

cyla. Później miałem bardzo dobrych nauczycieli geo-

grafii i oni to podtrzymywali. Właściwie nie miałem 

wątpliwości co do wyboru. To był jedyny możliwy kie-

runek, na jakim mogłem studiować. Dlaczego do Kra-

kowa? Był najbliżej, mieszkałem wówczas w Katowi-

cach. Za wiele o nim nie wiedziałem, bo wówczas nie 

jeździło się dużo. Mój pierwszy przyjazd do Krakowa 

był wielkim przeżyciem, właśnie w okolicach mojego 

przyjścia na studia. To jest inna epoka. 

Trudniejsza?  

Bardzo twórcza, pomimo rozmaitych kłopotów, proble-

mów… Ludzie, którzy przychodzili na studia, tworzyli 

pewną wspólnotę. Inaczej wyglądały relacje między 

ludźmi. Oczywiście jest to też związane ze zmianami 

programowymi, ale to był czas niezwykły. Po czasach 

stalinowskich, zaraz po październiku ’56 roku. Trudno 

sobie wyobrazić, co to była za euforia. Wolność! 

1957 rok to był jeszcze czas tej wolności, która powoli 

była już tłamszona, ale nie do samego końca. Dużo było 

można robić i mówić. Człowiek nagle wydostał się na 

wolność. Jak szedł na studia, to jakby uniósł się balo-

nem w przestrzeń. Czuł się w pełni wolny i gdy zaczy-

nał coś robić, to go porywało. Nie wszyscy byli pasjo-

natami, ale było ich wielu. 

Koło padło po odwilży gomułkowskiej, by wskrzesić 

się, gdy jej skutki zaczęły zanikać. Czy może wraz 

z końcem odwilży, gdy ten czerwony pejcz zaczął być 

znów groźny, uznaliście, że czas coś zrobić?  

Do różnych ważnych rzeczy się dorasta. 1956 rok to był 

czas entuzjazmu, euforii, szaleństwa. Zanim się skoń-

czył, upłynęło trochę czasu. Wtedy rodziły się pytania: 

co dalej z tym wszystkim zrobić? Wtedy powstawały 

organizacje, inne koła. To musiało dojrzeć, musieli się 

znaleźć ludzie, który wpadli na pomysł, że pora coś ta-

kiego zorganizować. I zabrali się do tego, mieli na to 

ochotę, pragnienie, żeby jakoś tę geograficzną młodzież 

Legendy Geografii 

Z o. Ludwikiem Kaszowskim rozmawiali: Anna Grzywa i Krzysztof Lepczyński 

Opracowanie: Dominika Wałaszek 

Zakładając rubrykę „Legendy Geografii” mieliśmy nadzieję, że kiedyś uda nam się namówić na wywiad najprawdziwszą legen-

dę naszego Instytutu i Koła – o. doc. dr hab. Ludwika Kaszowskiego. Niestety plany planami, a życie życiem. Nie zdążyliśmy… 

Kilka miesięcy temu musieliśmy się z nim pożegnać. Dziś przekazujemy w Wasze ręce przedruk wywiadu z 2009 roku. Jest to 

nie tylko forma podziękowania za lata pracy, ale i niezgoda na zapomnienie, odłożenie na półkę historii człowieka, od którego 

każdy z nas mógłby się jeszcze wiele nauczyć.  

O. doc. dr hab. Ludwik Kaszowski OSPPE  

Urodzony w 1939 r. w Jaworznie. Studiował geografię 

na UJ w latach 1957-1962. Uczestniczył w reaktywacji 

Koła Geografów w 1959r. Był sekretarzem Koła i prze-

wodniczącym Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 

setnej rocznicy jego powstania. Wieloletni opiekun Ko-

ła. W 1970r. doktoryzował się, a 15 lat później habilito-

wał na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. W latach 

1981-1985 zastępca dyrektora IG ds. dydaktycznych. 

W latach 1994-1996 dyrektor Instytutu Geografii UJ. 

W 1996 r. wstąpił do zakonu Paulinów. 

O. Ludwik Kaszowski zmarł 6-go czerwca w nocy w 

szpitalu w Sieradzu w wieku 77. lat, w 20. roku życia 

zakonnego i w  6. roku kapłaństwa. 

Wielbi dusza moja Pana... gdyż wielkie rzeczy uczynił 

mi Wszechmocny. 



 

 

ze sobą powiązać. To koło, które padło w 1957 roku, 

było sterowane, nie w pełni wolne, nie mogło robić, co 

chce. Może w naszym instytucie tak rygorystycznie 

tego nie przestrzegano, ale koło było jednak pod kon-

trolą. Założycielami byli ludzie, którzy przyszli na stu-

dia w  1956, nieskażeni tą przeszłością. Dlatego to było 

coś nowego. Dziś to trochę inaczej wygląda. Jesteście 

mniej emocjonalni. Może dlatego, że my wyrastaliśmy 

w historycznych czasach, kiedy coś pękło, pojawiło się 

coś nowego. Pojawiło się pragnienie dowiedzenia się, 

kim byliśmy kiedyś. My bardzo często wracaliśmy do 

historii. Zapraszaliśmy różnych ludzi, nie tych z po 

wojny, ale sprzed wojny! Dla nas to Koło istniało przed 

wojną, a później był czas pewnego zniewolenia. Nie za 

bardzo akceptowaliśmy ten okres powojenny. Oczywi-

ście tego nie negowano, nie przekreślano. I dopiero to 

Koło zaczęło szukać, gromadzić archiwalia, zdając so-

bie sprawę, jak ważna jest historia. To co macie, jest 

rezultatem tego czasu. Inaczej niczego by nie było. 

Nowe Koło wyglądało inaczej?  

To była inna epoka, inni ludzie, inne myślenie.  

Kto je reaktywował?  

To był pomysł trzech osób. January Słupik, Wojtek Si-

wek i Alfred Hankus. To byli pasjonaci. Koło powsta-

wało w akademiku, nocami siedzieli, zastanawiali się, 

kłócili. Słupik był bardzo nerwowy. Prezesem został 

Wojtek Siwek. Był człowiekiem zrównoważonym 

i  kceptowanym przez wszystkich. Niezwykle szlachet-

ny, prawomyślny, ja się nigdy na nim nie zawiodłem. 

Nie było sytuacji, żeby coś obiecał i tego nie spełnił. 

Wtedy zrodziły się przyjaźnie, dzięki niemu cały jego 

rocznik trzymał się razem, przez pięćdziesiąt lat. Te 

trzy osoby były symbolami.  

Pierwszym istotnym wydarzeniem ważnym z punktu 

widzenia ogólnopolskich kół, było zaproszenie na zjazd 

do Wojcieszowa, które dostaliśmy jeszcze na jesieni 

1959 r. Pojechała tam prof. Trepińska, która na pierw-

szym zebraniu została wiceprezesem. Hankus został 

tam skarbnikiem, Słupik gospodarzem, a ja, jako osoba 

zewnętrzna, sekretarzem. Pierwsze dwa lata funkcjono-

wania nowego koła było przygotowaniem do kolejnego 

zjazdu, w Skokach pod Poznaniem. Pamiętam, jak tam 

jechaliśmy. Referat z naszego koła wygłaszał profesor 

Kotarba. ‘Wyniki badań mikroklimatycznych na Hali 

Gąsienicowej’. Pamiętam ten zjazd w Skokach, jak spa-

liśmy na piętrowych łóżkach. To była niezwykła atmos-

fera. Jak Adam Kotarba to wygłaszał… On ma tubalny 

głos, bardzo spokojny, opanowany. Była cisza, jak ma-

kiem zasiał. Ten referat wygrał i tak zaczęły się nasze 

sukcesy.  

 

W 1963 r. prezesem została pierwsza kobieta. Kobiety 

były wtedy rzadkością, ale były świetne, fantastyczne. 

Mężczyźni się nie umywali. Zofia Socha, miała referat 

w Lublinie. Poezja, chociaż temat był nieciekawy, 

z  geomorfologii. Nie było dyskusji, że to jest pierwsze 

miejsce. To był drugi sukces. I trzeci, to był rok 1965. 

Hania Pietrzyk. Ten błysk w oczach, była bardzo ener-

giczna. Miała referat ‘Stosunki krenologiczne w połu-

dniowej części Wyżyny Krakowskiej’. Jak ona to zrefe-

rowała! Profesor Flis, był wtedy szefem jury, nie mógł 

wyjść z podziwu. To były te trzy lata z nagrodami, 

z niesamowitymi ludźmi. Druga prezesina, Józia 

Miśków. Była fantastycznym, świetnym prezesem. 

Energiczna, pełna mądrości, dojrzałości. Kobiety były 

świetne w tym kole.  

Dlaczego ci młodzi ludzie postanowili wskrzesić Ko-

ło?  

To jest potrzeba serca człowieka. Nie jesteśmy stworze-

ni do życia w samotności, potrzebujemy wspólnoty. To 

jest coś, co w człowieku jest, co trzeba odkryć. Ale jeśli 

tego uczynić nie wolno, jedni się boją, inni wchodzą 

w podziemie i próbują stworzyć wspólnoty, w których 

będzie choć odrobina wolności. Ci ludzie się nie bali, 

bo mieli doświadczenie październikowego szaleństwa. 

To koło w 1959 roku było ideowe, ale związane z idea-

mi bardzo ludzkimi. Czymś dobrym, szlachetnym, że-

byśmy się dobrze czuli, mogli się rozwijać.  

To był bunt?  

To nie była krwawa rewolucja. To nie był bunt prze-

ciwko ludziom z poprzedniej epoki. Oni byli naszymi 

nauczycielami. Byli tacy, czy inni, każdy miał ocenę 

tych ludzi. My się czuliśmy wolni. Ja w Kole znalazłem 

się przypadkowo. Gdy było spotkanie organizacyjne, 

ktoś mi mówi ‘wiesz, moŜe byś poszedł, coś tu zakła-

dają’. Nikt tak naprawdę nie wiedział, o co chodzi. I na 

tym zebraniu wybrano mnie sekretarzem Koła. Ponie-

waż jestem z natury pasjonatem i optymistą, to mnie 

wciągnęło.  

Gdyby się Ojciec nie dał wciągnąć, żałowałby dziś 

tego?  

Na pewno. Przez piętnaście, może dwadzieścia lat by-

łem bardzo ściśle związany z Kołem. To było życie bar-

dzo emocjonalne. Nie wyobrażałem sobie życia bez 

niego, nawet, gdy byłem pracownikiem instytutu. Praw-

dę mówiąc Koło było dla mnie ważniejsze niż Instytut. 

To jest część mojego życia. Na pewno miało wpływ na 

mój rozwój osobisty, duchowość, na moją relację 

z ludźmi. Gdybym nie miał tamtych doświadczeń, nie 

byłbym dzisiaj tym, kim jestem. 
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Jak te próby przebiegały?  

Koła miały być podporządkowane strukturalnie. Poza 

tym starano się ujednolicić nazwy. A one są jak imię 

człowieka, które świadczy o jego tożsamości. Długo 

zastanawialiśmy się nad nazwą dla Koła. Koło 

Uczniów? Nie, już się tego nie stosuje do studentów. 

Koło Naukowe? Zostawmy to naukowe, żeby tego nie 

akcentować. Chociaż były to koła naukowe, chodziło tu 

o coś więcej, o jakieś więzi między ludźmi. Tak po-

wstało Koło Geografów UJ. Natomiast Zrzeszenie Stu-

dentów Polskich próbowało narzucić nazwę, by wszyst-

kie koła nazywały się ‘studenckimi kołami naukowymi 

geografów’. Ujednolicanie jest formą narzucania kagań-

ca. I to był bunt. Myśmy się czuli wolni już w tej na-

zwie. To był problem, bo środki na działalność otrzy-

mywały struktury polityczne. Koła nie miały praktycz-

nie żadnych finansów. Żeby dostać na jakąś imprezę 

dofinansowanie, a było to jedyne źródło, trzeba było się 

do nich zwrócić. A oni mówią: coś za coś. Więc pisało 

się pismo stosując nazwę, jaką oni sobie życzą. Trzeba 

było podkulić ogon.  

Były jeszcze inne formy sprzeciwu wobec władzy?  

Trudno było się sprzeciwiać, bo de facto te polityczne 

organizacje młodzieżowe nie miały koncepcji. Cóż mo-

gły robić? Finansować jakiś obóz i tyle. Poza tym nie 

były w stanie panować nad wszystkim. To była mło-

dzież, która poszła takim nurtem, że wydawało im się, 

że gdy narzucą nazwę, będą dysponować pieniędzmi, to 

będą mieli władzę. W człowieku jest pragnienie władzy. 

I gdy się je pielęgnuje, rozwija, zwłaszcza u młodego 

człowieka, on szybko podchwytuje argumenty, że ruch 

studencki jest zbyt rozczłonkowany, że musi być zwar-

ty, jednolity. Że trzeba tym rządzić, pilnować, żeby 

miało ręce i nogi. A młody człowiek lubił mieć to po-

czucie, że o czymś decyduje, że o czymś rządzi. I tu 

Koło Geografów było takim wolnym ptakiem.  

Jednak to, co robiliście, było pozbawione głębszego 

politycznego kontekstu.  

Nas polityka nie interesowała. My tylko wiedzieliśmy, 

jakie są doświadczenia polityczne z działań z przeszło-

ści. My chcieliśmy od niej uciec.  

Uciekaliście skupiając się na działalności naukowej?  

Tak. Na działalności naukowej i przyjacielskiej, towa-

rzyskiej. To nie było budowanie politycznych struktur 

podziemnych. Jeżeli ktoś chciał pójść w takim kierun-

ku, musiał wejść właśnie w te struktury, które w pew-

nym momencie zaczęły się gdzieś tworzyć. Ktoś nad 

tym jednak czuwał i to nie było takie proste, że można 

było sobie wszystko stworzyć. A ponieważ my nie 

wchodziliśmy na drogę polityczną, nikt się nas nie cze-

piał, nikt nie mógł czegokolwiek zarzucić.  

Kiedy świętowaliście 100-lecie Koła, zaraz za granicą 

hasały radzieckie dywizje, a w magazynach MSW 

czekały już wydrukowane obwieszczenia o wprowa-

dzeniu stanu wojennego. Coś się czuło w powietrzu?  

Główna impreza miała być w auli, a od kilku dni na 

uniwersytecie był strajk. Collegium Novum było więc 

zamknięte, trzeba było od komitetu strajkowego uzy-

skać zgodę na organizację uroczystości. Wchodziło się 

za przepustkami i choć wszystko odbyło się w auli, to 

w atmosferze strajkowej. To było pełne napięcia, emo-

cji, to było bardzo piękne. I że w tej atmosferze to się 

udało zrobić – to było bardzo niezwykłe. Nawet ten 

bankiet w sali wykładowej. Wówczas niczego nie moż-

na było kupić. Poszliśmy do restauracji Temida na 

Grodzkiej i rozmawialiśmy z szefostwem. Oni podeszli 

do tego z wielką radością. W czasach, kiedy nic nie by-

ło, wyczarowali cudowny stół, fantastycznie przystrojo-

ny, powyciągali różne smakołyki. Dla tych, którzy 

w tym uczestniczyli to był totalny szok.  

Geograf potrafi?  

Może to był zbieg okoliczności. Może kierownictwu 

restauracji jakoś to zaimponowało, może chcieli się po-

kazać. Było niesamowicie elegancko, kelnerzy, kelner-

ki, a na tę naszą biedę to było bardzo tanio. Po bankie-

cie był zjazd. Szacuję, że było tam jakieś pięćset osób, 

przy 120 miejscach siedzących w sali. My zgromadzili-

śmy te pięćset, przy stolikach, ludzi z różnych pokoleń. 

To była niesamowita atmosfera. To było piękne.  

Pisze ojciec, że po tych obchodach starał się wyjść 

z 'kołowego świata', 'gdyż uświadomił sobie, że nowe 

pokolenie młodych geografów ma też potrzebę two-

rzenia Koła, które byłoby ich światem'. Świat współ-

czesnych geografów jest zatem inny?  

Jeżeli wejdzie się w struktury organizacji młodzieżo-

wych, które są bardzo emocjonalne, w pewnym mo-

mencie człowiek sobie musi uświadomić, że nie może 

dłużej tam być, bo będzie hamulcem. Życie emocjami, 

moimi emocjami to jest hamowanie potrzeb nowych 

ludzi. Zawsze byłem dosyć tolerancyjny, nie lubiłem 

narzucać swojego zdania. Nigdy nie byłem i nie chcia-

łem być prezesem Koła. Dobrze się czułem jako sekre-

tarz, a współpraca między mną a prezesem zawsze ja-

koś się układała. Bywały takie momenty w historii Ko-

ła, kiedy emocjonalne przywiązanie niektórych osób 

było tak wielkie, że aż zniewalające. To było zniewala-

nie, hamowanie, powielanie pewnych wzorców. Od 

tamtego czasu zmienność, przemijalność pokoleń jest 

coraz szybsza. Bardzo szybko zachodzą przemiany, tak-

że cywilizacyjne.  
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Negatywne?  

Nie chcę tak mówić. Są inne potrzeby, inne doświad-

czenia. Lepsze, gorsze, nie chcę w to wchodzić. Zawsze 

uważałem, że każde pokolenie ma prawo do wyrażenia, 

artykułowania swoich potrzeb i dążeń. Nawet, jeśli mi 

się to nie podoba. A bywało, że mi się nie podobało. 

Ale co miałem zrobić? Krzyczeć, buntować się? Nie, ja 

wycofywałem się, troszkę z boku patrzyłem na te rze-

czy. Nawet, gdy byłem opiekunem Koła i równocześnie 

wicedyrektorem ds.. studenckich. Było mi z tym bardzo 

ciężko, bo miałem świadomość, że nie było dużej rocz-

nicy między mną a studentami. Trochę się czułem jak 

ochronny parasol, choć może nie wszyscy zdają sobie 

z tego sprawę. Dla Koła było lepsze, żebym stał nieco 

z  oku, niż narzucał swój styl. A mogłem to zrobić. Raz 

tylko podjąłem bardzo ostrą decyzję. Zawiesiłem Glo-

busik. Pojawił się tam artykuł o wydźwięku antysemic-

kim. Był taki czas, kiedy mocno zwracano uwagę na 

takie sprawy. I ten artykuł był pokazywany gdzieś na 

zewnątrz. Miałem poczucie, że w ten sposób ratuję Ko-

ło. Żeby się odczepiono, żeby nie było pretekstu.  

Jaką pozycję zajmował Globusik w życiu Koła?  

Był. Leżał na oknach, można było go sobie wziąć, roz-

noszono go pracownikom. Jak ktoś chciał, to czytał, 

jeśli nie chciał – nie czytał. Nie mniej jednak ukazanie 

się tam najkrótszego tekstu, nawet dowcipu, w tamtym 

czasie wymagało reakcji. Trzeba było pokazać, że jest 

to zauważane przez władzę. A władzą ja byłem.  

Emocjonalność była zwornikiem cementującym Ko-

ło. Teraz go nie ma?  

Trudno mi powiedzieć, nie znam dziś na tyle Koła. Ale 

myślę, że ona zawsze jest, bo to jest potrzeba ludzi. Po-

trzeba przyjaźni, bycia ze sobą. Człowiek pragnie miło-

ści i życzliwości. Koło nie było miejscem pracy nauko-

wej tak de facto, jej było zawsze niewiele. Większe zna-

czenie miało to, aby chłopak znalazł dziewczynę swoje-

go życia. Mnie też nie było obojętne, czy w Kole jest 

osoba, w której ja się kocham, czy jej tam nie ma. 

Chciałbym, żeby była. Rocznik, który Koło reaktywo-

wał, był ode mnie starszy o rok. Małżeństw było tam 

bardzo dużo. Jaki świat jest smutny. Tam, gdzie są ja-

kieś idee, pomysły, tylko nauka, tam czegoś brakuje. 

A potrzebne są relacje osobowe, międzyludzkie. One są 

źródłem naszego rozwoju. 
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Kochani studenci pierwszego roku!    

 Naprawdę jesteście niezwykłymi szczęściarzami. 

Dlaczego? Bo otwiera się przed wami wspaniała możli-

wość studiowania geografii i to geografii najlepszej1 

w Polsce.  Jeśli nawet teraz w to nie do końca wierzy-

cie, przekonacie się niedługo sami, na drugim roku, gdy 

sami będziecie mogli układać swój program studiów 

wybierając z oferty blisko 300 różnych kursów do wy-

boru. Czy wybierzecie raczej te, które was naprawdę 

zainteresują2, czy raczej te, które najłatwiej zaliczyć3, to 

już wasza sprawa – sami decydujecie o jakości swojego 

programu studiów…  

Ponadto trafiliście do miejsca, które nawet na 

tle wielkiej ALMA MATER, pozytywnie odznacza się 

w chuchaniu i dmuchaniu na studentów. Nie bez powo-

du zarówno w sekretariacie, jak i wśród pracowników 

są laureaci najwyższych odznaczeń przyznawanych 

przez brać studencką całej Uczelni4, a praktycznie co 

roku są u nas osoby nominowane do tych nagród.  

Więc generalnie jest naprawdę fajnie. Ale uwa-

ga! Z tego, że jest fajnie nie wynika wcale, że wiedza 

wpada tu do głowy bez udziału świadomości studentów. 

Tak dobrze to nie ma, nawet u nas… Poza tym cóż, my 

możemy mieć najlepsze intencje, ale bez udziału 

„drugiej strony” czyli studentów naprawdę fajnie nie 

będzie. I stąd właśnie ten mały przewodniczek…  

Na inauguracji roku akademickiego jedna 

z plansz pokazywała sposób rozwiązywania studenc-

kich problemów od najmniej ważnych do najbardziej 

ważnych. Dlaczego ta hierarchia jest taka ważna? Bo – 

wbrew pojawiającemu się gdzieniegdzie przekonaniu5, 

że pracownicy Uczelni generalnie nic nie mają do robo-

ty i stale się nudzą (co tam za problem parę godzin za-

jęć w tygodniu) – w rzeczywistości jesteśmy osobami 

dość silne zajętymi, nawet jeśli niekoniecznie przycho-

dzimy wszyscy do pracy na osiem godzin… . 

Warto pamiętać, że nauczyciel akademicki wi-

nien przede wszystkim prowadzić badania naukowe 

 

MINI PRZEWODNIK PO INSTYTUCIE GEOGRAFII 

czyli jak nie obudzić Jaguara 
mgr Anna Strzelec 

dr hab. Jarosław Balon 
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1 To nie przechwałka! Pomijając różne rankingi, zapytajcie o to kogokolwiek, kto np. w ramach tzw. programu MOST studiował 

przez jeden semestr geografię na innych uczelniach lub studiuje gdzieś tam na stałe  i do nas na ów MOST na semestr przyje-

chał…  
2 Naprawdę warto wybierać je świadomie, więc oprócz poznania tytułu warto zerknąć do sylabusa no i zasięgnąć języka o tych, 

którzy dany kurs realizowali.   
3 Które to - dowiecie się pewnie bez trudu od starszych kolegów…   
4 Są to m.in. odznaczenia „Pomocna Dłoń” i „Przyjaciel Studenta”, przyznawane raz do roku na uroczystej gali z końcem roku 

akademickiego.   
5 Kiedyś jeden z portierów mi powiedział – Panu to dobrze, ma Pan jedne zajęcia w ciągu dnia, a potem może iść do domu, a ja 

muszę tu siedzieć po 8  dziennie.  

 



 

 

i jest z tego dość konkretnie rozliczany. I stąd część 

z nas co pewien czas nie jest obecna w murach Uczelni, 

bo po prostu jeździmy w teren. Prowadzimy terenowe 

prace badawcze (częściej geografowie fizyczni), albo 

zbieramy różne dane (częściej geografowie społeczni). 

Wielu z nas przesiaduje godzinami w laboratoriach (na 

parterze) i stąd nie ma ich w pokojach na piętrze drugim 

czy trzecim.  

Jak już mamy owe wyniki badań, to trzeba je opubliko-

wać, a przygotowanie artykułu, szczególnie wysoko 

punktowanego to naprawdę żmudna praca, trwająca 

nieraz miesiącami. A owe publikacje to być albo nie 

być pracowników, od nich zależą awanse zawodowe, 

a osoby, które nie publikują za wiele, choćby świetnie 

prowadziły zajęcia dydaktyczne, ulegają tzw. rotacji i są 

zastępowane innymi. Do tego dochodzą prace na sto-

pień (doktora, doktora habilitowanego), które trzeba 

przygotować w określonym ustawowo czasie. Jesteśmy 

też rozliczani z projektów badawczych, tzw. grantów, 

a przygotowanie takiego grantu wymaga naprawdę wie-

le czasu i energii6, nie mówiąc już o jego przeprowa-

dzeniu i rozliczeniu7. Następnie trzeba jeździć na różne 

konferencje (by wymieniać się wiedzą z kolegami 

z innych ośrodków), czytać na bieżąco literaturę nauko-

wą z własnej branży, uczestniczyć w (lub referować na) 

zebraniach naukowych itp. A dydaktyka to nie tylko 

przeprowadzenie zajęć, ale przede wszystkim ich przy-

gotowanie, poprawianie prac studenckich, egzami-

nów… A dochodzi jeszcze do tego czytanie, poprawia-

nie, recenzowanie itp. różnych prac – licencjackich, 

magisterskich, doktorskich… A jeszcze są różne prace 

organizacyjne na rzecz Instytutu i całej Uczelni…, 

uczestnictwo w różniastych komisjach, radach i Bóg 

wie w czym jeszcze.  

Pracownicy zatrudnieni w Dziekanacie Stu-

denckim też się nie nudzą. Przygotowujemy dokumenty 

do wpisów na studia, umowy, legitymacje. Wpisujemy 

przedmioty do rejestracji na każdy rok akademicki od 

nowa (tak aby w USOSweb wszystkie dane były wi-

doczne). Pilnujemy harmonogramów8 – dumą naszą 

jest, ze harmonogram od kilku lat jest stały i studenci 

z dużym prawdopodobieństwem mogą już na I roku 

wiedzieć, kiedy jakie zajęcia będą mieć na wyższych 

latach. Przyjmujemy i sprawdzamy wnioski stypendial-

ne i o akademik. Tworzymy rankingi ze średnią ocen. 

Rozliczamy studentów i wpisujemy na kolejne lata stu-

diów.  

Pilnujemy tych którym „noga się powinęła”, 

aby złożyli odpowiednie dokumenty o warunek albo 

powtarzanie roku. Potem naliczamy płatności i pilnuje-

my ich rozliczenia. Wprowadzamy do systemu wszyst-

kie Wasze podania. Przygotowujemy każdego chętnego 

do obrony i ukończenia studiów (sprawdzamy czy ma 

zrealizowane wszystkie obowiązkowe przedmioty dla 

swojej specjalności, wystarczająco dużo ECTS, liczymy 

średnią, przygotowujemy protokół). Potem przygotowu-

jemy dyplomy. Pilnujemy aby wszystkie dokumenty 

wymagane przez Ustawy, Zarządzenia Regulaminy by-

ły w Waszych teczkach9.  

 A dodatkowo musimy przygotowywać różne 

sprawozdania, zazwyczaj z terminem na już lub wczo-

raj. Nie wymieniamy tu ich, żeby Wam włosy nie stanę-

ły na głowie. Staramy się przy okazji rozwiązać wszyst-

kie problemy, z jakimi przychodzicie do Dziekanatu. 

I naprawdę, nawet jeśli pijemy kawę (a pijemy ją w pra-

cy – co robić), to na ogół przy tym nie rozmawiamy 

o „d. Marynie” tylko też o sprawach służbowych…  

Wszystkie te sprawy szczególnie „zagęszczają się” 

w okresie od początku czerwca do końca października, 

wtedy w sposób szczególny „miejcie dla nas litość”. 

 Nie piszemy tego, aby się skarżyć, taka jest po 

prostu specyfika pracy na Uczelni i my to naprawdę 

lubimy. Jednak proszę wierzyć – nie nudzimy się. I wła-

śnie dlatego nie należy nam bez powodu zawracać gło-

wy, pisząc na przykład maila w sprawie, w której od 

tygodnia jest już informacja na stronie internetowej In-

stytutu…  

6 I często jest to praca syzyfowa, kończąca się porażką, bo grantu się nie dostaje bo np. coś tam nie spodobało się któremuś re-

cenzentowi  

7 Nie tylko finansowym ale przede wszystkim merytorycznym – z reguły jest to książka lub przynajmniej pakiet artykułów  
8 Żeby pracownicy naukowi nie zrobili za dużego bałaganu 
9 Tak, tak -  każdy student ma swoją teczkę :)  
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Na wszelki wypadek przypominamy 

hierarchię załatwiania spraw z dodatkowym 

komentarzem:   

1. Zapytanie Pana portiera lub innej 

życzliwej osoby.  Można np. zapytać 

ich, gdzie jest sala P.1.2. albo najbliższa toale-

ta… 

2. Rzut oka do harmonogramu studiów 

lub ich programu. Warto tu pamiętać, 

że informacje na stronie internetowej 

Instytutu w zakładce dla studentów są z 

reguły bardziej aktualne niż te w systemie 

USOS10 

3. Rzut oka do aktualnych ogłoszeń 

(strona internetowa!). Tu możemy do-

wiedzieć się na przykład, że dany kurs ma 

w jakiś sposób nietypowe zajęcia, np. ru-

szają dopiero w połowie  semestru11, albo, że pro-

wadzący jest chory i odwołał zajęcia. 

Przy okazji – część informacji wpływa 

bezpośrednio do Państwa przez tzw. U-

Maila12 

4. Konsultacja z kolegami z roku lub 

starszymi kolegami (samorząd, koło naukowe). 

Tu otrzymają państwo wszelkie wiadomo-

ści „oddolne”, od typowo bytowych13 

przez organizacyjne14 po programowe15 

5. Zapytanie Tutora (opiekuna Pracowni I 

roku). To właśnie tutor  (na I roku – pro-

wadzący pracownię) stanowi pierwszą „linię 

frontu” z waszych kontaktach z pracownika-

mi. On – tylko trzeba się zwrócić do niego – 

na pewno pomoże i wyjaśni16. 

6. Wizyta w Dziekanacie Studenckim 

(I piętro  ING, pokój 1.08). W Dziekanacie 

rozwiązuje problemy zwykłe i te nietypowe, ale 

jest ponad pół tysiąca studentów w naszym 

Instytucie,. zatem zapraszamy ze sprawami, 

na które nie udało się znaleźć odpowiedzi w 

punktach wcześniejszych. Wszelkie podania, 

dokumenty, deklaracje nie wymagające kon-

sultacji zawsze można wrzucić do brązowej 

skrzynki znajdującej się koło dziekanatu. Podania 

do Dyrektora  i Prodziekana należy rów-

nież składać w Dziekanacie. My posyłamy 

je dalej po sprawdzeniu. Pamiętajcie 

w Dziekanacie są godziny dyżurów dla 

studentów – wtedy na Was czekamy, poza 

dyżurami nie zapraszamy – jak pisaliśmy 

wcześniej – mamy co robić. 

7. Wizyta u Zastępcy Dyrektora ds. 

Studenckich (I piętro ING, pokój 1.04). 

Tylko w wyjątkowych sytuacjach polecamy 

osobiste wizyty u Dyrektora ds. studenckich. 

Jeśli nie wiecie, czy sprawa jest wyjątkowa – 

próbujcie załatwić ją w zwykłym trybie. 

Jeśli źle to ocenicie - nie obrazimy się, po 

prostu jeśli wymagać coś będzie wyjaśnie-

nia, wyślemy maila z zaproszeniem na roz-

mowę. 

8. Wizyta u Pani Prodziekan ds. Stu-

denckich (I Piętro ING, pokój 1.08) Wszystkie 

10 USOS cechuje się po prostu większą inercją, modyfikacje na stronie Instytutu wykonywane są przez Dziekanat Studencki, 

w USOSie – często przez samych pracowników…      

11Wtedy w harmonogramie głównym, czy też na salach zajęcia są wpisane, choć np. jeszcze ich nie ma…  
12Każdy student zakłada swój adres mailowy uczelniany i tam płyną te wiadomości, na Inny (prywatny) nie dotrą… trzeba z tego 

adresu uczelnianego dla własnego dobra korzystać.  
13Przykładowo nikt w sekretariacie nie powie Państwu w którym akademiku warto zamieszkać – my nie mieszkamy w akademi-

kach!)  

14 Na przykład – jaki druk podania złożyć o co i do kogo -  żeby np. do Pani Dziekan nie pisać o dopisanie do kursu a do Dyrek-

tora o urlop Dziekański  
15 Zobacz przypisy 2 – 3  

16 Stąd warto „dobrze z nim żyć”, szczególnie, że bez zaliczania pracowni I roku nie mamy szansy znaleźć się na roku II. Można 

mieć  „warunek” ze wszystkiego, nawet z Geoinformatyki, ale brak zaliczenia  pracowni powoduje skreślenie z listy studen-

tów  
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podania do Prodziekana muszą być zaopiniowane 

przez Dyrektora ds. studenckich, zatem nie ma 

sensu iść na dyżur osobiście bez konsultacji w 

Dziekanacie17. Pani Prodziekan (nie – Pradzie-

kan, jak napisał raz student na podaniu) jest też 

osobą zajętą18 – zapewniamy Was. 

Na koniec kilka dodatkowych wskazówek dla Was: 

 Od września działa system kolejkowy – by wejść 

do Dziekanatu należy pobrać numerek z bileto-

matu i czekać, aż zostanie się wezwanym. To 

samo obowiązuje na dyżurze Zastępcy Dyrektora 

ds. Studenckich 

 Próbując załatwić sprawy po terminie u Zastępcy 

Dyrektora ds. Studenckich warto wiedzieć, że na 

ścianie gabinetu wisi mapa Polski, z której może-

cie być nagle zapytani, np.: Proszę pokazać mi 

miasto Kalisz. Bo łatwiej coś załatwić studentowi 

poza terminem, jak jest studentem dobrym… 

 Są kursy których nie zaliczenie – mimo zdoby-

tych 50 ECTS – powoduje brak możliwości wpi-

su na kolejny rok. Są to: Pracownia ogólna, Pro-

jekty, Proseminarium, Seminarium mgr – trzeba 

walczyć, żeby te przedmioty zaliczyć19. 

 Jeśli ktoś ma zwolnienie z WF, to nie musi na 

niego chodzić, ale będzie mu wtedy brakować 

2 ECTS na koniec I roku – należy w porę zapisać 

się na dodatkowy kurs, aby uzupełnić braki. 

 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wy-

padków nie jest obowiązkowe, ale szczerze je 

zalecamy – nogę można złamać na prostym chod-

niku, a jesteście na geografii – często będziecie 

jeździć w teren.  

No i na koniec – nie próbujcie załatwiać istotnych 

spraw na korytarzu. Po pierwsze dlatego, że i tak nie 

nosimy ze sobą pieczątek, więc nie udzielimy wam ofi-

cjalnie na nic zgody – i tak z tą sprawą musicie przyjść 

ponownie. Po drugie – często nie ma przy sobie tego 

czegoś, na podstawie czego podejmujemy decyzję… 

i nie da się tego sprawdzić20.  Poza tym idziemy koryta-

rzem zwykle gdzieś lub po coś, często spiesząc się na 

jakieś spotkanie, zajęcia, dyżur21. I często nie jest to 

dobry moment na zatrzymanie się i załatwianie sprawy. 

I dlatego – jak już to sygnalizowaliśmy wielokrotnie – 

w Zastępcy dyrektora ds. studenckich może obudzić się 

wtedy jaguar…  

17 Chyba, że chcecie poskarżyć się na nas – to oczywiście trzeba zrobić bez pośrednictwa :) 

18 Jest też bardzo życzliwa, ale nie rozpatrzy podania bez opinii właściwego dyrektora…  

19 Dlatego naprawdę nie warto podpadać swojemu tutorowi!  
20 Na przykład harmonogramu albo i regulaminu studiów, czasem z niego korzystamy, naprawdę…  
21 Bywa, że do toalety…  
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Relacja z obozu w Czarnogórze 
Grzegorz III Białoń 

Przede wszystkim warto wspomnieć skąd ten obóz się wziął. Mianowicie, co roku organizowane jest slajdowisko, na którym 

przedstawia się pomysły dotyczące obozów naukowych. Potem przez jakiś czas, np. 2 miesiące, zbierani są chętni na wyjazd, 

pisze się plan obozu, ustala mniej więcej koszta, wypełnia się wnioski do RKNu i można jechać. Tyle w teorii. Czas na praktykę. 

 Przedstawiam wam moją perspektywę obozu. Dzielnie zapisywałem wszystko co ciekawsze w dzienniku, z którego wła-

śnie korzystam i mam nadzieję, że użyję go dobrze. 

Dzień 1. Niedziela 13.08.17 r. 

 PolskiBus do Budapesztu o 9:35. Ja wstaję 

o 8:35, bo budzik mnie oszukał i nie zadzwonił. Zbie-

ram się nerwowo, budzę kumpla – Marcina, i błagam 

coby poratował kolegę w potrzebie. Wstał, zawlókł się 

do Getza, ruszyliśmy i … cofając przywaliliśmy w inne 

auto. Najdroższa taxówka mojego życia – dwie stówy 

za naprawę małego wgniecenia. Trudno. Na szczęście 

udało się zdążyć na dworzec – byłem 10 minut przed 

czasem. Spakowałem manatki, podziękowałem Marcin-

kowi i wsiadłem. Tam po raz pierwszy poznałem Joan-

nę Bebs Bebak. Siedzieliśmy obok siebie całą drogę do 

Budapesztu. Gdzieś tam była również Klauda Jagi, któ-

rą powitaliśmy dopiero w Budapeszcie. Droga minęła 

szybko, Bebs usnęła tradycyjnie pół godziny przed do-

jazdem. W Budapeszcie byłem już 3 raz w tym roku. 

Trochę mi zbrzydło, ale cóż począć. Przetransportowa-

liśmy się w trójkę na Wzgórze Gellerta, gdzie spotkali-

śmy resztę ekipy: Szubiego, Wacka, Karolinę, Rubena, 

Martę i Sylwię. Pograliśmy chwilę frisbee, zrobionym 

z mojego plastikowego talerza i ponownie przetranspor-

towaliśmy się, tym razem na dworzec kolejowy Buda-

pest Keleti. Tam już czekaliśmy na pociąg do Belgradu 

o 22. 

 Dzień 2. Poniedziałek 14.08.17 r. 

 Do Belgradu dojechaliśmy o 6:37. Noc w pocią-

gu na siedząco. Trochę się spało, trochę nie. Generalnie 

szyja boli. Pierwsze wrażenie o mieście – jest strasznie 

żółte, naprawdę. Później trochę zmieniłem zdanie. Do-

tarliśmy do hostelu. Następnie zjedliśmy „Burka” – cia-

sto francuskie wypełnione serem albo mięsem. Połazili-

śmy po mieście, a wieczorem wspólne gotowanie – pap-

ka z ryżu i jakichś warzyw. Nawet dobre. Z Rubenem 

spożyliśmy 2 litry soku i poszliśmy spać wycieńczeni 

podróżą. 

 

 Dzień 3. Wtorek 15.08.17 r. 

 Znów pociąg. Tym razem o 9:20 do Mojkovac 

w Czarnogórze. Jak dojechaliśmy to obskoczyli nas tak-

sówkarze i gonili aż do centrum coraz to bardziej scho-

dząc z ceny. W końcu się opłacało i wzięli nas 3 tak-

sówkami do Gusinje. Ok. 100 km. Taksówką? Czemu 

nie! Dojechaliśmy o 21. Pierwsze co nas uderzyło 

w miejscowości to nawoływanie z minaretów, pełno 

facetów i zero kobiet. Czułem się jak w zoo, tylko że to 

ja byłem w klatce, bo każdy się gapił. No, dotarliśmy 

jakoś do pola namiotowego, szybka jajecznica, chleb 

i do spania. 

 Dzień 4. Środa 16.08.17 r. 

 Tutaj ukazały nam się pierwsze wywierzyska 

i inne formy krasowe. Cudny widok. Udaliśmy się doli-

ną Grbaja w stronę schroniska, które okazało się za-

mknięte. Warto dodać, że znajdowaliśmy się już w gó-

rach Priokletje. Przy okazji, zmieniliśmy miejscówkę 

do spania na tańszą i bliżej gór. 

 

Fot. 1. Drużyna w drodze na Zlą Kolatę 
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Dzień 5. Czwartek 17.08.17 r. 

 Jak będziecie mieli szansę myć się w łazience 

zbudowanej z pustaków i wylanym gołym betonem to 

zadzwońcie. Przy okazji brakowało okna. Ale do rze-

czy. Wyszliśmy około 5 rano aby zdobyć Zlą Kolatę – 

najwyższy szczyt Czarnogóry.  Ten dzień był ciężki – 

szczyt udało się osiągnąć ok. południa, a gdy wracali-

śmy złapała nas burza i było bojno. Około godziny 

16 byłem już na dole, domęczony, zniszczony i niewy-

spany. Ale warto było. Cudne widoki. Przy okazji zro-

biliśmy kilka pomiarów większych i mniejszych lejów 

krasowych. Natrafiliśmy również na jaskinie krasową 

zwaną Lodową Jaskinią. Temp. ok. 2 stopnie Celsjusza. 

 Dzień 6. Piątek 18.08.17 r. 

 Wróciliśmy do Gusinje stopem, stamtąd pojecha-

liśmy 5-osobowym busem w 13 osób do Andrejevicy.  

Naszym celem były góry Komovi. Udało nam się ogar-

nąć świetne „pole namiotowe” u niejakiego Miszy 

(chyba), w otoczeniu owiec, koni i krów. Najlepszy 

nocleg w moim życiu. 

 Dzień 7. Sobota 19.08.17 r. 

 Zrobiliśmy dziś trasę na Kom Kucki. Ruben się 

struł wcześniej, ale pomimo problemów natury żołądko-

wej dał radę. Zdobyliśmy szczyt. Wieczorem kolacyjka 

i delektowanie się widokami. Polecam – jak coś mam 

namiary na to miejsce. Wieczorem zrobiliśmy ognisko, 

podczas którego Misza podzielił się swoimi specjałami. 

 Dzień 8. Niedziela 20.08.17 r. 

 Zapakowaliśmy graty na dach Łady i jadąc tak 

wśród pól i dzikich dróg dotarliśmy pod stację kolejo-

wą, rozpostartą pomiędzy jednym a drugim tunelem, 

między którymi był jeszcze wiadukt. Tak właśnie wy-

glądają stacje w Czarnogórze. W Podgoricy przesiedli-

śmy się w busa do Kotoru, gdzie zaczęliśmy wygrzewa-

nie się nad Boką Kotorską. 

 

Fot. 3. Aklimatyzacja przed atakiem szczytowym 

 Dzień 9-11 Poniedziałek-środa 21-23.08.17 r. 

 Te dni wyglądały podobnie. Pływaliśmy w sło-

nych wodach zatoki, rozmawialiśmy trochę 

o ukształtowaniu terenu, zwiedziliśmy Kotor i próbowa-

liśmy regionalnych dań. W międzyczasie biesiadowali-

śmy razem, robiliśmy wspólne kolacje i trochę mieli-

śmy siebie już dość. Tak to bywa. 

 W środę wyjechaliśmy z Kotoru do Zabljaka 

w  górach Durmitor. 

 Dzień 12 Czwartek. 24.08.17 r. 

 Okropna zmiana temperatury – gdy nad zatoką 

ciągle 20 stopni, w górach temperatura spadała do 

10 stopni, jak nie mniej. Marzliśmy okrutnie. Umyliśmy 

się, podogorywaliśmy trochę. Kilka osób się rozchoro-

wało, tu kogoś kolana bolały, tu problemy żołądkowe 

a  same morale w drużynie były już bardzo słabe. 

 Dzień 13 Piątek 25.08.17 r. 

 Tu kończy się relacja z obozu. Wyjechałem wraz 

z Sylwią o 14 do Belgradu. Z rana jeszcze udałem się 

z grupą nad Czarne Jezioro. Część osób poszła dalej 

w góry, a część wróciła do obozu. 

 

Fot. 2. Jak ja tu nie posprzątam to już nikt (Ruben 2017) :P 

 Podsumowując. Jest to bardzo krótka relacja 

z obozu – żeby opisać wszystko, co się działo, potrze-

bowałbym prawdopodobnie całego Globusika. Wyjazd 

był super, warto było zobaczyć tę górzystą krainę, po-

znać trochę bardziej kras, a i zaczerpnąć samej kultury 

Bałkanów. Polecam każdemu wybrać się na obóz, bądź 

go zorganizować. Zawsze warto poszerzyć swój punkt 

widzenia o nowe kraje i o coś, co jest tak różne od zna-

nego nam przysiółka Polski. 
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Obóz naukowy „Ukraina – Karpaty Wschodnie” 
Maciej Bryndza 

Kołowicze biorący udział w tegorocznym obozie na 

Ukrainie spotkali się już na peronie krakowskiego dwor-

ca głównego, część z nich dosiadła się do pociągu zmie-

rzającego do Przemyśla nieco później. Oficjalnie obóz 

rozpoczął się pod pomnikiem Jana Pawła II w Przemyślu 

(fot. 1).  

Fot. 1. Początek obozu pod pomnikiem Jana Pawła II w Prze-

myślu 

Po szybkim zwiedzaniu miasta znanego z galicyjskiej 

twierdzy i zrobieniu zakupów obozowicze zajęli miejsca 

w pociągu jadącym do „najbardziej polskiego z niepo-

lskich miast”, czyli Lwowa. Zakwaterowanie było krót-

kie, bo wygłodniali i pragnący poczuć atmosferę Lwowa 

geografowie, myśleli tylko o eksplorowaniu miasta. Na 

pierwszy ogień poszedł kantor, następnie rozpoczęte 

zostały poszukiwania miejsca, w którym można zjeść 

obiad. Mimo przymierania głodem obozowicze nieustan-

nie zachwycali się niezwykłymi zabytkami starego mia-

sta, a w międzyczasie znalazła się również chwila na 

degustację wina. Jak już wino i podane do niego oliwki 

oraz ser pobudziły żołądek do pracy, można było 

w końcu udać się na długo wyczekiwany posiłek. Na 

szczęście Lwów często odwiedzają Polacy, dzięki czemu 

menu otrzymaliśmy w języku polskim. Mógłbym przejść 

w tej relacji do kolejnego punktu, bo cóż ciekawego mo-

że być w relacji z obiadu we Lwowie? A jednak ten 

obiad wszyscy pamiętamy dobrze i na długo zapamięta-

my, zwłaszcza Basia. Otóż Basia postanowiła „poszaleć” 

i zamówiła obiad 4 składnikowy, który miał być dostar-

czony w dwóch częściach: 1 – ziemniaki + ryba, 2 – de-

ser + kawa. Stało się jednak inaczej (jako że u mnie 

wszystko było postąpiło zgodnie z planem porównam do 

swojego posiłku). Kiedy ja dostawałem zupę Basia do-

stała kawę. Kiedy ja dostałem drugie danie, Basia otrzy-

mała… ziemniaki. Gdy ja byłem w połowie konsumpcji 

drugiego dania do Basi dotarł… deser (!), zaś gdy ja 

kończyłem bardzo obfity posiłek Basia dostała długo 

wyczekiwaną rybę. I tak niepozorny obiad we Lwowie 

przerodził się w jeden z lepiej zapamiętanych w naszym 

życiu.  

Gdy głód został pokonany, obozowicze udali się pod 

pomnik Mickiewicza, gdzie nie mogło zabraknąć sto-

sownej fotografii (niestosowna też się zdarzyła – po wię-

cej informacji odsyłam do świadków jej powstania). 

Po oblężeniu pomnika wieszcza przyszła pora na poszu-

kiwania kolejnego celu wyjazdu – Uniwersytetu Lwow-

skiego, który został odnaleziony niespodziewanie szyb-

ko. Ostatnim punktem programu pierwszego dnia obozu 

okazały się być eksperymenty chemiczne przeprowadzo-

ne przez obozowiczów w laboratorium o nazwie „Lampa 

naftowa”.  

Środek nocy to odpowiednia pora dla studenta na powrót 

do miejsca noclegu, więc i tym razem wszyscy równo 

wrócili do hostelu właśnie wtedy (ku zdumnieniu nas 

wszystkich, nikt nie zrobił sobie, ani nikomu innemu 

krzywdy podczas eksperymentów). Wszyscy szybko 

poszli spać by rano o świcie wstać na… taksówkę 

(wytłumaczeniem jest wczesna pora!), która zawiozła 

nas na dworzec. 

Kolej na Ukrainie ma to do siebie, że pociągi w tym pań-

stwie się nie spóźniają, więc punktualnie o godz. 6:46 

ekipa badawczo-poznawcza wyruszyła na południe. 

Wczesna pora wstawania dała się we znaki, ale na szczę-

ście każdy zdążył się obudzić na czas. W Wołowcu nie 

trzeba było szukać transportu, ponieważ już na peronie 

rzucili się na nas kierowcy busów z pytaniem: 

„Szypot?” (to nazwa wodospadu – jednej z największych 

atrakcji turystycznych w okolicy), odpowiedź: „Da, Pili-

piec”. (tak, Pilipiec – miejscowość, do której zmierzali-

śmy i w której znajduje się wodospad). Takim oto sposo-

bem, robiąc po drodze zakupy („busiarze” zawieźli nas 

pod sklep), dotarliśmy pod dolną stację kolejki, która 

zawiozła nas niemal w sam obszar naszych obozowych 

badań. 

Kolejne trzy dni polegały na ciężkiej pracy terenowej 

pod presją czasu, gdyż większość uczestników musiała 

szybko wracać do Polski.  

Nasz obóz miał dwa cele – naukowy i krajoznawczy. 

Następne kilka dni poświęcone były w całości realizacji 

pierwszego z nich. Nasze badania polegały na dokumen-

tacji zlodowacenia masywu Borżawy – najdłuższej poło-

niny na Ukrainie. Badania prowadziliśmy w cyrku 

„Yama”, kartując skały (kartowanie geologiczne), formy 

morenowe (kartowanie geomorfologiczne) oraz opisując 

osady grubofrakcyjne z 9 stanowisk badawczych. Nato-

miast w 11 stanowiskach pobraliśmy osad drobnofrak-

cyjny, który przyjechał z nami do Krakowa. 

Cały czas spędzaliśmy w terenie otwartym i słońce da-

wało nam się we znaki, ale saperki dzierżyli zawodowcy 

(fot. 2). 
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Po godzinach ciężkiej pracy przychodził czas na zasłu-

żony posiłek – gotowany wspólnie, profesjonalnie przy 

użyciu kuchenki turystycznej.  

Fot. 2. Przemo i Piotrek podczas poszukiwania złóż ukraiń-

skich osadów.  

Trzeciego dnia czterech śmiałków – Jula, Piotrek, Paweł 

i moja skromna osoba, udało się porą wieczorną na wy-

prawę górską. Po ponad 3 godzinach wędrówki dotarli-

śmy na najwyższy szczyt Borżawy -Stij. Jako że było to 

już w nocy, szybko rozbiliśmy namioty, tuż obok ra-

dzieckiego schronu rakietowego i poszliśmy spać, by 

przed 5 rano wstać na wschód słońca. Po szybkim śnia-

daniu i pamiątkowym zdjęciu, wyruszyliśmy w drogę 

powrotną do naszej bazy. 

Popołudniu, kiedy nie było już z nami Magdy, Joli 

i Rudej, Paweł i Jula udali się na zakupy. Mieli za zada-

nie wrócić jeśli dowiedzą się, że prognoza pogody na 

noc jest zła, albo wrócić z zakupami. Pozostali konty-

nuowali w tym czasie badania i obserwowali chmury. 

Rozrastające się na naszych oczach, w odległości ok. 20 

km od nas Cumulonimbusy przekonały nas, że musimy 

się zbierać… szybko. Było to najbardziej stresujące po-

południe dla koordynatora wyjazdu, gdyż z Pawłem i 

Julą nie mieliśmy kontaktu, a oni ze sobą mieli tylko 

puste (później pełne zakupów) plecaki. Dodatkowo ko-

lejka, która służyła nam za środek transportu i łączność 

ze światem, nie kręciła się całą dobę. Jak najszybciej 

zwinęliśmy bazę – pięć osób wzięło bagaż siedmiu 

(w tym pięć namiotów), jednakże największy problem 

stanowiła… bielizna Pawła (!!!). Paweł prawdopodobnie 

zamierzał już nie wracać do Polski i zabrał ze sobą… 

tyle par ile miał. Mimo tak ogromnych problemów wy-

ruszyliśmy do górnej stacji kolejki nawołując po drodze 

Pawła i Julę (mogliśmy minąć się w drodze bez spotka-

nia). Przy górnej stacji kolejki dowiedzieliśmy się, że 

prognoza pogody jest dobra na tą noc, co spowodowało 

u nas mieszane emocje – wciąż krążyło pytanie: „I co 

teraz?”. Odpowiedź nadeszła szybko, wraz z pojawie-

niem się krzesełka pędzącego z dołu w naszym kierunku, 

na którym znajdowały się zakupy, Jula oraz Paweł. Ra-

dosne spotkanie uczciliśmy symbolicznym piwem 

(kupionym na miejscu, przy górnej stacji), po czym wró-

ciliśmy do zwiniętej dwie godziny wcześniej bazy. 

Następnego dnia dokończone zostały badania a Asia, 

Basia i Przemo udali się w drogę powrotną. Na placu 

boju pozostała ta sama czwórka, która zdobyła Stij. Od 

tego momentu nadrzędnym stał się cel krajoznawczy. 

Dzień po wyjeździe trzech w/w osób, udaliśmy się 

na jednodniową wycieczkę do stolicy Zakarpacia – 

Użhorodu. Brak czasu spowodował, że zwiedzanie mia-

sta było szybkie. Odwiedziliśmy m.in. cerkwie oraz 

„muzeum wszystkich rzeczy” (Bobak 2017) znajdujące 

się w dawnym zamku.  

Kolejnego dnia wróciliśmy do Pilipca, gdzie Jula 

i Paweł postanowili skorzystać z okazji lotu na paralotni 

– wrócili zadowoleni. Po tych wrażeniach powróciliśmy 

w pasmo Borżawy, by rozpocząć wędrówkę jej niezwy-

kle długim grzbietem. I tak kolejnego wieczoru dotarli-

śmy do bardzo urokliwego miasteczka – Miżhirji, po 

drodze dowiadując się od Piotrka, że ma ze sobą klucz 

do pokoju, w którym spaliśmy kilka dni wcześniej…  

Piotrek opuszczał nas po noclegu w Miżhirji, natomiast 

Paweł zostawił w Wołowcu ładowarkę do telefonu, więc 

pojawiła się szans na oddanie klucza. Chłopaki wyszli 

razem, ja i Jula zostaliśmy w pokoju, w którym nocowa-

liśmy, a klucz… został razem z nami na stole. Po powro-

cie Pawła  z udanej próby odzyskania ładowar-

ki  i nieudanej oddania klucza przyszła pora na wykwa-

terowanie i znalezienie poczty (by odesłać klucz właści-

cielowi), zwiedzanie miasteczka, i zjedzenie obiadu. 

Miżhirja zaskoczyła nas swoim zadbanym centrum, 

wielkością urzędów, ilością pomników oraz wysoką kla-

są samochodów. Nam po ciężkich poszukiwaniach udało 

znaleźć się pocztę i wysłać klucz.  

Nadeszła pora opuszczenia Miżhirji – udaliśmy się mar-

szrutką do Synewira, by w dolinie znaleźć domek z bar-

dzo niejednoznacznym napisem „Welcome on rest”. 

Tam spędziliśmy następne dwie noce. Po pierwszym 

noclegu udaliśmy się w górę pięknej gorgańskiej doliny, 

gdzie zwiedziliśmy bunkry wojenne, centrum rehabilita-

cji niedźwiedzi oraz Jeziorko Synewirskie – największe 

jezioro osuwiskowe na Ukrainie. Po tym spokojnym 

dniu, nadeszła pora na wędrówkę górską po jednym z 

pasm najdzikszych gór Europy, czyli Gorganów. Prze-

szliśmy wspaniałą, Połoninę Piszkonję, po drodze spoty-

kając jedynie stado pasących się koni. 

Po zejściu z gór odwiedziliśmy miejscowość Kołoczawa, 

w której to przenocowaliśmy w starym drewnianym do-

mu, pewnej starszej, bardzo sympatycznej Pani. Nie było 

by w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie znajdująca się 

w domu łazienka z hydromasażem (!). Gdy już się ucie-

szyliśmy, okazało się, że łazienka nie działa i jeśli chce-

my się umyć w ciepłej wodzie, Pani może nam zagrzać 

wodę w garnku… 

Niestety następny dzień był przedostatnim dniem wyjaz-

du. Za niewielką opłatą dojechaliśmy starą ładą do 

Miżhirji, stamtąd stopem do Wołowca, skąd pociągiem 

udaliśmy się do Lwowa. Raz jeszcze Lwów uraczył nas 

swoim nocnym pięknem. Ostatniego dnia wyjazdu, bez 

pośpiechu wykwaterowaliśmy się z hostelu, by udać się 

marszrutką na granicę ukraińsko-polską. Po przekrocze-

niu pieszo granicy, wsiedliśmy w pociąg w Przemyślu 

i wróciliśmy do domu. 
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Always the SAN 
Team Tarnica w składzie:  

Kinga Kowalik, Damian Krzyczman, Beata Jastrzębska,  

Magdalena Krzysik 

 Za górami, za lasami, na lewym brzegu Sanu cał-

kiem przypadkiem o tej samej porze do Wołosatego 

przyjechały dwa instytutowe busy. Pomimo, że padał 

deszcz, droga była nierówna a podwozie złe (biały 

Transporter VW) wszyscy pełni nadziei wyczekiwali 

rozpoczęcia 11-go zebrania hydrologów hobbystów 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. A tak naprawdę zaczął 

się 11 obóz naukowy „HydroBieszczady”. Przewodni-

czyła mu wiernie od początku do końca piątka wspania-

łych: dr hab. inż. Bartłomiej Rzonca, dr Janusz Siwek, 

dr Eliza Płaczkowska, mgr Karolina Mostowik, mgr 

Marta Kisiel. 

 Postanawiając, że nie będziemy lać wody, przed-

stawiamy same suche fakty. 

 Po wizycie w ustrzyckiej Biedronce mogłoby się 

wydawać, że nam się powodzi i rzeczywiście przez cały 

obóz czerpaliśmy z bogatego źródła zapasów Systemu 

Zbiorowego Żywienia nadzorowanego przez Elizę. 

Pierwszego dnia wszyscy wyruszyli na poligon nauko-

wy, którym była Połonina Wetlińska. Oprócz zagadnień 

stricte hydrologicznych mieliśmy okazję zagłębić się 

w  niszową tematykę geomorfologiczną. Pomógł nam 

w tym wart miliony Pan Jarosław i jego wierny przyja-

ciel – skaner laserowy. Naszymi wizytówkami na szla-

ku były PROFESJONALNE, POLIPROPYLENOWE, 

PRZYRZĄDY POMOCNE PRZY POMIARZE PRZE-

PŁYWU, czyli wiadro, miarka oraz rura PCV. Z każ-

dym dniem liście przybierały coraz więcej kolorów, 

a my byliśmy bogatsi o kolejne megabajty danych. Rap-

tularze, deszczomierze, łaty, limnigrafy zostały odłożo-

ne na jeden dzień, aby każdy mógł pozachwycać się 

panoramą Bieszczadów z Bukowego Berda. Co najważ-

niejsze, przez cały obóz dopisywała nam nie tylko po-

goda na zewnątrz, ale także pogoda ducha. Seria fortun-

nych zdarzeń pozwoliła nam na stuprocentowe wykona-

nie misji HYDROBIESZCZADY 2017. 

Do zobaczenia za rok! 

W deszczowy weekend w dniach 21-22 października 

w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskie-

go odbyła się największa impreza organizowana 

przez KGUJ i jedna z największych tego typu w połu-

dniowej Polsce: Festiwal Podróżniczy Travenalia. Jak 

co roku mieliśmy zaszczyt i przyjemność wysłuchać 

ponad dwudziestu prelegentów z całego kraju, którzy 

opowiadali o swoich niesamowitych wyprawach. 

W przerwach między prezentacjami uczestnicy festi-

walu mieli okazje zawalczyć o wartościowe nagrody.  

 Gwiazdą pierwszego dnia festiwalu był Janusz 

Rentflejsz, który opowiadał o swojej motocyklowej 

wyprawie. W trakcie jednego tzw. północnego sezonu 

motocyklowego (okres między świętami Wielkanoc-

nymi a Bożym Narodzeniem) samotnie na swoim 

jednośladzie odwiedził sześć kontynentów. Festiwal 

zamykał Piotr Strzyżysz, człowiek który podróż roz-

począł w Patagonii, najbardziej wysuniętym na połu-

dnie obszarze Ameryki Południowej, a zakończył 

w najbardziej północnym stanie Stanów Zjednoczo-

nych Ameryki Północnej. Żeby było ciekawiej całą 

trasę pokonał rowerem.   

 Warto również wspomnieć prezentacji wygło-

szonej przez pracownika naszego Instytutu 

i przyjaciela KGUJ dr Piotra Trzepacza. Opowiadał 

on o Australii z perspektywy nigdy wcześniej nie po-

ruszanej na Travenaliach, z perspektywy wielbiciela 

miast. Przypomniał on swoim występem, że podróże 

to nie tylko tropiki, pustynie, góry i lodowce, ale rów-

nież dżungle miejskie.  

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim 

wolontariuszom, którzy przyczynili się do organizacji 

festiwalu a w szczególności dla Kamila i Adriana za 

obsługę multimedialną przedsięwzięcia.  

TRAVENALIA 2017 
Wiktor Stręk 
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Annual Congress EGEA 
Marek Grochowicz 

Jak to się zaczęło?  

We wrześniu odbył się coroczny kongres EGEA, który 

kończy i zaczyna nowy rok. Nic nie byłoby w tym nad-

zwyczajnego gdyby nie fakt, że kongres odbył się w 

Szczyrku. 

 

Fot. 1. Organizatorzy AC...  

2 lata temu, wracając z Natalią Kur z kongresu w 

Utrechcie, wymarzyliśmy sobie zrobić coś razem – eki-

pa warszawsko-krakowska. Nie minął miesiąc kiedy na 

piwie w Stillu, przedstawiałem Markowi Borkowskie-

mu pomysł organizacji kongresu. Ze względu na kandy-

dowanie do zarządu EGEA musiał odpuścić, co nie po-

wstrzymało mnie i Żebra od zorganizowania zespołu. 

Udało się znaleźć tani hotel i kongres stał się coraz bar-

dziej prawdopodobny. Gdy po ciężkiej walce z Barcelo-

ną udało nam się wygrać, został ostatni okres przygoto-

wań. Przez dwa lata prac dużo osób odchodziło i przy-

chodziło do zespołu zarówno z Krakowa, Warszawy jak 

i nawet ze Śląska. I to Ci ludzie zrobili najlepszy kon-

gres ever!  

 

Wszystko naj! 

Kongres nasz miał na celu jedno - być NAJ w historii! 

W tym roku EGEA obchodzi 30-lecie istnienia! Drugim 

powodem była także rywalizacja z Barceloną o organi-

zację kongresu, przez co musieliśmy dużo obiecywać… 

Ale co zaskakujące – udało nam się to zrealizować!  

NAJWIĘKSZY W HISTORII - w kulminacyjnym 

momencie było prawie 350 osób.   

NAJDŁUŻSZY W HISTORII - trwał 7 dni (do tej 

pory trwały 6 dni)  

NAJBARDZIEJ NAUKOWY OD LAT - chcieliśmy 

udowodnić, że nie tylko z Soplicy możemy słynąć :D 

NAJWIĘCEJ W HISTORII KRAJÓW I JEDNO-

STEK  - 81 miast z 29 krajów?? 

NAJPIĘKNIEJSZY WIECZÓR EGEA - Najważ-

niejszym momentem kongres było Gala Dinner! Tego 

dnia pojawił się założyciel EGEA Europe - Zbigniew 

Pisarski z Warszawy. W trakcie kilku godzinowego 

przyjęcia odbyła się rozmowa z założycielem, a także 

cofnęliśmy się w czasie, zarówno dzięki filmom, jak i 

quizowi o EGEA. Co najważniejsze, tego dnia w jed-

nym miejscu zgromadziliśmy ludzi z prawie wszystkich 

pokoleń EGEA. Trudno o piękniejsze zakończenie kon-

gresu 30-lecia EGEA.  

Opinie od uczestników są wyłącznie pozytywne, a orga-

nizatorzy przyszłego AC z Zagrzebia stwierdzili nawet, 

że nasz kongres był za dobrze zorganizowany i w przy-

szłym roku zrobią luźniejszą wersję - winko na pla-

ży! Wbijacie? Bo ja na pewno!  

Fot. 2. … i Uczestnicy 
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Adapciak 2017 
Grzegorz IV Bubak 

 Dworzec Płaszów w Krakowie od zawsze był 

dla każdego, znającego to miasto, charakterystycznym 

punktem. To z niego właśnie odjeżdżało się na wakacje 

w Bieszczadach, to z niego jeździło się do Kalwarii Ze-

brzydowskiej, Wadowic czy Suchej Beskidzkiej. Urok 

miał jak żaden inny budynek – odrapany, wieczorami 

wypełniony po brzegi towarzystwem, którego nikt z nas 

nie chciałby spotkać idąc samotnie po nieoświetlonej 

ulicy. Dzisiaj budynek ślicznie wyremontowany, obok 

biegnąca estakada Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. 

W zasadzie, po starych warunkach pozostał tylko za-

pach. Ten charakterystyczny kolejowy zapach, jaki spo-

tyka się na dworcach w małych miejscowościach. I to 

właśnie tu, na tym nie byle jakim dworcu, mieliśmy 

zacząć swoją przygodę.  

 

Fot. 1. Podróż pod okiem opiekuna  

 Spotykamy się w holu poczekalni przed kasą 

biletową – niby człowiek już widział gdzieś niektóre z 

obecnych wówczas twarzy, a jednak każda wyglądała 

nad wyraz obco. Lecz w końcu pojawił się ktoś kogo 

wszyscy znali – Grzegorz III, organizator. Co ciekawe 

przybył nawet kolega Kjeld z Rotterdamu, będący 

w Polsce na wymianie w ramach Erasmusa, a w Krako-

wie przebywający od zaledwie czterech dni (szacun)!  

Szybka wymiana imion, przegrupowanie zainteresowa-

nych i wyłowienie właściwych osób spośród zbłąka-

nych podróżnych na płaszowskim dworcu. Sprawny 

zakup biletów, lista obecności, torby na ramię i do po-

ciągu. Generalnie - krótka piłka. Sprawnym krokiem 

wstępowaliśmy na pokład niezawodnego i legendarne-

go EN57, którego urok miał nam towarzyszyć przez 

najbliższe dwie godziny. Chwilę po rozgoszczeniu się 

w przedziale kierownik pociągu oznajmia „R34703 go-

tów do odjazdu”. Co on powiedział? Chyba, że jady-

my… 

 Podróż jak zawsze rodzi jedne z najlepszych 

wspomnień i tak było również tym razem. Pierwsze 

lody przełamane, pierwsze wspólne butelki soku, pierw-

sze wspólne paczki ciastek. Z resztą, to też bardzo inte-

gruje ludzi ze sobą gdy muszą się pomieścić w sześć 

osób na czterech miejscach. Zaczęły się rozmowy: kto 

jest kto, skąd i dokąd, po co i dlaczego. Wtedy już było 

pewne, że nas, pierwszaków, jest szóstka. Wspaniała 

szóstka ludzi jeszcze niepewnych, ale odważnych, któ-

rzy zdecydowali się pojechać i pokazać co potrafią. 

Ekipa na „celujący”. 

 Sprawny desant na przystanku Pewel Wielka 

Centrum. Sama nazwa wywołała uśmiech na twa-

rzach wielu z nas, bowiem wyraz „Centrum” był ewi-

dentnym żartem ze strony PKP, o czym z resztą mogła-

by zaświadczyć obecność miejscowego czworonoga, 

który bynajmniej nie pyska używał do szczekania… Po 

zebraniu całej ekipy udaliśmy się w kierunku pobliskie-

go sklepu, żeby uzupełnić najpotrzebniejsze zapasy, 

gdzie poznaliśmy przedstawicieli miejscowej ludności, 

którzy licytowali się z nami jaką drogą mamy się udać 

do Chatki. Wyruszyliśmy w drogę niezłym tempem, 

czas i warunki atmosferyczne zdecydowanie nie działa-

ły na naszą korzyść. Mapa w rękę, uszy do góry i leci-

my. Pot i łzy towarzyszyły nam w czasie całej drogi ze 

stacji na szczyt. W końcu mimo pewnych trudności te-

renowych trafiliśmy na miejsce. W drzwiach powitał 
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nas Grzegorz II  – Prezes Koła. Stał i patrzył na nas 

dumnie niczym Don Corleone na gości weselnych, 

w dniu ślubu swej córki.  

 Sceny towarzyszące rozpakowywaniu bagażu nie 

należą do szczególnie widowiskowych, a i czas kolacji 

był mało interesujący. Zabawa zaczęła się nieco póź-

niej. Na stole pojawiły się soki jabłkowe, pomarań-

czowe, multiwitaminy. Dla zaprawionych w takich bo-

jach – również pepsi cola i oranżada. Nie zabrakło rów-

nież słonych i słodkich przekąsek. Generalnie mimo 

studenckich warunków, stoły były dość bogato zasta-

wione. Wieczór był cudowny, opatrzony solidną dawką 

zabawnych opowieści, rozmaitych piosenek i gier 

zręcznościowych. To była prawdziwa integracja, pozba-

wiona skromności i konwenansów, ale w granicach 

ogólnie pojętej przyzwoitości. I tak trwała do godziny 

2:00 czy 3:00. Najwytrwalsi balowali do 5:00. W ra-

mach ciekawostki dodam, że według skrupulatnych wy-

liczeń w Chatce, podczas piątkowych zabaw, przebywa-

ło aż sześciu Grzegorzów (stąd numery przy imionach). 

 

Fot. 2. Aniołki Smułka 

 Poranek był ciężki. Rano zarządzono śniada-

nie (+/- ok. 14:00). Nie wszyscy byli gotowi (ale za to 

wszyscy chętni!) pojawić się na dole po tak wyczerpu-

jącej balandze i tak małej ilości snu. Jednak po tym jak 

udało nam się doprowadzić do pożądanego przez orga-

nizatora stanu, wszyscy jak jeden mąż pojawiliśmy się 

w szeregu przed Chatką w oczekiwaniu na zapowiedź 

gry terenowej. Gra zaczęła się z grubej rury – musieli-

śmy przeszukać cuchnące otoczenie okolicznego wy-

chodka. W końcu odnaleźliśmy kartkę z pierwszym za-

daniem – opowiedzeniem dowcipu na temat czynności 

związanej z miejscem gdzie znaleźliśmy polecenie. Nie-

stety żaden z żartów nie nadaje się do powtórzenia na 

łamach tego pisma… Kolejne zadanie odnalezione na 

werandzie Chatki to ułożenie piosenki wychwalającej 

UJ, Adapciaka, Koło Geografów i inne wspaniałe Insty-

tucje. Ostatnie zadanie, odnalezione w mokrym lesie, 

polegało na oszacowaniu wieku do jakiego może do-

trwać cis (wiecie, takie drzewo). Później uzbrojeni 

w odpowiedzi i hojne datki musieliśmy przekupić same-

go Czarta, ażeby pozwolił nam godnie wkroczyć w bra-

my Wydziału Geografii i Geologii. Dalszą część wie-

czoru spędziliśmy na poprawinach imprezy z piątku. 

 

Fot. 3. Ten drugi od lewej to NIE Kfiatek... 

 Niestety, niedzielnego poranka zegar ścienny 

naglił sporą część z nas, która planowała zdążyć na 

pociąg do Żywca. Sprawnymi ruchami zebraliśmy się 

więc w kierunku Pewli Wielkiej, ze smutkiem żegnając 

malowniczą okolicę i wspaniałą Chatkę Lasek. Sam 

pobyt w tak magicznym miejscu wzbogacił nas nie tyl-

ko w najlepsze wspomnienia, ale i nadzieję, że przyjaź-

nie tam zawarte przetrwają na całe życie. Pojawiło się 

tylko jedno pytanie. Co o tym wszystkim sądzi kolega 

Kjeld z Rotterdamu, któremu nasi krakowscy przyjacie-

le przez cztery dni próbowali pokazać, że Polska to nie 

kraj z niedźwiedziami na ulicach, a my zabraliśmy go 

na jakieś odludzie do starej, drewnianej chaty? Może 

nie będziemy prosić o odpowiedź. 
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II Derby Wydziału Geografii i Geologii 

Kraków, ul Pszczelna 

Niedziela, 8 października 2017 

Godzina: 14:00 

Sędzia: Veysel Ayaydın (TUR) 

Pochmurnie, około 11°C 

Grzegorz II Spytkowski 

Po sukcesie pierwszych derbów zorganizowanie 

następnych było kwestią czasu. Zgodnie z umową kolej-

ne miały odbyć się na jesień i miały zostać zorganizo-

wane przez Koło Naukowe Geologów Studentów UJ. 

No i stało się! W połowie sierpnia gruchnęła wiado-

mość, że Derby zostały zaplanowane na 8 października. 

Data szczególna, bo według wszelkich przewidywań 

właśnie tego dnia Reprezentacja Polski miała świętować 

awans na Mundial do Rosji.  

Atmosfera była stopniowo podgrzewana, kibice 

bardzo aktywnie dawali do zrozumienia, że mecz będzie 

bardzo emocjonujący. Odnotowano przypadki zdobycia 

drzwi Koła przez nieznanych sprawców, a na samym 

meczu, w czasie przerwy, doszło do karygodnej inge-

rencji w transparent geografii, którego treść pierwotnie 

brzmiała „Geologia jest tak miękka, że ma 0 w skali 

Mohsa”. Dopisanie cyfry 1 przed 0 przez Geologów 

było zuchwałym atakiem. Na szczęście zastosowanie 

sprytnego zabiegu w postaci przecinka, przywróciło 

podobny sens transparentu. Później stwierdzono, że 

awans z 0 na 1,0 (czyli 

do twardości talku) jest 

dla nich po małej części 

zasłużony, ze względu 

na rezultat jaki aktual-

nie znajdował się na 

tablicy wyników. 

Nie ma się co 

dziwić takim ruchom 

kibiców geologii, skoro 

przykład brali z głów-

nej organizatorki meczu 

– Klaudii Lewandow-

skiej. Nazwisko, które 

kojarzyć powinno się ze 

strzelaniem bramek, od 

Fot. 1. Drzwi przeciwnika 

zdobyte 
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dziś kojarzy nam się z próbą kradzieży flagi KGUJ, któ-

rej dopuściła się ta osoba. Na szczęście przytomną po-

stawą wykazali się przedstawiciele młodego pokolenia 

naszych Kołowiczów! Nasze pierwszaki natychmiasto-

wo sprowadzili chuligankę do parteru unikając w ten 

sposób dalszych zamieszek. 

Kadra geografii została wybrana przez selekcjo-

nera-kapitana Macieja Siwkę i ogłoszona na konferencji 

prasowej z udziałem Prezesa Reprezentacji Geografii 

oraz KGUJ Grzegorza Spytkowskiego. Niestety na 

ostatnim treningu przed meczem kontuzję odniósł Da-

mian Krzyczman, na którego miejsce dowołany został 

Tomasz Wójciak. Adrian Kowalski został warunkowo 

dopuszczony do gry przez lekarzy, z czego nie omiesz-

kał skorzystać selekcjoner. 

O tym, do jakiej rangi urosło to spotkanie, niech 

świadczy obecność na trybunach takich osobistości jak 

prof. dr hab. Bolesław Domański – Dziekan Wydziału 

Geografii i Geologii i dr hab.  Marta Oszczypko-Clowes 

– Prodziekan ds. studenckich. Z pozycji naszej ławki 

rezerwowych spotkanie oglądał dr hab. Marek Drewnik 

- Dyrektor IGiGP, a geologów dopingowali dr hab. Ma-

riusz Kędzierski Dyrektor ING oraz dr Anna Lewan-

dowska – Dyrektor ds. studenckich ING. Dziekanat re-

prezentowany był w osobie mgr Elżbiety Krąż. 

Pierwszy gwizdek zabrzmiał kilka minut po 

14:00. Spotkanie prowadził zawodowy turecki sędzia 

Veysel Ayaydın. Przebieg meczu ustawiły dwa bardzo 

szybkie i celne ciosy ze strony Geologów. Już w pierw-

szej minucie, po jednej z pierwszych akcji padła bardzo 

nieszczęśliwa bramka Jakuba Konopka na 1:0, a kilka 

minut później po błędzie w defensywie, za sprawą akcji 

Dariusza Budzińskiego było już 2:0. Geografia robiła to 

co powinna w tej sytuacji – atakowała bramkę geologii. 

Co z tego, skoro bramka była jak zaczarowana i żaden 

z kilkunastu strzałów nie spowodował umieszczenia 

piłki w siatce. Geologia po strzeleniu bramki skupiła się 

na grze defensywnej i grze z kontry, co przy dwubram-

kowym prowadzeniu było właściwą taktyką. Wynik do 

przerwy: geologia 2, geografia 0. W przerwie trwały 

burzliwe rozmowy co zrobić aby odmienić ten stan rze-

czy. Wprowadzane zmiany w składzie, zmiany koncep-

cji gry, zaskakujące strzały z dystansu – wszystko na 

nic. Piłka za każdym razem w rękach bramkarza lub 

kilka centymetrów od słupka. 

Bramkę odczarował dopiero w 50. minucie To-

masz Wójciak i w tym momencie nasza drużyna złapała 

drugi oddech. Niestety w momencie kiedy wydało się, 

ze wyrównanie jest kwestią czasu, Dariusz Budziński 

strzelił swoją drugą bramkę tego dnia. Chwilę później 

bramkę kontaktową strzelił Jan Błażejczyk i mecz za-

czynał się od nowa. Geografia robiła wszystko aby wy-

równać, niestety w 58 minucie za zbyt ostry faul nasz 

zawodnik otrzymał 2 minuty kary co oznaczało grę 

w osłabieniu do końca meczu. Walka trwała do końca, 

ale Jakub Konopek w ostatniej minucie pobawił nas 

szans na rozstrzygnięcie wyniku w serii rzutów kar-

nych. Tym samym to geologia jako pierwsza odebrała 

z rąk prof. Domańskiego Puchar Dziekana Wydziału 

Geografii i Geologii UJ. Po tym meczu poszliśmy 

wspólnie na… mecz Polska – Czarnogóra do Sportbaru. 

Wynik naszych derbów 4:2. Wynik meczu reprezentacji 

4:2. Przypadek? 

 

Fot. 2. Główne trofeum – Puchar Dziekana Wydziału Geo-

grafii i Geologii UJ 

 

Gratulacje dla Was Koło Naukowe Geologów 

Studentów UJ! Stoczyliśmy równą walkę, wynik wyni-

kiem... wygrał lepszy! Oby puchar dobrze się u Was 

prezentował do kwietnia! 

Dziękujemy za świetne przygotowanie meczu 

jak i aftera po nim. Serce nam rośnie widząc, że to co 

stworzyliśmy pół roku temu, rozwija się tak szybko! 

Obiecujemy, że za kilka miesięcy nadamy temu wyda-

rzeniu jeszcze lepszą oprawę, a forma naszych piłkarzy 

urośnie! Szykujcie się! Powrócimy!  
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Rześki poranek czternastego października. Duża wska-

zówka zbliżając się do cyfry osiem wskazać chciała, że 

pociąg InterCity Kraków-Przemyśl wjeżdża na peron 

trzeci. Nastroje pozytywne mimo, że wszyscy uczestni-

cy dobrze wiedzieli co ich czeka. Mozolna, nudna, mę-

cząca, trzyprzesiadkowa, 26 godzinna wyprawa w kie-

runku wschodnim.  

Dnipro powitało nas pogodą mniej więcej tak, jakby 

dobrze wiedziało jakie mamy humory. Pierwszym spo-

strzeżeniem jakiego się nie spodziewałem były psy. 

Dzikie, bezpańskie pałętały się po dworcach i parkach 

ukraińskich miast. Wraz z watahą zostaliśmy zaprowa-

dzeni do hostelu. Aby lepiej poznać Dnipro udaliśmy 

się na krótką wyprawę przez park, w stronę rzeki. 

Pierwsze wrażenie – bardzo pozytywne, widoki malow-

nicze, pierwsze zdjęcia zrobione. Zaproszeni na kolację, 

na uniwersyteckiej stołówce zostaliśmy poczęstowani 

mielonymi. Każdy obalił swój talerz jeszcze nieświado-

my tego, że był to pierwszy z 21 mielonych, które na 

nas już czekały. Dieta składała się praktycznie z tego 

osobnika. Śniadanie – mielony, obiad – mielony, kola-

cja – mielony. Ja, jako student pierwszego roku, nie 

przyzwyczajony do studenckich standardów ograniczo-

nego menu, miałem okazje narzekać, ale tacy weterani 

jak Marcin Zielski czy Grzegorz Białoń, znany ze swo-

jej słabości do pasztetów, już trzeciego dnia pochłaniali 

nie tylko swoje, ale także mielone leżące na talerzach 

płci pięknej. 

 

Fot. 1. „Dear Participants”  

Przychodząc na zajęcia, staliśmy się częścią skrupulat-

nie zaplanowanego projektu, dotyczącego kryzysu mi-

gracyjnego. Prowadząca – Marina, chciała nas jak naj-

serdeczniej powitać. „Dzień dobry” składało się z gru-

powego tańca po okręgu, gier i zabaw (niektóre prosto 

z przedszkola!). Cofnęło nas naprawdę porządnie, bo 

przez resztę wyjazdu poziom żartów pozostał na podob-

nym poziomie. Wraz z powitaniem i pierwszą interak-

cją z ukraińskimi studentami, zostały rozwiane nasze 

obawy, co do naszych umiejętności w zakresie komuni-

kacji w języku angielskim. Nie był to najbardziej eks-

ploatowany język tego wyjazdu – kontakty miedzy po-

legały głównie na odgadywaniu kalambur i łamanym 

polsko-ukraińsko-rosyjsko-angielskim.  

Spośród studentów ze strony ukraińskiej, najlepiej 

wspominam Vlada, który chyba najlepiej się z nami 

zintegrował. Ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, 

że to naprawdę niesamowity człowiek – najlepiej odnaj-

dywał się w ukraińskiej rzeczywistości, nie bał się nas 

pytać, co myślimy o Ukrainie, o polityce, o Dniprze czy 

nawet o wojnie, która trwa tak blisko nas. Trzeba też 

przyznać, że chłopak miał skrajnie wyrobione zdanie na 

ten temat. I nie bez przyczyny – z powodu operacji mu-

siał leżeć dwa miesiące w szpitalu, a tak się złożyło, że 

ten czas spędził pomiędzy rannymi żołnierzami. 

 

Fot. 2. Spotkanie z  Dmytrem  

Tematu wojny nie dało się uniknąć. Już drugiego dnia 

zostało zorganizowane specjalne spotkanie z żołnierzem 

Dmytrem Koshką. „Dima” opowiadał nam o okropno-

ściach jakie go spotkały, nie tylko na froncie. W jego 

głosie słychać było drżącą obawę o pojutrze. Wstrzą-

śnięci dużą dawką informacji na ten temat poszliśmy do 

muzeum wojny Donieckiej. Ponownie byliśmy świad-

kami poruszających opowieści. Mimo, że żołnierz opo-

wiadał o tym miejscu z pasją, nie na wszystkich wywar-

ło ono tak duże wrażenie jak na nas. Aby podsumować 

Wehikuł czasu 
Bartłomiej Miłosz 
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tę lekcję, zaproszono nas na prezentację filmową, pod-

czas której zobaczyliśmy zdjęcia z frontu. Tym razem 

cofnęliśmy się w czasie do 2014 roku. Jedną z najwięk-

szych kontrowersji tego wyjazdu był fakt, że po takich 

przeżyciach prowadzący wymagali od nas uśmiechu na 

zdjęciu. A zdjęcie było obowiązkiem. 

Kolejne dni to kolejne wycieczki po Dniprze. Wkrótce 

okazało się, że trasa zawsze była taka sama lub dość 

podobna. Ukraińscy studenci z dumą pokazywali nam 

promenadę nad rzeką, niedawno wybudowane centrum 

handlowe czy karuzelę zdobiącą główny plac. Wyprawa 

na drugi brzeg Dniepru została nam odradzona. Jedy-

nym skojarzeniem jakie towarzyszyło mi od tamtej po-

ry, to karuzela postawiona na placu Krasińskich, przy 

murze dawnego getta Warszawskiego, mająca na celu 

odwracać uwagę od rzeczywistości. Dla mnie, wygląda-

ło to mniej więcej tak, jakbyśmy podczas oprowadzania 

po mieście pokazali Galerię Krakowską i kawałek Wi-

sły. 

 

Fot. 3. Wesele w Petrikivce  

Inną atrakcją przygotowaną dla nas, była wyprawa do 

Petrikivki, czyli ukraińskiej wioski będącej wiernym 

przeniesieniem Zalipia na zaporoską ziemię. Zobaczyli-

śmy tam tradycyjne ukraińskie stroje, malowidła i zwy-

czaje. Byliśmy także świadkami, a zarazem uczestnika-

mi, tradycyjnego wiejskiego ślubu. Każdy z nas zaliczył 

również kurs malowania palcami. Następnie udaliśmy 

się do gospodarstwa kozackiego w Galushkovce. Tam 

mierzyliśmy swe siły podczas strzelania z łuku oraz 

zapoznawaliśmy się z typowym dla Ukrainy krajobra-

zem wiejskim. W tym miejscu trzeba było przyznać, że 

czas dla mieszkańców się zatrzymał. Budynki zamiesz-

kałe przez tamtejszą ludność niczym się nie różniły od 

skansenu, po którym nas oprowadzano. Szklane domy 

pod strzechą, ocieplane słomą, przypuszczalnie bez do-

stępu do bieżącej wody. Obok chaty kompleks wychod-

ków, nazwany przez jednego z partycypantów imieniem 

Adama Małysza. Mimo wszystko cały dzień rozświetla-

ła nam myśl o tradycyjnym, swojskim ukraińskim obie-

dzie. Ku radości jednych, a rozpaczy drugich, poczęsto-

wano nas kaszą manną gotowaną ze słoniną. Ze smutku 

zjadłem dwa talerze.  

Kulminacyjnym momentem wyjazdu było ugoszczenie 

ukraińskiego ministra sportu i rekreacji w naszym 

skromnym gronie. Zostaliśmy poproszeni o zaprezento-

wanie symboli i tradycji naszego kraju. Rozgrzaliśmy 

widownię skocznym krakowiakiem oraz góralskimi 

śpiewami. Spotkanie przypieczętował poczęstunek pol-

skimi specjałami. Widać było, że ta wizyta była nie-

zwykle ważna dla Mariny i pozostałych organizatorów. 

Oczywiście całe spotkanie zostało sfotografowane 

przez Kapitan Iphon, która zawsze była przygotowana 

na zapisanie ulotnej chwili na fotce, czym zasłużyła 

sobie na taki a nie inny tytuł, nadany przez polską gru-

pę. 

 

Fot. 4. Prezentacje nt. kultury i tradycji Polski i Ukrainy 

Opuszczając Dnipro byliśmy pełni refleksji na temat 

tego miejsca. Dla mnie było to niezapomniane przeży-

cie, które pozwoliło mi cofnąć się w czasie o parędzie-

siąt lat. Warunki podobne do tych, które były codzien-

nością życia moich rodziców. Problemy są widoczne 

gołym okiem. Miasto z roku na rok posiada coraz 

mniejszą ilość mieszkańców. Typowym widokiem dla 

Dnipra był wyraźny podział społeczeństwa na skrajnie 

biedne i bogate. Na pustych ulicach czymś normalnym 

był widok Łady stojącej u boku Porsche. W naszych 

myślach wydaje nam się, że w niektórych miejscach 

niebo jest dużo jaśniejsze. Jadąc tam miałem wrażenie, 

że natknę się na ciemniejsze. Jednak podróżując po 

świecie dochodzę do wniosku, że nie można tego tak 

oceniać. Każde społeczeństwo boryka się z własnymi, 

zupełnie odmiennymi problemami. 
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Na  koniec świata i jeszcze dalej 
Dominika Wałaszek 

O niezwykłych zdolnościach Chińczyków, w zakresie wytwórstwa rzeczy wszela-

kich, chyba nie muszę nikogo przekonywać. Można by co najwyżej podyskutować, gdzie 

znajduje się granica ich możliwości, choć i to wydaje się dość trudne, zważywszy na coraz 

ciekawsze dokonania narodu zza Wielkiego Muru. Jednym z nich jest kopia austriackiego 

Hallstatt – miasteczka wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.  

Południowe Chiny. Prowincja Guangdong. Kil-

ka uśpionych wulkanów, rzeka słynąca niegdyś 

z występowania w niej perłopławów, stosunkowo wy-

sokie góry i bujna roślinność. Wszystko się zgadza, tyl-

ko co u diabła robi tu alpejski kurort?  

 
Ryc. 1. Widok na Hallstatt (Austria)  

Jest. Wybudowany kilka kilometrów na północ 

od Hùizhōu, za 940 milionów dolarów, pochodzących 

z kieszeni China Minmetals. Udostępniony w czerwcu 

2012 roku, po niespełna 12 miesiącach prac budowla-

nych. „Nowe Hallstatt” stanowi doskonałe odwzorowa-

nie starszego brata z Austrii z jedną drobną różnicą – 

zabudowa rynku jest lustrzanym odbiciem oryginału. 

Zabieg ten prawdopodobnie miał na celu zapobieżenie 

potencjalnym kłopotom z prawami autorskimi. Udało 

się, choć nie bez echa skandalu. Obecnie, po początko-

wych niesnaskach, Hùizhōu i Hallstatt (ten oryginalny) 

są miastami partnerskimi.  

 
Ryc. 2. Widok na "Nowe Hallstatt" (Chiny) 

A co możemy 

zobaczyć na miejscu? 

Wymodelowane góry, 

majestatyczne jezioro (choć ok. 50 razy mniejsze niż 

pierwowzór), urokliwe kamieniczki, kawiarnie i ogród-

ki piwne, a  także Getreidegasse – salzburską uliczkę 

handlową. Jako przekąski otrzymamy kremowe cia-

steczka prosto z Austrii. Odwzorowano nawet kościół, 

w którym zamiast lokalnego kaznodziei, siedzibę ma… 

agencja nieruchomości. Dla chcącego nic trudnego?  

 
Ryc. 3. Rynek "Nowego Hallstatt" (Chiny) 

 W tym miejscu, Drogi Czytelniku zapewne nasu-

wa Ci się na myśl jedno ważne pytanie: But why? Od-

powiedź jest dość prosta – jak nie wiadomo o co, to 

chodzi o pieniądze. Po pierwsze, uzyskanie paszportu 

i wyjazd z Chińskiej Republiki Ludowej jest przedsię-

wzięciem skomplikowanym i kosztownym. Dlaczego 

by zatem nie sprowadzić zabytków świata do Chin…? 

Manhattan, Wieża Eiffla, Plac św. Marka – do wyboru, 

do koloru. Po drugie, każdy sposób zarobku jest dobry, 

a miejsca te często stają się atrakcjami turystycznymi.  

Jakie będzie kolejne przedsięwzięcie Chińczy-

ków? Wersal, Bazylika św. Piotra, Pałac Kultury i Nau-

ki? Wybór jest spory, a możliwości ograniczone… no 

właśnie, czym? Bo przecież nie pieniędzmi…  

Źródła:  

https://www.loswiaheros.pl/chiny/sklonowane-austriackie-

hallstatt 

http://www.architekturakrajobrazu.info/przestrze-miejska-

98994/141-przestrze-miejska/2922-chiska-kopia-wioski-hallstatt 
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ZAKRZÓWEK DLA GNIEWOSZA – GNIEWOSZ DLA  

ZAKRZÓWKA 
Kinga Kiszka 

Wraz z kolejną edycją kursu „Oceny oddziaływa-

nia na środowisko”  pojawia się coraz to więcej nurtują-

cych pytań dotyczących występowania na Zakrzówku 

Gniewosza (często mylonego ze żmiją zygzakowatą). 

Jak to naprawdę wygląda? Jest ten Gniewosz, czy go 

nie ma? Chronić go, czy nie chronić? Jak zwykle w ta-

kich sytuacjach Redakcja Globusika postanowiła wziąć 

sprawy w swoje ręce. Specjalnie przeszkolona grupa 

ekspertów wykonała dokładną inwentaryzację osobnika 

i dokonała spektakularnego odkrycia. Okazało się bo-

wiem, że na Zakrzówku występuje nie jeden, ale aż pięć 

gatunków Gniewosza, dodatkowo każdy z nich posiada 

dwie odmiany, a ilość osobników nie jest możliwa do 

wyliczenia!  

Gniewosz ma drobną budowę, długość jego ciała 

wynosi od 17,5 cm u małych osobników do 25,0 cm u 

osobników dorosłych. Masa ciała dorosłych osobników 

to ok. 760 gramów, małych ok. 535 gramów. Barwa 

ciała od jasnobrązowej po ciemnobrązową. Każdy osob-

nik posiada znamię na ciele tzw. „etykietę” o różnych 

kolorach w zależności od gatunku. Od żmii zygzakowa-

tej odróżnia go wszystko.  

Warunki bytowania tegoż osobnika są całkiem 

inne niż dotychczas przypuszczano. Wbrew temu, co 

podano wcześniej Gniewosz nie występuje w miejscach 

suchych i silnie nasłonecznionych, preferuje raczej 

miejsca zacienione i chłodne. Istotnym faktem jest to, iż 

znajdując się w dłuższym czasie w ujemnych tempera-

turach osobniki wybuchają. Gniewosz jest gatunkiem 

o aktywności przeważnie nocnej i wieczornej, jednak 

spotkać go można również za dnia. Jego aktywność spa-

da w przypadku występowania deszczu i zachmurzenia. 

Wiele osobników zapada w zimowy sen w okolicach 

listopada by obudzić się wiosną. Przebywanie ludzi na 

terenie jego występowania nie stanowi zagrożenia dla 

gatunku, lecz sprzyja jego bytowaniu. Miejscem rozro-

du Gniewosza jest Czarnków, skąd następnie osobnik 

ten migruje m.in. na teren Zakrzówka.  

Na Zakrzówku występuje pięć gatunków Gnie-

wosza: Gniewoshus jasnus pelnus, Gniewoshus ciem-

nus, Gniewoshus kozlakus, Gniewoshus korzennus oraz 

Gniewoshus miodus akacjus. Jak wcześniej wspomnia-

no każdy posiada dwie odmiany: Gniewosz Pełny 

i Gniewosz Pusty. W terenie łatwiej dostrzec odmianę 

Pustą Gniewosza, gdyż Pełne szybciej znikają i są bar-

dziej nieuchwytne. Wszystkich ciekawych wyglądu 

Gniewosza czytelników odsyłamy w rejony koszy na 

śmieci, gdzie najchętniej bytują Gniewosze Puste.  

Obszary występowania tak cennych gatunków 

jak najbardziej powinny zostać objęte ochroną - wg Re-

dakcji czynną, gdyż Gniewosz i człowiek występują 

w idealnej harmonii i są wręcz stworzone dla siebie. 

Z „czynnością” tej ochrony nie należy jednak przesa-

dzać, w przeciwnym razie Redakcja przewiduje gwał-

towny wzrost odmian Gniewoszy Pustych i ich znaczną 

przewagę nad Gniewoszami Pełnymi. Należy zatem 

rozpocząć intensywne obserwacje osobników. Monito-

ring Gniewosza jest bardzo trudnym zadaniem, któremu 

Redakcja jest w stanie się poddać, a jego wyniki będą 

na bieżąco opisywane w Waszym ulubionym piśmie 

„Globusik”.  

W świetle tak odkrywczych badań Redakcja liczy 

na rozsądne zagospodarowanie terenu Zakrzówka oraz 

żywi głęboką nadzieję, że po wprowadzeniu nowych 

zasad użytkowania terenu Trójurodzinowe ogniska sta-

ną się w końcu legalne. 
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Fot. 1. Gniewosz odmiana pełna... 

Fot. 2. I Gniewosz odmiana pusta 



 

 

KONKURS 
Projekt graficzny: Aleksandra Skaszczyk 

Pokoloruj siedzibę KGUJ po remoncie. Prace prosimy przesyłać na nasz fanpage. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody - 

roczna prenumerata „Globusika”  oraz uścisk dłoni dowolnie wybranego Redaktora! 
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GEOGRAFIOŁY 

Kącik poezji Wacka 

„Czyszczenia wczesne” 

Sznuruję buty, wysokie, za kostkę 

Flanelową koszulę poprawiam w spodniach 

Kurtkę już mam na ramionach 

 

Kask kładę między nogi, zaraz założę 

Rękawiczki mam w kieszeni 

Kanapki w torbie, obok termosu 

 

Wchodzę między drzewa 

Jeżyny oplatają mnie, są wysokie 

Jakby chciały dostać się do nieba 

 

Młode buki, powinny jeden przy drugim stać 

Lecz między nimi czeremchy rak 

Widziałem go już niejeden raz 

 

Mocniej zaciskam palce, 

Na moim stalowoszarym tasaku 

Szybki ruch, po przekątnej, od lewej do prawej 

 

W zielonej sukience 

Pomiędzy rzędy kładę brązowe ciało 

Czeremcho, to nie było dla ciebie miejsce 

 

Lecz nie tylko w kimś obcym zepsucie 

Pozbyć się martwych pni i rannych buków 

Położyć je na ziemi Także muszę 

 

Po kilku godzinach  

Do domu czas 

Jutro też będę 

Wychowywał las 

„Lubię jesienią” 

Lubię jesienią 

wysypać z plecaka i butów 

Piasek 

Kamienie 

 

W mojej głowie 

Są jeszcze ciepłe 

 

Małe okruszki  

Letniego pieczywa 

 
 

 

*** 

 

Zapakowałem do plecaka 

Ubrań trochę, mapę i szczoteczkę 

 

Po powrocie wyjmuję 

Niezapisanych nigdzie  

poza powietrzem stron 

 

Dodatek do biografii 
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GEOGRAFIOŁY 

Nieprawda że... 

… Borżawa to inna nazwa Czarnohory  

… Ala w Dniprze lubi pociągnąć  

… logo Koła ma masochistyczne pochodzenie  

… KGUJ ma nowego misia  

… Marta ma KRASne policzki (i dlatego podoba się 

Szubiemu) 

… Garmin ma ciekawsze życie towarzyskie niż Jacek  

… Siwka stawia Wackowi banki na brzuchu  

… Ela ma 30 lat  

…  Żanecie dobrze idzie z GISami w tym semestrze, 

bo co dwie glowy to nie jedna  

… Szubi wymyślił język narzekanto  

… Ruben podpalił czarnogórski gaj oliwny  

… brzuch Wacka to cosplay Globusika 

… Karo studiuje soilcjologię 

… czarnoziemy są bardzo urodziwe 

… Bebak, Bobak i Bubak szukają Bibaka i Bybaka 

… Ela nie może się wykokosić 

… wombat to gatunek Turbacza 

… Wacek jest mistrzem ciętego faux pas  

… Ala idzie na karaoke do Abu Dhabi  

… Prezes wie co to masochizm  

… Wackowi nie zasmakował arabski falafel  

… na Instytucie mamy kurnik  

… kulczyk to najbogatszy ptak w Polsce  

… brat Kamila Chmista ma na imię Kamil  

… Grzegorz III ma harem  

… kurs „Wybrane Krajobrazy Ziemi” to slajdowisko 

z wakacji Dyrektora 

… Bryndza jest zakręcony po kostki 

… dr Trzepacz ma bloga, vloga i analoga 

… z okazji otwarcia Bistro, Koło świętowało Triduum 

Pastalne 

Okiem Redakcji 

28 listopad 2017 


