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GLOBUSIK- Pismo Koła Geografów UJ 

Wstępniak 

  Kolejny czerwiec przed nami. Według najnowszych 

badań redaktorów Globusika to nie listopad czy luty 

są  depresyjnymi miesiącami. Co to to nie. Miesią-

cem, który  najbardziej sprzyja  popadnięciu  

w chandrę i złe samopoczucie jest właśnie szósty 

miesiąc roku. Egzaminy, projekty, zaliczenia. Podsu-

mowywanie swoich całorocznych osiągnięć. Fru-

stracja spowodowana niemożnością korzystania  

z pięknej pogody. Wszystko to sprawia, że czerwiec 

potrafi zmęczyć, a nawet znużyć. Właśnie dlatego, 

aby rozpogodzić wasze zachmurzone czoła, oddaje-

my w Wasze ręce świeżutki numer Globusika. 

Oprócz zwykłych tekstów znajdziecie w nim także 

teksty piosenek z tegorocznego festiwalu piosenki 

geograficznej—polecamy.  

  Nawiązując do egzaminów i ogólnie  sesji, Redak-

cja życzy młodszym Czytelnikom ażeby groźba za-

warta na okładce się nie ziściła, a  uzyskane oceny 

pozwoliły na walkę o stypendium. W stosunku do 

bardziej doświadczonych, a nawet wręcz zatrudnio-

nych, na uczelni osób mamy nadzieję, że sprawdza-

nie studenckich wypocin będzie dla nich przyjemno-

ścią. 

W imieniu Redakcji 

Patryk Wacławczyk 

Strona   Co? 

1.  Okładka 

2.  Właśnie na nią patrzysz 

3. Teraz popatrz w prawo  

4. Derby—relacja profesjonalna 

5. Tropiciele lodowców i dobrego jedzenia - Borża-

wa  

6. Sri Lanka #maroexplorer 

9. Geografowie w krainie makaronu 

10. Pozyskanie drewna w Europie 

13. Paleokoło 

14. Drzwi „Normalne” a drzwi „Normana” 

15. Festiwal Piosenki / Kącik poezji 

A w te wakacje na stopa pojadę wszędzie 
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To już było… 

 24.03 Dni otwarte UJ 

 6.04 Gniezno oczami Geografa 

 8.04 III Derby Wydziału Geografii i Geologii 

UJ 

 19.04 Festiwal Piosenki Geograficznej   

 24.04 Paleokoło 

 28.04 Rzeźba glacjalna Borżawy 

 11.05 Warsztaty z geologii 

 12.05 Dni otwarte kampusu 

 17.05 Spotkanie pokongresowe EGEA 

 18.05 Nisze źródliskowe w Szymbarku 

To nas czeka…  

 24.06 MapUJ 

 17.09 Warsztaty dendrogeomorfologiczne w 

Łazach 

 21.09 Adapciak 

 1.10 Inauguracja roku akademickiego w siedzi-

bie KGUJ 

 1.10 Slajdowiska poobozowe 

 27.10 Travenalia 

 9.11 Otrzęsiny 

Z ŻYCIA KOŁA 
 

Mimo tego, co niektórym mogłoby się wydawać, tra-

dycja Kołochodzenia nie zaginęła w czeluściach. 

Wraz z nadchodzącą wiosną  (przynajmniej tą astro-

nomiczną) postanowiliśmy rozruszać Kołowe towa-

rzystwo. „I Kołochodzenie z Sylwiu i Brodatym 

Grześkiem” odbyło się w Paśmie Barnasiówki 

(według niektórych źródeł poprawna nazwa to Pasmo 

Dalina), wg Kondrackiego (1964) położonym na Po-

górzu Wielickim). Frekwencja nie była zbyt wysoka, 

ale za główną przyczynę można uznać pogorszenie 

warunków pogodowych (rankiem temperatura w Suł-

kowicach wynosiła -8°C). Mimo to znalazło się kilku 

śmiałków (trzech, łącznie  z organizatorami), którzy 

zdecydowali się na wspólne przejście planowanej 

trasy.  

Oficjalnie Kołochodzenie rozpoczęło się na rynku     

w Sułkowicach i zakończyło w Myślenicach 3godz. 

45min. później (szlak żółty). Ruch turystyczny         

w tamtej okolicy był znikomy. Podczas całej wę-

drówki minęliśmy na szlaku tylko 1 osobę przejeż-

dżającą na motocrossie. Szczyt Barnasiówki (566 m) 

był dla nas na tyle mało widoczny, że nawet nie po-

czuliśmy, kiedy udało nam się go osiągnąć. Głów-

nym punktem wycieczki był Diabelski Kamień, który 

wznosi się na wysokości 460 m n.p.m. i 60 m ponad 

dnem Doliny Rudnika. W tym miejscu widoczny jest 

mur skalny o długości ok. 30 m, wysokości 6 m i sze-

rokości do 2,5 m, przedzielony kilkoma szczelinami 

(którymi Wacek próbował się wygramolić na górę). 

W kierunku E jest „rzucony” samotny ostaniec         

w kształcie przewieszonej baszty, podobnej do ma-

czugi, który prawdopodobnie stanowi przedłużenie 

tego muru (chęci Wacka do wspinaczki były coraz 

większe, ale rozum i grawitacja wygrały). Po krótkiej 

przerwie na herbatkę Grześka, lub „syrop z herbatą 

wg Sylwii” udaliśmy się w kierunku Myślenic, gdzie 

nasza trasa dobiegła końca. 

 I edycja kołochodzenia w tym roku zakończyła 

się sukcesem, mimo małej liczby uczestników, ale 

nie poddajemy się i myślimy nad kolejnymi (oby bar-

dziej licznymi!) wyjazdami.  

Kołochodzenie okiem 

Sylwii 

Nie jest to Barnasiówka, ale podobne Polscy piłkarze świętują wygraną na mundialu 2018, koloryzowane 



Derby - relacja profesjonalna 
Grzegorz Spytkowski 

Kraków, ul Pszczelna 

Niedziela, 8 kwietnia 2018 

14:00 

Słonecznie, około 23° C 

Widzów: około 50 

Geografia : Geologia 

9:3 

Bramki (i minuty ich zdobycia): 

Mikrut 3 

Kucia 4 

Łagos 10 

Kucia 12 

Mikrut 14 

Łagos 19 

Mikrut 20                                                          Pogonowicz 22 

Kucia 36                                                                 Konopek 40  

Mikrut 38                                                             Budziński42k 

  Dnia 8 kwietnia 2018, 12 miesięcy i 6 dni po pierw-

szych i 6 miesięcy po drugich odbyły się na Orliku przy 

ulicy Pszczelnej 13, historyczne III Derby Wydziału 

Geografii i Geologii. Historyczne nie tylko ze względu 

na sam fakt, że są trzecimi derbami i nigdy więcej nie 

będzie już trzecich, ale ze względu na to, że ich inicjato-

rzy (czyli KGUJ) w końcu po raz pierwszy wygrali te 

zmagania. 

  Tradycyjnie skład został ogłoszony 3 dni przed me-

czem na specjalnie w tym celu zwołanej konferencji 

prasowej z udziałem Prezesa KGUJ Macieja Siwki oraz 

nowo powołanego trenera Grzegorza Spytkowskiego. 

Tradycyjnie już (jeżeli można mówić o tradycji po 

trzech edycjach) mecz wywołał duże zainteresowanie 

nie tylko wśród studentów. Obecni byli także pracowni-

cy i władze Wydziału i Instytutów. Nie zabrakło kibi-

ców gości, na szczęście tym razem, w przeciwieństwie 

to poprzedniej edycji obyło się bez ekscesów na trybu-

nach. Wygrana przyszła po meczu, którego przebiegu 

nikt się nie spodziewał, osiągając wynik, którego nikt 

nie obstawiał (a jeśli obstawiał u bukmachera to dorobił 

się fortuny!). Wystarczy przytoczyć, że po 10 minutach 

mieliśmy już 3:0 a po 20 wynik zatrzymał się na 7:0. 

Ci, którzy spodziewali się po 30 minutach wyniku 12:0 

(bo tak by nakazywała logika tego bramkowego ciągu) 

zawiedli się na naszych zawodnikach. Nie strzelili oni 

w tej połowie więcej bramek. Ba, nawet pozwolili sobie 

wbić gola. Geologia uskrzydlona tym trafieniem szyko-

wała się do odrobienia strat. My natomiast martwiliśmy 

się kontuzją jednego z naszych zawodników – oznacza-

ło to w praktyce grę tylko z jednym zmiennikiem do 

końca meczu. Pomimo wszelkich przeciwności, na po-

czątku drugiej połowy, najskuteczniejsi zawodnicy  

w naszej kadrze, czyli Kucia i Mikrut dodali po jednej 

bramce. Cóż z tego, kiedy chwilę później wynik tej po-

łowy prezentował się następująco – Geografia 2, Geolo-

gia 2. Wszyscy kibice zgromadzeni licznie na trybu-

nach, z wypiekami na twarzy i drżeniem rąk obserwo-

wali ten dramatyczny przebieg drugiej połowy. Na 

szczęście autobus postawiony w bramce i dużo szczę-

ścia pozwoliły nam w spokoju dotrzymać ten wynik do 

końca. Dogrywka miała miejsce w urokliwych okoli-

cach krakowskiego Zakrzówka, który stał się areną wal-

ki spożywczej. Tam jednak nikt nie notował wyników, 

także wspominam o niej tylko z kronikarskiego obo-

wiązku. 

  Po meczu pojawiły się pytania – ale jak to możliwe, że 

ten mecz różnił się tak bardzo od poprzedniego? Otóż 

obiektywnie rzecz biorąc, (a autor, gwarantuje że jest 

tutaj w 100% obiektywny) jest to zasługa trenera, jego 

znakomitej selekcji zawodników i kunsztu przy układa-

niu taktyki. Poprzedni trener, zwolniony ze swojej funk-

cji w międzyczasie został Prezesem. Widzę tutaj pewną 

analogię do wyczynów obecnego Prezesa PZPN, który 

na obecnym stanowisku prezentuje się nieporównywal-

nie lepiej niż na trenerskiej ławce. 

  Geologia! Dziękujemy i czekamy na IV Derby już na 

jesień!  
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Wzrost nie pomógł bramkarzowi Geologii 
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Tropiciele lodowców i dobrego jedzenia - Borżawa  
Magdalena „Natasha” Jasionek 

  27 kwietnia br. pięcioro kołowiczów wybrało się na 

badania naukowe w masyw Borżawy na Ukrainie.           

W skład grupy weszło czworo nowicjuszy i jeden wete-

ran: Alicja Kuśpik, Magdalena Jasionek, Konrad 

Chmist, Kamil Jarzęcki i Maciej Bryndza (weteran). 

Celem wyjazdu była kontynuacja badań plejstoceńskie-

go zlodowacenia w wymienionym masywie. Poza tym 

liczyliśmy na tanie zakupy, urzekające widoki, wy-

kwintną kuchnię obozową i integrację.  

  Podróż na Ukrainę rozpoczęliśmy na dworcu Kraków 

Płaszów, przemieściliśmy się do Przemyśla, a stamtąd 

do Lwowa. We Lwowie udaliśmy się do centrum, pod 

budynek opery. Wykonaliśmy kilkanaście reprezenta-

cyjnych i zadowalających zdjęć Niektórzy z nas zakupi-

li charakterystyczny papier toaletowy, po czym wresz-

cie udaliśmy się na wyczekiwany posiłek. Jak wiadomo, 

wybór restauracji jest jednym z najtrudniejszych przed 

jakim staje głodny kołowicz, dlatego po długich nego-

cjacjach zdecydowaliśmy się na lokal serwujący dania 

różnorodne. Oprócz dań głównych zamówiliśmy liczne 

dokładki. Najsmaczniejsze okazały się pierożki – tak 

smaczne jak i nietypowe. 

  Przejazd ze Lwowa do Wołowca odbył się nie bez 

przygód. Niedziałająca automatyczna zmiana czasu      

w telefonie zmusiła nas do znacznego pośpiechu. W 

pociągu tradycyjnie skosztowaliśmy "czaj" (herbata)  

w szklankach w srebrnych koszyczkach. W Wołowcu 

znaleźliśmy przejazd 5 osobowym samochodem do Fi-

lipca. Jako że zabrakło jednego miejsca, Alicja przyjęła 

postawę „leżącą”. Wsiadając do samochodu nie spo-

dziewaliśmy się, co nas czeka. Opony "taksówki" nie 

podołały wszechobecnym dziurom w asfalcie, które 

kierowca starał się omijać jak tylko mógł. Resztę drogi 

do kolejki pokonaliśmy pieszo. Ku uciesze nas wszyst-

kich kolejka działała. Nie bez "eksplorowania" okolicy 

dotarliśmy do czoła dawnego lodowca, gdzie rozłożyli-

śmy namioty. Drogi nie przetrwała niestety żółta rekla-

mówka Kamila. Ubolewaliśmy nad tym przez resztę 

obozu. Tego popołudnia nie próżnowaliśmy - wykonali-

śmy też pierwsze pomiary i próbę rozpoznania okolicy 

ze szczytu Hymba. Na górze dwójka z nas – skromny 

autor tej opowieści i weteran, dotrwała do zachodu 

słońca, na który zjechali także inni obserwatorzy z Pol-

ski  

Już drugiego dnia nawiązaliśmy nowe znajomości. 

Szczególnie kontaktowy okazał się student medycyny 

na lwowskim uniwersytecie pochodzący z Indii. Zdecy-

dowanie większe zainteresowanie poświęcił jednak żeń-

skiej części grupy. Znaleźliśmy także budzące niepew-

ność „szałasy” w środku lasu. Oczy namalowane na 

drzewach i poszarpane folie nie wzbudzały zaufania,  

a wszechobecna plandeka i blacha falista tworzyła róż-

ne skojarzenia w naszych naukowych umysłach. Jak się 

później okazało należały one do hipisów, którzy sprze-

dawali kawę, albo coś innego co kawą nazwali. Kolejne 

dni upływały na przeplataniu badań z szykowaniem po-

mysłowych posiłków z konserw i ryżu oraz wieczorami 

spędzanymi przy ognisku. Dzięki temu odkryliśmy ta-

lent Alicji do zrobienia czegoś smacznego z, jakby sie 

wydawało, niczego oraz techniczne umiejętności Kon-

rada w zakresie organizowania przestrzeni obozowiska     

i rozpalania ogniska, dzięki czemu dorobił się ksywy 

„bazowy”, Wykopaliśmy liczne odkrywki, pomierzyli-

śmy setki kamieni i nauczyliśmy się rozróżniać obto-

czenie subrounded od subangular. Zdobyliśmy także 

bardzo przydatną na terenówkach umiejętność obsługi 

Garmina. Problematyczne okazało się zlokalizowanie 

niektórych wałów morenowych. Nie pomogła nawet 

desperacka próba utożsamienia się z lodowcem. Trójka 

z nas (Magdalena, Konrad, weteran) podjęła też, jak się 

później okazało, szaloną próbę wykonania badań w od-

dalonym o parę kilometrów cyrku pod szczytem Stoj 

(Górę zdobyto głównie dzięki temu, że roztopiony śnieg 

przytrzymywał nas przy życiu). Jednakże, zbierające się 

na horyzoncie burzowe chmury przepędziły nas i spro-

wokowały do jak najszybszego zejścia w dolinę.           

W konsekwencji musieliśmy udać się prosto w stronę 

burzy, bo pomiędzy nami a Cumulonimbusem znajdo-

wało się nasze obozowisko. Szczęśliwie nawet nie zmo-

kliśmy.  

  Przed opuszczeniem Borżawy zasmakowaliśmy kuch-

ni huculskiej, która bardzo zadowoliła nasze żołądki       

i podniebienia.  

  Do Krakowa wróciliśmy taką samą drogą, jednak jako 

inni już ludzie – Alicja stała się Sashą, Magdalena – 

Natashą, Kamil – Dimą, Konrad – Ivanem, zaś weteran 

- szefem. W serca wkradła się nostalgia i tęsknota za 

pięknymi, spokojnymi krajobrazami ukraińskiego ma-

sywu. Naprzeciw rzeczywistości wyszliśmy z imprezo-

wą piosenką poznaną w trakcie zjazdu kolejką.  

„Łowcy zachodu na wschodzie ” i Weteran 

Cisza przed burzą na  Stoju 



  Gdy pierwszy raz byłem na Sri Lance, odkrywa-

łem ją sam, mając na to zaledwie 8 dni. Powiedzia-

łem sobie, że muszę tutaj wrócić jeszcze raz, dopó-

ki ta wyspa nie jest jeszcze strawiona przez maso-

wą turystykę. Tak sobie powiedziałem i tak zrobi-

łem! 

  Jesienią 2017 roku znalazłem taniutkie loty i na-

mówiłem Marcina (informatyka - kolegę z liceum) 

oraz Rubena Krystonia na wspólny wyjazd. Minęło 

zaledwie kilka tygodni i udało się namówić jeszcze 

dwie Anie (Biegę i Feliksbrot), z którymi zrobili-

śmy wspólnie AC 2017 - najlepszy kongres EGEA 

ever! 

Dlaczego Sri Lanka?  

  Mała wyspa na morzu Indyjskim, odkryta niedaw-

no przez większą liczbę turystów. Nadal jednak jest 

to kraj, który odwiedzają przede wszystkim turyści 

nieprzypadkowi. Można powiedzieć, że na tę wy-

spę podróżny przyjeżdża z plecakiem (w zdecydo-

wanej większości), a nie z walizką (jak to się dzieje 

w większości turystycznych destynacji świata).  

  Ekipa wyjazdowa była bardzo zróżnicowana, ale 

z jednym celem - chcemy eksplorować, poznawać - 

i tak też było. 

Najważniejsze rzeczy: 

wyjazd na 12 dni oznaczał, że trzeba było 

wybrać najważniejsze rzeczy - musieliśmy 

coś pominąć - odpadły historyczne zabytki, 

świątynie i parki narodowe - czyli tam 

gdzie najwięcej turystów 

pojechaliśmy w lutym 2018 roku, w ferie, gdyż 

jest to najlepszy moment na wyjazd na Sri 

Lankę, ze względu na występującą tam wte-

dy porę suchą 

podział 50/50 - zdecydowaliśmy się na 2 ob-

szary - połowę czasu spędziliśmy w górach, 

a drugą nad morzem  

Góry 

  Góry są tu piękne, wysokości do 2524 m n.p.m., 

zajmują centralną część wyspy. Najpopularniejsze 

trasy są oblegane przez turystów i lokalnych piel-

grzymów (Adam’s Peak) co zniechęciło nas do ich 

odwiedzenia. Wybraliśmy okolice miejscowości 

Ella, gdzie szlaki są krótkie (2-4 h w obie strony), 

ale widokowe. Udało się nam przezwyciężyć leni-

stwo i zobaczyć wschód słońca z Little Adam’s 

Peak, spędzić dzień pływając w kotłach eworsyj-

nych wyrzeźbionych przez drugi największy wodo-

spad Sri Lanki (Diyaluma Waterfalls) i pobłądzić 

po polach herbaty. 

Morze 

  Morze to przede wszystkim temperatura wody, 

która jak przystało na Ocean Indyjski gwarantowa-

ła zawsze łatwe wejście do wody. Wody pełnej ży-

wych istot. Najciekawszymii z nich, które widzia-

łem z Anią F. były żółwie, których w południowej 

części wyspy jest bardzo dużo. Przeważały piękne 

piaszczyste plaże, które dzieliły się na te bardziej 

turystyczne oraz te położone dalej od wiosek, gdzie 

nie zaglądają turyści i nadal można spotkać lokal-

sów łowiących ryby tradycyjnymi metodami albo 

przepięknie zlokalizowane huśtawki.  
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     Sri Lanka  #maro_explorer 
Marek Grochowicz 

Wyjazdowa ekipa chyba w pełnym składzie 

Po opadach w okolicznych potokach płynie Earl Grey 



Sporty:  

  Nurkowanie - urodzinowy prezent dla Rubena, 

któremu towarzyszyli także Marcin i Ania Fe-

liksbrot. Niby nic, 10 m pod poziomem morza na 

30 minut, ale jednak emocje były wielkie.  

Ania trochę się stresowała, natomiast Ruben, jak w 

czepku urodzony, narzekał po wyjściu czemu tak 

krótko i płytko :D  

Surfowanie:  

  Udało się także złapać kilka fal! Dla Marcina był 

to już któryś raz, ja próbowałem raz w Australii, 

ale bez większych sukcesów, natomiast dla Ruben 

był to pierwszy raz. Byliśmy na tyle mądrzy, że 

wynajęliśmy trenera, dzięki czemu trafiliśmy na 

plaże dla początkujących, gdzie fale były na tyle 

niskie, że udawało się co jakiś czas je łapać!  

Jedzenie:  

  Azja słynie z pysznego jedzenia. Sri Lanka nie 

odbiega tu jakością, ale nie należy się spodziewać 

różnorodności. Lekkim zawodem był brak mango 

(sezon na ten owoc zaczyna się z końcem marca), 

za to rekompensowały to papaja i marakuja :) Me-

nu obiadowe to głównie rice and curry i kottu 

(placki z mąki i wody), podawane na wiele sposo-

bów. Najlepsze jedzenie można znaleźć w małych, 

lokalnych, niekoniecznie dobrze wyglądających 

knajpkach. Bardzo dobre i różnorodne są tu uliczne 

przekąski, jedną z ciekawszych były główki czosn-

ku smażone jak frytki.  

Najlepszym posiłkiem wyjazdu była kolacja na 

plaży. Moja mama podróżowała w tym samym 

czasie ze swoimi koleżankami. Klimat miejsca             

i jakość jedzenia nie miały sobie równych - świeże 

owoce morza, ryby i drinki za kilka złotych będą 

wspomnieniem na całe życie. Co najważniejsze, 

smakowało jeszcze bardziej, bo płaciła moja ma-

ma! :D 

  Azja jest wymarzonym miejscem dla osób, które 

uwielbiają jeść ostre potrawy - nie inaczej jest na 

Sri Lance. Każdego dnia staraliśmy się jeść nie tak 

ostre jak dzień wcześniej, ale kończyło się z po-

dobnym skutkiem…  Ania F., która nie jada ostro 

wiecznie cierpiała, ale mimo to dzielnie próbowała, 

co dalej bolało :D 

Multitransport: 

  Transport na Sri Lance można kochać albo niena-

widzić.  

  Obowiązkowym punktem jest przejażdżka tuk 

tukiem. Są one wszędzie i często są jedyną opcją 

transportu. Każda przejażdżka zostawia po sobie 

wspomnienie, gdyż kierowcy jeżdżą dosyć szybko 

i agresywnie. Nie ma dla nich korków, zawszę 

znajdą lukę pomiędzy pojazdami w sytuacji kry-

tycznej, a tych na drogach Sri Lanki jest dużo. 
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Na piasku udawało się stać na desce 

Nazwij choć połowę 

 Nie wiem czy na Jordanów jeżdżą lepsze 



 
Sri Lanka słynie jednak zdecydowanie bardziej  

z pięknie położonej linii kolejowej. Nie jest to naj-

szybszy środek transportu, ale dzięki temu można 

długo delektować się pięknymi widokami gór i pól 

herbacianych z okien. Warto dodać, że pociągi te 

są zawsze pełne zarówno lokalsów jak i turystów, 

przez co atmosfera jest w nich niespotykana ni-

gdzie indziej. Sprzyja ona bardzo spontanicznym 

kontaktom z obcymi. Najwspanialsza chwila to gdy 

można usiąść w otwartych drzwiach pociągu, a no-

gi zwisają nad torami. Człowiek czuje jedno - wol-

ność! 

 

Co trzeba wiedzieć o Sri Lance? 

JEST TO OSTATNIA CHWILA, ŻEBY MIEĆ 

MOŻLIWOŚĆ POZNAĆ TEN KRAJ I LUDZI, 

KTÓRZY JESZCZE KOCHAJĄ PRZYBYSZÓW, 

ZA KILKA LAT BĘDZIE ZA PÓŹNO!!!  
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Budowa infrastruktury transportowej musiała być droga 

<3 <3 <3 Tylko tyle można napisać <3 
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 Po (mniej lub bardziej) bohaterskiej walce z zimową 

sesją roku akademickiego 2017/2018 nasi kołowicze 

udali się na zasłużony odpoczynek na największą wyspę 

Morza Śródziemnego. Studenci – jak to studenci, 

wiecznie w biegu i bez kasy. Malownicza Sycylia miała 

więc zaledwie 4 dni na pokazanie nam się od jak najlep-

szej strony. Specjalnie dla naszych Drogich Czytelni-

ków mamy przyjemność zaprezentować skondensowa-

ną na piśmie esencję tego wyjazdu. 

 Zmęczeni lotem zostaliśmy przywitani przez 

spartańskie warunki naszego hostelu. Nie było ciepłej 

wody, ogrzewanie nie działało, a korki wywalało.          

Z hostelem nie trafiliśmy, trudno zdarza się. Całą spra-

wę udało się jakoś załatwić do kolejnego dnia, ale 

pierwszej nocy Sycylia pokazała się nam z nienajlepszej 

strony. Postanowiliśmy jednak, że nie damy sobie ze-

psuć humoru. Takie wa-

runki stwarzały idealny 

nastrój do pierwszej, uro-

czystej degustacji praw-

dziwego sycylijskiego 

wina. Ten zacny trunek 

za jedyne 3 euro za bu-

telkę czy karton skutecz-

nie rozwiał wszystkie 

nasze smutki tamtej jak    

i kolejnych nocy.  

 Pierwszego dnia udało nam się zaliczyć jedynie 

szybki spacerek, ale kolejnego dnia zorganizowaliśmy 

sobie gruntowne zwiedzanie Katanii. Obowiązkowy 

punkt programu każdej wycieczki geografów, nawet tej 

gdzie dominują fizyczni. Z naszego „hotelu” ruszyliśmy 

więc w stronę centrum, które skupia się wzdłuż głównej 

ulicy Katanii – Via Etnea. Po drodze minęliśmy śliczny 

park – dużo fontann, rzeźb, palemek. Szybko poczuli-

śmy włoski klimacik, pogoda również nam dopisywała. 

Pierwsze wrażenie Via Etnea zrobiła świetne. Ruch, 

dużo ludzi, uśmiechnięte twarze, zapach torrone sicilia-

no, ktoś zbiera drobne grając na harfie, normalnie scena 

jak z filmu podróżniczego. W dalszej kolejności udali-

śmy się na plażę. Zapewniam, że dojście na plażę           

z głównej ulicy mogłoby wprawić studentów e-geo       

w stan przedzawałowy. Wąski chodniczek przy ruchli-

wej ulicy i portowe, fabryczne ruiny. Woda była lodo-

wata, 10/10 wykąpałbym się znowu. Wracając z plaży 

skręciliśmy chyba w nie tę ulicę co trzeba. Wylądowali-

śmy w slumsach. Smętna muzyka sączyła się z domów, 

bramy miały ślady po kulach a na ogrodzeniach wmuro-

wane było potłuczone szkło. Ale ja się nie bałem. Na-

wet gdy Kowalski podszedł do jakiejś rudery, a tam 

nagle przestała grać muzyka. Ani trochę się nie bałem. 

 Trzeciego dnia rozdzieliliśmy się. Odważna, peł-

na wigoru i ducha część naszej ekipy zaatakowała Etnę. 

Nasi dzielni śmiałkowie starali się dotrzeć na sam 

szczyt, jednak brak właściwego szlaku i obliczenie po-

tencjalnego nie pozwoliło na wspięcie się do krateru.    

A ja? Ja w tym czasie przewracałem się właśnie na dru-

gi bok. Kiedy już udało mi się wstać (circa about 11), 

wybrałem się z resztą podróżników do pobliskich Syra-

kuz. W porównaniu z Katanią, Syrakuzy to prawdziwy 

włoski raj znany nam z plakatów biur podróżniczych. 

Świetne, tradycyjne jedzenie. Zabytkowe budowle - 

właściwie na każdym rogu. Przepiękne widoki, po-

sprzątane ulice. Nie sposób tu wszystkiego opisać. Kto 

nie widział, ten powinien. 

 Ogólne wrażenie wyniosłem z tego wyjazdu mie-

szane. Nigdy nie byłem wcześniej we Włoszech, ani 

właściwie nad Morzem Śródziemnym. Katanią się tro-

chę zawiodłem. Jest to miasto niezadbane, brudne, sła-

bo rozplanowane. Szczególnie takie wrażenie miałem 

na odcinku od Via Etnea do plaży i spowrotem. Typo-

wy krajobraz poprzemysłowy, na który nikt nie miał 

pomysłu. Oczywiście w Katanii jest co zobaczyć: Via 

Etnea, ogród botaniczny, park, uniwersytet. Ale moim 

zdaniem to miasto dobre na jednodniową wycieczkę. 

Podróż do Włoszech uratował dla mnie wyjazd do Syra-

kuz. Sami włosi wydali mi się spokojni, wyluzowani. 

Żyją swoim rytmem życia i niczym się nie przejmują, 

zwłaszcza przepisami drogowymi. Cieszą się tym co 

jest dzisiaj. Jedzenia nie jestem w stanie opisać słowa-

mi. Autentycznej włoskiej pizzy każdy powinien sam 

spróbować choć raz. Przekonałem się o tym właśnie w 

lutym na Sycylii. 

     Geografowie w krainie makaronu 
Przemysław „Pszemk” Powroźnik 

Będąc we Włoszech trzeba dużo jeść 

I to zrobił chłopak z GIS-ów :P 



  Czy to przeglądając strony internetowe i prasę trady-

cyjną, czy oglądając telewizję i słuchając rozmów ludzi      

w tramwaju oraz na ulicy, często można spotkać się      

z tematem wycinania drzew w polskich lasach. Z jednej 

strony słyszy się głosy, że zbyt dużo drzew jest wywo-

żonych z lasu, z drugiej, że polskie podejście to przy-

kład, jak powinno się gospodarować lasami. Jedna gru-

pa mówi, że równowaga biologiczna w kraju jest zagro-

żona, a druga, że w Polsce ekosystemy leśne mają cha-

rakter niemalże pierwotny, przy okazji pozwalając prze-

mysłowi drzewnemu na wytwarzanie 2% polskiego 

PKB i generowanie 10% wartości eksportu (dane licz-

bowe lasy.gov.pl). Jak widać temat ten niewątpliwie 

jest żywo dyskutowany w polskim społeczeństwie. Miło 

by było, gdybyśmy my, studenci geografii, potrafili po-

wiedzieć kilka zdań w odniesieniu do niego. Nie chcę 

rozstrzygać tu kto ma rację, ani opowiadać się po któ-

rejś ze stron tego konfliktu (ze względu na brak należy-

tego przygotowania merytorycznego, żeby móc coś ta-

kiego rzetelnie zrobić), ale chcę przybliżyć Wam, dro-

dzy Czytelnicy Globusika, kilka zagadnień związanych 

z lasami w Europie.  

  Pierwszym z nich jest stopień pokrycia terenu lasem. 

Na pewno wielokrotnie zetknęliście się z mapami i wy-

kresami prezentującymi poziom lesistości w krajach 

Europy. Jeśli nie to spójrzcie na te poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: metla.fi 

  Dość nisko plasuje się Polska, prawda? Wyprzedzać 

tylko stepowe Węgry, Mołdawię i Ukrainę oraz dawno 

wylesioną Irlandię, Wielką Brytanię, Danię, Holandię     

i Belgię to chyba trochę niedobrze. Otóż nie do końca. 

Poziom lesistości w kraju bardzo mocno zależy od tego, 

co w danym kraju uznaje się za las. I o ile to, że kraje 

skandynawskie są bardziej zalesione niż Polska nie pod-

lega dyskusji, to można się zastanawiać czy Grecja         

i Hiszpania to rzeczywiście takie puszczańskie ostoje. 

Proponuję spojrzeć na lasy przez pryzmat objętości 

drewna na kilometr kwadratowy kraju. Na następnej 

stronie znajduje się tabela przedstawiająca ile metrów 

sześciennych grubizny (drewna o średnicy co najmniej 

7 cm) przypadało na kilometr kwadratowy w krajach 

Europy (nie zalesione kilometry, ogólnie dla kraju)       

w roku 2005 oraz ile metrów sześciennych grubizny 

przypada na hektar lasu (jest to zasobność lasu), także      

w roku 2005. (Oczywiście do danych tych trzeba po-

dejść z pewnym dystansem ze względu na różne meto-

dy szacowania zasobności lasów w różnych miejscach     

i ewentualne popełnione przeze mnie uproszczenia. Mu-

szę też wspomnieć, ze nie znalazłem danych dla Szwaj-

carii, Portugalii oraz Włoch do swojego zestawienia)  

Pozyskanie drewna w Europie 
Patryk Wacławczyk 
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 Tab. 1. Ilość grubizny względem powierzchni krajów  i lasów 

w roku 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bernadzki 2006 

oraz danych ze strony ec.europa.eu 

  Troszeczkę przetasowała się lista? Kraje w centrum 

Europy zaczęły wieść prym. Wynika to z tego, że      

zasobność lasów szeroko pojętej Europy środkowej       

i zachodniej nieśródziemnomorskiej jest 5 do 15 razy 

wyższa niż zasobność lasów Hiszpanii czy Grecji lub 

południowej Francji (Austria – 324 m3/ha, Hiszpania 

24 m3/ha !). Zaprezentowanego powyżej wskaźnika nie 

można zapewne używać jako jedynego właściwego, ze 

względu na odmienne zachowania ekosystemów w róż-

nych częściach Europy, ale uważam, że może stanowić 

ciekawe uzupełnienie podczas omawiania lesistości     

w Europie. Takie podejście nie zmienia w sposób zna-

czący sytuacji krajów o bardzo niskim udziale lasów    

w powierzchni – dalej znajdują się nisko w rankingu, 

jednak zwraca uwagę, że pod pewnymi względami nie 

można porównywać suchych zarośli basenu Morza 

Śródziemnego do żyznych lasów Europy Środkowej. 

Nie chcę wartościować tych ekosystemów, tylko zapy-

tać, czy powinniśmy traktować porównywanie ich wiel-

kości i udziału za właściwe – przecież są tak od siebie 

różne. Ostatnią rzeczą jaką chciałbym zauważyć w tym 

wątku, jest to, że ilość grubizny w Polsce rośnie. Wyni-

ka to z występowania w Polsce reprodukcji rozszerzo-

nej, która jest efektem wycinania 50-60% rocznego 

przyrostu grubizny przez co objętość drewna w lasach 

rośnie. 

  Poprzednim zdaniem nawiązałem do tego ile wycina 

się drewna w Polsce. Proponuję szybki rzut oka na ob-

jętość drewna pozyskiwanego w ciągu roku w Europie 

w 2005 roku 

Tab. 2. Pozyskanie drewna okrągłego w Europie w roku 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych                   

ze strony ec.europa.eu 

  Porównując ilość pozyskanego drewna w różnych kra-

jach Europy można stwierdzić, że w Polsce jest ona 

dość wysoka. Jednak można zauważyć, że ilość wycię-

tego drewna wynika przede wszystkim z powierzchni 

lasów danym kraju – co widać po przeliczeniu pozyska-

nego drewna na metry sześcienne na hektar. Poza Danią 

i Czechami oraz krajami śródziemnomorskimi, nie ma 

dużych różnic w ilości drewna wywożonego z lasu. 

Wyjątkiem jest tu Finlandia, której mało zasobne lasy 

suchej i mroźnej północy nie pozwalają na czerpanie z 

nich pełnymi garściami. Wydawałoby się , że powyższe 

wskaźniki są mało poruszające. Ot, wycina się wszędzie 

w miarę podobnie, tylko rozmiar ma znaczenie – tyle    

w temacie. Otóż kolejny raz – nie do końca. Zapraszam 

do przejrzenia kolejnej tabeli (na stronie obok).  
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Tab. 3. Stosunek wycinki do zasobów i przyrostu grubizny     

w roku 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z 

ec.europa.eu 

  Powyższe trzy kolumny i dwadzieścia trzy wiersze 

przedstawiają jak ma się ilość drewna, które z lasu wy-

wieziono w ciągu roku, do tego ile w nim przyrosło no-

wego drewna, oraz ile procent całości tego lasu zostało 

z niego wyeksmitowanych. Obraz, który rysuje się       

w naszych umysłach podczas odczytywania wartości 

dla pierwszego wskaźnika jest dość optymistyczny – we 

wszystkich analizowanych państwach rośnie objętość 

drewna w lasach. Ponownie Polska nie wypada najgo-

rzej – w roku 2005 nadwyżka przyrostu grubizny nad 

jej pozyskaniem wynosiła tyle samo co to pozyskanie. 

A jak wygląda sytuacja w innych krajach? W Grecji      

i na Cyprze chyba nie chcą ruszać tych swoich lasów,     

a kraje takie jak Austria czy Niemcy zostawiają w lesie 

więcej niż Polska. Wydawałoby się więc, że wyżej roz-

winięte kraje zachodnie mniej wycinają. Jednak taka 

Belgia czy też Dania i Szwecja przeczą takiej tezie. Tak 

więc poziom rozwoju kraju nie ma wpływu na ten 

wskaźnik. A co ma? Przede wszystkim wiek drzewosta-

nu i jego produkcyjność (to ile m3 przybywa na rok na 

przeciętnym hektarze lasu). Jeśli tak się składa, że lasy 

w jakimś kraju są stare, to gdy chce się, żeby drewno 

miało dobre wartości użytkowe to trzeba je wycinać już, 

szybko. Starsze drzewa charakteryzują się ponadto wol-

niejszymi przyrostami masy. Innym czynnikiem wpły-

wającym na pozyskanie drewna są duże wycinki prowa-

dzone podczas przebudowy gatunkowej drzewostanów. 

Wysoka produkcyjność lasów środkowej Europy (nawet 

10m3/ha/rok) wpływa z kolei na to, że dźwięk piły    

może być w lesie długo słyszany, nie zagrażając zwięk-

szaniu się jego (to jest lasu) zasobności. Nie to co        

w obszarach Europy Północnej, gdzie produkcyjność 

lasu     wynosi około 4 m3/ha/rok, czy basenu Morza 

Śródziemnego gdzie jest to odpowiednio 1 m3/ha/rok. 

Mówiąc       z kolei o drugim wskaźniku (nie umieści-

łem go przecież bez przyczyny :P), warto zauważyć 

bardzo wysokie wartości pozyskania drewna względem 

jego zasobów w Danii i Irlandii. Wynikają one z planta-

cyjnego modelu hodowli lasów tych krajach. Pozostałe 

kraje nie różnią się zbyt bardzo pod względem pozyska-

nego procenta zasobów leśnych – ot, różnice od 1,5 

punktu procentowego   do 2,3% punktu procentowego. 

Wskazuje to na to, że (patrząc pod kątem objętościo-

wym) drzewo (a właściwie grubizna) w europejskim 

lesie żyje około 50 lat (tak, tak, tyle właśnie - wycina 

się drzewostany od 80 do 130 roku ich życia najczę-

ściej, ale trzeba uwzględnić np. trzebieże). 

  Możesz jednak, drogi czytelniku powiedzieć, że to 

było trzynaście lat temu i wiele się mogło zmienić.         

I miałbyś rację mówiąc to. W związku z czym spieszę   

z kolejną (już ostatnią) tabelą.  

Tab. 4. Stosunek pozyskania drewna okrągłego w roku 2015 

do pozyskania w roku 2005 

 

 

Źródło: opracowanie własne na 

podstawie danych z ec.europa.eu 
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  Tak, to jest tabela, w której Polska nie wypada najko-

rzystniej, jeśli patrzymy na las jako coś co powinno sta-

le się powiększać i przyrastać. Nie chcę ad hoc (bo tak 

piszę ten tekst) oceniać, że tak właśnie nie jest, tylko 

chciałbym zwrócić uwagę na to, że w niemal każdym 

kraju Europy pozyskanie drewna okrągłego w analizo-

wanym okresie wzrosło. Może to wynikać z różnych 

czynników, jednej strony ze starzenia się drzewostanów 

sadzonych po drugiej wojnie światowej, wycinania bo-

rów sosnowych pod nasadzenia drzew liściastych czy 

też z tego, że wiek rębności wchodzą lepiej zaprojekto-

wane i użytkowane, a co za tym idzie bardziej zasobne 

drzewostany albo z drugiej strony z rosnącej materiało-

chłonności  przemysłu drzewnego i okołodrzewnego 

(np. meblarskiego czy papierniczego) w Polsce i Euro-

pie czy też z rosnącej zachłanności zarządzających lasa-

mi. Żeby móc to samodzielnie ocenić i rozstrzygnąć, 

trzeba by posiąść głębszą wiedzę na ten temat niż ja, 

czego wszystkim życzę i do czego Was, drodzy Czytel-

nicy, serdecznie zachęcam!  

  No, to by było na tyle, z rzeczy które chciałem przeka-

zać. Poruszyłem tylko kilka z wielu wątków. Na przy-

kład nawet nie otarłem się o to jakie gatunki, gdzie        

i w jaki sposób powinny być sadzone oraz o to jakie 

gatunki i w jakim wieku powinny być wycinane, oraz to 

jak wycinka wpływa na świat zwierzęcy. Jednak myślę, 

że to co powyżej jest wystarczającą ilością jak na jeden 

numer Globusika. Jeśli ktoś byłby chętny do polemiki, 

to zapraszam. Pozdrawiam, Wasz, Wacek. 
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Pamiętając o tkwiącym w nas wszystkich wewnętrznym 

dziecku warto wspomnieć o pewnym małym wydarze-

niu dotyczącym małych Kołowiczów. 24 kwietnia bie-

żącego roku (ha!   a jednak jest jakaś akceptowalna czę-

stotliwość wydawania Globusika), o godzinie 19, roz-

poczęło się Paleokoło. To jedno z najwspanialszych 

dzieł naszej kochanej Kiszki (według mojej wiedzy to 

ona była pomysłodawczynią wydarzenia) dostarcza 

wiele radości. Rozpoznawania kolegów i koleżanek na 

kilkunastoletnich zdjęciach (tak, tak, już tyle dzieli nas 

od beztroskich czasów wczesnego) przy odrobinie chęci 

pozwoliłoby otworzyć niewielki zakład pozyskiwania 

soli z przelanych ze śmiechu łez. Tak też było w tym 

roku. Jednakże, aby dodać do soli także troszeczkę pie-

przu, Paleokoło zawiera także nutę rywalizacji. Popraw-

ne odpowiedzi są punktowane, a po zliczeniu tychże 

punktów następuje wyłonienie zwycięzców. Tegorocz-

ne podium prezentowało się następująco: I miej-

sce: Marta Pufelska, II miejsce: Adrian Kowalski, III 

miejsce: Maciej Siwka. Dlaczego właśnie te osoby oka-

zały się tak dobre w rozpoznawaniu znajomych w po-

staci dziecięcej? Nie wiadomo, ale moim zdaniem moż-

na podejrzewać niewielką odległość mentalną od berbe-

ci wśród części laureatów (Macieju, nie obraź się :*). 

Kończąc—laureatom gratulujemy i zapraszamy do kon-

tynuacji tradycji za rok! 

Paleokoło 
Patryk Wacławczyk 
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Od małego na całego! 

Spróbujcie rozpoznać :) 
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Miejskie życie przepełnione pędem. Nowoczesna co-

dzienność popycha do pracy krótszej, szybszej i jeszcze 

bardziej efektywnej. Wokół otaczają nas niewidzialne 

symbole, które zaabsorbowaliśmy, nieświadomi, że uła-

twiają nam współistnienie na każdym kroku. Czerwone 

światło znaczy – stój, zielone światło – jedź. Gatunek 

ludzki dzięki takim zasadom jest w stanie wysłać ludzi 

na księżyc, gdzie ja w tym samym czasie idąc z sali wy-

kładowej w stronę pokoju KGUJ mam problem z szar-

paniem za klamki w korytarzu drzwi. 

Wiem, że nie jestem jedyny. Co chwile trafiam na za-

myślonych ludzi ciągnących za drzwi do pchania           

i  pchającymi te do ciągnięcia. Zamyślone głowy planu-

ją prace licencjackie, magisterskie, doktorskie a w tym 

samym czasie trafiają na tak przyziemną przeszkodę. 

Oczywiście prawie wszystkie drzwi są podpisane. Tuż 

nad klamką umieszczony napis niczym instrukcja ob-

sługi drzwi. O ile dobrze pamiętam na przejściach dla 

pieszych nie ma wskazówek, więc czy przy drzwiach 

jest taka potrzeba? Czy w dzisiejszych czasach nie stać 

nas na lepsze rozwiązanie? 

Zjawisko to zostało opisane przez Donalda Normana, 

amerykańskiego psychologa, specjalistę w dziedzinie 

interakcji, w książce „The Design of Everyday Things”. 

Jak się okazuje problem otwierania drzwi istnieje na 

całym świecie, a te najbardziej problematyczne noszą 

nazwę 

„Norman doors” czyli: 

Drzwi, w których projekt nakazuje zrobić coś przeciw-

nego do tego, co faktycznie masz robić. 

Drzwi, które dają zły sygnał i potrzebują znaku, aby to 

poprawić. 

Norman w swoich poczynaniach nad drzwiami nawią-

zuje do błędnego projektowania. Najważniejszą zasadą, 

jak opisuje to w swej książce, jest „odkrywczość” 

przedmiotu oraz informacje zwrotne podczas użytkowa-

nia. Słowo „discoverability” stworzone przez Normana 

ma na celu określić zdolność do łatwego zrozumienia 

celu danego urządzenia. Dla przykładu obsługa panelu 

dotykowego w każdym laptopie rzadko jest w pełni wy-

korzystywana przez użytkowników komputera. Nigdzie 

nie jest wytłumaczone, że przesuwanie dwóch palców 

po touchpadzie zastępuje nam scrolla, a to dopiero po-

czątek góry lodowej nieznanych możliwości. Kolejny 

ważny element podkreślany przez Normana to fee-

dback. Dostajesz jakiekolwiek informacja zwrotne jeże-

li coś dobrze zrobisz. 

Wracając do naszego problemu, wszystkie drzwi, które 

mają klamkę albo pręt same nakazują swoim istnieniem 

na ciągnięcie, tak samo jak przycisk swoją naturą wska-

zuję na to, że trzeba go wciskać, a nie ciągnąć. Idealny-

mi drzwiami według jego teorii byłyby takie, które         

z jednej strony mają pręt a z drugiej płaską powierzch-

nie. Sam brak uchwytu zawęża nam wszystkie opcje do 

zwykłego pchnięcia. Według mnie jest to problematycz-

ne rozwiązanie, ponieważ drzwi bezklamkowe, nie będą 

posiadały uchwytu do chwycenia w przypadku chęci 

zamknięcia tychże za sobą. Być może wszystkie amery-

kańskie drzwi są wyposażone w przyrząd służący do 

samo zamykania drzwi już raz otwartych. Ja może i je-

stem z Warszawy ale nie wychowałem się w metrze      

i drzwi otwarte za sobą zamykam. Stąd mój zupełnie 

nowy pomysł na ulepszenie życia codziennego. Podob-

nie jak działają światła, umownym kolorem do ciągnię-

cia za klamki stałby się na przykład biały, a klamki wy-

magające pchnięcia pomalowane by były na czarno. 

Różnica minimalna, która w pierwszym momencie wy-

magała by chwili interpretacji, ale myślę, że z czasem 

ludzie przyzwyczaili by się do nowych zasad otwierania 

drzwi. 

Niezmiernie zależy mi na rozpowszechnianiu tego pro-

jektu. Już za dużo razy zostałem ośmieszony przez tak 

prostą rzecz. Pokonanie tych drzwi pozwoli mi w końcu 

na skupienie się na poważniejszych sprawach, więc był-

bym niezmiernie wdzięczny każdemu kto podziela moje 

rozczarowanie i posiada równie bogate chęci wprowa-

dzenia zmiany. 

     Drzwi „Normalne” a drzwi „Normana” 
Bart Milo 

 



  Czesław Niemen, Maryla Rodowicz, Jarosław Balon, 

Jacek Kucia, Justyna Steczkowska, Edyta Geppert czy 

w końcu Jan Leja i Michał Szpak. Wielcy polscy muzy-

cy, których łączą występy na najważniejszych polskich 

festiwalach. Nie do końca sprawiedliwie obdzielili swo-

imi popisami opolskie, sopockie i krakowskie święta 

muzyki. Na festiwalu piosenki geograficznej nigdy nie 

występował Czesław Niemen, na opolskim Jasiek Leja, 

a na sopockim Jacek Kucia. Mogłoby się wydawać że 

to smutne, jednakże nie żałujemy. Wokalne popisy ko-

lejnych generacji studentów i pracowników IGIGP do-

starczają nam radości od lat, dlatego godzimy się na 

brak blasku gwiazd ogólnokrajowej rangi. 

  W tym roku, obudowany wieloletnią tradycją, festiwal 

odbył się 19 kwietnia w instytutowym refektarzu. Wy-

stąpili na nim: Jacek Kucia, Grzegorz Smułek, Krystian 

Mikrut, Bartek Miłosz, Patryk Wacławczyk, Maciej 

Siwka oraz, last but not least, doktor Dominika Wroń-

ska-Wałach. Ich występy oceniało jury w znakomitym 

składzie. Jego członkami byli: Elżbieta Krąż, Mariusz 

Hajdo oraz Wojtek Mlekodaj.  

  Tegoroczny Festiwal Piosenki Geograficznej wygrał 

Zespół muzyczny "Calcium" w składzie Maciej Siwka    

i Patryk Wacławczyk, którzy podbili serca widowni 

swoim nowym przebojem "Lód i Glina". Drugie miej-

sce zajęła Doktor Wrońska z hitem o geograficznym 

świecie, a na podium zmieścił się jeszcze duet Grzegorz 

Smułek i Jacek Kucia piosenką "Andżej". Jury  przy-

znało również dwa wyróżnienia - pierwsze debiutantom 

w festiwalu - rapowemu duetowi Bartkowi i Krystkowi 

oraz znanemu soliście Maciejowi Siwce. 

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem wykonywa-

nych utworów (dodatek w środku Globusika) 

Maciej Siwka 

„Na Połoninie” 

Z włosem zmierzwionym – czego oczekuje? 

Ze spojrzeniem obcym  – kogo wypatruje? 

Pod wicher patrzy – czyje myśli wyławia? 

Wygodnie ułożony – okulary poprawia. 

Myśli, tęsknoty nie sposób wykarmić. 

Nie ma w nim żartu w tej cichej chwili. 

Dla innych tylko leży na darni. 

Inni słyszą jak wróbel kwili. 

On sam jest, sam sobie ufa, 

On jest sam, on siebie słucha, 

W borówkach leży cicho jak mucha, 

Borówki przecież miękkie jak pufa. 

………………………………………………………… 

Kolejna osoba 

Kartkę wyjmuję 

Trochę jest pomięta i poplamiona 

Czytam choć mógłbym mówić z pamięci 

 

O sobie 

 

Mam nadzieję że 

Ona czy on 

Nie mają w ręku nic 

Ani nie uczyli się na wyrywki 

 

Chyba gram nie fair                                        (Wacek) 

Kącik poezji Festiwal Piosenki Geogra-

ficznej 
Patryk Wacławczyk 
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2/3 nienagrodzonego zespołu Erektorat 
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GEOGRAFIOŁY 

Nieprawda że... Okiem Redakcji 

… dr Taczanowski czuje pociąg  

… osoba po(d)rywająca pociąg to Taczanowa 

… ulubiona chmura Żanety to cumulogimbus  

… Ala chodzi prosto bo ma karierę w d***e 

… Bryndza prolonguje licencja  

… nowo budowany tunel jest w Naprawie  

… nawet Noe nie znalazłby pary dla Wacka 

… Linneusz odkrył linoleum   

… Siwka gra na twarzoflecie 

… Terasa Zalewowa to czeska piosenkarka 

…  Teresa Zalewowa mieszka nad Wisłą 

… Ela chce się dziś zestarzeć z Wackiem  

…  Stolicą crossfitu jest miasto Kettle nad jeziorem 

Cross w Kanadzie  

…  Ulubionym drzewem Siwki jest Fraxinus Excel-

sior  

… Wacek choruje na konfluencję  

… Katar ma mniejsze BMI niż Polska 

… we Włoszech jest Park Narodowy Arbuzzo 

…  Wacek jest ósmym pasażerem Gastromo 

…  Markowi poprzewracało się w GOPie  

… Święty Żeremiasz jest patronem bobrów 

…  buk jest wszędzie  

…  w Poznaniu odkryto Pyralginę  

…  rzecznik bada przepływy 

… gis to najbardziej geograficzny chwyt gitarowy  

…  geomorfolog chce parów na śniadanie   

… Bryndza zdobył koronę USOSa  

…  Sylwia i Karo to laski gleboznawcze  

… pod Białym Jarem rosną elibuty 

… Bryndza w każdą pełnię zamienia się w geologa 



Dzieciaki kartujące Galicję 

Erektorat (Patryk Wacławczyk, Piotr Szubert,  

Grzegorz Smułek) 

 

Kolejna sobota w programie GIS 

Kolejny arkusz obrobiony dziś 

Zostało ich jeszcze siedemdziesiąt sześć 

Więc widzieć dziś jedno tylko chcę 

 

Dzieciaki kartujące Galicję 

Uparcie klikające w dawne granice 

Dzieciaki kartujące Galicję 

Myślami krążące między Żywcem a Haliczem 

Szukające na mapach śladów zaborów 

W użytkowaniu gruntów, udziale odłogów 

Szukające na mapach śladów zaborów 

W użytkowaniu gruntów, udziale odłogów 

 

Nie jest łatwo mi wektoryzować 

ArcGIS znów nie chce mnie szanować 

Wyrzucił już błędów sto dwadzieścia trzy 

Wszyscy czekają i wieszają na mnie psy 

Dociąganie do siebie sąsiednich arkuszy 

Przy tym nie można lekko ręką wzruszyć 

Ja to zrobiłem, szczerze teraz żałuję 

Kolejne godziny chyba tu zmarnuję 

 

Dzieciaki kartujące Galicję…. 

 

Po dwóch miesiącach pracy wytężonej  

Poster z Galicji na ścianie wywieszony  

Na stypendium szansę dostanę za niego 

Mówię więc do GISa „Adios kolego” 

 

Po dwóch miesiącach pracy wytężonej  

Poster z Galicji na ścianie wywieszony  

Na stypendium szansę dostanę za niego 

Mówię więc do GISa „Adios kolego 

 

Dzieciaki kartujące Galicję... 

 

Kolejna sobota w programie GIS 

Kolejny arkusz obrobiony dziś 

Zostało ich jeszcze siedemdziesiąt sześć 

Więc widzieć dziś jedno tylko chcę 

 

Dzieciaki kartujące Galicję 

Dzieciaki kartujące Galicję 

Dzieciaki kartujące Galicję 

Galicję 

 

Kto ci dzisiaj skartuje 

Maciej Siwka 

 

Kto Cię dzisiaj skartuje? 

tak dokładnie jak ja? 

kto Ci profil szkicuje? 

i pomierzy za dnia? 

 

Może wolisz Garminem? 

ja potrafię to też. 

Mam zaciętą bardzo mine 

latam w Tobie tak jak zwierz 

 

Lecz jak powstałaś? 

Ty dolino odwadniana 

O jak powstałaś - ja to chce poznać 

Ty długa dolino, ciekiem okresowym odwadniana?! 

     Piosenki z Festiwalu Piosenki Geograficznej 2018 



Lód i glina 

Calcium (Patryk Wacławczyk, Maciej Siwka) 

 

Uderzam w pojezierze, bo tam nie będę sam.  

Zdejmuje wszystkie ciuszki, jezioro tutaj mam. 

Głazy narzutowe otaczają mnie 

A za jeziorem stoi wysoki bardzo kem 

 

Co to jest za kraina, czy ktoś podpowie mi? 

Lądolód ją wyginał – lód i glina! 

I nie ma drugiej takiej, co te moreny ma. 

Nie mogę się powstrzymać – lód i glina / x2 

 

Ona ma wysoczyzny, i wał moreny też 

A w jej gęstych lasach przemyka cicho jeż 

Przebiega obok sosny co rośnie głównie tu. 

A gdy orkan wieje – słychać głośny szum 

 

Co to jest za kraina, czy ktoś podpowie mi? 

Lądolód ją wyginał – lód i glina! 

I nie ma drugiej takiej, co te moreny ma. 

Nie mogę się powstrzymać – lód i glina / x2 

 

Gleby bielicowe pod stopami mam 

Silne oglejenie zachodzi właśnie tam 

Pastwiska a nie pola tu rozciągają się 

Możemy się położyć i spędzić chwile dwie 

 

Co to jest za kraina, czy ktoś podpowie mi? 

Lądolód ją wyginał – lód i glina! 

I nie ma drugiej takiej, co te moreny ma. 

Nie mogę się powstrzymać – lód i glina / x2 

 

 

 

ArcMapRap 

Bart i Kris (Bartek Miłosz, Krystian Mikrut) 

 

[Kris] 

Raz, dwa, trzy a nawet cztery, 

dlaczego wszystkie muszą być zajęte komputery? 

Staram się i przychodzę z samego rana, 

jednak cała pracownia od zimy oblegana. 

 

Daj mi mikrofon a powiem Ci jak mi ciężko, 

GIS to nie przelewki, każdy to mówi, aż mi nogi 

miękną. 

 

A przecież czas tak szybko płynie, 

już za chwilę deadline minie, 

wiele z nas tutaj pewnie zginie, 

Chociaż myślę, że warunek to pokryje.  

Ale, wróćmy do naszych cierpień, 

ten program to jest koszmar, przecież o tym wiem. 

Jednak pojawił się ratunek, 

Starsi kumple powiedzieli że pokażą nam kierunek. 

I wtedy znowu zaczęło się, przez całe dnie, 

ludzie do Koła wciąż pchali się. 

I wiecie co wyobrażam sobie ? 

Ile nasi koledzy musieli mieć na głowie? 

I tak pytania, co kilka chwil, 

Szubi widać było nie miał już sił 

Ale gdy pojawiły się nowe koleżanki razem ze 

Spytkiem, Przemem i Bryndzą stanęli do walki. 

 

Ref: 

I ten GIS, ArcMap to ja i on 

I  ten stan ja znam, mam dość już go 

Bryndza pełno ładnych dziewczyn ma w koło 

A mi znowu te dane gdzieś wcięło 

 



[Bart] 

Warstwy wykuwam jak kowale w metale 

Na mapie detale wcale ich nie odwale 

Posłuchaj moich rymów wskocz na tą fale 

Chociaż, spróbuj obliczyć moją skale 

Stale, myślimy o tym od lutego  

Nie wierzysz Kolego? Zapytaj się Łysego 

Widzę poligony jak klocki lego 

Ty nie wybrałeś tego to on wybrał ciebie 

Teraz już wszyscy leżycie na glebie 

Wasze cierpienie dało mi natchnienie 

Czujecie uderzenie? Mam to marzenie 

Wspólne problemy, przerwą nasze milczenie. 

 

I ten Gis, ArcMap to ja i on 

I ten stan ja znam, mam dość już go 

I ten Bryndz, no i jak on to robi że 

tyle koleżanek wokół niego kręci się 

 

[Kris] 

Tyle planów wciąż tu jest , jednak wiem że wszyst-

ko to jest nic 

Bierz w dłoń myszkę, i kombinuj przed innymi by 

to nie był pic 

Powiesz chłopie co to znaczy LCC? 

UTM to szit, lecz 92 wystarczy mi 

Spójrz na co Cię stać kiedy warstwę przyjdzie 

wgrać 

Widzę fajny podkład masz ale czy na pewno 

zdasz? 

Tak to jest mój trik 

Zamieszam w głowie Ci i sam już nie ogarniesz 

nic, ta 

 

Więc Bart [Co tam Kris] 

Prędko patrz wolny komp [A jest GIS?] 

Skąd ty w ogóle jesteś? [Z Warszawy] 

Wytłumacz im bo jestem ciekawy [Spoko nie ma 

sprawy] 

 

[Bart] 

Przez niziny kotliny zmierzam na wyżyny 

Metro tam zostawiam, Kabaty i Młociny 

Co wam o mnie mówią moje narodziny? 

Czemu współrzędne nas rozbiły? 

Geografia podzieliła mapy połączyły 

Spory Zakończyły i kłótnie wyciszyły 

Zbliżyły gdy zmęczyły w bólu zjednoczyły 

Granice zanikały bariery się rozlały 

Tu każdy wspaniały czy duży czy też mały 

Lodowce stopniały i tereny zrównały 

Do czego zmierzam? Zaraz wam powiem 

Przed oczami mam okazje ciągle w mojej głowie 

Każde drukowanie tutaj pozostanie 

Odejdę niesłychanie a ma sztuka zostanie 

Panowie i Panie już ostatnie pytanie 

Jakie jest waszego świata odwzorowanie? 

 

Ref: 

Ten Gis, tak to ja i on 

I ten stan ja znam, mam dość już go 

I ten Bryndz, no i jak on to robi że, 

tyle koleżanek, wokół niego kręci się  



Geograficzny świat 

Dr Dominika Wrońska-Wałach 

Ref: To geograficzny świat, to geografów Świat, ale 

byłby niczym×3 bez kompasu no i map 

1. Geograf robi mapy żebyś mógł zwiedzać Świat, 

Geograf ekspertyzy czyni żebyś mógł bezpiecznie spać. 

Ref: To geograficzny świat, to geografów Świat, ale 

byłby niczym×3 bez corela no i map 

2. Geograf pogodę zna i odczyta z nieba każdy znak, 

Geograf zastosuje każdy sprzęt który mu dasz. 

Ref: To geograficzny świat, to geografów Świat, ale 

byłby niczym×3 bez gisa no i map 

3. Geograf wie że woda swój kierunek spływu ma, 

(tu akcent ze społeczno-ekonomicznej) 

Geograf zrewitalizuje każdy najmniejszy fragment 

miast. 

Ref: To geograficzny świat, to geografów Świat, ale 

byłby niczym×3 bez arcgis no i map 

4. Geograf studentem jest lub był i wie z czego zrobio-

ny jest głaz, 

Geograf nie przejmuje się tym że więcej forsy masz. 

Ref: To geografów Świat, to geograficzny Świat, ale 

byłby niczymx3 bez googla no i map. 

(Tekst na troszkę zmienioną melodię do "This is a 

man's world")  

 

 

Andżej 

Grzegorz Smułek, Jacek Kucia 

 

Andrzej, Andrzej..  

Pisz już wniosek szybciej ten 

Andrzej, Andrzej 

Zimno bardzo majtki zmień!  

 

Milionerem zostać chce  

I klonować po mój kres 

W banku tym nasienia moc!  

 

Andrzej, Andrzej  

Na Spitsbegen blagam Cię 

Andrzej, Andrzej  

Chcę do banku włamać się  

 

Wejdziemy przez boczne drzwi  

Niedźwiedziowi damy w ryj  

Longeyeabyen całe w krwi! 

 

Andrzej, Andrzej  

Chcę sklonować instytuuut 

Andrzej, Andrzej 

By doktorat robić znów 

 

Ziaja, muszę Cię jednak zmartwić 

Problemy zaczęły się już  

Plan jest chytry i przebiegly tak 

Do cholery to nie taki bank! 

 

Ziaja, ja Cię lubię bejbe 

Badać mogę iły, pyły, piach 

Wejde z Tobą nawet w gejzer iiiii 

Tylko problem jeden maaam 

 

Wieslaw Wieslaw 

W tym banku tylko kwiaty są 

Andrzej Andrzej 

Nie obchodzi mnie wcale toooo 

 

To bank nasion przeciez jest 

Kwiaty krzewy drzewa też 

Plan nasz nie powiedzie się 

 

Andrzej Andrzej 

Ja niedźwiedzia tulić chce 

Andrzej Andrzej 

Ja rozliczyć muszę się  


