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Wstępniak 

Dzień dobry!  

 Jeśli podejrzewaliście, że umarliśmy, to wiedzcie, 
że ani odrobinkę. Jest nas tu nawet trochę więcej niż 
przed rokiem! Zwlekaliśmy, to prawda. Ale też znowu 
mieliśmy nadzieję, że niebawem ktoś nam powie, że 
teraz to już serio możemy wrócić do Instytutu.  

Jesteśmy przekonani, że niebawem się zobaczymy. Póki 
co, wysyłamy Wam poświąteczny globusikowy prezen-
cik.. Dojadajcie więc bożonarodzeniowe ciasta i czytajcie 
uważnie!   

Co znajduje się w pierwszym w tym roku akademickim 
wydaniu? Kącik lokalny (Dziękujemy, Damianie Krzycz-
manie za ten pomysł, pozdrawiamy cieplutko), literackie 
odkrywanie świata i wywiad z dr Joanną Plenzler - cac-
ka, szereg wakacyjnych relacji (ależ górsko w tym roku!), 
trochę sportu i delikatnie uchylone plany. Nie brakuje 
Wacko-Siwkowego humoru. Już czas... 

Całuję (czyste) rączki, 

Asia 

Strona   Co? 

1.      Okładka 

2.      Właśnie na nią patrzysz 

3. EGEA specjalnie – na specjalny czas 

5.       Geograficzne inspiracje w powieściach  

           Umberto Eco 

7.       Z prezesowskiego punktu widzenia... 

9.       Korona gmin 

10.     Mój Główny Szlak Beskidzki 

11. HydroBieszczady 

12.     Rozmowy kontrolowane 

14.     Corona Tatr Polskich 

16.     Geografia Mistrzostw Europy 2021       

  (2020) 

18.  Kącik lokalny: Opactwo Cystersów  

 w Sulejowie 

21. W poszukiwaniu bardziej ,,polskiego”  

           sportu 

 24. Wywiad z kierownikiem 44 Polskiej Wy-
  prawy Antarktycznej do Stacji im. H.  
  Arctowskiego – dr Joanną Plenzler z oka -
  zji dnia Antarktyki (01.12.2020) 

27. Nieprawda, że ... 
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        To już było... 

 20-25.07.  Obóz naukowy Krempna 1.0 

 8-11.09.    Obóz naukowy Krempna 2.0 

 25-26.09.   Adapciak  

 3-10.10.    Hydrobieszczady 

 23-25.10.  OKNMB 

 19.11.        Spotkanie naukowe 

 25-26.09.   Adapciak  

 4.12.          Zdalne Walne 

 17.12   #odUszkadoUszka,  

                          czyli Wigilia KGUJ 

     To nas czeka… 

 01.01.        140 szczytów na 140 lat  

            KGUJ 

        SESJA… 

Z ŻYCIA KOŁA 

 

Totalnie zmieniając naszą dotychczasową działal-
ność, dostosowując ją do panujących ciężkich cza-
sów. Ale  przejdźmy do rzeczy: co? Jak? Gdzie? 
Czyli pandemiczny alfabet EGEA.  

 

Po kilku spotkaniach online, które odbyły się pod 
koniec semestru letniego, Egea Kraków w nowy rok 
akademicki weszła z przytupem i masą pozytywnej 
energii. Paradoksalnie zrobiliśmy to w czasie, gdy 
nasz Instytut był dla nas zamknięty. Działania roz-
poczęliśmy spotkaniem informacyjnym na platfor-
mie MS Teams, na które przybyło 35 osób. Po tym 
wielkim sukcesie ruszyliśmy z  serią spotkań, 
wszystkie odbyły się na żywo. Naszą główną moty-
wacją motywacją do działania był pierwszy rok geo-
grafii, sprawienie by studenci, którzy dopiero zaczę-
li swoją geograficzną przygodę, tłumnie i aktywnie 
wkroczyli w szeregi EGEA. Nie mieli oni przecież 
okazji zaznać niesamowitego uczucia, jakim jest 
studiowanie geografii na najlepszym wydziale 
w Polsce. Nie mieli szansy brać udziału 
w wydarzeniach organizowanych przez nas czy 
KGUJ, a co najsmutniejsze nie mieli nawet okazji 
poznać swoich kolegów z roku. Dlatego EGEA Kra-
ków ruszyła im na ratunek! Udało nam się zorgani-
zować plenerową imprezę integracyjną, świąteczny 
spacer oraz spotkanie. Ponadto, wystartowaliśmy 
z serią wycieczek górskich. Do tej pory udało nam 
się pojechać na cztery takie wyprawy. W najwięk-
szej wzięło udział 16 osób, widząc zainteresowanie 
i radość na twarzach naszych członków jesteśmy 
pewni, że w przyszłym roku będziemy pielęgnować 
tę nową tradycję.  Nie mając możliwości spotkania 
się na naszym wydziale czy w centrum miasta, mu-
sieliśmy improwizować, a przecież góry to najlep-
sze rozwiązanie pod słońcem! W końcu ruszyliśmy 
się z domów po miesiącach siedzenia w zamknięciu 
i zażyliśmy górskiego powietrza w raju dla geogra-
fów. Nikogo nie trzeba było zmuszać, mimo, że tra-
sy nie zawsze były łatwe. Wszyscy byli spragnieni 
ruchu i kontaktu z ludźmi. Tak to właśnie jest, 
w czasach pandemii trzeba wykazywać się kreatyw-
nością. 

EGEA - specjalnie 
na specjalny czas 

 

Egea - Europejskie Stowarzyszenie Młodych Geo-
grafów, głównie daje możliwość poznania innych 
krajów oraz kultur. A więc, jak miałoby ono działać 
w czasie pandemii covid-19? Otóż wielu pomyślało-
by, że nijak. No, bo przecież jak podróżować teraz 
za granicę? Jest to jednak wniosek totalnie mijający 
się z rzeczywistością, ponieważ nasza jednostka, 
EGEA Kraków, ma się świetnie. W końcu wszyscy 
dobrze wiemy, że studenci Uniwersytetu Jagielloń-
skiego nigdy się nie poddają, a co dopiero Ci 
z Wydziału Geografii.  

Pandemia uderzyła nas znienacka, i to w najbardziej 
intensywnym okresie dla EGEA - wiosną. Wiosna 
to dla nas czas kongresów, czas projektów, czas 
wielu plenerowych imprez. Nie ukrywajmy, nasze 
plany legły w gruzach. Jednakże, każdy szanujący 
się egeowicz posiada niezwykłe zdolności adaptacji. 
Dlatego, jak szybko nasze serca zostały złamane 
rozpaczą wywołaną brakiem możliwości podróżo-
wania i realizowania naszych spotkań, tak szybko 
poskładaliśmy te biedne serduszka w całość. Jak? 

To chyba dobre miejsce na izolację? 
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Regularne spotkania, pozwoliły nam poznać na-
szych nowych członków, a przede wszystkim po-
zwoliły Im poznać siebie nawzajem. Uważamy, że 
w obecnym czasie to właśnie doświadczanie siebie 
i wspólne spędzanie czasu jest najważniejsze. 
W końcu człowiek to istota społeczna. Przede 
wszystkim, jest to jedyna droga, ponieważ uczelnia-
ne spotkania, wyjazdy naukowe czy wymiany za-
graniczne są teraz prawie niemożliwe. Co istotniej-
sze, nie zapominajmy, że EGEA nie jest tylko orga-
nizacją zrzeszającą młodych geografów, umożliwia-
jącą rozwój, czy wyjazd za granicę. EGEA to przy-
jaźnie i więzi na całe życie. Dlatego my, EGEA 
Kraków, podczas pandemii skupiamy się właśnie na 
tym - na relacjach i budowaniu lokalnej egeowej 
społeczności. Poza tym, sami wiecie co za tym 
idzie: dobra ekipa, to dobra współpraca na przy-
szłość, poznając siebie nawzajem, poznajemy swój 
potencjał, możliwości, pasje, dlatego też jesteśmy 
przekonani o tym, że gdy sytuacja się poprawi, ra-
zem ruszymy z masą projektów. Pomysłów nie 
brak, a zgrany zespół to podstawa. A Wy jesteście 
już w EGEA? Jeśli nie... to czas najwyższy to zmie-
nić! 

Bajka Tałach 
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Geograficzne inspiracje 

w powieściach Umberto Eco 
“Kto czyta książki, żyje podwójnie” - Umberto Eco  

 

W jednej ze swoich powieści, a mianowicie 
w Wahadło Foucaulta, Umberto Eco ustami narrato-
ra skłania się do stwierdzenia, że my – jako współ-
cześni, urodziliśmy się stanowczo za późno, by od-
krywać nowe lądy, jak i stanowczo za wcześnie, by 
uszczknąć z obcych planet gram gruntu. Niemniej 
jednak, Włoch jako m.in. wybitny mediewista, pro-
wadzi czytelnika w przeszłość, gdzie rozmyślania 
o antypodach albo ogromnej Terra Australis były na 
poziomie dyskursu wręcz uniwersyteckiego. Pośród 
wielu z jego powieści (czytelnik obyty z klasyką 
literatury powinien kojarzyć przynajmniej, a w lep-
szym wypadku znać Imię Róży) można znaleźć te 
trudniejsze i te przystępniejsze. Bywają powieści 
erudycyjne, powieści szkatułkowe i wręcz powieści 
z elementami komiksów. W ich postmodernistycz-
nej niczym budowa Il nome della rosa różnorodno-
ści przejawia się jeden most na wskroś potoków fa-
buł i bohaterów. Jest to oczywiście geografia. 

Eco, chcąc oddać specyfikę dworską jak 
i chłopską mentalność baroku czy średniowiecza, 
musiał się zagłębić w rozważania o bycie. Wpraw-
dzie Immanuel Kant jeszcze nie zdążył się narodzić, 
by uroczyście ogłosić, że rzeczywistość dla ludzi to 
tylko (albo aż!) przestrzeń i czas; toteż naturalna 
skłonność przed-oświeceniowców do dywagacji na 
temat kolejnych, nie odkrytych ziem nie kończyła 
się na filozoficznym stwierdzeniu, lecz była bardzo 
przestrzenna. Tworzył się antagonizm pomiędzy 
tym, co znane i tym, co nie znane. Naturalna cieka-
wość oraz problemy polityczno-społeczne gnały 
Europejczyków w szeroki świat, by na przykład 
znaleźć morską drogę do Indii. Świadomość od-
krywców o tym, co robią i kim są dla historii ludz-
kości, musiała być współmierna do pionierskich 
myśli astronauty w pierwszej startującej rakiecie. 
Myśl ludzka o tym, co jest tam, nigdy nie zginie. 
Prędzej umrą wszyscy Bogowie niż przestaną się 
rodzić geografowie. 

Trzeba mierzyć siły na zamiary. Ameryką 
XXI wieku jest oczywiście Kosmos, Kosmosem 
XVI wieku była przecież Ameryka. Świat średnio-
wieczny był jeszcze mniejszy. Nieodkryte lądy na 
wschodzie zdawały się być tuż za blankami Akki, 
tuż za srebrzystymi wstęgami Eufratu. Eco przenosi 
czytelnika w świat średniowiecznych wypraw krzy-
żowych poprzez powieść Baudolino. Ów Baudoli-
no, młody chłopiec, poprzez różne wypadki fabuły 
ratuje życie cesarzowi Fryderykowi I Barbarossie, 

z którym wyrusza walczyć o Ziemię Świętą. Tam, 
nie poprzestając na Syrii, wyruszają dalej na 
wschód, by szukać legendarnego, zaginionego kró-
lestwa Księdza Jana. Autor prowadzi narrację owia-
ną aurą tajemnicy, by nawet wnikliwy czytelnik 
miał trudność odgadnąć, w którym miejscu bohate-
rowie aktualnie się znajdują. Niekończąca się droga 
przez góry i pustynie zdaje się być coraz dziwniej-
sza, obca i wprawiająca w odosobnienie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy z Nas był kiedyś dzieckiem, a pozna-
wanie świata było nieustannym poszerzaniem men-
talnej mapy. Zaczęliśmy od własnego domu, następ-
nie sąsiedztwa, potem miasta, aż wreszcie odkryli-
śmy z grubsza świat. Powszechny i łatwy dostęp do 
Internetu już od najmłodszych lat troszkę ten proces 
zaburza, gdyż na ekranie można mieć na wyciągnię-
cie ręki najdalsze brzegi Alaski, lub najwyższe góry 
Hindukuszu. Zanim jednak odkryliśmy Internet – 
odkrywaliśmy to, co znajduje się tuż za rogiem. 
Narracja dostrzegania nowych, nieznanych terenów, 
prowadzona przez młodego chłopca, odmładza czy-
telnika i przypomina mu jego młodzieńcze zachwy-
ty tym, że właśnie dokonał wiekopomnego odkry-
cia: za wzgórzem, które zawsze oglądał, ale nigdy 
na niego nie wyszedł, by sprawdzić co jest dalej, 
jest las. Taki jest Baudolino. Z geograficzną niecier-
pliwością zmusza do ciągłego lokalizowania akcji 
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opowieści, której zlokalizować się w zasadzie nie 
da. Brzmi jak wyzwanie dla geografa? Zapraszam 
do lektury tej barwnej powieści, genialnie charakte-
ryzującej to, co średniowieczni wiedzieli (a raczej 
uważali) o tym, co jest za geograficznym, przysło-
wiowym “rogiem”. 

Piemoncki człowiek renesansu nie poprze-
staje na swojej głównej dziedzinie, jaką było śre-
dniowiecze. W bogatym dorobku ma też inne po-
wieści, warte uwagi z geograficznego punktu wi-
dzenia. W yspa dnia poprzedniego rozbudza cieka-
wość w stopniu przynajmniej równym, jak wcze-
śniej wspomniana opowieść. Główny bohater, Ro-
bert, błąka się po Europie dygocącej i roztarganej 
na wskroś wojnami XVII wieku. Następnie zostaje 
zaciągnięty na okręt, który ma powtórzyć dzieło 
Ferdynanda Magellana. Proste, prawda? Nie do 
końca, gdyż powieść jest wielowątkowa i bardzo 
refleksyjna. Geografia tu nie płata już figli, lecz za-
daje poważne pytania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakie zatem pytania może zadać? Człowiek 
skazany na życie na nieznanych wodach nie mógł 
się nadziwić, jaki świat jest bezkresny. Nie towa-
rzyszy mu już atmosfera grozy, gdyż w jednej dłoni 
trzyma lunetę, a w drugiej kompas – i płynie. Płynie 
i dmucha nawet własnym oddechem w żagiel, gdy 
trzeba. Byle szybciej, byle dalej. Wyścig po odkry-
cia jest naznaczony świadomością, że świat jest jed-
nak skończony i w dodatku ma bliżej określone wy-
miary. W świadomości barokowego podróżnika 
tkwiło, że nawet nie jest taki duży! Przecież całość 
ówczesnego istnienia można było tak po prostu 
opłynąć, zbadać, odkryć, sprawdzić. I taka jest geo-
grafia. Odkrywa na nowo ciągle to, co przecież jest 
skończone oraz dawno odkryte. 

A co się stało z Robertem? Czy udało mu się 
opłynąć świat? Czy znów miał tyle “szczęścia”, co 
poprzednik i nie natrafił na Terra Australis? 
I wreszcie – czy odpowiedział na wszystkie pytania, 
jakie niosła przed nim podróż, ocean i świat? Wra-
cam co kilka lat do powieści Umberto Eco, bo po-
zwalają odkrywać na nowo ciągle to, co przecież 
jest skończone oraz dawno odkryte. 

Najprawdopodobniej bezpowrotnie utracili-
śmy jako młodzi geografowie naturalne zdziwienie 
najbliższą nam przestrzennością. Jawi się nam jako 
ułożona, poznana oraz oswojona. Dlaczego przesta-
je nas zaskakiwać nasze otoczenie? Nie jesteśmy 
już wprawdzie dziećmi, które świat poznają bardzo 
bezpośrednio. Doświadczenie nasze oraz namysł 
i wiedza pchają nas ku zgłębianiu już odkrytego. 
Przestrzeń przecież istnieje niezależnie od obserwa-
tora, a to jak ją widzimy, jest naszym intymnym 
spotkaniem z mapą. Mam nadzieję, że Eco nie tylko 
mnie pozwoli zgłębić ponownie to, co już dawno 
zostało zgłębione.  

 
Krzysztof Zuber 

Mistrz 
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Z prezesowskiego punktu 
widzenia 

 

Joanna Hałys: Cześć! To już nasz drugi wywiad, 
Twoja druga kadencja. Przygotowałam się 
i policzyłam: 377 dzień i tylko odrobinka prze-
rwy w piastowaniu stanowiska prezesa. Jak 
przez ten rok zmieniło się Twoje postrzeganie 
Koła? 

Mateusz Rajczyk: Cześć! Moje postrzeganie koła 
zmieniło się o tyle, że zauważyłem, iż wśród młod-
szych osób jest wiele tych, które bardzo chętnie an-
gażują się w działalność koła, co mnie bardzo cie-
szy. Zauważyłem też, że wielu osobom na tym Kole 
zależy. Nasza społeczność w rzeczywistości jest 
większa niż się tego spodziewałem.  
 

 

 

 

 

J. H.: W których działaniach można było szcze-
gólnie zauważyć to zaangażowanie? 

M.R.: W ubiegłym roku Kołowicze brali udział 
we wielu, nawet zdalnych wydarzeniach. Osoby, 
które chciałbym wyróżnić na polu naukowym to 
Madzia i Patrycja. Widać ich ogromny potencjał 
oraz ogromne zaangażowanie naukowe. W ogóle 
można powiedzieć, że w tym zakresie Koło urosło  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jak balon. Intensywnie działa również Egea – Ja-
nek, Bajka, Kuba. Są ogromnie zaangażowani, dzię-
ki temu nasza społeczność pozostaje żywa nawet 
wśród ograniczeń. Współpraca pomiędzy kołem 
i EGEA jawi się żywo, i rzekłbym, intensywnie.  

J.H. Zarówno tamten rok akademicki, jak i ten 
nie należą do najłatwiejszych. Wiele tradycyj-
nych wydarzeń przechodzi modyfikacje w związ-
ku z ograniczonymi możliwościami. Mimo 
wszystko zapytam, czy w planach na ten rok po-
jawiło się coś zupełnie nowego, czy może plan na 
ten rok zawiera się w planie Wielkiego Koła 
o jakim nieraz już słyszeliśmy i nie wprowadza 
się żadnych zmian? Które z planowanych dzia-
łań bierzecie sobie za sztandarowe? 

M.R.: Organizujemy jak najwięcej wydarzeń 
tradycyjnych w formie zdalnej, jako namiastka ży-
cia w czasach normalnych. Jest to jedyne, na co 
możemy sobie pozwolić. W miarę zmieniających 
się ograniczeń będziemy starali się organizować 
spotkania tradycyjne dla utrzymania relacji, które 
jak w każdej społeczności są kluczowe. Zupełnie 
nowym wydarzeniem będą obchody 140-lecia koła, 
o czym poinformujemy dokładniej na wiosnę. 
W skrócie nadmienię, że akcja będzie nosiła ty-
tuł ,,140 szczytów na 140 lat KGUJ”. Jak nietrudno 
się domyślić, chodzi o zdobycie przez Kołowiczów 
140 przeróżnych szczytów. Akcja zostanie przepro-
wadzona w formie konkursu na największą ilość 
zdobytych szczytów. Celem jest uczczenie powsta-
nia Koła oraz aktywizacja członków, zarówno do 
ruchu fizycznego, jak i do zdobywania wiedzy na 
temat zdobywanego obszaru. Uruchomimy kompa-
tybilnego excela, który będzie ,,bazą danych” kon-
kursu. Oprócz tego, każdy uczestnik, o ile to możli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Home office Pana kierownika Wysokiej Izby... 
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we, wrzuci na instagrama relację lub post, zawiera-
jące #140latKGUJ, co da możliwość wglądu w to, 
na jakim etapie w danym momencie jest nasza akcja. 
W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że KGUJ od 
niemal tygodnia może obserwować na Instagramie 
pod nazwą @kguj1881.  Wracając do nowych po-
mysłów, również nowatorska była tegoroczna Wigi-
lia. Tutaj muszę pochwalić nowy zarząd za pomysł. 
Plan Wielkiego Koła jest oczywiście aktualny, mało 
tego, rośnie z roku na rok wraz z doświadczeniem. 
Nawiasem mówiąc, uważam, że  nasz system licze-
nia głosów jest sprawniejszy niż w Nevadzie. Bę-
dziemy nadal stawiać na naukowość koła, czemu 
mają służyć obozy, wyjazdy naukowe, konferencje 
i projekty. Zapraszamy do dołączenia . Planuję dzia-
łać tak jak w ubiegłym roku. Pamiętam o ogromnej, 
zwłaszcza teraz, potrzebie integracji. Analizuję błę-
dy, widzę co trzeba naprawić. Z każdym dniem 
wzrasta moje doświadczenie.  

 

J.H.: Zatem plan ,,Wielkiego Koła” był od po-
czątku tak wielki, że zakładał rozłożenie wszel-
kich działań na lata? 

M.R.: Tak, choć murów nie budujemy. 

 

J.H.: Co uważasz za najcenniejsze doświadczenie 
poprzedniej kadencji?  

M. R.: Sama kwestia organizowania i prowadze-
nia zebrań zarządu, z czym wcześniej nie miałem 
styczności. Zanim dołączyłem do Koła, uczestniczy-
łem zaledwie w dwóch spotkaniach.  

 

J.H.: No tak, sam fakt, że musisz je koordynować 
wymaga pewności siebie, przygotowania,  odpo-
wiedzialności… 

M.R.: Podejmowane przeze mnie decyzje nie są 
decyzjami wielkiej wagi dla świata, ale dla mojej 
małej społeczności tak. A skoro chodzi o innych, to 
z wszystkiego staram się wynieść jakieś wnioski 
i jak najlepiej prowadzić koło, żeby było jeszcze 
większe niż jest teraz. 

 

 

 

J.H.: Standardowe, coroczne pytanie. Jak oce-
niasz współpracę z nowym zarządem? Czy nastą-
pił już jakiś podział obowiązków? 

M.R.: Nastąpił i razem z nowymi wydarzeniami 
następuje na bieżąco. Powoli klaruje się to, w czym 
dana osoba specjalizuje się najlepiej, poza przypisa-
nymi z góry funkcjami. . Zarząd ma głowy pełne 
nowych pomysłów.  W składzie obecnego zarządu 
są dwie osoby z poprzedniej kadencji, co znacznie 
pomaga w podejmowaniu nowych decyzji ze wzglę-
du na ich obycie. Z nimi bardzo dobrze mi się 
współpracuje. Bardzo dobrze, że są też osoby z 1go 
roku. Cieszę się również obecnością stałych bywal-
ców wśród nas.  

 

J.H.: Czy myślałeś o sposobie na aktywizację 
biernych członków? Skoro postanowili zostać 
członkami Koła, jest to sygnałem tego, że czegoś 
poszukują, bądź oczekują.  

M.R. : Zachęcanie kogoś do pracy to nie tylko 
post na facebooku. Do zachęcania potrzeba relacji 
Przez spotkania i rozmowy można zdziałać znacznie 
więcej. Tylko w tym widzę drogę do tego, by ze-
chcieli się zaangażować. W kole nie traci się nic po-
za czasem. Jego w sumie też nie, bo inwestycja cza-
su i tak owocuje w bogate doświadczenia i relacje 

 

J.H.: Bardzo ładnie powiedziane! I na koniec do-
pytam: Czy jest coś, co chciałbyś przekazać/
dopowiedzieć Kołowiczom? 

M.R.: A jest, jak najbardziej: Choć problemów 
było sporo, nie umarło jeszcze Koło! Zbudowaliśmy 
Koło szybko, teraz trzeba je utwierdzić. Szykujcie 
się na cały rok (niekoniecznie nowych, ale również 
atrakcyjnych) wydarzeń.  

J.H.: Bardzo dziękuję za wywiad! 
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Korona gmin 
Człowiek-Excel 

Jak długo trwa pandemia - każdy widzi. Wiele osób 
ma już jej serdecznie dość. Codzienne liczby no-
wych zachorowań w kraju przyprawić mogą o za-
wroty głowy. Część osób stara się z tym jakoś egzy-
stować porównując do czegoś publikowane przez 
Ministerstwo wartości: na Facebooku powstała stro-
na, która pokazuje numer katalogowy LEGO, który 
pasuje do liczby nowych przypadków. Natomiast 
Człowiek-Excel siedział, siedział i zrobił coś co każ-
dy normalny człowiek po zbyt długim nauczaniu 
zdalnym: pobrał najnowsze dane liczby ludności 
z BDL GUS dla wszystkich gmin w Polsce. Co-
dzienne dane o zachorowaniach w odniesieniu do 
gmin w Polsce publikowane są na instagramowym 
koncie geo_mem_poem. Każdego dnia od ponad 
miesiąca, zarówno publikujący jak i śledzący, zasta-
nawiali się „kiedy, o kiedy liczba przypadków bę-
dzie równa liczbie mieszkańców mojej gminy w 
Polsce?”. No i stało się. Dnia 14 miesiąca grudnia 
liczba zachorowań wyniosła (podobno) 4 896, do-
kładnie tyle mieszkańców ma gmina Łaziska (woj. 
lubelskie) (ryc. 3.). Na wykresie (ryc. 1.) przedsta-
wiono różnice dziennych nowych przypadków 
i liczby mieszkańców gmin o najbliższych warto-
ściach. Zauważyć można, że różnice bywały bardzo 
duże jak i niewielkie, aż w końcu wyniosła zero. 
Odnieść można wrażenie, że ostatnio różnice podej-
rzanie zmalały, jakby ktoś podając nowe przypadki 
zaczął obserwować geo_mem_poem (to zapewne 
oczywiście najprawdopodobniej chyba tylko przypa-
dek, ale uwielbiamy różne teorie). Jedna nazwa gmi-
ny (ryc. .2) również mocno pasuje do teorii o nie-
przypadkowości tych liczb, ale porzućmy sferę do-
mysłów – śledźmy kolejne doniesienia o koronawi-
rusie, aż dojdą one do zera. Tego sobie i wszystkim  
udziom na Ziemi (i w kosmosie) życzę. Na koniec, 
jak przystało na geografa, gminy które użyto do po-
równania przedstawiono w formie przestrzennej 
(ryc. 4.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 4. Rozmieszczenie porównywanych gmin 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUGIK. .  

Ryc. 1. Zachorowania na COVID-19 w Polsce a gminy 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS i Ministerstwa Zdrowia. 

Ryc. 2. Gmina Koronowo (kujawsko-pomorskie) 

Ryc. 3. Gmina Łaziska  (lubelskie)  
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Mój Główny Szlak Beskidzki 
Może niektórzy z Was kojarzą mnie z korytarza In-
stytutu, za którym bardzo w tych dziwnych czasach 
tęsknię... Nazywam się Angelika, ale znajomi mó-
wią mi Andzia i aktualnie jestem na III roku Geo-
grafii. A piszę tutaj, bo chciałabym Wam przybliżyć 
nieco mojego tripa.  

GSB, czyli Główny Szlak Beskidzki to około 500 
kilometrów wędrówki czerwonym szlakiem z Woło-
satego do Ustronia. Ruszyłam w drogę we wrześniu, 
i choć w planach miałam zmieścić się w dziewiętna-
stu dniach, to udało mi się w siedemnastu, z czego 
byłam zadowolona. Pogoda na zakończenie nieco 
się popsuła. Jeśli ktoś lubi wędrować z plecakiem, 
nie przejmując się otaczającą go rzeczywistością, to 
naprawdę z całego serca polecam tą trasę!  

 W czasie wędrówki towarzyszył mi kolega oraz 
spotkany na szlaku ziomek. Niestety, w połowie tra-
sy jeden z nich zrezygnował z powodów zdrowot-
nych, a drugi pojechał bawić się na wesele. Gdy 
z nimi szłam, mój plecak ważył od 15 do 17 kg, 
w zależności kto nosił namiot – ja, czy mój kumpel. 
Przez następne 4 dni wędrowałam sama, więc ważył 
codziennie 17 kg. Wbrew pozorom solowe kobiece 
wędrówki są dość powszechne. Spotykałam wiele 
kobiet, idących w swoim własnym, jednoosobowym 
zespole. Mi, po czterech samotnych dniach towarzy-
stwa dotrzymała już do końca rodzinka.  

Szlak prowadzi przez wsie, połoniny, łąki i miejsca 
których słowami nie da się opisać. Dla mnie cudo. 
Pomimo kolejnych męczących dni, czułam satysfak-
cję, kiedy odkrywałam nowe miejsca. Krajobraz 
zmieniał się z każdym kolejnym pasmem górskim 
(GSB przebiega przez Bieszczady, Beskid Niski, 
Beskid Sądecki, Gorce, Beskid Żywiecki oraz Be-
skid Śląski). Na szlaku można było spotykać podob-
nych mi wariatów. Łatwo było ich rozpoznać - mieli 
ogromne plecaki, na których wisiało wczorajsze pra-
nie. Byli z lekka zmęczeni i niedomyci, ale zawsze, 
kiedy spotykali równie strudzonych wędrowców 
silili się na uśmiech i krótką pogawędkę. Miłe spo-
tkania miały miejsce nie tylko na szlaku. W schroni-
skach, agroturystykach, na polach namiotowych 
spotkałam wiele ciekawych osób, którzy chętnie 
dzielili się swoją wiedza i doświadczeniem. Z nie-
którymi do dziś utrzymuję kontakt i mam nadzieję, 
że kiedyś znowu się spotkamy gdzieś w górach.  

Jeżeli chodzi o sprawy techniczne to minimalizm 
jest wskazany. Dodatkowe spodnie czy fajniejszy 
termos na herbatę, naprawdę staje się przekleń-
stwem. Co nas nie zabije, to obciąży kręgosłup i sta-
wy. Ale, tak na poważnie, nie przejmujcie się. Każ-
da niewygoda uczy, dlatego choć na początku chce 
się dźwigać ciężary, to później jakoś łatwiej wybrać 

wariant bez kawy czy herbaty (ja osobiście zrezy-
gnowałam z termosu). Jedzenia też nie trzeba nosić, 
zawsze można kupić je we wsiach, które mija się po 
drodze (choć warto wcześniej sprawdzić do której są 
czynne sklepy w danej miejscowości). Polecam 
również codzienne rozciąganie, dzięki temu, naj-
prawdopodobniej udało mi się nie nabawić kontu-
zji. Nie wiem co jeszcze mogłabym napisać... To 
wszystko wydaje się być takie odległe, mimo że 
działo się to zaledwie 3 miesiące temu. Uważam, że 
to świadczy o wartości tego doświadczenia. Coś co 
sprawiało, że byliśmy sobą ucieka za szybko, bo 
świat lubi nas wciągać w swoje wariactwo...  

Jeżeli komuś udało się dotrwać do końca to bardzo 
mi miło. Na zakończenie dodam, że warto - i jeżeli, 
lubisz górskie klimaty, to weź plecak i ruszaj jak 
najszybciej. 

Uściski, Angelika Łabas 
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HydroBieszczady 2020 

 
W tym roku hydrologiczny obóz naukowy Hydro-
Bieszczady odbył się nieco później niż zwykle – 03-
10 października i w okrojonym składzie (tylko 12-
stu uczestników) ze względu na obostrzenia pande-
miczne. Opiekę organizacyjno-merytoryczną trady-
cyjnie sprawowali: dr hab. Bartłomiej Rzonca, prof. 
UJ, dr Eliza Płaczkowska oraz mgr Karolina Mosto-
wik. Niestety zabrakło tym razem dr hab. Janusza 
Siwka. Skład uzupełnili natomiast: dr Ewelina Mo-
cior, mgr Marta Kisiel, mgr Patryk Wacławczyk 
oraz grono studentów: Ewa Kalisz, Gabriela Kuba-
siak, Weronika Ziółkiewicz, Dawid Bochnak, Jakub 
Łodziński i skromny autor niniejszej relacji. 
 
Za obszar badawczy wzięte zostały: masyw Połoni-
ny Wetlińskiej (tradycyjnie) oraz masyw Połoniny 
Caryńskiej (drugi rok z rzędu). Bazę (również trady-
cyjnie) stanowił obiekt Bieszczadzkiego Parku Na-
rodowego w Suchych Rzekach. 
 

Podczas obozu (na szczęście), w ciągu tylko jedne-
go dnia pogoda uniemożliwiła działania terenowe. 
Podczas tego dnia obozowicze uskuteczniali m.in.: 
odsypianie nieprzespanych nocy, uzupełnianie kalo-
rii, czytanie, produkcję map, tekstów etc. na Konfe-
rencję Młodych Badaczy. W pozostałych dniach 
dokonano tradycyjnego odczytu danych/pomiaru 
właściwości źródeł i zmierzono przepływ w ciekach 
odpływających z Połoniny Wetlińskiej. Wśród no-
wych tematów badawczych pojawił się pobór pró-
bek glebowych do analiz oraz koncepcja nowych 
badań geomorfologicznych.  
 

 
Fot. 1. Cóż to był za szum i widok! 
 
 

Dzień ekscytacji 
Jednym z ciekawszych dni obozu był ten, w którym 
większa część uczestników podziwiała „morze 
mgieł” z Połoniny Wetlińskiej, a mniejsza w skła-
dzie: Gabriela Kubasiak, Dawid Bochnak oraz 
skromny autor niniejszej relacji odkryła bardzo wy-
dajne źródło na stokach Połoniny Caryńskiej oraz 
piękny wodospad przedstawiony w lewym dolnym 
rogu (fot. 1). Pomimo niemal godzinnej walki 
i wzniesieniu się na wyżyny umiejętności hydromo-
delingu pomiar odkrytego źródła wyglądał tak: 
(fot.2) 

 
Fot. 2. Hmm chyba trochę wody bokiem ucieka… 

Na szczęście zespół był wyposażony nie tylko 
w widoczną na zdjęciu rurę i wiadro, ale też worek 
foliowy, którego pojemność okazała się kluczowa… 
Efekt? 3 serie pomiarów: jedna z użyciem worka, 
druga wiadrem i rurą (Fot. 2), trzecia dwulitrowym 
dzbankiem – całkiem duże to źródełko i jak ładnie 
szumi… 
 

Dzień pracy nietypowej 

Innego dnia męska ekipa udała się do Wołosatego 
na tzw. „zbiory ryżu”. Po kilku godzinach dość cięż-
kiej a przede wszystkim wilgotnej pracy (w końcu 
to HYDROBieszczady) udało się wydobyć więk-
szość ryżu ze stawku, który jest siedliskiem bytowa-
nia wielu gatunków małych żyjątek. Nagrodą, nie-
wątpliwie było zainteresowanie wesołego turysty, 
który nie tylko zatrzymał się i porozmawiał, ale też 
zgodnie z przykazaniem „spragnionych napoić” do-
starczył sił ciężko pracującym rolnikom. (więcej 
informacji oraz zdjęcia dostępne na fanpage’ach 
HydroBieszczady oraz Bieszczadzki Park Narodo-
wy). 
 

Dzień strachu 

Pierwszy dzień terenowy okazał się dniem najbar-
dziej stresującym. Typowo bieszczadzka pogoda 
(tylko nie ta w stylu brytyjskim), tj. słonecznie i z… 
no po prostu „pizgało” od bratanków z Węgier – 
niby nic nadzwyczajnego, ale tym razem z silnym 
wiatrem zaczęły przegrywać duże drzewa… Chyba 
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każdy z uczestników zobaczył rekordową, jak na 
kilkugodzinny pobyt w terenie, liczbę spadających 
drzew wskutek złamania ich przez wiatr (tzw. wia-
trołomy). Dostarczyło to wszystkim dreszczyku 
emocji (i to niekoniecznie pozytywnych), tym bar-
dziej że dwa powalone tego dnia drzewa spoczęły 
na szlaku, którym chodziliśmy… Na szczęściu ni-
komu z obozowiczów nie stała się żadna krzywda. 
 

Życie na bazie 

Śniadanka, obiadki, ciężkie poranki – każdy to zna. 
Brak dostępności kina w tym roku doprowadził do 
seansów filmowych, dokładnie dwóch wieczornych 
seansów (tak w środku lasu da się odpalić 
film ,,z neta”). Podczas jednego z nich doszło do 
bardzo nietypowej walki Elizy z wielkimi zasuwa-
nymi drzwiami: a to nie chciały się zasunąć, a to 
nie chciały się odsunąć, a kiedy wydawało się, iż 
sytuacja opanowana… odpadła gałka (czyli to za 
co się trzyma odsuwając lub zasuwając je)… Na 
szczęście z pomocą przybył Jakub „Kędzierzawa 
rączka” Łodziński i pomógł ujarzmić niesforne 
drzwi. Z sukcesem! 
 

Podsumowanie 

Nawet koronawirus nie przeszkodził w odbyciu 
udanego obozu HydroBieszczady – seria trwa na-
dal! Zapraszam do odwiedzenia fanpage’u Hydro-
Bieszczady (na twarzowym portalu społecznościo-
wym, tam więcej zdjęć i informacji!). 

 

Maciek Bryndza 
 
 
 

Rozmowy kontrolowane 

 
Jako, że czas sprzyja na komunikowanie się ze 
Światem głównie za pomocą łącz cyfrowych, Czło-
wiek-Excel wziął i zrobił krótką ankietę o komuni-
katorach wśród sympatyków KGUJ właśnie. An-
kietowani przyznali się za pomocą czego wysyłają 
„teksty”, ale również czego do tego używa ich ro-
dzeństwo i tzw. Starszyzna rodów.  

Biorąc pod uwagę fakt, że siedzimy na zdalnym 
nauczaniu i ankieta została przeprowadzona formu-
larzem internetowym w kołowej grupie na FB nie 
dziwi, że wszyscy ankietowani używają Messenge-
ra (przecie to aplikacja od Facebooka właśnie). Po-
dobnie sytuacja wgląda wśród młodszego rodzeń-
stwa ankietowanych. Natomiast im odpowiedzi do-
tyczyły osób starszych (rodzeństwa i rodziców an-
kietowanych) tym udział Messengera malał. 
Wzrósł natomiast udział odpowiedzi dotyczących 

SMSów, które we wszystkich grupach oprócz ro-
dziców zajmują drugie miejsce – i jak wśród młod-
szego rodzeństwa i samych ankietowanych przewa-
ga Messengera nad tradycyjnymi SMSami jest 
znaczna, tak wśród starszego rodzeństwa już nie-
wielka. U rodziców Messenger niewiele wygrywa 
z Whatsappem, który u wszystkich znalazł się na 
najniższym stopniu podium. Tutaj zaznaczyć mu-
szę, że wśród rodziców spodziewałem się dużo lep-
szego wyniku, a na pewno wygranej z Messenge-
rem. Zauważyć można jednak, że udział Whatsap-
pa jest najwyższy u rodziców, a najniższy u młod-
szego rodzeństwa (ryc. 1.). 

Ciekawym jest również fakt używania Instagrama 
przez (niewielu, ale zawsze) rodziców do komuni-
kacji tekstowej. Nie chcę tu urazić żadnego rodzi-
ca, ale nie był to spodziewany wynik wśród rodzi-
ców studentów i byłych studentów. Ja, osobiście, 
spodziewałem się tu okrągłej cyfry w wyniku, ale 
dobrze, że się dzieje (ryc. 1.). 

Na tym kończą się aplikacje używane przez rodzi-
ców (łącznie 4). Największe zróżnicowanie panuje 
wśród ankietowanych, którzy korzystają aż z 8 
aplikacji, na drugim miejscu są młodzi, którzy uży-
wają jednej mniej (ryc. 1.). 

U młodszego rodzeństwa bardziej popularnym na-
rzędziem do wysyłania komunikatów tekstowych 
niż Instagram jest Snapchat, który wydawałoby się, 
że lata swej świetności ma za sobą. Okazuje się 
jednak (przynajmniej patrząc na wyniki ankiet), że 
aplikacja ta jest dalej popularna, tylko ludzie z wie-
kiem przestają jej używać, a na ich miejsce przy-
chodzi kolejna partia młodych „snapowiczów”. 
Widać to po tym, że udział maleje od młodszego 
rodzeństwa ankietowanych, przez osoby udzielają-
ce odpowiedzi i kończy się na starszym rodzeń-
stwie, u których już jego udział jest znikomy (ryc. 
1.) 

Ostatnią aplikacją, czy programem, który pojawił 
się w co najmniej dwóch grupach jest poznany sze-
rzej na zdalnym nauczaniu Teams od Microsoftu. 
Sugerując się tym, że aplikacja ta pojawia się tylko 
u ankietowanych i ich młodszego rodzeństwa (czyli 
głównie studentów i ich młodszego rodzeństwa 
(czyli uczniów i/lub studentów pewnie))  można 
wysnuć wniosek, że jej rozpowszechnieniu pomo-
gła pandemia i przejście na nauczanie zdalne wła-
śnie. Nie żebym sugerował jakieś połączenie Billa 
Gatesa z pandemią, ale takie są fakty (ryc. 1.)! 

Poza tymi ankietami pojawiły się takie, które uży-
wane są tylko w obrębie jednej grupy: u młodszego 
rodzeństwa jest to Discord, a u ankietowanych Vi-
ber (ryc. 1.).  
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Co do głównie używanych aplikacji to tutaj nie ma 
za bardzo dyskusji. Tylko w jednej grupie Messen-
ger nie został najczęściej wskazany głównie używa-
ną aplikacją. Mowa tu o rodzicach, którzy głównie 
korzystają z SMSów. W pozostałych grupach 
znaczne przewagi nad pozostałymi ma Messenger 
(ryc. 2.). 

Jedynie u młodszego rodzeństwa nie pojawia się 
Whatsapp, za to pojawia się Discord i Instagram 
jako główne aplikacje do komunikacji tekstowej 
(ryc. 2.).  

Dwie trzecie ankietowanych w czasie nauczania lub 
pracy zdalnej nie znajduje się w miejscowości, w 
której przebywają rodzeństwo i rodzice. To z pew-
nością przyczynia się do rozwoju aplikacji służą-
cych do wysyłania wiadomości. Przyczynia się do 
niego z pewnością coraz łatwiejszy dostęp do tech-
nologii. Jak zauważyło 100% ankietowanych, któ-

rzy sami są rodzicami (było ich 7) ich pociechy 
jeszcze nie korzystają z takich aplikacji. Chociaż 
jednej córeczce już udało się wysłać jedną wiado-
mość to nie uznano tego za rozmyślne. W całej an-
kiecie zaledwie 8,3% osób zauważyło, że ich rodzi-
ce nie używają komunikatorów tekstowych. Zda-
rzyła się też jedna odpowiedź, która stwierdza, że 
rodzice używają ich w specyficzny sposób: 
„odczytują, nie odpisują”. No cóż, jest w tym sza-
leństwie jakaś metoda. 

Chociaż ankieta nie była idealna, bo jak ktoś zau-
ważył trudno było zinterpretować bliźniaka, a wiele 
z aplikacji pozwala na wysyłanie więcej niż tylko 
tekstu i zdjęć, to zawsze warto jakąś przeprowa-
dzić… Chociażby dla samych wykresów ;-).  

Człowiek-Excel 

 
 

  

Ryc. 1. Aplikacje używane do wysyłania wiadomości tekstowych 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych. 

Ryc. 2. Aplikacje wskazane jako najczęściej używane do komunikacji tekstowej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych.  
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Corona Tatr Polskich 

 

Okres kwarantanny spędziłem w rodzinnym mie-
ście i był to dla mnie całkiem aktywny czas. Od 
marca do października, sam lub z najróżniejszymi 
grupami znajomych udało mi się zdobyć kilka 
z najwyższych i najpiękniejszych szczytów po 
polskiej stronie Tatr. 

18.03. – Beskid 2012 m n.p.m. – wszystko było 
jeszcze okryte grubą warstwą śniegu, a w ciągu 
całego dnia spotkaliśmy dosłownie kilka osób – 
wstęp do Parku Narodowego, ze względu na pan-
demię, był wtedy dostępny tylko dla mieszkań-
ców. Udało nam się wdrapać na Beskid obok Ka-
sprowego Wierchu, a po obejrzeniu pięknego 
zachodu słońca, szybko schodziliśmy w dół wspo-
magając się plastikowymi jabłuszkami. 

24.03. – Nosal, gdzie bywam dość często. 

Cały kwiecień grzecznie przesiedziałem w domu 
praktycznie z niego nie wychodząc, ale ciężko 
było wytrzymać w czterech ścianach na dłuższą 
metę, więc… 

9.05. – spacer Doliną Strążyską na Sarnią Skałę 
i dalej czarnym szlakiem z licznymi, zawieszony-
mi nad przepaścią drewnianymi mostami, aż na 
Kalatówki i Halę Kondratową. 

16.05. – Trzydniowiański, Kończysty 
i Starobociański Wierch (2176 m n.p.m.) 
– pierwsze od początku lockdownu, większe wyj-
ście w góry i w ogóle z domu. Wszędzie jeszcze 
leżał śnieg, więc można było robić orzełki, czemu 
ciężko było się oprzeć. Ludzi w górach było już 
zauważalnie więcej. 

30.05 – Gęsia Szyja (1490 m n.p.m.) – gdzie wy-
brałem się ze znajomymi przy okazji majówki. 

5.07 – Hala Gąsienicowa i Karb (1853 m 
n.p.m.) – ominęliśmy Kościelec, który trochę ku-
sił, by się na niego wdrapać, jednak dość późno 
wyszliśmy z domu i nie chcieliśmy, by na szczy-
cie zastała nas noc. 

7.07. – kartowanie Kuźnic w ramach covidowych 
terenówek z geoinformatyki (kind of counts). 

8.07. – Czerwone Wierchy - Ciemniak, Krzesa-
nica (2122 m n.p.m.), Małołączniak – wiatr upar-
cie próbował nas zniechęcić, jednak brnęliśmy 
przed siebie. 

29.07. – Sarnia Skała – tym razem od drugiej 
strony. 

30.07 – Dolina 5 Stawów Polskich, Szpiglasowy 
Wierch (2172 m n.p.m.) i Morskie Oko – kolej-
na walka z czasem przy okazji schodzenia do 
Morskiego Oka, tym razem jednak nie ze względu 
na zmrok, a żeby zdążyć jeszcze kupić piwo 
w schroniskowej stołówce – jednemu koledze 
szczególnie na tym zależało Zanim się obejrzeli-
śmy, ten popędził niczym wiatr. 

Zachód słońca z Beskidu 

Wszędzie jeszcze biało-
Kończysty Wierch 

Schodząc ze Szpiglasowego Wierchu 
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31.07. – nocleg w schronisku nad Morskim 
Okiem i Rysy – (wtedy jeszcze 2503 m n.p.m., 
a po aktualizacji, która miała miejsce jakieś 3 ty-
godnie później – 2501 m n.p.m.) Jednak wciąż – 
najwyższy szczyt w Polsce! 

2.08. – drugie wejście na Karb, tym razem w in-
nym składzie. A Kościelec ponownie patrzył na 
nas z wyrzutem, że go omijamy. 

3.08. – Giewont, gdzie można było podziwiać 
faunę – turystów w trampkach i sandałach, za któ-
rymi tworzyła się kolejka do zejścia oraz Kopa 
Kondracka (2004 m n.p.m.), na której złapał 
nas deszcz. Szybciutko musieliśmy uciekać. 

7.08. – Dolina Kościeliska, Smreczyński Staw – 
zrezygnowaliśmy z wejścia na Ornak, za to ma-
lowniczą, porośniętą różową wierzbówką, ścieżką 
w Dolinie Iwaniackiej zeszliśmy do Doliny Cho-
chołowskiej. W schronisku posililiśmy się smacz-
ną szarlotką z sosem jagodowym i zaczęliśmy 
wracać. Gdy dotarliśmy do wyjścia, było już cał-
kowicie ciemno, a nas czekał jeszcze niemały 

spacer do parkingu w Kirach. 

11.08. – Dolina Strążyska – krótki spacer. 

22.08. – Jaskinia Dziura 

26.08. – Hala Kondratowa 

19.09. – niedzielny spacerek na Wołowiec (2064 
m n.p.m.) i Rakoń, gdzie po drodze spotkałem 
spacerującego z kilofem i łopatą, dr-a hab. Woj-
ciecha Szymańskiego prowadzącego kilka dni 
wcześniej nasze terenówki z gleb, i który na doda-
tek mnie rozpoznał, ha  (Pozdrawiam!). 

10.10. – Świnica (2302 m n.p.m., nie wiem czy 
to się jeszcze liczy jako okres kwarantanny, ale 
powiedzmy, że można go za taki uznać. Już drugi 
raz w tym roku udało mi się podziwiać piękną 
i zwykle bardzo krótką tatrzańską jesień. Robili-
śmy mnóstwo zdjęć, a im wyżej wchodziliśmy, 
tym bardziej jesień przechodziła w zimę i poja-
wiały się coraz to większe kopczyki śniegu. 
Wchodząc pod górę mogliśmy podziwiać prześli-
zgujące się po zboczach wyznaczających granicę 
polsko-słowacką chmury, które rozpływały się jak 
fale. Sam szczyt też był nimi otulony. Chmury, 
które co jakiś czas odsłaniały ten lub inny kawa-
łek pięknego widoku dodawały mu dodatkowej 
magii. 

Jan Łojas 

W kółkach zdobyte szczyty 

Jesień w Tatrach 
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Geografia Mistrzostw Europy 2021
(2020) 

Tym razem, moi drodzy kołowicze, przybliżę 
Wam geograficzną stronę Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej, które niestety przez naszego ko-
legę covida odbędą się dopiero w czerwcu 2021 
roku, a nie jak już tradycyjnie nastało, w cyklu 
czteroletnim, czyli w 2020 roku. Gdzie one się 
odbędą? Właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, 
albowiem mecze tej jednej z najważniejszych im-
prez sportowych w Europie rozgrywane będą 
w 12 krajach, a dokładniej w: Danii, Holandii, 
Rumunii, Irlandii, Hiszpanii, Węgrzech, Szkocji, 
Niemczech, Rosji, Włoszech, Anglii i… Azerbej-
dżanie. Azerbejdżan? Ale jak to? Ale czemu to? 

Kiedy byłem jeszcze dzieckiem i oglądałem me-
cze Polski z Azerbejdżanem, również zastanawia-
łem się nad faktem uczestnictwa Azerbejdżanu 
w eliminacjach Mistrzostw Europy, tak więc już 
tłumaczę. Azerbejdżan, tak samo jak Armenia, 
Izrael i Kazachstan, kilkanaście/kilkadziesiąt lat 
złożyły do UEFA prośbę o przyjęcie ich w struk-
tury europejskich rozgrywek. Powody tego były 
różne, zaczynając od kwestii politycznych po-
przez rozwój sportowy, kończąc na kwestiach 
kulturowych. Czy krajom europejskim ten fakt się 
podobał, tego nie wiem, aczkolwiek uważam, że 
w związku z dalekimi podróżami na Bliski 
Wschód, raczej nie były z tego powodu zadowo-
lone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warto jeszcze dodać, że kilka dni temu taki wnio-
sek o członkostwo w UEFA złożył autonomiczny 
region Kraju Basków. Wracając do ME 2020 ro-
dzi się pytanie, dlaczego Mistrzostwa odbędą się 
aż w 12 krajach, a nie jak poprzednio w jednym, 
czy maksymalnie w dwóch. Pomysł takiej formu-
ły zrodził się w głowie wtedy jeszcze nie skorum-
powanego (oficjalnie) Michela Platiniego, byłego 
szefa UEFA, który chciał w ten sposób oddać 
hołd 60 rocznicy rozegrania pierwszych mi-
strzostw. 

Teraz do gry wkraczam ja. Zajmę się analizą od-
ległości, jakie dane drużyny narodowe, będą mu-
siały przebyć w trakcie trwania mistrzostw. Każda 
grupa z czterema drużynami (a jest ich 6) będą 
rozgrywały mecze w dwóch miastach.   
 

Teoretycznie najgorzej mają drużyny w grupie A, 
gdyż będą musiały pokonać trasę Rzym – Baku, 
a odległość pomiędzy tymi miastami wynosi 3106 
km, co przenosi się na około ośmio-godzinny lot, 
co więcej, Szwajcaria w ciągu 8 dni, będzie mu-
siała pokonać trasę z Zurychu do Baku, następnie 
do Rzymu i z powrotem do Baku, co przeniesie 
się na około 10 000 pokonanych kilometrów sa-
molotem. Grupa B to Sankt Petersburg i Kopen-
haga, a odległość między nimi to „tylko” 1160 
km. W grupie C mecze rozgrywane będą w Am-
sterdamie i Bukareszcie, a odległość to skromne 
1780 km. Natomiast grupa D to swoisty raj dla 
reprezentacji, gdyż miasta, gdzie będą rozgrywa- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ryc. 1. Miasta gospodarze EURO 2020 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wikipedia.org 
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-ne spotkania dzieli zaledwie 560km. Grupa E to 
grupa, w której znalazła się nasza ukochana repre-
zentacja wujka Jurka. Polacy swoje mecze rozgry-
wać będą w Bilbao oraz w Dublinie, więc poko-
nają około 2500km, ponieważ, muszą odbyć po-
dróż do Dublina, następnie wrócić do Bilbao i na 
koniec ponownie udać się do Dublina. Ostatnia 
już grupa, czyli grupa F swoje mecze rozgrywać 
będzie w Monachium i Budapeszcie, które dzieli 
tylko 560km. Po przeanalizowaniu wszystkich 
grup, największą odległość do pokonania będą 
mieli Szwajcarzy, natomiast najmniejszą oczywi-
ście gospodarze, a w ich gronie: Włochy, Dania, 
Holandia, Anglia, Hiszpania i Niemcy, którzy 
wszystkie trzy spotkania grupowe rozegrają 
w jednym mieście. Postanowiłem przeprowadzić 
eksperyment i sprawdzić ile kilometrów będzie 
musiała pokonać dana reprezentacja, która sporto-
wo ma szansę awansować do finałowej czwórki 
mistrzostw. Analizując poszczególne grupy, oraz 
miasta, w których odbędą się mecze fazy pucha-
rowej postanowiłem, że przeanalizuję trasę repre-
zentacji Holandii. Po wygraniu swojej grupy, uda-
dzą się do Budapesztu na mecz 1/8 finału. Po po-
konaniu swojego przeciwnika w nagrodę dostają 
bilet na mecz ćwierćfinałowy w Baku. Po wygra-
niu meczu ćwierćfinałowego, wyruszają w lot do 
Londynu, gdzie spędzą czas do końca trwania Mi-
strzostw Europy. Aby dotrzeć do fazy finałowej, 
reprezentacja Holandii będzie musiała pokonać 
około 7700 km. Czy to dużo? Z pewnością nie dla 
reprezentacji Szwajcarii, która przy odpowiednim 

układzie w grupie, oraz zwycięstwie w meczu 1/8 
finału, może po raz trzeci udać się do Baku, a ich 
pokonane kilometry mogą osiągnąć wartość na-
wet 15 000 km. Cały ten mój artykuł może być 
jednak nic nie warty, jeżeli UEFA z powodu sytu-
acji epidemiologicznej zdecyduje się na rezygna-
cję ze scenariusza 12-sto miastowego i postanowi 
oddać organizację EURO 2020 w ręce jednego 
kraju (faworytem byłaby Rosja oraz Włochy). Ta-
ki scenariusz byłby na pewno lepszym rozwiąza-
niem pod względem logistycznym i uchroniłby 
reprezentacje od męczących podróży, które mogą 
zaburzyć przygotowania do tej sportowej impre-
zy. Z mojego punktu widzenia koncepcja Mi-
strzostw Europy w 12 krajach jest opcją bardzo 
interesującą i sprawi, iż cały kontynent będzie żył 
emocjami piłkarskimi w tym ciężkim, covidowym 
czasie. Jeżeli jednak, sytuacja sanitarna nie po-
zwoli kibicom na wejście na stadiony, to najlep-
szą opcją będzie przeniesienie mistrzostw do jed-
nego kraju, gdyż piłka nożna jest przede wszyst-
kim dla kibiców. 

Maciej Łagos „aka” Dżagos 

Ryc. 2. Odległość pomiędzy miastami gospodarzami w danej grupie 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Google Maps. 
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Kącik lokalny:  
Opactwo Cystersów w Sulejowie 

Sulejów wielu osobom kojarzy się jedynie z kor-
kami (gdyż łączą się tam DK 74 i DK 12), albo 
z żeglarskim wypoczynkiem na Zalewie Sulejow-
skim. W istocie znajduje się tu prawdziwa perła 
architektury jakim jest Klasztor Cystersów. 

To niewielkie miasto w powiecie piotrkowskim, 
w województwie łódzkim, które jest również sie-
dzibą gminy Sulejów. Jest malowniczym mia-
steczkiem położonym nad rzeką Pilicą. W 2015 
roku miasto liczyło 6334 mieszkańców. Po zbu-
dowaniu tamy na Pilicy i spiętrzeniu rzeki, w po-
bliżu miasta powstał Zalew Sulejowski.  

Nasze niewielkie miasto, które położone jest na 
skraju wyżyny krakowsko-częstochowskiej, wy-
różnia się walorami krajobrazowymi i przyrodni-
czymi. Przepływająca przez Sulejów Pilica jest 
nieodłącznie związana z tym miastem. Jej malow-
nicze meandry stanowią obszar Natury 2000. 
Zbudowany na niej Zalew Sulejowski jest miej-
scem rekreacji, żeglugi, a także innych sportów 
wodnych. Sulejów otoczony jest z każdej strony 
zespołami leśnymi, w tym malowniczym Sule-
jowskim Parkiem Krajobrazowym. 

Trochę historii 

Sulejów - pierwotnie prywatne miasto duchowne, 
własność opactwa cystersów. Sam początek i hi-
storia miasteczka sięga średniowiecza. Najstar-
szym obiektem w Sulejowie, dającym początek 
osadnictwa ludności na tym terenie, jest właśnie 
opactwo cystersów ufundowane w 1176–1177 r. 
przez Kazimierza Sprawiedliwego. Opactwo zo-
stało założone w miejscu, które obecnie nazywa 
się Podklasztorze. Prawa miejskie miasto uzyska-
ło w połowie XIII wieku, potwierdził je Włady-
sław Łokietek w 1308 r.  

Sulejów położony był przy szlaku handlowym ze 
Śląska i Wielkopolski na Ruś. W 1410 roku opac-
two cysterskie było jednym z miejsc postoju 
wojsk polskich prowadzonych przez Władysława 
Jagiełłę na pola Grunwaldu. Zniszczenia podczas 
potopu szwedzkiego spowodowały upadek mia-
sta. W 1819 r. skasowano klasztor cysterski, a Su-
lejów stał się miastem rządowym. W latach 1870–
1927 Sulejów był pozbawiony praw miejskich 
i został włączony do zbiorowej gminy wiejskiej 
Łęczno, a od 1912 r. stanowił osobną gminę, ale 
nadal nieposiadającą praw miejskich. W 1927 r. 
Sulejów odzyskał prawa miejskie, co przyczyniło 
się do jego szybszego rozwoju. Ponowna stagna-
cja nastąpiła po 1939 r. 4 września 1939 r. nie-

miecka Luftwaffe zbombardowała Sulejów. W wyni-
ku działań wojennych Sulejów został zniszczony 
w 80%, a pod gruzami domów i w obozach zginęło 
ponad 2000 mieszkańców. Po II wojnie światowej 
miasto zostało odbudowane. Dalej głównym zajęciem 
dla mieszkańców było wypalanie wapna. W 1986 r. do 
klasztoru wrócili cystersi. 

Identyfikacja obiektu 

Na zboczu doliny Pilicy stoi duży, obronny kom-
pleks zabudowań kościoła i klasztoru cystersów. 
Dziś składają się na niego trzy elementy: późno 
romański kościół z początku XIII w. (wraz z po-
chodzącą z tego samego okresu częścią wschod-
niego skrzydła klasztoru - zakrystii i kapitula-
rzem), ruiny późno romańskiego, południowego 
i zachodniego, skrzydła opactwa, wreszcie część 
dziś najbardziej imponująca wyglądem, ale i naj-
nowsza- mury obronne z basztami, bramami, ar-
senał, budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. 
Wymienione zabudowania opactwa, pochodzące 
z różnych okresów, tworzą w sumie nieregularny 
wielobok, przerywany basztami wieżami bramny-
mi. 

fot. Łukasz Wójcikowski, 2019 r. 

 

Jak już wspominałam, Opactwo Cystersów ufundował 
tu w 1177r. Kazimierz Sprawiedliwy. Został on ukoń-
czony w 1232r. Wzniesiono go z ciosów miejscowego 
szarego piaskowca, jedynie w niewielu miejscach 
w końcowej fazie budowy nowatorsko, użyto cegły. 
Zachował się do dziś w świetnym stanie. 

Plan opactwa 

1. Kościół 
2. Wschodnie skrzydło klasztorne 
3. Ruina skrzydła południowego 
4. Ruina skrzydła zachodniego 
5. Wieża rycerska 
6. Wieża attykowa 
7. Wieża Krakowska 

Mieli rozmach! 
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8. Wieża muzyczna 
9. Wieża opacka 
10. Arsenał 
11. Ruina pałacu opackiego 
12. Wieża mauretańska 
13. Składzik 
14. Owczarnia 
15. Obecna plebania 
16. Ruina dawnej plebanii 
17. Relikty młyna 
18.  Dawne zabudowania gospodarcze - obecnie hotel 

 

Architektura obiektu 
Jest to budowla trójnawowa z transeptem, wy-
dzielonym prosto zamkniętym prezbiterium 
i dwoma prostokątnymi kaplicami po jego bo-
kach. Najciekawiej prezentuje się fasada zachod-
nia z okazałym portalem głównym i oknami z ro-
zetą, umieszczonymi na osi budynku. Pierwotnie 
po bokach były ponadto dwa skromne wejścia do 
naw bocznych, które zamurowano. 

Romański portal główny z uwagi na doskonałość 
proporcji i dekoracji uważany jest za jeden z naj-
piękniejszych w Polsce. Wzorem budowli północ-
nych Włoch wbudowany jest on w rzadko stoso-
wany, wyodrębniony architektonicznie występ 
zwany „domkiem portalowym".   

Z lewego portalu bocznego zachował się interesu-
jący fragment z przedstawieniem krzyża, a po je-
go bokach słońca i ptaka z księżycem. Z uwagi na 
prymitywną technikę wykonania i archaiczną, 

różnie interpretowaną symbolikę wyobrażeń, 
uznawany jest za wcześniejszy niż późno romań-
ski budynek kościoła. Detale architektoniczne są 
dekorowane ornamentami roślinnymi lub plecionkami 
geometrycznymi. Wyposażenie świątyń jest wczesno-
barokowe z początku XVIII w. (np. ołtarze z marmuru 
i alabastru przy filarach międzynawowych) i rokoko-
we z końca XVIII w. (ołtarz główny, ołtarze w tran-
sepcie, ozdobione ławki, tzw. stalle). Nosi ono ślady 
dużych zniszczeń z okresu powstania styczniowego. 

Wnętrze kościoła wydaje się niewielkie w zestawieniu 
z olbrzymim kompleksem otaczających go zabudo-
wań, aczkolwiek jest to tylko złudzenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Małgorzata Bochenek 

Z dawnego klasztoru ocalały tylko fragmenty. Już 
w 1259 r. zniszczyli go Tatarzy, później pożary, 
najwięcej zniszczeń przyniósł jednak okres dewa-
stacji po kasacie opactwa w 1819 r. Poza prosto-
kątna zakrystią ocalało przylegające do niej wy-
jątkowo piękne pomieszczenie - dawny kapitularz 
o dużych rozmiarach (około 10x10m) i doskonale 
zachowany romańskim wnętrzu. Sklepienie kapi-
tularza sulejowskiego zaliczane jest do najśmiel-
szych przedsięwzięć w architekturze cysterskiej 
w Polsce.  

Dziś w kapitularzu mieści się muzeum, którego 
eksponaty przedstawiają m.in. historię opactwa. 
Do zakrystii i kapitularza przylega fragment go-
tyckiego krużganka z XV w. Od strony rzeki oca-
lała tylko jedna ściana z dawnego refektarza 
klasztornego.  
 
Otaczające teren mury obronne z wieżami wznie-
siono na przełomie XV i XVI w. w stylu gotyc-
kim, a później przebudowano je w okresie rene-
sansu. Z czasów tej XVI wiecznej przebudowy do 
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Fot. Ocalała ściana 
Małgorzata Bochenek,  2014 r. 

dziś zachowały się piękne, typowe dla polskiego 
odrodzenia attyki. Oprócz murów obronnych 
wzniesiono wówczas także arsenał, Bramę Kra-
kowską oraz baszty: mauretańską, attykową, mu-
zyczną, opacką i rycerska. W XVIII w. wybudo-
wano osobno stojący czworobok budynków klasz-
tornych (od południa), zaś do murów obronnych 
dostawiono od wewnątrz budynki gospodarcze 
i mieszkalne. 

Obecnie kompleks dawnego opactwa cystersów 
jest zabytkiem rangi międzynarodowej. Sulejow-
skie obwarowania otaczające klasztor i kościół są 
jednym z lepiej zachowanych cysterskich założeń 
obronnych nie tylko w Polsce, ale i w Europie. 
Mimo poważnych prac konserwatorskich, prze-
prowadzonych po pożarze w latach 1923-1928 
oraz później w latach 1946-1950 wymaga jeszcze 
dużych nakładów inwestycyjnych. Po przeprowa-
dzonych pracach możemy sadzić, że będzie to 
jeden z najpiękniejszych zabytków woj. piotrkow-
skiego, a bliskość Zalewu na Pilicy spowoduje na 
pewno napływ turystów. 

Opactwo Cystersów w Sulejowie to koegzysten-
cja sacrum i profanum. Na jednym terenie funk-
cjonują obok siebie muzeum, kościół i znajdujący 
się w prywatnych rękach hotel. Zespół klasztorny 
opactwa cysterskiego w Sulejowie – położony 

w  Podklasztorzu (obecnie dzielnica Sulejowa) 
jeden z najlepiej zachowanych zespołów cyster-
skich w Polsce, będący zabytkiem architektury 
romańskiej. W 2012 roku obiekt został wpisany 
na listę Pomników historii. 

Magdalena Pączek 
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W poszukiwaniu  
bardziej ,,polskiego” sportu 

Siwka pisze o sporcie - znak, że będzie żużel. Bę-
dzie. Będą też skoki narciarskie. Nie będę jednak – 
jako znany i niekryty miłośnik jednej z dyscyplin – 
oceniał, który sport jest „lepszy”. Tekst jest dla lu-
dzi nie widzących sensu w żużlu, dla których to 
tylko czterech ludzi na motocyklach jeżdżących 
cztery okrążenia tylko w lewo, jak i dla fanów 
„czarnego sportu”. Tekst jest też dla miłośników 
skoków i dla ludzi szukających większego sensu 
w nich właśnie. Nie będę ukrywał, że zaliczam się 
do drugiej grupy odbiorców skoków narciarskich. 
Do ludzi, dla których jest to bardziej gra turowa 
o dynamice mniejszej niż szachy, czy makao – tam 
się dzieją jakieś zaskoczenia, nietypowe ruchy – 
a tu? Są w zasadzie dwie możliwości: skoczy bli-
sko, skoczy daleko. No i są jeszcze oceny sędziów, 
nie jestem miłośnikiem sportu, w którym dodawane 
są jakieś punkty. „Odjęte punkty za wiatr” to dla 
mnie tak irytujące stwierdzenie, przecież to jest je-
den z zasadniczych elementów tego sportu – jed-
nym przeszkadza, innym pomaga – czy, przepra-
szam, w wyścigach jednostek żaglowych dodaje się 
punkty bo zmienił się wiatr? Ale już odsuńmy oso-
biste rozważania na bok, skupimy się tylko na licz-
bach i osiągnięciach naszych rodzimych sportow-
ców. 

Dwie zupełnie różne dyscypliny sportowe dość 
ciężko ze sobą porównywać. Szczególnie trudno 
robić to teraz, gdy kibice żużlowych drużyn cierpią 
na martwy okres i śledzić mogą jedynie swoich ido-
li na siłowniach mając jedynie mały zamiennik 
w postaci icespeedwaya (żużla na lodzie). Podobnie 
(lecz z goła odwrotnie) sytuacja w ciągu roku wy-
gląda u sympatyków skoczków, są co prawda skoki 

na trawie, czy igielicie, ale tu chyba mówię z nimi 
jednym głosem – to nie to samo. Gdy zobaczymy 
wykres zainteresowania dyscyplinami sportowymi 
w odniesieniu do miesięcy od roku 2004 zauważy-
my zależność, że w Polsce zima należy zdecydowa-
nie do skoków narciarskich, ale jednak latem trzeba 
uznać wyższość sportu żużlowego w popularności 
(Ryc. 1.) 

Oczywiście na pierwszym wykresie (Ryc. 1.) wi-
dać, że skoki narciarskie w miesiącach 
„aktywnych” są bardziej popularne niż żużel. Wi-
dać również to, że żużel staje się w naszym kraju 
coraz bardziej popularny, a i skoki narciarskie wró-
ciły do łask, także to dobre wiadomości dla nas 
wszystkich.  

Porównanie wyników wyszukiwania w Google do 
województw pokazuje, że wyrażenia spokrewnione 
ze sportem żużlowym są częściej wyszukiwane 
w najbardziej żużlowych województwach Polski: 
lubuskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie 
(Ryc. 2.). W Pozostałych wygrywają skoki. W Ma-
łopolsce i Podkarpaciu różnica nie wydaje się duża, 
ale wynika to z tego, że omawiany sport motorowy 
też jest tam popularny i znajdują się tu ważne 
ośrodki żużlowe. 

Na rycinie 3. zaznaczono państwa, w których orga-
nizowano Mistrzostwa/Puchar Świata w całej histo-
rii tych zawodów w żużlu i skokach narciarskich 
(Ryc. 3.). Dodatkowo zaznaczono na mapie Chiny, 
w których po raz pierwszy odbędą się zawodu PŚ 
w skokach narciarskich. Jak widać na rycinie 
wspólnym mianownikiem dla obu dyscyplin jest 
Europa. 

Warto tutaj dodać, że w sezonie 2020 z przyczyn 
wszystkim wiadomych Indywidualne Mistrzostwa 
Świata na żużlu zostały zorganizowane praktycznie 

*Liczby reprezentują poszczególne zainteresowania w wyszukiwaniu względem najwyższego punktu na wykresie. Wartość 
100 oznacza najwyższą popularność hasła. Wartość 50 oznacza, że popularność hasła była dwukrotnie mniejsza. Wartość 0 
wskazuje, że dla danego hasła nie ma wystarczających danych. 

Ryc. 1. Zainteresowanie czasowe od 2004 roku sportem żużlowym i skokami narciarskimi 
Źródło: Google trends, 2020. 



22 Grudzień 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 3. Państwa, w których kiedykolwiek rozegrano zawody Mistrzostw/Pucharu Świata w żużlu i skokach narciar-

skich 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: fim-live.com, 2020; fis-sky, 2020.  

 

 

Ryc. 4. Polacy w żużlu i skokach narciarskich od 2019 roku 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: fim-live.com, 2020; fis-sky, 2020. 

 

 



 

w całości w Polsce (6 na 8 zawodów, pozostałe 2 
w czeskiej Pradze). Ostatnie zawody 
„pozaeuropejskie” w żużlu odbyły się w 2017 roku, 
od tamtej pory rozgrywa się je w 6-7 państwach Eu-
ropy (oczywiście z wyjątkiem poprzedniego roku). 
Gdzie w Polsce odbywają się zwykle 2 lub nawet 3 
zawody.  

 

Ryc.2.równanie liczby wyszukiwań w Google sportu żużlowe-
go i skoków narciarskich 

Źró- dło: 
Google trends, 2020. 

Przejdźmy jednak do liczebności Polaków w walce 
o Mistrzostwo Świata, czy też Puchar – liczebność 
Polaków w walce o miano najlepszego skoczka/
żużlowca na Świecie. Otóż, większy udział polskich 
zawodników w ogóle odnotowujemy w żużlu (Ryc. 
4). W 2020 roku odnotowano znaczny wzrost udzia-
łu Polaków wśród wszystkich zawodników. Jak już 
pisałem, ze względu na pandemię COVID-19, na 
ograniczenia przemieszczania się większość zawo-
dów zorganizowanych zostało w Polsce, dlatego też 
wielu rezerwowych zawodników było narodowości 
polskiej. Gdy jednak odliczymy z zawodów rezer-
wowych i „dzikie karty” (zawodnicy występujący 
podczas jednych zawodów, najczęściej z miejscowej 
drużyny lub państwa, w których się one odbywają), 
czyli uwzględnimy tylko stałych uczestników mi-
strzostw zobaczymy, że w ciągu 3 sezonów liczba 
Polaków jest bardzo podobna. W 2019 roku był ich 
czterech, w 2020 tylko 3 i taką samą liczbę zobaczy-
my w przyszłym roku (dwójka to Ci sami co w tym 
roku). I tu dochodzimy do pewnych różnic w zawo-
dach żużlowych i skokowych (skocznych). Znacznie 
różnią się one od siebie liczbą zawodników w jed-
nym konkursie (Grand Prix), różnią się też sumą za-
wodników, którzy się przez turnieje przewijają. Tyl-
ko podczas konkursu w fińskiej Ruce skoki oddało 
64 skoczków narciarskich podczas gdy w całych mi-
strzostwach Świata w żużlu rok temu zobaczyliśmy 
26 zawodników, jeśli myślicie, że to mało bo pande-
mia, to rzucam 2019 rokiem – wtedy wystąpiło aż 

o 3 zawodników więcej. Żeby ukazać skalę jesz-
cze mocniej: w sezonie 2019/2020 ponad głowami 
widzów skoczyło chociaż raz 132 sportowców to 
jakieś 4,5 razy więcej skoczków niż żużlowców.  

Co się zaś tyczy podsumowania i odnalezienia bar-
dziej „polskiego” sportu z tych dwóch (nie mówmy 
o popularności – tutaj gdy policzymy oglądalność 
w „publicznej” telewizji i kibiców na żywo możliwe 
jest zwycięstwo skoków) to patrząc na procentowy 
udział Polaków, patrząc na liczbę zawodów organi-
zowanych w Polsce, uświadamiając sobie, że wszy-
scy walczący o tytuł mistrza Świata (czy to drużyno-
wo, czy indywidualnie) w żużlu występują w pol-
skich ligach, a także to, że polska Ekstraliga jest 
uznawana za najlepszą ligę na świecie, przypomina-
jąc w końcu to, że Polak jest żużlowym Mistrzem 
Świata drugi rok z rzędu bardziej narodowym wyda-
je się sport żużlowy.  

Jest to mój zdecydowanie najbogatszy tekst w sfor-
mułowania: polskie, Polska, Polacy od czasu gimna-
zjalnego wypracowania z „Krzyżaków”, tak więc 
ministerstwo edukacji może być zadowolone i przy-
znać mi jakieś specjalne dofinansowanie. Tekst 
oczywiście powinien pobudzić dyskusję (ale nie 
w stylu „bezsensowny sport, tylko w lewo jeżdżo!”) 
i chętniejsze poznanie obu dyscyplin (np. jak oni te 
punkty za wiatr liczą). Pozdrawiam cieplutko 
z otwartego Excela. 

Maciej Siwka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Grudzień 2020 

Okazyjnie 
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Maciek: Asiu, na początek, wielkie dzięki, że zgo-
dziłaś odpowiedzieć na tych kilka pytań specjalnie 
dla czytelników Globusika, dużo zdrowia z  okazji 
dnia Antarktyki! 
 
Dr Joanna Plenzler:  Dziękuję! To czysta przy-
jemność móc udzielić wywiadu dla ulubionego cza-
sopisma z czasów studenckich i móc podzielić się 
swoimi geograficznymi przeżyciami ☺ 
 
M: Opowiedz, jak się w ogóle znalazłaś w takim 
świecie, w grupie wybrańców, którzy mogą do-
świadczyć długiego pobytu w tak wyjątkowej sta-
cji naukowej (i to nie po raz pierwszy), jaka jest 
Twoja rola tam, oraz jak długo tam jesteś i jak 
długo jeszcze pozostaniesz? 
 
JP: To dość długa histor ia bo marzenia o Arktyce 
i Antarktyce towarzyszyły mi od dziecka. Zaczęło 
się od tego, że w dzieciństwie czytałam dużo książek 
podróżniczych i przygodowych, a kiedy trafiłam na 
te o rejonach polarnych przepadłam; gdzieś głęboko 
w środku wiedziałam że muszę tam kiedyś pojechać. 
Dowiedziałam się, że Polska ma całoroczne stacje 
naukowe i postanowiłam, że kiedyś będę pracować 
w takim miejscu. To marzenie towarzyszyło mi rów-
nież podczas studiów w IGiGP, choć wtedy nie mia-
łam pomysłu jak się konkretnie zabrać za jego reali-
zację, a do tego wydawało mi się że polarnicy to eli-
ta, do której ciężko się przebić bez doświadczania, 
zwłaszcza jak się jest dziewczyną.  Starałam się jed-
nak robić różne małe rzeczy, które mogłyby mnie 
przybliżyć do polarnictwa (tu szczególne podzięko-
wania dla prof. W. Ziaji za wszystkie ciekawe kursy 
i wykłady, po których zawsze miałam ochotę od razu 
spakować się i jechać na północ). Momentem przeło-
mowym było to, że na studiach doktoranckich udało 
mi się, w ramach programu Erasmus, pojechać na 
trzymiesięczny staż do Norweskiego Instytutu Polar-
nego w Tromsø. Pomagałam tam w tworzeniu bazy 
danych GIS, dotyczącej geologii Svalbardu, a przy 
okazji mogłam zobaczyć jak funkcjonuje instytut 
i poczuć z bliska „polarną” atmosferę.  Kiedy stam-
tąd wróciłam, wiedziałam, że już nie odpuszczę. Mi-
mo różnych życiowych przeciwności skończyłam 
doktorat (tu ogromne podziękowania dla 
prof. J.Pociask-Karteczki, która nie pozwoliła mi 
zrezygnować ze studiów doktoranckich i bardziej niż 
ja wierzyła że potrafię napisać pracę). Zaraz po obro-
nie wysłałam CV - najpierw do stacji Horsund na 

Spitsbergenie a kiedy się nie udało, do stacji antark-
tycznej im. H. Arctowskiego. Wszystko potoczyło 
się prosto i zwyczajnie. Zostałam zaproszona na roz-
mowę kwalifikacyjną i wybrana na stanowisko ob-
serwatora morskiego i hydrochemicznego 40 Pol-
skiej Wyprawy Antarktycznej (2015/2016). Okazało 
się że chętnych na wyjazd całoroczny wcale nie ma 
tak dużo, jak mi się wydawało, a doświadczanie tere-
nowe które zdobyłam na praktykach studenckich, 
obozach naukowych w Bieszczadach 
(„HydroBieszvzady” – przyp. red.), czy pracując 
w Stacji Naukowej w Łazach, jest wystarczające że-
by podjąć pracę w Antarktyce. Kiedy po roku wróci-
łam do Polski rozpoczęłam pracę w Instytucie Bio-
chemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (IBB 
PAN), który zarządza Stacją. Pomagałam m.in. 
w organizacji monitoringu środowiska przyrodnicze-
go na Stacji oraz pracowałam naukowo. W związku 
z tą pracą na początku 2018 r. spędziłam kolejne trzy 
miesiące na Stacji pomagając w realizacji różnych 
zadań 42 Wyprawy. W sierpniu ubiegłego roku za-
proponowano mi roczny wyjazd, tym razem w roli 
kierownika 44 Polskiej Wyprawy Antarktycznej. 
W tej chwili odpowiadam za prawidłowe funkcjono-
wanie Stacji, realizację programu naukowego, stan 
techniczny Stacji, bezpieczeństwo ludzi.  To duże 
wyzwanie, ale oczywiście nie jestem z tym wszyst-
kim sama, bo podstawą pracy w takim miejscu, jest 
praca grupowa. Jestem również sternikiem łodzi mo-
torowodnej, a poza tym na Stacji panuje zasada że 
„wszyscy robią wszystko”: pomagamy sobie w swo-
ich obowiązkach, sprzątamy i gotujemy.  
Za kilka dni (6.12.2020) minie rok od kiedy przyby-
liśmy do Stacji. Będziemy tu do połowy stycznia 
2021 r., kiedy to przypłynie statek z kolejną wypra-
wą, której przekażemy Stację.  

M: Przejdźmy do zagadnień naukowych. Jakie 
badania/pomiary/obserwacje/czynności wykonu-
jesz, oraz jaki jest ich cel? 

JP: Załoga stacji zatrudniona przez IBB PAN od-
powiada za realizację monitoringu środowiska przy-
rodniczego. To że stacja funkcjonuje cały rok 
(nieprzerwanie od 1977 r.)  umożliwia regularne wy-
konywanie obserwacji i pomiarów z różnych dzie-
dzin. W tej chwili prowadzony jest monitoring eko-
logiczny, hydrologiczny, hydrochemiczny, morski, 
meteorologiczny i glacjologiczny.  O każdym z nich 
można by opowiadać bardzo długo więc zachęcam 
do przeczytania szczegółów na stronie internetowej 

Wywiad z kierownikiem 44 Polskiej Wyprawy Antarktycznej  
do Stacji im. H. Arctowskiego – dr Joanną Plenzler 

z okazji dnia Antarktyki (01.12.2020) 

Wywiad autoryzowany, przeprowadzony przez Macieja Bryndzę. 
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Stacji (arctowski.aq). Oprócz tego, co roku na Stację 
przyjeżdżają grupy badawcze (nie tylko z Polski), 
które realizują swoje projekty. W ostatnich latach 
były to min. badania dotyczące możliwości wyko-
rzystania bezzałogowych samolotów w badaniu 
zmian zachodzących w środowisku; transportu osa-
dów z lodowców; dystrybucji izotopów pochodzenia 
antropogenicznego w środowisku,  oraz badania mi-
krobiologiczne.  Szczegóły i linki do publikacji rów-
nież znajdują się na stronie internetowej. 
 
M: Z tematów bardziej „przyziemnych” - jak 
wygląda życie codzienne osadzone na stacji poło-
żonej na końcu świata? Mam na myśli najprost-
sze życiowe kwestie, np. wyżywienie, spanie, czy 
też kwestie „sanitarno-higieniczne”. Może wszy-
scy jesteście tam morsami? Ilu z was tam mieszka 
na stałe (tzn. „na dłużej” – tak jak Ty)? Jaką tam 
macie temperaturę obecnie i jak długi jest dzisiaj 
(01.12) dzień?  
 
JP: Warunki w głównym budynku mieszkalnym 
mamy tu takie jak w zwykłym polskim mieszkaniu: 
łazienka z prysznicem, toalety, pralki, kuchnia. Każ-
da z osób z grupy całorocznej ma swój pokój; jest 
mały (ok. 2.5 x 2 m), ale wygodny i z pięknym wi-
dokiem z okna. Mamy też dużą przestrzeń wspólną: 
mesę, kuchnię, jest też siłownia oraz sporo pomiesz-
czeń gospodarczych (magazyny, warsztat, hale do 
przechowywania sprzętu). Energię eklektyczną, 
dzięki której mamy ogrzewanie wytwarza agregat 
prądotwórczy. Osoby które przebywają na stacji la-
tem, przez kilka tygodni lub miesięcy mieszkają 
w  tzw. domkach letnich, w pokojach wieloosobo-
wych.  Latem na Stacji pracuje kucharz i pomoc ku-
chenna, a zimą mamy dyżury kuchenne i gotujemy 
dla siebie nawzajem. Zapasy jedzenia są dostarczane 
raz na rok statkiem. Mamy ich tak dużo że wystar-
czyłoby nawet gdyby nasz pobyt przedłużył się 
o kilka lat). Produkty są bardzo różnorodne; jedyne 
czego brakuje to świeże warzywa i owoce, które 
wystarczają tylko na kilka pierwszych miesięcy po-
bytu.  
W ostatnich latach grupy całoroczne liczyły 8-9 
osób, latem na Stacji przebywa 20-30 osób. W tej 
chwili jest tu 9 osób oraz dwie osoby w sąsiedniej 
zatoce w refugium Lions Rump, gdzie w okresie 
letnim również prowadzone są obserwacje ekolo-
giczne, hydrologiczne i meteorologiczne. Tam życie 
jest bardziej „dzikie”, trzeba samemu nosić wodę ze 
strumienia i palić w piecu. 
Mamy teraz antarktyczną wiosnę i dzisiaj tempera-
tura powietrza wynosi +1.7 C, natomiast prędkość 
wiatru 2-17 m/s. To wiatr jest tym czynnikiem, któ-
ry najbardziej determinuje nasze życie, organiczna 
możliwość pracy w terenie czy pływania po morzu 
oraz sprawia, że nawet kiedy temperatura powietrza 
jest dodatnia można się szybko wychłodzić. Zbliża 

się letnie przesilenie i dzień jest bardzo długi: słońce 
wzeszło o 3:10 (czas lokalny – UTC-3), a zajdzie 
o 22:16, o tej porze roku w nocy jest szaro i na tyle 
jasno że nie widać gwiazd.  Stacja położona jest na 
62°S, przed południowym kręgiem polarnym, więc 
nie ma tu dnia i nocy polarnej.  

 
M: A macie tam jakichś gości? Odwiedzają Was 
tam turyści/podróżnicy? 

JP: Tak. Przypływają duże statki turystyczne, 
z których turyści w małych grupach schodzą na kil-
ka godzin, na ląd w okolicy Stacji. Jeśli mamy na to 
czas i jest komu zająć się turystami to zapraszamy 
ich też do naszej mesy. Odbyłam sporo ciekawych 
rozmów przy okazji tych odwiedzin. Rejsy wyciecz-
kowe są bardzo dobrze zorganizowane, przewodnicy 
pilnują żeby turyści poruszali się tylko w wyznaczo-
nych strefach, nie podchodzili blisko zwierząt, etc. 
Odwiedzają nas też polskie jachty, które organizują 
rejsy komercyjne w okolicy półwyspu Antarktycz-
nego i Szetlandów Południowych (min. Selma, Ka-
tharsis II, Chief One). Zdarza się też że zawijają tu 
prywatne jachty i pewnego razu kolega z Polski 
przypłynął tu w ten sposób jachto-stopem z Amery-
ki Południowej! 

M: Pod koniec spytam, czy masz może jakieś cie-
kawostki, anegdotki do opowiedzenia, może sytu-
acje związane ze zwierzętami?  
 
JP: Z tak długiego pobytu różnych history-
jek  o zwierzętach i o ludziach jest bardzo dużo. Pin-
gwiny i foki (słonie morskie, foki Wedella, foki kra-
bojady, lamparty morskie, uchatki antarktyczne) 
spotykam tu niemal codziennie. Zwierzęta w An-
tarktyce nie są nauczone bać się ludzi. Często space-
rują lub leżą tuż przy Stacji. Najbardziej poruszają-
cym spotkaniem ze zwierzęciem jest dla mnie zaw-
sze spotkanie z wielorybem. W Zatoce Admiralicji 
często pojawiają się humbaki i wieloryby Minkie. 
Wielokrotnie widziałam ich „fontanny” z daleka, 
a kilka razy zdarzyło się, że wieloryb przepłynął, 
a nawet zanurkował pokazując ogon kilka-
kilkanaście metrów od łodzi, na której byliśmy. To 
wielki przywilej móc być tak blisko cudów natury.  
Wspomniałeś wcześniej o morsowaniu – tu panują 
do tego idealne warunki i bardzo to lubię, więc sta-
ram się morsować regularnie. Raz zdarzyło się że 
kiedy byłam w wodzie tuż obok mnie wynurzył się 
słoń morski. Spojrzeliśmy sobie w oczy! Był chyba 
tak samo wystraszony i zdziwiony jak ja i na szczę-
ście szybko odpłynął.  
Czymś niesamowicie pięknym są też wielkie stoło-
we góry lodowe, które przepływają cieśniną Brans-
fielda na południe od wyspy i czasem wpływają do 
Zatoki Admiralicji. Mniejsze kawałki lodu też są 
piękne. Podczas odpływu osiadają na brzegu i kiedy 
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pomiędzy nimi spaceruję, czuję się jak w galerii 
sztuki. 
 
M: Myślę, że po tych kilku zdaniach każdy z czy-
telników dołączy do swojej listy marzeń, wyjazd 
na Waszą Stację. Na koniec – mam nadzieję, że 
wlejesz w nas trochę optymizmu w tym trudnym 
czasie. Powiedz, czy (i ewentualnie jaki) wpływ 
ma obecna pandemia na Wasze życie. 
 
JP: Wirus nie dotar ł do Antarktyki. Można po-
wiedzieć że wyjeżdżając z Polski rok temu, nieświa-
domie uciekliśmy przed sporym zamieszaniem. Pan-
demia ma jednak wpływ na nasze życie tutaj. 
Oprócz Polski na Wyspie Króla Jerzego, stacje ma 
kilka innych państw (m.in. Brazylia, Chile, Peru, 
Rosja, Urugwaj, Korea Południowa). Nie odwiedza-
liśmy ich często gdyż wiąże się to z wypłynięciem 
na pełne morze lub przejściem przez lodowiec, jed-
nak było to coś bardzo ciekawego móc poznawać 
ludzi z innych krajów, będąc na końcu świata. Teraz 
wszystkie stacje mają nakaz ograniczenia, do nie-
zbędnego minimum, kontaktu z ludźmi z innych sta-
cji. Grudzień to czas kiedy zmieniają się załogi Sta-
cji i każde z państw musiało podjąć odpowiednie 
środki żeby mieć pewność, że wraz z nowymi gru-
pami wirus nie przybędzie. W ciągu zbliżających się 
miesięcy również turyści nie będą mogli odwiedzać 
Stacji.  
 
M: Asiu, raz jeszcze wielkie dzięki za tą rozmowę 
i dawkę bardzo interesujących i nietuzinkowych 
informacji. Trzymajcie się ciepło tym końcu 
świata! Pozdrawiam! 
 

JP:  Bardzo dziękuję! Korzystając z okazji chcia-
łam też podziękować wszystkim pracownikom 
IGiGP za wszystko, czego się od nich nauczyłam 
oraz za przyjazną, naukową i inspirującą atmosferę 
jaka panuje na studiach geograficznych. Pozdrowie-
nia od pingwinów dla czytelników Globusika! 
 

Fot.1. Lampar t morski odpoczywający na lodzie.  
Fot. I. Grzegorski 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Fot. 2. W drodze na monitoring morski, na trzecim planie sto-
łowa góra lodowa przemieszczająca się cieśniną Bransfield’a.  
Fot. I. Grzegorski  

Bryły lodu lodowcowego i wschód słońca w czerwcowy dzień ok. godz. 10 

Fot. J.Plenzler 



… po Krakowie jeżdżą tramwaje fiedeńczyki 

… najlepszy polityk według geologów to Janusz Korwin-Mika 

… z Konradem Berkowiczem nikt nie wygra w ganianego 

… Siwka in EXCELsis dzieło 

… e-lekcje odbywają się w Polsce od XVI wieku 

… ulubiony program Siwki to ArcGIF 

… Dawid Piątek dzwoni do szkła kontaktowego 

… Siwka i Wacek będą się bronić z memów 

… ulubiony proces chemiczny Siwki to pyroliza  

… cienki kawałek papieru w Wielkopolsce to pyrgamin  

… ipyryt to poznański gaz bojowy  

… ulubiona mąka gleboznawców to mąka torfowa  

… Biebrzański Park Narodowy jest tam gdzie biebrz rośnie . 

… Makłowicz jeździ alfą romeo quattro formagio  

… Siwka jest wielokomórkowcem  

… zachęta Wacka do pracy to motywacka  

… nieodkryty gatunek zwierzęcia to anonimal  

… makaron w bistro gotuje się w systemie bolońskim  

… gleboznawcy unikają kwasów bo są zasadowi  

… ulubioną partią geografów jest Qgis15  

… Ania dociska do gleby  

… Warszawy to dzielnica Włoch  

… ulubione drzewo kołowiczów to sosna inba  

… rondodendron obchodzi się z prawej strony  

… w Krakowie z PM2,5 powstałeś i w PM2,5 się obrócisz  

… Krąże to PGE  

… po geografii można pracować w Głównym Inspektoracie Sanitarnym 

… dla Fiedenia wybór albo rybki albo akwarium jest oczywisty    

… Siwka i Wacek szybciej opublikują doktorat niż rząd wyrok TK 

… Wacek został hydrologiem, żeby znaleźć źródła finansowania  

… carsharing działał na wsiach bez PKSu zanim to było modne  

… najbardziej malownicze góry Ameryki to Coreldyliery  

… Siwka już od ślubu jest na etapie odpowiedzialności  

… zjedzenie za dużej liczby ziemniaków to pyrusowe zwycięstwo  

… Piątek liczy lata w BB: Before Bryndza  

… Fiedeń wygrał Slalom Gigantów TDUJ  

… motto Szuberta to rastera et astra  

… w Opocznie za duże opalenie to cera mika  

Nieprawda, że ... 
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… Justyna Liroy  

… mieszkaniec Opoczna jest płytki  

… Jogi to perła export renesansu  

… weganie na siłowni robią biomasę  

... auta cierpią na korozjowirusa  

… Czarnek robi mapy bez skali  

… najbardziej kobiecy szczyt to Girlach  

… GIS w Polsce działa tylko w geografii  

… osoby z chorą tarczycą to woletariusze  

… jazda norymberczykami to wyrok  

… kwasy boją się zasadzki  

… Asia Hałys to Gwiazda Dawida  

… Koło powinno być egealitarne  

… nowy zarząd nie słucha Kultu  
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