
 

 

KLUB PODRÓŻNIKA  I 
w ramach Święta Geografii 14.04.2018 r.  

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW 
 

 

 

Prowadzenie: dr hab. Izabela Łęcka 

 

 10.30-10.45  Zapraszamy do wioski kulturowej …   – prof. dr hab. A. Kowalczyk (WGSR 

UW) 

 

Idea „wioski kulturowej” nawiązuje do koncepcji „żywego muzeum”. W obu przypadkach chodzi o 

podtrzymywanie przez lokalną społeczność tradycji kulturowych, jak również o przybliżenie historii i 

obyczajów danej społeczności turystom. Ale innym czynnikiem powodującym, iż „wioski kulturowe” 

zaczęły być organizowane od Japonii po Panamę i od Wielkiej Brytanii po RPA jest dążenie do 

stwarzania miejsc pracy dla miejscowej ludności i danie szans na podniesienie ich poziomu życia. 

Podczas prelekcji przedstawione zostaną różne typy „wiosek kulturowych” - od przedstawiających 

życie danej społeczności niemal zgodnie z realiami dnia codziennego, do „wiosek 

skomercjalizowanych”, bardzo odległych od pierwowzoru. Jako przykład tak przeprowadzonej 

typologii posłużą „wioski kulturowe” i „living museums” z RPA i Namibii.  

 

 10.45-11.00  Kanał Panamski. Blaski i cienie 80 kilometrów o globalnym znaczeniu    

 – mgr Ada Górna  (WGSR UW) 

 

Przesmyk Panamski od wieków stanowił ważny szlak handlowy o globalnym charakterze. Dawniej 

transportowano nim m.in. srebro i złoto przewożone z andyjskich kopalń do serca imperium 

hiszpańskiego na Półwyspie Iberyjskim. Współcześnie biegnie tędy jedna z najważniejszych dróg 

wodnych na świecie łącząca dwa oceany. Kanał Panamski otwarty w 1914 roku stanowi trzon 

gospodarki oraz jedną z głównych atrakcji turystycznych Republiki Panamy. Jego funkcjonowanie to 

jednak nie tylko blaski, ale także cienie wielkiej inwestycji w niewielkim kraju Ameryki Środkowej. 

  



 

 

 

 11.00-11.15   Karpaty bliskie a mało poznane – mgr Paweł Sudra (IGiPZ PAN) 

 

Karpaty to łańcuch górski ciągnący się wybitnym pasmem przez cztery europejskie kraje i 

zahaczający o cztery kolejne. Udamy się w jego środkową część, położoną na styku Ukrainy i 

Rumunii. Pokucie, Maramuresz, Zakarpacie – prezentowane historyczne krainy leżą w niewielkiej 

odległości od współczesnych granic naszego kraju. Różnorodność etniczno-kulturowa, m.in. ślady 

polskości części tych ziem, a z drugiej strony wpływy węgierskie, wciąż żywa kultura górali 

karpackich (Huculszczyzna!) i przede wszystkim tamtejsze środowisko przyrodnicze, są powodami, 

dla których warto zagłębić się w karpackie ostępy. 

 

 

 11.15-11.30  Jak staż naukowy pomaga poznać kraj - przypadek Izraela – mgr Paweł Sudra 

                       (IGiPZ PAN) 

 

Izrael, Palestyna, Ziemia Święta… ten sam obszar, chociaż o odmiennie określanych 

granicach i różnie postrzegany. Społeczeństwo tak zróżnicowane, jak to tylko możliwe. 

Miejsce na Ziemi, które nie pozostawia przybysza obojętnym. Święte miasto Jerozolima, 

kosmopolityczny Tel Awiw, mniej znana Hajfa, ciekawe zakątki Galilei, palestyńskie 

Betlejem, atrakcje i zagospodarowanie brzegów Morza Martwego. Prezentowane impresje 

to wynik obserwacji podczas krótkiego stażu naukowego odbywanego w tym kraju. 

 

 

 11.30-11.45  Kair: "Żołnierze czterdzieści wieków patrzy na was" - niezapomniana podróż 

w nieznane do krainy żywych i umarłych  – Dominik Masełbas 

 

21 lipca 1798 roku, zaledwie 5 kilometrów na północ od Kairu, dwie wielkie armie - 

francuska, dowodzona przez Napoleona Bonaparte oraz mamelucka, dowodzona przez 

Muraja Beja i Ibrahima Beja, stoczyły bitwę, która utorowała Francuzom zwycięską drogę 

do Kairu i opanowania całego kraju. Niemymi świadkami rzeczonych wydarzeń były 

majaczące na horyzoncie piramidy, które usłyszały, niesione piaskiem pustyni słowa, 

wypowiedziane przez Napoleona do swoich żołnierzy: "Żołnierze! Pamiętajcie, że 

czterdzieści wieków patrzy na was z wysokości tych pomników” 

Czy wyprawa Napoleona to tylko działania militarne? Jaką spuściznę pozostawiły po sobie 

wojska Napoleona? Czy 12-tomowe dzieło pt. Description de l'Egypte otworzyło szeroko, 

zamknięte do tej pory wrota do poznania tajemnic starożytnego kraju Faraonów? Kraju, w 

którym Żywi żyją wraz z Umarłymi tworząc potężne miasto-cmentarzysko zwane Miastem 

Żywych i Umarłych. 

  



 

 

 

 11.45-12.00   Stojąc na głowie - czyli jak jest w Australii – Monika Ryszawy, 

                         Anna Ryszawy. 

 

Krótka relacja o tym jak przez 3 tygodnie chodziłyśmy na głowie, dogadywałyśmy się z 

Aussies, unikałyśmy zderzenia z kangurami, jadłyśmy, zdecydowanie za duże porcje, 

lokalnych przysmaków, szukałyśmy złota, odpowiadałyśmy na sto uprzejmych pytań obcych 

ludzi i wtapiałyśmy się w tłum wielokulturowego społeczeństwa. A to wszystko 10 stref 

czasowych od domu pod obcym niebie z Krzyżem Południa zamiast Wielkiego Wozu. 

 

 12.00 – 12.15 Kupić - nie kupić? - potargować warto. Arabskie bazary – dr hab. Izabella 

                        Łęcka (WGSR UW) 

 

Słuchacze zapoznają się z podobieństwami i różnicami widocznymi w przestrzeni targowisk 

w krajach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.  

 


