
 

 

KLUB PODRÓŻNIKA II 

w ramach Święta Geografii 14.04.2018 r. 

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW 

 

 

Prowadzenie: dr Maciej Kałaska 

 

 10.30 – 10.45  Wyspy Cooka – dr Małgorzata Wojtaszczyk (WGSR UW) 

 

Kia Orana! W naszej podróży na południowy Pacyfik odwiedzimy trzy różnorodne wyspy archipelagu 

Wysp Cooka - atol Aitutaki, wyniesioną rafę Atiu i górzystą Rarotongę, a także otaczający je pod wodą 

wielobarwny, koralowy raj. Zapraszamy! 

 

 10.45 – 11.00  Islandia –  dr Małgorzata Wojtaszczyk (WGSR UW) 

 

Islandia zazwyczaj jest znana jako kraina lodu i ognia. Tym razem opowiemy jednak nie o jej 

fascynującej przyrodzie, ale o mieszkańcach: artystach, elfach, wielorybnikach i pierwszych w historii 

świata parlamentarzystach. Zapraszamy! 

  

 11.00 – 11.15.  Między kolonializmem a teraźniejszością. Współczesna Republika  

                    Zielonego Przylądka – mgr Krzysztof Górny (WGSR UW) 

 

5 lipca 1975 roku skończył się na Wyspach Zielonego Przylądka kolonializm. Choć od tamtej chwili 

minęły już ponad cztery dekady, to była portugalska kolonia Cabo Verde wciąż jest pełna śladów 

minionej epoki. Koegzystują one w przestrzeni geograficznej z elementami współczesnymi, 

powstałymi w niepodległej Republice. Ponieważ jednak dynamiczne zmiany przestrzenne, 

charakterystyczne dla większości państw Afryki Subsaharyjskiej, znacząco przekształcają krajobraz 

wysp, a nowe wciąż zastępuje stare, warto o tej chwilowej przestrzennej ‘kohabitacji’ przeszłości z 

przyszłością opowiedzieć.  

 



 

 

 11.15 – 11.45.  Polacy na Bukowinie  - co o nich wiemy? –  mgr Dominik Cybulski  

                    (Sklep Podróżnika) 

Bukowina to kraina historyczna, leżąca między Karpatami Wschodnimi a środkowym Dniestrem na 

pograniczu Rumunii i Ukrainy. Pierwsi Polacy osiedlili się na Bukowinie już w średniowieczu. Podczas 

prelekcji dowiemy się, jak żyją i co robią Polacy na Bukowinie. Zawitamy do Pleszy, wsi zamieszkałej 

głównie przez Polaków. 

  

 11.45 – 12.00 Jak Persowie okiełznali przyrodę? – dr Maciej Kałaska (WGSR UW) 

 

Odpowiedzią Irańczyków na brak wody, słabą żyzność gleb i gorąco są m.in.: wieże Lodu, gołębniki, 

wiatrołapy, kanaty. Te znane od setek, a nawet tysięcy lat wynalazki umożliwiły wentylację 

pomieszczeń czy nawadnianie pól uprawnych w skrajnych warunkach klimatycznych. Czas najwyższy 

poznać perły architektury pustynnej Iranu! 

 

 12.00 – 12.15 Miniony splendor znienawidzonego prezydenta Tunezji –  

                          dr Maciej  Kałaska (WGSR UW) 

Jak żył przed wygnaniem prezydent Ben Ali wraz z rodziną? Na pewno wystawnie. Tunezyjczycy, 

borykający się z codziennymi problemami, mieli w końcu dojść rozpasanej władzy i wszczęli 

Jaśminową Rewolucję. Można o tym przekonać się odwiedzając zdewastowane i splądrowane wille w 

Hammamet. 

 

 

 


