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oTRzĘslNY 2oo3l2004
Do kołowej tradycjj na|eży zapewne

od lat organizowanie otŻęsin dIa pierwszego
rocznika' W tym roku było z tym troszkę
kłopotow' Iecz wazne jest' 2e jednak się one
odby|y . fa\t ze póżno' bo dopie.o czasie
oslatniego listopadowego \&eelendJ ale
jednat  Ae wszys tko  po koe i  Jak  w.emy
pierwotnie pIanowane jeszcze na październik
ot|zęsiny w chatce na Kudłaczach nie
wypa]iły i zostały pzełożone na b|iżej
nieokreś|ony termin' po czym wszyscy chyba
o nich zapomnie|i ' aż tu nag]e parę dni p.fed
wyjazdem okazuje s]ę' że w końcu maja się
one odbyó Niefońunnie zbiegły się one
z Andrzejkami' co miało niestety wp,ł}r' na
f.ekwencje' aIe za to atmosfera była
wyśmienita,

chatka pod Potrójną' gdzie wszystko
s]ę odbyło' |eży w samym sercu Beskidu
Małego, toteż dojście do niej 2 Andrychowa,
Wadow'c' S.c|'e, BesI.iofk jeJ .z t zfłlca
zajmowało mnej więcej tyle samo czasu'
Akurat tak s ę złozyło, iż wszyscy na miejscu
z]aw li slę o tym sarnym czasie: grupa główna
z ,,kie.ownictwern', nie wysiIiła się zb}.tnlo
Iszła z Rzyków (wioski u podnÓża Pot.ó]nej)
dwójka z nas wyruszyła z Suchej Beskldzkiej
a|az ef oa ro'erowa' \tó-e, na|efą sę
W|azy uznańia za przyjazd tam prosto
z Krakowa Podam tu ]eszcze podział
kierunkowy uczestników: 4 geografów,
3 studentki ,,b ol-geo" i jedna
p.fedstaw clelka geografil faocznej Gdy
wszyscy by|]śn]y juz pod chatką okazało się'
z e  | ]  e  v ę u z | c l '  /  ( d ' | |  s a | I j |  -  n o c
andŻejkowa zo|ganizowa|r tam sobie
|ównież harcerze oraz uczniowie Iiceum
muzyczneoo' któŻy również umiIalj nam
pobyt tam za|az po kró|kiej akl matyzacji'
przesz|iśmy do sp.aw. które nas na Potrójna
sprowadzi|y czyli otząsanla lub jak kto wo|i
,,kocenia'.

KOMUNIKAT REDAKCJI

Kolegium redakcyjne z uboIewaniem stvr' ierdza' że mimo szczególnych zachęt natLlry
finansowej. zgłoszono do numeru 0 (słownie: fero) wszeIkiego typu ogłoszeń Przypom]namy
zatem' że koszt zamieszczenia np' anonsóW matrymonialnych' rek|am gratuIacji ' kondoIencji '
donosów' anonimów iitp' wynosi 0 (słownie: zero zł)' ogłoszenie ukafe się w co najmniej 150
egzemPlaE achll l

P'erwsza część skladała się
z egzaminu humanistyczno-arbystycznego,
a mianowicie z pŻedstawienia stworzonych
pŻez nas Iimeryków oraz odśpiewania
w roznym stylu fragmentów dekretu
o wprowadzeniu stanu Wojennego w polsce
Dodam' iż nie było to takie łatlve' ponlewaz
podczas egzaminowania każdy z ńas skuty
by' w dyby co byc moze zooaczycie ńa
dołączonych fdjęciach' D.uga częśc była już
stncte zw ązana f naszą dziedzioą nauki Po
zalczeniU egzaminu z kańografi i  każdy z nas
został wysłany by nieść,,kaganek oświaty, '-
'1ieobecrych ir.forruje. ze cwcre^.a te
aealrzowane w lesle po ciernku z (aKtm
przyŻądem terenowym jak świecfka
Iw tym mone .c i e  zasad .  c za  c zęsc  o l zęs  Ć
za\o . c zy ' a  sę  j ed .a l .  . l | e  daJ - s l / r /  \ l o -a
niosąc kaganek oświaty zabłądzła i pżez
ponad godz:nę Hądziła po ce-^'rl |ese
icałej .eszty, która jej szukała Po tych
wszystkich atfakcjach Wieczoru p.zesz śmy
do dalsze. integracl rok- o e-^sz9go
z vłlilszyn| og|ądając p.zy okał: s..]e
s|ajdów z wyjazdów Koła na Bało.us oo
lranu

D.UgI  dz |en  m; '1ął  ba 'dzo  s7 ' : ' o
gdyz wsta]lśmy dośc póżno (ciekawe cze..!)
i wybralśmy slę w drogę powrotna do
K|akowa przechodząc p|zy okaz)i pfez
Łamaną skałę  (929  m n  p  m)  ]  Leskowec
(922  m n 'p 'm ' )  ogó ]n i e  o t r zęs iny  mus  my
za czlć do ba-ozo udarycr - at'a...Je
m ie l i smy  zapewn ione ,  j ak  i sam i  j e  sob re
zapewniaIiśmy' atmosfera ba.df o p|zyjemna
a tym. któzy nie pojecha|i mówimy: 'załujc]e
ze was n e było] ' ' '

Mlchał PIaza



.. Maiatkowo iestem ustawionv
a do qeoorafii mam ciaqotki" -

cześć nr 3

Czas na ko|ej1ą porcje znane] jLrż
czytelnikom Globusika serii archiwalnych
cytatów' PopŻednie dwa odcinki stanowiły
część archiwum Pana doc z, Gó*i' Tym
razem matenały pochodzą ze zbiorów Pani
dr J' Pociask.Kańeczki' Ape|ujemy do
wszystkich wykładowców aby pŻyczyniIi się
do podtpymania poczytnej serii przez
dosta.czer e Ęedakcj oodobnyc1
cieka.'Vos|ek z dawnych czasów' ooy .'e
skończyło się na try|ogi], Przyjemnej |ekturyl

J .  G

1 Górny Ś|ąsk zanjeczyszaza
w K|akowie powietrze i specjaIiści
st\Ą erdz |i ze.esteśny "nutantami

3 Kraków to rniasto piękne i dosto]ne
w swoim wizerunku Fauna miasta ro
pzede ^szys tk|n  o la|  . lo re  są
ooporne na zanreczyszczenie. Ae
|udf]e nie podda]a sie Zy]ą obok huty
a  o 'a  zabtera  t r  co-az  wece,
przestżenr życ owej oni jednak
nada sadzą jaŻ yny

1 RzeXi są za.,]L o1e 9'o^y roz.as|ają
s ę !Ą/ oklop.ym te.no e W|s}a robi się
coraz cieplejsza a ryby w niej
pływające to jt]z chyba same mutanty'

5' W Krakowie następuje oc]eplenie, co
powoduje szybszą erozję gIeby'

6, W Krakowie dotk|wa. sprawą jest
napływ turystow,

7. Procesy merzone nasrym ludzkim
czasem zachodzą bardzo powoIi'

8' Likwidowanie skutków deg.adacji
środowiska to za mał'o i trochę nie na
mrelscu.

9' Wie|iczka i Nowa Huta |eżą na
rozIegłej wyżynie'

10' Mimo' że zagłębie Ruhry jest bardzo
zanieczyszczone to z kominów
wydobywa się ty|ko biały dymek'

11 Tere'r c|.a.akteryzule się
pofałdowan'em i dosc oługim
okresem wegetacji.

12' Jednym z obsfarów klęski
eko|ogicznej i€st Kraków' w którym
p|z ysfło miżyć'

13. Po drug]ej wojnie światowej od|abiały
s ę straty Iud2kie

14,Japonia jest to kraj' który ]jczy
zaiedwie 340 wysp.

15. W takjm .azie gdz e jest to Chl e?

16' PobĘeże Bałtyku? Hmm, ' ' ' Byłam
tam na wakac]ach .' Było wspania|eI

17 ' Jednak paneta  nazy lva  s ię  Z iem]a
a nre oceania ..

18 Woda _ jest to dar natury o którJm
nap sano Już wie|e ksiąg prac
magisterskich, czy tez takich, jak ta.
Ae do rzeaz !  Dane n- i  Jes l  p tsac
o znaczen Lt gospodarczym ....

19. F|o.a i fauna morska, łapana pzez
L.]dz' .est pże7 r ch następnie
zlaoana

20' Błędne postępowan]e człowieka
p|zyczy||ło slę do n]szczenia własne]
spizami

21 Mn|el g.ozne ae o większe.
częstot|iwosc| .est wyplóżn anie sę
statków'

22 Jestem pelt|en ze moza I ocea.y są
dobroczyńcami Iud2kości' która gryz]e
rękę ją karmiącą,

23' Wędrujące |odowce pŻyczyniały się
do z"r|iany terenu na klóry
p.zyowaty.

24' Tatry' kjedy się wypjęt|zyły były to
gory hanciasle' posfarpale małym,
kotlinkami.

2, Współcześnie ob|az
wyg ąda okropnie'

Skawiny



25' Lodowiec mode|uje do|inę do
własnych potzeb' 37' W Japonii jest duży nakład siły

roootntczel.
26.Nasze najatrakcyjniejsze rejony

turystyczne zawdzięczają swoją 38' Na połnocy od Krakowa jest pas
popuiamośc dzięki niepąyjaznej d|a wk|ęsły, a na południe zaczynają się
człowieka epoce lodowcowej Bieszczady

27' Pze|udnienie prowadzi do 39' GoP poradził sobie jeszcze |epiej
zwiększenia hałasu, W dużych GoP pobudował lejki depresyjne'
miastach panuje z tego powodu
atmosfera bardzo nerwowa. 40. Powietrze znad oceanu jest

za|rzy m]fwane przez Wa|szawę
28. W wielkich miastach zaobserwowano

^ńi.ió ńi..r ^.l r.l 'ańi. 41' Woda jest wszędfie chociaż jej nie
w|dz'ń!

29 cnę!nie odw'edfanymi m|astami
pŻez turystów są Moskwa i Krem|. 42' Woda jest bardzo wazna d|a

człowieka' Bez niej człcw ek nle ]est
30' Mięso jako produkt pożądania w stanie pŻeżyć tygodn a czasu

wpfedza chęć posiada'']ia
samochodu ite|ewizji ' 43' Wie|błąd potrafi p.fefyc bez wody

długo' a|e ryba.' ' ?|
31' Np' w lndiach niektóre zwieŻ ęta' jak

Święta krowa, są n etyka|ne' to 44' Woda jest n]ezbędna czego
znaczy, że człowiek nie może jej dowode.n może byc ula belaca
zabić nie mówiąc jLlż o jedzeniu. skutkjem wypicia szklan(. z -nel

wody W upa|ny dzień a sko.czy\lszy
32' częstochowa spełniała funkcje na potŹebach wyzszych np z a'usku

rniasta re|igijnego djatego też tęczy
osledIaIi się tam ludzie głębokiejwiary
kato|ickiej 45' To w wodzie zrodziło s ę zJ. + ^'.a|e

potem wyszło na ląd
33' PatŻąc na mapę fizyczną Po|ski

fascynuje mn]e przebieg wysokości 46 Woda jest związkiem o pr.za.fnej
o.ostej budowie chemrczae.

34 Pierwsfy Jodowiec sięgną| az po
same góry miażdżąc wszystko po 47, W |nd ach nie są całkiem N|!Ży. a e
drodze. Hindlsi

35. Fałdowanie ka|edońskie nie 48' Transport po odŻe odbywa siYA
pozostaw]ło na obszaize Po|ski t.atlvami'
Wjększych pamiątek,

49' Na Żece Dunaj znajduje się sto;.ca
36 PŻyrost naturalny po wojnie był Wiedeń'

bardzo duży, Było to spowodowane
chęcią \Ąryrównania strat i dużq 50' Jesteśmy nawet krajem turystyczny.n
|ozrodczościa kobiet'

To MIEJ scE w CTĄ7 ŻZEKA NA
TWoJĄ REKLAMĘ !||



Perskie wedrówki

Koiejne wakacje i ko|ejna Kołowa
wyprawa cel wyjafdu parokrotnle Ulegał
zf'aĄ|e w c|ąg J ro|'u aż ostateczn|e
wy|ądowaIiśmy w ls]amskiej Repub]ice Irańu,
choc slowo 'wy|ądowa||smy ne jest może
zbyt precyzyjne' Do Tehe|anu dotar|iśmy po
sześciu dn|acn poo.ozy poc ąg;em'
autobusami i taksówkami' przez Ukrainę'
Rumunię, Bułga.ję oraz Turcję'

]ran od momentu przejęcia władzy
przez ajatol laha Chomeinlego w 1979
r. W następstwie rewo|ucji is|amskiej
sK|erowane] przeciw k.wawym Żądom
Sfacha Rezy Pah|awl' stal się państwem
teok.atycznym Choc jest to republika
p'erydenc{a z wyoieranym co 4 iata
Zgromadzeniem Rady ls arnskiej ((zw.
Medzi|isem). faktyczną najwyższą władzę
w l(.aJU sp.awuje przylvódca re|igijno-
po||lyczny, którym jest wysoko tytułowany
teo]og muzLrłrnański . obecn e a]ato |ah
Chamanei Kontrolę nad uchwaanym przez
Medż s ustawami splawLrje 12.osooowa
Rada strazników o.2eka]ących o fgodności
aKtow prawnych z sza|ą - prawem
!o-an i c zn / "n .  W, ,a j_  t c zacy -  po -ao  65 ,5
mil|ona rn eszkańcóW zdecydowana
w|ększoŚć to muzułmanie a2 99 1 o/o' W tym
az 934 .k sta.owią szyci '  ch.ześcijanie
s ta .o^.ący  0 '1  o  ooou 'ac '  l - a jU  dze |ą  s |ę
na wyfnawców ortodoksyjńego kościoła
o|m ańskiego' p.otestantów oTaz nestońan
(głownie Azerowie) Judaizm wyznaje ok 50
tys' i .ańskich Zydów' si]nie związanych
z tradyc]ą |.anu In ną c ekawą grupą re|igijną
są wyznawcy pierwotnej rel igi i  perskiej -
zoroast.anizmu' stanowia.cy również ok, o'1
% |udnośc ]|anU Pe.sowie pĘyję1i islam
wV|| w w wyńku najazdów arabskich
Zarówno . 'o'oast|a. 'e c.ześcJa.ie ja'(
i zydzi są of:.Ja|. e Jf^awanyri
n .  e ' s7ośc iaT '  . e i  9 ,1yń |  \^  | . a^ 'e  i  r r a ją
swo cn reprezenta-1tow \Ą par|arrercie
Natomiast zakafany jest powstały w połowie
X|X w' odłam islamu _ bahaizm' i ok. 1oo tys'
jego. wyznawców narażonych jest na
pzes|aoowan|e ze strony władz'
W porówna'liL z o\resem Żądów ojca
rewolucji - Chomeiniego, obecnie zyc|e
w lranie jest z1acznie łatwlejsze' choc wciąż
nad p.zest.feganiem mora|nego porządku
czuwają wszechobecni strażnicy rewo|ucji -
tzw pasdarowie' Różnica polega jednak na

tyrn' ze dziŚ para nie będąca małzeństwem
pŻyłapana na tŻymaniLr się za ręce pooczas
spaceru w parku zostanie co najwyżej
upomn|ana |ub ukarana g.zywną, a nie jak
jeszcze ki|ka |at temu - pub|iczną chłostą
odwi|Ź' która nastą]iła po nastaniu IberaInej
prezydentury chatamiego rozbudziła ]ednak
nadzieje' fwłaszcza młodszego poko|enia
r intei igencji na ostateczne obalenie dyktatury
a]atolIahów Na]lepsz'm dowodem na to byly
oslatnie' krwawo stłumione protesty
siudentÓw w Teheranie' Dowiodły one tez
niestety' że zmiana obecnego układu
rządzącego jest na raz e niemoż|lwa

Ty|e' jeś|] chodzi o społeczno-
oo tyczle tło |.an' - 'esl to oc1ylv|ście
]edynle encyk|opedyczny skrót ' Nie jest moim
celem wnikanie w te procesy czy ich
v!ryjaśnianie Bardziej zanteresowanych
odsyłam do 'Szach 'nszacha  Pysza rda
Kapuścińsk ego który w mist|zowsk sposób
odda]e i co na]ważn]ejsze próbuje
wytłurl,]aczyć ]rańską menta]ność, specyfikę
szyizmu' su9estylvnie wyjaśn]a pŻycfyny
i konsekwencle Wielkiej Rewolucji ls lamskiej
chc ałbyrn ty]ko opow]edfieć jak zosta1iśmy
przYę. p|zez hańczy ków W czasje naszego
n ema połtoramiesięcznego pobytu
stara ]śrny s ę byc jak najb ize] ]udzi ] na ||e io
l J  ro  roz  re  -  / ' o zuT  ec  r -h  k ,  .  , . .
soo , ze1|e  na  s " i " i -  -  ó "g ; ' l ! ' ;
zan)eżan też na podstawe tych
dośwladczeń wycLągac zbyt da|eko jdących
Wniosków tym bardziej fomułowac
ostatecznych t\./ ie.dzeń czy uogó|nień'
Nerr. ie. pofJr'o|iły m| oTe .eco ba.dz|e.
utlv erdzic sję w wewnętŻ nym pŻ ekonaniu'
ze to co powszecl-n|e sądzi s|ę o 'slan|e nie
\on eczl ie zgad.,a s ę z .zeczyw stosc|ą' I ze
Wszędzie na świecie, nieza|eznie od tego
jakim lmieniem nazy$',a się Boga. są po
Prostu ludzle lepsi igo.si

Na naszej drodfe spotka|iśmy setki
|udfi L niektorych oyło ra^1 oa']e spędz|c
n|eco WęceJ czasu, by|i tez tacy' z którymi
s|ę zapfyjażnil]śmy' choc być może nigdy
r e będzie .am dane spotkać s'ę ponown'e'
Pomimo' iz podróżowa|jśmy w stosunkowo
dużej o-osobowej g|trpie wie|okrotnie noc
spędza|iśmy pod dachem dopie.o co
poznanych Iudzi odwiedza]iśmy bardzo
rozne domy, od luksusowych wi t na
Darbandzie (prestiżowej dzjelnicy Teheranu)
po g]|niane Iepianki w górskich wioskach'
W żadnym innym kraju nje czu|iśmy się tak
bezpiecznie i nie zachowywa|iśmy się tak
beztrosko' Niema|że każdego dnia



zap?szani by|iśmy w za|eżności od pory
dnia' na obiad |ub herbatę ze słodkim
poczęstunkiem' Rekord padł w ma|owniczej
wiosce Ka|at w górach Kope|Dag tuż przy
granicy z Turkmenistanem, gdzie jednego
dnia wypi|iśmy 32 cząe (na osobę). a dnia
następnego byliśmy już gośćmi wese|nymi
imog||śmy podziwiać barwąą celenonię
zaś|ubin' Innym razem' gdy utknęliśmy
w po,łowie drogi do Maszchadu' W sennym
miasteczku sfahrud, gdzieś po środku
Daszt-e Kavir - WieIkiej Pustyni słonej'
zaopiekował s|ę nami Anmed Na nic n|e
zdały się tłumacfenia' że 6 osób z p|ecakami
plus kierowca nie zmieszczą się do
5 osobowego |ran <hod.o (irańs\a wersja
peJ9eout 605J Plękniejsza częsc naszej
ekipy usadowiła się na pŻedn]m fote|u'
natomiast pozostała czwÓrka gnio|ła się
z tyłU z dwoma plecakami na ko|anach-
Pokonanie 600 km w takich warunkach.
"t rrro ze wskazówka prędkościomierza
Żadko schodziła poniżej 15o km/h' trwało
całe wieki i było prawdziwą katorgą d|a
naszych unieruchomionych stawÓw' Trudy
podróży Ahmed starał nam się wynagrodzic
kupując w cukiemi lody szafranowe'
Maszchad słynie z tej wyszukanej idrogiej
p2lp.awy Na da.To p.obowa'ismy się
wykręcić od zaprosfenia do spędzenia nocy
w jego domu' obawy naszych dziewcząt
ostatecznie zostały rozwiane' gdy w bramie
pojawił się Ahmed fe swoją uroczą córeczką
- satajesf' Poza nią miał jeszcze trójkę
dzieci Ahmed jest ogrodnikiem. Jego życie
. estety n|e lest Lrsłane |ozar' Żońa
Ahmeda parę |at temu uległa wypadkowi'
w którym poparzona została jej cała twaŻ,
Twaz d|a muzułmańskiej kobiety to
najcenniejsza Żecz' jaką posiada' cała
reszta ginie pod czadorem' lrańscy kierowcy
ciężarówek dekorują swoje szoferki
p|akatarni' na których widać jedynie piękne
oczy perskich kobiet Na ś|ubnej fotografi i
wldaćjak piękną kobieĘ była Fatima' Bó9 .ak
chcla/. mówi, a|e widać' że bardzo ciężko
jestjej się z tym pogodzić

W gościnie u Ahmeda spędzi||smy nie
jeden' a dwa dni' Towazyszył narn także
w c7as.e zwiedfania m asta' pozna||śmy jego
rodzinę i p.fyjacioł Pożegnania zawsze są
najtrudniejsze' a|e pŻed nami jeszcze
bardzo długa droga' Ahmed ściska nas
mocno i całuje w oba poIiczki. Jak zwyk|e jest
rccfej nabmówny' a|e gest ten wyraża
znacznie więcej niż jakieko|wiek słowa'
Gościnnośc' jakiej doświadczaIiśmy w Iranie
na każdym kroku jest wyjątkowa' Nie jest to

ty|ko pusty gest n|e jest to też jeoyn|e
spełniane re|igijne] powinności czy zw^yczaj
dyktowany Wielowiekową kadycją,
PŻyjmLrjąc gości' człowiek WschodJ nie
tyIko otwiera drzwi swojego domu' a|e pŻede
wszystkim otwiera swoje serce.

znaczna część |rańczyków. to |udzie
głęboko re|igijni, takze ci, którzy kontestują
istnienie państwa wyznaniowego' GłęDoKo
re|ig',nl nie musi lednak znacz!ć fa^aIycz?:
Na szczęście nie prawdąjest jakoby nreczety
były zamknięte d|a niewiemych. Można do
nich nie tylko wejść, a]e też po prostu
schronic się pĘed p:eh e|.ym sło.]cem
iuciąć sobie d.zemkę na rniękkich perskich
dy\'a"ach' W Shirazie Iege.dar"ym.']ieście
poetów iogrodóW' podszedł do mn]e mu a -
Jaka jest tuvoja rcligia? - Gdy z pewnym
dźeniem w głosie odpowiedzia]em . masihi
(chtześcijanin) - obdazył mne sze|okim
uśmiechem i wcisnął do ręk cukierka, Nie
była |o odosobniona reakcja pęeważnie
rozrrowa na terrat re'ig ; ! oĄcz/la 5|ę
dek|aracją - mus|im' mash . dustl
(rrLrz.)ranie chżeścilanIe . o?' ac eIe )
in:e by! to byna,m']iej czcre s.o^a po
wizycie w ma|eńkim' sunnick]m rneczec e na
wyspie Hormoz (w Zatoce Perskiel)
zap|os.eĄi zosta||ś.ny pzez F'9a op'e. -.ó'|t/
do domu gdz e ppecze^a1 s- ! r ez-os^ / za-
połL]dnia (ponad 50"c) i zjed śmy obfty
obiad złozony z |okalnych spe.]ałów .
marynowanych krewetek ryb ryzu.
Jedynym m]ejscem którego nie n.og iśmy
odwiedz.ć by' groo |.lana ęez,
w Maszchadzie ' najświęlszyrń nr esc e
szyitów Tę niedogodność staraii s.e nam
wynagrodzic jak tylko mog ucznrowe
maszchadzkiej medresy. oprowadza]ąc po
imponu]ącym komp]eksie Ho y Shrrne,
Tłumaczy|i |ez że za\az odńiedfan|a grob'
|mama p|zez nie-szyitów wydany został
pŻez mUlłów i pooyktowa1y Dył oba^a pzed
ńawet nie-myslnym zbezczeszc]e^ie-
najświętszego miejsca' nie rna ]ednak
teologicznego uzasadnienia Na poc eszen e
zw;edliIismy jeszcfe nalw|ę\sza '.a. s/ą
bIbIiote|\ę' po ktorej 7biorach op.o\Ąaofalras
sam dyrektof.

Nasza perska wędrówka jak to zwyk|e
bylva okazała się o wiele za króika Jednak
wrażeń wystarczy jeszcze na ba.dzo' bardzo
długo. zwłaszcza, że |ran to także n ezwykła
pfy|ada, zadziwiająca architektura
iwspan|ałe dzjeła szlu(' Na o.Lgo zap|szą
się nam w pamięci widoki z najwyższego
irańskiego szczytu Mt' Damavand (5671m
n.p m') imoŻe chmur pod stopami' wieczory



spędzone w isfahańskich heńaciamjach
w oparach qualian (fajki wodnejj, przy
n|epoKojących dżwiękach ircńsk]ej muzyki:
zapacny przypraw na szirazkim bazatze
wąwozy i po|a ryżowe w górach Kopet-Dag'
z|elone WzgÓŻa Mazandaranu. ko|orowe
chusty Turkmenek z nad moĘa Kaspijskjego
I czerwone maski kobiet z Bander-e_Abbas.ad za|aką Perską: dostojne ruiny
starożytnego Persepolis i Iepianki w górach
na Pustyni Lota oczylviście byly chwi|e
|epsze l gorsze' Bylvało' że bardzo nas
rr'ęczyło hałaś|iwe i natarczylve zachowanie
ludzi na ulicy i już dośc mie|iśmy jak mantra
powlarzalącego się'HeJ|o mister. how are
you? Tank yau ' ', zwłasLcza' ze nakładał sie.a to niez1ośny upał W czasle naszeoó
pobytu . e spotka|iśny się jednal z ag.es]ą
anI zaonymI pze]awami niechęci na t|e
narodowościowym' czy |eligłnym' Jeoyne
kbtnie jakie prowadz]liśmy związane byly
z rafgowantem cen - lest to jednak element
tradycji nierozerlvaInIe z\Ąiąza. y ze
WscFoden i .a|eży s|e oo n'ego
ptzyzwyczatc, podobnie jak do faktu. ze czas
tU płynie inaczej My takze dostosowa|iśmy
s ę do B|iskowschodn]e] menta]nosc|
iswobodnie płynę|iśmy z |ze(a

Słońce, morze, oórv i... minv.
czvli GÓrv velebit (chorwacia|

Tą wyciecfkę p|anowa|ern od lrzecn
|at I wreszcie Ldajo m' se ją z.ea|izowac
Najpierw dwa miesiące pracy i ciężka
, kampanla wŻeśniowa,, ( iakoś jednak
zwyc]ęska). W|eszcie 18 wtześnia kupiłem
biIet do Budapesztu wsladłem w nocny
pocjąg _ i pojechałem'

Po otz es,aece w BJdapeszcie
dotariem w nocy do Zagzebia qdzie od razu
p.zesiadłem się na pośpieszny do sp|itu'
ToWazystwo międzynarodowe (Anglicy,
r|andczycy' Włos;) _ wszyscy jaoą na samo
poludn'e Po dwóch goozinach jazdy
konieczność przesiadki do autobusu _ tory'
Jszkoozone 'w czasie wo,^y i póżriej
prow|forycznIe nap.awione wyma9ają
homptexsowego remonlLt po drodze mijamy
kiIha ca}kow c.e zbLrżonych miasl (Deruszic'
Gospić)' o czwańej nad fanem wysiadam

przeznaczenia' z ciekawości.ą oczekując co
nowego pzyniesie ko|ejny dzień' a praMe
wszystko bylo nowe, inne, egzotyczne
l eKscytu]ące.

postscńptum

By|iśmy jednymi z ostatnich. którym
dane było podziwiac wspaniałą twierdzę
istarożytne n']iasto Bam Tragedia' Ktora
dothnęła to miasto w czasie gdy
swętowahs'r]y Boże Narodzenie miała d|a
nas szczegÓ]ny' ba|dziej osobisty wyTia.
Pzed oczami pzewijały się twaze
spotkanych tam |udzi . upŻejrrrego
Ioystyngowany właŚcicie|a hote|u'
gadat|iwego taksówkaifa' 5przedawcy
arbJzow kob ety soŻ edaJącel FerDatę'
iwielu innych |udzi' z którymi wymieni|iśmy
cnocby uśrr'ec" których mija|is^1y węo.L,ąc
zaułkami Bam twaŻe pzypadkiem
utfwalone na przy,',r'iezionych klisfach. Gdy
mysl']1y o Bam widfimy świat' klorego juz
nie ma czy to moż|iwe że dakty|e z Bam
będą jeszcze kiedyś słodkie?

Karol Janas

\łc .aczdcL '  z  ko . iecznosc ' '  ^ ladę sę spac
w poczekaln na dwoTcLl

Ranrie- fuszarr w gory Dopte.o
w dziennyrn świe||e widać jak ba.dzo
znlszczone Jest m asto _ położona przy
dworcu szkoła ma w dachu dz]ulę po
pocisku' Podchodzę na pŻełęcz asfa|tową
d.ogą (nijaJąc po dlodze grób kanadyjskiego
ol'ce|a zab'tego w wypadku)' Da|e, s".ęcam
w gory sclezKą.

Po osmru godzinacn TnarszJ - bez
wody I ne spotkawszy po drodze żyvvego
ducha dotarłem do kamienistej górsk]ej
drogi Tuta] znów niemiłe niespodfiank] -
zaznaczane na polskiej mapie schronisko
ohazuje s|ę być stertą gruzu' a pŻy drcdze
tab|icz|i _ 'AchtuĄg Miren|' ' ' Jak późn'ej s|ę
dow edf|ałem' poIa minowe stawja|| zarówno
Se'bowie lak i Chorwaci. co gorsza - nie
odnaIeziono planóW zaminowania'

Dwa następne dni spędziłern nad
morzem' w |vlas|enicy' Była to ]edna
zn|e||cznych miejscowości położonych



w połnocnej Dalmacji. które bezpośrednio
dotknęła wojna _ zniszczono rąkietami most
łączący ją z pó'łlvyspem Pag i zadarem'
Nowy' odbudowany w 2000 roku' leży ok'
kiIometra na połnoc od starego, którego
szkleIet wystaje mieJscami z dna cieśniny

Ko|ejne dwa dni spędziłem w parku
na.odowy.r 'Pak enica ' obelmującym
najwyższe (ponad 17oo m n'p.m')
wzniesienia VeIebitu' Góry wyrastają wprost
znad mo|za' zaś dotarcie do schroniska
moż]iwe jest jedną z dwóch suchych dolin
(w całym parku znajdują się ty|ko dwie
stL]dnie) _ p|zejście trudniejszej z nich' Małej
Pak|enicy, zajmuje ok 5 godzin pęy czym
miejscami konieczna jest wspinaczka po
głazach ki|kumetrowej średnicy'
Bezpośreonio nad do''.ą gorL]ją ściany
ska]ne' wysokości ok' 500 m'' popuIarne
wśrÓd aIpinistów' takŹe polskich

UKRAINA 2OO3

Ul.a'1a - bi s\o ro nieegzolyczrie,
b edr e nrec,ekawre- d.a la. la byc moze ate
rńyśmy slę przekonal]' ze tyLko to b]ednie jest
p'alr 'dzi\Ąe D|a nas nal\łazniejsze było' ze
]est tanio Na 3 tygodnie wystarczyło w
p.owancie l .óżnej waluce ok 70o z|' na
głowę (Łukasza, Rafała i moją

Naszą wschodnią granice
pĘe\.oLz!|.ry oo s{ T PKs-e.'] re|acj|
ozeszów.L\eów l37z,'os ) Pi ledrr eścia
Lwowa nIe zachwyciły. głównie bIokowiska'
' -Z 1 'ó  i -vLzd$'-  L 'vLu ' '  ę1) '1|J zc )aśa
luryści plac'ry d'a lazy więcej (.hoć rioz.a
sie stargowac\' oraz fe |wow'acy za.'c na,ą
przepisy ruchu drogowego jak to
podsumował Rafał: to że jest czerwone
światło' nie znaczy' że musisz stać' to że jest
zielone. że nic cię nie pĘejedzie. Stare
Miasto' mimo iz zaniedbane iz odciśniętym
piętnem socjal]zmu, jest Żeczy\ł]ście piękne
igodne zobaczenra. nieslely otwa dobrego to
tam nie zna|ez|iśmy

Do |wano.Frankowska fabrał nas za
półdarrno taksówkaz- nie chciał wracać do
domU pustą gablotą zatrzyn']aIiś.ny się u
znajomych Rafała' któŻy nas ugości|i i
napoi|i wyśmienitym bimbrem własnej
produkcji.

T-ó.ió^^ dn ia nareszcte

Po kiIku dniach spędzonych nad
moęem' wy|eczyvyszy przez ęb en'e'
wloc|łem do Zagrzebia przez RiIeke.
^ Wszystkicb wybierającich. się do
Unorwacl| zachęcam do odwiedzenia
tantejszych gor Łącznie w kraju tym
zna]oUJe s|ę \||ka.ascie gó.s|\'ch pa.kow
narooowyc^, zarowao w pasTach']aono.s\|cn,żw|aszcza w o<o|'cach ąijeY )jak też w okollcach fagŻebia' a nawel
w Slawonl lgory Pap\rkr Ceny. za.owno
noc'egow w schronis\acn' jak i żyw'rości' są
n|eslely wyzsze .|ż w Po|s(e Polao|o
na|eży pamiętac' że wie]e schron|sK
pozostaje zamkniętyc5 od wojny' i to |.e
tyIko na obsza|ach bezpośrednio dotkniętych
dfiałanlami zbrojnymi

szymon F ide IKomusrńsk

fakupÓw ] fas ę9nięciu ]ęzyka ruszy|iśrny
pod masylv Sw dowca Z powodu oraxu
dokładnych map tego 1erenu porusza smy
s|ę po prostu . 'na nosa, Z trudem
pokonn'va ]śmy koejne metry pod gó.ę Po
o(aaze ,.za czekoade m elscowy pasierz
poow ozi nasze p ecak K]adąc się spać nikt
z nas n e m ał po]ec a gdzie to myśmy wteoy
fasz | |  Nas l ep .e9c  d . i a  j akoś śc iezkami '
pola.ń] ,na stopa za do]ara,'ziłem dotar]iśmy
pod połon ny z tad dop ero w]dać bylo jakie
spusloszen a roc gospodarka merooam
zrębn ca]kowlte]. |e] kt na skale eu|opejską
ł|e ś3]3ńi,r3.* ś]ł3 l\1et1ęlió.Yrtt. 'Ęi?' \!i?1l,
z '^1no I oeszcf. b,,Ie szybc|el feJśc oo
pżytu]nej do]ńy Do|inka z swą Ęeźbą
pog|ac]a]na. pzypominała tatŻańską f tą
ty \o .of.icą' ze dooko.ła były ooło. ny a r|e
gran]e, a zamiast kosówki. kadowate olchy'
Ponizej ]ezio a rósł dziewiczy las (odły'
paproce' głazy i moŻe mchów), ba|dzo
kontrastu.]ący z rabunkową gospoda*ą eśną
widzianą k]]ka godzin wcześniej, okazało s]ę'
że to już by| Park Narodowy'

Następnego dn]a zesz|iśmy do
ct..rviIizacji, Pod sk|epem dopadł nas strażnik
Parku (Masywy czarnohory | Swdowca są
w sporej częśc. Parkiem Narodowym' a|e
można biwakować) i musieIiśmy uiścić op'łatę
(2 hrywny/os ' 3 hrywny/ namiot za dzień)' na
szczęscie ly|ko za dwa dn| | w}rLrszy|isny w
gory.

Po ki|ku ki|omet|ach marszu drogą
wfdł-ż skumy'a niespodz;anka gdzieś się
zapodz|ała dok}adna mapa czarnohory'
chyba jeszcfe w Jaslni Mamy ty|ko ogólne

wyrusfy|iśmy w góry' jakby więksfe i bardziej
ozikre a z u ras Z Jasini po wizycie w
,'rejest|acji''- cfymś co spełnia funkcje
naszego GoPR-u, zrobieniu małych



hse.olt\i buso|e i włas.eoo nosa'i\'4ys|e| śmy śc eżka ja<aś jest' po\i idz emy
poo gorę Jest dobŻe' po jakmś czasie
drózka znikła' Nie to że zabłądzi|iśmy tylko
nie pot.af i iśmyz duża dokładnościąwskazać
na map|e mIelsca naszego pobytu. Rafał
chciał już w.acac w dół po p]wo i po nową
n]apę' Łukasz iśc daIej, a że nadszedł zmrok'
juz po ciemku rozbi|iśmy się na kawałku
|owneJ powieŻchni _ jak slę później okazało_ zw|e.zęcel sc|efce' Pzed południem
następnego d.ia pę edarl|śmy się na
połon|nę pod Petrosem() Łukasf i Ja
fdobyliśmy szczyt, by obej.feć okoIicę' Rafał
w tym czasie niejscowych pasterzy któzy
co oz'en wycTodzą ze swy.l stadem na
połon ny, chłopak zapytany o szKolę
stw'e.dz1 .,e robI poostawówkę zaocznie'

Mlmo iz Hower|ę widać jak na dłoni'
to z powodu wielu niezaznaczonych na
mapie dfóg. dojście tam sprawiło nam pewną
t.udnosc JaNoś w}Ą/v.'o s kowa|iś rr y którędi
cfęsc|owo |ąhamI częŚc:owo wso.ającym

s'ę tJ Iasern dotar' i9rry pod najwyzszy sfczyt
Uhra ry - Howele (2061.n npm) Wecrorem
na polance nte opodal szlaku przy og-.s<u
cIeszy||s-y s|ę w'doka^1i w p.o|.łe^|ach
zachodzącego Słońca

Rankiem zaskoczył nas szron
\Ą|.olce oo ty- jaL stoo^'a| lLfpoocnooz||.srry Dod gorę Na szczycie _ja\'s
Kęyz' ooe 's| ' tab||ca' o|az jeden
z najpiękniejszych widoków Europy' Gdzie
o\|em n|e s|ęQTa. 360 sTopn| doo'oła po
sa- ho.yfont ty|\o góry N|fsze fa|esone,
wyfsze z poon|nami. a z da]eka kLrsiły nas
córy Rodn]ańskie w Rumun]' D|a tych ki|ku
cnw|| na sfczyc|e war{o tam pojechać'

Da|sza d.oga prowadziła nas
monurnenlalnym' głównym masF'em' bef
dużych róŹnic wysokości' wzdłuż dawnej
gran]cy poIsko'rumuńskiej' Gdzie niegdzie
znajdywa|iśmy też drut ko|czasty iońopy;
pozostałości waIk jak|e tJ się toczyĘ ieszcze
za Pierwszej Wojny Swatowej. po boKacn
podziwia]iśmy zaIesione doIinki i góry a pŻed
I za nam| połoniny' Same sóryschara ! teryzowałbym JaIo połaczenie
Bieszczad i Tatr Tachodnrch z procesa,.t.l l
geomońo|oglcznymi dążącymi ku tym
drugim' Nocowa|iśmy w siod|e jakieś 18oo m
n p m' by z rana od razu alakowac pń.ż
iwana z i-:rami pot.k,ug; poeou*J;"n;6;
oDserwalonum astronomicznego(,'biały
słoń,')' Jest to obiekt zaiste godn'
odwiedzenia] zachowaly się masylvne
Kam|enne mury, częśc st.opów idachów'

JaKo, ze za szczytem jest strefa
przyg|ac czFa musie||śrry s|ę t.ochę cohąć'
Dy ze,sc w do|ine czerernoszu Zejśc|e
c|ągnęio s|ę większą część dnia'
reKo-pensowały nam to jednak widoki'
c|e(awa roŚ'.nośc i ostance z|epieńcowe na
ktorych ŁUkasz próbował sił we wsp]naczce'
ByI]śmy też świadkami tradycyjnej zwózki
orewna z gÓr, ostatnie kl|ometry do
Wierchowiny pokona|iśmy za diobną
gratyfikacje stopem , po drodze krerowca
w.az z |nnyn.i pornagał .ap.awiac mosl jak
s]ę c"ce ]ecnac trzeba pomóc _ sa.no s ę nie
zloot.

'  Po noc'egu w ' 'turbaz'e' (miało być
scnloń|sko był zruInowany pensjo.al _
odradzam) I\larszrurkam rchniejszymi
busam| o zadzwającel wręcz oo.er"1ości
ootarttsmy na raty do Cferntovliec. TtzeDa
miec się na bacfności przed nie zawsze
udzieIającymi prawdziwych wskazówek
innymi pasare.aml choc z drugiej st.ony jest
to Jedyny sposob dostania informacji

W czemiowcach okazało ś'. 74
koIeją n'e pojedz|em' J"lą .r'".J" nl'". '*..y
mołdawskie) iza ' 'co łaska', pzenocowaIiśmy
w po]s|e  para . i |  Sa*ro  n .as to  te+ ieśt
god.e fw'eo1en'a Całe ;' i;
w austrylacklm sty u

Do Kamieńca PodoIskiego dotanrsmy
autobusem Miasteczko _ perelka JaKoy Jeoonow|c mogło by konkurować z takim
SandomieF2em' ale teraz prześwituią oznaKl
daw.ej sw e|nośc' tej wie\e, rw erdzy
Dostan'e bi|etów na pociąg nie oyło ławą
so.awą a e s|ę L]da}o i p'ackańa - sypia ̂ e
wagony bez przedz]ałÓw, dota iśmy do
chmie]n ck]ego późnym wieczo|en]' Pociąg
na Krym był oop|ero po 13 oo węc
sfy\owa|a s|ę nocka na ukraińsk'.n dwolcu -
eecz dta prawdziwych twardzieli. Na
szcześc;e z.a'ez|ismy pokoje do wyna]ęc|a
za leoyne 1t hrywien od osoby_
sko.zystaIiśmy'

' , Następnego dnia. wyspani' chcie]iśmy
kupić bi|ety By|y t|zy kasy ptzed nimi kolejki
do' których ciqg|e s ę \tos woycnal
uoprawtono nas w oierwsze, kasie druga
zroo a soo|e p.zerwę i gdyby nie to' fe Rafal
s|ę wepchał do trzecie.j zostaljbyśmy na
leszcze ]edną dobę. Na upomnienia
m.e]scowych pytał:'Speak you Fng''sh? on
Jah wroac nre bardzo. ale oni tym bardziej
Izrezygnowani da'i spokój B |ety dosta|ismy
ty|\o na Xupe - sypia|ne z pŻedz a,a.nj i 3090
droższe' a|e coż było zrobic wazne' że
jedziemy W końcu na Krym,



Sam półWysep po k]Jkunastu
godzinach )azdy p|zywtał nas
Symferopolskim dworcem kolejowym -
c|ekawym połączeniem ońentU
z arch'tekturą ZSSR' od razu posz|ismy
kupic bi|ety ra powrot(w sezonie tŻeba to
robic z duzym wyprzedzeniem) w specjalnej
kasie oddalonel od dworca. Do Bakczysaraju
(tego od sonetów Mickiewicza) dojecha|iśmy
e|ektńczką _ pociągiem osobowym ze
specyficzną atmosferą _ poIecanym na
krotkrcn trasac|^ W Starym Bakczysaraju
oddalonym nieco od centrum, godnym
zabaczenia jest ',chanskij Dwońec,' _ Pałac
chanów' opis _ odsyłamy do wieszcza' My
po'ecamy po?ozoną napzeciwPo restauracje
,,Krymskrje Czieburieki' - tradycyjne tatarskie
na|eśnlkj z mięsem' |dąc dalej - w głąb
kanIonu podziwiaIiśmy efektowne zbocza
(wapienie muszlowe)' oraz z ,,Uspieński
Monastyl' - wykuty w tych wapieniach
k|asztor zaśnięcia N'|\,4'P. Po noc|egu
w jaskini do|ar|iśmy do skaInego miasta
,,czufut-Ka|e'' gdzie pŻez wieki w specjaInie
wykutych jaskinlach mieszkali ludzie.
Z płaskowyżu rozpościerał się przepiękny
widok.

Jeszcze tego dnja dotadiśmy do
''Bo szoj Kanion', - o|bzymi przepiękny twó|
natury ze stŻeIistyn,]j ścianami- niestety nie
pfeznaczonymi do wspinaczki Wańo się
zapJścic oa'ej niz do Wanny Młodości dokąd
dochodz przec]ętny turysta W ten sposób
straci iśmy cały dfień. Mimo iż do Jałty było
b||zej niż do Bakczysara;u rlL]sieIismy s|ę
tam wrócić by okręźną drogą dotŻeć do
kurońL]' samo miaslo żeśmy sobie odpuściIi '
choc podobno jest co zwiedzac. na Żecz
dwudniowego byczenia się nad
zabetonowanym |\,'1or2em czamym P|aże
f betonu zajmują B0o/o wybzeża pomiędzy
Jałtą i Ałusztą' Po pewnych

nieporozUmieńiach z miiIcją(weszIiśmy na(eren 
-zamkn|ęty) zdoby'iśn.y sh/Ąny Aju"

Uacn(c/Um np 'm)  Jes t  to  wyrośnięta
z mo|za p|zy|ega)ącą do |ądu kopulasta gófa
o zooczacn dużo ciekawszych od
wieę chołka' Następnego dnia 2ostawi||śmy
Rafała na pIaży nudystów 5 k]]ometrów przea
Ałusztą aJa z Łukasfem zawadziwszy
o miasto(pozosta}ośc| wieIk ej 9e^.eńsk e]
tw|e.ozy Auston - o|aza'o się ^awalk'em
w|ezy I muru) wyruszy|iśmy na .Minaret
swata '_  cza ty rdac . ( .527 m n 'p 'm ' )  cały
masylv shłada s'ę z dwocr płaskowyży -
mniejszy położony bIiżej moŻa na wysokości
1400-1500 .n no'm porośnięty t.awan:
z |.cznie wystającym' skałami l głowńyn.
w e.fcnołh|err' większy ciągnący się
połtJdń|kowo w q,ąb |ądu na wyso|.ości oko'ło
1000 m n 'pm l ' z  w pew1ej  częsc i
polosn'ęry |aser z dużą ||oscią godrycn
po{ecenia jaskiń(dwie z n|cn
spenetrowalis.ny) Kryrrskie góry są
całKow|c|e .ozne od naszych po|sk ch
idlatego bardzo godne polecenla

Następnego dnia wroc||'sr' s ę .a
masyw Demerdz l (123gm npm) ze  s rynna
doliną przywidzeń _ nagr'omadzen]em
fantazyjnie uksztahowanych zepiencow,
wyg.adających niesa-o^ -'e ̂  p.o- e^ ach
zachodzącego słońca

Po nocy pod chmur.ka tro elbusem
dotarlismy do Sym.e-ooo'a sIao '-z ca,ą
trójką do Lwowa W mies cle trzy razy w clągu
kj]ku godzjn służby m!nduror'e chciały
wymuslc na nas |apowke ae Jako' że
by|]Śmy zupełnie spł!kan musie odejść
z niczym Po powrocre do Kraju v,szyscy
szczęśliw rozjecha|iśmy s ę do domór,

Dorn nik Płoskonka

Samorzad Studentów na Wvdzia|e Bio|o i Nauk o

Czv na pewno .brak
oraanizacii"???

W artyku|e pt' ,,zżerani p.zez biurokrację'
w grudniowym P|us Ratio pojawiły się zaŻuty
odnośnie funkcjonowania Samo.ządu
Studenckiego na Wydziale Biologit i Nauk
o ziemi' Autor kwest|onuje zaangażowanie
p.zedslawicie|| Samo.fądu stwierdzając że

,'Wyraźnie brakuje głosóW studenckjch
przedstawicie|i ' i sugerule f mIanę o.ganif acji
samoiządu w poszczególnych instytutach'
Według niego częśó winy za prob|emy
organrzacylne na wydriale spada na
pŻedstawicie!i studentów' Pragniemy zatem,
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jako członkowie samoĘądu S|Udentów na
Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
odpowredziec Autorowi na wspomntane
zaifuty (np c|ąg|e powtaŻany pzez niego
z!!.ot ' b-ak or9an|zacj' ') i wyjaśnic
czyte 1ikorn sposóo funkc onowania
Samo.ządu w poszczegó|nych instytutach'

Przede wszyslkirr szanow.]y Auto. pisze
o domn'ema.ych .Iedociągn;ęc'acn z nasze]
skony bez wiedzy o strukturze Sa.no.ządu
oraz zakres|e obowiązków wykonylvanych
p.zezjego pzedstawicieIi Nie próbował się z
nami skoĄtaktowac aby wy,aśn c intelesulące
go fakty' Tymczasem jedną
z najważnie)szych Żeczy p|zy p.acach nad
jakimko|wiek ańykułem jest Wiedza o tym,
o czym się pisze, Na]eźy p|zy tyr|1
wspomnieć' ze przedstawiciele samo.2ądu
ma]ą usta|one godziny dyżurów'
Szczegołowe dane można zna|eŹć
na]c2ęściej na tabIicach p|zy sek|etańatach
Możl]wy jest też kontakt mai|owy Nikt' kto
pota2ebu.e i '1fo'--racl .ie Jest odprawiany
2 l ' '! tkien.' Mofna Je oędfie zna|eżc townież
na podstron|e dotyczącej naszego wydziału
f^a;dujacel s e .a !9^Ćryl!ĘQ?q!j-ę!! c'

nformujemy' ze d a]og rńLędzy prodz eKan oo
spraw studenckich Panlą dr hab Małgorz ata
Kruczek a sa.norządem Sludentów na
wydzia|e fUnkcjo']u.e oob.ze fe głos
siudentÓW jest dostatecznie s|.ysfaIny,
Po_aga ' l ' '  ly.n 'Ą.łaś1ie dob.a organ|facja

N ik t  z  . a s  n :e  pow ine -  negowac  c zes tego
ba,dga^- w adnir sl.ac, jednat nte lest
lada1'em SarrorząoJ ,,| i|w|oowanie go a e
pomoc w jego zm niejszeniu. szanowny Autor
podczas swoich częslych wizyt
w sekretariacie Instytutu Geografi i
iGospodarki PŻestrzennej powinien

Prze(|sta}r' iCiele \\ RSs rr InsĘlucie
Geogra{i i i  Gospodarki Przestrrennej IIJ:

AElrieszka Bdrty:el
aenieszkabanvzellau o ol
se bąs t ią|| Sl)/c4)ńs k i sebos@alrtogra|pl,
Janusz Górech ' fu99Ęd@1gą3a1;
Piott' Piech. plolrpJga!@CMela !1

Niebawem na samorządowej tablicy przy
seketańacie pojawią się terminy dyżu.ów
w II semestrze.

zauwazyc członkÓw samoŻądu
po.nagających pracownikom nadążyć
z nawałem
w ',najgorętszych,' okresach) Ta sama
pomoc ma rniejsce w innych instytutach
naszego wydziału o czym mogą zapewnic
par|e se|.Ietar[ Ma1.y .ad7'ąę' ze
\,! ę\szośc slJdentów to oocenia
(w p|zecwieństlv e do AL]tora)

Nieto-oetenc,a AJtora wychodzi na law
rÓwnlef gdy stw]erdza iż brakuje głosów
studencklch p.zedstawiciel . Jest on
st-dectem geogfafti a n e potra.i r^.e cnce?,
zauwazyc oczyw]stych faktów oba|ających
jego tezę. Informujemy, że np' w Instlucie
Geograf i prowadzone są prace nad nowym
programem studiów iczynnie w p.acach tych
uczeslnIczą p.zedstaw]cie]e San]oęądu
w porozL]mieniu z Kołem Geografów'
Stuoenc' ie o'opozycje są ocf!Ąv|sc|e
Lrwzględniane PrzedstawicieIom studen1ów
udało s]ę |ównież zmienić dotychczasową
organlzac]ę Wyc|eczek terenowych na
z1ac1n:e |.o?/slne]sza - dos|osowaną do
za|eceń Rekto|a UJ Było to możlwe po
.oz.nowach z Panią prodz ekan i usta]enjach
z dy.ekcją |nstylutu

Wyda]e nam s ę ze ]ak na c.warty miesiąc
pracy Samorządu obecnej kadencji są
poostawy aby optym stycznie pat.zeć
w przyszłośc N komL] nie odmawiamy p.awa
do krytyki a e wa.to feby była ona
sensowna oparta na laktach idopracowana
Pozdrawamy Autoaa i zyczymy mu
szersze9o spoJrzen a na swtat

pracy ' (szczególnie

.Janusz GÓreck]' sebastian styczyński
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