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...czyli co się mieści (w tym numerze) 
 
  

Str.  Co?  ▼ 

1 Okładka 

2 Właśnie na nią patrzysz... 

3-4       Wieści... 

5-6 Ach, co to był za bal…  

7-9 Sto mil na godzinę na 

Scalpay… 

10 Relacja ze spotkania z 

Dyrektorem IGiGP 

11 Pietraszonka – bardzo luźne 

sprawozdanie 

12 Wszyscy ich znamy, wszyscy 

kochamy... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

►► Wstępniak ◄◄ 
 
Witajcie po wakacjach! Dużo się ostatnio zmieniło i 
wciąż się zmienić do końca nie może. Wszyscy 
przypuszczalnie zauważyliście, że zmieniła nam się 
siedziba Instytutu, Koło dostało też nowy, bardzo 
ładny lokal, do którego zapraszamy. Wszystkie 
trudności, które napotykacie mają też podobno 
charakter jedynie przejściowy, co nam każe 
przypuszczać, że końcowy efekt tego wszystkiego 
będzie pozytywny. 
Żeby jednak za słodko nie było, z żalem 
zawiadamiam, że nasz najukochańszy Naczelny 
Globusika – Tomek Pawelec, odchodzi na zasłużoną 
emeryturę (tzn. studia doktoranckie) i będzie nas 
jedynie okazjonalnie wspierał. Większość 
pozytywnych zmian w tym piśmie była jego zasługą, 
więc apeluję, proszę i wzywam: Potrzeba nam 
świeżej krwi, która nie pozwoli, by Globusik 
podupadł. Zapraszam do redakcji! 
Wakacje minęły, na pewno byliście w wielu 
ciekawych miejscach, przygód przeżyliście co nie 
miara. Nie wolno Wam zatrzymywać tego dla siebie, 
tudzież wąskiego grona znajomych. Piszcie, piszcie i 
jeszcze raz piszcie, a w Globusiku wszystko 
wydrukujemy. 
Jak zawsze czekamy na Wasze sugestie, komentarze a 
także i krytykę. Jesteśmy dla Was. Skontaktujcie się z 
nami (kontakt podany w stopce red. oraz na tablicy 
ogłoszeń koła). 
 Redakcja

Redakcja:  Dominik Płosk
Iwona Kukla (
Paweł Krzakle
Agata Warchal

Wsparcie: Tomek Pawelec
 
Adres redakcji: Koło Geog

kguj@geo.
GLOBUSIK- Pismo Koła Geografów UJ 
onka (setkadp@poczta.onet.pl) 
iwonakukla@interia.pl) 
wski 
ska 
 (tomkep@interia.pl) 

rafów UJ, IGiGP ul. Gronostajowa 7, p. 1.04, 30-387 Kraków 
uj.edu.pl  http://kolo.geo.uj.edu.pl 
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PAMIETAJ: TABLICA INFORMACYJNA KGUJ NAJLEPSZYM ZRODLEM INFORMACJI 
 

1. Łukasz Stachnik zdobył wyróżnienie na 
odbywającym się w Gdyni w dniach 19-21 
maja„Festiwalu Studentów Podróżników” za 
prezentacje „Zapomniane ścieżki gór bajkalskich” 
. Impreza organizowana była przez Naukowe 
Koło Turystyki i Hotelarstwa Akademii 
Morskiej w Gdyni przy współpracy ze 
Studenckim Klubem „Bukszpryt” 

LINKI: 
http://reserves.biodiversity.ru stronka 
zawierająca wszystkie parki narodowe i  
zapowiedniki w Rosji. Język rosyjski(ls). 

http://www.mojasyberia.prv.pl strona Łukasz 
Stachnika o Syberii(ls) 
 
ogłoszenia drobne:  
poszukuję „wkręta” do korków (buty piłkarskie) szt. 
1. Prezes 
jak masz zbędny kabel do łączenia szeregowego 
(USB), to się nim zaopiekuje. prezes 
 
Jako ważne: Składka roczna za członkowstwo w 
KGUJ wynosi 10 zł. Wpłaty przyjmuje skarbnik 
kołowy. Termin wpłat mija z końcem października

inne ogłoszenia: 
• Kołowa tablica informacyjna znajduje się przed jak i w środku siedziby KGUJ 
• myjemy po sobie kubki – umywalki SĄ blisko!!! 
• oplata za wydrukowanie 1 strony wynosi  20 gr – jak poprzednio. Wrzucać do skarbonki należność. Info 

małe: w Sali komputerowej 1,13 kopie kosztują 10-15 groszy za stronę w zależności od rodzaju wydruku 
(policzcie sobie – red.:-) 

• godziny dyżurów bibliotekarza i skarbnika kołowego wywieszone na tablicy kołowej 
• godziny dyżurów przedstawicieli samorządu studentów wywieszone na tablicy samorządowej 
• prezes dyżurów nie ma – jest prawie zawsze☺ 
• koło przyjmie kubki, łyżeczki i podstawki korkowe pod kubki 
• dostęp do kola: aby otrzymać klucz do siedziby KGUJ( pokój nr 1,03) należy zgłosić na parterze w 

portierni takową chęć, wypełnić zeszyt odbioru klucza i pozostawić własną legitymację studencką. Po 
zakończeniu użytkowania lokalu☺ należy klucz zwrócić otrzymując w zamian zdeponowaną legitymację. 
Odbiór klucza oczywiście wyłącznie dla członków KGUJ. W przypadku opuszczenia koła, podczas gdy 
inni pozostają wewnątrz, osoba, której legitymacja pozostaje na portierni powinna zabrać dokument jednej 
z osób pozostających w środku i dokonać jego wymiany, przy okazji nanosząc odpowiednie informacje do 
zeszytu wejść i wyjść. Cóż – skomplikowane, ale takie póki co będzie.  

• wychodząc z koła: wyłączamy komputery, głośniki, drukarkę, zamykamy okna (których otwierać nie 
wolno podobno), sprzątamy za sobą, gasimy światło – wielu osobom to problemy sprawia. 

• Książki z biblioteki wyszukujemy poprzez katalog (jak zauważyliście nie mamy przeszklonych drzwiczek 
w szafkach) 

• Sekcja fotograficzna – gorąco zapraszam wszystkie chętne osoby o kontakt ze mną w celu ustalenia 
godzin spotkań, piszcie maile (hawel@wp.pl) lub łapcie mnie w kole ☺  Bartosz Hawełka 

 
najbliższe imprezy, wyjazdy, konferencje: 

• 16-23 październik – wymiana studencka EGEA Kraków – EGEA Utrecht – możliwość uczestnictwa w 
wyjeździe do Oświęcimia 

• 22-23 październik  - kontynuacja kartowania wysypisk śmieci w OPN. Kontakt  - Agnieszka Gajda, info na 
tablicy kołowej☺ 

• planowana pora przeprowadzenia walnego zebrania członków KGUJ wraz z wyborami nowego zarządu to 
pierwsza polowa listopada 2005. Skrócenie kadencji nastąpi w związku z szeregiem ważnych zadań, które 
czekają nowy zarząd 
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• otrzęsiny I roku planujemy przeprowadzić w terminie 5-6 listopad. Najprawdopodobniej odbędą się „Pod 

Solniskiem” w Beskidzie Żywieckim. 
• 28-29 październik – slajdowisko z wypraw kołowiczów i ich przyjaciół. Prawdopodobnie w chatce na 

Kudłaczach kolo Pcimia. 
• 27-29 październik – konferencja SKNG UAM Poznań w Świnoujściu 
• 10-13 listopad – warsztaty SKNG UŚ Sosnowiec „w rejonie górnośląskim”:/ 
• 11-13 listopad -  sesja KNSG UW w Murzynowie k. Płocka, zgłaszamy slajdy 
• 24-27 listopad – konferencja SKNG UG w Gdańsku. 
• 24 listopad – slajdowisko Łukasza Stachnika z wyjazdu na północ Syberii odbędzie się w ŚOK na ul. 

Mikołajska 2  o godz. 19:00 !!! 
Informacje na temat konferencji na tablicy kołowej 

Cóż to się przez wakacje działo: 
15-23 wrzesień 2005 – obóz naukowy KGUJ na Stacji Naukowej w Łazach. Udział wzięło łącznie 15 osób. 
Dziękujemy dr inż. Mariuszowi Klimkowi za opiekę naukowa i całą okazaną pomoc oraz mgr Pawłowi Strusiowi, 
mgr Pawłowi Hałatowi i mgr Marcinowi Żyle za przeprowadzenie zajęć. 
26-29 wrzesień 2005 – odbył się obóz adaptacyjny dla I roku w chatce Pietraszonka u podnóża Baraniej Góry. 18 
świeżo przyjętych studentów integrowało się wspólnie z podobnej wielkości grupą starszych studentów. 
Wrzesień 2005 – wyprawa Bajkał 2005 pod przewodnictwem Ani Pasek. 
Sierpień 2005 – wyjazd Łukasza Stachnika w Góry Putorana 
I na pewno się jeszcze dużo działo, ale o tym musicie nam donieść. Czekamy na notki, a jeszcze lepiej na artykuły. 
              
             Prezes 

DONOSY 

 Badania geodynamiczne prowadzone przez polskich 
polarników potwierdzają wcześniejszą hipotezę, że 
południowy skrawek Spitsbergenu - Sorkapp, jest 
osobną wyspą, a fiord Hornsund może się okazać 
morską cieśniną, której wschodni wylot jest ukryty 
pod lodowcem. Pomiary wykazały, że od 1988 r. do 
2004 r. południowy brzeg fiordu przesunął się o 6 cm 
na południe. Prowadzone są dalsze badania, by 
ostatecznie dowieść odkrycie. 
 
James Hansen z zespołem z NASA dowodzi na 
łamach "Science", że to jednak człowiek poprzez 
takie gazy jak np. CO2 powodujące efekt 
cieplarniany, jest odpowiedzialny za podnoszenie 
się temperatury na naszej planecie. Obliczony bilans 
energetyczny Ziemi pokazuje, że każdy metr 
kwadratowy powierzchni Ziemi absorbuje 0,85 wata 
energii więcej niż jej emituje w przestrzeń 
kosmiczną, co gorsza, ta różnica się pogłębia. 
Większość tej energii przyjmują oceany. Naukowiec 
przewiduje, że nawet gdyby dziś ograniczyło się 
nadmierną emisję gazów cieplarnianych, na co raczej 
się nie zanosi, to i tak temperatury na świecie 
wzrosną w tym stuleciu o 0,5º C. Ja z góry 
przepraszam przyszłe pokolenia, za to co im 
szykujemy naszą krótkowzrocznością. Mnie jest 
wstyd, a Wam?    
 
 
 

         Trzęsienie ziemi z IX 2004 było spowodowane 
aktywnym naciskiem tektonicznym napierającej na 
Europę Afryki, a nie, jak przypuszczano, 
podnoszeniem się Skandynawii, uważa dr Marek 
Jarosiński z Państwowego Instytutu Geologicznego 
w Warszawie. Badania współczesnych ruchów 
tektonicznych, wspierane symulacjami 
komputerowymi, pokazują kumulacje naprężeń 
tektonicznych w Karpatach, które przekazywane są z 
południa kontynentu dalej ku północy na obszar 
Polski.  
Na południu kontynentu, analogicznie jak w 
południowej Azji, sztywny blok Adriatyku jest 
pchany z wielką siłą przez Afrykę w stronę Alp, 
które może kiedyś, z tego powodu, nam urosną do 
wielkości Himalajów. 
  
Organizacja ekologiczna Conservation International 
ogłosiła raport z którego wynika, że w ciągu 20 lat 
może wyginąć czwarta część z 625 gatunków 
ssaków naczelnych. Stanie się to za sprawą polowań 
i niszczenia siedlisk przez innego przedstawiciela 
naczelnych – człowieka (podobno) rozumnego. 
Szczególnie zagrożony ekstynkcjami jest 
Madagaskar oraz Azja południowo-wschodnia, już 
teraz żyją tam gatunki liczące tylko kilkadziesiąt 
osobników. Ludzie z biol-geogr, wiedzący co to jest 
dryf genetyczny mogą reszcie „braci geograficznej” 
wytłumaczyć dlaczego te gatunki nie mają już 
najmniejszych szans na przetrwanie.

             [DP]
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 14. maja był przy ulicy Grodzkiej dniem szczególnym. Zjechali się absolwenci, pojawili się reprezentanci kadry 
naukowej Instytutu by wraz ze studentami żegnać nasz ukochany Arsenał przy ul. Grodzkiej 64. Mimo iż okazja 
nie napawała radością, postanowiliśmy rozstać się z tym miejscem hucznie, z przepychem i tańcami – organizując 
Bal! Wielu zapachniało starymi dobrymi czasami, wiele osób uświadamiało sobie, że kończy się pewna epoka. 
Pomiędzy jedzeniem, którego było aż nadto i szaleństwami przy muzyce na sali wykładowej, można się było 
pożegnać symbolicznie z tymi murami. Ale to już była indywidualna sprawa każdego uczestnika. 

           

 Oficjalne rozpoczęcie: Przemowy, toasty, polonez…  
 

    
 

Byli nasi ulubieńcy ;-) Pamiątkowe zdjęcia z przyjaciółmi 
w „naszej sali wykładowej” 
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Absolwenci większość czasu stracili na wspominanie i rozmowy 

Niech żałuje każdy geograf, którego wtedy z nami nie było. Bal udał się doskonale. Rozpoczęliśmy paroma słowami wstępu, 
toastem i oczywiście polonezem z panią dyrektor Pociask-Karteczką na czele.  Wyśmienitego jedzenia było pod dostatkiem, 
nikt nie wyszedł godny. Cała sala wykładowa była oddana do dyspozycji tańczących, muzyka była dobrana pod każde gusta, 
więc wszyscy – starsi i młodsi - mogli się wyszaleć,  starsi i młodsi. Choć korzystali głównie młodsi, gdyż absolwenci jak się 
już trochę rozkręcili, sami zaczęli śpiewać, wciągając w te śpiewy młodsze pokolenie geografów. Jedynym mankamentem 
było to, że mimo tak wyjątkowej okazji pojawiło się tak mało studentów i wykładowców, co było skutkiem zbyt późnego 
informowania o imprezie. Szkoda. Na Kampusie to już nie będzie to samo... 

   
 

   

„Tańce, hulanki, swawola…”  Wyszaleliśmy się za wszystkie czasy 

 
                        [DP] 

Jadła wszelakiego i napitku było pod dostatkiem 
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Sto mil na godzinę na Scalpay... 
 Zadzwonił telefon. Była 7 rano. Zaspana podniosłam słuchawkę. "Agnieszka, we are going on Saturday at 8 in 
the morning. Do not be late!" To były słowa, które obudziły mnie i postawiły na nogi w ogólnym podnieceniu i 
przeczuciu nadchodzącej przygody. Przed wyjazdem otrzymałam jeszcze kilka innych drobnych wskazówek 
dotyczących głównie obuwia i odzieży. Należało zaopatrzyć się w tradycyjne gumiaki oraz cieplejszą odzież na 
chłodne noce. Jedynym planowanym przystankiem w drodze na Scalpay było miasteczko Broadford. 

Moja podróż rozpoczęła się w półmilionowym mieście Edynburg 31 lipca 2004 roku. 
Pojazdem, który nam posłużył w dotarciu do celu był nowiutki Chrysler „Take your seats, faste the seat belts and 
let's go!"- usłyszeliśmy z ust Anity Walford, właścicielki samochodu i miejsca do którego się udawaliśmy. 
Przejazd trwał około 4 godzin prawie przy jednostajnej prędkości 1 00 mil na godzinę        (1 mila = 1, 6093 km). 
Nasza przyszła gospodyni wyjątkowo ceniła sobie czas, a jego stratą była m.in. niewystarczająca prędkość 
sterowanego przez nią wehikułu. Wyjeżdżając z Edynburga pozostawialiśmy poza sobą niebo pokryte grubą 
warstwą chmur Nimbostratus(Ns) i stratus (st) oraz lokalne mgły. Nieprawdopodobnym zjawiskiem było, 
iż im bliżej północno-zachodniego wybrzeża byliśmy, pogoda stawała się coraz bardziej słoneczna, mniejsze było 
zachmurzenie z przeważającym gatunkiem chmur Cumulus mediocris (Cu med) i Cumulus 
fractus (Cu fra). Należy zwrócić uwagę, że północny zachód Szkocji, cechuje się odmienną sytuacją 
pogodową, od tej, którą zastaliśmy. Klimat jest umiarkowanie ciepły wybitnie morski, z roczną sumą opadów 1170 
mm (wg "Wielkiej Encyklopedii PWN" z 2002 r.). Kształtowany jest on m.in. przez niże atlantyckie. Jak wynika z 
opracowań D. Martyn niże te przyczyniają się do wzrostu prędkości wiatru i zachmurzenia, nasilenia opadów i 
zwiększenia ich częstości. Niżowa pogoda w lecie jest chłodna i wietrzna, w zimie natomiast łagodna i sztormowa. 
Krajobraz, w którym nagle się znaleźliśmy, nie miał nic wspólnego z wcześniej przeglądanymi fotografiami w 
przewodnikach, czy galeriach internetowych. Ujrzeliśmy malowniczą krainę, tonącą w promieniach słonecznych. 
Grampiany i Góry Kaledońskie porośnięte soczystą, zieloną trawą oraz kwitnącymi, różnobarwnymi wrzosami i 
wrzoścami. Wśród wzniesień ukryte chłodne, blado-niebieskie tafle jezior (loch), odbijające miękkie formy białych 
cumulusów. Nad całym obszarem od czasu do czasu szybko przemykały cienie chmur, nakładając swoje kształty 
na mozaikę szaty roślinnej. Każdy element środowiska, wydawał się współgrać ze sobą, być ściśle powiązany z 
innym. Ścinając kolejne zakręty, wyprzedzając doganiane samochody, w bardzo szybkim tempie zbliżaliśmy się do 
Hebryd Wewnętrznych (Inner Hebrides), zbudowanych z trzeciorzędowych law oraz fragmentów starych 
masywów krystalicznych. Na wyspę Skye wjechaliśmy przez most łączący Kyleakin i Kyle of Lochalsh (nad 
cieśniną Kyle Akin). W języku gaelickim wyspa nosi nazwę "Eliean A Cheo", co oznacza "The Isle of 
Mist"(Wyspa Mgły). Skye jest czasem także nazywana "Skrzydlatą Wyspą", ze względu na jej znaczne 
rozczłonkowanie i dużą ilość półwyspów, przypominających skrzydła. Język gaelicki, który wraz z Celtami 
płynącymi z Irlandii, pojawił się na Skye, jeszcze do niedawna był używany przez tutejszych wyspiarzy.  

Kyleakin, który mijaliśmy po drodze, jest małym portem rybackim i promowym. W pobliżu miejscowości na 
południowym-wschodzie nad jeziorem Alsh (Loch Alsh) znajdują się warte zobaczenia ruiny zamku Moil (Castle 
Moil). Był on fortecą rodu MacKinnos. Historia twierdzy jest dość ciekawa. Dawno temu żyła tam nieznośna 
Norweska księżniczka, która nosiła niewdzięczne imię Saucy Mary (Bezczelna Mary w dosłownym tłumaczeniu).  

Rozciągnęła ona łańcuch przez wąską cieśninę, aby zatapiać każdy statek, który uprzednio nie uiścił opłaty za 
przepłynięcie. Cieśnina została prawdopodobnie nazwana na cześć Norweskiego króla Haakon, który przepłynął 
wraz ze swoją flotą przez ten wąski odcinek, aby następnie w 1263 roku wygrać bitwę i unicestwić działalność 
Bezczelnej Mary. Na południe od Loch Ash i na wschód od Skye jest jeszcze węższa cieśnina Kyle Rhea, 
połączona z Sound of Sleat. Obie cieśniny z zatoką są dostępne dla promów tylko w okresie letnim. Łodzią 
motorową można po nich pływać przez cały rok. W końcu dojechaliśmy do Broadford. Kiedy wysiedliśmy z 
samochodu, naszym oczom ukazała się wieś zagrodowa z rozrzuconymi domami i sklepami. Cechą wspólną 
wszystkich mijanych miejscowości podczas naszej podróży była ich niewielka liczba ludności. Obecnie jak podaje 
"Przewodnik po Wielkiej Brytanii", większość mieszkańców gór i wysp żyje w osadach liczących mniej niż l 000 
osób.  

Broadford, okazało się być jedną z lepiej turystycznie zorganizowanych miejscowości. Jest w niej dostęp do 
sklepów wielobranżowych, różnych punktów usługowych, włącznie z bankiem i Centrum Informacji Turystycznej.  
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 W końcu szczęśliwie dobiliśmy do suchego lądu. Scalpay - 2483 ha niezagospodarowanej, porośniętej 
wrzosami przestrzeni, czekało na naszą eksplorację. Spędziliśmy na niej 3 dni. Mieszkaliśmy w starym, przytulnym 
domku, który dawał nam schronienie nie tylko przed chłodnymi nocami, ale głównie przed natręctwem 
rozwścieczonej armii latających i kąsających owadów. Ich liczne występowanie było skutkiem rozległych bagien i 
podmokłych terenów. Jak się później okazało, nie były to jedyne uciążliwe stworzenia na wyspie. Po całym dniu 
wędrówek mieliśmy na sobie kilkanaście, a czasem nawet więcej kleszczy. Po pewnym czasie, ze znaczną dozą 
rutyny wykręcaliśmy je z naszych ciał. Głównym rezydentem wyspy jest jeleń czerwony, żyjący na ogrodzonym 
obszarze wielkości 1600 ha. Program jego hodowli został utworzony przez Zarząd Rozwoju Regionu Highlands i 
Wysp ( Highlands and Islands Development Board). Jednakże gospodarze zapytani o wielkość stada nie potrafili 
podać dokładnej liczby. Zwierzęta umierają i rozmnażają się naturalnie na wydzielonej powierzchni. Taka sama 
sytuacja jest z owcami, wypasanymi na Scalpay. Według opowieści jednego z pracowników wyspy to "jeszcze 
nigdy nie udało mu się przeliczyć całego stada". Spacerując wzdłuż wybrzeża, po stromych urwiskach na 
wschodzie i północy oraz łagodnych plażach na zachodzie, można natknąć się na czaszki i inne części  szkieletu 
tych zwierząt. Robi to szczególne wrażenie, gdy pogoda jest pochmurna, nad zatoką zalega mgła, a wokoło nie ma 
żywej duszy. Ponury, tajemniczy i zatrważający krajobraz. Wyspa Scalpay słynie przede wszystkim z hodowli 
małży królewskich (king scalops), którą zarządza Anthony Walford, mąż Anity. Jest on współwłaścicielem sieci 
restauracji "Mussel lnn" w Edynburgu i Glasgow, których kuchnia nastawiona jest na przyrządzanie potraw z  

Nie brakuje również sklepików z wyrobami rzemieślniczymi, galerii, oraz atrakcji takich jak np. "World of 
Wood". Działalność tej przemysłowej nieruchomości polega na promowaniu ekologicznej wagi sadzenia drzew, 
przy czym szkółki leśne obejmują ojczyste, szkockie gatunki. Równocześnie wystawiane są na sprzedaż ręcznie 
wyrzeźbione w drewnie naczynia codziennego użytku. Inną ciekawą atrakcją Broadford jest "The Skye 
Serpentarium". Zostało otworzone w 1991 roku jako wystawa i centrum edukacyjne. Jest tam ponad 50 gatunków 
gadów począwszy od białych nadrzewnych żab, po duże zielone iguany. Oprócz dobrej infrastruktury 
turystycznej, Broadford ma swoją tradycję ważenia likieru Drambuie. Po raz pierwszy powstał on w Broadford 
Hotel. Odbyło się to za sprawą księcia Karola Edwarda Stuarta, który powierzył sekretny przepis właścicielowi 
gospody. Kilka kilometrów za Broadford, zmieniliśmy środek transportu.. Na południowym brzegu Inner Sound 
czekały na nas dwie motorówki. Załadunek nie był przyjemny. Skończyło się poślizgiem i niezbyt miękkim 
lądowaniem na brunatno-zielonych, śliskich i dziwnie dźwięczących przy nadepnięciu liściach. Nie wspomnę o 
przemoczonym ubraniu i mało przyjemnym zapachu. W rozpoznanych przeze mnie gatunkach znalazły się 
wodorosty ząbkowane (Fucus serratus), wodorosty zasupłane (Ascophyllum nodosum), a nawet 
czerwone jadalne wodorosty (Palmaria palmata). Gatunków roślin morskich, którym nie zdążyłam się 
przyjrzeć dokładniej, było znacznie więcej. Ale czas naglił. Musieliśmy zdążyć dopłynąć do wyspy Scalpay przed 
nadejściem przypływu. Pani Walford pomogła mi podnieść się z zielonego mokrego kożucha i wsiąść na pokład. 

Odcumowaliśmy łódź i odbiliśmy od brzegu. Znaleźliśmy się na wodach cieśniny Kyle of Scalpay, która 
zwykle podczas przypływu ma szerokość pół kilometra. Nie dotarliśmy jednak od razu do gospodarstwa 
noszącego nazwę "Scalpay House", jedynego na Scalpay. Wcześniej opłynęliśmy Longay- wysepkę położoną na 
wschód od Scalpay, należącą również do Walford'ów. Szybko zrozumieliśmy, dlaczego Anita chciała nadłożyć 
drogi. Longay jest miejscem rozrodczym fok szarych (Halichoerus grypus). Wysepka jest skalista, z 
wysokimi, stromymi klifami, oraz licznymi urwiskami. Tylko na północno-zachodnim brzegu, znajdują się wcięte 
półki skalne, umożliwiające fokom pobyt na suchym lądzie. Podpłynęliśmy bliżej. Na jednej z półek dojrzeliśmy 
kilka grup młodych o jasnych i długich włosach oraz pojedyncze sztuki dorosłych ssaków. W zatoce, w większej 
odległości od wysepki napotkaliśmy jeszcze osobniki dorosłych fok poszukujących pokarmu. Cała okolica 
wydawała się być cicha i spokojna. Od czasu do czasu pojawiały się na horyzoncie łodzie, których posiadacze 
wypłynęli na połów ryb. Kiedy wpłynęliśmy na wody Inner Sound, otworzył się przed nami zapierający dech w 
piersiach widok. Na południe i południowyzachód, na wyspie Skye, roztaczały się szczyty Red Hills i Cullin 
Hills. Na północy zwróciły naszą uwagę wzniesienia Scalpay m.in. najwyższe na wyspie Mullach na Carn (396 m 
n.p.m). Na wschodzie, na tle stalowo niebieskich fal i błękitnego nieba, rysowały się kontury Crowlin lslands 
oraz płaski brzeg północno zachodniej części Highland' ów, ze szczytem Beinn Bhan (895 m.n.p.m.) 
spoglądającym na nas z głębi lądu. 

owoców morza. 
Prawdziwą przygodę przeżyliśmy podczas połowu ryb w zatoce Inner Sound. 
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Anita postanowiła pokazać nam, początkującym rybakom, 
jak wygląda taki połów. Zabraliśmy ze sobą wędki, które 
przypominały coś na wzór naszych prowizorycznych 
akcesoriów łowieckich z dzieciństwa. Cienka żyłka, 
zakończona pięcioma haczykami, z przymocowanymi do 
nich błyskotkami, okręcona wokół plastikowego pręta. 
Niestety, przy pierwszej nadarzającej się okazji "utopiliśmy" 
przypadkowo dwa przyrządy. Mieliśmy ze sobą zapasowe, 
jednakże dostrzec można było niezadowolenie malujące się 
na twarzy Pani Walford. Bynajmniej, nie było ono 
spowodowane nieumiejętnym się ich posługiwaniem, lecz 
przede wszystkim trudnościami w zlokalizowaniu ławicy. 
Zmienialiśmy położenie łodzi trzy razy. Jak się okazało - 
przysłowiowy trzeci raz był szczęśliwy. Udało się nam 
złowić po pięć sztuk makreli. I to wszystko za jednym 
pociągnięciem żyłki. Zapowiadała się uroczysta kolacja. 
Ognisko, które rozpaliliśmy w sercu wyspy, nad jeziorem 
Loch a'Mhullinn (jednym z trzech, oprócz Loch an Leoid i 
Loch Dubh), płonęło do wczesnych godzin rannych. Wokół 
nas rozlegała się kojąca cisza, z przytłumionym trzaskiem 
spalanych gałązek i pieczonych ryb. W zatoce dostrzec 
można było potrójne odbicie Księżyca, który znalazł się w fazie pełni. Spragnieni tej chwili, nie śmieliśmy 
odezwać się ani jednym słowem, w panice przed jej utratą. Po skończonym posiłku, zmęczeni całodniowymi 
doświadczeniami, zasnęliśmy.  

Tak oto dobiegał końca nasz pobyt na Scalpay. Wyspa była dla nas azylem wśród pośpiechu współczesnego 
świata. Czuliśmy się tam niczym wybrańcy zamknięci w mydlanej bańce, odgrodzeni od lepiących macek szarej, 
miejskiej rzeczywistości. Jednocześnie czuliśmy na sobie topór upływającego czasu. Minęły trzy wspaniałe dni, 
bańka została przekłuta. Wspomnienia pozostaną na zawsze. 
           Agnieszka Szewczyk  
Bibliografia 
http :I/www .keswick. u-net. com! scalpay. htm 
Leapman M.,(red.), 2000, Przewodnik po Wielkiej Brytanii, Wiedza i Życie, Warszawa, 511-516 
Martyn. D, 2000, Klimaty kuli ziemskiej, PWN, Warszawa, 72-74 
The Readers Digest Association,(ed.),1987, Illustrated Guide to Britain' s Coast, London, 238-243  
Wielka Encyklopedia PWN, 2002, Warszawa. 
 

Agnieszka Szewczyk wygrała zeszłoroczny konkurs Globusika na 
najlepszy artykuł podróżniczy. Gratulację za artykuł i za odwagę. 

 

 

 

Na odbywającym  się 10-16 X 2005 w Grecji kongresie corocznym EGEA został wybrany nowy zarząd: 

Chairman: Alois Humer from Viena 

Vice-chairman: Vojkan Gajović from Beograd 

Treasurer: Sandor Kreuze from Utrecht 

Secretary: Anna Bieniasz from Cracow !!! 

Annual Congress Organizator: Florian Fischer from Munich 

Postanowiono też utworzyć sekretariat dla całej sieci EGEA Europe, z siedzibą w Utrechcie.  

Szczegółowy raport  w następny numerze Globusika (mam nadzieję;-)     [DP&AB]
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Relacja ze spotkania z Dyrektorem IGiGP prof. dr hab. Bolesławem Domańskim 
 
W dniu 28.06.2005 odbyło się spotkanie ówczesnego Dyrektora-Elekta prof. dr hab. Bolesława Domańskiego z przedstawicielką 
Samorządu Studentów Beatą Gładyś i prezesem Koła Geografów UJ Michałem Plazą dotyczące przyszłego funkcjonowania 
Instytutu w nowej siedzibie i nowych warunkach oraz zmian zaproponowanych przez studentów. Propozycje te zostały zebrane 
spośród wyników ankiety przeprowadzonej w gronie studentów, jak i poprzez wywiady – łącznie wypowiedziało się niespełna 
100 osób.  
 
Oto większość tematów podejmowanych przez nas podczas opisywanego spotkania. Ocenę tego co zostało wprowadzone w 
życie pozostawiamy własnym obserwacjom, ale także pozwolę sobie jako autor na swój komentarz. 

1. postulowaliśmy kończenie zajęć dydaktycznych przed godziną 18 – z racji odległości od centrum, trudności z 
dojazdem w dalsze części miasta etc. Chcieliśmy zmienić panujące odczucie studiowania wieczorowo a nie dziennie. 

2. chcieliśmy wprowadzić tzw. dzień dla Koła – w skrócie, dzień w środku tygodnia, w którym żadne zajęcia nie będą 
prowadzone po godzinie np. 17. Czas ten planowaliśmy przeznaczyć na cotygodniowe zebrania KGUJ bądź inna 
działalność studencką. 
W związku z nieporównywalnie lepszą bazą lokalową niż na ul. Grodzkiej nie jest dla nas jasne dlaczego te postulaty 
nie mogły zostać chociaż w większej części zrealizowane. 

3. zaproponowaliśmy ułatwienie wprowadzenia zmian w karcie programowej w związku z nakładaniem się 
poszczególnych kursów bez zbierania zbędnych podpisów. 
Sprawa ta została rzeczywiście ułatwiona, o czym sami mogliśmy się przekonać, ale także dzięki Pani Oli i studentom 
jej pomagającym. 

4. zasugerowaliśmy ustalenie ramowego harmonogramu zajęć – stabilnego przez kilka lat, by istniała możliwość 
perspektywicznego ustalenia planu nauki. 
To zadanie w życie wprowadzane będzie na przestrzeni lat, zatem co do jego realizacji nie można się odnieść, ale z 
deklaracji Pani Dyrektor ds. studenckich dr hab. Bogdany Izmaiłow wynika, iż możemy na to liczyć. 

5. kolejną naszą propozycją było zmniejszenie liczby zbieranych podpisów na karcie programowej – obecna ilość jest 
zawrotna, kolejno potrzebne są one przy: aprobowaniu programu w maju, wprowadzaniu korekt, na prawidłowo 
wydrukowanej karcie, na zakończenie roku. Do tego dochodzą kolejne – przy wyborze opiekuna, podpis dyrektora 
itd… 

6. wyraziliśmy sprzeciw zjawisku stałej redukcji zajęć terenowych, jak również zaznaczyliśmy, iż zajęcia takie powinny 
być dłuższe. Także poruszyliśmy temat ich finansowania. 

7. zażądaliśmy umieszczenia harmonogramu zajęć w Internecie. 
Takowy pojawił się rzeczywiście, lecz nie jest on stale uaktualniany, jednak zgodnie z zapewnieniami Pani mgr 
Genowefy Krawczyk po finalnym jego ułożeniu pojawi się tam w nowej wersji. 

8. poprosiliśmy o przywrócenie katalogu kursów w formacie PDF na stronę internetową (obok istniejącego obecnie). 
9. następną podjęta sprawą było przywrócenie funkcjonowania skrzynki (teczki), w której składało się prośby do 

sekretariatu unikając straty czasu w kolejce. 
10. zastanawialiśmy się nad bezpiecznym miejscem do składania indeksów podczas sesji, by w sposób jak najbardziej 

prosty starosta (bądź osoba wyznaczona) mogła je odebrać i zanieść wpisującemu oceny. 
11. w wyjątkowych przypadkach chcielibyśmy, by umożliwiono nam dłuższy pobyt w Instytucie – np.: przy walnych 

zebraniach KGUJ, wigilii kołowej. 
12. poprosiliśmy o tablice dla Koła i Samorządu oraz telefon. 

Wszystko otrzymaliśmy, a brak tych przedmiotów wynikał z trwającego wówczas wyposażania. 
13. w ankietach pojawiały się zdania o wprowadzeniu ocen pracownikom naukowym i ich umieszczaniu np.: w katalogu 

kursów. 
Zaniechaliśmy teraz tego pomysłu z racji obecnego tworzenia takiego centralnego uniwersyteckiego systemu. 

14. Poruszyliśmy sprawę Pana Leszka – jako osoba bardzo przyjazna studentom nie mogła z nami na Kampus nie 
przejść. 
Cóż – Pana Leszka chyba każdy już tutaj widział.  

15. W związku z dostępnym na Kampusie wyposażeniem wyraziliśmy protest przeciwko dalszemu „kolorowaniu”, czyli 
wykonywaniu zadań ręcznie kredkami. Do pracy powinny być udostępnione w Internecie podkłady, których ściągnięcie 
obecnie nie sprawia żadnych problemów. Podkłady takowe winno się umieszczać na stronach poszczególnych 
zakładów, a jeżeli stanowiłoby to problem, to KGUJ zaoferowało swoje miejsce na stronie. 
Mgr Karol Janas już z tej opcji skorzystał, zatem liczymy, ze „kredki” odejdą w zapomnienie…. 

16. Sprawa biblioteki została również przedstawiona – zakup 10-15 nowych podstawowych podręczników do każdego z 
przedmiotów obligatoryjnych jest niezbędny. Należy również uporządkować układy pomiędzy naszą biblioteką a 
biblioteką ekonomiczną z piętra wyżej – nie powinno być tak, iż studenci ekonomii mogą wypożyczać ksiązki u nas 
praktycznie bez ograniczeń, natomiast my w tamtejszej bibliotece nie możemy na to liczyć. Nie chodzi tutaj o 
zablokowanie ekonomistom naszej biblioteki, ale o udostępnienie dla nas tej sąsiadującej z nami – poprzez kontakt z 
Instytutem Ekonomii. Problem znany osobom wybierającym takie kursy jak: podstawy marketingu czy rozwój i 
funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

17. Próbowaliśmy rozwiązać problem kolejek w sekretariacie – zaproponowaliśmy wydłużenie godzin otwarcia sekretariatu 
w październiku i czerwcu kosztem innych miesięcy.  
Czy to rozwiązanie jest dobre nie jesteśmy pewni. Pani Ola i tak po godzinach zostaje i wszystko wypełnia – w 
październiku „występuje” po prostu ogrom pracy i ona sama nie jest w stanie wszystkiemu podołać.  

 
 

Michał Plaza 
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Agata Warchalska 
 

Pietraszonka – bardzo luźne sprawozdanie 
  
Geograf twardy jest, nie miętki – wszyscy studenci mający za sobą choć jeden rok akademicki w IGiGP, 
dobrze o tym wiedzą. Gorzej z tymi świeżo upieczonymi – im pozostaje intuicja… Kilkanaście spośród 
130 przyjętych tego lata na geografię postanowiło wykazać się nią już na samym początku i wziąć udział 
w obozie integracyjnym Koła Geografów zorganizowanym w chatce na Pietraszonce (Beskid Śląski) w 
dniach 26-29.09.2005. 
 Obóz pełen był przygód. Pierwsza nastąpiła już w czasie dojazdu, nasz pociąg poruszał się bowiem 
jedynie na czterech kołach (za to z oponami) i po asfalcie. Ponieważ jednak przynajmniej w tamtej 
okolicy wszystkie drogi prowadzą do Wisły Głębce, nie miał wyjścia i dowiózł nas na miejsce.  
 Druga przygoda wynikła z braku precyzji w stwierdzeniu „Idziemy przez Kubalonkę” – ale podobno 
geograf się nie gubi, lecz eksploruje (nawet szlaki Beskidu Śląskiego), więc nadal wszystko było w 
porządku. 
 Trzecia przygoda była bardzo miła i zawierała się w radosnym zdumieniu, że w „Pietraszonce” jest pod 
dostatkiem ciepłej wody (za pośrednictwem PRYSZNICA), zaś tak izdebki, jak i toaleta, są rozświetlane 
miłym, elektrycznym światłem. No cóż, w końcu obiekt Politechniki Śląskiej – nie godzi się, by 
„infrastruktura kulała”… A warto dodać, że i chatkowy trzyma całość w silnej inżynierskiej garści.  
 Czwarta przygoda zaczęła się sielankowo: na wezwanie Bartka „każdy, kto czuł się mężczyzną” (za 
wyjątkiem m.in. prezesa – lecz władza pochodzi przecież od Boga, a jeśli do tego leczy przeziębienie…) 
poszedł przygotowywać ognisko. W rozjaśnionych wesołymi płomieniami umysłach zaczęły kiełkować 
nietuzinkowe pomysły… Około pierwszej w n
postanowiło zdobyć szczyt Baraniej Góry bez 
pomocy światła słonecznego. Mimo wielu 
przeciwn ści (mgła, wychłodzenie organizmu, 
konieczność racjonowania prowiantu), zdobyto 
nie tylko szczyt, lecz i triangul. Nagrodą był 
uroczy wschód Słońca (wersja dla mediów: na tle 
zórz porannych dało się dostrzec krzyż na 
Giewoncie oraz iglicę Pałacu Kultury). 
 Mimo wyczerpania doznaniami este

ocy idea skrystalizowała się i ośmioro śmiałków 

o

tycznymi, 

 czwarta zakończyła się miłym wieczorem przy akompaniamencie usposobionej melancholijnie 

dla będących w gorszej formie – śpiwora 

krutację 

                                                

drugi dzień obozu był nie mniej intensywny od 
poprzedzającej go nocy – najwięksi sympatycy 
Baraniej Góry (do których zalicza się pisząca te 
słowa), po zjedzeniu śniadania wyruszyli by wejść 
na szczyt raz jeszcze - tym razem wzdłuż źródeł Białej Wisełki. 
 Przygoda
gitary chatkowego. Nastrój odprężenia tylko nieznacznie zakłóciło zabłądzenie w lesie kilku osób, które 
po drodze z Baraniej zbyt długo odpoczywały w leśnych jagodach – zaopatrzona w czołówki ekspedycja 
ratunkowa odnalazła grupę zanim doszło do strat w ludziach.  
 Przygoda piąta (i ostatnia) miała kształt niewielkiego Stożka (
tudzież siekiery), trwała dwanaście godzin i pozwoliła wykazać, że zbieganie z Czantorii jest bardziej 
emocjonujące niż zjazd letnim torem saneczkowym (a w dodatku darmowe). Przy okazji obalono też 
popularną tezę, że ok. 21 z Istebnej w kierunku Pietraszonki nie jeżdżą już żadne samochody.       
 Chociaż wielu „tegorocznych pierwszorocznych” zostało w czerwcu zahartowanych przez  re
„ponowomaturalną”, po obozie integracyjnym ich głód przygody pozostaje nadal niezaspokojony. 
 Miejmy więc nadzieję, że ciąg dalszy nastąpi.1  

 
1 Otrzęsiny są wstępnie planowane na weekend 5-6.11  
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Prof. dr hab. Wojciech Chełmicki 

Kierownik Zakładu Hydrologii IGiGP 
 
 

• Północ, południe, wschód czy zachód?   Dlaczego? 
Północ, bo ciekawie. 

 
• Geografia jest królową nauk ponieważ...  

Przykro mi, ale nie jest królową nauk 
 

• Moje miejsce na Ziemi: 
φ 50º N      λ 20º E 

 
• Chciałbym zmienić w sobie: 

niedobór asertywności 
 
• Chciałbym zmienić w otaczającym mnie świecie: 

nadmiar asertywności 
 

• Największe moje osiągnięcie: 
nieustający optymizm życiowy 

 
• A jestem niepocieszony z powodu... 

Jestem pocieszony. 
 

• Z czasów studenckich najlepiej pamiętam: 
z prof. Wrzoskiem wycieczkę do Jugosławii 

 
• Jakieś wspomnienie z Kołem Geografów w tle: 

Kłopoty gospodarza koła z zaopatrzeniem na Bal Geografów (1972) 
 

• W geografii zawsze najmniej lubiłem: 
  różnorodność 
 

• Najbardziej zaś pociągało mnie w niej: 
rozległość problematyki 

 
• Jeśli nie Geografia to (alternatywna droga życiowa): 

dziennikarstwo naukowe 
 
• Moje zainteresowania badawcze: 

  wiadomo 
 

• Standardowe pytanie: W wolnych chwilach... 
na ogół nie nudzę się. 

 
• U studentów cenię... 

  rzetelność 
 

• Na pewno obleję studenta który...  
nie wie jaki przedmiot zdaje 

 
• Miejsce które muszę jeszcze zobaczyć: 

Nowa Zelandia 
 

• Potomnym bym przekazał (mądrość życiowa) 
Bacz, abyś na starość nie uznał, że powinieneś zabierać głos zawsze i na każdy temat. 


