
 

 

   
      
Nu
me
r 
Sp
ec
ja
ln
y

Nu
me
r 
Sp
ec
ja
ln
y

Nu
me
r 
Sp
ec
ja
ln
y   

DĘTKI 2007 



2 październik 2006 Globusik 

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

Str.  Co?  ▼ 

1 Okładka 

2 Właśnie na nią patrzysz... 

3         Kilka słów od prezesa... 

5 Dętki a sprawa geograficzna 

7 Dętki 2006 - fotoreportaŜ 

8 Marginesy notatek 

►► Wstępniak ◄◄ 
Drodzy Czytelnicy, nowi i nienowi, a zwłasz-
cza uczestnicy VI Mistrzostw w Zjeździe na 
Dętce o Puchar Koła Geografów! Mamy wiel-
ki zaszczyt i przyjemność oddać Wam do rąk 
świeŜutki, przygotowany specjalnie na Mi-
strzostwa numer nieregularnika wydawanego 
przez Koło Geografów UJ. „Globusik” ukazuje 
się od 1988 roku i od początku wspiera i pro-
paguje nie tylko działalność naukową Koła, 
ale takŜe jego przedsięwzięcia towarzyskie. 
Od początku historii zimowych geograficz-
nych Mistrzostw jest blisko Was, Dętkowi-
czów. Numer, który trzymacie w rękach, jest 
co prawda krótki, ale przygotowany specjal-
nie na wielkie sportowo-integracyjne wyda-
rzenia, jakie 23-25.02.2007 ma miejsce w i 
obok chatki studenckiej na Lasku. Zamiesz-
czamy kilka słów o aktualnych władzach  
i przedsięwzięciach Koła Geografów, dętko-
we refleksje i porady, fotoreportaŜ z zeszło-
rocznych Mistrzostw oraz porcję humoru.  
Mamy nadzieję, Ŝe z Beskidów wrócicie cali i 
zdrowi, zabierając ze sobą wiele energii, mi-
łych wspomnień, a takŜe egzemplarz 
„Globusika”... Miłej lektury! 
    
      Redakcja 
  
ps. A gdy emocje juz opadną - czekamy na  
zdjęcia i Wasze wraŜenia...  

GLOBUSIK- Pismo Koła Geografów UJ 

Redakcja: Agata Warchalska (awarchalska@yahoo.com) 

     Ewelina Mocior 

  Dominik Płoskonka (setkadp@poczta.onet.pl) 

 

Adres redakcji: Koło Geografów UJ,  

     IGiGP ul. Gronostajowa 7, p. 1.03,  

     30-387 Kraków 

     kguj@geo.uj.edu.pl  http://kolo.geo.uj.edu.pl 
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Kilka słów od prezesa… 

 
 
 
Drogi czytelniku, 
 W chwili, kiedy do dostajesz do ręki ten numer Globusika juŜ tylko głuchym echem obijają się 
o ściany ostatnie wybory nowych władz Koła Geografów. Mimo wszystko jako nowy prezes 
(podpisujący się takŜe z rzadka jako „najnowsza wersja prezesa”) chciałbym skorzystać z tego, Ŝe Koło 
ma tak dobrze i pręŜnie działające medium jak Globusik i przedstawić w nim skład nowego zarządu 
oraz pokrótce omówić nasze plany na bieŜący rok. 
 Jak zapewne większość z Was wie, walne zebranie odbyło się w tym roku nieco później niŜ za-
zwyczaj ze względu na obchody 125-lecia naszego Koła. Oznacza to mniej więcej tyle, Ŝe obecny za-
rząd będzie miał nieco skróconą kadencję, ale w Ŝadnym wypadku nie znaczy to, Ŝe zamierza zrobić 
mniej niŜ poprzedni J 
 
A oto skład aktualnego zarządu KGUJ: 
Prezes:  
Łukasz Jankowski – 3 rok geografia; w poprzednim zarządzie pełniłem funkcję wiceprezesa; obecnie 
do moich zadań naleŜy koordynacja działalności Koła, informowanie o bieŜącej działalności oraz opie-
ka nad kontaktami międzynarodowymi 
Wiceprezes: 
Agata Warchalska – 2 rok geografia; w poprzednim zarządzie pełniła funkcję sekretarza oraz sprawo-
wała opiekę nad Globusikiem; obecnie kontynuuje pracę jako redaktor naczelny naszego pisma oraz 
koordynuje naukową działalność Koła 
Skarbnik:  
Anita Bernatek – 2 rok geografia; po raz pierwszy w zarządzie, współautorka reaktywacji sekcji gór-
skiej; odpowiedzialna za zarządzanie finansami Koła oraz prowadzenie ewidencji członków 
[warszawianka trzyma kasę krakowskiego Koła;-) – dopisek redakcji] 
Sekretarz: 
Anna Łobodzińska – 3 rok geografia; po raz pierwszy w zarządzie, mocno zaangaŜowana 
w przygotowanie obchodów 125-lecia KGUJ; odpowiedzialna za opiekę nad archiwum oraz sporządza-
nie sprawozdań 
Bibliotekarz: 
Adam Kołodziej – 3 rok biol.-geo., 2 rok geografia; w poprzednim zarządzie równieŜ pełnił funkcję 
bibliotekarza, odpowiedzialny za opiekę nad biblioteką oraz popularyzację jej zbiorów 
Członek zarządu ds. organizacyjnych: 
Izabela Walczak – 3 rok geografia; po raz pierwszy w zarządzie, redaktor publikacji jubileuszowej Ko-
ła, odpowiedzialna za organizację cotygodniowych spotkań i opiekę nad sprzętem kołowym oraz loka-
lem Koła 
Członek zarządu ds. organizacyjnych: 
Bartosz Hawełka – 3 rok geografia; po raz pierwszy w zarządzie, organizator warsztatów fotograficz-
nych; odpowiedzialny za organizację cotygodniowych spotkań i opiekę nad sprzętem kołowym oraz 
lokalem Koła 
 
Z uwagi na brak studenta 1 roku w zarządzie wybrano przedstawiciela 1 roku przy zarządzie: 
Agnieszka Rajwa – 1 rok geografia; aktywnie uczestniczy we wszystkich wydarzeniach organizowa-
nych przez Koło; odpowiedzialna za popularyzację działalności Koła 
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Plany… 
 

Pragnąc podtrzymać bardzo 
duŜą aktywność Koła planujemy 
przeprowadzić w tym roku kilka 
duŜych projektów a takŜe zorgani-
zować szereg imprez. Sezon zimo-
wy jak zwykle zostanie uświetniony 
kolejnymi juŜ Mistrzostwami Geo-
grafów w Zjeździe na Dętce (23-25 
lutego). Wszystkich sympatyków 
śpiewów w gronie znajomych i nie 
tylko zapraszamy juŜ teraz na Festi-
wal Piosenki Geograficznej, który 
powróci do naszego kalendarza po 
dość długiej przerwie.  

Z kolei na spragnionych sportowych emocji czeka po raz kolejny Turniej Piłkarski Kół Nauko-
wych UJ. W ubiegłym roku jako jedyni organizatorzy na wszelki wypadek zajęliśmy ostatnie miejsce, 
aby uniknąć wszelkich pomówień i oskarŜeń o faworyzowanie własnej druŜyny. W tym roku 
w organizację włączą się inne koła, więc będzie okazja do udanego (oby!) rewanŜu. Nowym pomysłem 
jest przeprowadzenie konkursu fotograficznego na skalę krajową, bądź nawet międzynarodową. Okres 
letni to czas największych tegorocznych projektów, na które składa się: wyprawa Ural Polarny – konty-
nuacja badań, wyprawa rowerowa Vuelta a Europa, wyprawa badawcza do Japonii oraz organizacja 
EGEA Annual Congress. Na jesień tradycyjnie odbędzie się obóz adaptacyjny oraz otrzęsiny dla stu-
dentów 1 roku. Co więcej ośmieleni tegorocznym sukcesem zamierzamy po raz kolejny zorganizować 
tradycyjny Bal Geografa. NaleŜy takŜe zaznaczyć, Ŝe obecnie działa kilka grup roboczych, które będą 
kontynuować swoją pracę badawczą (projekt Lubań, grupa Tatry, grupa „Wschód”). 

Jak widać zadań do wykonania jest sporo a czasu coraz mniej. Jakby tego było mało, niedługo 
czeka nas kolejny zespół zaburzeń nerwowych, popularnie zwany sesją… 
Mówiąc następnie o bieŜących tematach naleŜy zauwaŜyć, Ŝe w Kole została wprowadzona segregacja 
odpadów i coraz skuteczniejsze są działania edukacje w zakresie utrzymywania kubków (jeszcze trochę 
a kubki będą bardziej znane niŜ Koło) w naleŜytym stanie. Nowym opiekunem Koła został dr Mirosław 
śelazny, który zastąpił na tym stanowisku prof. dr hab. Bolesława Romańskiego. 

Podsumowując trzeba powiedzieć, Ŝe Koło ma wiele planów, do których realizacji potrzebuje-
my duŜego zaangaŜowania wszystkich, którzy tak naprawdę czują się kołowiczami. Obecność w Kole 
to nie tylko moŜliwość napicia się kawy czy herbaty w przerwie między zajęciami, ale takŜe odpowie-
dzialność za nasz wizerunek. Ten wizerunek musimy stworzyć wspólnie, a nie poprzez pracę kilkuna-
stu osób. 

 
Prezes Koła Geografów 

Łukasz Jankowski 
 

Kartowanie geomorfologiczne na Lubaniu, lipiec 2006 
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Dętki a sprawa geograficzna 
 
 
 Mistrzostwa w Zjeździe na Dętce o Puchar Koła Geografów, czyli w skrócie „Dętki”, mają juŜ sześć 
lat. Zeszłoroczne, „skromnie jubileuszowe” (piąte) Mistrzostwa odbyły się równieŜ na Lasku, w Pa-
smie Pewelskim Beskidu śywieckiego. Przy rekordowej frekwencji (30 druŜyn plus wielu kibiców ;-)) 
miejsca na sześciostopniowym podium zajęli: 
I – „Las Maquinas”, Ola Czemko i Michał Chlebicz, AWF Poznań 
II – „Myrmica rubra”, Agata Warchalska i Dominik Płoskonka, KGUJ (!!!) 
III – „Zmęczeni po nocy”, Anita Bernatek i Łukasz Jankowski, KGUJ (!!!) 
IV – „Aleg meine geomorfology III”, Justyna Iskra i Michał Januszewski, UKW Bydgoszcz 
V – „Bifurkatorzy”, Mariusz Dorosz i Krzysiek Pabian, Uniwersytet Warszawski 
VI – „Kołatorzy”, Magdalena śamojtuk i Michał Lewicki, UAM Poznań 
Ze statystyk wynika, Ŝe gospodarze i organizatorzy, czyli Koło Geografów UJ, nigdy jeszcze nie zdo-
byli (przez uprzejmość...) fundowanego przez siebie Pucharu. Jednak, jak widać wyŜej, zwycięstwo 
było blisko. W tym roku rywalizacja zapowiada się więc niezwykle ciekawie. 
Warto pochylić się jednak nie tylko nad suchymi rezultatami, ale nad samym fenomenem Dętek. Co 
przyciąga co roku większą rzeszę geografów i „pokrewnych” z nawet tak odległych miejsc jak Poznań, 
Bydgoszcz czy Gdańsk do chatki studenckiej w Beskidach? 
Czyli: co dają Ci Dętki? 
 
Po pierwsze: zdrowie fizyczne. Ruch na świeŜym, górskim powietrzu wzmacnia młode ciała studen-
tów. Termin Dętek jest dobrany nieprzypadkowo – umoŜliwia zregenerowanie sił po sesji 
i zahartowanie organizmu przed sezonem grypowym. Dokładnie po to, byś nie musiał opuszczać zajęć 
w marcu, a więc nie miał potem problemów z zaliczeniem sesji letniej. Spośród wszystkich części ciała 
regeneracyjne działanie Dętek nie jest potwierdzone tylko dla gardła i kości kończyn. W tym pierw-
szym przypadku zalecamy więc profilaktyczną dezynfekcję przed spaniem, w drugim – po prostu 
ostroŜność i dobranie optymalnej techniki lądowania na mecie. Uwaga! Organizatorzy mają zakontrak-
towaną z Narodowym Funduszem Zdrowia tylko jedną chustę trójkątną. Środki przeciwbólowe zadłu-
Ŝyły się, bandaŜ zajął komornik, a kołowy anestezjolog wyjechał do Irlandii. 
 
Po drugie: zdrowie psychiczne. W myśl obowiązującej obecnie w Polsce zasady „chłopak, dziewczy-
na – normalna rodzina” organizatorzy dają dobry przykład promując zespoły damsko-męskie oraz na-
przemianległe rozmieszczenie płci w porze nocnej. Ponadto, uczestnicy Dętek są zazwyczaj rzadziej 
przyjmują w Ŝyciu postawy aspołeczne, silniej identyfikują się ze swoją grupą rówieśniczą i placówką 
akademicką oraz są miłosierni wobec przeciwników. Zdrowa rywalizacja sprzyja zawiązywaniu ponad-
lokalnych geograficznych przyjaźni ;-). 
 
Po trzecie: szerokie umiejętności interdyscyplinarne. Nawet po jednokrotnym udziale w Dętkach, 
studenci zazwyczaj zyskują znacznie lepiej wykształconą wyobraźnię przestrzenną, poczucie równowa-
gi oraz lepiej oceniają prędkość nadjeŜdŜających samochodów. Na całe Ŝycie zostaje im równieŜ znajo-
mość właściwości fizycznych i chemicznych śniegu, gumy dętkowej oraz rękawiczek partnera 
(partnerki). Nigdy później nie popełniają takŜe wykroczeń przeciw prawom fizyki oraz nie prowadzą 
pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu, zwłaszcza po oblodzonej, nachylonej nawierzchni. 
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Zanim wsiądziesz na dętkę... 
 
Specjalnie dla Czytelników „Globusika” podajemy kilka praktycznych dętkowych porad. 
1. Wybór partnera do druŜyny jest bardzo waŜny. Potencjalnie najlepszy kandydat to wysportowany 
reprezentant Twojej placówki akademickiej, o przeciwnej płci. Starty druŜyn męsko-męskich bądź 
damsko-damskich nie są zabronione. Ale najczęściej w czołówce są pary mieszane. Do końca nie wia-
domo, dlaczego tak się dzieje... MoŜe optymalne rozłoŜenie cięŜaru na dętce? Lepsze dopasowanie za-
wodników (ściślejsze przyleganie to mniejszy opór powietrza)? CóŜ – po prostu Matka Natura tak juŜ 
to urządziła... 
2. Wybór nazwy jest nie mniej strategiczny. Odradzamy nazwy wulgarne – zabrania tego regulamin, 
a poza tym potem nie moŜna wpisać sobie ewentualnego zwycięstwa w CV. Mile widziane są nazwy 
geograficzne. Wyzwól swoją kreatywność! 
3. Wybór pozycji zjazdowej. Odpowiednia pozycja zmniejsza bolesność startu i lądowania, a więc 
minimalizuje ryzyko przykrych doświadczeń, które mogą zawaŜyć na Twoim późniejszym stosunku do 
Dętek, śniegu oraz partnera z druŜyny. Najlepsza pozycja, jaką do tej pory wymyślono, to jeden na dru-
gim, na brzuchu, głową w dół. Kwestią indywidualną jest, która płeć powinna być na górze, a która pod 
spodem. ZaleŜy to od pewnych szczegółów anatomicznych oraz charakterologicznych. Wskazane jest 
wcześniejsze (nawet „na sucho”, jak twierdzą niektórzy zeszłoroczni uczestnicy) wypróbowanie obu 
moŜliwości, a takŜe ustalenie zawczasu, kto kieruje dętką. Organizatorzy nie narzucają niczego poza 
tym, Ŝe obie osoby muszą przez cały czas zjazdu znajdować się na dętce. 
4. Start i lądowanie. Co do techniki startu, panuje zgoda, Ŝe najlepiej jest, jeśli osoba z góry wykona 
krótki rozbieg i rozpędzi dętkę. Na ten cel organizatorzy przeznaczają fragment toru przed linią startu. 
Niedozwolone jest przekraczanie w rozbiegu tej linii. Lądowanie zazwyczaj odbywa się spontanicznie. 
Wskazane jest rozpoczęcie hamowania tuŜ za metą. MoŜna wcześniej ustalić, na która stronę 
„wysiadamy”. WaŜne, by nie była to strona, po której rośnie drzewo ;-). 
5. Szanuj biel - nie depcz toru przed zakończeniem wyścigu! Zasypywanie dziur opóźnia starty ko-
lejnych osób! Pod górę podchodzimy poza torem! 

 
        
  POWODZENIA  
  śYCZY REDAKCJA  
  TWOJEGO ULUBIONEGO PISMA! 

 
Agata Warchalska 

Konkurs!!! 
Ogłaszamy konkurs ma krótką wypowiedź pisemną lub fotografię pod hasłem „Co dają mi Dętki”. Do 
wygrania roczna prenumerata „Globusika” (moŜna wymienić na ciastko w LOT Catering na 
III Kampusie UJ). Najciekawsze wypowiedzi opublikujemy w kolejnym numerze (Redakcja zastrzega 
sobie prawo do ocenzurowania w nich tego, co niecenzuralne)!!! („Globusik” ukazuje się przeciętnie 
w ok. 100 egzemplarzach! Jest czytany przez profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego! Jest archiwi-
zowany na wieczną pamiątkę!). 
Na Wasze prace czekamy do 15.03.2007. MoŜna je składać osobiście na ręce osób z Redakcji 
w lokalu KGUJ, choć preferowana jest forma elektroniczna (awarchalska@yahoo.com). 
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PoniŜej zamieszczamy fotoreportaŜ „Dętki 2006—jak było fajnie. Wersja obrazkowa”, który ukazał się 
w NR 1/2006. Tekst: Agata Warchalska, za zdjęcia dziękujemy kolegom Bifurkatorom z Warszawy :-). 

Grunt to dobrze wystartować... 

Meta zbliŜała się z niepokojącą  
szybkością... 

Na pierwszym planie: rzut oka na ogromne 
zainteresowanie Mistrzostwami  
W głębi: Redakcja „Globusika” cieszy się z II 
miejsca 

Zwycięzcy z tak upragnionym przez 
wszystkich Pucharem.  
W głębi: reprezentanci KGUJ starają się 
wybiec myślą w przyszłość, ku  
VI Mistrzostwom...   

Najprzyjemniejsza chwila — dyplomy, gratu-
lacje, toasty... Na zdjęciu kolega prezes Koła 
ściska dłoń reprezentantki UAM 



Marginesy notatek... 

„Marginesy notatek” to rubryka, w której prezentujemy wyraŜone świadomie bądź bezwied-
nie złote myśli naszych wykładowców. Zazwyczaj na humor poświęcamy w „Globusiku” 
stronę przedostatnią bądź przedprzedostatnią, ostatnią rezerwując na cykl „Wszyscy ich zna-
my, wszyscy kochamy”, czyli kwestionariusz wypełniony przez wybranego pracownika na-
ukowego. Zaniepokojonych Redakcja uspakaja, Ŝe cykl ten powróci w kolejnym numerze, a 
przerwa jest spowodowana tym, Ŝe w sesji lepiej profesorów nie rozdraŜniać niewygodnymi 
pytaniami ;-).  

Uwaga! Redakcja jak zawsze czeka na Marginesy... z notatek Czytelników!  
Nie śmiejcie się sami! 

* * * 
Geologia 
• Drobny materiał otaczający klasty to matriks. Jak na ekrany wchodził film „Matrix”, to geolodzy zupeł-

nie co innego po nim oczekiwali. 
• WyróŜniamy fałdy: stojący, pochylony, obalony, leŜący, przewalony... Ten ostatni ma niefortunną na-

zwę, ale kiedyś nie było to brzydkie słowo... 
• Widzicie te ptaki na ekranie? To są bąki. Teraz jest nas juŜ troje. 
• Czarnobyl wybuchł w 1986 roku. Was jeszcze pewnie wtedy na świecie nie było. Byliście? Nie, nie było 

was, a ja juŜ chłopaków podrywałam... 
 
Podstawy ekonomii 

• Taki związek nie istnieje, dlatego mówimy, Ŝe to związek radziecki. 
• Dochód na głowę, nie na twarz, bo na twarz moŜe być pół litra. 
• Kto jest zaprawiony w bojach, bo chodził do przedszkola, na studiach zje wszystko, bo nie ma inne-

go wyboru. 
• Na egzaminie będziecie państwo musieli napisać esej. Ale to ma być esej, a nie SMS. 
• Pieniądze moŜna zdobyć. Jakiś spadek po babci... śeby przyspieszyć, pabulonik się poda... Albo 

bogaty oŜenek... 
• Im ciemniej, tym przyjemniej, ale nie zawsze. 

 
Kartografia i topografia 
• Instrument [dalmierz] montujemy na wysokości miejsca zerowego łaty. To znaczy, Ŝe jeden minister bę-

dzie musiał kucnąć, a drugi podskoczyć. 
• Na mapie, według legendy, jest zaznaczona granica lodu pływającego. Na jakiej zasadzie została wy-

znaczona? Czy ktoś z państwa widział taką granicę? A jak wrzucimy do wanny kaczki, to czy będzie gra-
nica kaczek pływających? Tu nie ma co się śmiać. Jak będziecie państwo mieli dzieci, to zobaczycie, Ŝe 
kaczki będą pływały! 

• Metoda zasięgów: Tu  jest namalowany bizon albo kuzyn bizona. Czy to oznacza, Ŝe tu stoi jeden bizon? 
A tu drugi? Tylko ciekawe, jak będzie z potomstwem... 

• Metoda izolinii: Taka dziewczynka chodzi z prawa na lewo i usilnie stara się nam zasłonić mapę. Za to 
ją moŜemy obejrzeć z kaŜdej strony. Myślą, Ŝe Polacy to ciemne masy, czy co? To chyba tak 
na Zachodzie robią, bo tam się na mapach nie znają. 

• W tytule mapy  zazwyczaj nie pisze się „Mapa ogólnogeograficzna”. Obróćcie się państwo do tyłu 
i zobaczcie. Dziadzio Romer nie napisał „mampa ogólnogeograficzna” tylko „Półkula…” taka-śmaka. 
A poniŜej: „Mapka polityczna”… Mapka? A co to? Niedorobiona jakaś, czy co?  To Ŝe mała, nie zna-
czy, Ŝe gorsza. Dziecko moŜe być małe, ale mapa to mapa! 

• Wybór punktów szczegółowych terenu: Jest takie połączenie Przemyśl-Szczecin, ale nie jedzie przez My-
ślenice. 

• Etapy tworzenia zdjęcia topograficznego. To tak jak z pierwszą randką. Najpierw trzeba przeprowadzić 
rekonesans, czyli ocenić, czy przystojny i tak dalej. 

• Mapa przedstawia drogi wodne. Nie wiem, co to są drogi wodne. Pewnie takie, na których jest woda. 
Po deszczu prawie wszystkie drogi są wodne. 

 
            Zebrała Ewelina Mocior 
 


