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Wstępniak 
 

Drodzy Czytelnicy! 

 

Pisząc te słowa nie wiem czy na Dętkach będzie śnieg (bo z kra-
kowskiej perspektywy wiosennie się zapowiada), ale jego ewentu-
alny brak nie jest spowodowany usunięciem WordArtów . 
Tegoroczne Dętki są wyjątkowe! Nie tylko dlatego, Ŝe po raz kolej-
ny moŜecie czytać na nich „Globusika”, ale równieŜ dlatego, Ŝe to 
juŜ 10-ta jubileuszowa edycja tej imprezy. Wrosła ona w kołową 
tradycje niemal tak bardzo jak wspomniana wyŜej czcionka w glo-
busikowe strony. Z tej okazji przeczytać będziecie mogli o historii 
tej imprezy za którą słowo uznania naleŜy się Masajowi i Havliko-
wej. Natomiast tym, którzy chcą zapisać się w dętkowych annałach 
polecam zapoznanie się z Poradami Mistrzów. Przed konkurso-
wym przejazdem jest to lektura obowiązkowa! 
Tyle o sprawach bieŜących. Nasi stali czytelnicy (są tacy) zauwa-
Ŝyli z pewnością kilka kosmetycznych zmian w formie naszego 
pisma. Ewoluujemy. Po ewolucji czeka nas zapewne rewolucja, ale 
o tym przekonacie się gdy wyjdzie następny - Prima Aprilisowy 
numer. 
Jako nowa Redakcja chcieliśmy pozdrowić naszą ex-naczelną, 
która wyemigrowała na Islandię. Liczymy na to, Ŝe znajdzie wspól-
ny język z efuzywnymi wulkanami;) 
Na koniec wisienka na torcie. Prawdziwym hitem numeru jest tra-
dycyjna rubryka „Wszyscy ich znamy…” tym razem jednak zamiast 
pracownika Instytutu poznamy lepiej Lecha! Chatkowego z Lasku, 
Ŝywą legendę Dętek. 
Uprzejmie prosimy o nie przesyłanie „Nieprawda, Ŝe…” poniewaŜ 
tego zawsze jest za duŜo, a my i tak wymyślimy lepsze;) 

 
W imieniu Redakcji zapraszam do lektury, 

 
Maciek Czerski 
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To już było… 
 

Sylwester Kołowy w Łazach 
JuŜ trzeci raz Koło przywitało Nowy Rok w stacji badawczej 
w Łazach. śałować mogą wszyscy, którzy spędzali Sylwe-
stra w mniej geograficznym towarzystwie. 
 
Slajdowisko „Jaskinie w Gorcach i Beskidzie śywieckim” 
Porywająca prelekcja, przepastne gorczańskie dziury, umię-
śnieni speleolodzy i Ŝenująca frekwencja - tak w czterech 
epitetach opisać moŜna slajdowisko. Kto nie był niech Ŝałuje 
i przyjdzie na następne. 
 
Wieczór Gier i Zabaw 
Ostatnimi czasy Kołowicze upodobali sobie róŜne planszowe 
gry edukacyjne bardzo powiązane z geografią. Podczas wie-
czoru poświęconemu nim geografię zbrojeń i geografię poli-
tyczną reprezentowało RYZYKO, a geografię osadnictwa 
(jak sama nazwa wskazuje) OSADNICY. 
 
Sesja…? 
No była… A dla niektórych to jeszcze będzie;) 
 
 

To nas czeka… 
 

Karnawałowy Bal Geografa 
Jako, Ŝe jest nastał czas zabaw, zapraszamy na Karnawałowy 
Bal Geografa!  
Odbędzie się on 3 marca 2011, a miejsce zostanie podane 
wkrótce. Jest to impreza przebierana, wstępnie obowiązuje 
konwencja "Geografia wsi i rolnictwa". Liczymy na kre-
atywność, w planie konkurs na najbardziej oryginalny strój. 
Jest jeszcze duŜo czasu, Ŝeby wszystkich zaszokować swoją 
pomysłowością :) Nie musisz przebierać się za krowę;) 
 
Festiwal piosenki geograficznej 
W połowie marca będziecie mieli doskonałą okazję do zapre-
zentowania Swoich wokalnych umiejętności! Stańcie w 
szranki z ubiegłorocznymi zwycięzcami - śyłą i Masajem! 
NiezaleŜnie od tego jak śpiewacie - macie duŜe szanse! ;) 
 
Wystawa fotograficzna „Schroniska i schrony w górach 
świata” 
Ten nowatorski popularyzujący tematykę projekt będzie miał 
miejsce w marcu w holu przy bibliotece.  
 
Festiwal Huculski 
Od marca do października w Krakowie trwać będzie Festi-
wal Huculski. Jedną z jego części jest sesja "Huculszczyzna 
w badaniach młodych naukowców", która będzie miała miej-
sce 16.04.2011 r., a współorganizatorem której jest Koło. 
Jeśli chcesz pomóc przy jej organizacji, zgłoś się do Agaty 
Warchalskiej, która jest koordynatorem projektu.  
Ja juŜ się zgłosiłem! - Hanys 
 

Nowy rok rozpoczął się pod 

znakiem kobiet i młodszych 

roczników, które zdominowa-

ły zarząd. Rewolucja kadrowa 

się dokonała. MoŜemy się jesz-

cze jakiejś spodziewać za ka-

dencji prezes Wójcik? 

Wczoraj od Marty Gawlik usły-

szałam: wszystkie zeszłoroczne 

katastrofy przepowiadały tę: 

kobieta została prezesem!  Ale powaŜnie mówiąc, naleŜy 

się cieszyć, Ŝe tak wiele osób z pierwszego roku jest ak-

tywnie zaangaŜowanych w działalność koła. Jest to fak-

tycznie swego rodzaju rewolucja, do tej pory nie byliśmy 

do tego przyzwyczajeni.  Swoje plany na ten rok przed-

stawiłam juŜ na walnym zebraniu. Czy któryś zostanie 

uznany za rewolucję, zobaczymy. 

Czyli rewolucji nie będzie, bo, jak sama powiedziałaś, 

w tym roku trzeba raczej nastawić się na sprawne 

administrowanie. Organizujemy kilka sporych im-

prez. Więc nie ma co spodziewać się zmian? 

Jak zauwaŜyłeś, jest zjazd i 130-lecie koła. To waŜne 

wydarzenia i naleŜy poświęcić im bardzo duŜo czasu i 

pracy. Więc drastycznych zmian raczej nie przewiduję. 

Chyba, Ŝe za taką uznasz reaktywację Balu Geografa (w 

formie bardziej oficjalnej, niŜ te, które znamy z ostatnich 

trzech-czterech lat). 

Ustępujący prezes sporo mówił o naukowości. Dla 

jednych jest jej dramatycznie mało, inni wskazują, Ŝe 

koło nie ma w nazwie przymiotnika ‘naukowe’, więc 

naukowości i tak jest aŜ nadto.. Schizofrenia jakaś. 

Więc czym jesteśmy, klubem towarzyskim? 

Dla mnie koło jest miejscem, które pozwala nie tylko na 

relacje towarzyskie - choć te są oczywiście bardzo waŜne 

- ale daje ogromną szansę na rozwijanie swoich zaintere-

sowań, wymaga to jedynie odrobiny zaangaŜowania. Nie 

powinno się oczekiwać, ze wszystko załatwi sam zarząd. 

Mamy oczywiście swoje plany i pomysły, ale jest nas 

tylko siódemka i nie zrobimy wszystkiego sami. Obecnie 

zapisanych na liście członków koła jest ponad sto osób!  

Z ŻYCIA KOŁA O porażkach nie myślę, jestem 
zdecydowaną optymistką  

 
z nowym Prezesem Koła Geografów UJ 

Renatą Wójcik rozmawia  
Krzysztof Lepczyński 

Fot. Sylwia Roman 
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Porady Mistrzów 

Specjalnie na Jubileuszowe Dętki krakowscy specjaliści 
w zjeździe na tym wyjątkowym gumowym zimowym przy-
jacielu polskich geografów, zgodzili się podzielić swoimi 
doświadczeniami i uchylili rąbka tajemnicy swojego 
sukcesu. Mamy nadzieję, ze rady Dętkowych Mistrzów 
pozwolą wam uzyskać satysfakcjonujące wyniki. Niech 
będą one jeszcze lepsze niŜ te z egzaminów. 
 
Znana i lubiana juŜ od wielu lat Ania Bieniasz 
JeŜeli chodzi o technikę zjazdu na dętce zaproponowała-
bym podział na dwie kategorie. W zaleŜności od tego, 
w której kategorii druŜyna chciałaby odnieść zwycię-
stwo rady są róŜne ;) 
 

Prędkość: 
Z obserwacji druŜyn, które zajmowały pierwsze miejsca 
w 'głównej' kategorii powiedziałabym, Ŝe najwaŜniejszy 
jest zjazd w taki sposób by nie "zapracować" na punkty 
karne. W dotychczasowych edycjach punkty karne spra-
wiały, Ŝe druŜyna o najszybszych czasach spadała nawet 
na 7 miejsce. Dlatego wygodne ułoŜenie na dętce –
 umoŜliwiające utrzymanie nóg w powietrzu przez cały 
zjazd – oraz prawidłowy rozbieg (zakończony przed 
wyznaczoną linią) są kluczowymi elementami. Niektó-
rzy twierdzą, Ŝe pozycje dętkowe dobrze jest przećwi-
czyć 'na sucho' w noc poprzedzają zjazdy – z obserwacji 
zwycięskich druŜyn naleŜałoby stwierdzić, Ŝe musi być 
w tych chociaŜ odrobina prawdy;) 

Ile fantastycznych rzeczy moŜna by przygotować, gdyby 

choć połowa zaangaŜowała się w Koło w czynny sposób (i 

nie mam tu na myśli umycia po sobie kubka). Dlatego chcia-

łabym zachęcić do dalszego przelewania swoich pomysłów 

na drzwi. 

Co uwaŜasz za flagowe przedsięwzięcie koła? 

Takim są chyba Dętki, niewątpliwie kojarzone z KGUJ przez 

inne polskie koła i nie tylko. 

Koło dziennikarzy organizuje „Mediatory” [studenckie 

nagrody dziennikarskie], które mają zasięg ogólnopolski i 

stała się naprawdę powaŜną imprezą. Tak powaŜną, Ŝe 

mało kto zdaje sobie sprawę, Ŝe organizuje ją studenckie 

koło naukowe! Czy kiedykolwiek bylibyśmy w stanie po-

rwać się na coś podobnego? 

Pewnie chcielibyśmy, ale na chwilę obecną nie jesteśmy w 

stanie. Do tego potrzebni są ludzie, a obecnie kaŜdy, kto chce 

aktywnie działać w kole, juŜ ma swoje zadanie. Nie moŜemy 

zrobić wszystkiego rękami garstki ludzi. Oni teŜ czasem mu-

szą spać, jeść, uczyć się. 

Więc słabą stroną koła jest zaangaŜowanie jego człon-

ków? Pojawiały się juŜ pomysły, by nieaktywnych pozba-

wiać członkostwa… 

A silną stroną? 

Co będzie największym Twoim sukcesem, a co największą 

poraŜką jako prezesa? 

O poraŜkach nie myślę, jestem zdecydowaną optymistką i 

cały czas mam nadzieję, Ŝe będę mogła patrzeć na ten rok jak 

na pasmo sukcesów. Ale najwaŜniejsze będzie dla mnie przy-

gotowanie obchodów rocznicy koła. O zjazd jestem spokoj-

na, przygotowania idą pełną parą i mamy świetną ekipę zaan-

gaŜowanych ludzi. MoŜe jeszcze nie wszyscy wiedzą, ale 

zjazd organizowany jest nie tylko przez nas, ale we współpra-

cy z kołem naukowym geografów UP. Tam prezesem teŜ jest 

kobieta! 

* OGŁOSZENIE PŁATNE *  

Podziękowania 
  

  

 Pełen wdzięczności chciałbym, na łamach GLO-

BUSIKA, podziękować mojej serdecznej KoleŜance 

Kasi W. za uratowanie Ŝycia.  

 Gdyby nie jej heroiczny bój o moje Ŝycie i zdro-

wie tegoroczną edycję Dętek oglądałbym zapewne w 

TV, w którymś z paryskich szpitali. Jej krągłe, kobiece 

biodra były dla mnie wsparciem i ostoją w najbardziej 

przeraŜających chwilach mojego Ŝycia. W ramach po-

dziękowań, natchniony boskimi biodrami Katarzyny, 

ułoŜyłem krótki poemat: 

 

 

Na placu Zgody do metra schodzę 

Sznurówka dynda przy lewej nodze 

Wina butelka we krwi buzuje 

Sznurówkę czarną butem przydeptuję 

Kontrolę nad ciałem tracę powoli 

JuŜ Ŝycie składam Wszechmogącego woli. 

Nagle oparcie, trzymam się czego?? 

Czegoś Miękkiego, czegoś Krągłego 

To Biodra Kasi!! Moje uratowanie!! 

Jedyna pamiątka- dziura w kolanie 

 

    śYŁA 
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Styl: 
Muszę przyznać, Ŝe jest to moja ulubiona kategoria, 
zgodnie z filozofią, Ŝe 
wszelkie działania stu-
denckie powinny być 
przede wszystkim dobrą 
rozrywką. Jako, Ŝe w kate-
gorii "styl" zazwyczaj li-
czy się innowacyjność 
trudno jest zaproponować 
coś co mogłoby zapewnić 
zwycięstwo. Były juŜ prze-
b r a n i a ,  u d z i w n i o -
ne pozycje, półgoły holen-
der... Co nowego moŜna 
jeszcze wymyślić? Trud-
no powiedzieć, ale zapew-
ne wygra ten kto przy oka-
zji sam będzie bawił się 
najlepiej. 
 
Agata Warchalska, Laureatka II miejsca na 
„Dętkach 2006"  
Pozycja zjazdowa: najlepiej ćwiczyć ją juŜ na długo 
przed Dętkami. W planach było nawet kiedyś, by nasze 
Koło przed kaŜdymi Mistrzostwami organizowało obóz 
kondycyjny… PoniewaŜ jak dotąd nie doszło do tego, 
jesteśmy zdani na to, by ćwiczyć indywidualnie lub – 
najlepiej - ze swoim partnerem/partnerką. Okazji jest 
wiele: wszelkie kołowe wyjazdy, popołudnia w trakcie 
zajęć terenowych, wieczory na kołowej sofie… Do-
świadczenie pokazuje, Ŝe optymalnym układem jest, by 
zawodnicy danego zespołu byli róŜnej płci. Do końca 
nie wiadomo, dlaczego – zapewne jest to jedna z tajem-
nic Matki Natury. 
Styl zjazdu: zwykle dość długo się go opracowuje i 
nad nim debatuje, czy to w zespołach, czy teŜ w więk-
szych grupach. W praktyce, w kluczowej chwili ze-
tknięcia ze śniegiem, pochyłością i prawami fizyki, za-
wodnicy koncentrują się głównie na tym, by nie wypaść 
z trasy, nie stracić orientacyjnego wyczucia, gdzie jest 
meta, nie wybić sobie zębów i palców oraz nie znisz-
czyć toru (!!!). Proponuję więc, by na tym się skupić, a 
styl sam się znajdzie. Pamiętaj takŜe o złotej zasadzie: 
nigdy nie jeŜdŜę po alkoholu ;). 
Nazwa druŜyny: powinna być chwytliwa, niewulgarna 
(choć zarazem bez przesady z przyzwoitością – jeste-
śmy w końcu na Lasku, pod dachem Lesia, który prude-
rii nam nie daruje), najlepiej teŜ, by kojarzyła się z geo-
grafią. Choć nazwa druŜyny, w której osobiście wystę-
powałam, nawiązywała do jednego z gatunków mrówek 
(moim partnerem był kolega z biol-geo), proponuję szu-
kać inspiracji w podręcznikach do glacjologii, ew. hy-
drologii czy klimatologii. Co przy okazji moŜe się tez 
przydać takŜe poza Dętkami ;).  

 
 
 
 
 
 

 
Kej, Dobra Dusza Dętek (DDD) 
Jak zjeŜdŜać? Zjazdy na dętkach opisuje wiele wzo-
rów i zmiennych. Oprócz zmiennych fizycznych (dzień/
noc, nachylenie stoku, napompowanie dętki, śliskość 
śniegu, zjeŜdŜalność dętki, jej masa, zaprószenie prze-
strzeni powietrznej przez tzw. śnieg, szybkość począt-
kowa czy wszelki opór), istnieją teŜ waŜne zmienne 
społeczne (A- atrakcyjność parnerki/partnera zjazdowe-
go – w sensie wagowym – jak wiadomo większa wa-
ga=szybszy zjazd – ale nie tylko, jego/jej wyślizganie – 
W, zwane inaczej doświadczeniem i stopień bezwład-
ności B teŜ są waŜne). Jako, Ŝe kaŜdy z nas jedzie po 
tym samym torze, szukamy partnerki (lub partnera) naj-
bardziej atrakcyjnej i wyślizganej – a w przypadku 
zmiennej B, jej preferowana wielkość zaleŜy juŜ od 
upodobań. Niektórzy wnikliwi badacze zauwaŜają teŜ 
waŜny wpływ innych katalizatorów zjazdowych takich 
jak: ilość dętek w grupie, ilość dętkowiczów,  suma-
ryczny poziom alkoholu i względna ocena sytuacji (tu 
np. w jak dalekiej odległości są od nas drzewa, prze-
paść, niebezpieczny rów, czy Pepsi itd. :)). Szczególnie 
dla tzw. Stylistów (czyli tych, którzy liczą na nagrodę 
za styl lub po prostu szukają wraŜeń) waŜne są pozycja 
i końcówka zjazdu. Tu jedynym ograniczeniem jest 
więc tylko wyobraźnia. Jak wiadomo, najciekawszymi 
pozycjami zjazdowymi są te grupowe. MoŜna wtedy 
np. robić gwiazdę trzymając się za ręce, kulig podłuŜ-
ny, kulig na 
wy s o ko ś ć , 
kulig w 3D 
lub po prostu 
zjechać na 
k a n a p k ę . 
N i e k t ó r e 
pozycje zjaz-
dowe, te naj-
bardziej le-
g e n d a r n e , 
wydają się 
być kosmicz-
nie niepraw-
dopodobne. Są to np. podświetlna waŜka, wielka kupa, 
przewrócony pająk, skrzyŜowane stonogi czy „na Ho-
lendra”. No ale przecieŜ dętki są po to, Ŝeby zaprzeczać 
prawom fizyki i zakrzywiać przestrzeń :) 
 
 
Asia Mierzwa & Łukasz Jankowski, obrońcy tytułu 
z zeszłego roku i Zwycięzcy „Dętek 2008” 
Krótko i treściwie: 
1. nie jest najwaŜniejsza wygrana ale emocje!!! 
2. rozciągnięcie dętki przed startem i przy okazji siebie 
3. dobre ulokowanie wentyla miedzy nogami 
4. dobry rozbieg  
5. dobry balans 
6. i oczywiście naskok na partnera/partnerkę:) 

Mistrzowie Anno Domini 2010 

Znana i lubiana Anna B. 
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Trochę historii i dętkowej euforii 
 
„Na początku było słowo”1, tak więc od słowa wy-
pada zacząć. 
 
„Dętka” – pochodzi od słowa „dęty” („napełniony 
powietrzem, wewnątrz pusty”)2, etymologicznie 
oznacza napompowany gumowy pierścień wypeł-
niony powietrzem, umieszczony wewnątrz opony. 
W nowszym, potocznym znaczeniu „dętka” oznacza 
osobę zmęczoną, wyprutą czy sflaczałą. Mówimy 
teŜ tak o osobie mało zorientowanej w jakiejś dzie-
dzinie.3 

 
Geografowie słowo „dętka”, a w szczególności w 
liczbie mnogiej „dętki”, kojarzą ze sportem, zawo-
dami, rywalizacją, pucharem lub czasopismem 
(„Globusik” dętkowy). „Dętki” utoŜsamiane są rów-
nieŜ z Chatką Lasek w Beskidzie śywieckim. Sko-
jarzenia nie zawsze są jednak zgodne z historią. 
„Dętki” mają juŜ dziesięć lat (dla porównania: Lan-
dryn pisze swoją magisterkę cztery lata, a Struś 
doktorat dziewięć). Zmieniali się ludzie, zmieniały 
się miejsca. Idea pozostała. 
 
Wszystko zaczęło się późną jesienią 2001 roku. 
Kroniki milczą o rodzącym się pomyśle, jednak 
osoby, które siedziały wtedy w lokalu koła, na pod-
daszu Grodzkiej 64 dokładnie pamiętają jak zrodzi-
ła się idea zjazdów na dętkach. Szczepan śurek, 
ówczesny Prezes KGUJ, wspomina: „Jakoś na po-
czątku zimy padł pomysł jakiejś imprezy, na którą 
mogły by przyjechać osoby z innych ośrodków, Ŝe-
by się bardziej zintegrować ogólnopolsko. Zbiegło 
się to jakoś z odkryciem dętki od cięŜarówki, jako 
najlepszym przedmiocie zjazdowym – i z tych 
dwóch rzeczy narodziła się idea mistrzostw w zjeź-
dzie na dętkach.”. 
 
Pierwsze Mistrzostwa w Zjeździe na Dętce o Pu-
char KGUJ (tak brzmi oficjalna nazwa imprezy) 
odbyły się w Beskidzie śywieckim, w zaprzyjaź-
nionej wówczas chatce na Skalance. Uczestnicy 
wspominają siarczysty mróz (-20ºC), duŜą ilość 
śniegu i oczywiście znakomitą zabawę. Na zawody 
przybyli geografowie (i nie tylko) z Torunia, War-
szawy oraz oczywiście Krakowa. Pierwsze zwycię-
stwo w Mistrzostwach przypadło w udziale parze 
homogenicznej – ElŜbiecie i Sylwii z Torunia. Dru-
gie miejsce zajęła „DruŜyna Prezesów” z Krakowa, 

która została wieczorem zdyskwalifikowana za nie-
stosowne zachowanie.4 

 
Drugie „Dętki” miały miejsce na Niemcowej 
(Beskid Sądecki). Szczepan śurek wspomina, Ŝe 
przybyła wtedy silna ekipa z Warszawy. Właśnie do 
tego ośrodka akademickiego powędrował drugi pu-
char5 
 
Kolejne, trzecie „Dętki”, zawitały po raz pierwszy 
na Lasek. Najszybszą ekipą zawodów okazała się 
druŜyna z Bydgoszczy. Poza tym przybyli studenci 

z Lublina, Poznania, o Krakowie nie wspominając.6 

 
W 2005 roku, pod koniec lutego, Mistrzostwa po 
raz drugi zostały zorganizowane na Niemcowej. 
Owe „Dętki” były wyjątkowe pod kilkoma wzglę-
dami. Po pierwsze zawody zdominowały ekipy „nie 
geograficzne”. Odzwierciedleniem tej sytuacji były 
miejsca na podium: złoto dla kulturoznawcy z Kra-
kowa i wuefistki z Poznania, srebro dla studentów 
historii i ochrony środowiska UJ, brąz ex aequo dla 
informatyka ze Śląska i polonistki z Krakowa oraz 
pary geografów z Bydgoszczy. Po drugie nastąpiła 
kumulacja wypadków, z czego jeden bardzo powaŜ-
ny. Jak to opisał Michał Plaza: „koleś się połamał, 
(…) trafił do Nowego Sącza na dyŜur do, jak to sam 
określił, umieralni. Wypadek podobno taki: koleś 
jakoś w czasie jazdy włoŜył nogę do środka dętki i 
noga mu została w śniegu, a on pojechał. Z Pozna-
nia był...”. Na miejsce wypadku został wezwany 
GOPR. Ratownicy udzieli drugiej pomocy 
(pierwszej udzielili współtowarzysze zjazdów) oraz 
zwieźli poszkodowanego do szpitala. 
 

1Ewangelia wg św. Jana (1,1) 
2Poradnia Językowa Instytut Filologii Polskiej UWr, http://www.poradnia-jezykowa.uni.wroc.pl 
3Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/ 
4Globusik, 1/2002 
5Sprawozdanie z działalności KGUJ w roku akademickim 2002/03 
6Sprawozdanie z działalności KGUJ w roku akademickim 2003/04 
 

Skalanka - Dętki 2006 
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W kolejnym, 2006 roku „Dętki” wróciły na Lasek 
i ku radości Lecha zagościły tam juŜ na stałe. 
Ilość osób przekroczyła oczekiwania organizato-
rów – chatka pomieściła ponad osiemdziesiąt 
osób, a w zawodach wzięło udział trzydzieści 
druŜyn (z Gdańska, Poznania, Warszawy, Byd-
goszczy oraz Krakowa). Zjazdy odbywały się na 
stoku niedaleko chatki. Jak wspomina Łukasz 
Jankowski: „jeden z zawodników nie wyhamował 
w odpowiednim miejscu i wjechał prosto w las”. 
Pierwsze miejsce zajęła druŜyna „Las Maquinas” 
z AWF w Poznaniu. Pozostałe miejsca na podium 
rozdzielili pomiędzy siebie członkowie KGUJ, 
których dyplomy po dziś dzień zdobią ściany sie-

dziby Koła. Dobra forma ekipy krakowskiej była 
zapowiedzią nadchodzącej hegemoni KGUJ. 
 
Szóste „Dętki” przyniosły pierwsze zwycięstwo 
KGUJ („Zespół Dałna”). Pozostałe miejsca zajęły 
silna jak zawsze ekipa z Poznania i spragniona 
sukcesów druŜyna ze stolicy. Po raz pierwszy 
przyznano nagrodę specjalną. Jak napisano o niej 
później w „Globusiku”: „(...) trochę tajemnicza 
nagroda bibliotekarza KGUJ za najefektowniej-
szy upadek. Była to półlitrowa „Krakowska” (no 
bo przecieŜ nie „Gdańska”) oraz niezmierny za-
szczyt wypicia jej wraz z szacownym gronem sę-

dziowskim, do którego nota bene naleŜał ww. bi-
bliotekarz. Otrzymała ją druŜyna „Dyferencjał 
Semantyczny” (Monika Jaczewska i Michał Pla-
za)7.”. ZwaŜając na wcześniejsze wypadki redak-
cja dętkowego wydania „Globusika” ostrzegała 
uczestników Mistrzostw: „Uwaga! Organizatorzy 
mają zakontraktowaną z NFZ tylko jedną chustę 
trójkątną. Środki przeciwbólowe zadłuŜyły się, 
bandaŜ zajął komornik a kołowy anestezjolog wy-
jechał do Irlandii.”8. 
 
„Dętki” w 2008 roku zdominowała ekipa gospo-
darzy. Pierwsze i trzecie miejsce obsadzili człon-
kowie KGUJ. Pomiędzy nimi uplasowała się jesz-

cze bardziej 
spragniona suk-
cesów druŜyna 
ze stolicy. Cie-
kawostką Mi-
strzostw był 
start dziewczyn 
w pełnym ko-
biecym rynsz-
tunku (makijaŜ, 
biŜuteria i sam 
Bóg wie co jesz-
cze). Zapatrzeni 
w rozpędzone 
niewiasty męŜ-
czyźni wodzili 
za nimi wzro-
kiem, aŜ do mo-
mentu gdy nie-
fortunny zjazd 
zakończył się na 
drzewie (z rela-
cji naocznych 
światków wie-
my, Ŝe było to 

drzewo iglaste typu choinka). Zderzenie okazało 
się nieprzyjemne w skutkach dla obu dziewczyn: 
jedna dość mocno potłukła czoło – urazy ocenio-
no jako „guzy na trzy palce”9, natomiast drugiej 
dziewczynie urwało… kawałek ucha (zahaczając 
o gałąź kolczykiem). 
 
Pomimo owianych złą sławą wcześniejszych wy-
padków i urazów, rok 2009 przyniósł rekord fre-
kwencji. Do chatki Lasek przybyło ponad 120 
osób (w tym geografowie z Holandii, Słowenii i 
Słowacji).  

 

7Globusik, 2/2006 
8Globusik, 1/2006 
9Michał Plaza 

Lasek - Dętki 2006 
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 Znalezienie wolnego miejsca na podłodze było 
nie lada sukcesem (przynajmniej na tym polu 
stolica mogła zaspokoić swoje niesłabnące aspi-
racje). DuŜa liczba chętnych do udziału w za-
wodach zmusiła organizatorów do zmiany za-
sad – zjazdy odbywały się w czteroosobowych 
(a nie jak do tej pory bywało, dwuosobowych) 
druŜynach. Co więcej, inwencja organizatorów, 
duŜa ilość świeŜego, białego puchu (i nieprze-
mijające wspomnienia o urwanym uchu) skłoni-
ły do wznowienia nagrody specjalnej – za styl 
zjazdu. Przyznano równieŜ drugą nagrodę spe-
cjalną – za najciekawszą nazwę druŜyny. Na-
groda ta związana była z fuzją dwóch dwuoso-
bowych druŜyn w jedną, a co za tym idzie – 
konsolidacją ich nazw. Pomimo moŜliwości 
miękkiego lądowania (patrz: ogrom śniegu) nie 
obyło się bez wypadków. Podczas nocnych 
zjazdów geograf ze stolicy złamał rękę. ZwaŜa-
jąc na art. 178a KK największym problemem 
okazał się transport poszkodowanego do szpita-
la. Puchar zdobyła ekipa z Krakowa wyprze-
dzając druŜynę z Warszawy oraz międzynaro-
dowy konglomerat kopersko-warszawsko-
bratysławski. 
 
Zeszłoroczne, dziewiąte Mistrzostwa, przycią-
gnęły po raz kolejny liczną rzeszę rządnych 
wraŜeń zmęczonych i wściekłych po sesji stu-
dentów. Nie powtórzono rewolucyjnej formuły 

(czteroosobowe druŜyny) z wcześniejszego ro-
ku. Postawiono na tradycję. Zjazdy odbywały 
się na stoku znacznie oddalonym od chatki, 
stwarzającym dogodne warunki do rozwijania 
duŜych prędkości, nierzadko przekraczających 
szybkość składów PKP CARGO. Bezpreceden-
sowym wydarzeniem było obronienie zdobyte-
go dwa lata wcześniej tytułu mistrzów przez 
Joannę Mierzwę i Łukasza Jankowskiego. MoŜ-
na by rzec tradycyjnie, pozostałe miejsca na 
podium zajęły druŜyny ze stolicy. Przyznano 
takŜe nagrodę za styl dla Anny Bieniasz i Clinta 
Hotvedta (reprezentanta USA i zarazem Holan-
dii). 
 
„Dętki” to od lat stały punkt w kalendarzu im-
prez kaŜdego szanującego się geografa (i nie 
tylko). PrestiŜ imprezy wrasta z roku na rok, a 
wieści o dobrej zabawie sprawiają, Ŝe liczba 
uczestników nie maleje. W tak zacnym towa-
rzystwie nawet ścisk i duŜa ilości gazów w pep-
si nie zniechęcają. Pomimo tego, Ŝe to juŜ dzie-
siąte „Dętki” pewne pytania pozostają wciąŜ 
bez odpowiedzi: jak zjechać Ŝeby się nie przeje-
chać? gdzie będę dzisiaj spał(a)? ile osób przy-
jechało w tym roku? itd. Wiemy jedno – ci, któ-
rzy pragną zwycięŜać, powinni wziąć sobie do 
serca słowa kanadyjskiego kolarza10: 
„Odpoczywać musisz równie intensywnie, jak 
trenujesz”. 

 
Michał Jakiel i  
Marta Gawlik 

10Roger Young – teŜ uŜywa dętek ☺  

Koszarawa - Dętki 2009 
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Data Miejsce Klasyfikacja Nagrody specjalne 

luty 2002 Skalanka, Beskid 
śywiecki 

1. „Pędzące czarownice”-  Ela i Sylwia – Toruń 
2.  DruŜyna Prezesów z Krakowa (dyskwalifikacja za niesto-
sowne zachowanie wieczorem)? 
3. „Leśne Pyty”-  Ochrona Środowiska UJ 
4. „Sekta GS”- Waldek i Tomek- KGUJ 
  

- 

22-23 lutego 2003 Niemcowa, Beskid 
Sądecki 
  

1. SKNG UW 
  

- 

20-22 lutego 2004 Lasek, Beskid  
śywiecki 

1. Bydgoszcz   

25-27 lutego 2005 Niemcowa, Beskid 
Sądecki 
  

1. Tomasz Kwilosz (Kulturoznawstwo- Kraków UJ)  i Agata 
Pietrzak (AWF Poznań) 
2. Basia Gajewska (Ochrona Środowiska UJ) i Małgorzata Szy-
biak (Historia UJ) 
3. Tomek Kryczek (Informatyka UŚ) i Aneta Szymaczak 
(polonistyka UJ)  oraz 
Michał Januszewski (Bydgoszcz) i Justyna Iskra (Bydgoszcz) 
  

 - 

18-19 lutego 2006 Lasek, Beskid  
śywiecki 

1. „Las Maquinas”  Ola Czernko i Michał Chlebicz, AWF Po-
znań 
2. „Myrmica rurba” Agata Warchalska i Dominik Poskłonka- 
KGUJ 
3. „Zmęczeni po nocy” Anita Bernatek i Łukasz Jankowski- 
KGUJ 
4. „Aleg meine geomorfology III” Justyna Iskra i Michał Janu-
szewski, UKW Bydgoszcz 
5. „Bifurkatorzy” Mariusz Dorosz i Krzysiek Pabian 
(Warszawa) 

 - 

23-25 lutego 2007 Lasek, Beskid  
śywiecki 

1. „Zespół Dałna” Kamila Motyka i Tomek Marzetz- (KGUJ) 
2.  „Kubango na Okawango” Marta Gawron i Krzysztof Pio-
trowski, Poznań 
3. „Pańczo i ŚnieŜne Ranczo”  Michał i Daniel Piętka Warsza-
wa 
4.  „Królicza Łapa i Kocie Oko” Poznań 
5. „Międzymiastowa” Natalia Kryczka, Krzysztof Pabian 
(Łódź, Warszawa) 

Za najlepszy upadek:  
„Dyferencjał Seman-
tyczny”  (KGUJ) 
  

22 - 24 lutego 
2008 

Lasek, Beskid 
 śywiecki 

1. Joanna Mierzwa i Łukasz Jankowski- KGUJ 
2. Magda Sternik i Michał Markowski- Warszawa 
3. Anna Grzywa i Piotr śyciński- KGUJ 
  

 - 

13- 15 lutego 
2009 

Lasek, Beskid  
śywiecki 

1. „Torbacz Tim i Smoki z Jaczna” (Kamila Kowalewska, Jan 
Kwiatkowski, Łukasz Szczerbiński, Mariusz Sobierajski) 
(KGUJ) 
2. „Poranne wieloryby i grupa AA” (Warszawa) 
3. „Pajace” (Koper, Bratysława i Warszawa) 
  

Za styl: „Zespół Dał-
na i Masaj w Lapo-
nii” (KGUJ) 
Za nazwę: 
„Przekonać Bieniasz 
do pozycji 12-
:12” (KGUJ) 

12-14 lutego 2010 Lasek, Beskid 
 śywiecki 

1. „Ruczaj Champs” - Joanna Mierzwa i Łukasz Jankowski 
(KGUJ) 
2. „A gdzie ma k**** jechać w BOOK?!” 
- Maciej "Dzynek" Radyno i Magda Lichmira (Warszawa) 
3. „Wściekłe krowy” - Anula Nadolna i Grześ Łach 
(Warszawa) 
4. „Pierwsza miłość”- Kinga Wałaszek i Grzegorz Gałek 
(Wrocław) 
5. „Zginęli dwie studętki” - Konrad Wypijewski i Jan Kruszew-
ski (Gdańsk) 
  

Za styl: Anna Bie-
niasz i Clinton 
Hotvedt (KGUJ) 

Dętkowa tabela wszechczasów 

Opracowanie na podstawie archiwum KGUJ 
 
JeŜeli ktoś z czytelników posiada informacje na temat zwycięzców z pierwszych edycji Dętek– prosimy o kontakt z  
Redakcją. 
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Czasami nie zdajemy sobie sprawy wędrując po gó-
rach co kryje się wokół Nas. Zazwyczaj dostrzega-
my zastane piękno, lecz nie zatrzymujemy się pod 
drogowskazem i zastanawiamy się czy ktoś jeszcze 
spoglądał na te polany, lasy, strumienie jak my te-
raz. A przecieŜ to nie my wydeptaliśmy te szlaki, to 
nie my odkryliśmy tą Łemkowską dolinę. śeby ją 
poznać nie tylko taką jaka jest teraz musimy sięgnąć 
w głąb historii i odczytać jak Beskidy kształtowały 
się na przełomie XV-XVI w. Dlatego teŜ ksiąŜka 
„Łemkowie – kultura - sztuka – język” umoŜliwia 
nam poznanie tego co było tu kiedyś. Co było a dziś 
jest tylko wspomnieniem, bowiem w wielu miej-
scach jedynym śladem po Łemkach został zdziczały 
sad, stara piwnica, waląca się cerkiew. A my gdy 
zastanowimy się głębiej to nie wiele wiemy o tych,  

 
którzy pionierowali te szlaki, byli przed nami, Ŝyli, 
wychowywali swoje dzieci, tworzyli kulturę, wy-
znawali religię, która charakterystyczna była tylko 
dla tego ludu pasterskiego zamieszkującego lesiste 
Beskidy. JeŜeli chcesz stanąć pod tym drogowska-
zem po raz drugi i lepiej zrozumieć co kryje w sobie 
ten krajobraz zapoznaj się z jego historią by lepiej 
zrozumieć i nie pozwolić o nich zapomnieć. 
 
Sygnatura: G 1571 „Łemkowie – kultura-sztuka – 
język” 
Materiały z sympozjum zorganizowanego przez ko-
misję turystyki górkiej ZG PTTK Sanok. 

 
Ula Nycz 

Nieprawda, Ŝe... 

...na zebraniach redakcji publicznie i głośno o(b)lewa się 

Panią Prezes Zarządu. 

...zdobycie płynu do mycia naczyń w IGiGP było jedną z 

dwunastu prac Heraklesa. 

...śyła i Manuel dorabiają pozując jako modele na ASP. 

...Majox w dalszym ciągu nie zna odpowiedzi na pytanie 

„co z tymi glebami?” 

...redakcja nie bardzo radzi sobie ze składaniem… 

...na Kampusie grasuje Yeti. 

...Manuel uŜywa prostownika do wymuszania zaliczeń. 

...TVP proponowała wykupienie praw do organizacji 

„Dętek” w celu produkcji nowego programu „Gwiazdy 

zjeŜdŜają na dętkach”. 

...na dach Instytutu Zoologii zostanie przeniesione krakow-

skie zoo. Tam będzie się znajdować delfinarium. 

...budowa stacji meteorologicznej na Kampusie w pobliŜu 

planowanej linii szybkiego tramwaju jest przejawem kulu-

arowych walk toczonych miedzy Zakładem Klimatologii a 

pracownikami specjalizującymi się w geografii transportu. 

...przeniesienie fabryki Wawela do Dobczyc wiązało się z 

rządowymi planami utworzenia na obszarze gminy Dob-

czyce Doliny Uciech na wzór Doliny Krzemowej w USA. 

...Marcin R. ma zwolnienie od połoŜnej. 

...w Kauflandzie sprzedają noŜe do patroszenia Yeti. 

...poprzedni prezes rozwaŜa karierę zawodnika sumo. 

...na egzaminie z Geografii  transportu moŜna było się  

przejechać… 

…Monika ś. została przeniesiona z archiwum KGUJ do  

Luwru. 

...jest planowane uruchomienie nowego kursu 

(konwersatorium + terenówki na Kurdwanowie) z geogra-

fii osadnictwa pod nazwą „Praktyczne aspekty badań pre-

ferencji klubowych - sztuki walki, ucieczka, zmiana toŜsa-

mości”. 

...śyle pękają plecy. 

...dziewczyny widziały skrybę na 1 piętrze Luwru. 

...Logo Globusika jest rozpoznawalne jak logo The Times. 

...w katakumbach w ParyŜu jest mokro, ciasno, cuchnie i 

podoba się dzieciom. 

...Edith Piaf leŜy na cmentarzu Père-Lachaise - imprezuje z 

Molierem w grobowcu Oskara Wilde`a . 

...śuraw odpisuje pięknym nieznajomym dziewczynom na 

smsy. 

...Mariusz chudnie w oczach. 

...trzeba było zapłacić Ŝeby wygrać Dętki (nadal moŜna 

zapłacić). 

…w pokoju 3.18 TVN załoŜyło nowe studio nagraniowe. 

…z Tatr skradziono zlepieniec koperszacki. 

...Renata zgubiła kartę i nie będzie tarota. 

...między jeziorami Gardno i Łebsko coś dupło. 

Bibliotekarz poleca! 
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Marginesy notatek 

Podstawy ekonomii 
[o NFZ] Płacimy składkę to oni łaskawie zafundują nam 
darmowe szpitale. To ze Ktoś ma termin operacji za kilkana-
ście miesięcy to nie waŜne. DoŜyje, nie doŜyje. Trudno – ale 
ma. Takie przyjazne państwo. 
 
Wracam autobusem z Kampusu, widzę jak facet rozmawia 
przez komórkę i słyszę: "A wiesz, k***, uczę historii i mam 
straszny zapier***..." i aŜ chciałem mu powiedzieć: 
"Człowieku, coś tutaj jest, k***, nie tak!" 
 
Najlepszą działkę, jaką moŜna kupić, to ta na cmentarzu. 
 
[o NFZ] Składka na biednego dziadka.  
 
Święty Mikołaj? Biskup. Jaki jest strój biskupa kaŜdy wie - 
mitra, pastorał… Natomiast tu ganiają jakieś krasnale old- 
boye! 
 
Jeden gość oŜenił się z choinką. Nie rozbiera jej przez cały 
rok, kocha ją. Związek uczuciowy, emocjonalny z choinką. A 
gdzie ten seks z choinką? No prawda, moŜe być białe mał-
Ŝeństwo. 
 
Jak ktoś się uczy z knotów ekonomicznych do tego egzaminu 
to jego szanse nie są zbyt duŜe. Ktoś nie wierzy – moŜe się 
przekonać! 
 
W szkołach się utarło Ŝe Luter przybił na drzwiach 95 tez. 
Zawsze tu mam ochotę zapytać – a jakim gwoździem? 
 
[o egzaminie] Jeśli ktoś nie chce napisać – ja mu nie jestem 
w stanie przeszkodzić! 
 
Jak ląduje Ŝołnierz, spadochroniarz, złamanie śródstopia, to 
zmiana podeszwy. Wiadomo wyprofilować inaczej. Nowe 
buty. A te stare gdzie? Do Polski! 
 

Geografia regionalna świata 
Europa cała jest jednym wielkim półwyspem Danii (o prze-
praszam – Azji). 
 
Zatoka biskajska słynie z rzygania. śeglarze płynąc z europy 
do Ameryki Pn. tam najczęściej oddają swoją daninę neptu-
nowi. 
 
Po rosyjsku nos to półwysep. KaŜdy z państwa ma swój pół-
wysep. Jedni dłuŜszy, drudzy krótszy… 
 
Kreta to nie Ŝona kreta. śona kreta to kretowa! 
 

Jak któryś z panów spotka miłość swojego Ŝycia, która jest 
zawsze mokra i gorąca to moŜna ją nazwać Gwineą.  
 
[na egzaminie – rozmowa wykładowców – egzaminatorów:] 
– Widać niektórzy jeszcze myślą, Ŝe czerwona bielizna przy-
nosi szczęście... 
– Niech sobie lepiej kupią atlas geograficzny. 
 
 
Statystyka 
Na slajdzie zamiast symbolu całki pojawia się rysunek 
ołówka. Komentarz prowadzacego: 
To są atrakcje jakie funduje nam firma Billa Geatsa. Ale 
trudno. Ja się na nim zemszczę. 
Komputer teŜ uznał, Ŝe [całka] to rzecz wstydliwa. 
 
System środowiska przyrodniczego 
[na egzaminie] Czuję pewien dyskomfort w związku z tym 
testem, który przygotowałem, bo w tym semestrze było tak, 
Ŝe jak wykład był w poniedziałek, to juŜ w czwartek mogłem 
przeczytać w Globusiku to o czym była na nim mowa...  
 
Więcej „marginesów” juŜ w następnym numerze Globusi-
ka!:) 

 

 
 

SPROSTOWANIE 
 

 
Chciałybyśmy publicznie sprostować pewne kwestie wynikłe podczas weryfikacji punk-
tów do POTu (Paryskiej Odznaki Turystycznej). 
 
 
Nieprawdą jest, Ŝe zaliczyłyśmy Skrybę na I piętrze w Luwrze. 
Zrobiłyśmy to piętro niŜej. 
 
Niniejszym przyznajemy rację Monsieur Julés i śyleé  
- mamy dla Was trzy magiczne literki… 

 
UPS! 

 
Bisous, bisous! 

Trzy Misie 

OGŁOSZENIE PŁATNE * OGŁOSZENIE PŁATNE * OGŁOSZENIE PŁATNE 



 
Lechu 

Chatkowy na Lasku 

Czechówka, lotnisko, prezesówka? Dlaczego? 
Wbrew pozorom jednak lotnisko.  Najszybciej się nagrzewa i jest najbardziej towarzysko. 

 
Geografowie są najfajniejsi poniewaŜ… 
Wesoło z Wami jest. Jesteście spontaniczni i zawsze coś chcecie robić. KaŜda inna grupa ma jakiś problem, Ŝe zim-
no, Ŝe pada, Ŝe śnieg, a Wam to nie przeszkadza.  

   
Moje ulubione miejsce w okolicy:  
2 jeziorka i urwisko. Nigdy tam nie byliście. 

 
Chciałbym zmienić w sobie: 
Wybuchowość. Jak mi ktoś wciska ciemnotę to wybucham. 

 
Chciałbym zmienić w chatce: 
Nic. W porównaniu do innych chatek jest dobrze. 

 
Największe moje osiągnięcie: 
He He… To, Ŝe mimo wszystko chcecie tu przyjeŜdŜać. 

 
Ze wszystkich chatkowych wydarzeń najlepiej pamiętam: 
Przez 10 lat duŜo się tego uzbierało… Wasze pierwsze Dętki. To był mój drugi, albo trzeci rok na Lasku i nigdy 
wcześniej tylu osób tu nie było. Przychodzili i przychodzili, a ja zastanawiałem się, gdzie oni wszyscy się zmiesz-
czą… 

 
Jakieś wspomnienie z Dętkami w tle: 
Początki. Siedziałem u sąsiada, patrzę a tu idzie Michał Plaza. Szedł na kompas.  Śniegu po pas, a on przedziera się 
przez zaspy. Cały czas szedł 50 metrów od wydeptanej ścieŜki. To był jego pierwszy raz na Lasku i nie wiedział, Ŝe 
ta ścieŜka tam jest. Machałem do niego, wołałem, ale on się uparł i dalej szedł na przełaj. Strasznie mnie to rozbawi-
ło. 
 
W Dętkach zawsze najbardziej lubiłem: 
Anitkę! Bo jest zawsze taka uśmiechnięta ;) 

   
Zaś najmniej lubiłem: 
Były takie zgrzyty… Cwaniactwo niektórych osób. 

 
Jeśli nie Lasek to: 
No nie wiem… Propozycji było duŜo… 

 
Częstotliwość  karmienia królików: 
Ja je kocham.... Jedzą kiedy chcą. Jeden ma juŜ 300% nadwagi. 

 
Standardowe pytanie: W wolnych chwilach... 
KsiąŜka, ksiąŜka, ksiąŜka. Literatura faktu. 

 
Na pewno wywalę z chatki dętkowicza, który… 
Będzie palił jakieś „wynalazki”. Za coś takiego nawet brata bym z chatki wyrzucił.  

 
Miejsce które muszę jeszcze zobaczyć: 
Nie mam preferencji… 

 
Dętkowiczom przekazałbym… (zasada chatkowa): 
Nie dyskutować z szefem chatki! 


