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Wstępniak 
 

Drodzy Czytelnicy! 
 
 Jesienią szperając w archiwum znalazłem plakat 
(wykonany na odwrocie mapy „Kraków na tle róŜnych etapów pań-
stwowości”) dotyczący zbierania materiałów do Primaaprilisowego 
wydania „Globusika” z 1992 roku. Zainspirowało mnie to do powtó-
rzenia pomysłu specjalnego numeru traktującego sprawy powaŜne 
z przymruŜeniem oka, a niezmierzonemu jak pokłady gazu łupko-
wego na Pomorzu poczuciu humoru Geografów, dającego upra-
gniony upust.  
 Po długich i burzliwych dyskusjach w gronie Redakcji o tym 
na co moŜemy sobie pozwolić, a co - mając na względzie chęć 
terminowego ukończenia studiów - lepiej sobie darować, oddajemy 
w Wasze ręce ten wyjątkowy numer „Globusika”. Znajdziecie w 
nim sporą ilość relacji z kołowych wydarzeń mających miejsce w 
ostatnim miesiącu, dział „Geografioły” (nazwa mówi sama za sie-
bie), „Marginesy notatek” - po raz pierwszy równieŜ zza granicy, 
wyjątkowo szczerą wersję „Nieprawda, Ŝe”, a takŜe specjalną ru-
brykę dedykowaną pamięci wszystkich studentów I roku, którzy 
dalej juŜ nie mogli…, za której opracowanie serdecznie dziękujemy 
doktorowi habilitowanemu Jarosławowi Balonowi. Na koniec trady-
cyjnie i juŜ nie tak ekstrawagancko jak ostatnio ”Wszyscy ich zna-
my, wszyscy kochamy” z profesorem Zbigniewem Ustrnulem. 
 Prosząc o wyrozumiałe potraktowanie naszej wyjątkowo 
radosnej twórczości, jednocześnie Ŝyczymy miłej zabawy przy 
lekturze niniejszego numeru. 
 

W imieniu redakcji 
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To już było… 
Bal Karnawałowy 
Owoce, warzywa, owady, zwierzęta gospodarskie, inŜ. Ma-
rek, Ŝółte rajstopy, ale równieŜ tradycyjne ludowe stroje do-
minowały na ostatkowym balu, który odbywał się w kon-
wencji wiejskiego wesela. Serdeczne dzięki dla organizato-
rów za świetną zabawę. 
 
Festiwal Piosenki Geograficznej 
Radość szczęścia i gorycz poraŜki. Odkryte nowe muzyczne 
talenty - zakryte uszy jury. Więcej w relacji na stronie 13. 

 
To trwa… 
I Turniej GPiRR 
Szuwar juŜ odpadł, ale zawody mimo to wciąŜ trwają!  

Wystawa „Schroniska i schrony w górach świata” 
Po małym zamieszaniu wynikającym z róŜnic między teorią 
a praktyką lokalizacji wystawę moŜna zwiedzać w korytarzu 
za salą 1.16. Zachęcamy do lektury relacji z wernisaŜu na 
stronie 9. 
 

To nas czeka… 
35 Zjazd Kół Naukowych w Poroninie 
JuŜ tuŜ, tuŜ! Organizowany wspólnie z Kołem Geografów z 
UP odbędzie się w terminie 7-10.04 w Poroninie, który leŜy 
obok miejscowości o bardzo wdzięcznej nazwie...;)  
 
II część wymiany z Warszawą 
KoleŜanki i koledzy z Warszawy będą mieli okazję wreszcie 
zobaczyć, co to znaczy Miasto Stołeczne. 
 
Festiwal Nauki i przygotowania do obchodów 130-lecia 
Koła 
Chętni do pomocy pilnie poszukiwani! Wkrótce szczegółowe 
informacje pojawią się na drzwiach Koła. Niecierpliwi pro-
szeni są o kontakt z Panią Prezes, która poza wiadomościami  
na tematy organizacyjne z pewnością udzieli gratis lekcji 
cierpliwości. 
 
  

 Co roku przed Dętkami zawodnicy z róŜnych miast, a 
czasem i z róŜnych krajów zadają sobie rozmaite pytania: kto 
wygra w tym roku? Jaką trasę wybiorą organizatorzy? Czy 
Dętki będą dobrze napompowane? Kto będzie sędziował i 
dlaczego znowu Szuwar? Oraz wiele, wiele innych. W tym 
roku jednak w kuluarach słychać było tylko jedno pytanie: 
Czy będzie śnieg?! 
Gdy na początku grudnia śnieŜyce sparaliŜowały Kraków, a 
ochrona Kampusu ze zgrozą obserwowała na kamerach z 
mo n i t o r i n g u  ś n i e Ŝ n e  b i t wy  p o  W a l n ym  
i nie tylko, wydawać  się mogło, Ŝe tegoroczna zima będzie 
obfita w śnieg. OdwilŜe jednak boleśnie zweryfikowały ten 
pogląd. 
 
Lechu – gwiazda poprzedniego Globusika, zapewniał nas, Ŝe 
zawody się odbędą. Codziennie ktoś mnie pytał: czy na La-
sku jest śnieg? – Czy dzwoniłeś do Lecha?? – A kiedy??? – 
Wczoraj???? To zadzwoń jeszcze dzisiaj!!! 
 
Pierwsze krakowskie ekipy ruszyły na Lasek juŜ we czwar-
tek. I co tam zastały? Wiosenną aurę! Na szczęście jednak 
kawałek nad chatką na północnym stoku zachował się ostatni 
płat śniegu. Czwartkowego wieczoru nikt jednak nie myślał 
o zjeŜdŜaniu, wszyscy zajęci byli integracją i mieli nadzieje, 
Ŝe śnieg się w końcu pojawi. Zamiast niego zjawili się Ru-
muni!! Tak, tak… odwiedziła nas niezapowiedziana ekipa z 
zagranicy. Z racji tego, Ŝe byli zmotoryzowani mieli nie lada 
problem z dostaniem się na górę co skończyło się tym, Ŝe 
połowa ekipy nie ujrzawszy nawet Lasku uznała, Ŝe lepiej 
zobaczyć Kraków i mimo późnej godziny, oraz braku zapew-
nionego noclegu opuścili Beskid śywiecki… Ci którzy z 
nami zostali nie poŜałowali tej decyzji;) 
 
WaŜnym elementem Dętek były koszulki, zrobione specjal-
nie z okazji jubileuszu. Ich wyniesienie wymagało nie lada 
wysiłku od tragarzy. Stanowiły prawdziwe podsumowanie 
tradycji tego wielkiego wydarzenia i mimo ceny 20 zł chciał 
je mieć niemal kaŜdy. Kontrowersje u niekrakowskich ekip 
wzbudzało logo Koła umieszczone na przedzie, przez co 
m.in. Gdańsk ostentacyjnie nosił koszulki tył do przodu. 
 
W piątek chatka zapełniła się na dobre. Do rekordu frekwen-
cji trochę jednak brakowało. Nie potwierdziły się obawy, Ŝe 
Dętkowicze do chatki się nie zmieszczą. Zmieścili się wszy-
scy i to względnie komfortowo. W ciągu dnia zaczęto przy-
gotowywać trasę. Problem polegał na tym, Ŝe na jedynym 
ośnieŜonym fragmencie stoku trasa bez Ŝadnego wypłaszcze-
nia kończyła się na drzewach. Coś trzeba było z tym zrobići 
grupa dzielnych, uzbrojonych w łopaty organizatorów usypa-
ła „muldę hamującą”, która de facto była skocznią na której 
rozpędzeni zawodnicy mieli bezpowrotnie tracić kontakt z 
dętką i krótkotrwale z podłoŜem, a następnie wytracić pręd-
kość własnymi metodami. Jako, Ŝe te metody wcale nie mu-
siały być skuteczne, kol. Szuwar za zgodą Lecha porwał z 
boiska do siatkówki siatkę, która lata świetności miała daw-
no za sobą i rozpiął ją za skocznią aby zatrzymywała tych co 
sami zatrzymać się nie potrafią. Mimo iŜ początkowo speł-
niała swoją rolę, to po starciach z kilkoma cięŜszymi Dętko-
wiczami odmówiła dalszej współpracy i dyndała bezwładnie 

Z ŻYCIA KOŁA KRWAWY JUBILEUSZKRWAWY JUBILEUSZKRWAWY JUBILEUSZKRWAWY JUBILEUSZ    

Trwa faza grupowa rozgrywek turniejowych 
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Zjazdy rozpoczęliśmy tradycyjnie po zapadnięciu zmroku. 
Nie zabrakło efektownych skoków, jazdy w baaardzo wiele 
osób oraz bolesnych upadków, które stanowić miały kwinte-
sencję tegorocznej edycji Dętek. Po przetarciu trasy przyszła 
kolej na celebrację jubileuszu! Wszak X Dętki naleŜy godnie 
uczcić! Na tą okazję kaŜdy (lub prawie kaŜdy) poczęstowany 
został okolicznościową oponką. Oczywiście nie była ona 
kauczukowa, tylko taka w formie wypieku, przygotowanego 
przez w pracujący w pocie czoła zespół w składzie: Basia, 
Estera, Torbacz, Bułka, Świstak, Piotrek Sztok z Gdańska i 
inni. Były pyszne;) 

 
Wieczorem zaczęły się zapisy. Dwuosobowe druŜyny w 
myśl przygotowanego w pocie czoła regulaminu „starały się” 
być koedukacyjne, co nie zawsze wychodziło. Jako, Ŝe mało 
kto przyjechał wiedząc kto z kim będzie jeździł, interesujące 
było dobieranie się w pary. Masaj wspiął się na wyŜyny ory-
ginalności i napisał ogłoszenie, w którym zachęcał potencjal-
ne partnerki swoim cudotwórstwem, jako Ŝe na poprzednich 
Dętkach startował z Renatą i jest ona teraz prezesem, a na 
poprzednich Drezynach startował z Anią Sirojć z Gdańska, 
która równieŜ jest tam obecnie na najwyŜszym kierowni-
czym stanowisku. Ostatecznie z Masajem pojechała Aga 
Świgost, co się z nią stanie za rok? Jak sama utrzymuje nie 
zamierza się rozdrabniać i stanowisko niŜsze niŜ prezes PKO 
ją nie interesuje. 
 
Sielankę związaną z zapisami po raz kolejny popsuła aura. 
Po wieczornych zjazdach zaczęło intensywnie lać, a po desz-
czu przyszedł mróz. Nie trudno wywnioskować, Ŝe tor za-
mienił się w lodowisko. Było twardo… Podczas zjazdów 
rozgrzewkowych kontuzji uległa Sylwia Roman, jadąca w 
parze z przedstawicielką Akademii Sztuk Pięknych Marysią 
Kisiel. Ich upadek był piękny, ale twarz kołowej Gospodyni 
wymagała konserwacji mimo iŜ zabytkiem jeszcze nie jest. 
 
Przed rozpoczęciem zjazdów wybrany został zespół sę-
dziowski, w którego skład weszły dwie wiekowe Kołowiczki 
o nieposzlakowanej opinii: Marta Gawlik (które to juŜ Dętki 
w roli arbitra…) i Anita Bernatek. Szuwar (etatowy sędzia o 
„poszlakowanej” opinii) został w chatce i ciupał w Osadni-
ków, bo nie chciało mu się ruszyć. 
 

Mistrzostwa rozpoczęły się! Dętki z zawrotną prędkością 
sunęły po twardym lodowym torze, podskakując na coraz 
głębszych wybojach. Rozpędzeni zawodnicy z wielkim im-
petem zderzali się z muldą hamującą, aby wyskoczyć na niej 
wysoko w górę i spaść z wielkim hukiem na twarde podłoŜe. 
Tłumnie zgromadzona publiczność kwitowała upadki dźwię-
kami pod którymi kryły się: podziw, rozbawienie lub strach. 
Nierzadko mieliśmy do czynienia z jękiem „uuuu” wyraŜają-
cym troskę i współczucie. 
 
Pierwsza seria zakończyła się względnie dobrze, skończyło 
się tylko na potłuczeniach nie wykluczających walki w dru-
giej serii. Do dalszych startów zdolny był nawet Łukasz Gro-
chowski, który rozdarł spodnie. Niestety później było juŜ 
tylko gorzej. Jako jedni z pierwszych na starcie połoŜyli się 
Natalia Dąbek i Michał śurawski. Ruszyli. śuraw mocno 
rozpędził dętkę, połoŜył się na kołowej skarbniczce i ruszyli. 
Prędkość była zawrotna! Ani się obejrzeć, a byli na dole, 
minęli linię mety, zderzyli się z muldą i wylecieli w powie-
trze. Lecieliii… Upadli. Natalia twarzą do lodu. Kto tego nie 
widział, nie wie jak bardzo w jednej chwili zmienić moŜna 
zewnętrzne oblicze. Jej twarz wyglądała jak po cięŜkim wy-
padku, całkowicie poharatana i zakrwawiona… 
 
Po przetransportowaniu poszkodowanej do chatki i udziele-
niu jej pierwszej pomocy przez kołową specjalistkę w tej 
dziedzinie (warto wiedzieć, Ŝe tą specjalistką jest właśnie 
Natalia, która się sama opatrywała) zawody były kontynu-
owane. Niektórzy jednak znudzeni długotrwałym oczekiwa-

Efekty działania „muldy hamującej” w rzucie poprzecznym... 

…i en face. 

Fot. Daria Piątkowska 
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niem na swoją kolej zjeŜdŜali  na bocznym, niezabezpieczo-
nym torze. Gdy na Dętkę wsiadło prawie 10 osób i jechało w 
dół prosto na drzewa musiało się to źle skończyć. Śmiałko-
wie zbliŜający się do granicy lasu po kolei zeskakiwali z 
Dętki, aby mieć szansę wyhamować. Jedna osoba nie zdąŜy-
ła… Czy zeskoczyła za późno, czy nie zrobiła tego wcale 
tego nie wiem, ale na pełnej prędkości wjechała do lasu, ude-
rzyła w twarde podłoŜe i zatrzymała się na drzewie. Kolizja 
była na tyle silna, Ŝe Asia, Prezes z Lublina długo nie była w 
stanie wstać, aŜ w końcu zaniesiono ją do chatki. 
 
Zawody kontynuowano. Prawdziwym hitem drugiego prze-
jazdu był zjazd zespołu GEOBUDOWA z Gdańska w skła-
dzie: Jasiek Kruszewski i Konrad Wypijewski. Zjechali z 
odpalonymi na starcie racami i wielką flagą Solidarności. Ich 
przejazd wzbudził podziw tak wielki, Ŝe publiczność onie-
miała z zachwytu. Zmarznięte dłonie widzów spowodowały 
burzę oklasków. To był niezapomniany przejazd… 
 

Gdy wszyscy zjechali dwukrotnie, mało komu w głowie był 
przejazd wyślizganą i przeoraną trasą. Wszyscy powoli za-
częli schodzić do chatki. PoniŜej toru, był krótki fragment z 
pokrywą lodową. Tam teŜ weterani KGUJ: były Prezes i 
obrońca tytułu DŜej, wraz z Kasią Czeremańską zapragnęli 
zjechać jeszcze raz. Skutki były tragiczne. Spadli z Dętki tak 
niefortunnie, Ŝe Kasia złamała obojczyk… Ekipa ratunkowa 
zajęła się w pierwszej kolejności zaniesieniem poszkodowa-
nej do chatki. Tam okazało się, Ŝe potrzebny jest lekarz. Nie 

było sensu dzwonić na GOPR, więc świeŜo powołana orga-
nizacja o nazwie Dętkowe Ochotnicze Pogotowie Ratunko-
we (w składzie: DŜej, Szuwar, Havlikowa i Maciek Juchie-
wicz) zajęła się przetransportowaniem ofiary do szpitala. 
 
Poobijani zawodnicy z niecierpliwością oczekiwali na ogło-
szenie wyników. Trzeba było jednak czekać, bo pani sędzia 
udzielała pomocy! Czas się dłuŜył, a ratownicy nie wracali. 
W końcu jednak nadszedł z dawna oczekiwany moment i 
Marta z ekipą pojawiła się na Lasku. Co więcej, była z nimi 
zagipsowana Kasia! Takiego powitania jak ona na Dętkach 
nie miał jeszcze nikt! Warto było wracać… 
 
Sędziowie przekazali protokoły Pani Prezes, Renacie, która 
ogłosiła werdykt. Nagroda za styl w pełni zasłuŜenie przypa-
dła GEOBUDOWIE z Gdańska. Janek Kruszewski we wzru-
szającej przemowie przy odbiorze trofeum powiedział, Ŝe z 
nazwą zespołu chodzi o to, Ŝeby budować relacje między 
geografami z całej Polski! Kolejna nagroda specjalna przy-
znana została za najszybszy czas pojedynczego przejazdu. 
Otrzymali ją Natalia z śurawiem, których szybkość moŜna 
było zobaczyć na wzbudzającej litość twarzy Pani Skarb-

niczki. Trzecie miejsce przypadło debiutantom, Łukaszowi 
Dębowskiemu i Wojtkowi Sikorze z KGUJ. Drugie miejsce 
zajął zespół „EMERYKI”, czyli zwycięzcy z 2007 roku, 
historyczni pierwsi triumfatorzy z naszego Koła, Ŝywe legen-
dy Dętek – Kamila i Tomek Marzetzowie. Puchar Koła Geo-
grafów za X Mistrzostwa w Zjeździe na Dętce otrzymała 
druŜyna… „MY TU NIE ZJEśDśAMY”, czyli Agata 
„Świstak” Sikora i Mateusz „Kramar” Kramarczyk!!! Mimo 
niezbyt odwaŜnej nazwy byli najszybsi!!! Całe podium dla 
Krakowa!!! Kolejny wielki tryumf KGUJ!!! CóŜ więcej 
moŜna powiedzieć? Chyba juŜ nic… Rozpoczęło się wielkie 
świętowanie! Najgorzej miała biedna Natalia, która ze 
względu na powaŜne obraŜenia nie mogła się śmiać. W gro-
nie geografów jest to najgorszy moŜliwy uraz (no moŜe nie 
licząc ślepoty…). 
 
Końcowa impreza miała swój urok, tak jak kaŜda inna na 
Lasku. Była tak udana, Ŝe zebranie się następnego dnia było 
dla niektórych kłopotliwe. Mimo tego powrót do domu był 
ciekawy... Skoro potrafiliśmy odtańczyć poloneza w Kosza-
rawie to znaczy, Ŝe jesteśmy udani. 

Maciek Czerski 

Zwycięzcy I miejsca: Agata Sikora i Mateusz Kramarczyk 

Hamowanie w stylu gdańskim 

„Ostatnie Sprawiedliwe” X Dętek 
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(kursywą uwagi prowadzącego) 
 
Mgła   
cząsteczki wody przyklejone do ziemi (super glu?) 
skroplona woda parująca z roślin   
 
Bór  
to ciemny, ponury las, (a w nim Jaś i Małgosia?) 
zbiór wszelkiego rodzaju roślin 
 
Łęg  
to są gęste lasy  
jedna z form działalności lodowców (sic!) 
występuje w wodach  
 
Ols   
drzewo, co występuje w Polsce 
przykład fauny terenu jednego z procesów geomorfologicz-
nych (???) 
forma glacjalna  
forma krasu powierzchniowego  
to materiał zrębowy  
 
Zbiorowisko roślinne  
miejsce, na którym na danym obszarze występuje duŜa ilość 
roślin 
miejsce o duŜym zagęszczeniu roślinności, głównie są to 
parki i rezerwaty przyrodnicze  
zbiór roślinności danego gatunku 
  
Fauna  
to pojęcie odnosi się do świata roślinnego (kilka osób podob-
nie napisało!) 
to szata zwierzęca  
środowisko roślinne, występujące w danym obszarze  
coś z biogeografii  
 
Fitocenoza – proces jaki zachodzi wśród roślin  
 
RóŜnica pomiędzy zlewnią a zlewiskiem: 
Zlewnia obejmuje morza, oceany, natomiast do zlewiska 
wpadają rzeki 
Zlewnia to miejsce zlewania wód…  
Zlewisko to miejsce, gdzie do głównego nurtu rzeki wpada 
kilka dopływów 
Zlewisko to obszar, gdzie uchodzi zlewnia 
Zlewisko to zlewnia całej rzeki 
Zlewisko to ujście wody z jednego akwenu do drugiego  
Zlewisko to obszar z którego spływają wody do zlewni  
 
RóŜnica pomiędzy przepływem a stanem wody: 
Przepływ to zmiana stanu wody spowodowana przyciąga-
niem KsięŜyca… 
Stan wody występuje w jeziorze,  przepływ w rzece 

Przepływ to spływ rzeki w rzucie poziomym, stan – rodzaj 
zbiornika wodnego. 
Przepływ płynie, a stan wody raczej spokojnie stoi   
Przepływ jest ruchomy 
Przepływ to stosunek ilości wody, która wlewa się do jeziora 
do wody, która się z niego wylewa 
Stan wody to ogólna ilość wody, a przepływ to ilość wody 
transportowanej  
 
RóŜnica pomiędzy depresją a kryptodepresją: 
Depresja jest naturalna, a kryptodepresja stworzona przez 
człowieka  
Depresja – obszar znajdujący się pod powierzchnią wód, 
kryptodepresja moŜe znajdować się pod powierzchnią lądu 
 
RóŜnica pomiędzy niŜem a niziną 
Nizina leŜy powyŜej 250 m n.p.m., niŜ jest połoŜony niŜej.  
NiŜ to stan ciśnienia atmosferycznego, nizina to obszar ni-
skiego ciśnienia. 
 
RóŜnica pomiędzy frontem ciepłym a chłodnym: 
Front chłodny niesie opady a ciepły nie.  
Front ciepły to niŜ baryczny, front chłodny to wyŜ baryczny 
Front ciepły jest cieplejszy od frontu chłodnego 
Front ciepły powoduje ochłodzenie powietrza, front chłodny 
– ocieplenie 
Front ciepły dzieli powietrze ciepłe, a front chłodny dzieli 
powietrze chłodne 
front ciepły płynie z niŜszych do wyŜszych szerokości geo-
graficznych, front chłodny – z wyŜszych do niŜszych    
 
RóŜnica pomiędzy półwyspem a przylądkiem 
Półwysep jest przyłączony do lądu, przylądek nie (logiczne, 
skoro leŜy „przy lądzie”) 
 
Twardzielec  
to skała metamorficzna 
skała bardzo wytrzymała o mocnym spoiwie, zbita i twarda   
 
Ostaniec  
został przyniesiony przez przesuwający się lodowiec  
niósł go lodowiec górski 
powstaje przez wcinanie się rzek w momencie powstawania 
gór  
powstają na skutek ruchów orogennych  
powstaje w wyniku procesów wietrzenie na pustyniach, gdy 
wieje wiatr  
pozostałość po przejściu wody w skalach wapiennych (???) 
   
Tundra to podstawowa formacja roślinna strefy zwrotniko-
wej 
 
Hylea to podstawowa formacja roślinna strefy pustynnej  
 

Fioretti di Geografia Fisica 
czyli  

Kwiatki egzaminacyjne z Podstaw Geografii Fizycznej 2011  
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Góry krawędziowe 
powstały w wyniku napierania na siebie dwóch róŜnych gór  
powstają w strefach subdukcji   
pozostałość po istniejących w danym miejscu systemach 
górskich  
powstały poprzez pęknięcie jednego szczytu (stoŜka) 
ścierające się ze sobą bloki kontynentalne oddziaływają na 
procesy wietrzenia (???) 
powstają na skutek oberwania się mas skalnych  
powstają na skutek przesuwania mas skalnych wzdłuŜ kra-
wędzi 
powstały na skutek oberwania jednej ze stron wzniesienia 
 
Góry zrębowe 
powstają w wyniku nakładania się jednej warstwy litosfery 
na drugą  
powstały w wyniku przetworzonych procesów chemicznych  
powstają na skutek trzaskania  
powstają na skutek zrębu skały, która się unosi z czynników 
przyrodniczych  (???) 
 
Przełom przelewowy 
miejsce, gdzie po długotrwałych opadach sporadycznie prze-
pływa rzeka epizodyczna 
powstaje między górami  
 
Przełom antecedentny  
to przełom pierwotny. 
powstaje gdy wody płyną do góry na skutek ciśnienia   
to swoisty uskok na krawędzi płyt litosferycznych  
powstrzymam się od tworzenia nowej teorii  
 
Przełom epigenetyczny  
silnie przeobraŜa działalność wiatrów  
powstaje gdy skała mało odporna trafia na skałę odporną.  
powstaje w wyniku połączenia dwóch pięter skalnych przez 
rzekę; rzeka spada z jednego do drugiego  
powstaje poprzez wodę spływającą z gór  
powstaje dzięki zamarzaniu wody w skale. co prowadzi do 
rozpadu skały  
 
Przełom strukturalny  
powstał w wyniku procesów glacjalnych, gdyŜ lód lodowco-
wy szlifował zbocza.  
zjawisko podczas którego struktura skał została przełamana   
to przełom, w którym struktura jego jest jak najwięcej równa 
np. meandrowy bieg rzeki (???) 
to moment, gdy po wykształceniu się warstw skalnych nastę-
puje uskok  
skała przełamuje się równo, wystają z niej fragmenty innych 
skał  
to ruchy masowe, które wpływają na powierzchnię ziemi  
powstał w wyniku ruchów masowych, w czasie których do-
szło do załamania struktury  
powstaje gdy woda opuszcza struktury młodsze i trafia do 
starszych  
 
Przedstawiciel Zakładu Klimatologii  - prof. Klimaszew-
ski, prof. Ustronóg   
 
Przykład procesu eolicznego – wietrzenie skał (jak wiej-

wiatr to wietrzenie, jasne) 

Dorzecze  
to odcinek rzeki  
miejsce, gdzie do jednej rzeki wpada druga 
 
Równiny to tereny o wysokości ok. 0 m n.p.m., zwykłe o 
słabo Ŝyznych glebach w przeciwieństwie do nizin   
 
Masy powietrza określane są poziomo, zaleŜnie od ukształ-
towania terenu  
 
Zachmurzenie  
to zjawisko podczas którego słońce zostaje pochłonięte przez 
chmury  
stopień przepuszczania promieni słonecznych przez warstwę 
chmur  
 
Opad to kropelki wody w stanie ciekłym (widział ktoś kro-

pelkę w stanie stałym?) 
 
Wydma jest efektem procesów fluwialnych  (pewnie dlatego 

Ŝe „fluwieje”) 
 
Meander powstaje na skutek abrazji  
 
Wulkan typu wezuwiańskiego  
cechuje się budową tarczową  
to wulkan który wydziela gazy…  
to wulkan drzemiący, jego działalność jest zawieszona  
 
Wulkan typu peleańskiego   
to wulkan efuzywny  
rzadka, zasadowa lawa spokojnie się wylewa 
to taki co nie wybucha  
jest wysoki  
 
Wulkan typu hawajskiego cechują się tym, ze w większo-
ści są czynne  
 
 
 
 

 
JUś WKRÓTCE W KOLE… 

 
…zagramy w nową grę edukacyjną stworzoną przez 

dr hab. J. Balona, który zgodził się na wypoŜyczenie 

jej do Koła! Gra planszowa dotyczy wulkanów i bę-

dzie stanowiła fantastyczną okazję do zwiększenia 

swojej wiedzy w tym zakresie. JeŜeli nie straszny jest 

Ci wybuch Krakatau, jeŜeli uwaŜasz, Ŝe ciągłe granie 

w Osadników powoli robi się monotonne i jeŜeli za-

zdrościsz red. Ewelinie Mocior ciągłego kontaktu z 

wulkanami, wypatruj ogłoszenia o turnieju. Nikt nie 

wie, kiedy się ono pojawi, bądź więc czujny! 
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GEOGRAFIOŁY 

 

czyli zbiór prac rysunkowych inspirowanych Nudą, wykonanych przez studentów I roku SUM geo-
grafii fizycznej podczas wieczornych zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2009/2010 

*******



Globusik kwiecień 2011  9 

 
11 marca (po zerwaniu się z jakŜe waŜnego i cieka-

wego wykładu z geoinformatyki) siedemnastoosobowa ekipa 
pierwszoroczniaków wyruszyła w stronę Dworca Głównego, 
by kolejne 13 godzin spędzić w polskim luksusowym pocią-
gu. JuŜ na samym początku wpakowaliśmy się w tarapaty…
  

Wymęczeni całonocną podróŜą dotarliśmy do Berli-
na, gdzie czekało na nas 160 000m2 do przedreptania  i 11 
163 stanowisk do obejrzenia. Niektórzy nie dali rady. 
Ogrom i przepych  ich przytłoczył, więc po pierwszych go-
dzinach przedzierania się przez tłum zapalonych „turystów”, 
wyruszyli zwiedzać Berlin. Dobrze, Ŝe obrali bezpieczną 
trasę – cały czas wzdłuŜ głównej drogi – i w ten sposób się 
nie zgubili, tak jak nasz kolega Marcin, który juŜ na samym 
początku zrezygnował z targów i wybrał się w samotną po-
dróŜ U-Bahnami i S-Bahnami po Berlinie. Niestety obrał 
bardziej skomplikowaną trasę i udało nam się go znaleźć 
dopiero koło 23, siedzącego samotnie na dworcu z rozłado-
waną baterią w telefonie. 

ITB zaskoczyło nas wszystkich. „Kierownik” wy-
cieczki, Andrzej, zapewniał nas o niezapomnianych wraŜe-
niach, ale jego entuzjazm zawsze jest przejaskrawiony. Jed-
nak w  tym przypadku miał stuprocentową rację. Będąc w 
jednym miejscu mieliśmy niepowtarzalną okazję przenieść 
się do miejsc, które zazwyczaj są poza naszym zasięgiem i 
chociaŜ  na chwilę zetknąć się z kolorami, zapachami i z 
ludźmi z najdalszych zakątków świata,  pływać pontonem po 
rwących potokach Kostaryki, tańczyć salsę z Kubańczyka-
mi, śpiewać z Meksykanami czy sączyć drinki z palemką na 
Karaibach.  Skosztować regionalnych potraw (szczególnie 
intrygujących kulek z Nigerii – do tej pory nie wiemy, co to  
mogło być, ale smakowało wybornie), alkoholi i oczywiście 
wynieść małe co nieco w postaci map, ulotek, przewodni-
ków i wszelkiego rodzaju gadŜetów. 

Warto zaznaczyć, Ŝe oficjalnym partnerem targów 
była Polska, która wspaniale się prezentowała. Na licznych  
stanowiskach porozmieszczane były kolejno wszystkie re-
giony Polski. MoŜna było usłyszeć ludowe piosnki wykony-
wane przez starszego pana na harmonii, obejrzeć stroje ludo-
we oraz  zostać obdarowanym „Krówką”.  A wieczorem na 
gości czekał występ „Kocham Cię Polsko Band” z melodia-
mi Czerwonych Gitar, De Mono czy Perfectu. Na szczęście 
– dla naszych przyjaciół z zagranicy – obeszło się bez ka-
wałków Dody. 

Podsumowując, Międzynarodowe Targi Turystycz-
ne w Berlinie były wspaniałym przeŜyciem, o którym kaŜdy 
do tej pory wspomina, zwłaszcza podczas wykładów z geo-
grafii regionalnej świata. 

Ola Jakubowska 

Targi turystyczne  
w Berlinie 

Wymiana z Bratysławą! 
(niegdysiejszym Preszburgiem) 

i inne wieści od EGEA Kraków 

Planowana jest wymiana z EGEA Bratysława 
Geografowie ze słowackiej stolicy przyjadą do nas  
14-17 kwietnia (planowany termin), natomiast wizyta w 
Bratysławie jest planowana na 5-8 maja lub  
12-15 maja. 
Jeśli jesteście zainteresowani kontaktujcie się z Renatą 
Wójcik (renata.ewa.wojcik@gmail.com) lub Michałem 
Jankielem (michal.jakiel@o2.pl). 
 
Szczegóły na stronie EGEA: www.egea.eu/krakow 
Czekamy na Was! 
 
 
 
EGEA Kraków Birthday Party 
Zapraszamy na 22. urodziny EGEA Kraków (rocznik 
Renaty). 
W imieniu Jubilata na imprezę zapraszają CP1 i CP2 
Data: czwartek 19 maja, wieczór:) 
Miejsce: Ryba Babel ds.. Piast 
Cel: dobra zabawa (jak zawsze przewidujemy moc atrak-
cji, m.in.. Wspinaczka po naoliwionym słupie, przejścia 
zaczarowanym ortalionowym tunelem oraz BDC). 
 
 
 
!!!UWAGA!!! 
Chcemy równieŜ poinformować, Ŝe rozpoczynamy nabór 
na stanowisko drugiej osoby kontaktowej (CP2). Oferu-
jemy: 
• przyjazną atmosferę pracy; 
• liczne zagraniczne wyjazdy (kongresy, seminaria, 

wymiany studenckie); 
• brak wynagrodzenia (ale na pewno wzbogaci to 

Wasze wszelakie umiejętności;) 
• moŜliwość nawiązania licznych kontaktów mię-

dzynarodowych i doskonalenia języka angielskie-
go. 

KaŜda kandydatura będzie rozpatrywana osobno. 
Mile widziane w dotychczasowych wydarzeniach orga-
nizowanych przez EGEA. 
 
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas urodzin 
EGEA Kraków. 
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Miejsce na notatki dla tych, którzy zazwyczaj nie notują na zajęciach 



 Na kampusie powstała długo oczekiwana stacja me-

teorologiczna z prawdziwego zdarzenia – ogrodzona, zadar-

niona, z pobielaną klatką na wysokości 2 metrów, ba! jest 

nawet kolektor słoneczny. JuŜ niedługo w Zakładzie Klima-

tologii będą powstawać, bazujące na danych z tej stacji, 

prace magisterskie i doktorskie na temat wpływu spalin sa-

mochodowych i drgań linii szybkiego tramwaju na zmien-

ność elementów pogody. MoŜe nawet komuś uda się udo-

wodnić wpływ działalności przedsiębiorstwa budowlanego 

Re-bau na globalne zmiany klimatu... Bo jakie inne wnioski 

moŜna będzie wyciągnąć ze zbioru danych rejestrowanych 

na parkingu (sic!), 50 metrów od budowanej linii tramwajo-

wej (sic!), w miejscu, gdzie według „Atlasu otoczenia Kam-

pusu 600-lecia Odnowienia UJ” ma stanąć w przyszłości 

Instytut Nauk Geologicznych? Przy okazji nurtuje mnie 

pytanie czy stacja zostanie wtedy zadaszona czy po prostu 

znajdzie się na dziedzińcu budynku ING? (sic!) 

 JuŜ na pierwszym roku, na jednodniowych terenów-

kach w ogrodzie botanicznym słuchałem o tym, Ŝe pomiary 

tam dokonywane są obarczone silnym wpływem człowieka 

ze względu na procesy urbanizacji jakie zaszły od końca 

XVIII w., „a jak zostanie ukończona przebudowa Ronda 

Mogilskiego i obniŜy się poziom wód gruntowych to juŜ w 

ogóle będzie źle”. Czy o to chodziło w wyborze miejsca dla 

stacji na kampusie Ŝeby kolejne roczniki studentów teŜ mo-

gły przekonać się na własnej skórze o tym, Ŝe nieodpowied-

nie ulokowanie miejsca pomiaru daje bzdurne wyniki? 

 

Z meteorologicznym pozdrowieniem 

Łukasz Musielok 
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Wystawa „Schroniska i schrony w górach świata” 
 
Inicjator: dr hab. Jarosław Balon 
Organizator: Michał Jakiel 
Specjalna komisja wybierająca fotografie:  
dr hab. Jarosław Balon, Maciej Czerski, Michał Jakiel 
Uczestnicy wernisaŜu: prezes Hajdo, red. Jakubowska, red. 
Czerski, red. prowadzący Ł. Musielok   
 
29 marca w godzinach późnowieczornych w przepięknej 
scenerii drogi ewakuacyjnej budynku IGiGP odbył się werni-
saŜ wystawy „Schroniska i schrony w górach świata”. Ter-
min wernisaŜu był dość nietypowy, bo odbywał się nie tak 
jak kaŜdy - na jej otwarcie, ale długo później, aby reanimo-
wać ją z rozpoczynającej się agonii. Nie jest prawdą, Ŝe jego 
głównym celem było zapełnienie miejsca w Globusiku. 
Uczestnikom chodziło o coś więcej! O zwrócenie uwagi Ko-
łowiczów na to, co dzieje się na wprost drzwi pokoju 1.03! 
Gwiazda wernisaŜu – Mariusz Hajdo, przebrany w szacowny 

tuŜuhr zachwycony zdjęciami zaniemówił z wraŜenia, ko-
mentując je jedynie dosadnymi onomatopejami. 

Słowo wprowadzające wygłosił Maciej Czerski - autor wielu 
zapierających dech w piersi fotografii. Dziękując uczestni-
kom za przybycie zwrócił uwagę na to, Ŝe mimo niechluj-
stwa z jakim zostały zaprezentowane zdjęcia, wystawa zasłu-
guje na chwilę zadumy nad istotą funkcjonowania schronisk 
i schronów górskich. 
Wszystkim Kołowiczom polecamy obejrzenie tej wystawy, 
nawet jeśli niektórzy z was ją juŜ widzieli, gdyŜ kaŜda z pre-
zentowanych fotografii kryje w sobie tajemnicę, której nie 
sposób zgłębić, oglądając ją tylko raz. 

Redakcja 

Innym razem zaproszony byłem na 
wernisaŜ,  

na wystawy późną nocą w głębokich 
piwnicach… 

Tramwaj a zmiany klimatu 

I ciągle sobie powtarzam pytanie czy to 
jest parking czy to jest stacja meteo? 

Prezes Hajdo wyraŜał zachwyt dosadnymi onomatopejami 
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Trochę spontanicznie nam to wyszło. Dogadaliśmy 
się na Dętkach i juŜ w połowie marca doszła do skutku 
pierwsza część wymiany na linii Kraków – Warszawa. War-
to podkreślić, Ŝe przygotowanie wymiany trwało krócej niŜ 
wydawanie obecnego numeru Globusika! W wymianie 
wzięło udział 5 osób od nas: JE Prezes KGUJ Renata Wój-
cik, Iwona Polinceusz, Natalia Dąbek, Jacek Mucha i niŜej 
podpisany Maciek Czerski. Z powodu róŜnych czasowych 
komplikacji dojazd podzieliliśmy na dwie tury. Wcześniej-
szym pociągiem pojechały Renata z Iwoną i podobno przy-
padkiem, dopiero na 
Dworcu Centralnym 
zorientowały się, Ŝe 
jechały razem z red. 
Lepczyńskim, który 
przez dzikie pola 
wracał do domu. 
Natomiast druga 
grupa spędziła po-
dróŜ bardzo poŜy-
tecznie, gdyŜ 
WCzc. Pani Skarb-
nik zagoniła niespo-
dziewających się 
niczego współtowa-
rzyszy podróŜy do 
pisania prelimina-
rzy. Konkretnie 
zagoniła mnie, bo 
Jacek był zajęty 
dyskusjami na po-
waŜne tematy. 

Plan pierwszego dnia jakoś specjalnie skomplikowa-
ny nie był. Gdy spotkaliśmy się po 23 na Dworcu jedyne co 
nam pozostało to pójść na piwo i shishę. Po drodze zobaczy-
liśmy jak wygląda Instytut Geografii na UW. Budynek jest 
starszy od naszego, ale co za tym idzie bardziej odrapany. 

Następny dzień rozpoczęliśmy od wycieczki po Mo-
kotowie. Podpięliśmy się pod wycieczkę oprowadzaną przez 
darmowych przewodników w ramach jakiejś tam akcji. Oka-
zało się, Ŝe spośród obecnych osób drastycznie zaniŜaliśmy 
średnią wieku, a przewodnicy byli mówiąc delikatnie… dra-
matycznie beznadziejni. Dotarliśmy z nimi na lodowisko 
Stegny i podziękowaliśmy za dalszą współpracę postanawia-
jąc pojeździć trochę na łyŜwach. Była to inicjatywa war-
szawska, bo od nas mało kto potrafił jeździć na łyŜwach. 
Szybko jednak ogarnęliśmy ten, jak się okazało niezbyt trud-
ny sport i z gracją jeździliśmy w kółko. Jedynie Natalia mia-
ła pewne opory przed puszczeniem bandy, związane ze swe-
go rodzaju lodofobią, o przyczynach której poczytać moŜna 
w relacji z Dętek. 

Po skończonej jeździe zakradliśmy się na teren fortu 
Mokotów na terenie którego trwała regularna wymiana 
ognia pomiędzy przedstawicielami amatorskich sił party-
zanckich złoŜonych z warszawskich licealistów. Strzelali do 
siebie kulkami i nawet nas nie trafili. My natomiast podzi-
wialiśmy to co zostało po stacjonującym tu niegdyś wojsku 
ludowym. Gdyby nie problemy natury logistycznej wzięliby-
śmy na pamiątkę do Koła jakiś plakat propagandowy. 

Następnym etapem naszej wycieczki były Łazienki 

(w sensie park!). Pospacerowaliśmy, poobserwowaliśmy 
wiewiórki, płoszyliśmy pawie (nazwane roboczo kolorowy-
mi gołębiami z duŜymi tyłkami) i narzekaliśmy jacy to nie 
jesteśmy głodni. Aby coś z tym głodem zrobić w drodze do 
metra (waŜny punkt programu!) wstąpiliśmy do sklepu, cu-
kierni, czy co to tam było, Ŝeby kupić coś do jedzenia. Nasi 
gospodarze, którzy zgodnie z zasadami wymiany nas Ŝywili, 
kupili 2 róŜne zestawy: 3 bułki z wbudowaną parówką i 2 
bułki do których był jakiś jogurt. Gdy padło pytanie kto co 
będzie jadł, zanim zdąŜyłem nabrać powietrza, nasze 3 

dziewczyny 
chórem odpo-
wiedziały: 
PARÓWKĘ! 
Byłem zdru-
zgotany… 
Świat się 
wali… śeby 
dziewczyny 
jadły mięso, a 
my z Jackiem 
musieliśmy 
zadowolić się 
jakimś jogur-
tem. Jaja jak 
berety… 
Na szczęście 
kolejnym 
punktem pro-
gramu miała 
być pizza u 
Grześka, Pre-

zesa Warszawy. Tutaj mogliśmy nadrobić zaległości Ŝywie-
niowe. Jedliśmy, graliśmy w róŜne gry, które stanowiły na-
sze wizytówki. Kraków zaprezentował słynne łapki, a War-
szawa grę Kings, której zasad nie objaśnię, ale powiem enig-
matycznie, Ŝe była niezłaJ. Ponadto sprawdzaliśmy wzajem-
nie swoją wiedzę (nie tylko geograficzną) i byliśmy tym tak 
zaaferowani, Ŝe nie wypełniliśmy planu na resztę wieczoru, 
czyli wyjścia do klubu. Jedynie nieliczni (w tym Jacek i Na-
talia) wybrali się na nocne zwiedzanie Starego Miasta. 

Mimo, Ŝe nigdzie się nie wybraliśmy nie oznacza to 
wcale, Ŝe wcześnie poszliśmy spać. Następnego dnia byli-
śmy strasznie niewyspani… Zwłaszcza ja. A w planie mieli-
śmy zwiedzanie Pragi (nie, nie tej czeskiej!) co wymagało 
dobrej kondycji. Udało nam się zobaczyć kilka ciekawych 
obiektów, ale niestety nie zobaczyliśmy misia przy tamtej-
szym zoo. Hitem dnia (oprócz zabytkowej gorzelni) były hot 
dogi za 1 zł w przejściu podziemnym. Rekordziści zjedli ich 
chyba 8, a trzeba przyznać, Ŝe były niezłe. Z Pragi udaliśmy 
się na Powiśle, gdzie zobaczyliśmy imponujący budynek 
biblioteki. Lotem trzmiela przelecieliśmy teŜ przez najstar-
szą część kampusu uniwersyteckiego i pobiegliśmy na po-
ciąg. Udało nam się na niego zdąŜyć i z pozytywnymi wra-
Ŝeniami, oraz nieprzechodzącym niewyspaniem i bólem 
głowy opuściliśmy Warszawę. Czekamy teraz na nich i po-
kaŜemy im co to znaczy STOLICA. 

 

Maciek Czerski 

Wymienieni ze Stolycą  

W Krakowie łazienki znajdują się w mieszkaniach. W Warszawie niekoniecznie... 
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Od poprzedniego geomuzykowania minął okrągły rok. 
Czas więc było znów zaśpiewać. Po raz trzeci (po reaktywacji) 
24 marca 2011 roku odbył się Festiwal Piosenki Geograficznej. 
Dwa tygodnie wcześniej powieszona była na drzwiach Koła lista 
chętnych. Ze względu na brak większej reklamy, do ostatniego 
dnia nie była ona przepełniona. Znalazły się na niej trzy druŜyny 
(z własnej woli) i Zarząd, który tradycyjnie równieŜ miał zaśpie-
wać i ułoŜył własną piosenkę. Pisanie tekstu poszło całkiem 
sprawnie w  porównaniu z przygotowaniem się do śpiewania. 
Festiwal rozpoczął się o godzinie 19:30 w klubie Nawojka. Po-
woli przychodziły kolejne osoby, by obserwować zmagania kole-
gów. Niestety początkowo ilość druŜyn nie była zachwycająca, 
tym bardziej, Ŝe zeszłoroczni zwycięzcy Masaj i śyła ponoć od-
mówili występu. 

Prowadzący z niewielkim poślizgiem ogłosili oficjalne 
rozpoczęcie festiwalu. Przedstawili komisję, w której w skład 
wchodzili: mgr Agata Warchalska (exnaczelna Globusika), dr 
hab. Jarosław Balon i dr Piotr Trzepacz. Omówili oni w skrócie 
zasady oceniania - polegało na tym, Ŝe po występie jury podnosi-
ło  smutne lub wesołe „buźki”. Na scenę została poproszona 
pierwsza druŜyna: Sylwia, Ula i Marysia. Co prawda nazwa dru-
Ŝyny początkowo brzmiała „SUM”, jednak gdzieś została prze-
oczona. Zaśpiewały one piosenkę „Łemata” przy akompaniamen-
cie gitary. Znów zabrali głos nasi prowadzący. Jak nazywają się 
dowiedzieliśmy się nieco później, poniewaŜ zapomnieli się 
przedstawić. Jednak jak sami stwierdzili „przecieŜ i tak nas kaŜdy 
zna…” Basia i Maciek rozbawiali publiczność  
i zaprosili kolejnych do występu. Na scenie pojawił się zarząd. 
Jak juŜ wcześniej było wspomniane „śpiewali”, (choć to duŜo 
powiedziane) własną piosenkę z podkładem muzycznym z Czter-
dziestolatka. Hmm… jak określić ten występ? Nasuwa mi się 
tylko jedno zdanie: Gratulacje dla tych, którzy byli w stanie wy-
s ł u c h a ć  t e g o  d o  k o ń c a .  J e d n a  o s o b a  
z komisji jury określiła: „Tradycyjnie jak kaŜdy zarząd nie umie-
ją śpiewać, ale zapał jest, choć fałszują”. Basia i Maciek wciąŜ 
namawiali, aby koleje druŜyny się zgłaszały, poniewaŜ jak to 
określono po piosence zarządowej „gorzej juŜ być nie moŜe”. 

Następnie na scenie pojawiła się Iwona z „Piosenką Re-
naty”. Testem piosenki sprawiła, Ŝe widownia co jakiś czas wy-
buchała śmiechem. Komisja stwierdziła, Ŝe Iwona „ładnie dyga” 
– cokolwiek by to nie znaczyło. Kolejno na scenie zjawiło się 
„Kołowe Przedszkole”. Dziewczyny zaśpiewały „Geograficzne 
przedszkole”, co wzbudziło pozytywne emocje. Zespół poŜegna-
no gromkimi brawami i poproszono o BIS. Następnie swój talent 
muzyczny zaprezentował jednoosobowy zespół „Manuel team fit 

górski”, który wykonał „Society”. W trakcie festiwalu pojawił się 
jeszcze jeden zespół - „Dinozaury”, który zaśpiewał „Pąki bia-
łych róŜ”. Jury określiło ich występ: „WciąŜ w formie”. W tym 
czasie pojawili się nasi zeszłoroczni zwycięzcy. Po krótkich na-
mowach, stwierdzili, Ŝe zaśpiewają, jednak potrzebują czasu na 
dogranie szczegółów z nowymi członkami zespołu. W czasie, 
kiedy się przygotowywali czas oczekiwania umilały Basia i Syl-
wia grając na gitarach. Publiczność chętnie dołączyła do śpiewa-
jących dziewczyn. Po krótkiej przerwie na scenę wkroczyli Ma-
nuel, śyła i Masaj. Na Sali zrobił się trochę „religijnie”, ale i we-
soło. Zaprosili oni do zabawy publiczność i nasze jury. Więk-
szość na sali na pewno znała tekst, „gdy na morzu wielka burza, 
Jezus ze mną w łodzi jest…”. 
Nie da się chyba ukryć, Ŝe ta piosenka najbardziej rozruszała na-
szą publiczność. Ale myślę, Ŝe nie tylko publiczność, bo podczas 
wszystkich występów dało się zauwaŜyć, Ŝe nasze jury bardzo 
dobrze się bawi (co zostało uwiecznione na zdjęciach). To był 
o s t a t n i  w y s t ę p .  B a s i a  
i Maciek ogłosili zakończenie rywalizacji w Trzecim Festiwalu 
Piosenki Geograficznej. 

W czasie, gdy jury prowadziło narady, Basia i Sylwia 
znów wyszły na scenę, aby zaśpiewać. Po naradzie przystąpiono 
do ogłaszania wyników. Zaczęto od wyróŜnień. Przyznano je 
zespołom „Dinozaury” i „Domowe przedszkole”. Na trzecim 

miejscu ulokował się zespół „Manuel team fit górski”. Drugie 
zostało przyznane Iwonie (chyba to dyganie faktycznie ładnie jej 
wyszło;). Pozostała decyzja o pierwszym miejscu. Jury przez 
chwilę trzymało w napięciu, aŜ w końcu na scenę zaprosili Syl-
wię, Ulę i Marysię. Dziewczyny były zaskoczone, chyba jednak 
mniej niŜ Masaj i śyła, którzy byli przekonani, Ŝe i w tym roku 
wygrają. W momencie ogłoszenia wyników pierwszego miejsca 
dało się słyszeć rozpaczliwy głos śyły: „Nieeeeee!!! Jak to? Za 
co?” Zaczął on zasypywać komisję pytaniami. Wołał, Ŝe właśnie 
zniszczono im karierę. Chciano, aby przyznano im chociaŜ nagro-
dę publiczności. Dr Balon stwierdził, Ŝe zaprasza ich przed komi-
sję by przedyskutować werdykt. Na co wielcy przegrani stwier-
dzili: „My i tak nagramy platynową płytę!”. W końcu, kiedy śyła 
z Masajem powoli dochodzili do siebie, dr Balon postanowił uro-
czyć wszystkich własnym śpiewem i wykonał piosenkę „Kondor 
jajo zniósł” 
Zwycięzców znamy, nagrody rozdane, festiwal moŜna zaliczyć 
do udanych i liczyć, Ŝe za rok weźmie w nim udział jeszcze wię-
cej rozśpiewanych geografów. Tylko czy wytrzyma to komisja? 
Bo przecieŜ „śpiewać kaŜdy moŜe, lecz nie kaŜdy moŜe tego słu-
chać” 

Ula Nycz 

Śpiewać kaŜdy moŜe... 

Przejawy najwyŜszego uznania Jury 

Wielcy przegrani 
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„Zaginione krajobrazy” Daniela Jarząbka to ksiąŜka 
nie tylko dla geografów. KaŜdy z Nas w dzieciństwie 
pasjonował się światem potworów, dinozaurów i tym, 
co było na tym świecie długo, długo przed nami. Au-
tor staje przed wyzwaniem ukazania nam świata, który 
był ekscytujący nie tylko dla naukowców, lecz kaŜde-
go pasjonata przyrody, paleontologii, skamielin i ar-
cheologii. Zwłaszcza, Ŝe przed XIX wieczną nauką 
stawiano sobie wiele pytań, na które odpowiedzi bu-
dziły wielkie zdziwienie. Nie raz słyszeliśmy o potwo-
rach zamieszkujących dna oceanów, świat, choć nie-
prawdopodobny w czasach średniowiecznych był po-
dziwiany i eksponowany na pierwszym planie. Budził 
podziw, zdumienie a czasami wręcz przeraŜał. Nieste-
ty nauka musiała sprostować obrazy, które przez wieki 
dręczyły ludzkość. Daniel Jarząbek wręcz w poetycz-

ny sposób ukazuje nam świat przedstawiony w jego 
zaginionych krajobrazach. KsiąŜka oparta jest na obra-
zie Th. Hawkinsa, który stanowi główny motyw prze-
wodni tej publikacji. Pokazuje on prawdy na temat 
tego jak wyglądał świat przed ludzkością i w jaki spo-
sób odtwarza się przeszłość. Na podstawie odnalezio-
nych szczątków wielu naukowców chcę rozwiać 
wszystkie wątpliwości świata natury, przyrody i zwie-
rząt, które zamieszkiwały Naszą planetę. Czasami 
wręcz banalnie, lecz w ciekawy sposób ujmowane są 
róŜne zagadnienia dotyczące paleontologii, dla 
wszystkich, którzy podejdą do tej publikacji z dystan-
sem odnajdą dla siebie kącik, który pozwoli odkryć  

Ula Nycz 
 

„Zaginione Krajobrazy” Sygnatura: G1310 

PRAWDA, Ŝe... 

...Estera bardzo dobrze gotuje. A Mariusz bardzo 
dobrze je... 

...pociąg nie rusza bez otwarcia piwa. 

...Masaj jest dobry tylko w warcaby. 

...Mariusz jest niepłodny (intelektualnie). 

...Szuwar nie wygra turnieju w Osadników. 

...dr Trzepacz dobrze prezentuje się z grzechotką. 

...Redakcja wbrew pozorom nie chce wylecieć ze 

studiów. 

...moŜe być kolokwium z Pracowni ogólnej. 

...nieznani sprawcy wbili Czerskiemu pinezkę w 

skroń. 

...Hanysowi jest do twarzy w rajstopach. 

...Ŝeby zostać usuniętym ze stopki redakcyjnej 

trzeba przynieść akt zgonu lub wyjechać na Islan-

dię. 

...na pierwszym roku zrodził się poeta godny Win-

centego Pola. 

…Masaj do dziś nie otrząsnął się z przegranej na 

Festiwalu. 

…”Kołowe Przedszkole” juŜ przygotowuje utwór 

na przyszłoroczny Festiwal Piosenki. Będzie to 

najprawdopodobniej coś z repertuaru „Fasolek” 

...Skandynawia musi być piękna. Latem. 

...Jezus opuścił łódź śyły i Masaja. 

…wzorem słynnego zadania otrzęsinowego doty-

czącego profilu poprzecznego bioder Matki Polki 

na następnych Otrzęsinach będzie trzeba zanalizo-

wać katenę stokową brzucha Mariusza. 

...od następnego numeru Redakcja przestanie się 

pastwić nad Mariuszem. No, moŜe dopiero od 

październikowego. 

…pierwsi uczestnicy przyjechali na 35 Zjazd 

Geografów 2 tygodnie wcześniej. 

...ciasto jest dla Sylwusi! 

...Redakcja nie potrafi liczyć do 16. 

Bibliotekarz poleca! 

Złota myśl Masaja 

 „Taniec jest jak połączenie warcabów i seksu. Nawet jak nie masz strategii, musisz się ruszać” 
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Marginesy notatek 

Volcanology (Haskoli Íslands/University of Iceland 
 

If you go to Pompei you can see the position in which people 

are dying... Of course, if you are interested in it. 

 

Gas bubbles first lower then increase magma viscosity. Big 

bubbles make magma flow slower. Like in a glass of beer. 

Just do an experiment yourself. 

 

[about magma inflation and volcanic tremor] Grímsvötn is 

very busy volcano. It is always doing something. 

 

There are so many different types of volcanoes… But of 

course every particular volcano is interesting. There is no 

question about it! 

 

I’ve always thought that degassing bombs are only film 

producers’ imagination. Till the time I saw Eyafjallajökull 

eruption. 

 

There are “red” eruptions (with lavas) and “grey” eruptions 

(with ash). “Red” eruptions have beautiful lava fountains. 

Nice to watch for tourists. 

 

Comparing explosive and effusive eruptions is like comparing 

apples and oranges. 

 

Once I was on Vulcano in Italy. There is a lot of acid in the 

ground because of volcanic gases, so you should be careful. 

There were some people from Asia sitting on the ground. 

When they got up there were no bottoms on their trousers! 

 

During Mt. Pelee eruption 29 000 people died. Everybody, 

except two. One was the prisoner, second was the 

grandmother who just went to the basement for some supplies 

for her grandchildren. 
 
Geoinformatyka 
 
Granica owcy nie jest jednoznaczna. owca ma wełnę. Nie 

wiadomo gdzie jest granica . MoŜna powiedzieć, Ŝe istnieje 

strefa buforowa wokół owcy. 

 
Porządek powinien wziąć przykład z bałaganu i zrobić się 

sam. 

 
Jak mówię Ŝe państwa na coś uczulam to naprawdę uczulam. 

Gleboznawstwo i geografia gleb 
 

Znowu pan coś rozwalił? prosze się nie przejmować - takie 

rzeczy się zdarzają (studentowi złoŜyła się ławka w p1.1) 
 
Przepraszam Ŝe się powoli ruszam i obracam się w charakte-

rze lorda, ale mnie coś postrzeliło (pokazując na bark)  
 
Zakład gleboznawstwa jest na drugim piętrze, w którym poko-

ju – to ja sam nie wiem 

 
Wśród geografów są przypadki patologiczne gdzie dowiaduję 

się Ŝe warta wpada do Bugu tworząc estetycznie podniesione 

terasy  
 

Meteorologia i klimatologia 
 

Jak owad wpadnie do czujnika, później jakimś sposobem prze-

ślizgnie się – co prawda juŜ w nieco zmienionej formie… 

 

Formy turystyki 
 

...bo są potrzeby wykajakowania się 

 
Geoekologia 
Trzeba wziąć łopaty i w czynie społecznym odkopać ten mio-

cen. 

 
Geografia regionalna świata 
 
Na pochyłe drzewo i Salomon nie naleje. 

 
Gospodarka Japonii w duŜej mierze opiera się na wulkanie 

FudŜi – gdyŜ ten wulkan co jakiś czas wyrzuca zdjęcia, apara-

ty, typu Fuji i Japończycy je pakują i wysyłają na eksport. 

 
 
 

 

 
 
 

Z cyklu „Zgadnij kto to?”: 
śart dla tych, którzy pamiętają jeszcze kurs 
Kartografia i topografia z pierwszego roku... W ostatnim momencie przed drukiem tego 

numeru Gdańsk wpadł z krótką wizytą 



 
Prof. dr. hab. Zbigniew Ustrnul 
Kierownik Zakładu Klimatologii   

Północ, południe, wschód czy zachód? Dlaczego? 
Wszystkie kierunki OK. W zaleŜności czego oczekujesz. 

 
Geografia jest królową nauk poniewaŜ… 
jest bardzo wszechstronna: dotyczy człowieka i jego środowiska.   
 
Moje miejsce na Ziemi:  
Kraków 

 
Chciałbym zmienić w sobie: 
Niewiele rzeczy. 

 
Chciałbym zmienić w otaczającym mnie świecie: 
Postawy egoizmu. 

 
Największe moje osiągnięcie: 
DoŜycie 50-tki. 

 
Jestem niepocieszony z powodu: 
Dalekiej perspektywy emerytury. 

 
Z czasów studenckich najlepiej pamiętam: 
Ulicę Grodzką. 
 
Jakieś wspomnienie z Kołem Geografów w tle: 
Udział w obchodach 125-lecia Koła nigdy nie będąc jego członkiem. 

   
W geografii zawsze najmniej lubiłem: 
Wąsko myślących geografów. 

 
Najbardziej zaś pociągało mnie w niej: 
Wzajemne związki pomiędzy elementami środowiska i człowiekiem. 

 
Jeśli nie Geografia to (alternatywna droga Ŝyciowa): 
Ekonomia.. 
 
Moje zainteresowania badawcze: 
SpostrzeŜenia socjologiczne. 

 
Standardowe pytanie: W wolnych chwilach... 
śpię lub jadę samochodem. 

 
U studentów cenię… 
Logiczne myślenie (o ile występuje…)  
 
Na pewno obleję studenta, który… 
Niczego z góry nie zakładam. 

 
Miejsce które muszę jeszcze zobaczyć: 
Wiele ich jest… 

 
Potomnym bym przekazał (mądrość Ŝyciowa): 
Jestem jeszcze za młody, Ŝeby udzielać takich rad. 


