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Tak się rodzi geograf... 
...tak się starzeje... 

...a tak umiera 
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Witajcie Drodzy Kołowicze, 

 

 Globusik od zawsze nazywany był kołowym 

nieregularnikiem. Redakcja postawiła sobie za cel 

podtrzymywanie tej tradycji i postanowiła nie wy-

dawać kolejnego numeru na Adapciaka. Dlaczego? 

Ponieważ wszyscy się tego spodziewali! 

Nawarstwiło nam się tematów do opisania. Hitem 

numeru jest oczywiście obóz KGUJ w Bułgarii i 

kraju Bebaków. Ponadto wspomnieliśmy o Kongre-

sie EGEA w Rumunii, Hydrobieszczadach, wymia-

nie Sevilla – Kraków i zmianach jakie zachodzą w 

otoczeniu naszego Instytutu.  

Pierwszy rok zachęcamy do włączenia się w pracę 

Globusika! To naprawdę fajna zabawa, a po tym 

numerze przewietrzymy trochę skład redakcji, wy-

syłając dwoje wysłużonych, podstarzałych i lekko 

zużytych redaktorów jak najdalej od Kampusu. Od 

Warszawy, po Vancouver. Zbliżające się obrony 

zakończą globusikową przygodę Iwony i Czerskie-

go. 
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To już było… 

 16-18.05 - Urodziny EGEA Kraków i EGEA Brno. 

Szczegółowa relacja z okrągłej rocznicy naszej entity 

na str. 4. 

 26.05 - EGEA Kraków z hukiem wkracza w kolejne 

ćwierćwiecze swojej działalności! Nasze entity wy-

brane zostało do organizacji ERC 2015! 

 30.07 - 14.08 - Kołowy Obóz w Bułgarii i Grecji. 

Kto nie był niech żałuje! Szczegółowa relacja  na str. 

5-9.  

 07.09 - Koło przygotowuje się do przejęcia EGEA! 

Jacek Kucia został wybrany na Regional Assistant 

for East! Gratulujemy! 

 13-18.09 - AC w Rumunii. Tym razem aż 5 Koło-

wiczów dostało miejsca na AC! Co spostrzegawczy 

doliczyli się jednak nawet 7 reprezentantów z Krako-

wa. Z pewnością najbardziej zapamiętamy przygody 

z windą. Szczegółowa relacja na  str. 10-11. 

 20-26.09 - Hydrobieszczady. Relacja na str . 14. 

 25-30.09 - Wymiana Sevilla-Kraków. W ramach 

rewizyty, 6 Kołowiczów udało się do gorącej Hisz-

panii. Ala wyjawiła swoje ukryte powołanie i podjęła 

próbę chrystianizacji pogańskiego państwa. Szczegó-

łowa relacja na str. 12-13. 

 26-28.09 - Adapciak. Podczas gdy część Koła opa-

lała się w słonecznej Sevilli, pozostali Kołowicze 

postanowili eksplorować mroczne zakątki Beskidu 

Małego. Szczegółowa relacja na str. 15. 

 09-13.10 - Lost in Austria 1.0. Jak pojechać do 

Austrii bez mapy i się nie zgubić? Nie takie rzeczy sę 

robiło! Szczegółowa relacja z seminarium naukowe-

go EGEA na str. 16-17. 

 10-12.10 - Badania terenowe w Łazach. Pobrali-

śmy próbki z drzew. Tylko kto je teraz przeanalizu-

je… Jacyś chętni? 

 15.10 - Obrona mgr Reni i mgr Torbacza - zakoń-

czona sukcesem i wysokimi ocenami! 

 16.10 - Walne RKNu. Koło wprowadziło po jed-

nym reprezentancie do obu Komisji: w Rewizyjnej 

Renię zastąpiła Żaneta, a w Konkursowej Anię Biegę 

- MarkoBorko.  

 20.10 - Obrona Walasa. Redakcja gratuluje i dzię-

kuje za pyszne cukierki! 

To nas czeka… 

 22-23.10 - Obrony redaktorów! Pierwszego dnia 

Iwona, drugiego - Czerski. 

 23.10 - PALEOKOŁO. Gra polegająca na rozpo-

znawaniu Kołowiczów na ich archiwalnych zdję-

ciach. 

 24.10 - Kołowy Wieczór Filmowy. Godzina 19:00! 

 25-26.10 - Travenalia 

 06.11 - Pożegnalna impreza Reni i Czerskiego! 

 21-23.11 - Otrzęsiny 

 26-30.11 - Trójwymiana cz. 1. Tym razem Kra-

ków i Graz jadą do Brna! 

 Niedaleka przyszłość: BAL GEOGRAFA 
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Urodziny EGEA Brno i EGEA Kraków 
 Do tej pory Chatka Lasek  dla większości Koło-

wiczów to śnieg, Dętki i Pepsi. Po ostatnich Dętkach 

wyliczanka powiększyła się o błoto i ściółkę leśną. Na-

tomiast po "EGEOWYCH" urodzinach, skojarzenia 

uzupełnić należy jeszcze o deszcz… a w zasadzie bar-

dzo dużo deszczu. Dni poprzedzające imprezę cechował 

opad przez duże O, a prognozy na weekend nie napawa-

ły optymizmem.  Ale czy pogoda może powstrzymać 

spragnionego przygody geografa? Oczywiście że nie*! 

 Feta dla większości uczestników rozpoczęła się 

późnym popołudniem w piątek 16 maja. Oprócz soleni-

zantów z Brna i Krakowa do chatki przybyli goście  

z Gdańska i Warszawy. Niewątpliwie główną atrakcją 

wieczoru była niespodziewana premiera nowego, stwo-

rzonego specjalnie na tę okazję Globusika. Sporą popu-

larnością, okraszoną dozą kontrowersji, cieszył się za-

mieszczony w nim słowniczek polsko - czeski. Przyczy-

nił się on do wprowadzenia Slavikanto (mieszanka języ-

ka angielskiego, czeskiego i polskiego, która powstała 

na Slavic Weekendzie po intensywnej degustacji napo-

jów wyskokowych) na nowy wyższy poziom. 

 W sobotni poranek, tuż po śniadaniu, szlakiem 

przypominającym wtedy mini dolinę mini rzeki, do 

sklepu w Koszarawie wyruszyła ekspedycja po zapasy. 

W tym samym czasie reszta zjadaczy pasztetu i zupek 

chińskich oddawała się pasjonującym rozgrywkom  

w szachy, karty, pociągi i tym podobnym sportom eks-

tremalnym. Część osób, w celu nabrania siły przed zbli-

żającym się wielkim finałem, postanowiła udać się na 

drzemkę. Wieczorem, po obiadokolacji, odbył się tur-

niej o wielce wymownej nazwie Beer Drinking Contest. 

Do zabawy polegającej na wlewaniu w siebie złocistego 

trunku szybciej niż przeciwnik, przystąpiło pięć trzyo-

sobowych zespołów. Drużyna w składzie Renia, Petr  

i Grzesiek zdeklasowała przeciwników i z czystym kon-

tem stanęła na najwyższym stopniu podium. Drugie 

miejsce z jedną porażką zajęła ekipa składająca się  

z Bienia, Pony i Wawiego. Po uhonorowaniu zwycięz-

ców i wyśmianiu przegranych nadszedł moment na któ-

ry wszyscy czekali: celebracja  czwartych urodzin Egea 

Brno i dwudziestych piątych urodzin Egea Kraków. Na 

stole pojawiły się torty. Niestety przed zgromadzonymi 

gośćmi, zdążyły dobrać się do nich mrówki. Nie stano-

wiły to jednak najmniejszego problemu, szczególnie dla 

znieczulonych już uczestników BDC (oprócz Bebaka, 

dla której mięsny tort nie był spełnieniem marzeń). Wy-

mianie życzeń i toastom nie było końca. Za urozmaica-

nie tła akustycznego ku uciesze gawiedzi odpowiedzial-

ny był naczelny bard KGUJ Jacek Kucia okazjonalnie 

wspierany przez ze-

spół Lej Mi Pół**, 

który równolegle,  

zupełnie przypad-

kiem świętował wie-

czór kawalerski jed-

nego z członków.  

 Niedziela nie-

spodziewanie okaza-

ła się być słoneczna. 

Nic więc dziwnego w 

tym, że większość  

osób postanowiła 

spędzać czas na 

świeżym powietrzu. 

Ze sprzyjających wa-

runków atmosferycz-

nych szczególnie 

zadowoleni byli licz-

nie zgromadzeni en-

tuzjaści fotografii. Podczas jednej z wielu sesji zdjęcio-

wych doszło do prawdopodobnie najbardziej spektaku-

larnego wydarzenia całego weekendu. Na pozujące do 

zdjęcia zbiorowisko runęło tzw. Drzewo z ławką (jak 

się okazało maksymalnie pięcioosobową). Najbardziej 

prawdopodobną przyczyną tego wypadku był wiek 

drzewa, jednak nie bez winy okazało się także obciąże-

nie. Na szczęście dla zgromadzonych, skończyło się 

tylko na kilku zadrapaniach i siniakach. Pamiątkę po 

nieudanym zamachu natury na geografów można podzi-

wiać  nad drzwiami do pokoju 1.03. 

 Popołudniu nastał czas pożegnań. Geografowie  

z bagażem pełnym pozytywnych wrażeń, powoli opusz-

czali chatkę,. Niewątpliwie jeszcze przez długi czas  

z łezką w oku (oby tylko nie spowodowaną urazami po 

upadku drzewa) wspominać będą oni tą legendarną im-

prezę. 

 

* Nie dotyczy GISowców bo nienawidzą brudzić rąk 

(Kucia, Smułek 2014) 

**Zespół posiada trzech członków i dokładnie tyle sa-

mo fanów (interpretacja danych we własnym zakresie). 

Wiktor Stręk 
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Tort z mrówkami 



 

 Drużyna 

KiBOl, w skład 

której wchodzili: 

Kiszka, Bień i 

Oleszko, pierw-

szy dzień stopo-

wania,  

z powodu dwóch 

przeciwności losu: gwałtownej ulewy i stopowej posuchy, za-

kończyła na przejściu granicznym w Chyżnem. Przed rozpaczą  

i zażenowaniem uchronił nas tylko fakt, że noc w namiotach na 

opuszczonym podeście przejścia granicznego spędziliśmy wraz  

z drużyną Kwiatek-Pogi, nie szczędząc sobie przy tym letniego 

prysznica spod rynny. Kolejny dzień i podróż przez Słowację 

utwierdził nas w przekonaniu, że stopowanie w 3 osoby zdecy-

dowanie nie ułatwia sprawy. Czekaliśmy na wybawcę już siód-

mą godzinę, obrzucając się roślinnością i moim ręcznikiem. Ktoś 

jednak się nad nami zlitował i noc spędziliśmy u miłej słowac-

kiej rodzinki wraz z nieodłącznym towarzystwem naszej niedoli 

- kompanów K-P! Trzeciego dnia, szczęśliwi złapaliśmy turec-

kiego tira, który poczęstował nas wszystkim co miał i zażądał od 

Kiszki masażu. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że wyrzuci nas 

na środku obwodnicy Budapesztu. Tym oto sposobem resztę 

dnia spędzimy na eksploracji stolicy Węgier, szukając tajemni-

czego miejsca – Bodoars, skąd mieliśmy wyruszyć na południe. 

Stojąc wraz z Kiszką wśród 14 węgierskich policjantów starają-

cych się wytłumaczyć nam drogę do Bodoars, doszłyśmy do 

wniosku, że Węgrzy to bardzo pomocni ludzie, czasem tylko nie 

dociera do nich, że jak powiedzą coś głośniej i zaczną gestykulo-

wać to i tak nie zrozumiesz po węgiersku ;)  

Kolejny dzień stopowej podróży minął pod znakiem upa-

łu na stacji benzynowej, Pana Węgra Wybawcy z winem i palin-

ką, nowej zabawy Oleszki („Jeden dla ciebie, jeden dla ciebie”), 

zdezorientowanego Włocha, łapiącego stopa z trzema koszulami 

w ręku, Pana Pilota Wybawcy tłumaczącego nam podstawowe 

zasady języka węgierskiego i szczęśliwego stopa pod samo mo-

rze w Chorwacji. Pierwszy cel osiągnięty! Chorwacka plaża  

i morze - teraz możemy już jechać prosto na obóz… ;) jeszcze 

tylko zaserwowana przez Masterchefa Oleszkę kolacja z małży 

ze świeżo zebranymi przyprawami i winem od Pana Węgra.  

Stopowanie wzdłuż Dalmatyńskiego Wybrzeża nie jest 

najgorsze pod warunkiem, że nie zostanie się wyrzuconym  

w środku turystycznej miejscowości, gdzie niemal każda reje-

stracja pochodzi z Polski (potwierdzone badaniami: 86 polskich 

samochodów/1h) .  

Żeby tradycji stało się zadość, wylądowawszy w Splicie 

późnym wieczorem, przewędrowaliśmy pół miasta, żeby znaleźć 

się na wylotówce, z której już tylko prosta droga na południe. 

Celem zdążenia na obóz, będąc w Sarajewie zdecydowaliśmy, że 

resztę drogi przebędziemy transportem publicznym. Zatem po 

przejściu 10 km pieszo na dworzec wschodni i spędzeniu na nim 

nocy z obawami o życie, wyruszyliśmy dalej. Podróż zajęła oko-

ło 1.5 dnia, ale babcia klozetowa, pan w kasie z kartką i długopi-

sem zamiast drukarki, szybki prysznic między peronami, czy 

panowie konfiskujący narkotyki przemycane przy suficie pocią-

gu w Nisiu nie pozwalali się nudzić. Sofia powitała nas 30 lipca 

słońcem, tureckimi toaletami, Grześkiem i w przypadku Kiszki 

USOSem i rejestracją na przedmioty. 

Bień  

 15 lipca – zaczęli-

śmy od dwóch murzynów 

i zawstydzając całą resztę 

obozowiczów, dotarliśmy 

do Budapesztu w kilka 

godzin. Grzesiek postano-

wił zatruć okolicę Balato-

nu swoimi butami... 

W Chorwacji powitał nas raj na ziemi. Miasteczko 

Senj, krajobraz, morze, słońce, niemieccy hipisi, high-life 

w Ogórku i wąska uliczka w Dubrovniku, która złapała nas 

za serca, a raczej grupa Chorwatów grających retro piosen-

ki o miłości w dalmackich stronach.   

Do Czarnogóry wwiózł nas „Misio” mający znajo-

mości w ruskiej mafii. Grześ przy tej okazji spotkał kole-

żankę ze szkolnych lat. Przekonało nas to, że chyba tylko 

Polacy jeżdżą stopem po Europie. Bida, Panie… Noc w 

ogrodzie w Zatoce Kotorskiej była 100% spełnieniem ma-

rzeń, mieliśmy też okazję przyczynić się do rozwoju pol-

skiej piłki nożnej, bowiem nasz gospodarz był trenerem 

lokalnej drużyny Ligi Czarnogórskiej. Do gór Durmitor 

postanowiliśmy dojechać karetką pogotowia, ot co. Jakby 

nie patrzeć to publiczny transport. A góry pikne.  Albański 

Dziki Zachód powitał nas okrzykami taksówkarzy „Tirana! 

Tirana!”. Aby nie zginąć na ulicy należy biec,  

a rozbicie namiotu pod hostelem nie jest niczym nadzwy-

czajnym. Trip N’Hostel to miejsce magiczne, ociekające 

relaksem  

i muzyką reggae. Macedonia ciut tranzytem. Do Sofii 

wwiózł nas busiarz, który chciał zabrać również panią lek-

kich obyczajów.  Odstraszyła go cena lub interfejs deli-

kwentki.  

Jacek 

 Kraków – Buda-

peszt stopem w jeden 

dzień? Brzmi jak najbar-

dziej realnie, nie? Ale 

gdzie tam! Po 5 godzi-

nach w oczy zaczęło 

zaglądać nam widmo 

noclegu w Rabce. Co 

gorsza, na tym samym przystanku dołączyli do nas Kiszka, 

Oleszko i Bieniu. Żeby nie było, w kupie raźniej, więc po 

kolejnych 4 godzinach zameldowaliśmy się na noclegu  

w Chyżnem. Był dach na tirowej rampie i prysznic z rynny. 

Standard pewnie z 1000 gwiazdek, gdyby nie to, że nie 

było widać ani jednej. Tak nam się spodobały te wspólne 

noclegi, że następny był nadal na Słowacji, nadal z Bienio-

Oleszko-Kiszko-teamem. 

Potem było już z górki. Policja na autostradzie w 

Budapeszcie, serbski tir z rakiją w pakiecie, mosty i tunele 

na autostradzie w Belgradzie, taxi PinkPanter (rakija gratis, 

a jakże), aż w końcu wylądowaliśmy w pociągu do Baru  

w Czarnogórze. Dalej czekał na nas nocleg nie na tej górze, 

na której miał być, Izraelczycy z planami sięgającymi naj-

dalej do kupna arbuza i taki albańsko – włoski kierowca, że 

nigdy więcej. Przez Macedonię już prosto do Sofii było 

szybko, łatwo i bezboleśnie, za to z kontaktem bizneso-

wym. Jakby ktoś planował jakieś eskortowo – importowe 

szachrajstwa na linii Polska – Macedonia to mamy gdzieś 

odpowiednią wizytówkę ;)  

Kwiatuch 

Kto gdzie z kim - 
czyli jak dotarłem na obóz 
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Planowy wyjazd:  

Kraków , 29.07.2014r., 12:00 

Planowy przyjazd:  

Sofia, 30.07.2014r.,  4:00 

Środek transportu: BlaBlaCar 

kierowca: Simona 

miejsce spotkania: Świątniki Górne, 

ul. Królowej Jadwigi  

 

Rzeczywistość: 

11:00 - niecierpliwe oczekiwanie na wiadomość od naszego kierowcy; 

12:30 - Ania nie wytrzymuje i dzwoni do Simony, okazuje się, że nasz kierowca 

utknął w jakimś urzędzie załatwiając zieloną kartę dla samochodu, która osta-

tecznie okazała się niepotrzebna, planowany wyjazd przesuwa się na 14:00; 

14:20 - telefon od naszego kierowcy jest na ulicy Królowej Jadwigi, nastąpiła 

tylko jedna mała pomyłka - jest w Krakowie, planowy wyjazd przesuwa się na 

15:00; 

15:10 - przyjeżdża Simona, okazuje się, że po drodze zepsuła coś w samocho-

dzie, który odebrała dzień wcześniej z warsztatu,  musimy szybko znaleźć me-

chanika, całe szczęście Janek ma znajomości;  

15:40 - mechanik kończy naprawę auta; 

16:00 - szczęśliwie opuszczamy Kraków 

Największe przygody już za nami, potem jeszcze korki na granicach, cudowne 

widoki w Serbii, telefony od niecierpliwych Kołowiczów z Sofii i ok 15:00 dnia 

następnego udało nam się dotrzeć pod Sobór Aleksandra Newskiego w Sofii.  

Ania 

 Jak większość obozowiczów wybraliśmy opcję podróży 

All Inclusive czyli autostop i namiot. Założenia były proste: 

zwiedzamy po drodze jak najwięcej jak najmniejszym kosztem 

oraz nie spędzamy pierwszej nocy w Chyżnem. Jedno z nich 

udało się zrealizować stosunkowo szybko. Premierowy nocleg 

spędziliśmy w słowackim Podbielu, niedaleko żywego skanse-

nu. Luksusowy nocleg w starej budce na boisku był niczym pię-

ciogwiazdkowy hotel. Bebak niczym nocny stróż wychwytywała 

najmniejsze skrobnięcie i najmniejszy strumień światła.  

 Kolejny dzień to już Budapeszt. Zaliczyliśmy pierwszy 

„górski trening”, czyli wdrapanie się z nieco ciężkimi plecakami na Wzgórze Gellerta. Zapasy Lili Tequili napędzały nas do 

szukania noclegu i w końcu znaleźliśmy kolejny luksusowy beton na brzegu Dunaju. Stolica Węgier nie bez powodu nazywana 

jest zmorą autostopowiczów. Wydostanie się z tego miasta tym środkiem transportu jest niemal tak trudne jak przekonywanie 

własnej babci, że nie jest się głodnym. Po kilku godzinach łapania udało nam się dotrzeć do Szegedu, gdzie przez dłuższy czas 

obserwowaliśmy prawdziwą telenowelę. Eksploracja okolicy zakończyła się podmiejskim kempingiem w świetle samochodo-

wych reflektorów. Na granicy madziarsko-serbskiej mieliśmy okazję zobaczyć jak wygląda ponad czterokilometrowy korek na 

autostradzie. Kilka godzin łapania zakończone krótkim rozstaniem Lilo-Wiktoro-Bebakowej ekipy, postój w Nowym Sadzie i 

długo oczekiwany nocleg w Belgradzie, którego nocne zwiedzanie zakończyło się (a właściwie rozpoczęło również) w barze. 

Dodatkowo pogoda nie była najlepsza, co mieliśmy odczuć na własnej skórze pod koniec dnia. Kolejne kilometry postanowili-

śmy pokonać zaskakująco tanimi kolejami. Poza tym Lilo-Bebaki odczuwały niezwykłą chęć porównania serbskich pociągów 

do naszego krajowego zaprzęgu. Pociągiem dotarliśmy do Niszu gdzie mieliśmy niewątpliwą przyjemność zasmakować Serb-

skiego kebabo-kanapko-mięsnego-czegoś (Bebak oczywiście zadowoliła się bezmięsnym, ale za to pysznym burkiem).  

 Najedzeni, pełni nadziei na cudowny nocleg nad jeziorem niedaleko granicy bułgarskiej ruszyliśmy w drogę. I znów w 

tym celu wykorzystaliśmy publiczny transport, który zagnał nas do Niskiej Bani, która troszeczkę zalatywała polskimi górskimi 

kurortami, o urokach tej miejscowości dogłębnie przekonała się Lila zaliczając darmową kąpiel w fontannie. W tym miejscu 

również nasz fart się skończył – zero stopa, koszmarna burza, a my schowani pod na wpół zbudowanym wiaduktem. Wydawało 

się, że nikt się nad nami nie zlituje, a tu niespodzianka. Po dwóch niespokojnych, burzowych godzinach szalony kierowca pod-

wiózł nas… jakiś kilometr. Wystarczyło to jednak do znalezienia noclegu w przydrożnej restauracji, gdzie dzięki uprzejmości 

właściciela mieliśmy okazje przespać się kilka godzin na suchych ławkach, co tylko utwierdziło nas w tym, iż Serbowie to  

w większości bardzo życzliwi ludzie.  

 Następny poranek okazał się niezwykle łaskawy, gdyż udało nam się złapać podwózkę, z prędkością 200 km/h - śmierć 

przed oczami, ale przynajmniej szybko dotarliśmy do samego centrum Sofii, gdzie czekali już na nas inni członkowie obozu 

oraz… prysznic. 

Lila Tequila, Bebs nie jem mięsa Bebak, Wiktorro Zorro  

 

 

 Warszawsko-Gajowa burżuazja, 

uznała, że wyrosła już z przygód, brudu, 

stopa i namiotów na stacjach benzyno-

wych.  

 Niczym prawdziwi Europejczycy, 

zdecydowali się przewieźć swoje szacow-

ne osoby samolotem. Do Bułgarii dotarli 

na pokładzie luksusowego Airbusa A320, 

pomalowanego w gajowo-różowe barwy 

WizzAira. 

 Redakcja uznała, że na ewentualne 

turbulencje szkoda tuszu.  

 

Kamila i Radek 
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Po pełnej przygód, szalonej podróży i dwóch no-

cach spędzonych na dworcach, w końcu dotarliśmy do 

Sofii, co prawda dzień później niż planowaliśmy, ale nie 

zrujnowało to naszego starannie przygotowanego planu, 

więc  nie było dramatu. Złośliwi twierdzą, że Pani Prezes 

potrafi spóźnić się nawet na obóz - ja oczywiście się  

z tym nie zgadzam. Po szybkim wyprysznicowaniu uda-

liśmy się pod Sobór Aleksandra Newskiego, gdzie mieli-

śmy się spotkać z resztą Obozowiczów, którzy dostali się 

na obóz w sposób geograficznie niekonwencjonalny – 

samolotem i blablacarem. Oprócz tego, że byliśmy zaże-

nowani sposobem, w jaki dotarli do Bułgarii, zażenował 

nas również fakt, iż musieliśmy czekać na nich godzinę 

dłużej, gdyż nie przestawili zegarków. Gdy nasi nieroz-

garnięci geograficznie towarzysze w końcu dotarli do 

umówionego miejsca, oficjalnie rozpoczął się obóz.  

W czasie, kiedy Grześ opowiadał o Soborze, bar-

dziej rozgarnięta część Koła (Ania Biega, Kiszka  

i Oleszko) załatwiali sprawy formalne w Parku Narodo-

wym Riła. Wszyscy spotkaliśmy się na drugi dzień i wte-

dy obóz rozpoczął się już pełną parą. Po radosnym przy-

witaniu stęsknionych Kołowiczów, którzy nie widzieli 

nas jakieś 18 godzin, ruszyliśmy w drogę. Przygoda, 

przygoda! Tak się akurat złożyło, że Oleszko miał uro-

dziny, dlatego pierwszy nocleg spędziliśmy wśród śmi-

chów, chichów i śpiewów z pasztetowym tortem, i palin-

ką , którą niektórzy czuli jeszcze na drugi dzień m.in.  

w źródełku bijącym w rilskich górach. W końcu przy-

szedł czas na to, co każdy Kołowicz lubi najbardziej – 

Musała, czyli najwyższy szczyt Płw. Bałkańskiego (2925 

m n.p.m.)! Tutaj przodowało prezesowskie trio w kolej-

ności Oleszko, Kiszka, Bobslej (przyp. red. Bebak) aby 

„pokazać owieczkom jak się chodzi”. Po obfoceniu Mu-

sały z każdej strony, cyknięciu mistrzowskiego selfie 

(bardziej mistrzowskiego, niż to oscarowe), odśpiewaniu 

piosenki z Titanica i przeprowadzeniu szybkiego zebra-

nia Zarządu pośród wiatru, raz po raz znikając 

w chmurach ruszyliśmy dalej. Po 9-cio godzinnej wę-

drówce doszliśmy do schroniska, w którym Pan Bułgar 

oszukał nas na parę ładnych lewów...(!) Zniesmaczeni 

całą sytuacją przygotowaliśmy wykwintny obiad (papkę 

z ryżu, kiełbasy i sosu w proszku), tradycyjnie odśpiewa-

liśmy Jałtę i udaliśmy się do naszej dwudziestodwuoso-

bowej sypialni.  

Następny dzień spędziliśmy pod kątem badań den-

drochronologicznych, hydrologicznych i botanicznych. 

Pozabieraliśmy ze sobą świdry, kontenerki, GPSy,  kon-

duktometr, botanizerki i inne cuda i ruszyliśmy w teren. 

W terenie, jak w terenie, zważywszy na stwierdzenie, że 

im Kołowicz bardziej brudny, tym bardziej szczęśliwy, 

wszyscy radośnie wróciliśmy pod schronisko z masą po-

branych próbek, odwiertów i roślinek. Obejrzeliśmy spa-

dające Perseidy, odśpiewaliśmy Jałtę i przywitał nas ko-

lejny dzień, dzień 11-to godzinnej wędrówki, która za-

kończyła się  powiększonym współczynnikiem kalectwa 

w grupie obozowej. Po ekspresowym ozdrowieniu, które 

dodatkowo przyspieszyły pyszne Mekici (bułgarskie 

pączki) i stracie wszelkiej nadziei, że jeszcze gdzieś 

znajdziemy inną toaletę niż „na Małysza”, gdy już każdy 

Obóz Kołowy Bułgaria-Grecja 2014, 
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czyli jak wpuścić dzicz w dzicz 

Oscarowe selfie 

Jasio Jazda do świdra 



doszedł do porozumienia z samym sobą, że tak to nie,  

a nie to tak, nadszedł czas na pożegnanie z Riłą. Po 

wcześniejszym obejrzeniu z każdej strony i od środka 

Rilskiego Monastyru (takiej prawosławnej Jasnej Góry) 

weszliśmy do busa kierując się ku Pirinowi. Wszyscy 

zamykając oczy mieli nadzieję na kojący zmęczenie sen, 

ale jednak Pani Prezes Bebak w tym  momencie (tak jak 

w każdym innym) miała bardzo dużo do powiedzenia,  

a efektem jej wywodów było stwierdzenie padające z ust 

każdego uczestnika obozu przy wsiadaniu do kolejnego 

autobusu „ja nie siedzę z Bebakiem!”.  

Po wcześniejszym rekonesansie ekipy zwiadow-

czej Biega-Leja w Bańsku i po szybkich zakupach, zna-

leźliśmy wymarzone miejsce noclegu. Po szaleństwie 

jakie miało miejsce przy małym strumyczku wodnym 

zastanawialiśmy się, czy na pewno późniejszy wyjazd 

nad morze Egejskie zdrowo się dla nas skończy. Z tego 

malowniczego miejsca po odśpiewaniu Jałty i wizycie 

kabanosów (przyp. red. konie), które próbowały zdemo-

lować nasze obozowisko wyruszyliśmy nartostradą ku 

górnej granicy lasu, gdzie mieliśmy pobrać kolejne prób-

ki do badań dendro. Podróż przy temperaturze 30oC  

(odczuwalna 1000oC!) umilały nam maliny z czekoladą 

(broń Boże nie zerwane w Parku Narodowym!). Dla od-

miany, na szczycie zastała nas zgoła inna pogoda: zimno, 

mokro i burza. Po walce z żywiołami i rozkładaniu Pogi-

siowego namiotu w siedem osób, udaliśmy się na spo-

czynek wśród deszczu i błyskawic z małą przerwą na 

wbicie się do Tequila House, w liczbie stanowczo prze-

kraczającej pojemność tegoż oto namiotu, bo podobno  

w kupie raźniej. Na drugi dzień podjęliśmy próbę wyjścia 

w góry, jednak po przedarciu się przez stado krów burza 

znów nas złapała i musieliśmy zawrócić. Odwierciliśmy, 

co mieliśmy odwiercić i zeszliśmy do Bańska. Ku nasze-

mu zaskoczeniu znaleźliśmy… toaletę „nie na Małysza!” 

tyle, że dla inwalidów. Ruszyliśmy dalej, kierunek – 

Melnickie Piramidy, ale po drodze jeszcze Samokov  

i przygoda z ruską mafią bułgarską. W końcu dotarliśmy 

do Melnika – kolejny strumyczek i kolejne szaleństwo, 

dodatkowo niespodziewane odkrycie, o którym z róż-

nych względów nie mogę tutaj napisać… Wspomnę tyl-

ko, że zaraz po Musale był to nieplanowany numer jeden 

obozowych włojaży i wcale nie chodzi o Wiktora dosia-

dającego osiołka.. Widoki na piramidach – no piękne, ale 

czas się zbierać do Grecji.  

Już pierwsza przygoda z Grecją dała nam odczuć, 

że jest to kraj szalony i nie mam tutaj na myśli Kwiatko-

wego umierania. Złapanie stopa na 14 osób i podróż na 

pace przez autostradę – bezcenne. Po podróży pociągiem 

kolejne znalezisko – jego doktoranckość Marcin Re-

chciński sprawiający wrażenie, że sam nie wie jak się 

tutaj znalazł i co tutaj robi. Razem z Panem Magistrem 

udaliśmy się na plażę, a tam leżing, smażing, plażing, 

drinking i dancing i tak w Koło z przerwami na pobiera-

nie osobników małż, bynajmniej nie do zjedzenia.  Na 

koniec odwiedziliśmy Saloniki, gdzie znaleźliśmy trują-

cego kalafiora rosnącego na drzewie… i parę innych rze-

czy.  

No co tu dużo pisać, kto był ten wie, a kto nie był 

niech żałuje. Miejmy nadzieję, że kolejne obozy kołowe 

będą tak samo udane, a próbki w końcu zostaną zbadane.  

  Kinga Kiszka  
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Wiktor czarna owca 

Bul bul bul 

Co to za Globusik bez Lili 
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Jak EGEA Kraków podbija świat,  

czyli Annual Congress 2014 
Był wrzesień, pierwsze sygnały nadejścia jesie-

ni były łatwo zauważalne, gdy w trakcie chłodnych po-

ranków krakoscy egejowie zmierzali śmiałym krokiem 

ku dworcom/wylotówkom w kilku różnych miejscowo-

ściach. Cel był jeden – Predeal, Rumunia. Mała tury-

styczna miejscowość niedaleko Braszowa, gdzie EGEA 

Timisoara szykowała się na przyjęcie 200 uczestników 

Kongresu Rocznego EGEA – najważniejszego wyda-

rzenia w ciągu roku.  

 

11 września, okolice Miejsca Piastowego. Jacek 

i Wiktor walczą z czasem by dojechać do Rumunii. 

Rozwiązanie? Kartka z napisem „Romania” skutkuje 

bezpośrednim transportem z Rumuńskim biznesmenem 

w obręb tegoż kraju. Proste jak budowa CePa. Gdzieś 

przed nimi przez szosy wschodniej Europy brną Ala  

i Marek-Mariquita oraz Marek-MarkoBorko. W głowie 

kołatały niepewne myśli. Czy aby na pewno otwieranie 

konserwy tudzież pasztetu w terenie pełnym dzikich 

psów jest bezpieczne? No ale jak ktoś głodny, to je. 

12 września powiódł nas wszystkich do Braszo-

wa. W hotelu spotkaliśmy duet Wawrzyniec-Pony 

(EGEA Gdańsk&EGEA Brno) oraz Marko z EGEA 

Novy Sad. A także Austriaków. I Niemców. I Szwajca-

ra. A potem Rosjan. Generalnie – ludzi jak mrówków.  

Z miasta dobiegało dudnienie. Zainteresowani niebywa-

łym wręcz hałasem i wieścią o tanim lanym piwie ru-

szyliśmy chyżo.  Ujrzeliśmy przed sobą ogromny na-

miot z radosnym napisem: „Oktoberfest”. No cóż. Cie-

kawość rumuńskich tradycji i kultury muzyczno-

tanecznej musiała poczekać na koniec imprezy w iście 

bawarskim stylu. Aczkolwiek Niemcy byli w stanie po-

dać 985403 różnice między ichniejszą imprezą, a tym 

co zastaliśmy w sercu Rumunii. Ale już wtedy dało się 

poznać, że na Kongresie to Polacy będą duszą towarzy-

stwa. 

13 września. Pociąg pełen młodych geografów 

z caluśkiej Europy dojechał do Predealu. Standard – 

rejestracja, koszulka, witanie się z setką starych znajo-

mych i poznawanie drugiej setki nowych. W kolejnym 

dniu przyszedł czas na najważniejszy element AC – 

General Assembly. Takie Kołowe Walne Zgromadze-

nie, gdzie każde entity, reprezentowane przez swojego 

CePa, może dzielić i rządzić. Pierwsza sesja to dyskusja 

nad propozycjami zmian w statucie EGEA, które potem 

będą przedmiotem głosowań. Druga to sprawozdanie 

finansowe oraz przedstawienie nowego budżetu. Trze-

cia to głosowania, gdzie zawsze dochodzi do jakiejś 

intrygi, skandalu. Każdy szykuje swe niecne plany wła-

śnie na tę część.  

Uczestnicy w trakcie Kongresu nie mogli narze-

kać na brak zajęć. Scientific Symposium, prezentacje 

Komitetów, warsztaty, treningi przeplecione z posiłka-

mi, które były mocno „hotelowe”. Miłośnicy Rumuń-

skiej kuchni nie zostaliby zwaleni z foteli. Wycieczki 

były bardziej interesujące. Najtrudniejszym ich elemen-
Rumuński Oktoberfest 

Reprezentatywna część ekipy  EGEA Kraków 
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tem było jak zwykle to, że 

odbywały się dzień po Cul-

tural Fair (kto przeżył ten 

wieJ) około 7-8 rano. Impre-

za w pokoju 101, w którym 

„zalęgło się Polactwo” i któ-

ry był naszym Slavicanto-

pokojem, dążyła do wyeli-

minowania przerwy między 

imprezą a wycieczkami. 

Wydatnie pomagali w tym 

towarzysze broni, który od-

wiedzili Kongres bez zała-

twiania formalności banko-

wych: wiecznie żywi Ra-

dek&Bolec oraz Kołowi 

Bonnie&Clyde – 

Bień&Grzesiek. Przebywa-

jący w pokoju 101 Holender  

i Niemka poddali się Sło-

wiańskiej presji i udali się na spoczynek gdzie indziej, 

nad czym ubolewamy. Polska ekipa miała dobry przepis 

na spędzanie wolnego czasu – wejście na dach otwarte, 

słonko grzało, góry dookoła. Oczywiście nie bylibyśmy 

sobą gdyby niektórzy z nas nie przetestowali udźwigu 

windy, przekraczając zarówno normę wagową czy też 

dźwiękową, nie wspominając o tej normie związanej  

z zawartością jednego płynu w innym płynie wewnątrz 

naszych ciał. 

Tak więc wycieczkowanie następnego dnia nie 

należało do łatwych. Wspinanie się na Piatra Mare lub 

wyjście w góry Bucegi było nie lada wyzwaniem. W 

górach Bucegi mogliśmy obejrzeć ogromne grzyby 

skalne powstałe na skutek korazji, jeden z nich zwany 

Sfinksem osiąga 8 metrów wysokości. Niestety rzucał 

się tam w oczy również bardzo nieprzyjemny obraz,  

a mianowicie spore połacie terenu pokryte śmieciami, a 

często nawet całymi wysypiskami. Wszystko  

w bezpośrednim pobliżu schronisk  

i pomników przyrody.    

  

 Bardzo ciekawym elementem Kongresu był wy-

kład jednego z organizatorów z EGEA Timisoara, An-

drei. Opowiadał o swojej wspinaczkowej wyprawie na 

Elbrus, która miała miejsce w wakacje. Wybrał się  

w pojedynkę na przejście trudnej i rzadko uczęszczanej 

trasy na szczyt. Dotarłszy na 4800 metrów musiał nie-

stety zawrócić z powodu tragicznej pogody  

i zniszczenia jego namiotu przez silny wiatr. 

W trakcie Kongresu program był dość bogaty. 

M.in. mogliśmy przyjrzeć się pracy Komitetów i do 

nich dołączyć. Na odzew ze strony Krakowian nie trze-

ba było długo czekać. I tak, Ala Wieczorek – nasza ka-

techetka - dołączyła do Fundraising Committee. Marko-

Borko, Bieniu i Kwiatuch będą trzonem Regional 

Support Committee, a Marek Biedronka zasilił szeregi 

ActComm’u – Activities and Media Committee. Bogac-

two jak się patrzy. Dziękuję za Wasze zaangażowanie  

i powodzenia!!! Było też kilka mniejszych przedsię-

wzięć. Jednym, które mocno zapadło w pamięć, był 

wieczór pod tytułem „Write your future You a letter”. 

Sprawa była bardzo prosta, ale niesamowicie inspirują-

ca. Mieliśmy napisać list do samego siebie. Mogliśmy 

w nim zawrzeć wszystko co tylko chcielibyśmy przeka-

zać przyszłej wersji swojego Ja, a następnie przekazać 

kopertę komuś znajomemu na Kongresie i poprosić go 

o wysłanie nam tego listu za kilka miesięcy. No cóż, nic 

tylko czekać na swój list. 

18 września, Kongres dobiega końca. Mając 

ciągle w głowie widoki z hotelowego dachu, litry wina 

wypite w czasie imprez w stylu rumuńskim, będąc cią-

gle na chodzie pomimo spania poniżej 3 godzin każde-

go dnia i powoli zaczynając liczyć kilometry do domu, 

kończymy rumuńską eskapadę. Kolejną rzeczą, którą 

należy odliczać, są dni pozostałe do rozpoczęcia kolej-

nego kongresowego sezonu. A w nim naszego ERC! Na 

Regional Meeting’u zaprosiłem wszystkich. Powiedzie-

li, że przyjdą…  

Jacek Kucia 

Slavic people 

Slavic selfie 
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¡Viva España! 

 Wszystko zaczęło się od kłopotów na lotni-

sku. Okazało się że nasz bagaż rejestrowany, który zo-

stał zakupiony w celu transportu niezbędnego sprzętu do 

późniejszego powrotu autostopem (czyli namioty, kari-

maty i tony konserw) jest zbyt ciężki. Rozpoczęliśmy 

wielkie upychanie mięsa do plecaków. Potem okazało 

się, że bagaż nie jest zapłacony (a był!) i musimy go 

oblepić wielką zieloną folia co kosztowało nas w sumie 

250zł. Z bólem serca wsiedliśmy do samolotu.  Rano 

zaczęliśmy podróż autostopem z lotniska do Sevilli. 

Grzesiek z Magdą troszkę się nie dogadali z kierowcą  

i wylądowali w Cordobie, ale ostatecznie wszystko 

skończyło się dobrze. Przez następne parę dni cieszyli-

śmy się ostatnimi dniami lata. Nasi gospodarze zagwa-

rantowali nam zwiedzanie miasta, gorące flamenco, 

deszczowy Gibraltar, mięso strusia i kangura i prawdzi-

wą hiszpańską paellę. Bawiliśmy się świetnie, ale trzeba 

było wracać do studenckich obowiązków. Jednak często 

bywa tak, że powroty są ciekawsze niż sam pobyt. 

 

Kwiatek & Jacorek 

 

Powrót zaczęliśmy 

na bogato, Blabla 

carem  

z Sewilli do Barce-

lony. Potem z pie-

niędzmi było tro-

chę gorzej. Efekt? 

Bagietki twardo-

ścią przypominają-

ce raczej kij do 

bejzbola (Jacorek 

2014), tuńczyk z 

puszki jedzony 

solo i cukierki 

eklerki w ilościach 

hurtowych. W 

międzyczasie ja 

zostałam ekspertem od lichwy, a Jacorek szkolił się  

z zakresu gospodarowania pieniędzmi, których nie ma. 

Tak naprawdę to wcale nie głodowaliśmy tak bardzo,  

a na granicy, nasze brzuchy uszczęśliwił Pan, który nas 

zabrał z Niemiec prosto do Wrocławia. Pyszne takie 

śniadanie jak ktoś płaci.  

Było 1000 km jednego dnia, był kamper, był 

nocleg na pace samochodu dostawczego, było zwiedza-

nie autostrady, której zdecydowanie zwiedzać nie chcie-

liśmy, a potem był statystycznie niemożliwy powrót na 

właściwą autostradę. Było też parę godzin przed Be-

sançon, które się okazało złe i niedobre i wcale nas pu-

ścić nie chciało. Ale towarzystwa dzielnie dotrzymywała 

nam dziwna kura  (Ryc. 1.). Wylądowaliśmy też prawie 

na jakimś zjeździe niemieckich skautów, ale zamienili-

śmy to na dylematy z polskimi tirowcami. Po cudow-

nym transporcie do Wrocławia ze śniadaniowym panem 

skończyliśmy w Polskim Busie. Strasznie już nam się 

nie chciało, więc wizja ruskich w Stilu wygrała ze 

wszystkimi stopowymi ambicjami. 

 

Magda & Grzegorz 

 

Masaż, konserwa i bramki w metrze. Co się kry-

je pod tymi słowami? Ależ oczywiście, macie racje – 

powrót dwójki kołowiczów z wymiany w Sewilli. Nie 

ma tu miejsca, żeby opowiadać wszystko ze szczegóła-

mi (a jest tego sporo) więc rzucimy wam krótkich kilka 

historyjek: 

 Wtorek: Wysiadka na złym przystanku w drodze 

na wylotówkę, specjalna cena autobusu na lotnisko, in-
Kogut i kura 
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terwencja policji, wieczorny złoty strzał: „mógłby Pan 

nam użyczyć wrzątku – spoko, mogę też was zabrać do 

Walencji!” 

 Środa: Pobudka w pustej naczepie TIR-a, stopo-

wanie na krajówce nad samym morzem, złapanie starego 

busika z Algierską rodzinką: „Don’t worry! We are 

muslim – not terrorist”. 

Czwartek: Po nocnym eksploringu Barcelony 

mercedes z masażem w fotelu, „samochód-sypialnia” – 

czyli jak po trzech słowach zamienionych z kierowcą 

przespać całą drogę (3h jazdy).  

Piątek: Belgijski TIR z hitami festiwalu Sunrise 

w Kołobrzegu na cały głośnik, południowa Francja  

w Jesiennym Słońcu, Dziwny i szybki kierowca do Pary-

ża,   Piątek/Sobota: konserwa pod wieżą Eiffla, nocny 

spacer po Paryżu (aż do otwarcia McDonalda o 7:30). 

 Sobota: Blokada w bramkach: „Magda, zaklino-

wałem się!” i spanie, spanie, spanie, spanie… i transport 

do serca Niemiec + spanie. 

Niedziela: Po zimnej nocy, Volkswagen typu 

„ogórek”” czyli matka z dziećmi i bajki po niemiecku,  

zaginieni na granicy, powracający studenci z wesela aż 

pod same drzwi – pozdrowienia dla Karola! 

 

Katechetka Alicja & Marek 

 

Nasz powrót znacznie różnił się od poprzedni-

ków. Wybraliśmy wersję „na bogato” tzw. „Burżuj trav-

el”.  Zaczęliśmy od Blabla car na lotnisko nowym bmw  

z białą skórą i bogatym biznesmenem. Potem tani lot do 

Marsylii z wejściem priorytetowym (wejście do samolo-

tu bez kolejki!) i najwygodniejszymi miejscami w samo-

locie. Potem autostopem 

do najdroższych miejsc  

w Europie. Zwiedziliśmy 

Niceę, Saint Tropez, Can-

nes, Antibes i zobaczyli-

śmy (z daleka niestety) 

Monako. Jedzenie rów-

nież bardzo ekskluzywne: 

pizza z owocami morza, 

bagietka, bagietka, bagiet-

ka i bagietka. Po kilku 

dniach we Francji ruszyli-

śmy do Genui (nie mylić  

z Genewą!), nie udało się 

zobaczyć rozbieranej 

Concordii w porcie, ale za 

to wypiliśmy najdroższe 

piwo w życiu w polskim 

pubie (piwo 5€ , pierogi 

12€). Kto bogatemu za-

broni. Następnego dnia 

zwiedzanie Bergamo, spa-

cer na lotnisko przez ba-

gna (bo bilet był za drogi) 

i lot do Krakowa. 

 
 

 

 

Ryc. 2 



 Wrzesień od niepamiętnych lat był miesiącem 

poprawek…  Można skojarzyć go także z czymś znacz-

nie przyjemniejszym – z Bieszczadami! Już niemal od 

górnego plejstocenu z wrześniem kojarzą się Hydro-

Bieszczady. Po raz kolejny baza 

wypadowa do badań hydrologicz-

nych prowadzonych na poszczegól-

nych posterunkach, została zlokali-

zowana  

w Suchych Rzekach. Choć nazwa 

miejscowości kojarzyć się może  

z niżówkami, to w tym roku było 

mokro!  

 Podczas tegorocznej edycji 

obozu zaobserwowano wysoki 

współczynnik feminizacji, bowiem 

oprócz prowadzących nie odnoto-

wano obecności innych mężczyzn. 

Szuwara też nie było… Ciekawe 

czy w  przyszłym roku oprócz 

struktury wieku zmieni się także 

struktura płci. 

 Zeszłoroczne próby po-

miaru przepływu metodą che-

miczną i kierunków migracji 

wody w korycie, nie odbiły się w 

bieszczadzkim społeczeństwie, 

jak się spodziewano większym 

echem. Obuwie wykorzystywane 

do mokrej roboty, czy plecaki 

obładowane wiadrami, rurami 

czy innym sprzętem potrzebnym 

do wykonania pomiarów na ni-

kim nie robią już specjalnego 

wrażenia.  

 W tym roku próbowano 

zbadać możliwości drenażowe podłoża, stąd wykonano 

tylko barwienie punktowe, dlatego też nie wzbudziło 

ono sensacji na terenie bieszczadzkich lasów. Tym co 

niosło się po lesie to ryk jeleni na rykowisku, których 

było co nie miara! Ponadto, dało się słyszeć także śpie-

wy, nie tylko pieśni bieszczadzkich, ale i tradycyjnie 

już będąc w górach - szant. Czuć było zapach piżma 

unoszącego się w powietrzu. Nawet najmniej wprawne 

oko mogło zauważyć te ogromne ilości rydzów, których 

żal było zostawiać, dlatego co rusz padały pomysły  

o zbieraniu ich i marynowaniu. Widać było także ślady 

niedźwiedzia, a niektórzy doświadczyli nawet widoku 

takiego osobnika. Na ciemnoszarej barwie rozkopanej 

gleby dało się zauważyć i salamandrę. W pogodnych 

chwilach na błękicie nieba można było zauważyć klu-

cze odlatujących na południe żurawi. Tym czego można 

było zasmakować oprócz oczywiście najlepiej smakują-

cej w terenie pasztetowej, były naleśniki przygotowane 

przez ekipę, która nie miała ochoty na kontaktowanie 

się ze światem. W roli głównej występowała tradycyjna 

już pulpa bieszczadzka, 

przygotowywana przez naj-

gorliwszych bieszczadni-

ków z Elizą na czele.  

 HydroBieszczady to 

nie tylko mierzenie przepły-

wu metodą wolumetryczną, 

czy barwienia chemiczne, 

ale także wycieczki krajo-

znawcze, które odbyły się 

do ciekawych i jednocześnie 

zapomnianych wiosek - 

Krywe i Tworylne, które 

niegdyś tętniły życiem,  

a teraz… tętnią jedynie geo-

grafami i to tylko  

w czasie obozów hydrolo-

gicznych, czy ćwiczeń 

terenowych. To także gry 

integracyjne. Są one nie-

odłączną częścią takich 

wyjazdów. Potrafią wcią-

gnąć niejednego i dać 

sporo do myślenia albo 

po prostu stać się po-

dejrzliwym. Potem i tak 

się okaże, że to Kisiel na 

pewno jest w mafii… 

 Każde wyjazdy 

tego typu zazwyczaj 

wieńczone są tzw. zdję-

ciami grupowymi ze 

wszystkimi uczestnikami. W tym roku opracowano no-

wy sposób robienia takich zdjęć - jeśli grupa jest nie-

kompletna, należy udać się w miejsce, gdzie brakująca 

osoba przebywa. Tym razem podczas robienia pierw-

szego zdjęcia zorientowano się, że Skarbnik Koła Geo-

grafów - Ania Biega niepostrzeżenie usnęła, jednogło-

śnie stwierdzono, że trzeba przemieścić się i… wyko-

nać zdjęcie. Tylko biedna Ania po przebudzeniu niczym 

Królewna Śnieżka była na tyle zdezorientowana, że nie 

wiedziała co wokół jej łóżka robi ten tabun roześmia-

nych ludzi i dlaczego ktoś robi jej zdjęcie… 

 Takie są właśnie HydroBieszczady. Obóz nauko-

wy w pełnym tego słowa znaczeniu. Kto ma ochotę 

przekonać się na własnej skórze z czym to się je, już za 

niedługo będzie miał okazję! 
Iza Dojtrowska 

HydroBieszczady 2014 

Nowatorskie podejście do zdjęć grupowych 

Iza od rury strony 
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 Jestem studentem pierwszego roku, w maju zda-

łem maturę. Po zapisaniu się na studia otrzymałem este-

tyczną, okrągłą ulotkę dotyczącą obozu integracyjnego 

organizowanego przez KGUJ. Z początku byłem niechęt-

ny wyjazdowi. Decyzję o wzięciu udziału w tegorocz-

nym Adapciaku podjąłem właściwie w ostatniej chwili. 

Co mnie do tego skłoniło? Pierwsze zalogowanie się do 

USOSa.... Wiedziałem, że na miejscu spotkam osoby ze 

starszych roczników. Zrodziło to nadzieję na poznanie 

kogoś, kto w sposób prosty, iście „łopatologiczny”, wy-

jaśni mi o co w tym wszystkim chodzi. Jak się później 

okazało, moi starsi koledzy wiedzą o całym systemie 

mniej więcej tyle samo co ja. Mimo to wyjazd był bardzo 

udany i wart tego by o nim napisać.      

 Plan pierwszego dnia był prosty. Spotykamy się 

pod tablicą świetlną, wsiadamy do busa, który zawozi 

nas do wejścia na szlak, skąd ruszamy spacerkiem do 

chatki i po godzince jesteśmy na miejscu... Brzmi banal-

nie, prawda? Otóż wcale tak nie było! Pierwszy punkt 

udało mi się zrealizować gładko. Dzień wcześniej pozna-

łem kilku spośród moich obecnych kolegów/koleżanek, 

tak więc nie miałem problemu z odnalezieniem grupy. 

Gdy wszyscy przybyli pod tablicę, poszliśmy do busa, 

który zawiózł nas do Suchej Beskidzkiej. Stamtąd poje-

chaliśmy do miejscowości Las, gdzie mieliśmy wysiąść 

tuż przy szlaku. Marek z Żanetą postanowili sprawdzić 

jednak czujność przyszłych geografów, w tym celu wy-

siedli (a my wraz z nimi) na kilka kilometrów przed ce-

lem... I tak właśnie nauczyłem się podstawowego i naj-

ważniejszego stwierdzenie, które każdy student geografii 

znać powinien: Geograf nie błądzi - Geograf eksploruje! 

Później okazało się ono bardzo przydatne, ale nie wy-

przedzajmy faktów... Po półtorej godzinnej rozgrzewce 

dotarliśmy do przystanku, na którym mieliśmy planowo 

wysiąść (pisząc „planowo” mam na myśli naiwne pierw-

szoroczne wygodnictwo, które zakłada, że będzie dojeż-

dżało możliwie najbliżej do szlaku busem). Szczęśliwym 

zrządzeniem losu nieopodal wejścia na szlak znaleźliśmy 

sklep, w którym zaopatrzyliśmy się na następne dwa dni. 

 Niosąc cały asortyment w górę szlaku dość szybko 

rozdzieliliśmy się na mniejsze grupy. Marek - jak na 

prawdziwego lidera przystało - powlókł się wraz z nami 

(pierwszoroczniakami) na końcu. W trakcie spaceru mie-

liśmy okazję podziwiać opadającą mgłę, zachód słońca  

a finalnie nawet eksplorować po ciemku beskidzki las. 

 Gdy wreszcie udało nam się dotrzeć do chatki, 

wszyscy byli już na miejscu. Gospodarz pilnował, by 

pod piecem był ogień, a na piecu dwa czajniki wrzątku. 

Wieczór spędziliśmy na wzajemnym poznawaniu reszty 

uczestników, co w znacznym stopniu ułatwiła nam gra 

integracyjna koordynowana przez Marka i Żanetę. 

 Drugi dzień pobytu w „Gibasówce”, upłynął pod 

znakiem gry terenowej. Była to świetna zabawa, dodat-

kowo urozmaicona pytaniami z geografii regionalnej 

świata. Dzięki niej poznaliśmy jak wygląda geografia w 

tym prawdziwie „fizycznym” obliczu. Wiktor ponadto 

dowiedział się dlaczego nikt poza nim nie chciał zejść do 

jaskini. Po grze terenowej wróciliśmy do chatki gdzie 

zjedliśmy obiad. Reszta dnia upłynęła nam pod znakiem 

gier karcianych, europolu, rozmów na tematy egzysten-

cjalne. Kulminacyjnym punktem obozu było wieczorne 

ognisko, podczas którego nagrodzono zwycięzców gry 

terenowej. 

 W tym momencie zbliżamy się niestety do końca 

naszej wyprawy. Trzeci dzień rozpoczął się nadzwyczaj 

wcześniej (dla niektórych był po prostu kontynuacją dnia 

poprzedniego;). Po szybkim wygrzebaniu naszych rzeczy 

ze sterty rozmaitości leżącej w chatce, wyruszyliśmy 

szlakiem w drogę powrotną. Pogoda była idealna, bez-

chmurne niebo zapewniało nam doskonałą widoczność 

na okolice. Tym razem obyło się bez „eksplorowania”, 

dotarliśmy do wioski nadspodziewanie szybko. Na miej-

scu spędziliśmy trochę czasu w miejscowym barze 

(byliśmy tam świadkami „wygnania Adama z raju”), po 

czym udaliśmy się na przystanek. Po ok godzinnej po-

dróży byliśmy z powrotem w Krakowie, gdzie każdy 

udał się w swoją stronę...  

Piotr Szubert 

  

Adapciak 2014 
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Świeża krew 



 W Krakowie zaczynała się złota jesień, gdy nad-

szedł długo wyczekiwany dzień wyjazdu na austriackie 

seminarium. Dwójka Geografów z zastanawiająco lek-

kimi plecakami dotarła na Dworzec Główny. W wyniku 

serii niefortunnych zdarzeń, bez żadnej mapy, ruszyli, 

aby zgubić się w Austrii. 

 Nie uprzedzajmy jednak faktów - pierwszym wy-

zwaniem okazało się nie zgubienie w rodzinnych stro-

nach Czerskiego, gdzie miałem wątpliwa przyjemność 

być po raz pierwszy w życiu. Całe szczęście, że Żaneta 

zna Katowice jak własną kieszeń i pomyliła się tylko 

raz... (przyp. red. nastąpiła przerwa, ponieważ Żaneta 

próbowała właśnie zabić autora). 

 Cali i zdrowi dotarliśmy do Wiednia. PolskiBus 

nie tylko nie złapał opóźnienia, a nawet przyjechał pół 

godziny wcześniej. Włóczyliśmy się po stolicy nowego 

dla nas kraju, nie wiedząc co ze sobą zrobić. Pomimo, 

iż nadal było ciemno, wszędzie dało się zauważyć 

joggerów. Koczowaliśmy pod bramą Belvederu, którą 

zgodnie z napisem na tablicy otworzyli równo o 6:30. 

Po krótkim, aczkolwiek bardzo wyczerpującym space-

rze podjęliśmy próbę dotarcia na wylotówkę (mówcie 

co chcecie o Budapeszcie – Wiedeń to dopiero prawdzi-

wa autostopowa dziura!). Ku memu ogromnemu zdzi-

wieniu muszę obalić mit Austrii jako kraju, gdzie stopu-

je się najtrudniej - wziął nas już siódmy samochód i to 

prosto do Grazu! 

 W drugim największym mieście Austrii dołączy-

liśmy do preeventu, podczas którego dowiedziałem się, 

że logo EGEA Graz przedstawia wieżę zegarową 

(wcześniej myślałem, że zaprojektowali je z myślą o Ali 

Katechetce). Udało mi się podtrzymać tradycję zaczętą 

w Warszawie i przykleić kołową wlepkę na kolejnym 

europejskim Wydziale Geografii. Nie obyło się również 

bez sprostowań historycznych odnośnie polskiej wikto-

rii pod Wiedniem, o czym Austriacy raczej nie mają 

większego pojęcia. 

 Następnego dnia wieczorem udało nam się do-

trzeć do Wildalpen, miejscowości, w której odbywało 

się seminarium. Jak sama nazwa wskazuje, otaczały nas 

dzikie Alpy, jednak dane nam było je zobaczyć dopiero 

nazajutrz. Na taki widok warto czekać - znajdowaliśmy 

się w dolinie krystalicznie czystej rzeki, którą otaczały 

imponujące szczyty, w większości zalesione i przebiera-

jące kolory jesieni, a wszystko to w pełnym słońcu przy 

25°C! 

 Główną atrakcję naszego ‘miasta’ (499 miesz-

kańców), stanowiło lokalne muzeum, po którym opro-

wadziła nas matka Oliviera, głównego organizatora. 

Oprócz bycia kustoszem, sprawuje ona również funkcję 

burmistrza tej miejscowości. Jak się okazało, Widalpen 

jest bardzo dobrze znanym miejscem wśród Austria-

ków, przynajmniej tak dobrze, jak Dobczyce wśród stu-

dentów geografii UJ od momentu pojechania na kurs 

Okolice Krakowa. Tak, to tu zaczyna się wodociąg, któ-

rym woda transportowana jest do Wiednia. 

 Jako, że wizyta w muzeum zakończyła się 3 go-

dziny wcześniej niż zakładano, skrzyknąłem grupę za-

palonych geografów i ruszyliśmy eksplorować okolicę, 

co w przełożeniu na zachodnie standardy oznaczało 

zgubienie się... 

 Wymęczeni dodatkowym spacerem i poznawa-

niem Austrii by night, dołączyliśmy następnego dnia do 

Lost in Austria,  
czyli jak nie zgubić się w Austrii  

Graz zdobyty! 

Selfie z austriackim wodociągiem. 
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całodniowej wycieczki. Udaliśmy się w rejon siedmiu 

malowniczych jeziorek, z których obecnie, z trudem, 

przetrwało jedno. Austriacy raczej nie mają oporów, by 

zmienić stosunki wodne w okolicy i zniszczyć śródleśne 

jeziora, czy żeby 

rozkopać całą górę, 

aby pozyskiwać su-

rowce. Po trzygo-

dzinnej marszrucie 

przeplatanej krót-

szym i dłuższymi 

przerwami, zatrzy-

maliśmy się na go-

dzinny lunch. Jak się 

z czasem okazało, to 

już był punkt kulmi-

nacyjny naszej cało-

dniowej eskapady. 

W drodze powrotnej 

Żaneta wyspecjalizo-

wała się w znajdo-

waniu idealnych 

miejsc na Dętki. Ob-

stawiam, że nie ma 

tu większych proble-

mów ze śniegiem, bo nawet w marcu lawiny schodzą 

regularnie. 

 Mając znowu kilka godzin wolnego, poprowadzi-

łem wycieczkę na jeden z pobliskich szczytów. Widok 

zapierał dech w piersiach! Czas jednak naglił i trzeba 

było wracać na wieczór austriacki. Ale i tak to Polska 

została bohaterem tego wieczoru! Drzwi do pełnej ja-

dalni otworzyły się i z progu Żaneta poinformowała 

wszystkich o historycznej wygranej. Dodam tylko, że 

Niemcy stanowili 1/3 wszystkich uczestników semina-

rium! 

 Prawdziwy chrzest bojowy 

czekał nas następnego dnia. Mieli-

śmy zdobyć najwyższy szczyt  

w okolicy. Gdy tylko zaczęliśmy iść 

pod górę, przypomniały mi się opo-

wieści Bienia i Kwiatka o tempie 

chodzenia na Balaton Seminar. To 

było nic w porównaniu z tempem  

i częstotliwością przerw, jakie za-

fundowali nam organizatorzy.  

W końcu, po ‘morderczej’ wspi-

naczce, wszyscy stanęli na szczycie. 

Jednakże prawdziwym trudem oka-

zało się schodzenie. Do tego stop-

nia, że zrezygnowaliśmy z Żanetą  

z czekania na resztę i zdążyłem na-

wet wziąć prysznic, zanim reszta 

wróciła do ośrodka. 

 Wieczorem, po ostatniej sesji 

warsztatowej, na której badaliśmy 

lawiny, odbyła się ceremonia za-

mknięcia. Rano wszyscy uczestnicy 

rozjechali się w swoje strony, w tym my do Wiednia. 

Korzystając z kilkugodzinnej przerwy udaliśmy się na 

ostatni spacer po stolica Austrii. Tym razem z każdej 

strony rzucali się na nas Mozarci oferując wszystko, za 

co turyści skłoni są zapłacić. Gdyby tego było mało, co 

drugi sklep oferował wafelki, czekoladki i inne pamiąt-

ki, oczywiście wszystko z Mozartem. 

 Na nas czekał już tylko powrót do Krakowa. Mu-

szę stwierdzić, że był to jeden z najlepszych eventów 

EGEA, na jakim byłem. Szczególnie zachwyciła mnie 

austriacka kuchnia, gdyż codziennie jedliśmy dużo lep-

sze rzeczy niż na kongresie w Rumunii. Jeżeli ktoś nie 

był jeszcze nigdy w Austrii – gorąco polecam! 

Marek Borkowski 

Selfie z austriackim akweduktem. 

Lost in Austria! 



„Gdyby ktoś mnie porwał i zostawił w tym miejscu, to 

na pewno nie powiedziałbym, że jestem w Europie…”  

 

 Tak zapewne myślał nie tylko Wacek, ale rów-

nież wielu innym podróżników, którzy mieli okazję 

choć przez chwilę znaleźć się w Albanii – kraju tak 

dziwnym i innym od całej reszty Europy, że stojąc na 

ulicy i kiwając głową z niedowierzaniem na otaczający 

nasz widok, Albańczyk pomyśli, iż zgadzasz się na kup-

no jego arbuza, zapalniczki, marihuany, pampersów, 

lub miliona innych rzeczy, które oferują tutejsi miesz-

kańcy (small biznes jest tu bardzo dobrze rozwinięty). 

Bowiem tu na ulicy, gdzie pełno gruzu, śmieci i mebli, 

można dostać wszystko.  

Szkodra – cudowne miasto na północy Albanii – głów-

ne rondo w mieście jest przykładem tradycyjnego ruchu 

drogowego w tym kraju, na przykład:  

 w ruchu po rondzie uczestniczą wraz samochoda-

mi także piesi, wózki dziecięce (niekoniecznie  

z dziećmi wewnątrz), taczki i wszystko inne co 

się porusza, niekoniecznie oczywiście stosując 

się do sygnalizacji (gdyby się stosowali, zapewne 

stanowiło by to zagrożenie na drodze), 

 policjant zatrzymuje samochód, tamując przy tym 

ruch pojazdów na całej jezdni, myślicie, że zrobił 

to, żeby mu zwrócić uwagę? Ależ skąd! Kierow-

ca to jego dobry znajomy i po kilku całusach roz-

poczęła się rozmowa, której końca raczej nikt się 

szybko nie spodziewał, 

 odjazdy autobusów, czyli jak wygląda przysta-

nek: autobus stoi w danym miejscu (raczej nie 

koniecznie wyznaczonym do tego celu) kierowca 

odpoczywa, a jego kolega nawołuje zapraszając 

słowami ”TIRANA! TIRANA!”. Ten sam czło-

wiek w połowie jazdy przechodzi się po autobu-

sie i zbiera pieniądze za przejazd – co jest w tym 

kraju tradycją. 

Widoki podczas podróży przez Szwajcarię, wiążą się  

z górami; przez Norwegię z fiordami, przez Polskę  

z opóźnieniami, a przez Albanię? Z bunkrami. Jest ich 

tu KILKASET tysięcy. Pod względem politycznym, 

Albania nigdy nie posiadała zbyt wielu przyjaciół.  

W średniowieczu miała trudną sytuację z Imperium Ot-

tomańskim i z tego właśnie okresu pochodzi największy 

bohater narodowy – Skandenber – w Polsce znany jako 

Jerzy Kastriota, który najpierw uczył się sztuki wojen-

nej w Stambule, a potem wykorzystał to w walce prze-

ciw okupantowi tureckiemu w XV wieku.  

 Jednak niepodległość udało się uzyskać dopiero 

po I Wojnie Światowej. Radość nie trwała długo, gdyż 

w 1939 r. na inwazyjną wycieczkę wybrali się Włosi. 

Podczas II Wojny rezydowali tu również Niemcy, jed-

nakże wpływ wywarty przez przedstawicieli z półwy-

spu Apenińskiego jest silniej widoczny (choćby w ar-

chitekturze stolicy – Tiranie oraz języku – włoski ustę-

puje popularnością tylko albańskiemu). Poprzez komu-

nistyczną partyzantkę Albania zaprzyjaźniła się  

z ZSRR, ale przyjaźń skończyła się tak samo jak póź-

niej miało to miejsce z Chinami. W tej sytuacji osamot-

niony kraj postanowił w latach 70. wybudować kilkaset 

tysięcy schronów i bunkrów.  

 Kwintesencją Albanii jest Tirana. W tej stolicy, 

w centrum miasta, stoi stare mauzoleum, wielka betono-

wa piramida, pomnik Skandenberga, meczet, muzeum 

i… w zasadzie 

na tym się koń-

czy. Zasłonięty 

pomnik Stalina 

(zasłonięty – nie 

zburzony, z sza-

cunku dla pracy 

twórcy),  spotka-

nie na ulicy 

„Tonny’ego, któ-

ry pomógł trafić 

nam do jednego 

z cudowniej-

szych hosteli na 

świecie, gdzie 

Giorgio pozwolił 

spać w namiocie 

na terenie swoje-

go hostelu oraz 

młodzi Albańczycy wspominający studenckie czasy  

w Polsce – jest naprawdę dużo miłych akcentów. Nie-

stety ginie to wśród bawiących się na placu zabaw dzie-

ci, które bez wahania dotykają Cię i stają się żebrakami, 

nawet w obecności swoich rodziców.  

 Chociaż Albania była niestety tylko przystankiem 

w drodze, to w dwa dni można ją poczuć bardzo do-

głębnie (dosłownie – jakość dróg jest tu tragiczna). 

Zwłaszcza, gdy próbując osłodzić sobie życie lodami, 

na pytanie lodziarza czy chcemy posypkę – zaprzecza-

my, a on sypie nam ogromną ilość wiórków i orzesz-

ków na czubek kilku gałek, które tak, jak wiele produk-

tów w Albanii są warte „Just one euro!”. 

 Jest w tym kraju pewne piękno, a ciekawość tutaj 

jest tak bardzo pobudzona, że mimo wszystko chce się 

wracać, zwłaszcza do tego hostelu, gdzie hasłem prze-

wodnim było stare albańskie przysłowie: „we don’t 

know your problem, but we know the solution”.  

 A co do tytułu – w języku albańskim nie ma oko-

liczników. 

Grzesiek Smułek 

Podróże z Wackiem:   
po albańsku – bez okoliczników 
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 Po ponad roku owocnej, pełnej wrażeń i wyzwań 

pracy jako Contact Person przyszedł czas na pożegna-

nie. Minęło bardzo szybko, jednak przez ten czas czło-

wiek wiele się nauczył i rozwinął, zawiązał wiele znajo-

mości i przyjaźni… z perspektywy czasu mogę powie-

dzieć, że opłaca się być CePem. W tym miejscu siadło-

by podziękować wszystkim Wam, którzy w jakikolwiek 

sposób przyczynili się do rozwoju EGEA Kraków w 

tym bądź co bądź bardzo udanym dla nas roku. Udział 

w wydarzeniach, plakaty i pierdylion innych małych 

rzeczy, dzięki którym robimy teraz Kongres! Najwięk-

sze „Dziękuję” musi powędrować do Kwiatucha – ta-

kiego drugiego CePa to ze świecą szukać i nie jest to 

próba udaremnienia mojego długu na kilkadziesiąt euro. 

 Ale nie czas na sentymenty. Już teraz chciałbym 

ogłosić, że w pierwszym tygodniu listopada odbędą się 

wybory na nową Osobę Kontaktową EGEA Kraków. 

Udział w nich powinni wziąć wszyscy zarejestrowani 

na stronie EGEA, głosowanie odbędzie się najprawdo-

podobniej przez Internet. Więcej szczegółów pojawi się 

już niedługo na profilu Egeowym i na facebook’u. Dla-

tego chciałbym Was zachęcić do objęcia tego stanowi-

ska – naprawdę warto! Pomyślcie więc jak moglibyście 

zachęcić do swojej osoby innych, przygotujcie strategię 

wyborczą i zaprezentujcie na listopadowym spotkaniu! 

Contact Person to świetna robota  

Jacek Kucia 

Jak wkręcić się w 
EGEA? 

 Wraz z początkiem nowego roku akademickiego, 

Koło, jak co roku, przeżywa napływ nowych, pełnych 

entuzjazmu, członków. Po prawie miesiącu, większość 

już raczej wie, jak wygodna jest kołowa kanapa, gdzie 

znajduje się czajnik i gdzie chodzi się, aby umyć kubek. 

Bardziej doświadczeni z Was wiedzą już nawet czym 

jest Globusik i że posiadamy w Kole dużą bibliotekę 

(tak, te szafy wbrew pozorom nie są puste!). Zakładam 

jednak, że wielu spośród Was wciąż nie zdaje sobie 

sprawy z tego, czym jest EGEA. 

 European Geography Association for Students 

and Young Geographers to organizacja studencka sku-

piająca młodych pasjonatów geografii z krajów prawie 

całej Europy. Posiada prawie 100 entities, czyli oddzia-

łów w poszczególnych miastach, w tym 5 w Polsce. 

Podzielona jest na 4 regiony (Polska znajduje się we 

Wschodnim). Każde entity posiada dwóch CP (Contact 

Person) odpowiedzialnych za sprawne działanie ich jed-

nostki. W ramach EGEA organizowanych jest wiele 

rodzajów wydarzeń, w których każdy członek (należy 

zarejestrować się na stronie www.egea.eu – zachęcam!) 

może wziąć udział: 

 

 Wymiany. Zawsze marzyła Ci się wycieczka 

do Barcelony, Kopenhagi, Moskwy czy Rzymu, 

ale bilety i hotel były za drogie? Nic prostszego! 

Znajdź ekipę (około 5-7 osób), wybierz miasto  

i skontaktuj się z CePami! W ramach wymiany 

pojedziecie do drugiego miasta, gdzie członkowie 

tamtejszego entity przenocują Was i zorganizują 

niezapomniany pobyt. Następnie przyjdzie czas 

na rewizytę. Tym razem to Wy potwierdzacie, że 

Polacy to najbardziej gościnny naród – musicie 

ich przenocować, nakarmić i obmyślić plan poby-

tu. Fajny sposób na tanie podróżowanie, a dodat-

kowo nowe znajomości i oczywiście geografia. 

 Seminaria. Bądź co bądź, EGEA to organiza-

cja naukowa. Seminaria naukowe to najbardziej 

naukowe wydarzenia w EGEA. Podczas kilku dni 

spędzonych w wyjątkowym miejscu, będziecie 

mieli niepowtarzalną szansę poznać specyfikę 

regionu oraz skupić się na wybranym przez orga-

nizatorów geograficznym zagadnieniu. 

 Kongresy. Co roku organizowane są 4 Kon-

gresy Regionalne (Wschodni, Zachodni, Północ-

no-Bałtycki i Śródziemnomorski) oraz Kongres 

Roczny. W każdym z nich bierze udział od 100 

do 200 osób. W przyszłym roku Kongresy odbę-

dą się w: Niemczech (w marcu – Marburg), Pol-

sce (kwiecień – Kraków), Finlandii (maj – Hel-

sinki & Joensuu), Bośni i Hercegowinie (maj – 

Banja Luka) oraz Holandii (wrzesień – Utrecht). 

Lista z wydarzeniami dostępna jest na stronie EGEA. 

Tam też należy się rejestrować na poszczególne wyda-

rzenia. Oprócz kongresów obowiązuje zasada ‘kto 

pierwszy, ten lepszy’. 

Wydarzenia w najbliższym czasie: 

 Zapraszamy do wzięcia udziału w wymianach. 

Mamy ich w planache całkiem sporo: Brno-Graz, 

Oslo, Mainz, Marburg. Zachęcam Was do zebra-

nia znajomych na inne wymiany, do miast, do 

których chcielibyście pojechać! W tej sprawie 

kontaktujcie się z naszymi kochanymi CePami. 

 30 października rozpocznie się rejestracja na Syl-

westra organizowanego przez EGEA Brno. 

Śpieszcie się, bo 25 miejsc rozejdzie się jak cie-

płe bułeczki. Na tym evencie z pewnością będzie 

mieli okazję zapoznać się z językiem Slavicanto, 

kwintesencji Słowian w EGEA. 

 Wkrótce rozpoczną się również rejestracje na 

poszczególne Kongresy, ale o tym na pewno do-

wiecie się w odpowiednim czasie. 

Podsumowując, zachęcam Was do wykorzystywania 

ogromnych możliwości, które zapewnia nam EGEA. Na 

stronie możecie również subskrybować comiesięcznego 

newslettera. Pamiętajcie, że wyjeżdżając na większość 

wydarzeń EGEA istnieje możliwość skorzystania z do-

finansowania udzielanego przez UJ. Zarejestrujcie się 

na stronie i cytując myśl przewodnią EGEA: Expierien-

ce Geography, Explore Europe! 

Marek Borkowski 

Dwa słowa od  
Ojca Prowadzącego 

http://www.egea.eu
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… Hanys po trzech latach odzyskał 

prawo do pojawiania się na trzecim 

piętrze 

… Bebak spuszcza z miotły 

… Bebak ukradła deklarację Oleszki  

z sekretariatu 

… Bebak je tylko męskie mięso 

… Bebak powiedziała, że jak zostanie 

gwiazdą kolejnego Globusika to zje 

kabanosa 

… Redakcji szkoda było kabanosów 

… powierzenie zielnika wegetarianom 

to droga do kulinarnej destrukcji 

… Plastikowe worki są przewiewne 

… Deszcz w urodziny Grześka to la-

ment niebios nad poziomem konferen-

cji im. Pawła Krąża  

… dr hab. latający nad miastem zmie-

nia kolor w zależności od jakości po-

wietrza 

… Zakład Geomorfologii to kołowe 

biuro rzeczy znalezionych 

… Wiktor brzydzi się alkoholem  

… A już tym bardziej nieprawda, że 

alkohol brzydzi się Wiktorem!  

… mgr Łukasz S. ps. „Polarny Bóbr” 

hoduje spleśniałe ogórki  

… Globusik ma wysoki Impact Traktor 

… Siedziba Koła przeniosła się na Sło-

mianą 2 

… redakcja umie posługiwać się  

Publisherem 

Nieprawda, że... 
 Czym jest Globusik? Wielu powiedziałoby, że zwykłym kołowym pi-

smem o profilu satyryczno-brukowym. Co odważniejsi dodaliby pewnie 

przymiotnik „geograficznym”. Choć stwierdzenie takie na pierwszy rzut oka 

zdaje się być słusznym, pomija pewien niezwykle istotny aspekt. W Globusi-

ku ukryte są informacje na temat przyszłości…  

 Przed trzema laty red. Hanys, zamieścił na łamach pisma przepowied-

nię. Przewidział on lokalizację Instytutu Geologii w miejscu ogródka meteo-

rologicznego! Choć byli i tacy, którzy wątpili czy przepowiednia się ziści,  

w ostatnich tygodniach wszystko się wyjaśniło. Budowa IG UJ wkroczyła  

w nasze życie niczym buldożer w amazońską puszczę. Pochłonęła parking 

(nawet ten dla pracowników!), a także chodnik (ten z zabezpieczeniami anty-

rowerowymi w postaci wiecznie rozbitych butelek), zmuszając mgr Torbacza 

do przedzierania się przez strome błotniste stoki w dniu swojej obrony. Na 

szczęście okazało się, że obcasy można wykorzystać jako raki. Budowa nie 

oszczędziła też kołowego drzewa zasadzonego z okazji 125-lecia KGUJ. 

Choć uschło ono już wcześniej, a jego roczne przyrosty postępowały tak jak 

studia Oleszki, to przecież zawsze można zwalić winę na geologię. 

 Teraz, gdy geolodzy uzbrajają swoje fundamenty, jest już jasne, że nic 

nie przywróci na swoje miejsce stacji meteo, która po kilkumiesięcznej prze-

rwie w działalności przeniesiona została naprzeciwko świeżo wybudowanego 

Centrum Edukacji Przyrodniczej. Serie pomiarowe przegrały starcie ze zmia-

nami Kampusu. Nie dowiemy się już tego, jak jego rozbudowa wpłynie na 

mikroklimat. Wiemy natomiast, że klimat wokół ekspansji Kampusu, jest  

z naszej perspektywy przytłaczający. 

 Wracając jednak do emerytowanego globusikowca… Red. Hanys oka-

zał się być prawdziwą wyrocznią. Choć Śląsk i Delfy mają się do siebie jak 

próchnica do bielicy, można go nazwać swoistą globusikową gytią Pytią. Tak 

jak artystów docenia się z reguły po śmierci, tak redakcyjnego kolegę doce-

nić mogliśmy po odejściu na studia doktoranckie.  

Klimat zmian wokół Kampusu 

Nadesłał: Masaj 

KTO TAK POWIEDZIAŁ? 
„Czuję się  jak na terenówkach z Karpat - jadę autobusem i chce mi się spać” 

Gdzie  
  jest  

    Wally? 

Maciek Czerski 


