
Kraków,  17 kwietnia 1/2015 (113) 

 



2  kwiecień 2015  

Str.  Co?   

    1    Okładka 

2  Właśnie na nią patrzysz 

3  Teraz popatrz w prawo 

4-5          Quo vadis- pieszo do Rzymu 2014      

6-7         Jednooka relacja z XIV Mistrzostw               

  Geografów w Zjeździe na Dętce  

8               Festiwal Piosenki Geograficznej 2015 

9  Jak powstają Instytuty? 

10  Dzień Geografa w IGiGP 

11        Terenówki 

12       Kołowa Impreza Karnawałowa 

13-15     Majnusz, czyli tam i z powrotem  

16         Geografioły 
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Wstępniak 
 

Drodzy Czytelnicy,  

 

 oddajemy Wam do rąk co prawda powiel-

kanocny numer Globusika, ale prawdziwe święto Geo-

grafów dopiero przed nami! Już 23 kwietnia będzie miał 

miejsce Ogólnopolski Dzień Geografa. Z tej okazji Re-

dakcja postanowiła przygotować oprócz tego co zwykle, 

coś specjalnego. Z myślą o przyszłych Geografach, ale 

także i naszych pierwszakach zebraliśmy informacje o 

terenówkach jakie można realizować w czasie trwania 

studiów! Jest to co prawda kompendium wiedzy o zaled-

wie kilku kursach, ale jest ich tak wiele w katalogu kur-

sów, że Globusik nie pomieściłby wszystkich na raz!  

 Poza tym, Redakcja dotarła wreszcie do 

manuskryptów zachomikowanych w szafie habsburskiej 

i  postanowiła opublikować swoje znalezisko! Przed 

Wami długo wyczekiwana Legenda o Rycerzu Sodarze, o 

którym  wszyscy zdążyli już zapomnieć, ale było o nim 

głośno na początku tego roku. Miłej lektury!  
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To już było… 

 17.12.2014– Wigilia Kołowa 

 15.01.2015– KIK– Kołowa Impreza Karnawałowa

- po długiej przerwie powróciła do Kołowego ka-

lendarza. Po raz kolejny Kołowicze udowodnili, że 

ich pomysłowość nie zna granic! Fotorelacja z im-

prezy na stronie 12. 

 16.01.2015 r.- Green City Game 

 21.01.2015 r.– Szkolenie finansowe  

 20-22.02.2015– XIV Mistrzostwa Świata w 

Zjeździe na  Dętce z perspektywy biernego ob-

serwatora, ciężko doświadczonego przez Dętki? 

Tego jeszcze nie było! Nie przegapcie także Kon-

kursu na twarz Dętek ogłoszonego przez Redak-

cję! Prawdziwe oblicze Dętek do przyswojenia na 

stronach 6-7. 

 26.02.2015 r.– konkurs na Wakacyjny Obóz 

Kołowy 

 25.03.2015– Kołowy Jarmark Wiosenny– to do-

piero wydarzenie! Zarząd postanowił przewietrzyć 

Kołową Bibliotekę i wystawić na sprzedaż za sym-

boliczną złotówkę najróżniejsze  geograficzne po-

zycje, a wśród nich niezliczoną ilość białych kru-

ków! Komu się udało je zdobyć, Redakcja gratulu-

je! 

 26.03.2015– Festiwal Piosenki Geograficznej, 

jedna z niewielu imprez, gdzie współczynnik femi-

nizacji wśród uczestników jest bliski 0…. Szcze-

góły na stronie 8. 
 

To nas czeka… 

 17-19.04.- Pre-Event ERC 2015 - kongresowe 

preludium organizowane w Krakowie. 

  
 20-24.04 - Eastern Regional Congress 2015– 

organizacja przypadła krakowskiemu EGEA! Jak 

sobie poradzą? Redakcja Globusika będzie razem 

z nimi w Murzasichle! 

 

 23.04. – Ogólnopolski Dzień Geografa zawita 

także w progi IGiGP UJ. Ponadto, w ramach ob-

chodów KGUJ organizuje II edycję Kołowego 

Jarmarku Wiosennego!  Warto zrobić  drugie po-

dejście i wzbogacić swoje zbiory o kilka pozycji! 

 

 Terenówki!! 
 

Z ŻYCIA KOŁA 
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W życiu każdego człowieka 

przychodzi taka chwila kiedy 

chce rzucić wszystko i wyje-

chać w Bieszczady. Jednak 

nasza Lila postanowiła, że 

czas już najwyższy porzucić 

dawne życie i zacząć nowe ze 

słomkowym kapeluszem, 

Barnabą i ukulele pod Pachą, 

tyle, że trochę bardziej na 

północy, bo wyjechała aż do 

Gdańska. Smu(ł)tkom i pła-

czom nie było końca, tęskno-

ta Kołowiczów przybrała tak 

ogromny wymiar, iż wyjazd 

Lilii stał się wydarzeniem 

rangi Kołowej. Co tam Wę-

gry, Francja? Co tam Kanada? Gdańsk - toż to koniec 

świata! Wszystko się zmieniło, na cześć Lili poczęto pi-

sać piosenki, (które po Festiwalu stały się Kołowymi szla-

gierami), organizować imprezy (z nadzieją przedwczesne-

go powrotu) EGEA Kraków zorganizowało nawet Kon-

gres z nadzieją, że nasza zguba się na nim pojawi… ale 

po kolei... 

Zaczęło się mniej więcej z początkiem roku akade-

mickiego, kiedy to Lila każdemu w Kole oznajmiała, że 

wyjeżdża, tyle, że nikt nic sobie z tego nie robił, bo Lila 

czasem wymyśla sobie różne rzeczy… W momencie kie-

dy przerażona pukała w drzwi Pani Dziekan chcąc złożyć 

odpowiednie dokumenty wiedzieliśmy, że coś się dzieje. 

Następnie nadeszła faza strachu „Bo wiesz Kiszka, jak 

pozabieram z sekretariatu te wszystkie papierki, to może 

da się to jakoś odkręcić”. W związku z wątpliwościami 

Redakcja Globusika postanowiła wziąć sprawy w swoje 

ręce i oddelegowała wysłannika, który własnoręcznie 

wpakował Lilę do PENDOLINO i odstawił ją prosto do 

Gdańska. Gdańsk, jak Gdańsk – nie to co Kraków – pogo-

da brzydka, Koło nie ma siedziby, a w tramwajach nazwy 

przystanków czyta Pani, a nie Pan. Ku radości Lili, 5 min. 

od Uniwerku stoi gmach Lilowej świątyni szczęścia po-

tocznie zwanej Maczkiem i wtedy zobaczyłam pierwszy 

prawdziwy uśmiech na Lilowej twarzy. Po kilkudniowych 

poszukiwaniach mieszkania i gościny u Państwa Peeków 

(ogromne podziękowania dla Basi i całej Familii!) Lila 

postanowiła w końcu udać się na zajęcia i wtedy już za-

częło się na poważnie. Nikt nie skacze w kole, nikt się do 

wszystkich nie przytula - Lila, wracaj! 

Koło      

Interlilizm  
południowopolski 



Quo vadis? Pieszo do Rzymu 2014 

 Stopem? Pociągiem? Samolotem? Nie! To zbyt 

proste! Przecież można pójść pieszo. Ale do Rzymu? W 

ubiegłe wakacje razem z Magdą Mateją (Radzionków) 

i  Klaudią Szatałowicz (Biała Podlaska) wędrowałyśmy 

pieszo do Rzymu. Biorąc przykład ze średniowiecznych 

pielgrzymów, swą drogę postanowiłyśmy rozpocząć 

u  progu mojego domu w Dziadkowskich (woj. Mazo-

wieckie). Na szlak wyruszyłyśmy 29 czerwca po Mszy 

i  uroczystym błogosławieństwie.   

 Pierwsze dni 

były ciężkie, o ile 

nie tragiczne. Wyj-

ście tuż po sesji nie 

było najkorzystniej-

szym terminem. 

Człowiek zasiedzia-

ły, zależały po cią-

głej nauce, a tu na-

gle 40 km, szok dla 

organizmu. Przykro 

się na nas patrzyło, 

wyglądałyśmy jak 

jakieś kaleki. Kiedy 

ludzie dowiadywali 

się dokąd idziemy 

szczerze nas pocie-

szali: „Na Boże 

Narodzenie tam nie 

dojdziecie”. Z tym 

się nie zgadzałyśmy, bo powrotny samolot miałyśmy 31 

sierpnia. Noclegów nie miałyśmy zaplanowanych. No-

cowałyśmy u ludzi, na parafiach, w zakonach, w nocle-

gowni dla bezdomnych, na balkonie i w hotelu 4****. 

Namiotu ze sobą nie miałyśmy, bo oczywiście ultralek-

ki był za ciężki. Ograniczyłyśmy się do linki do prania 

i  koca ratunkowego, tak na wszelki wypadek. Jednak 

nie zdarzyło nam się spać pod chmurką, jedynie raz na 

balkonie.  

 Poruszałyśmy się głównie przy pomocy nieza-

wodnego GoogleMaps. Żadne łąki, pola i lasy nie były 

nam z nim straszne. Zazwyczaj wi-fi szukałyśmy na 

stacjach benzynowych lub w hotelach prosząc o hasło. 

Były momenty, że znajdywałyśmy połączenie na chod-

niku pod czyimś domem, więc wtedy zazwyczaj stały-

śmy lub siedziałyśmy na chodniku i ogarniałyśmy trasę.  

A kiedy nie udało nam się znaleźć wi-fi korzystałyśmy 

z atlasu samochodowego. On jednak nie był bardzo 

szczegółowy, przez co czasem nieznacznie mogłyśmy 

się pogubić.  

 Pielgrzymowanie przez Polskę było dla nas naj-

bardziej męczące. Brak przygotowania fizycznego, cią-

gły ból wszystkiego i mało snu dawały nam w kość. Nie 

miałyśmy zorganizowanych wielu noclegów, dlatego 

też często organizowali nam je ludzie na zasadzie łań-

cuszka. Ktoś do kogoś dzwonił i nocleg na następny 

dzień załatwiał. W czwartym dniu naszej pielgrzymki 

spałyśmy u bardzo sympatycznego starszego małżeń-

stwa. Mimo naszych szczerych chęci nie umiałyśmy za 

długo z nimi posiedzieć, gdyż marzyłyśmy jedynie 

o  kąpieli i śnie. Klaudia z Magdą spały w jednym po-

koju, więc one zaraz po kąpieli mogły spokojnie poło-

żyć się spać. Basia natomiast spała w innym. Goszczący 

nas starszy Pan również był zapalonym pielgrzymem, 

dlatego też przyszedł do niej później i zaczął opowiadać 

wiele historii związanych z jego pielgrzymowaniem. 

Jego opowieści skończyły się późno w nocy, gdy Mag-

da i Klaudia już dawno spały. Basia natomiast spała 

bardzo mało, ale za to zna wieeeeeele opowieści piel-

grzymkowych starszego Pana. 

 W ciągu 57 dni wędrówki rzadko zdarzały się 

nam sytuacje niebezpieczne. Jednak pewnego dnia pe-

wien dziwny pies pokrzyżował nam trochę plany.  Szły-

śmy przez jakąś łąkę, w pobliżu której stał dom. Jeden, 

jedyny. Przechodząc obok niego zauważyłyśmy psa - 

owczarka niemieckiego, wagi ciężkiej, z dużymi zęba-

mi i niepewnym spojrzeniem. Gdy minęłyśmy dom, 

pies wyważył furtkę i z ociekającą mordą rzucił się na 

nas. W tym momencie nasza trzyosobowa kolumna ro-

biła ciągłą rotację i nie mogła do nikogo zwrócić się 

o  pomoc. Obecnie nawet nie wiemy kiedy i co się do-

kładnie działo. Wyłącznie Klaudia zaczęła po chwili 

myśleć logicznie i dzięki oglądaniu programów z Cesa-

rem mogła trochę "uspokoić" psa. Pies atakował nas 

przez dłuższy czas, jednak później bardziej zaintereso-

wał się opuszczoną ciężarówką. W tym momencie ucie-

kłyśmy i już więcej się z kundlem nie spotkałyśmy. Na-
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sza przygoda miała miejsce w drodze do Gubbio, gdzie 

jak się później okazało w XIII wieku św. Franciszek 

ujarzmił wilka.  

 W czasie naszej pielgrzymi każda z nas obcho-

dziła swoje urodziny. Pomimo wielkiego oszczędzania 

w czasie drogi stwierdziłyśmy, że w czasie tych trzech 

szczególnych dni pójdziemy przynajmniej na urodzino-

wy obiad. Urodziny Magdy odbyły się już we Wło-

szech. Gdy po drodze szukałyśmy miejsca na posiłek 

natknęłyśmy się na pewną restaurację. Stwierdziłyśmy, 

że weźmiemy makaron i coca - colę. Pan, który przyj-

mował zamówienie był delikatnie mówiąc niemiły, ale 

cóż może taka jego natura ;) po otrzymaniu jedzenia 

poprosiłyśmy o rachunek. Każda porcja makaronu kosz-

towała 1 euro, a za 1 litr coli zapłaciłyśmy 6,5 euro!!! 

To była dla nas rekordowa cena coli, bo w przeliczeniu 

kosztowała ok. 27 zł. Magda do dziś trzyma na pamiąt-

kę rachunek.  

 Inna ciekawa sytuacja przytrafiła nam się w Cze-

chach, kiedy to siedziałyśmy przy drodze i jadłyśmy 

obiad – kanapki z nutellą. Naprzeciwko nas robotnicy 

remontowali jakiś budynek i bardzo nam się przygląda-

li. W pewnym momencie jeden z nich postanowił umi-

lić nam czas. Wsiadł do oddalonego samochodu i zapar-

kował koło nas. Następnie włączył muzę na maxa 

i  w  prezencie wręczył ser pleśniowy. Impreza na całe-

go. Starałyśmy się również dbać o higienę, dlatego za-

zwyczaj miałyśmy bezproblemowy dostęp do łazienki. 

Czasem jednak po całodniowym marszu tak bardzo by-

łyśmy "brzydko pachnące", że wstydziłyśmy się stać 

obok innych ludzi. Zazwyczaj taka sytuacja miała miej-

sce we Włoszech, gdzie było upalnie. Gdy udało nam 

się być na Mszy wieczornej zawsze jako ostatnie szły-

śmy w kolejce do Komunii, aby nikt za nami nie musiał 

zatykać nosa, mdleć lub uciekać.  

 Jak wiadomo nasza wyprawa miała charakter re-

ligijny. Niosłyśmy intencje od rodziny, przyjaciół, zna-

jomych i nieznajomych. Towarzyszył nam również 1,5 

m krzyż, na który reakcje były różne. Jedna najostrzej-

sza miała miejsce po wejściu do Czech, gdzie krzycza-

no do nas: „Spalimy wam ten krzyż!”. 

 Na Plac św. Piotra dotarłyśmy w niedzielę na 

Anioł Pański. W Rzymie spędziłyśmy cały tydzień. 

Miałyśmy zwiedzać, a w rzeczywistości leżałyśmy 

i  jadłyśmy. Niestety na audiencję nie udało nam się 

dostać… Ale selfie z papieżem mamy!!   

 

 Dlaczego Rzym? Kiedy 3 lata temu po 3,5 mie-

siącach dotarłam do Santiago de Compostela stwierdzi-

łam, że to on będzie następnym celem. Do kompletu 

brakuje tylko i aż Jerozolimy.  

Basia i Ekipa 
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Zazwyczaj druga połowa lutego kojarzy się 

wszystkim studentom z sesją poprawkową, natomiast 

Kołowiczom z ważnym wydarzeniem- z Mistrzostwami 

Geografów w Zjeździe na Dętce! Tegoroczna, XIV już- 

edycja zabawy przypadła na dni 20-22.02. W tym cza-

sie, Chatka Lasek przeżywała niemałe oblężenie, bo-

wiem było nas aż 99 uczestników, nie tylko z Polski, 

ale i z państw ościennych. Wszyscy pragnęli zwycię-

stwa! 

Ze względu na iście wiosenną pogodę w poło-

wie lutego, istniało prawdopodobieństwo, że podobnie 

jak w zeszłym roku tor będzie wyścielony głównie 

ściółką, tylko gdzieniegdzie pokryty płatami cienkiego, 

rozmokniętego śniegu. Na kilka dni przed Dętkami, 

ekipa poszukiwawczo- zwiadowcza udała się w Beski-

dy, by ocenić warunki śniegowe. Do siedziby KGUJ 

napłynęły radosne wieści: śniegu było wystarczająco, 

aby Dętki się odbyły! 

Tradycyjnie, jako pierwsi na Lasku stawili się 

Geografowie z Gdańska. Chwilę później swoją obec-

ność zaznaczało Południe - ekipy z Krakowa, które nad-

jeżdżały sporadycznie, aż do późnych godzin wieczor-

nych. W tak zwanym międzyczasie pojawiali się także 

Geografowie, a także rzesze sympatyków Dętek z War-

szawy, Torunia, szeroko pojętego Śląska. Tak jak 

w  poprzednich latach odwiedziły nas ekipy z Austrii, 

Czech, dla których Mistrzostwa okazały się być - jak 

w  zeszłym roku - tylko przygrywką do nadciągającej 

wymiany EGEA w Krakowie. Jak zawsze piątkowy 

wieczór upłynął nam na integrowaniu się - zawieraniu 

nowych znajomości, zacieśnianiu starych, ale także na 

pompowaniu dętek na sobotnie zjazdy.  

Po przygotowaniu osprzętu, należało go przete-

stować, a przy okazji sprawdzić jakość śniegu. Dokona-

ła tego grupka śmiałków łaknących emocji nocnych 

zjazdów. Wśród nich byłam ja, jedyna, która podczas 

testowania technik zjazdowych na grupowej dętce, do-

znała niemałych obrażeń, bowiem- jak się potem okaza-

ło- straciłam na kilka dni połowę twarzy. Oj bliski to 

był kontakt z drzewem. Szybko podniesiona przez mo-

ich zjazdowych kompanów, zostałam przetransportowa-

na do Chatki, gdzie Wojtek, sympatyk Dętek, profesjo-

nalnie mnie opatrzył. Wypadek ten, nie zaburzył mi 

specjalnie zabawy. Jednakże, by nie straszyć, pozosta-

jąc w dalszym ciągu żywym dowodem na to, jakimi 

konsekwencjami mogą kończyć się zjazdy- nie tylko 

nocne, zdecydowałam się na obserwowanie Dętek 

z  ukrycia - niczym Quasimodo. 

 Sobotni poranek przywitał nas piękną, słoneczną 

pogodą. Po śniadaniu, 

kilkuosobowa ekipa wy-

ruszyła na poszukiwania 

odpowiedniego, mniej 

niebezpiecznego miejsca 

na zjazdy. Po niedługim 

czasie tor został przygoto-

wany i oczywiście przete-

stowany. W okolicy godz. 

14 rozpoczęły się zjazdy 

próbne, a chwilę potem 

już sam konkurs. Do wal-

ki o Puchar, według zapi-

sków sporządzonych 

przez Sędziego Adama 

Szuwara Kołodzieja, sta-

nęło 34 zespoły, to o je-

den mniej niż w zeszłym roku! W tym roku ostała się 

dosłownie garstka osób, która nie podjęła wzywania 

zjazdu, w tym, Ania Kwiatek, która po raz pierwszy 

zaszczyciła Lasek swoją obecnością, ale ani razu nie 

zjechała na dętce!  

 Wśród zgromadzonych można było spotkać róż-

ne postacie od Buki i Włóczykija, po żołnierzy radziec-

kich czy kolejarzy. Pomysłowość Dętkowiczów nie zna 

granic, dlatego też co ciekawsze przebrania zostały do-

cenione przez Komisję. Po seriach konkursowych, 

większość udała się do Chatki, by się osuszyć i ogrzać, 

Jednooka relacja z XIV Mistrzostw  
Geografów w Zjeździe na Dętce 
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a tym samym nabrać sił do finału Dętek. Ci, którym 

było mało wrażeń pozostali na torze i dalej świetnie się 

bawili przy promieniach zachodzącego słońca. Jury 

udało się do Czechówki, gdzie w pocie czoła opracowy-

wało zestawienie wyników wszystkich drużyn. Po burz-

liwych dyskusjach, mniej więcej w okolicach 20. nastą-

piło ogłoszenie wyników, które zamieszczam w tabeli . 

 

Do komisji konkursowej nie wpłynęły żadne skargi 

i  zażalenia, ale przyznawano punkty karne m.in. za 

uszkadzanie toru zjazdowego. Podczas serii konkurso-

wych nikt nie odniósł większych obrażeń. Dodatkowo, 

jak wspomniałam wcześniej, przyznano wyróżnienia 

w  następujących kategoriach:   

 

Odjazd składu z najmniejszym opóźnieniem hi-

storii polskiej kolei - Stoczniowiec w składzie: 

Piotr Sztok&Jan Kruszewski 

Największy spadek formy po przekroczeniu linii 

startu - Nie bierzemy kota w worku w składzie: 

Torbacz&Grzesiek Kocurek 

Najbardziej bajeczny zjazd - Dolina nas rozpiiiiii 

1 i 2 w składzie: Bolec, Radek, Magda i Alicja 

Zjazd pełen prezentów i niespodzianek- Świą-

teczny zjazd - w składzie: Grzesiek Smu-

łek&Wiktor Stręk 

 

Zwycięzców ogarnęła nieopisana radość wygra-

nej! Okazało się, że nie tylko laureaci byli gwiazdami 

wieczoru, ale także i dwójka naszych Kołowiczów: 

Asia Bebak i Marek Borkowski obchodzili bowiem uro-

dziny, dlatego też po odśpiewaniu tradycyjnego Sto lat 

i  wręczeniu symbolicznych prezentów wszyscy rzucili 

się w wir fantastycznej zabawy do białego rana! Po 

krótkotrwałej drzemce, okazało się, że nastała pora 

śniadaniowa. Po pokrzepieniu się, dla większości nastał 

czas powrotów. Ci, którym niespieszny był kontakt 

z  rzeczywistością zabawili na Lasku dzień dłużej. 

Część Kołowiczów, zabrała się za sprzątanie Chatki, 

natomiast reszta udała się do Krakowa, gdzie miała od-

być się wymiana z EGEA. 

Niezastąpiony Kfiatek i jego załoga, którzy 

tworzą Telewizję Po Studencku udokumentowali całe 

wydarzenie kapitalnym filmikiem, który jest swoistą 

kwintesencją Dętek! Z roku na rok jest nas coraz wię-

cej! Cieszymy się, że wydarzenie, takie jak Dętki zy-

skuje coraz większe rzesze sympatyków! Czy jubileu-

szowe, XV Dętki okażą się równie szczęśliwe dla tego-

rocznych czempionów? Tego nie wiem, ale wiem jed-

no! W tym roku nie odważyłam się na udział w zjaz-

dach konkursowych, ale w przyszłym roku żadne drze-

wo mnie nie powstrzyma! 

Iza Dojtrowska 

miejsce nazwa skład 1 czas 2 czas Sekundy karne 

(suma) 

1 Szybki żuf Iwona +AGH 10:23 8:55 0 

2 Dętka Dobrej Nadzieji Wojtek&Basia 9:10 7:97 2 

3 Chcesz banana? Kuba&Asia 10:79 8:42 0 

4 Czwarta władza Czwarta władza  10:23 9:56 0 

5 Kikitoma Kiszka&Tomek 11:17 8:96 0 

Konkurs na twarz Dętek 2015 
Redakcja Globusika ogłasza konkurs  na najlepsze  pozjazdowe oblicze. Zwycięzcy plebiscytu przypadnie zaszczyt 

inauguracyjnego nocnego zjazdu w kolejnej edycji Dętek!  



  Zeszłoroczna edycja największego muzycz-

no-geograficznego wydarzenia roku była wyjątkowa pod 

wieloma względami. Zarówno muzycznie, jak i nawiąza-

niami geograficznymi, ustawiła poprzeczkę gdzieś na 

wysokości czoła Dawida W. (tak to ten, który musi się 

schylać wchodząc do koła przyp. red.). Niektórzy twier-

dzą, że gości Nawojki do tej pory straszy echo aplauzów 

i nieoczekiwanych salw śmiechu wywołanych arią 

"Hydrolożanka" autorstwa Dominika Ździebki. Wykona-

nie "Nations of the world"- Jacka Kuci stało się Koło-

wym ogniskowym szlagierem. Jak nie trudno się domy-

ślić oczekiwania w stosunku do tegorocznego wydania 

festiwalu były ogromne. Potęgował je jeszcze wielce 

wyczekiwany powrót do jury dr hab. Jarosława Balona, 

u  którego boku zasiedli mgr Paweł "Przewodnik Ta-

trzański" Krąż  oraz mgr Michał "Masaj" Jakiel. Skład 

sędziowski z punktu widzenia innego zakładu niż Geo-

grafii Fizycznej zbudził lekki niepokój, oficjalnych skarg 

jednak nie zanotowano, to też festiwal się rozpoczął. 

W  szranki o tytuł najlepszego Kołowego grajka stanęło 

czterech solistów i dwa zespoły. Rewie otwierała piosen-

ka zarządu. Pięknie im wyszło…  zdjęcie grupowe. Na 

wyróżnienie w kategorii "występ zarządu" wystarczyło. 

Występ kolejne-

go uczestnika 

intrygował chy-

ba każdego. 

Spora część pu-

bliczności spo-

dziewała się 

tzw. wiochy, 

jednak nic bar-

dziej mylnego! 

Dr Piotr Trze-

pacz swoim wykonaniem piosenki "Stan Pogody" wy-

walczył wyróżnienie za najpogodniejszą piosenkę. Jury 

oprócz powyższej gratyfikacji, doceniło brawurowy 

układ choreograficzny artysty. Tym samym dr Trzepacz 

został pierwszym w "nowożytnej" historii festiwalu soli-

stom, który otrzymał podwójne wyróżnienie. Dyplomem 

pochwalić się może również Janek Leja, który w słowa 

swojej piosenki sprytnie 

wplótł nazwiska i ksywy 

kołowiczów. Plotki gło-

szą, że inspiracją do napi-

sania tekstu był egzamin 

z  miasta. Na festiwalu nie 

mogło oczywiście zabrak-

nąć stałych bywalców- 

zespołu "Leśne Huby". 

W  tym roku w znacznie 

zmienionym składzie. 

Przy akompaniamencie 

akordeonu wykonali oni 

gangsterski rap o mi-

łości zatytułowany 

"Mafia Geografia". 

Ich popis na tyle spo-

dobał się jury, że zna-

leźli się na trzecim 

miejscu podium. Co 

więcej, na pofestiwa-

lowym bankiecie, za-

powiedziany został 

teledysk do utworu. 

Kolejnym wykonaw-

cą był Jacek Kucia. 

Publiczność spodzie-

wała się dobrego wy-

stępu i taki właśnie 

dostała. Zaprezento-

wał on piosenkę " La-

La-Li-Li-Laj Pam-

Pam". Radosny utwór 

o Lili przebywającej 

na MOST-cie 

w  Gdańsku, dał Jac-

kowi zaszczyt ciesze-

nia się z drugiego 

miejsca w konkursie. 

Ostatnim artystom, 

który zaprezentował 

się na turnieju był 

Grzegorz Smułek. 

Popełnił on smułtną 

"Balladę o terenów-

kach" lub jak kto woli 

"Proszę pana dyrekto-

ra". Współżyciowa 

Życiowa historia o studencie, którego dyrektor robi 

w  balona, w skutek czego protagonista zmuszony jest do 

zaliczenia terenówek. Niezwykłe wykonanie jury nagro-

dziło pierwszym miejscem w festiwalu. Na koniec, ku 

uciesze zebranej publiczności na scenie zaprezentował 

się dr Balon. W swojej piosence śpiewa o tym jaką waż-

ną rolę w gospodarce dalekiego wschodu pełni rolnic-

two. Oraz wyjaśnia przyczyny wysokiego przyrostu na-

turalnego.  

 Tak właśnie w telegraficznym skrócie wyglądał 

tegoroczny Festiwal Piosenki Geograficznej. Moim zda-

niem w stu procentach spełnił oczekiwania i podtrzymuje 

trend zapoczątkowany rok temu. Ukazany został ogrom-

ny potencjał jaki wciąż tkwi w wydawało by się oklepa-

nej już formule. Nie pozostaje więc nic innego jak już 

w  tym momencie zaprosić was do wspólnego śpiewania 

za rok. 

Wiktor Stręk 

Festiwal Piosenki Geograficznej 2015 
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Jak powstają Instytuty? 
 Już od dawien dawna obserwowane były dziwne 

zjawiska w rejonie ulicy Gronostajowej. Znienacka poja-

wiały się tu i ówdzie małoskalowe łańcuchy górskie, 

zbudowane ze zróżnicowanych pakietów skalnych 

(zależnie od głębokości pochodzenia urobku), tworzyły 

skomplikowane granie, dynamicznie zmieniający się 

układ szczytów i przełęczy. Młodzi adepci geografii, 

a  także coraz popularniejsi w IGiGP licealiści, mogli na 

żywo obserwować procesy erozyjne, którym podlegały 

twory tzw. Orogenezy Okołokampusiej.  

 Ogromne pasma górskie były intensywnie rozmy-

wane przez opady,  tworzyły się wciosy, kształtował 

dział wodny. Formowały się strome stoki i ostre szczyty. 

Media donosiły o istnieniu zagłębień bezodpływowych. 

Deflacja szalała na lewo i prawo, wdzierając się w gardła 

lokalnych rowerzystów. Ruchy masowe w pełni swej 

okazałości, dawały powolny upust olbrzymiej energii 

zmagazynowanej w, wydawałoby się, odpornych two-

rach natury (człowiek to też natura). Zimą swoją cegiełkę 

dołożyły zjawiska glacjalne i niwalne, jednak do granicy 

wieloletniego śniegu zabrakło z grubsza 2000 m. A szko-

da, bo potencjał był. Obecnie można obserwować zara-

stanie, a gdzieniegdzie, postępującą peneplenizację tere-

nu Fizyków i Chemików.  

 Cały podręcznik do geomorfologii i hydrologii 

w  jednym miejscu, w formie przystępnej nawet dla prze-

ciętnego zjadacza chleba, nie trudzącego się eksploracją 

krzaczorów. Wszystkie znane procesy w skali mikro tuż 

za oknem, na wyciągnięcie ręki. Nic tylko zorganizować 

zajęcia terenowe. Ale podobne już chyba istnieją pod 

długą i niezapamiętywalną nazwą. 

 Obserwacja przestrzennego rozmieszczenia no-

wych (góro)tworów zdaje się wskazywać na kierunek 

ruchu dwóch kampusich płyt, tzn. dziedzin nauki. Wyda-

je się, że na spoczywającą platformę Nauk o Ziemi na-

piera od północnego-wschodu mieszanka nie-Geografów 

z Matematyki, Fizyki i Nauk Społecznych. Zagadką jed-

nak pozostaje pojawienie się najmłodszego z orogenów – 

Instytutu Geologii. Wydawałoby się, spokojny, obszar, 

a  jednak ulega zagadkowemu wypiętrzaniu. Kolejny 

z  serii obiektów o budowie płytowej i mocno kanciastej 

wyrasta niczym przysłowiowy Filip z konopii. Krążą 

opinie, że geografowie z IGiGP UJ jako pierwsi badacze 

na świecie mieli okazję posłuchać na własne uszy proce-

sów zachodzących w litosferze.  

 Istnieją rozbieżne opinie o tym jak systemy środo-

wiska geograficznego i geologicznego będą na siebie 

oddziaływały, w jakim kierunku i z jakim skutkiem. 

O  tym przekonamy się zapewne w kolejnych latach. 

Niewątpliwie atrakcyjna będzie możliwość podglądania 

geologii i geologów w naturalnym środowisku przez ok-

no. Jeśli całość pójdzie zgodnie z planem, Instytut Geo-

logii nie przeszkodzi w znaczący sposób zajęciom 

z  Rozpoznawania Chmur ani obserwacjom przyszłych 

zaćmień Słońca. Wyrażamy głęboką nadzieję, że IGiGP 

nie wpadnie w żadne geokompleksy z powodu swego 

nowego sąsiada.   

 KGUJ może również zagwarantować, że za kilka-

dziesiąt lat zbada nowe Kołowe Drzewko, jeśli takowe 

się pojawi. Stare, rosnące przy chodniku, jeszcze tam 

jest, ale nie wiadomo po której stronie płotu. Postaramy 

się zbadać wpływ konkurencji środowiskowej, genero-

wanej przez nowego sąsiada na rozwój drzewa i szeroko-

ści przyrostów rocznych ( w czym Koło ma nie lada 

wprawę!).  

Jacek Kucia 

Zdjęcia pochodzą ze stron: 

http://www.mzuj.uj.edu.pl/ 

http://www.ing.uj.edu.pl/ 

Www.urbanity.pl/ 
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 Już za parę dni, za dni parę, a dokładniej 23.04.2015 r. 

odbędzie się Ogólnopolski Dzień Geografa. Wybór daty ma 

związek z odbywającym się dzień wcześniej światowym 

Dniem Ziemi. Celem obchodów jest nie tylko uświadomienie 

społeczeństwu jak ważną rolę odgrywa geografia będąca nau-

ką nie tylko teoretyczną, która może okazać się przydatna nie 

tylko przy rozwiązywaniu krzyżówek, ale także jako prak-

tyczna.  

 Zeszłoroczne obchody święta wszystkich Geografów 

w Polsce łamały stereotypy. Miały za zadanie pokazać geo-

grafię jako naukę, a także zawód geografa jako nowoczesne-

go i potrzebnego w 

XXI w. Dwa słowa, 

Wbrew stereotypom 

stały się hasłem 

promującym Dzień 

Geografa. Tego-

roczna edycja 

Ogólnopolskiego 

Dnia Geografa  

będzie odbywać się 

pod iście kartogra-

ficznym hasłem- 

Mapa- wizerunek świata. Wybór motywu przewodniego ob-

chodów Dnia Geografa  nie jest przypadkowy. Dlaczego? 

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Dla tych, którzy 

nie wiedzą, rok 2015 został obwołany Międzynarodowym 

Rokiem Mapy, dlatego też hasło promujące święto Geogra-

fów ma pokazać to, jak cenna jest informacja geograficzna. 

Ponadto, ma przypomnieć nam o ogromnej wartości informa-

cji geograficznej. Jest to niezastąpione źródło danych do wy-

konywania współczesnych analiz i tworzenia opracowań 

w  naukach geograficznych. Ponadto, ciekawym jest to, że 

geografia od zawsze wszystkim kojarzy się z mapami.  Pełni-

ły one funkcję ideologiczną, ważną z tego względu, że prze-

kazywały one obraz świata, który chciano utrwalić i zapisać 

w ludzkim umyśle, więc stały się one jej wizerunkiem. 

 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ przy-

gotował specjalny program dla przyszłych Geografów. Znaj-

dziecie w nim nie tylko wykłady przygotowane przez na-

szych prowadzących, ale także najróżniejsze prezentacje 

przygotowane w ciekawy i przystępny sposób przez naszych 

studentów. Ponadto, tym którym nie uśmiecha się siedzenie 

na sali wykładowej, przygotowano gry dydaktyczne mające 

na celu uporządkowanie wiedzy w przystępny sposób. Cieka-

wym punktem programu są niewątpliwie najróżniejsze warsz-

taty z zakresu: geomorfologii, gleboznawstwa, meteorologii, 

hydrologii oraz systemów informacji geograficznej. Nieod-

łącznym elementem studiów geograficznych są zajęcia tere-

nowe, dlatego też nie zapomnijcie wziąć mapy, wyjść z Kam-

pusu i odkryć Kraków- a wszystko to w ramach wycieczki 

naukowej. To tylko kilka punktów w jakże bogatym progra-

mie obchodów Dnia Geografa w naszym Instytucie. 

Dzień Geografa w IGiGP  

Tekst: Iza Dojtrowska 

Zdjęcia: M. Matusik 



Terenówki 
 Jak powszechnie wiadomo, geografia najlepsza 

w  świecie jest! Hasło to w żaden sposób nie mija się 

z  prawdą. Dlaczego? Co sprawia, że z utęsknieniem 

wypatrujemy wiosennego semestru? Odpowiedź jest 

prosta: terenówki! 

 Zajęcia terenowe, zwane potocznie terenówkami 

są nieodłączną częścią studiów geograficznych. Oczy-

wiście, w katalogu kursów znajdą się również stałe 

fragmenty gry jak wykłady, które dają podstawę  teore-

tyczną, a także ćwiczenia, na których wykorzystuje się 

zdobytą wcześniej wiedzę. Jeśli chodzi o zajęcia tereno-

we, to w katalogu kursów do wyboru jest mnóstwo kur-

sów terenowych: od regionalnych po typowo specjalno-

ściowe. Szeroki wachlarz terenówek sprawia, że z pew-

nością każdy znajdzie coś dla siebie! Poniżej prezentu-

jemy tylko część kursów terenowych jakie można reali-

zować w naszym Instytucie. 

 Terenówki w wersji dziennej sześciodniowej, są 

chyba jednymi z popularniejszych kursów regionalnych 

do wyboru.  

 

Pomorze 

 

Nie bez przyczyny kurs, wśród studentów określany jest 

mianem istnego Tour de Pologne! Wyjazd idealny dla 

tych, którym obce są urokliwe, nieco zapomniane już 

kościółki. Dla fanatyków średniowiecznych fortyfikacji 

nie lada gratką są miejscowości, ulokowane na prawie 

magdeburskim i chełmskim, do których z pewnością 

samemu ciężko byłoby trafić. Poza tym, ciepły piasek 

na wydmach, przyjemna bryza muskające twarze, spa-

cery brzegiem morza i przejażdżka meleksem to jest to! 

Ach, jak cudownie budzić się o poranku nie słysząc bu-

dzika, a fale morskie! 

 

Karpaty 

 

Terenówki te słyną z pięknych widoków i urozmaicone-

go humoru prowadzących ową wycieczkę. Oprócz szpe-

rania w Słowackich Tatrach, można zobaczyć góry, 

o  których polski śmiertelnik w życiu niewiele słyszał 

i  nigdy nie odwiedzi – niczym cmentarzysko słoni w 

Królu Lwie, oglądane z horyzontu. Kurs obejmuje 

zwiedzanie licznych słowackich wioch i gwarantuje – 

przy wykazaniu się aktywnością – zyskanie wielu umie-

jętności ubocznych, np. naukę przetrwania w słowac-

kim Lidlu. Jednak nie do przecenienia są poranne wido-

ki na Tatry Wysokie z hotelu w mieście Svit. 

 

Zajęcia terenowe specjalnościowe z gleboznawstwa 

w Bieszczadach  
Idealny wyjazd dla osób niezapoznanych z Bieszczada-

mi. Łączy najważniejsze zamiłowania geografów: cho-

dzenie po górach, chodzenie poza szlakami, kopanie 

w  ziemi, chodzenie po torfowisku, przeskakiwanie po-

toków, bobrzych tam, końskich kup. Można poczuć się 

jak zawodowiec, schodząc ze szlaku na oczach wy-

cieczki szkolnej, tzw. gimbazy. Prowadzący zespół gle-

boznawców z radością wyjaśnia zagadnienia, nie tylko 

te glebowe, ale z wielu innych dziedzin wiedzy o biesz-

czadzkiej przyrodzie.  

 

Zajęcia terenowe specjalnościowe z hydrologii  

w Tatrach 

 

Dziesięciodniowe mierzenie przepływu i konduktancji 

dreptanie po dolinach w Tatrach? To jest to! Żaden kurs 

nie gwarantuje tyle adrenaliny! 

Rwące tatrzańskie potoki, nie-

zapomniane przejażdżki górski-

mi szlakami Mitsubishi (nawet 

nie wiecie ile ta fura może po-

mieścić osób wraz ze sprzę-

tem!) razem z ekipą Tatrzań-

skiego Parku Narodowego. 

Ekscytujące pomiary przepływu 

młynkiem hydrometrycznym w 

woderach pozwalają poczuć się, 

że jesteśmy na szkole surviwa-

lu! Przy okazji, można stać się 

istnym celebrytą, kiedy chodząc 

w gumowcach i piankowych 

woderach po szlaku wiodącym 

przez Dolinę Kościeliską w 

szczycie sezonu turystycznego. 

 

Beskid Makowski  

  

Tzw. terenówki spacerowe, dwa dni dreptania po okoli-

cach tego uroczego pasma. Łatwa trasa i przyjemni Pa-

nowie prowadzący sprawiają, że to świetna alternatywa 

dla siedzenia w domu w weekend. Czasem można po-

czuć się jak partyzant, przemierzając beskidzkie szlaki 

i  odwiedzić miejsca, w których czas się zatrzymał. Po-

wrót do Krakowa wywołuje niepokój, że znowu trzeba 

będzie gryźć powietrze. 

To tylko kilka wariantów wyjazdów terenowych, które 

można realizować  w czasie toku studiów!  

 

Iza Dojtrowska i Jacek Kucia 
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Kołowa Impreza Karnawałowa 

Piętnastego stycznia 2015 roku  w Klubie Żaczek 

w  rytm melodii poloneza rozpoczął się pierwsza po kilkulet-

niej przerwie Kołowa Impreza Karnawałowa. Reporterom 

Globusika niestety nie udało się ustalić przyczyn absencji 

KIKu, jednak jedno wiemy na pewno: warto było czekać!  

Motywem przewodnim tegorocznej edycji zabawy 

były kraje i nacje świata. Do konkursu na najlepsze przebra-

nie stanęło wielu uczestników, począwszy od pierwszaków, 

przez magistrantów na doktorantach kończąc. Pomysłowość 

i oryginalność strojów przeszła najśmielsze oczekiwania 

organizatorów. Zwycięzca wyłoniony został na podstawie 

tajnego głosowania. Decyzją ludu, laur zwycięstwa przypadł 

Markowi „Makumbie” Michalskiemu. Serdeczne gratulacje!  

Nie należy zapominać również o międzynarodo-

wym charakterze imprezy. Czas eventu pokrył się z czasem 

kiedy Kraków odwiedzali członkowie EGEA Mainz. Podsu-

mowując, reaktywacja Kołowej Imprezy Karnawałowej oka-

zała się na tyle udanym przedsięwzięciem, że koniecznie 

trzeba je powtórzyć. Kto wie może już na wiosnę?  

 

Wiktor Stręk 

Źródło: kradzione! 
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 Maroko 

to był pomysł 

bardzo sponta-

niczny. W skró-

cie mówiąc w 

odpowiednim 

czasie spotkali 

się odpowiedni 

ludzie, których 

połączył wspól-

ny cel. Na eta-

pie powstawa-

nia zarysów wyprawy, można powiedzieć, że tak na 

prawdę większość z nas praktycznie się nie znała. Ale 

to co później wspólnie przeżyliśmy jest dowodem na 

to, że podróże łączą. Zdecydowanie. 

Zapewne w Waszej wyobraźni na hasła "Maroko" czy 

też "Afryka" pojawia się piasek, słońce, palmy i wiel-

błądy. Niekoniecznie jeśli się tam wybierzcie w lu-

tym...Osią naszego wyjazdu było w głównej mierze 

zdobycie najwyższego szczytu Atlasu Wysokiego, a 

zarazem Afryki Północnej - Toubkal'a (4167 m.n.p.m.) 

oraz wspinaczka w istnym raju - wąwozie Todra.  

 Przygoda ta, jak zazwyczaj, rozpoczyna się w 

Krakowie, gdzie większość z nas studiuje, studiowała 

lub po prostu bywa. Stąd po przepakowaniu całego 

sprzętu i wyposażenia ruszamy do Warszawy skąd ma-

my wylot do Marakkeszu. Gdy tak mkniemy sobie bez-

trosko polskimi autostradami okazuje się, że wybiera-

jąc się na wspinaczkę na innym kontynencie zapomnie-

liśmy bardzo "mało istotnego" elementu - liny. Pro-

blem zostaje zażegnany, dzięki naszemu koledze, który 

wysyła je przesyłką konduktorską, uff. Zapowiada się 

ciekawie, oby dalej nie powtórzyły się takie "wpadki". 

Moment lądowania w Marakkeszu był zapowiedzią 

innego, egzotycznego świata - płaskie dachy, ludzie 

w  luźnych szatach z kapturem, surowe krajobrazy. 

 Mimo, że jest późno i zmierzcha decydujemy się 

na wynajęcie taxi do Imlil - bazy wypadowej trekkingu 

na Toubkal. Tu pojawia się ważny element kultury ma-

rokańskiej - targowanie. Dla przeciętnego Kowalskiego 

to może byś nie lada wyzwanie. Otóż taka "gra w ping 

ponga" i negocjacje ceny mogą trwać dosyć długo, 

szczególnie jak chce się postawić na swoim.  W końcu 

osiągnąwszy przyzwoitą cenę, docieramy  do podnóża 

Atlasu Wysokiego. Na miejscu zaoferowano nam cam-

ping, który był bardzo… specyficzny. Otóż mieliśmy 

okazję spać na dużej wysokości nie tylko przez położe-

nie wioski Imlil na 1740 m.n.p.m. , ale też przez to że 

owy camping mieścił się na dachu!  Rano czekało nas 

kolejne zaskoczenie. Dookoła namiotów leżał świeży 

śnieg. Nie wróżyło to łatwej i przyjemnej wędrówki. 

Ale jak to mówią: słowo się rzekło!  

Warto wspomnieć, że nasze plecaki wraz z całym 

ekwipunkiem ważyły ponad 20kg każdy co powodo-

wało, że póki co byliśmy jedynymi wielbłądami 

w  okolicy. Jednakże mając w perspektywie kilkugo-

dzinny trekking do schroniska pod Toubkalem, zdecy-

dowaliśmy się zdeponować część sprzętu u naszych 

marokańskich gospodarzy w Imlil.   

 Tak oto, nieco "odchudzeni" wyruszyliśmy 

w  głąb Atlasu Wysokiego w stronę gęstniejącej mgły 

i  śniegu. Gdzieś dalej, w  tym białym królestwie cze-

kał na nas pierwszy czterotysięcznik w naszym życiu. 

Ta myśl motywowała nas do podążania naprzód. 

Wędrówka z Imlil do schroniska zajęła nam ok. 6h. 

Nasze morale zmieniały się jak sinusoida, ale gdy pod 

koniec mgła się 

rozrzedziła i na-

szym oczom 

ukazał się błękit 

nieba i otaczają-

ce nas wspaniałe 

szczyty, nabrali-

śmy nowej ener-

gii. Pod Toubka-

lem znajdują się 

dwa schroniska, 

cena w obu oscy-

luje 120 dirha-

mów (ok. 12 eu-

Majnusz, 
czyli tam i z powrotem 



ro). My decydujemy się na to mniejsze, ale naszym zda-

niem bardziej przytulne i przyjazne. Z informacji uzy-

skanych od tubylców wynikało, że następnego dnia po-

goda będzie zmienna, ale za to kolejnego w większości 

słoneczna. 

W  związku z 

tym w pierw-

szy dzień za-

planowaliśmy 

aklimatyzację 

na czteroty-

sięczniku Ras 

(4070 

m.n.p.m.). Wy-

poczęci i zre-

generowani 

zaczynamy nasz trekking. o dziwo w słońcu, podziwia-

jąc majestatyczne, ośnieżone szczyty dookoła. Ta magia 

i nieprawdopodobne piękno górskiego krajobrazu za-

chwyca i hipnotyzuje. Człowiek porusza się jak w tran-

sie, śni na jawie, czerpiąc z tego radość i satysfakcję. 

Trasa prowadziła nas wśród rozciągających się wokół 

nas niesamowitych widoków. Temperatura znacznie się 

podniosła więc naszą wędrówkę kontynuowaliśmy 

w  letnich ciuszkach. Niestety wszystko co dobre szyb-

ko się kończy. Niewiele ponad 30 minut od przełęczy 

dopadło nas totalne załamanie pogody. Chłód, mgła 

z  widocznością max 15 metrów i silny wiatr dawały 

nam o sobie znać. Po męczącej walce z pogodą i przy-

spieszającym oddechem osiągamy przełęcz gdzie decy-

dujemy się na małego "resta" czyli pasztet, kabanos 

i  butelka zmrożonej wody. Pogoda zmienia się jak zwa-

riowana. Raz wychodzi piękne słońce, a po chwili zno-

wu kompletne "mleko". Stąd też decydujemy się o od-

wrocie do schroniska gdyż nie warto ryzykować zdoby-

wania Rasu w taką pogodę, szczególnie że w perspekty-

wie mamy jeszcze nasz cel podróży czyli Toubkal.  

 W schronisku regenerujemy siły na następny 

dzień zjadając lokalne specjały tzw. tadżin (taka nasza 

polska zapiekanka full wypas). Ostatnie suszenie, łyk 

berberyjskiej herbatki i lecimy w "kimę". Wstajemy 

dosyć wcześnie jakoś przed 7 , szybkie śniadanko, zęby 

i o 8 ruszamy na szlak. Choć w sumie szlakiem nie moż-

na tego nazwać gdyż ogólne oznakowanie tras w Maro-

ku woła o pomstę do nieba. Generalnie poruszamy się 

wydeptaną ścieżynką, która czasem jest, a czasem jej 

brak. Więc chodzenie po tamtejszych szczytach wyma-

ga dość dużego skupienia. Pogoda od rana nas nie roz-

pieszcza. Temperatura odczuwalna ok -25 stopni, silny 

wiatr i stale sypiący śnieg wcale nie wróżą dobrze na-

szej wspinaczce. Wysoko nachylone stoki i konkretna 

już wysokość dają się we znaki naszym oddechom. Co 

kilka kroków trzeba dać sobie chwilę na ustabilizowanie 

serducha i tak przez całą drogę. Pogoda znowu zmienia 

się jak zwariowana, słońce na zmianę z kompletną za-

miecią i mlekiem. Dziewczynom zaczynają szwanko-

wać palce u stóp i u rąk. Widać pierwsze oznaki odmro-

żeń. Walczymy z tym jak możemy ogrzewaczami które 

jak na złość nie chcą spełniać swojej roli. Tak właśnie 

powoli, z przerwami i rozgrzewaniem podążamy w stro-

nę szczytu który już coraz bliżej. W końcu jest w oddali 

pojawia się majaczący we mgle trójnóg oznaczający 

szczyt. Na nogach niesie nas już tylko wizja stanięcia 

tam właśnie obok. Tak też się dzieje jakoś w okolicach 

godziny 11 stajemy na szczycie Toubkala. Wymęczeni, 

z łezką w oku ale SZCZĘŚLIWI. Nawet pogoda sprawi-

ła nam niespodziankę i przez parę minut dostajemy ok-

no pogodowe. Cykamy mnóstwo zdjęć, chwila na snic-

kersa i spadamy w dół gdyż chcemy jeszcze tego same-

go dnia zejść do Imlil i jak czas pozwoli dotrzeć do 

Marrakeszu. Schodzenie-  kompletna gra z samym sobą. 

Wszystkie możliwe ścieżki zostały zawiane, zasypane 

przez nadal masakryczną pogodę. Dowiadujemy się, że 

większość ekip które po nas wyruszyły na szczyt zawró-

ciły w połowie drogi. W kompletnym braku widoczno-

ści schodzimy w dół sami przecierając sobie szlak. Po 2 

godzinach udaje nam się szczęśliwie zejść do schroni-

ska. Szybkie przepakowanie, herbatka i ciśniemy w dół 

do Imlil. Tam też żegnamy się z naszymi lokalnymi zio-

14  kwiecień 2015  
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meczkami, odbieramy nasz sprzęt i targując się łapiemy 

taksówkę do Marrakeszu.  

 Tam czeka nas juz totalnie inny klimat i styl ży-

cia. Temperatura wysoko ponad 0 stopni, przyjemnie 

ciepły wiaterek. Nocleg udaje nam się ogarnąć w lokal-

nym hostelu za ok 25dh z prysznicem (w przeliczeniu to 

jakieś 2,5 euro). Wieczorem mały spacer po Medynie 

czyli głównym placu gdzie nocą kwitnie życie towarzy-

skie lokalnej społeczności oraz wszystkich przyjezd-

nych. Wymęczeni walką z górą szybko ogarniamy plan 

na następny dzień i po powrocie koło godziny 1 

z  "miasta" idziemy spać do naszej marokańskiej willi.  

 Następne dni przeznaczone były na wspinaczkę 

w Dolinie Todry gdzie mięliśmy dojechać busem. Nie-

stety wieczorne balowanie daje nam się rano we znaki 

wiec nie udaje nam się wstać na jedyny w tym dniu bus 

do Todry. To sprawia, że wpadamy na inny pomysł, 

który później okazał się genialnym. Wynajmujemy 2 

samochody którymi decydujemy się na podróż. Bardzo 

polecamy wynajem samochodów jeśli tylko podróżuje-

cie w więcej niż 3 osoby gdyż wtedy bardzo się to opła-

ca. Koszt wynajęcia auta na cały dzień to po wytargo-

waniu nawet 20 euro także jest o co walczyć. Podróż 

przez piękne widokowo, kaniony, przełęcze sięgające 

ok 3000 m n.p.m, ośnieżone okoliczne szczyty, wąwozy 

to tylko część pięknego krajobrazu który towarzyszył 

nam przez przejazd z Marrakeszu do Todry. Na miejscu 

istny raj. Wszędzie wysokie skały, przezroczysta woda, 

liczne wodospady. Coś niesamowitego. Temperatura na 

poziomie 25 stopni tym razem na plusie aż zachęca do 

wspinaczki. Cały dzień spędzamy na wspinaniu łojąc 

coraz to trudniejsze drogi. Aż nie chce się schodzić ze 

skały tak jest przyjemnie. Następnego dnia wybieramy 

się w krótką objazdową podróż po wąwozie. Odwiedza-

my wioskę powyżej doliny w której widać marokańską 

część ubóstwa i biedy. Dzieciaki cieszą się nasz widok, 

przybijają piątki, starsi machają i się uśmiechają. Lu-

dzie po prostu niesamowici. Dla dzieciaków mamy dłu-

gopisy na które rzucają się mało wzajemnie się nie zabi-

jając. Tego dnia nasz plan objazdu doliny dookoła le-

gnie w gruzach. W połowie dogi od lokalnych miesz-

kańców dowiadujemy się, iż tegoroczna zima jest naj-

większą w historii i dalsza droga jest zasypana na oko 

3m śniegiem i bankowo dalej nie przejedziemy. Musi-

my więc zawrócić. Pora już późna wiec z dalszego 

wspinania już nici. Wracamy do Marrakeszu. Na po-

wrót Maroko ofiaruje nam kolejna porcję niesamowi-

tych widoków. Późną nocą docieramy do Marrakeszu, 

nocujemy w samochodach żeby rano lekko je przemyć 

i  oddać w należytym stanie do wypożyczalni. Dzień ten 

schodzi nam głównie na zakupach w okolicznych bu-

dach które ciągną się wokół każdej ulicy odchodzącej 

od Medyny. Odwiedzamy także tradycyjną marokańską 

łaźnię w której zażywamy chyba najlepszej kąpieli pod-

czas tego wyjazdu. Co więcej za niewiarygodnie niską 

cenę. Gdyż płacimy 10 dh za osobę(1 euro) , a możemy 

siedzieć do oporu. Po zapakowaniu naszych "garbów" 

targujemy taksę i jedziemy na lotnisko.  

 To nie koniec naszych przygód gdyż trochę czasu 

schodzi nam na przepakowanie się i słabo ogarniętą 

babeczkę przy rejestracji bagażu. Stąd w ostatniej chwi-

li zdążamy na samolot. Jeszcze tylko selfie przed odlo-

tem i można wsiadać.  

 Podróż kończymy na lotnisku w Krakowie. Wy-

męczenie ale jak najbardziej pozytywnie naładowani. 

Plan może nie wykonany w 100% ale za to zamieniony 

na 110% jeszcze lepszej frajdy i zabawy. Już planujemy 

kolejną wyprawę. W końcu trochę lipa tak zostać na 4 

tys. m, trzeba iść dalej. Kolejny cel 5 tys. czyli może 

jakiś Kazbek? Tego jeszcze nie wiemy, wiemy nato-

miast to że tydzień w Maroko to zdecydowanie zbyt 

mało dlatego tam bankowo jeszcze wrócimy. Póki co 

pozostają nam niesamowite zdjęcia i jeszcze lepsze 

wspomnienia i pozostawione w głowie tamtejsze wido-

ki. 

 Jakub Majnusz i Ewa Kardasińska  
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...  Dr hab. Balon ma zbójeckie prawo                                           

… Magik ma najlepszy towar, 

… Koło organizuje Kongres kiedy trzeba kupić drukarkę, 

… Kinga zmienia żwirek dinozaurom, 

… Prezes zamawia wegetariańską z szynką, 

… biologia to nauka o Ziemi, 

… Zdziebko pod prysznicem ma penitenty  

… BieRZący, bo bior 

… Keju wysiaduje jajka w Kole 

… Szuwar nadzoruje Ruskich 

… Szuwar robi hydromasaże 

… Lila jest  półtorej godziny brzydsza niż Kiszka 

… Lila na spotkanie z Pachą bierze dezodorant 

… Kwiatek jest obrotna po mamie 

… jeden pieniądz kosztuje 4,16 i spada… 

… polskie  stażystki utrzymują węgierska naukę na poziomie 

… Żaneta jest koordynatorem do spraw pizzy 

Nieprawda, że... 

Na przełomie starego i nowego roku kalendarzowego dyskusje i emocje tubylców zachodniej części III Kam-

pusu UJ rozpaliła kwestia SODARU – uroczego urządzonka pikającego sobie na wysokich tonach wprost w równie 

uroczą krakowską atmosferę. Podobno przez owe wyjątkowo miłe dla ucha dźwięki SODARU niektórzy studenci II 

roku nie byli w stanie spać na wykładzie z Geomorfologii! Prawdopodobnie bardzo niewielu czytelników Globusika 

zdaje sobie sprawę, że pojawienie się i praca SODARU na kampusie są być może nie tylko narzędziem prowadzo-

nych badań dotyczących warunków przewietrzania miasta, ale prawdopodobnie również nawiązaniem (a nawet odku-

rzeniem!) wielowiekowej i niestety zapomnianej krakowskiej tradycji sięgającej XIII wieku. 

Tradycja ta związana jest z historią o dzielnym rycerzu Sodarze z Pychowic, która w późniejszych czasach 

została przyćmiona przez podobną i znacznie bardziej popularną legendę o hejnaliście z wieży Mariackiej. Oto co o 

Sodarze  wspomina umieszczona w kołowym Archiwum „Kronika Wsi Pychowice” spisana ręką mało znanego ty-

nieckiego benedyktyna – Ibiza Anonima: 

„Podówczas, gdy wojowie z Tartaru najechali polskie ziemie we wsi Pychowice nad brzegiem Wisły żył 

dzielny rycerz Sodar ze słynnego rodu Teledetektów. Służył od młodzieńczych lat Panom na Wawelu będąc biegłym 

w walce mieczem, jak i słowie. Roków mu było wówczas siedemdziesiąt i siedem, osiadłszy więc we wsi onej nieca-

łą milę od Krakowa położonej trudnił się polowaniem na zwierzynę, łowieniem ryb z rzeki, a także przepowiadaniem 

pogody z wyglądu chmur i bólu stawów. Dnia pierwszego miesiąca Aprilis roku tysiąc dwieście czterdziestego przed 

świtaniem wyszedł zwyczajowo ku brzegom rzeki, ażeby zażyć gęstego nadwiślanego powietrza i obserwować wio-

senne zmiany nieboskłonu. Wtem z szuwarów wychynęli tatarscy najeźdźcy. Mimo swego sędziwego wieku Sodar 

gibko i wartko wdrapał się na rosnącą obok pojedynczą brzózkę i jął śpiewać jak sikorka. Śpiący jeszcze natenczas 

mieszkańcy wsi pobudzili się, bo jakaż to sikorka ćwierka głośno o tak nietypowej porze i w dodatku z brzozy? Wi-

dząc z okien i odrzwi chat, że w pobliżu krążą wrogowie jęli ich przeganiać tradycyjnym podkrakowskim zapytaniem 

– >>Za kim jesteś?<<. Na to Tatarzy bojąc się udzielenia niepoprawnej odpowiedzi wzięli nogi za pas i uciekli w 

popłochu nie wracając już nigdy w te okolice. W taki to sprytny sposób dzielny Sodar ocalił wieś Pychowice przed 

wrogim najazdem”. 

 Tyle rzecze stary rękopis znaleziony w Habsburskiej Szafie. Z zawartej w nim opowieści wynikać by mogło, 

że zarówno sama nazwa pipczącego radaru, jak i charakterwydawanych przezeń dźwięków podobnych do słowiczych 

trelisą nawiązaniem do starej tradycji, a sprawa jego obecności na terenach obecnego kampusu ma solidne uzasadnie-

nie w historii. Rękopis „Kroniki” wymaga, co prawda, pogłębionych badań historycznych i grafologicznych, niemniej 

w kontekście przytoczonej opowieści wspomnienie wysokich tonów pracującego Sodaru nie powinno obecnie budzić 

tak złych emocji jak w minionym grudniu i styczniu. 

W następnych numerach Globusika postaramy się przedstawić w jaki sposób treści zawarte w rękopisie „Kroniki wsi 

Pychowice” mogą wpłynąć na rozwój zmizerniałego kampusowego geniusloci! 
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