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Wstępniak 
 

Drodzy Czytelnicy,  

 

Oto pierwszy (ale nie ostatni) w tym roku numer 

Globusika! Redakcja jest bardzo podekscytowana tym 

faktem i nie rozumie panującego w Kole niepokoju. Są-

dzicie, że era Globusika powoli zmierza ku końcowi? 

Nic bardziej mylnego! Redakcja specjalnie przez cały 

rok gromadziła dla Was materiały aby umilić Wam jed-

no z najbardziej interesujących kołowych wydarzeń. 

Żartujemy, Walne to nudziarstwo, za to możemy obie-

cać, że ten numer Globusika nie pozwoli Wam się nu-

dzić.  

A tak serio, to daliśmy trochę ciała… w końcu 

Keju zdążył już znaleźć pracę, wyprowadzić się z Krako-

wa,  rzucić pracę, wrócić do Krakowa  i po raz kolejny 

zostać tatą, Redakcja gratuluje! 

W tym numerze powspominamy mniej lub bar-

dziej naukowe Kołowe obozy wakacyjne, wiosenne eska-

pady górskie oraz udowodnimy, że Koło Geografów nie 

odpoczywa nawet w wakacje!  Pokażemy jak świętowali-

śmy 135 urodziny naszego kochanego Koła oraz podsu-

mujemy dotychczasowe wydarzenia. Na koniec artykuł z 

Waszego ulubionego cyklu „Kiszka na gorąco”, czyli 

relacja z konkursu na najlepsze Kołowe Ciacho. 

Pozostaje nam tylko trzymać kciuki za kworum 

na Walnym oraz życzyć powodzenia wszystkim startują-

cym na funkcje Prezesa oraz członków Zarządu. Jedno-

cześnie zapraszamy wszystkich, którzy marzą o rozpo-

częciu dziennikarskiej kariery do współpracy!   
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To już było… 

 17.12.2015– Wigilia Kołowa, impreza zacna, tym 

bardziej, że to właśnie na niej widziano ostatnio 

Globusika... 

 12.01.2016– Kanada okiem geografa–  slajdo-

wisko Reni i Czerskiego  

 12-14.02.– XV Mistrzostwa Świata w Zjeździe 

na  Dętce tradycyjnie odbyły się na chatce La-

sek. Bardzo chcieli byśmy coś jeszcze o tym na-

pisać jednak żaden z członków redakcji nie jest 

sobie w stanie przypomnieć szczegółów wyda-

rzenia… nie, nie dlatego, że odbyło się tak dawno 

temu a Globusik wychodzi dopiero teraz. 

 03.03.- Nadzwyczajne Walne Zebranie KGUJ 

- dotyczyło zmian w statucie. 

 05.03– Marcowe Kołochodzenie - relacja na 

stronie 4. 

 08.03.– Slajdowisko: Japonia wydarzenie zor -

ganizowane i przeprowadzone przez legendarną 

wiceprezes Koła. 

 10.03.– Konkurs na obozy kołowe– wydarzenie 

mające na celu obranie kierunków letnich eska-

pad KGUJ. W tym roku padło na Estonie oraz 

Hiszpanię.  

 11.03.– Kołowe wyjście do Muzeum Gleb 

 16.03.– W krainie piramid - Meksyk Gwate-

mala i Belize, kolejne slajdowisko Reni i Czer -

skiego. 

 21.03 – Trójurodziny Zarządu jak co roku im-

preza do białego rana! 

 01.04 – Koło w krzywym zwierciadle, najgor -

sza impreza roku, mało ludzi, kiepskie przebra-

nia, niedobre jedzenie, kakofonia z głośników… 

czyli Kołowy Bal Prima Aprilisowy. 

 07.04 – Festiwal Piosenki Geograficznej 

 10.06-10.07- EURO 2016, geografia sportu peł-

ną gębą… w prawdzie piwa i popcornu, ale zaw-

sze!  

 16-24.08 Obóz naukowy Estonia 2016, więcej 

na stronie 6. 

 

 

 

 

 

 19.08– 04.09 Obóz naukowy Pireneje 2016 –

więcej na stronie 9. 

 28.09 - 01.10 Adapciak - zwyczajowo relację z 

weekendu adaptacyjnego dla studentów pierw-

szego roku popełnia student pierwszego roku. 

Nie było studentów nie ma relacji. 

 20.10 - Nadzwyczajne Walne Zebranie KGUJ 

debaty na temat sekcji w Kole oraz, co ważniej-

sze próba zastąpienia niezastąpionego Wiktora -  

ex-członka Komisji Rewizyjnej.  

 22.10 - Travenalia 2016 - relacja w kolejnym 

numerze Globusika 

 27.10 - Slajdowiska poobozowe - Lila mówi że 

było fajnie. 

 25.11 - Bal Geografów z okazji 135lecia KGUJ 

– fotorelacja na stronie 13. 

 05.12 - Spotkanie roczne EGEA Kraków- do-

skonała okazja do podsumowania działalności 

naszej jednostki.  

 06.12 - Konkurs na Kołowe Ciacho - jeden z 

dwóch (obok tłustego czwartku) ulubionych dni 

w kalendarzu kołowych łakomczuchów – więcej 

na stronie 14. 

 

 

To nas czeka… 

 08.12 – Walne Zebranie KGUJ  

 09.12 – Finał Szlachetnej Paczki 

 grudzień 2016 – Wigilia Kołowa 

 SYLWESTER!!! 

 styczeń 2017 – Bal Karnawałowy 

 10-12.02 – XVI Mistrzostwa Geografów w 

zjeździe na dętce 
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Marcowe Kołochodzenie 

Na pierwsze kołochodzenie w tym roku, czekaliśmy do 

pięknej marcowej soboty. Wyjazd zaczął się niefortun-

nie dla Mariusza, który zdążył nam pomachać na dwor-

cu w momencie odjazdu busa do Rabki.  Na szczęście 

kolejny, odjeżdżał za 10 minut i po chwili czekania  w 

Rabce, byliśmy już  

w komplecie i gotowi do drogi. Pierwsze co rzuciło 

nam się w oczy po drodze to znak „Turbacz 17km”… 

Po drodze bacznymi oczyma geografów obserwowali-

śmy zmianę piętrowości krajobrazu (podłoża), przeja-

wiająca się w sekwencji błoto-lód-śnieg. Im bliżej 

szczytu byliśmy tym lepszy rozpościerał się widok na 

Tatry, dzięki czemu podczas licznych postoi, Maciek 

mógł pochwalić się znajomością szczytów, dla niektó-

rych z nas była to pierwsza okazja do usłyszenia historii 

o śpiącym rycerzu i Giewoncie. Jednak najpiękniejszy 

widok na Tatry – i nie tylko – rozpościerał się z okolic 

szczytu Turbacza, skąd machaliśmy Monice i Mateu-

szowi, penetrującym wtedy Pieniny. Następnie trafili-

śmy do schroniska pod szczytem, gdzie mogliśmy zjeść 

ciepły i pyszny obiad, tym lepszy, że po długim wysiłku 

wszystko smakuje lepiej. Było tak przyjemnie, ze spę-

dziliśmy tam ponad godzinę. Kąt padania promieni sło-

necznych zmniejszał się co skłoniło nas do podjęcia 

decyzji o zejściu do Nowego targu, a nie jak zakładał 

pierwotny plan – do Klikuszowej. Po zrobieniu pamiąt-

kowego zdjęcia u stóp schroniska (Ryc. 1), ruszyliśmy 

ku stolicy Podhala.  

 

W połowie zejścia naszą uwagę przykuł unoszący się 

wysoko w powietrzu balon, wznoszący się ponad samy-

mi Tatrami (Ryc. 2), którego widok towarzyszył nam, 

aż do Nowego Targu (pozdrowienia dla dr hab. J. Balo-

na). Gdy byliśmy już pod miastem postanowiliśmy 

wsiąść w autobus MPK, aby oszczędzić sobie drogi 

przez miasto. Wysiedliśmy na rynku, skąd był już ka-

wałek do dworca i w końcu, po całym dniu chodzenia, 

mogliśmy odpocząć w autobusie marki „Szwagropol”. 

 

 

Paweł Brodziak 
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Ryc. 1 Kołowicze na Turbaczu 

Ryc. 2 Balon nad Tatrami 
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 Mimo że sesja minęła, wakacje w pełnym natar-

ciu na najniższym poziomie Instytutu Geografii i Go-

spodarki Przestrzennej tętni życie. W laboratoriach nie 

zabrakło również kołowiczów bez których z pewnością 

byłoby tam pusto. Jedni zgłębiali tajniki zlewek, desty-

latki i humusu inni zaś kleju, ostrzy i tkanek roślinnych. 

Byli nawet tacy, którzy nie rozstawali się z młotkiem 

ani wałkiem. Jednakże, czym byliby studenci bez po-

mocnych dusz z kręgów wyżej wykształconych? Nad 

geomorfologiczną częścią instytutowych katakumb czu-

wała dr Dominika Wrońska-Wałach (zwana dalej Boha-

terską dendrodominiką), natomiast nad gleboznawczą 

mgr Łukasz Musielok (zwany dalej Soil wolkerem). 

Naukową atmosferę urozmaicały nieoczekiwane syta-

cje… 

 Pewnego 

dnia zauważone 

zostały dwie 

osoby próbujące 

sforsować ogro-

dzenie (Fot. 1) 

(które już prze-

szło na zasłużo-

ną emeryturę), w celu wydostania się z kampusu – nie-

którzy widocznie lubią obierać trudniejsze trasy… Sy-

tuacja nie została 

by zapisana na 

dyskach twar-

dych, umiesz-

czonych w gło-

wach studentów, 

gdyby nie reak-

cja Bohaterskiej 

dendrodominiki. 

Otóż gdy tylko 

zobaczyła te 

biedne, zabłąkane istoty, przedostała się z prędkością 

spływu gruzowego do pokoju socjalnego i uratowała 

biedne istoty przez niechybnym uwięzieniem pomiędzy 

kampusowymi ogrodzeniami a ekranami dźwiękowymi 

(Fot. 2). Akcja ratunkowa zakończyła się sukcesem.

  

 Innego dnia okresu naukowo-wakacyjnego do-

szło do nieoczekiwanej zwiany. „Brudne” laboratorium 

stało się czyste za sprawą gleboznawczej części nau-

kowców. I kiedy wydawało się że czystość może zostać 

zachowana 

nawet pół 

godziny 

wszystko 

popsuła… 

Bohaterska 

dendrodo-

minika uru-

chamiając 

machinę zła 

(Fot. 3). 

Soil wolker nie wytrzymał tego napięcia  

i… (Fot. 4).  Jednak następnego dnia wszystko wróciło 

do, wypracowanej przez lata, normy. 

 

Maciej Bryndza 

Wakacje z nauką 

Fot.1 Próba opuszczenia terenu kampusu 

Fot.2  Bohaterska dendrodominika w akcji 

Fot.3 Niedowierzanie 

Fot.4 Rozpacz 
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 Obóz naukowy Estonia 2016 to jeden z dwóch 

obozów naukowych organizowanych przez Koło Geo-

grafów UJ w tym roku. Podstawowym celem obozu 

była ocena i porównanie infrastruktury i atrakcyjności 

turystycznej polskich i estońskich nadmorskich Parków 

Narodowych na przykładzie Wolińskiego Parku Naro-

dowego, Lahemaa i Vilsandi Rahvuspark. Przez to zo-

stał on podzielony na zagraniczną (16-24.08.2016) i 

polską (16-19.09.2016) część. 

 Część zagraniczna rozpoczęła się wcześnie rano 

w stolicy Rzeczpospolitej Polskiej – Warszawie. 

Uczestnicy obozu dotarli do tego miasta podzieleni na 

dwie grupy... i Pawła. Lecz zanim się wszyscy odnaleź-

li, każdy otrzy-

mał SMSa od 

przewoźnika o 2

-godzinnym 

opóźnieniu auto-

karu. Tak więc 

pierwsze chwile 

obozu – zamiast w autokarze do Wilna – kołowicze spę-

dzili w McDonaldzie na stacji Warszawa Centralna. 

 W końcu przyszedł ten czas by pożegnać się z 

obecnym terytorium Polski. Równocześnie z ojczyzną, 

pożegnaliśmy się też z dobrą pogodą. Gościnne Wilno 

przywitało nas sowitą ulewą, a Siwce przypomniały się 

cudowne noce obozu w Słowenii. Jednak wyposażeni w 

parasole, kurtki, a niektórzy 

nawet w płaszcze á la Tofik 

wyruszyliśmy zwiedzać 

miasto. Pierwszą stacją była 

Ostra Brama, pod którą ma-

gicznie przestał padać 

deszcz. Gdy deszcz zelżał 

również poza nią ruszyliśmy 

dalej. Widzieliśmy Wrota 

Bazyliańskie prowadzące do cerkwi, w której przetrzy-

mywany był między innymi Adam M. podczas procesu 

filaretów, kościół pw. św. Kazimierza (patrona Litwy), 

Rynek i Ratusz, przy którym znów przeczekaliśmy 

deszcz i wróciliśmy na dworzec. Jednak lepszym miej-

scem oczekiwania (po raz drugi podczas obozu) okazał 

się przydworcowy McDonald's. Po kolacji udaliśmy się 

na pierwszy obozowy nocleg: ciepły, suchy, z Interne-

tem, darmowymi tabletami, nocny autokar do Tallinna. 

 Do stolicy Estonii dotarliśmy około 7:20 i kwa-

drans po naszym przyjeździe przestało padać... Na ko-

lejny kwadrans. Tallinn, mimo przelotnych opadów 

deszczu, pozytywnie nas zaskoczył. Jest to miasto kon-

trastów: w nowoczesnym centrum obok siebie stoją bu-

dynki z lat 50-tych pamiętające czasy Związku Radziec-

kiego i nowoczesne, wysokie, oszklone biurowce. Cza-

sami nawet nowoczesne budynki nie są budowane obok 

starszych, a na nich. Inną cechą Tallinna (dość szybko 

zauważoną przez męską część obozu) była jego obfitość 

w kluby nocne, które wyszlifowały nasz język estoński 

(dzięki nim wiemy, że "noc" to w języku estońskim 

"õõ" <czyt. "yy">). Po dotarciu do parku, zjedliśmy 

śniadanie w deszczu (tym razem nie znaleźliśmy 

McDonalda) i udaliśmy się na zwiedzanie średnio-

wiecznego Górnego Miasta. Tam spacerem obeszliśmy 

Katedry: protestancką i prawosławną, Zamek, Ratusz, 

Estonia 2016 

...i Paweł 
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Rynek, Ambasadę RP i wróciliśmy na dworzec, żeby 

poczekać na autobus w dalszą podróż. Po południem 

dotarliśmy w końcu do Parku Narodowego Lahemaa i 

po krótkiej rozmowie z miłym strażnikiem Parku, we-

szliśmy w las. Suchym lądem dotarliśmy do głównego 

celu dnia: kładki nad bagnami. Owa kładką o szerokości 

około metra dotarliśmy do wieży widokowej, na której 

odprawiliśmy rytuał odpędzający deszcz, który 

"przypieczętowała" jaskółka na szyję Spytka. Za wieżą 

szerokość szlaku z około metra zmniejszyła się do sze-

rokości dwóch desek. W końcu po kilkugodzinnej dro-

dze przez bajoro, rozbiliśmy obozowisko na brzegu je-

ziora. 

 Następnego dnia pokonaliśmy kilkanaście kilo-

metrów autobusem, by skrócić sobie drogę do Wodo-

spadu Niagara Jagala, który przez swą barwę został 

przechrzczony na Wodospad Coli (Leja 2016). Po dwu-

godzinnym podziwianiu wodospadu (z góry i dołu), 

autobusem wróciliśmy do Tallinna, żeby przesiąść się 

na autobus udający się na wyspę Saaremaa (promem i 

groblą), do miasta Kuressaare, w którym mieliśmy zare-

zerwowany camping.  

 W piątek rano, za zgodą gospodarzy, zostawili-

śmy plecaki na campingu i udaliśmy się autobusem do 

Kaali, gdzie znajdują się kratery meteorytowe, a w naj-

większym z nich jest jezioro. Po kilkukrotnym obejściu 

jeziora, zjedzeniu śniadania, znalezieniu przystanku 

powrotnego wróciliśmy na camping w Kuressaare. Ja-

ko, że oglądanie jeziora zajęło nam mniej czasu niż się 

spodziewaliśmy, więcej czasu mieliśmy na zwiedzanie 

największego miasta wyspy Saaremaa. Tu znów zwie-

dziliśmy Rynek, Zamek, a także lokalny supermarket, w 

którym zrobiliśmy zakupy na weekend w Vilsandi 

Rahvuspark. Po południu (znów autobusem) dotarliśmy 

do darmowego campingu Rakiti (dawna radziecka baza 

rakietowa). Były bunkry i było... bardzo fajnie było.  

 Droga do Parku Narodowego Vilsandi rozpoczęła 

się rozgrzewką w postaci kilkunastokilometrowego 

marszu. Jeszcze przed wejściem do Parku Narodowego 

spotkaliśmy dwójkę rowerzystów, którzy zaproponowa-

li nam nocleg w mieście, do którego mieliśmy trafić za 

dwa dni. Po dotarciu do bazy, wykorzystaliśmy słonecz-

ną pogodę i udaliśmy się na orzeźwiającą kąpiel w mo-

rzu. Po kąpieli opalanie, później kolacja i w końcu po-

wrót do obowiązków. Wyniki obserwacji, spostrzeżenia 

i notatki zrobione podczas marszu zostały naniesione na 

wcześniej przygotowane formularze. Kiedy skończyli-

śmy pracować został nam jeszcze jeden obowiązek: 

uczcić Taasiseseisvumispäev (Dzień odzyskania nie-

podległości Estonii). 

 Następnego dnia rano (ok. 10:30) wyruszyliśmy z 

obozowiska, by pokonać kolejne kilkanaście kilome-

trów. Tym razem naszym celem była krzywa latarnia 

morska w Kiipsaare. Do campingu dotarliśmy późnym 

popołudniem, a do krzywej latarni wyruszyliśmy po 

kolacji. Dostaliśmy się w jej pobliże gdy było już ciem-

no, a latarnia była tylko krzywą, czarną sylwetką na tle 

nocnego nieba.  

 Kolejny dzień, kolejny cel. Nadal wybrzeże, lecz 

po drugiej stronie zatoki – klify. Dotarliśmy do nich po 

prawie 20 kilometrach marszu. Zwycięsko stanęliśmy 

na klifie i oczom nam ukazał się widok niezwykły: na 

horyzoncie naj-

wyższy klif Esto-

nii (Panga Pank 

wysoki na 20 m), 

my staliśmy na 

nieco niższym – 
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Undva Pank (około 1,5 m). Wysokość klifu pozwoliła 

jednak na bezpieczne dojście do morza i podziwianie 

kilkunastu meduz, a na bardziej zwietrzałych fragmen-

tach klifu znaleźć można było mnóstwo skamieniałości. 

W pobliżu klifu rosły także Jagody Machcińskiego 

(Vaccinium Machcinum) – niejadalne owoce, nazwane 

na część odkrywcy, który zrobił sobie z nich deser. Gdy 

odeszliśmy od wybrzeża, udaliśmy się po wodę do go-

spodarstwa, w którym dowiedzieliśmy się, że autobus, 

na który idziemy trzeba zarezerwować telefonicznie. 

Jako, że trzeba było to zrobić w języku estońskim po-

mogła nam w tym córka gospodarza. Po uprzejmo-

ściach udaliśmy się na przystanek (a tam pełna kultur-

ka: radio, telewizor, kanapa). W związku z faktem, że 

autobus miał przyjechać o 8:00 dnia następnego, to że-

by się na niego nie spóźnić rozbiliśmy namioty wokół 

przystanku, na zatoczce autobusowej. 

 Rano sprawnie się spakowaliśmy i poczekaliśmy 

na autobus, który zabrał nas do Kilhekonny (miasta 

dwójki wspomnianych rowerzystów). Tam szukaliśmy 

ich domu – łatwo było go znaleźć, bo mieliśmy jasne 

wskazówki: "Najbardziej niebieski dom w Kilhekon-

nie". Na miejscu nie zastaliśmy jednak gospodarzy, ale 

zostawiliśmy u nich plecaki i list informujący gdzie 

idziemy. A poszliśmy na badania. Kilka kilometrów, 

żeby wrócić do Parku Vilsandi, kilkanaście do ostatecz-

nego celu wyprawy – wieży widokowej przy wyspie 

Vilsandi. Ale wieży nie było, była tylko grobla na wy-

spę, głód... i Paweł. Po dokonaniu obserwacji, doku-

mentacji fotograficznej i posiłku (dzikie jabłka namięt-

nie zrywane codziennie przez Pawła) wróciliśmy do 

miasta. Tam już na nas czekali nasi przyjaciele rowe-

rzyści. Zaproponowali piękniejszej części naszej ekipy 

ciepły prysznic, a facetom udostępnili miednice i stud-

nie z wodą. Pozwolili nam też naładować telefony i po-

kazali gdzie możemy rozbić namioty (przy płocie są-

siadki, która ich nie lubi). Proponowali także grilla, ale 

my mieliśmy własną "kuchnie". Jak się później okazało, 

gospodyni była przewodniczką turystyczną, więc wie-

czór spędziliśmy miło, przy winie i opowiadaniach o 

Estonii, Estończykach i Polakach, których kiedyś 

"przygarnęła" tak jak nas. 

 Wyjechaliśmy następnego dnia rano, znów auto-

busem do Kuressaare. Niektórzy poczuli dzieciństwo i 

większość swojego bilonu wydali w dworcowym skle-

piku na tanie gumy do żucia. Około godziny 13:00 

znów wsiedliśmy w autobus, tym razem do Parnawy, 

gdzie oficjalnie zakończyła się zagraniczna część obo-

zu. 

Maciej Siwka 



Obóz kołowy w Pirenejach i części  

północno-wschodniej Hiszpanii 

 Wieloletnią już tradycją Koła Geografów Uni-

wersytetu Jagiellońskiego jest organizowanie wakacyj-

nych obozów naukowych poza granicami Polski.  W 

roku 2016 nie było inaczej. Obozy też się odbyły – w  

Estonii oraz północno-wschodniej Hiszpanii. Poniższy 

tekst jest relacją z obozu w Hiszpanii. 

 Obóz rozpoczął się 19 sierpnia w mało hiszpań-

skim, acz także odległym od krakowskiego rynku miej-

scu. Mianowicie w mieszkaniu Piotra Szuberta, które 

było punktem  zbiórki i przepakowania przed odlotem 

do Barcelony. W tym miejscu obozowicze przepakowa-

li swój co cięższy i większy dobytek do bardzo wyjścio-

wych „ruskich toreb”. Wiele można poświęcić czasu na 

opisywanie ich przewag i zalet, ale moim zdaniem naj-

większą jest wygląd, który z miejsca pozwala określić 

pochodzenie posiadacza. Mianowicie wschód bądź śro-

dek Europy. Niestety kołowicze zrezygnowali z tego i 

w celu zapewnienia bagażom możliwie największej in-

tegralności owinęli torby czarnym streczem. Walory 

estetyczne zostały utracone, lecz o rozpoznanie naszego 

pochodzenia zadbał Wiktor Stręk, który w tą odległą 

podróż wybrał się z plastikową reklamówką znanej sieci 

dyskontów „Biedronka”. Lot odbył się bez większych 

przygód. Barcelona przywitała nas podmuchem gorące-

go i wilgotnego powietrza na płycie lotniska, i mało 

wyrozumiałą tego lotniska obsługą, która nie pozwoliła 

nam przenocować na podłodze mało uczęszczanego 

korytarza. Tego dnia żadnego zwiedzania w Barcelonie 

nie uskuteczniliśmy, gdyż naszym celem było miasto 

Huesca, do którego dotarliśmy wieczorem, po kilkugo-

dzinnej jezdzie autobusem (z przesiadką i zwiedzaniem 

w Saragossie).  Leżąca na przedpolu gór Guara Huesca 

zaskoczyła nas na wiele sposobów – intensywnością 

życia nocnego na ulicach tego w sumie niewielkiego, bo 

pięćdziesięciotysięcznego miasta, bardzo zwartą zabu-

dową,  niemal całkowitym brakiem znajomości języka 

angielskiego przez mieszkańców, a także, podobno wy-

jątkowo w tym roku, nieczynnym kempingiem. My też 

zaskoczyliśmy Huescę – gotując nocą zupę pomidoro-

wą na środku placu w centrum miasta, otoczeni przez 

rozbawionych ludzi. Na całe szczęście nie nastąpiła 

druga noc bez miejsca noclegowego – udało się nam 

znaleźć hostel, w którym cenę noclegu zbiliśmy o poło-

wę pełnymi gestykulacji negocjacjami. Następnego dnia 

rano odebrał nas wynajęty wcześniej autobus – tu Hue-

sca zaskoczyła nas kolejny raz, gdyż w miejsce oczeki-

wanego, 18 miejscowego busa, pojawił się 50 miejsco-

wy, rejsowy autokar – i zawiózł pod tamę zaporowego 

jeziora Vadiello. Pierwsza część obozu, odbywająca się 

w górach Guara i na Pogórzu Barbastro, rozpoczęła się 
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na dobre. Tego dnia planowaliśmy zdobyć górę Tozal de 

Guara (2077 m.n.p.m, najwyższy punkt gór Guara) lecz 

środowisko przyrodnicze powiedziało nie, i pokazało 

swoją siłę poprzez postawienie nam bariery komunika-

cyjnej nie do przebycia. Doznaliśmy wykluczenia prze-

strzennego za sprawą krzewów, które zarosły szlak wio-

dący na szczyt. Błędnym okazało się twierdzenie, że w 

suchym, hiszpańskim klimacie  roślinność nie będzie 

gęsta i nie będzie stawiała oporu. Była gęsta i opór sta-

wiała. Jednak dzięki temu, że zawróciliśmy, udało się 

nam zanocować nad brzegiem niepoznanego nam z na-

zwy zaporowego jeziora. Pierwsza noc pod namiotem 

była zimna. Bardzo. Zupełnie na odwrót było w ciągu 

dnia, kiedy to upał bardzo utrudniał nam przemieszcza-

nie się. Po nużącej, osiem-

nastokilometrowej wę-

drówce dotarliśmy do 

kempingu w miejscowości 

Panzano, który oferował 

miejsce na namiot, basen 

oraz bar w dogodnej cenie 

6 euro od osoby. Pobudka 

była wczesna, nie mogli-

śmy się spóźnić na przy-

stanek – we wtorek o 7.25 rano przez Panzano przejeż-

dża jedyny w ciągu tygodnia autobus. No w sumie bus – 

dwudziestoosobowy pojazd zajęliśmy niemal w całości, 

na trasie dosiadły się jedynie 4 hiszpańskie emerytki, 

udające się tak jak my do Huesci. Ponowna wizyta w 

tym mieście była krótka – przesiadaliśmy się tu na auto-

bus do Barbastro – gdzie czekały na nas zakupy i kolejny 

autobus, do miasta Alquezar. Dla Wiktora Stręka nie by-

ła to ostatnia wizyta w Huesce. 

Ba, pół godziny po przybyciu do 

Barbastro ruszył w drogę po-

wrotną. Dlaczego? Zapomniał w 

miejscu które każdy z nas odwie-

dza kompletu dokumentów, tele-

fonu i portfela. Rzeczy tych ni-

gdy nie odzyskał. Reszta grupy 

w tym czasie udała się do Alqu-

ezar. Jest to niewielkie miastecz-

ko, założone przez arabskich osadników w VIII wieku 

jako Al.-Qasr, które położone jest na skale nad brzegami 

kanionów rzeki Rio Vero i jej dopływów. Tego dnia roz-

biliśmy się na kempingu i przespacerowaliśmy po mie-

ście. W międzyczasie Wiktor dotarł do nas autostopem. 

Następny dzień spędziliśmy na spacerze po mieście i 

dnach kanionów oraz na kąpieli w okolicach wodospadu 

na rzece Rio Vero. Rzeźba krasowa była naprawdę impo-

nująca. Cebula którą tam kupiliśmy również. Hiszpańska 

cebula polską przewyższa rozmiarem mniej więcej 

ośmiokrotnie. Dość powiedzieć, że jedna wystarczała 

jako dodatek do obiadu dla czternastu osób. Po drugim 

noclegu w Alquezar nasz pobyt na Pogórzu Barbastro i w 

górach Guara skończył się i pojechaliśmy autobusem 
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przez Barbastro (zakupy – 8 kg jedzenia na osobę na na-

stępne dni) do Torli – miejscowości będącej bazą wypa-

dową wycieczek do doliny Ordesy. Jest to miejsce z do-

brze rozwiniętą infrastrukturą turystyczną – co piętnaście 

minut z miejscowości wyjeżdżają autobusy wywożące 

turystów 500 metrów wyżej i 10 kilometrów dalej – do 

rzeczonej doliny, będącej pięknym przykładem rzeźby 

polodowcowej. Tego dnia, wychodząc o godzinie 14.30 

pokonaliśmy 12 kilometrów w poziomie  i 600 metrów w 

pionie dzielące nas od schroniska Goriz znajdującego się 

na wysokości 2155 metrów nad poziomem morza. Doko-

naliśmy tego mimo bolących nóg i zbliżających się ciem-

ności, gdyż schroniska oznaczone na mapach jako dar-

mowe i ogólnodostępne, w których planowaliśmy spać, 

okazały się możliwe do wykorzystania jedynie w czasie 

burzy, w innych warunkach nocowanie w nich było za-

bronione. Tej nocy także nocowaliśmy w namiocie - jest 

to dozwolone wokół schroniska Goriz pod warunkiem, 

że namiot stoi tylko w nocy, a w ciągu dnia jest złożony. 

Następny dzień był dniem wypoczynkowym (nie dla 

wszystkich – Jacek i Ala weszli sobie rekreacyjnie na 

jakiś nieznany mi z nazwy trzytysięcznik) przed wej-

ściem na Monte Perdido, najwyższy wapienny szczyt 

Europy wznoszący się 3348 metrów ponad poziom mo-

rza. W godzinach popołudniowych tego dnia rozpoczęli-

śmy tradycję gotowania na oczach znajdujący się wokół 

schroniska tłumów ludzi. Niewątpliwie byliśmy atrakcją. 

Nasze jedzenie atrakcją nie było. Przynajmniej dla mnie 

(jakkolwiek szanuję pracę ludzi je wykonujących i jego 

wartość odżywczą). Po przebudzeniu się następnego ran-

ka i zjedzeniu śniadania rozpoczęliśmy wejście na 

szczyt. 1200 metrów różnicy poziomów pokonane na 5 

kilometrach drogi nawet nie dało się we znaki tak jak 

można by podejrzewać. Nie występowały też zbytnio 

trudności (choć łańcuchy były). Jedynie w ostatnim frag-

mencie, wiodącym po sypkich kamieniach można się 

było zirytować, zmęczyć, zasapać i ogólnie zwątpić. Na 

szczycie było dość tłumnie. Tłumnie wokół nas stały też 

górskie szczyty. Panorama zdecydowanie wysokogórska. 

Dla większości z nas było to najwyższe miejsce odwie-

dzone w życiu (część obozowiczów szczyciła się rekor-

dem zdobytym na Tarnicy), i pierwszy trzytysięcznik. 

Jedynie Ruda jeździła autobusem po Tybecie i dlatego ta 

wysokość nie zrobiła na niej większego wrażenia. zrobi-

liśmy zdjęcia i szybko zeszliśmy do schroniska. Ugoto-

waliśmy obiad i poszliśmy spać (przedtem witając dokto-

ranta z naszego instytutu Marcina Rechcińskiego). Drugi 

już dzień rekreacyjny w okolicach schroniska część osób 

urozmaiciła sobie wycieczką pod przełęcz Brecha de 

Rolando, która ponoć swoi mieczem wykuł słynny Ro-

land. Odpoczynek się przydał, gdyż następny dzień był 

bardzo wymagający fizycznie – przechodziliśmy do 

schroniska położonego w sąsiedniej dolinie Pinety. By 

się tam dostać trzeba było wdrapać się na wysokość 2800 

metrów szlakiem nad doliną Anisclo eksponowanym 

szlakiem, miejscami ubezpieczonym łańcuchami, a na-

stępnie zejść z przełęczy Collado de Anisclo na dno doli-
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ny, na wysokość 1200 metrów nad poziomem morza. W 

przejściu tym szlakiem bardzo pomogła mi mgła, która 

ochroniła mnie przed paraliżującym lękiem przestrzeni, 

który ujawnił się podczas schodzenia w dół doliny Pinety 

– najgłębszej doliny jaką kiedykolwiek widziałem. Pa-

trząc głęboko, bo kilometr, w dół widziałem PRZEWIE-

SZONĄ dolinę naprzeciwko, która spadała 300 metro-

wym ostrym zboczem do doliny głównej . Kolan części 

obozowiczów nic nie ochroniło. Drewniane schronisko 

przywitało nas z dawna oczekiwanym ciepłym pryszni-

cem – w Goriz prysznice owszem były, ale zimne. Zosta-

liśmy poproszeni o oszczędzanie wody, gdyż  obiekt na-

szych badań, rzeka Rio Cinca, postanowiła sobie miejsca-

mi wyschnąć z powodu suszy. Następne dwa dni prowa-

dziliśmy badania  (drugiej nocy śpiąc już na kempingu). 

Niestety, z dziedziny zbyt hermetycznej by ją tu szczegó-

łowo opisywać, obawiam się że znudziłbym i tak już znu-

dzonego długim tekstem czytelnika. Napiszę tylko: kon-

duktancja, woda, rzeka, próbki. Po zakończeniu badań 

udaliśmy się do miasteczka Bielsa, z którego po noclegu 

na kempingu mieliśmy autobus (z przesiadką) do Barce-

lony. W tymże miasteczko dać o sobie znać dała sjesta. 

Musieliśmy czekać 2 godziny żeby móc pójść do infor-

macji turystycznej. Taka specyfika kraju.   

 Podróż do Barcelony rozpoczęliśmy z samego ra-

na. W samym mieście jednak ponownie się nie zatrzyma-

liśmy, tylko przesiedliśmy się w pociąg do nadmorskiego 

kurortu Callela, na wybrzeżu Costa Brava. Tamże spędzi-

liśmy dwie noce i dwa dni. Morze okazało się mniej 

przyjazne niż się spodziewałem – po dwóch krokach wo-

da sięgała do szyi. No ale była ciepła, mimo tego, że za-

czął się już wrzesień. Ciepła jest też krew Hiszpanek, 

które często, gęsto opalały się bez górnej części bielizny. 

Swoją podróż po północno-wschodniej Hiszpanii zakoń-

czyliśmy jednodniowym zwiedzaniem Barcelony, popro-

wadzonym przez członka tamtejszego EGEA. Tłoczno. 

Sagrada Familia taka nieimponująca. Papugi zamiast go-

łębi. Barceloński Zakrzówek (bunkry przeciwlotnicze na 

wysokim wzgórzu). Jak dla mnie mocne 6 na 10 dla mia-

sta. Po wszystkim część z nas wróciła do Krakowa samo-

lotem, biorąc próbki, a część  rozpoczęła powrót autosto-

pem. 

Było fajnie. 

 

 

P.S 1 Nie pisałem za dużo o jedzeniu, bo o czy tu pisać – 

6 razy ryż, 6 makaron 

P.S 2 Jeśli zgubiłem jakiś dzień lub dodałem jeden czy 

dwa w tym opisie to nic strasznego, na obozie zrobiliśmy 

z Szubim to samo i o jeden dzień za wcześnie wyjechali-

śmy z Alquezar.      

Patryk Wacławczyk 

  



W tym roku nasze ukochane stowarzyszenie 

obchodzi swoje 135 urodziny.  Z tej okazji 25 listopada 

Kołowicze z Zarządem na czele celebrowali to wydarze-

nie. Uroczysty bal odbył się w Restauracji Złoty Róg, a 

gdzież by indziej, w Krakowie. Tradycyjnie tego typu 

wydarzenie przyciągnęło spragnionych wrażeń absol-

wentów i doktorantów, zwanych pieszczotliwie Dino-

zaurami. Imprezę uświetniły nam przebrania i konkursy  

z nagrodami. Kulminacyjnym momentem wieczoru oka-

zał się tort ze świeczkami do których zdmuchnięcia wy-

delegowani zostali obecni na sali prezesi.     

  Aby wzbudzić zazdrość wśród nieobecnych oraz 

przywołać uśmiech na twarzach uczestników poniżej 

przedstawiamy fotorelację z wydarzenia.  

 

Bal Geografów 2016 
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 Najbardziej wyczekiwane przez wszystkich wy-

głodniałych Kołowiczów wydarzenie roku - konkurs na 

najlepsze Kołowe Ciacho odbywający się tradycyjnie 

tuż przed Walnym Zebraniem Koła Geografów UJ z 

roku na rok zaskakuje coraz bardziej. Co prawda siód-

ma edycja tak jak poprzednie przyciągnęła znacznie 

więcej konsumentów niż chętnych do pieczenia, ale cóż 

– takaż to tradycja… Mimo iż ilość ciast nie była więk-

sza niż w poprzednich latach, to ku zaskoczeniu wszyst-

kich, pierwszy raz w historii konkursu Kołowicze nie 

podołali wypiekom. Patrząc na zadowolone miny jury 

oraz wszystkich zgromadzony w pokoju 1.03, przyczy-

ny nie należy szukać w jakości ciast, pozostaje tylko 

zadać sobie pytanie CO SIĘ STAŁO? Czy to zmniej-

szone żołądki młodych Kołowiczów, czy może niewiel-

ka ilość obecnych na sali doktorantów - tego nie wie 

nikt, jedno jest pewne, z pewnością było to związane z 

nieobecnością kolegi Musieloka. Na szczęście poziom 

tegorocznych wypieków był odwrotnie proporcjonalny 

do objętości brzucha Mariusza Hajdo – pomysłodawcy 

konkursu, co było kolejnym zaskoczeniem 

(zaciekawionych tematyką związaną z Mariuszem i je-

go brzuchem odsyłamy do artykułu niejakiego Ambit-

nego Staszka 

zamieszczonego 

w Waszym ulu-

bionym piśmie 

„Globusik” z 

dnia 6 grudnia 

2012). Ciasta 

zaskakiwały nie 

tylko smakiem, 

ale również na-

zwą, czy kompo-

zycją. I tak w 

konkursie wzięło udział 5 

ciast: Żebra krasowe całe 

jabłkowe; Ciasto imienia 

Dyrektora Drewnika, po 

którym brzuch szybko nie 

znika; Strefa marginalna 

lądolodu, czyli Poznań 

16 000 BC; Wulkan 

StRUMboli oraz Morze 

Czerwone. W końcu nad-

szedł ten moment, jury w 

składzie: Mariusz Hajdo, 

Szuwar oraz Grzegorz 

Smułek przyznało pierwszą nagrodę PATRYKOWI 

WACŁAWCZYKOWI z ciastem Strefa marginalna 

lądolodu, czyli Poznań 16 000 BC, drugie miejsce zaję-

ła SYLWIA BARTKOWIAK Ciasto imienia Dyrektora 

Drewnika, po którym brzuch 

szybko nie znika natomiast 

trzecie miejsce ex aequo: 

ELA KRĄŻ Morze Czerwo-

ne, PIOTR SZUBERT Żebra 

krasowe całe jabłkowe oraz 

MACIEJ SIWKA  Wulkan 

StRUMboli, którzy zdobytą 

nagrodę przekazali na rzecz 

SZLACHETNEJ PACZKI – bardzo szlachetnie! Na-

groda publiczności powędrowała do SYLWI BARTKO-

WIAK – Ciasto imienia Dyrektora Drewnika, po któ-

rym brzuch szybko nie znika. Redakcja z całego serca 

gratuluje i żywi głęboką nadzieję, że kolejny Zarząd 

spełni nasze największe marzenie i zorganizuje w końcu 

konkurs na najlepsze kołowe mięso.  

   

Kiszka 

Kiszka na gorąco 

14  grudzień 2016  

Jury ocenia 
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Wydanie specjalne: Walne 2016 

Źródło: moikrewni.pl  

 Mając na uwadze fakt, że Walne Zebranie KGUJ dla większości 

uczestników jest tylko nudnym obowiązkiem. Aby nieco umilić rozwa-

żania na temat elitarności Koła, Redakcja Globusika przygotowała, ką-

cik gier i zabaw stworzonych specjalnie na tą okazje*.  

 
*Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za nagłe niepohamowane salwy śmiechu, głupkowate  uśmiechy, bądź 

zakłócenia w porządku trwania Walnego Zebrania KGUJ. 

Ciekawostka:  
Liczba osób posiadających na-

zwiska składające się tylko z 

dwóch liter 

Georebusy 

Źródło: boredpanda.com 

 

 
 

Do Koła zgłosiła się zrozpaczona Gaba Dąbek prosząc Redakcję o pomoc. Otóż okazało się, że Maciej 

Siwka, czując się pewnie po sukcesie swojego ostatniego artykułu dotyczącego skibek i kromek posta-

nowił kontynuować pozańską edukację swoich kołowych przyjaciół. Problem w tym, że kompletnie 

nikt go nie rozumie. Nie bądź nieczuły, pomóż Gabie!  

Poznańska gwara 
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Nieprawda, że... 

… Sylwia Żmuda nie jest już strażniczką czcionki Ti-

mes New Roman 

… Wszystkie kolejne numery Globusika napisane zo-

staną specjalnie zaprojektowaną czcionką Times New 

Żmuda 

… Mariusz Hajdusz zaczął podwijać spodnie zanim to 

było modne 

… Grzegorz ma dziewczynę z Nienacka 

… Grzegorz wie gdzie jest Nienacko 

… Żaneta ma skośne myśli 

… Trawenalia to coś dla miłośników trawy 

… Lila ma przejrzałe dwie czereśnie 

… Kiszka prędzej odda swojemu promotorowi nerkę, 

niż magisterkę 

… Na konwersatoriach szyje się trampki 

… Lila się jara jak schody w Kapitolu 

… Dyrektor Drewnik spala się dla Magistra Sobuckiego 

… Łydki Kiszki są ekstrawaganckie 

… Czerski nie jest nana  

… Ela aktywowała się jak USOS po sesji  

… W Szczebrzeszynie szczebrzą chrząszcze 

… Torbacz rezerwuje polskiego busa do Tajlandii 

… Anielski orszak jest pogrzebowym szlagierem i kró-

luje na pogrzebowej liście przebojów 

… Pogi prowadzi monologi z chodnikiem 

… Grzesiek to majonez na laseczki 

… Z dwóch geografów urodzi się globus 

… Smułek się kręci po gaciach 

… Bień ma fazę na parówkę 

… Swika ma 3 dresy: dwa w szafie, jeden w sercu 

… Koło uchwaliło konstytucję 3 marca 

… Ala Katechetka ładuje laptopa power bankiem, a 

power banka laptopem 

… Pogi jest cieplutki 

… buty Czerskiego piją 

… bratanek Jacka to nowokucianin 

… Starych Szuwarów się nie przesadza 

… Kiszka jest bękartem właściciela Sokołowa 

… Koło chce sprzedać archiwum za 90. tysięcy 

… Szafa Czesława zamyka się na Guziki 

… Kiszka jest żoną Ryśka Riedla 

… Bień zapyliła Kwiatka 

… Żaneta ma kosę z Polskimi Siłami Zbrojnymi 

… Wacek jest z miejscowości, z której w ‘39 samoloty 

wyleciały, żeby zbombardować Szuberta 

… w tym roku informacje o o zebraniach zarządu poja-

wiają się częściej niż Globusik 

… panią Prezes trzeba wyługować 

… Wiktor znalazł pracę na Tinderze 

 

Każdy ma takiego Braveheart’a,  
na jakiego sobie zasłużył 


