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GLOBUSIK- Pismo Koła Geografów UJ 

Wstępniak 

Dzień dobry (bo przecież nie witam)! 

 Dawno się w tej formie nie widzieliśmy. 

Pandemia i zdalny tryb zajęć sprawił, że również 

działalność Globusika przeniosła się na płaszczy-

znę internetową, gdzie nasze memy podbijały serca 

wielu z Was (dziękujemy za każdy like <3). Jednak 

memy to nie wszystko. Do redakcji wiąż napływa-

ły zapytania o to, kiedy ukaże się kolejny numer  

i o zgrozo, czy to aby nie kres Globusika! Pragnę 

zatem Was uspokoić. To jeszcze nie koniec.  

 W Wasze szanowne ręce trafia oto nowy 

(niczym Zarząd po Walnym) Globusik. Oderwijcie 

się na chwilę od przedsesyjnej rzeczywistości  

i spędźcie z nami pół godzinki.  

 W tym miejscu  chcę również podziękować  

osobom zaangażowanym w pracę nad tym nume-

rem za pomoc i wiarę, że może się udać. Zatem: 

DZIĘKUJĘ, DZIĘKUJĘ,DZIĘKUJĘ! 

 

Z pozdrowieniami, 

Kasia/Filip 

 

Strona   Co? 

 1.  Okładka 

 2.  Właśnie na nią patrzysz 

 3. Takie różne  

 4.  Wywiad z Panią Prezes 

 6.  Kołowy rok 

 13.  Łuk Karpat 

 15.  Wiślana Trasa Jesienna 

 16.  Główny Szlak Sudecki 

 18.  Dolina Racławki (jednodniówka) 

 20.   Kołowe Ciacho 

 21.  140 szczytów na 140 lat KGUJ 

 23.  8 rzeczy, które możesz zrobić podczas 

  wymiany w Halle (podczas pandemii) 

 26.  Geografowie na wakacjach 

 27.  Festiwal Piosenki Geograficznej 2021 

 29.  Nieprawda, że … 

 30.  Memy, memy, memy (ale artykuły też 

  poczytajcie) 
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(ale) To już było... 

23.09. Adapciak KGUJ 

13.10. Slajdowisko „Pamiętniki z waka-

cji, cz.1” 

20.10  Slajdowisko „Pamiętniki z waka-

cji, cz.2” 

22–24 X OKNMB ( i powtarzamy O-K-

N-M-B) 

27.10. Slajdowisko online „Oblicza lo-

du” 

26.11-28.11 Otrzęsiny KGUJ 

2.12 Kołowe Ciacho 

9.12 Walne 

To nas czeka… 

18.01. Paleokoło 

29.01-11.02 Sesja depresja 

19.02-24.02 Sesja poprawkowa (jeszcze 

większa depresja) 

 

OGŁOSZENIE 

 Renomowane czasopismo Globusik (za 

okrągłe 0 punktów) chętnie przyjmie wszela-

kiej maści teksty, grafiki lub memy do kolej-

nych numerów. Parafrazując słowa klasyka: 

 

Pisać każdy może 

Trochę lepiej lub trochę gorzej 

Ale nie to chodzi  

Jak co komu wychodzi 

Przyjmiemy także memy 

Gdy cierpisz na brak weny 

 

Zapraszamy do współpracy 

Uczyńmy Globusika wielkim znowu! 

 

Z ŻYCIA KOŁA 



Joanna Hałys: Cześć! Bardzo mi miło, że mogę 

porozmawiać z wciąż nową Panią Prezes! Bardzo 

dziękuję za taką możliwość, przebieram już noga-

mi na znajomość nowych planów!  

Madziu, w porównaniu z poprzednimi dwoma lata-

mi, póki co możemy powiedzieć, że jakoś udało 

nam się uczyć stacjonarnie, a tym samym bywać  

w murach uczelnianych już całkiem długi czas. Nie 

wiemy, czy możemy liczyć na stabilność takiej sy-

tuacji. Póki co, jest w nas jednak podejrzenie, że 

kolejny semestr to również perspektywa studiów 

stacjonarnych. Na pewno wiele się zmieniło: nie-

mal zupełnie wymienił się skład członków Koła. 

Dla wielu Instytut jest nowym miejscem, a Koło 

niepoznanym. Przed Tobą stoi trudne zadanie zbu-

dowania zespołu. Jak zamierzasz je ugryźć?  

Magdalena Jasionek: Cześć! Mnie również bar -

dzo miło! Wszyscy z niecierpliwością oczekują 

Globusika. Tak jak powiedziałaś, w tym roku koło 

jest wyjątkowo niezintegrowane, ale też wyjątko-

wo nie miało predyspozycji to tego, by mogło być 

inaczej. Krok po kroku: przerwy pomiędzy zajęcia-

mi wyglądają nieco inaczej po powrocie. Nie jest 

to tak jak kiedyś – jednakowa pora, w której wszy-

scy studenci nagle mają lukę w bloku i układają się 

wygodnie w fotelach oczekując kolejnych zajęć. 

Teoretycznie, szans na spotkania jest mniej. Recep-

tą na to są dyżury w kole. Chciałabym, ale w kole 

zawsze ktoś był a drzwi pozostawały otwarte 

(całkiem celowo!). Niech to będzie taki ośmielają-

cy innych bodziec, sygnał i zaproszenie do tego, 

żeby wejść do pokoju Koła i spędzić miło czas. Ja 

początki moich studiów z KGUJ zapamiętałam 

właśnie w ten sposób: otwarte drzwi, multum ludzi 

w jednym pomieszczeniu, którzy ledwie się w nim 

mieszczą. Jedni beztrosko piją herbatkę i kawkę, 

drudzy robią zadane na za chwilę projekty, jeszcze 

inni snują dalekie marzenia, opowiadają żarty  

i śmieją się w głos. To obraz idealny, do którego 

będę dążyła przez wydarzenia integracyjne. Na ten 

moment zapraszam wszystkich 13.01. spotkanie 

noworoczne. W niedalekiej przyszłości być może 

będą to planszówki.  

J.H.:  Takie dyżury to świetny pomysł! Otwar te 

drzwi to zawsze zaproszenie. Podobało mi się, kie-

dy na chwilę były popsute i się nie zamykały. Oj, 

nie dało się wtedy przejść obojętnie obok pokoju! 

A naukowo; Czy masz już może jakieś projekty  

w głowie? Może jakieś kontynuacje, powroty? 

M.J.: Chodzi mi po głowie zakończenie tego, co 

zostało rozpoczęte. Chcielibyśmy z zarządem udo-

stępnić Kołowiczom materiały z badań, które już 

się rozpoczęły. To na przykład nasz projekt litew-

ski (Badania rozwoju rzeźby w obszarze młodogla-

cjalnym), odwierty z drzew z obozu w Bułgarii 

(Dendroklimatologiczne analizy w górach Piryn  

i Riła), próbki z obozu glebowego w Rumunii 

(Delta Dunaju), osuwiska w Łazach 

(Morfodynamiczna charakterystyka osuwiska św. 

Stanisława). Czuję się na siłach, by to poprowadzić 

jako baza wiedzy. Swoją pomoc oferuje też Maciek 

Bryndza. Na ten moment mogę zaprosić chętnych 

do laboratoriów. Wiosną natomiast, proponuję spo-

tkanie naukowe, podczas którego zapoznalibyśmy 

się z możliwościami projektowymi, a być może – 

stworzylibyśmy coś swojego. 

J.H.: Oprócz geografii Twoją głowę zaprzątały 

także inne studia. Czy jest coś, co na Uniwersyte-

cie Rolniczym spodobało Ci się szczególnie i co 

być może byłoby możliwe do realizacji również  

u nas? 

M.J.: Na kierunku technicznym można nauczyć się 

odrobinę innych umiejętności. Myślę, że na przy-

kład dobrze ogarniam autoCADa, służę pomocą  

w analizie matematycznej, czy małych podstawach 

biochemicznych. Jest to podstawowa baza wiedzy, 

niemniej mogłaby się przydać. Jest tam koło geo-

detów. 

J.H.: Czy należałaś, a może należysz do wspo-

mnianego Koła Geodetów? 

M.J.: Nie, ja się z geodezją lubię umiarkowanie. 

Serce mam w Kole Geografów! 

J.H.:  Jak rozumiem, zatęskniłaś więc za KGUJ! 

Czy zmieniło się Twoje postrzeganie Koła podczas 

drugich studiów? 
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Wywiad z Panią Prezes 
 

Joanna Hałys 

 



M.J.: Ugruntowałam się w przeświadczeniu, że 

geografia to jest kierunek, który powinnam studio-

wać. Pierwszy wybór był najlepszym wyborem. 

Samo Koło jest super-integrującą organizacją, któ-

ra zmienia zupełnie czas i obraz studiowania. Cały 

nasz Instytut daje nam wiele możliwości zaangażo-

wania. To jest to czego tutaj doświadczyłam. Dru-

gie studia pozwoliły mi docenić to, jakie tutaj ma-

my perspektywy; Obydwie zaczynałyśmy studia 

kiedy projektów naukowych była cała masa; moc-

no angażowano się wtedy w to, żeby nawet pierw-

szy rok, już od samego początku miał możliwości 

uczestnictwa w nich. Stąd we mnie pragnienie 

otwartych drzwi, nie tylko w kwestii relacji pomię-

dzy kołowiczami, ale też w kwestiach rozwojo-

wych. Niech każdy ma wiele możliwości, jeśli tyl-

ko będzie chciał z nich skorzystać.   

J.H.: A czy może pomiędzy twoimi dwoma pro-

gramami wyborczymi coś się zmieniło? Może coś 

doszło? 

M.J.: Tamten program nie uwzględniał pande-

mii. Teraz mam świadomość, że ta integracyjna 

część może zostać ograniczona, możemy znowu 

przejść na zdalne, dlatego również jej należy się 

uwaga.  

W obydwu tych kandydaturach nie wydawało mi 

się, żebym mogła sobie nie poradzić jako prezes. 

W roli wiceprezesa czułam się dobrze, mocno mi 

zależało na działalności naukowej; teraz widzę po-

trzebę balansu pomiędzy nauką i integracją. Widzę 

też, że  Koło niesie ze sobą duże dziedzictwo, do-

brze byłoby się móc tym dziedzictwem podzielić  

z innymi. Czy są jeszcze jakieś różnice? Osobowe. 

Wtedy znałam się z większą liczbą Kołowiczów – 

wówczas większość studentów to byli ludzie z mo-

jego rocznika, teraz wielu nie znam. Mam nadzieję, 

że będziemy mieli jeszcze przez długi czas okazje, 

by móc mijać się na korytarzach i zamienić chociaż 

słówko.  

J.H.: Dziedzictwo jest spore. Które wydarzenia 

odświeżamy?  

M.J.: Tradycyjne: Dętki, Festiwal Piosenki Geo-

graficznej. Teraz Wigilia. ;-) 

J.H.: Ptaszki ćwierkały też o „Paleokole”. 

M.J.: Owszem, lud przemówił. Paleokoło jest 

takie… rodzinne. Wróćmy to wspaniałych lat 90. 

Przy dziedzictwie warto zwrócić uwagę na zna-

nych i szanowanych geografów, których miało Ko-

ło w swoich szeregach; Ciekawym akcentem było-

by przypomnienie sobie historii Koła, mamy  

w końcu bogate archiwum. Ostatnio na zebraniu 

walnym RKN ktoś prezentując swoje Koło, użył 

stwierdzenia, że ,,Ich Koło może już świętować 

dwucyfrową rocznicę!”.  

J.H.: Czy zatem ta 140 rocznica będzie święto-

wana? 

M.J.: Ja bardzo bym chciała, żeby świętowa-

niem było coś poza akcją zebranych 140 Szczytów. 

Marzę o balu. Wiem, że były już chęci robienia 

księgi pamiątkowej [PRZERWA NA REKLAMĘ: 

CHCESZ PODZIELIĆ SIĘ SWOIMI WSPO-

MNIENIAMI Z KOŁA? SPISZ JE I WYŚLIJ MI 

W WIADOMOŚCI PRYWATNEJ!]  

J.H.: Podsumowując, czy można się spodziewać 

wielkich zmian? 

M.J.: Absolutnie, Koła do góry nogami nie chce 

nikt. Ostatnimi laty koło radziło sobie w porządku; 

z powszechnego do elitarnego nie dążymy - nie 

tędy droga. Ja tylko ufam, że zwalczymy problem 

brudnych kubków! 

J.H.: Oby tak było, życzę powodzenia! A jak 

współpraca z zarządem, czy jest wśród was jakaś 

doza nieśmiałości, czy może raczej przystępujecie 

do pracy z odwagą i śmiałością?  

M.J. : Wszyscy są w pełni zaangażowani! Ja też 

mam dużo werwy i chęci do działania. Podzielili-

śmy się już zadaniami. Jest ekstra i na bank będzie 

nam się dobrze współpracowało!  

J.H.: Cieszę się! Czy chciałabyś coś na koniec 

przekazać Kołowiczom? 

M.J.: Że Zarząd jest super! I Kołowicze też są 

super! 

Mam dużą nadzieje, ze każdy będzie się czuł do-

brze w kole, że będziemy mogli się spotykać i rea-

lizować wspólnie niejedne cele i wydarzenia. Wie-

rzę, że wszyscy się poznamy i że nikt nie zechce 

zrezygnować z Koła. Niech pozostanie ono w każ-

dym serduszku! Romantyczny vibe. Życzę powo-

dzenia w nadchodzącej sesji; Pamiętajcie, że zaw-

sze możecie przyjść po pomoc! 

J.H.: Madzia, Ty chcesz nam stworzyć drugi dom! 

Bardzo dziękuję za wywiad. 

M.J.: Ja również bardzo dziękuję. 
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Kojarzycie może taką scenę z Biblii, w któ-
rej występują Morze Czerwone, Mojżesz i egipskie 
rydwany? Wiecie - napięcie, duża liczba przypad-
kowych ofiar i w końcu cudowne ocalenie protago-
nisty, oczywiście za pomocą znanego i lubianego 
w tego typu literaturze zabiegu Deus ex machina? 
Jeśli tak, to dobrze, bo moim zdaniem całkowicie 
nieświadomie jesteśmy obecnie członkami grupy 
rekonstruującej to wydarzenie.  

W obliczu nauki zdalnej środowisko stu-
denckie doświadczyło pewnego stanu zawieszenia. 
Młodsze roczniki, dopiero wkraczające w okres 
uniwersytecki, zostały pozbawione kontaktu ze 
starszymi kolegami, częściowo było tak również  
w przypadku KGUJ. Sprawiło to, że osoby, dla 
których studiowanie geografii to coś nowego, nie 
za bardzo miały okazję zapoznać się z rozlicznymi 
tradycjami, jakimi obrosło Koło Geografów. Także 
doświadczeni Kołowicze pozbawieni możliwości 
gromadzenia się na uczelni (lub w ogóle mieszka-
jący poza Krakowem), mogli zapomnieć, jakie wy-
darzenia zapełniały Kołowy kalendarz i co się  
z nimi wiązało. W tej sytuacji jest ryzyko, że nie 
tylko dinozaury, ale i starsi aktywni Kołowicze bę-
dą dla młodszych studentów Izraelitami, którzy za 
chwilę całkowicie znikną za burzliwymi falami 
kolejnych semestrów, z jedynie szczątkowymi śla-
dami kontaktu. 
 Moim zdaniem sprawia to, że warto przed-
stawić na łamach Globusika krótki spis tego, co 
można, (choć oczywiście nie trzeba) robić w Kole 
w ciągu roku. Zapraszam więc do lektury pierwszej 
części Kołowego Kalendarza, skupiającej się na tak 
teraz potrzebnej funkcji integracyjnej KGUJ 

(jednak jako że niekoniecznie powstanie część dru-
ga, napomknę też nieco o działalności bardziej na-
ukowej). Z góry przepraszam, jeśli pominąłem 
ważne dla kogoś wydarzenie – to niechcący - zaw-
sze można nadesłać jego opis, którym podzielimy 
się przy najbliższej okazji z resztą czytelników. 
Obiecuję, że w dalszej części tekstu postaram się 
być.  

 

Kołowe Ciacho  
–  początek grudnia –  

 Jeśli zapytasz Kołowiczów o imprezę,  
o której zazwyczaj mówi się z wypiekami na twa-
rzy to być może Kołowe Ciacho nie znajdzie się 

wśród najczęściej wymienionych - jednak moim 
zdaniem jest to podejście niesłuszne. Według mnie 
wydarzenie to powinno zostać szczególnie doce-

nione ze względu na swoją interdyscyplinarność. 
Dlaczego? Bo żadna Kołowa aktywność nie zmu-
sza jej uczestników do tak szerokiego podejścia do 

sprawy jak właśnie Kołowe Ciacho. Zaraz opiszę, 
dlaczego tak jest. 
 Na wstępie trzeba powiedzieć, czym Koło-
we Ciacho tak właściwe jest. Otóż, jest to konkurs 

na najlepsze geograficzne Ciacho. Umysły płytkie  
i powierzchowne mogą myśleć, że zmierzam wła-
śnie do opisu wyborów miss i mistera Koła, ale nie, 

nie jest tak. Kołowe Ciacho to szlachetna rywaliza-
cja o miano najlepszego cukiernika KGUJ i proce-
dura wyłonienia wyrobu piekarniczego, którego 

smak, zapach, wygląd, nazwa i konsystencja skła-
dają się na geograficzny wypiek idealny.  

Kołowy Rok 
 

WCK 
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Oceną tego, które ciasto w sposób najpeł-
niejszy spełnia te kryteria, zajmuje się trzyosobowe 
jury, które przyznaje nagrody za pierwsze, drugie  
i trzecie miejsce. Wspierane jest ono przez publicz-
ność, wśród której przeprowadzane jest głosowa-
nie, na podstawie którego przyznawana jest osobna 
nagroda (tak, publiczność ma dostęp do spożywa-
nia konkursowych wypieków). Co więc wymaga tu 
w uczestniku interdyscyplinarności? 

 Otóż, stworzenie ciasta (w Małopolsce na-
zywanego plackiem), które ma szansę odnieść suk-
ces w czasie Kołowego Ciacha wymaga od uczest-
nika wielu umiejętności. Po pierwsze, musi on po-
siadać merytoryczną podbudowę swoich działań. 
Wymyślona i stworzona przez niego potrawa ma 
być przecież geograficzna, przedstawiać coś, co 
znamy z życia i wykładów – czy to będą piaszczy-
ste wydmy Wielkiego Ergu czy morenowe pagórki 
Pomorza Przedniego – a jednocześnie nie zawierać 
w sobie rażących, rzeczowych błędów. 

Dobór odpowiedniego problemu, zjawiska, 
które da się przedstawić za pomocą ciasta, wymaga 
od uczestnika Kołowego Ciach także dużej dozy 
kreatywności – tak, żeby jego ciasto nie było 
sztampowe, a jednocześnie było wykonalne  
(w końcu ileż razy można jeść profil glebowy). 
Kreatywności powinno towarzyszyć także poczu-
cie humoru podczas nazywania placka – odpowied-
nio nazwane ciasto ma znacząco wyższe szanse 
zwycięstwa w Kołowym Ciachu. Ponadto, konkur-
sowy wypiek powinien być także zjadliwy, pachną-
cy i foremny – co wymaga niemałych umiejętności 
kulinarnych. 

Przechodząc do tego, co jeszcze się dzieje 
na Kołowym Ciachu, prócz jedzenia napiszę krót-

ko: tak solidna podbudowa nie może się przecież 
zmarnować. 

Walne i Impreza Po Walnym 
  – początek grudnia – 

 Walne Zebranie KGUJ niewątpliwie jest 
wydarzeniem istotnym. Debata na temat działalno-
ści koła, przeszłej, przyszłej i bieżącej; wybory no-
wego Zarządu i tym podobne sprawy są niezbędne. 
Jednak myślę, że to, co się w trakcie takiego wyda-
rzenia dzieje jest dość przewidywalne dla osoby  
z zewnątrz. To, o czym uważam, że warto wspo-
mnieć, to to, że po Walnym ma miejsce tradycyjna 
impreza, która pozwala w znacznym stopniu zinte-
grować się członkom KGUJ. W końcu zbiera się 
wtedy w jednym czasie i jednym miejscu bardzo 
duża grupa Kołowiczów. 
 W ostatnich latach utrwalił się zwyczaj, że 
impreza po Walnym odbywa się w gościnnych po-
kojach KGUJ. Pozwala to nowym członkom Koła 
poczuć głębszą, bardziej intymną więź z IGiGP  
i Kołem. W końcu która inna organizacja studenc-

ka i uczelnia zezwala na takie gromadne, późno-
nocne spędzenie czasu w budynkach uniwersytec-
kich?  
 Drobnostką, która wyróżnia tą imprezę spo-
śród innych jest przyśpiewka na cześć nowowybra-
nego prezesa/nowowybranej prezeski KGUJ: Panie 

Prezesie, Pan się nie boi, bo całe Koło za Panem 
stoi! (intonacji melodii podejmę się na osobistą 

prośbę zainteresowanych). 

 

December Night  
– grudzień – 

 Dość świeży pomysł – spotkanie zainicjo-
wane przez EGEA, polegające na wspólnym two-
rzeniu świątecznej, zimowej atmosfery. Polega na 
oglądaniu jakiegoś świątecznego filmu, siedzeniu 
w piżamach i kapciach, graniu w gry planszowe  
i miłym spędzaniu czasu. Co ważne, od uczestni-
ków spotkania przez całość jego trwania wymaga-
na jest trzeźwość. 
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Wigilia 

– grudzień – 

 
Ostatnia impreza roku kalendarzowego. 

Dzieli się na dwie zasadnicze części – oficjalną  
i nieoficjalną.  

Pierwsza odbywa się w instytutowym RE-
FEKTARZU (tu nie ma L, reflektarz to błąd!). Bie-
rze w niej udział opiekun naukowy Koła. W czasie 
oficjalnej części Wigilii śpiewane są kolędy – każ-
dy rok studiów osobno śpiewa wybraną przez sie-
bie kolędę – a także dochodzi do dzielenie się chle-
bem i składania sobie życzeń przez Kołowiczów. 
Ponadto, podczas wieczerzy jedzone są przygoto-
wane przez nowowybrany Zarząd barszcz i uszka. 

Po części oficjalnej Wigilia przenosi się do 
pokoi Koła, gdzie z rzeczy bardziej wartych uwagi 
odbywa się tradycyjny taniec z choinką na stole. 

Mimo, że jest to partnerka nieco drewniana, niektó-
rzy powiedzieliby nawet, że to kłoda, to moim zda-
niem jest to coś wspaniałego.  

 

Dętki 
– luty – 

Nazwa wydarzenia dość trafnie opisuje jego 
główne założenie. Otóż Dętki to Mistrzostwa Geo-

grafów w zjeździe na dętce. Rzeczone zjazdy od-
bywają się (jak wiele Kołowych wydarzeń) w obrę-
bie beskidzkich pagórów, w okresie zimowym, po 

śniegu.  Czs w jakim odbywają się Dętki to ferie 
zimowe, pomiędzy sesją włąściwą a poprawkową 
(także warto się godnie uczyć). Najczęściej wybie-

ranym obiektem noclegowym na potrzeby tego wy-
darzenia była do tej pory Chatka Lasek, w Paśmie 

Pewelskim. 
 Rywalizacja w czasie Dętek obejmuje dwa 

główne pola, na obydwu (koniecznie naraz) startują 
dwuosobowe zespoły. Pierwszym z nich jest kon-
kurs na najlepsze przebranie, w ramach którego 

nagrody przyznaje jury, natomiast drugim jest zwy-
kły, dwuseryjny wyścig. Jako pojazd służy dętka  
z przedniego koła traktora. Do czasu przejazdu do-

licza się sekundy karne za upadek z dętki oraz nisz-
czenie trasy zjazdu. 

  

 Do rywalizacji w Mistrzostwach Geogra-
fów w zjeździe na dętce zapraszani są studenci  
z innych kół geografów w Polsce, a także członko-
wie całej społeczności EGEA. Frekwencja podczas 
Dętek potrafi sięgać dwustu osób, a imprezy w cza-
sie ich trwania zgodnie są określane jako 
„najgrubsze” spośród imprez Kołowych. Z ręką na 
sercu mówiąc - są na tyle tłuściutkie, że wiele we-
wnątrzkołowych związków rozpoczęło się, bądź 
zakończyło w ich trakcie.  
 Z rad praktycznych – tak, coś do zapijania 
alkoholu też warto zabrać, mimo że swoje ważą 
takie płyny.  
  

  

Dzień kobiet (pod różnymi nazwami i z 

różnych okazji)  
– marzec, choć nie tylko – 

 

 Nigdy nie byłem, nie wypowiem się nic 
ponadto, że bywa. Zdarzają się też takie wydarze-

nia jak to ze screena poniżej.  
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Spotkanie obozowe  
– marzec – 

 
 Spotkanie, na którym przedstawiane są pro-
pozycje letnich obozów naukowych KGUJ. Pre-
zentują je osoby wstępnie zainteresowane kierowa-
niem obozem i już rozeznane w temacie, ale jest to 
także giełda pomysłów, a nie tylko szukanie osób 
chętnych na wyjazd.  

Może to krótki opis, ale spotkanie obozowe 
to wydarzenie bardzo ważne w życiu Koła. Kon-
struktywna krytyka i dyskusja znacząco pomaga 
dopracować plany wyjazdów wakacyjnych KOŁA. 
Czasem w trakcie rodzą się nowe pomysł na wy-
jazd. 

Oczywiście połączone z afterem. 
  

Derby Wydziału Geografii i Geologii  
– kwiecień i październik – 

 

 Mecz piłkarski pomiędzy studentami Geo-

grafii i Geologii, odbywający się raz na semestr. 

Wydarzenie nieco martwe w ostatnich czasach. 

Przyczyna jest prosta – w ostatnich latach na na-

szym siostrzanym kierunku schist happend i panuje 

kryzys demograficzny, zwłaszcza wśród osobni-

ków płci częściej biegającej za świńskim pęche-

rzem. Jako zamiennik proponuję mecz absolwenci 

– aktywni studenci, bądź aktywni studenci – kadra 

dydaktyczna. 

 

Festiwal Piosenki Geograficznej  
– kwiecień – 

  
 Wydarzenie, w czasie którego członkowie 
KGUJ (zarówno ci którzy posiadają spory talent 
muzyczny, jak i ci, którzy są go całkowicie pozba-
wieni), prezentują swoje własne utwory muzyczne, 
w jakiś sposób związane z szeroko pojętą geogra-
fią. 
 Występy w czasie Festiwalu Piosenki Geo-
graficznej mają charakter konkursu, w czasie które-
go jury wybiera najlepsze utwory. Oceniana jest 
zarówno muzyczna jakość wykonania swojej pio-
senki, jak i jej geograficzność. Premiowane jest 

samodzielne akompaniowanie sobie za pomocą 
instrumentów muzycznych, jednak dopuszczone są 
także podkłady elektroniczne. 
 Do wykonawców mających duży wkład  
w wygląd ostatnich festiwali należy niewątpliwie 
zaliczyć Macieja Filiksa, Jacka Kucie, Grzegorza 
Smułka, Patrycję Wójtowicz, Kasię Filip, Joannę 
Hałys i być może zespół muzyczny Calcium. Obo-
wiązkowym punktem każdego Festiwalu Piosenki 
Geograficznej jest prezentacja utworów Zarządu  
i Komisji Rewizyjnej KGUJ. 
 Po kompetetywnej części Festiwalu nastę-
pują wspólne śpiewy, po których miejsce ma kla-
syczna Kołowa afterowa impreza. 
 
Puśćcie sobie, warto: 
https://www.facebook.com/100001821888390/
videos/1428726270531422/ 

Obozy Naukowe  
– lipiec/sierpień – 

  
 Wyjazdy zagraniczne, w czasie których 
prowadzone są badania naukowe, a także turystka 
piesza i krajoznawcza. Przykładowymi destynacja-
mi, w jakich odbywały się niedawno obozy są hisz-
pańskie Pireneje i góry Picos de Europa, Gruzja 
czy też delta Dunaju w Rumunii. 
 Obozy naukowa zazwyczaj trwają od tygo-
dnia do powyżej dwóch tygodni i przyciągają po 
kilkunastu uczestników. Organizowane są według 

najlepszych prawideł oszczędności, przysługuje im 
także zazwyczaj dofinansowanie IGiGP, KGUJ, 
RKN (Rady Kół Naukowych) oraz czasem fundacji 

im. Jana Kochanowskiego. 
 Zazwyczaj noclegi w czasie obozów reali-
zowane są przy użyciu namiotów, preferowane są 

publiczne środki transportu oraz autostop. Wyży-
wienie jest często przygotowywane w jednym na-
czyniu dla wszystkich uczestników wyjazdu, co 

uczy cierpliwości do wszelkiego rodzaju kuchni 
wegetariańskich i wegańskich. Wyniki ostatnich 
obozów udało się nawet opublikować – czy to jako 
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postery w czasie OKNMB (żadnej litery nie zapo-

mniałem chyba), czy jako artykułu w renomowa-

nym czasopiśmie Geomorphology (wpiszcie sobie 

Bryndza Jasionek Geomorhology w google). Poza 

tym, tak jak Dętki, obozy naukowe KGUJ natural-

ne źródło wewnątrzkołowych rozstań i zejść się 

par. 

Adapciak  
– wrzesień – 

  
 Wyjazd poprzedzający rok akademicki. 
Ogłaszany wśród studentów pierwszego roku  
w czasie składania przez nich papierów, potwier-
dzających zdecydowanie się na uprawianie geogra-
fii. 
 Kiedyś polegał na weekendowym wyjeź-
dzie do chatki studenckiej gdzieś w Beskidach  
i tam spędzania czasu na śpiewaniu, przechadzaniu 
się po pagórkach i graniu w gry planszowe. Ostat-
nimi czasy wprowadzono w ramy tego wydarzenia 
zapoznawanie się z Kampusem i Krakowem, skut-
kiem czego Adapciaki odbywały się w naszym ko-
chanym królewskim mieście stołecznym. 

Uwaga, Adapciak żeby były udany, nie wy-

maga udziału studentów pierwszego roku. 

 Inauguracja roku akademickiego 

KGUJ  
– październik – 

  
 Nie ma co się silić na zbędną produkcję 
słów. Spotkanie w lokalu z wyszynkiem, odbywa-
jące się po oficjalnej, uczelnianej inauguracji roku 
akademickiego. 
  

Otrzęsiny  
– październik/listopad – 

  
 Wyjazd do chatki studenckiej w Beskidach, 
w czasie którego otrząsani są pierwszoroczni stu-
denci geografii. Zazwyczaj przyjmuje on format 
weekendowy. Obejmuje on, podobnie jak Adap-
ciak, spacerowanie po górkach, śpiew, spożywanie 
alkoholu i inne aktywności powszechnie wiązane  
z wyjazdami studenckimi. 
 W czasie otrząsania często sprawdzana jest 
wiedza geograficzna studentów pierwszego roku,  
a także ich praktyczne umiejętności geograficzne. 
Służą do tego zarówno quizy, jak i gra zwana 
„bieganiem po chlanie”, podczas to której uczestni-
cy, posługując się mapą i innymi wskazówkami 
odnajdują poukrywane w pagórach Beskidów bu-
telki i puszki rozmaitych trunków. 
 To akurat wydarzenie miało intensywny 
przykład w już pandemicznym roku akademickim 
21/22 (choć było pozbawione niestety „biegania po 

chlanie” i quizów). 

10 Styczeń 2022 



Slajdowiska Obozowe  
– październik – 

  
 Wydarzenie, w czasie którego prezentowa-
ne są zdjęcia z obozów naukowych KGUJ mają-
cych miejsce w danym roku kalendarzowym. To-
warzyszy im opis przebiegu obozu, wraz z infor-
macjami krajoznawczymi na temat obszaru w ja-
kim odbywał się obóz, a także krótkie referowanie 
naukowych rezultatów obozu (teoretycznie). 
 Pokrewnym nurtem wydarzeń są wszelkie-
go rodzaju sladjowiska, podczas których Kołowi-
cze opowiadają o swoich wszelkiego rodzaju woja-
żach. 
  

Zebranie Naukowe 
– listopad– 

  
 Okazja do zaprezentowania swoich pomy-
słów na badania i zebrania trenowych, laboratoryj-
nych czy kameralnych wykonawców. Dotyczy za-
równo ambitnych Kołowiczów, jak i doktorantów 
czy pracowników IGiGP poszukujących żywej siły 
roboczej. Też szansa na poszerzenie horyzontów  
o co kto robi – bo czasem trudno się tego w sposób 
stricte towarzyski dowiedzieć. 
 Warto ogłaszać dość wcześnie, żeby zainte-
resowane osoby zdążały przygotować koncepty.
  
 

 Msza święta w intencji KGUJ  
– listopad – 

  
 Spora część studentów geografii pochodzi z 
regionów silnie tradycyjnych, przyjęto więc (jako 
jedną z wielu) także taką formę upamiętnienia dłu-
giej historii Koła Geografów. Msza ta ma miejsce 
w kościele na Skałce, i zazwyczaj odbywa się  
w tygodniu poprzedzającym Bal Geografów. W 
obliczu postępującej laicyzacji młodszej części 
społeczeństwa pod znakiem zapytania staje konty-
nuacja tej tradycji. 
  

Bal Geografów  
– listopad – 

 
 Jedyna okazja, która pozwala wykluczyć  
z geograficznej rzeczywistości polary i bojówki. 
Impreza o sztywnym, wieczorowym dresscodzie. 

Niewątpliwie bardzo fajna, jednak trudno o niej 
coś więcej napisać, poza tym, że bywa okazją do 
zaproszenia kołowych dinozaurów z różnych poko-

leń, także jest to miejsce spotkań takowych. 

 

Paleokoło  
– kiedy się uda – 

 Wydarzenie w czasie którego wyświetlane 
są zdjęcia, które pochodzą z okresu dziecięcego 
Kołowiczów. Ma ono charakter konkursu. Organi-
zatorzy Paleokoła zbierają od chętnych osób zdję-
cia z okresu adolescencji i wcześniejszego, po 
czym rozdają uczestnikom spotkania arkusze, na 
których przyporządkowywać mają oni odpowied-
nie osoby do wyświetlanych zdjęć. Świetna okazja 
do tego, żeby pokazać wszystkim zdjęcie z pierw-
szej komunii lub selfie małego Wacka (tak, cały te 
artykuł powstał dla tego zdania).  
 Ważna uwaga – każde niemowlę na zdjęciu 
wygląda tak samo, więc takie zdjęcia wyświetlane 
są poza konkursem. 

Kołochodzenia  
– kiedy się uda, więcej niż raz w roku – 

 
 Jedno- lub dwudniowe wycieczki, najczę-
ściej w pobliskie góry, bądź w obszarze Krakowa. 
Zazwyczaj przyciągają jednocyfrową liczbę uczest-

ników, jednak pozwalają zapoznać się z miejscami, 
do których mało wybrałby się samodzielnie. Duża 
jest tu rola organizatora wyjścia, czy uda mu się 
zaskoczyć uczestników Kołochodzenia. Zdjęcie 

przedstawia Kołochodzenie organizowane przez 
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Grzegorza Spytkowskiego, obejmujące austriacki 

Fort Winnica i pozostałości fortów w obrębie Bo-

dzowa. Swego czasu organizowane były podobne 

wyjścia, w czasie których liczono napotkane ptaki 

(tzw: „ptakoliczenia”) 

 

Wieczory filmowe  

– kiedy się uda, więcej niż raz w roku – 

 

 Jak w tytule. Odbywają się w Kole, uży-

teczny jest rzutnik. Jedyne, o czym warto pamiętać, 

to to, że publiczne pokazy filmowe objęte są licen-

cjami dystrybucyjnymi, więc informacja o tako-

wym wieczorze powinna być przekazywana drogą 

pantoflową. 

 

Pominąłem w opisie wydarzeń powtarzają-

ce się podczas wielu różnych okazji tańce oraz al-

koholowe gry. Pozwolę je sobie przybliżyć poni-

żej. 

Tradycyjne tańce Kołowe 

 

polonez instytutowy – nocny polonez w szczytowej 

fazie, w czasie którego formowanie się korowodu 

następuje w pokoju Koła, natomiast trasa przemar-

szu obejmuje korytarze, ciągi schodów i windę In-

stytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Waż-

nym jest niepozostawianie śladów w przestrzeni 

instytutu. 

 

Tunak tunak tun – taniec do znanego swego czasu 

utworu, zawierający klękanie i rytmiczne uderzanie 

dłońmi o podłogę, a także szereg innych powtarzal-

nych czynności. Prawdopodobnie zapożyczony  

z imprez na kongresach EGEA. 

 

Schatzi schenkt mir ein Photo – taniec, w czasie 

którego każdy uczestnik podnosi w odpowiednich 

momentach krzesło nad głowę, bądź na tym krześle 

siada i klaszcze. Znana niemiecka weselna melo-

dia, zapożyczona z imprez kongresowych EGEA. 

 

taniec na stole – otóż, może nie wiecie, ale stoły  

w pokoju Koła stanowią świetny parkiet, zarówno 

do tańczenia w kółeczku, jak i w parach – złączone 

dwa stoły mieszczą dwie pary.  

 

Gry alkoholowe 

 

flip-flop – gra w czasie której rywalizują ze sobą 

dwa zespoły, najczęściej czteroosobowe. Polega 

ona na tym, że kolejno każdy z uczestników musi 

wypić plastikowy kubek piwa i wykonać po tym 

trick tymże kubkiem. Uprawnia to następna osobę 

w kolejce do wypicia swojego piwa ze swojego 

kubka. Gdy wszystkie osoby wykonają dany trick, 

osoba zaczynająca rozgrywkę wykonuje następną 

sztuczkę. Gra składa się z 3 tricków. Pierwszym  

z nich jest podbicie pustego kubka palcem, tak by 

wykonał  półsalto i ponownie, tyle że do góry no-

gami, stanął na stole. Następną sztuczką jest doko-

nanie tego językiem, a ostatnią zassanie kubka 

ustami i obrócenie go do góry nogami i postawia-

nie na stole. Gdy kolejka obiegnie trzy razy dany 

zespół, gra dobiega końca i zwycięża szybsza dru-

żyna. Nad przebiegiem rozgrywki czuwa sędzia. 

 

BDC – podbny do flip-flopa, tylko nie wykonuje 

się tricków. 
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Było nas trzech. 
Nasza wyprawa rozpoczęła się 23 czerwca 

2021 roku nad Dunajem,  w miejscowości Orszowa 
na pograniczu rumuńsku-serbskim. W gruncie rze-
czy jest to data bardzo umowna, bo wtedy tylko 
zaczęliśmy fizycznie maszerować. W rzeczywisto-
ści, w mojej głowie wyjazd rozpoczął się dużo 
wcześniej, a pierwsze rozmowy o wyprawie podję-
liśmy już jesienią poprzedniego roku. W lutym 
wraz z dwójką moich kolegów ostatecznie uścisnę-
liśmy sobie dłonie i podjęliśmy decyzję bez odwro-
tu: idziemy! Kolejne miesiące spędziliśmy na in-
tensywnych przygotowaniach do wyprawy, które 
zdecydowanie przyćmiły inne aspekty naszego ży-
cia. Praca (zdobywanie funduszy na wyjazd), kom-
pletowanie sprzętu oraz planowanie trasy zajęło 
dobrych parę miesięcy. Ostatnią niepewną sprawą 
była szczepionka. Aby przekraczać granice musie-
liśmy być zaszczepieni dwoma dawkami oraz od-
czekać paręnaście dni. Przez to data startu przejścia 
przesunęła się o dobrych kilka dni. Finalnie za-
szczepieni, spakowani i naprawdę dobrze przygo-
towani, ale też niezwykle zestresowani rytualnie 
stanęliśmy nad Dunajem w Orszowej, wiedząc, że 
następny raz Dunaj zobaczymy za ponad 3 miesią-
ce. 

Dobra, ale co chcieliśmy zrobić? Ideą wy-
prawy było przejście całego łańcucha karpackiego. 
Około 2200 kilometrów wzdłuż głównego grzbietu 
Karpat, drugiego największego powierzchniowo 
łańcucha górskiego w Europie. Pierwszy raz usły-
szałem o tym przejściu kilka lat wcześniej i od tej 
pory nie mogłem przestać o nim myśleć. Poprzed-
nie lata nie pozwalały czasowo na wysupłanie po-
nad 3 miesięcy wolnego czasu w okresie letnim. 
Ten rok wydawał się jednak idealny; długo nie my-

śląc, szybko kalkulując czy udźwignę to finansowo 
zdecydowałem się na wyjazd. Ku mojej uciesze, 
dwóch znajomych także zainteresowało się tema-
tem i takim oto sposobem stworzyliśmy trzyosobo-
wy zespół, który miał sobie poradzić z wyzwa-
niem. 

Mój plecak bazowo (bez jedzenia i wody) 
ważył na starcie około 13 kilogramów. Jednak  
w czasie pierwszych dni waga osiągnęła 20 kilo-
gramów ze względu na ogromne upały sięgające 40 
stopni (staraliśmy się mieć przy sobie co najmniej 
3 litry wody) oraz spore zapasy jedzenia, głównie 
mieszanek śniadaniowych.  
Pierwsze 2-3 tygodnie były dla mnie najtrudniej-
sze. Fizycznie nie byliśmy jeszcze "w rytmie", gó-
ry były najtrudniejsze technicznie, a plecaki były 
najcięższe w czasie całego przejścia. Jednocześnie 
wiedzieliśmy, że pokonujemy jedne z najpiękniej-
szych i najbardziej dzikich ostępów Europy.  

Na początek mieliśmy do pokonania Karpa-
ty Południowe, najkrótszą część łańcucha karpac-
kiego, ale sumarycznie najwyższą i zdecydowanie 
najtrudniejszą technicznie. Urzekły nas zupełnie 
puste, i kto wie czy nie najpiękniejsze góry, jakie 
widziałem w Karpatach - Godeanu. Pokonywali-
śmy także jedne z popularniejszych gór w Rumu-
nii, Retezat oraz najwyższe góry Rumunii (oraz 
zdaje się najpotężniejsze góry całych Karpat) - Fo-
garasze. Kolejnymi niesamowitymi górami była 
Piatra Craiului, czyli w tłumaczeniu na język pol-
ski - Królewska Skała. Dla mnie najbardziej nie-
zwykłe góry jakie w ogóle widziałem. Potężny wa-
pienny grzebień sięgający ponad 2200 m n.p.m., 
bardzo trudny technicznie i niebezpieczny. Ostat-
nią potężną grupą górską było Bucegi, z najwyżej 
położonym schroniskiem w Karpatach - Cabana 
Omu na wysokości 2508 m n.p.m. Po skosztowa-
niu tamże lokalnego napoju chmielowego zeszli-
śmy do miejscowości Bușteni nad rzeką Prahovą. 
Po 18 dniach i 440 kilometrach zakończyliśmy 
przejście Karpat Południowych. Czuliśmy się już 
lepiej, złapaliśmy rytm i przede wszystkim wie-
dzieliśmy, że czeka nas fragment Karpat co prawda 
bardziej dziki, ale dużo łatwiejszy technicznie - 
Karpaty Wschodnie. Czuliśmy podświadomie, że 
za nami zdecydowanie najcięższy odcinek i jeżeli 
nie zostaniemy zjedzeni przez dzikiego zwierza, 
ani nie trafi nas piorun powinniśmy ukończyć na-
szą wyprawę. 

Tak jak się spodziewaliśmy Karpaty 
Wschodnie okazały się stosunkowo łatwe technicz-
nie, ale bardzo dzikie, trudniejsze nawigacyjnie 
oraz z małą liczbą użytkowanych regularnie szla-
ków. Góry tutaj w zależności od odcinka raz przy-
pominały nieco wyższe, nasze polskie Beskidy,  
a czasami połoninne Bieszczady. Trasa zaczęła 
bardziej męczyć psychicznie, stała się bardziej mo-
notonna, ale ciągle bardzo ciekawa krajoznawczo. 

Łuk Karpat 
 

Piotr Bobak 
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Fot.1. Orszowa - początek Łuku Karpat 



Większość ludzi, których spotykaliśmy po-
sługiwała się językiem węgierskim związanym  
z Szeklerami zamieszkującymi środkową Rumunię. 
Po kolejnych kilkunastu dniach i spotkaniu 4 nie-
dźwiedzi dotarliśmy na granicę rumuńsko-
ukraińską. Północna Rumunia także skradła moje 
serce - zarówno Bukowina, jak i Maramuresz 
(regiony historyczne w północnej Rumunii) są 
miejscami tak pięknymi i ciekawymi, że wymagają 
zupełnie innego tekstu. 

Logistycznie trudnym momentem było 
przekroczenie granicy rumuńsko-ukraińskiej. Jest 
to granica Unii Europejskiej. Nie mogliśmy prze-
kroczyć granicy ot tak gdziekolwiek. Musieliśmy 
udać się w stronę przejścia granicznego, a następ-
nie wrócić kilkadziesiąt kilometrów w góry. Doda-
ło to kilka dodatkowych dni do naszego przejścia. 

Przejście gór Ukrainy zajęło nam około 2 
tygodnie. Na pierwszy rzut poszła Czarnohora  
z najwyższym szczytem Ukrainy - Howerlą. Nigdy 
nie widziałem takiej liczby ludzi na szlaku, jak  
w tej okolicy. Nawet w drodze na Morskie Oko. 
Kolejno pokonaliśmy Gorgany, góry niezwykłe  
i niepowtarzalne w skali całych Karpat ze względu 
na swoje rumowiska skalne. Następnie weszliśmy 
w tzw. Grzbiet Wododziałowy, czyli Bieszczady, 
ale po stronie ukraińskiej. Aby wejść do Polski, 
dzięki temu, że znowu musieliśmy pokonać granicę 

Unii Europejskiej byliśmy zmuszeni zejść z gór, 
wejść na Słowację i dopiero później osiągnąć pol-
sko-słowacki grzbiet graniczny.  

Możecie jedynie sobie wyobrazić moment, 
kiedy po 67 dniach marszu, 1500 kilometrach, 
zmęczeni fizycznie i psychicznie stanęliśmy na 
Krzemieńcu, szczycie na którym znajduje się trój-
styk granic Polski, Słowacji i Ukrainy. Nie będę 
tutaj prawił głębokich przemyśleń, ale zdecydowa-
nie była to chwila, którą będę wyraźnie wspominał 
bardzo długo. To był moment, kiedy czuliśmy, że 
nie ma takiej siły we Wszechświecie, która pokrzy-
żuje nam plany. 

Ale była. Kilka dni później, złapałem kon-
tuzję, która koniec końców dopadła nas wszyst-
kich. Nie mogłem dalej iść. Byłem zmuszony od-
począć kilka dni w jednym miejscu. Na szczęście 
byliśmy już w Polsce, a tym bardziej w okolicy 
Radocyny, gdzie znajduje się baza namiotowa  
z piękną wiatką. Puściłem moich kolegów przo-
dem, ja zaś oszczędzałem, masowałem i robiłem co 
tylko się da, aby doprowadzić nogę do używalno-
ści.  
 Po trzech dniach, pełen niepewności wyru-
szyłem na zachód. Oszczędzając nogę, mogłem 
kontynuować marsz. Od tej pory, aż po odcinek 
czeski maszerowałem samotnie. Byłem jednak 
przez wiele fragmentów odwiedzany przez znajo-
mych, dzięki którym szło się świetnie i w pysznych 
humorach.  

Tak oto zacząłem zbliżać się do końca wy-
prawy. Po pokonaniu Beskidu Żywieckiego na dro-
dze nie było już żadnych gór, które mogłyby spra-
wić niemiłą niespodziankę. Odcinek czesko-
słowacki pokonaliśmy ekspresowo, wykorzystując 
prosty technicznie teren i chcąc jak najszybciej 
wrócić do bliskich. W ostatnich dniach robiliśmy 
regularnie ponad 40 kilometrów dziennie. Rekor-
dowo padły 52 kilometry. 

Po 93 dniach i 2200 kilometrach wszedłem 
do Bratysławy. Ostatnie godziny były absolutnie 
niezwykłe, czułem, że dzieje się to o czym marzy-
łem i wyobrażałem sobie przez ostatnich parę lat. 
W akompaniamencie piosenki Present Tense ze-
społu Pearl Jam, która chcąc nie chcąc stała się 
hymnem ostatnich godzin wędrówki dotarłem do 
zamku Devin, położonego bezpośrednio nad Duna-
jem. To tutaj zwyczajowo kończą się Karpaty. 
Oczywiście sam moment ostatnich kroków jest 
bardzo dziwny ze względu na mieszankę radości, 
ale jednocześnie ogromnej pustki, że coś się skoń-
czyło. Nie było ekstazy, skakania i takich tam. 
Dziwna chwila. W Bratysławie czekali na mnie 
przyjaciele, a także dawni Kołowicze - Karolina 
Szczechowska i Dawid Bochnak! 
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Fot. 2. Na szczycie Moldoveanu, najwyższego szczytu Ru-
munii 



 Kończąc i składając ukłony osobom, które 
dotarły aż tutaj w tekście. Nie wiem czy było warto 
to zrobić. Tego typu przygody to masa pięknych, 
niezapomnianych chwil. Do końca życia będę pa-
miętał to co przeżyłem, widziałem i czułem. Masę 
wspaniałych doświadczeń, spotkań, uśmiechów. 
Dobra, które na mnie spłynęło w czasie całego wy-
jazdu od najbliższych, którzy bezinteresownie 
wspierali mnie na każdym kroku. Z drugiej strony 
poświęciłem tej wyprawie rok życia. Ogrom wy-
rzeczeń - postawienia na szali znajomości, bliskich 
i czasu. Wszystko gdzieś w kosmosie się równowa-
ży ;) 

 
 

Tak pokonałem Karpaty. 
 

 
 Święta upłynęły nam, jak zwykle, pod zna-
kiem rodzinnego czasu, wyjazdów do domu oraz 
zbierania sił i zasobów (podczas lepienia pierogów 
i pieczenia ciastek), by kolejny rok był jeszcze 
wspanialszy i prostszy. U większości natchnionych 
geografów pojawiły się pierwsze, dość wczesne 
przebiśniegi myśli, co geograficznego by zrobić  
w tym 2022 roku. 
 Ministerstwo Geografii nie życzyło sobie, 
bym o tym mówił. Gdybym na to przystał, obraził 
bym pamięć po zajęcia terenowych… 
 Przed 2014 rokiem, zaprzyjaźnieni po są-

siedzku chemicy, bezowocnie próbowali wydesty-
lować zajęcia terenowe – na ściśle tajne wtedy za-
mówienie właśnie Koła Geografów. Owe przedsię-
wzięcie pochłaniało momentami nawet 87% rocz-
nego budżetu koła. W przypadku sukcesu, należało 
następnie zamknąć je w lunch-box'ie, aby studen-
tom geografii czy geologii nigdy ich nie zabrakło; 
zwłaszcza we wczesnowiosennym czasie, który nie 
skłania i nie czyni wielu okazji do podróży w krai-
ny, gdzie cytryna dojrzewa. Niestety chemikom się 
nie udało, a przyczyna była prozaiczna: po prosu: 
[treść ocenzurowana przez Koło Geografów]. 
 W 2014 roku na pomoc strudzonej nauce 
nadeszła niezawodna, jak zwykle, polska myśl le-
gislacyjna, która uchwaliła bardzo ważną popraw-
kę w ustawie o prawie wodnym, która umożliwiła 
poruszanie się m.in. rowerem po wałach przeciw-
powodziowych. Długo nie było co czekać: wzdłuż 
rzek, a przede wszystkim wzdłuż Wisły, zaczęły 
powstawać asfaltowe drogi rowerowe. Wytyczono 
Wiślaną Trasę Rowerową, Velo Rabę i wiele in-
nych tras dla cyklistów. Pomysłodawczynią ogól-
nopolskiego szlaku WTR była Pani Grażyna Stani-
szewska z Bielska-Białej, była Pani poseł do Parla-
mentu Europejskiego.  
 Województwo Małopolskie aktualnie pro-
wadzi prężne prace nad projektowaniem, budową  
i utrzymaniem sieci tras rowerowych położonych 
w przeważającej większość wzdłuż rzek. Wiślana 
Trasa Rowerowa, a konkretnie jej małopolski odci-
nek, prowadzi od Brzeszcz na zachodzie, aż po 
Szczucin na wschodzie. Ponad połowa jej wytyczo-
nego przebiegu wiedzie po asfaltowych, oznako-
wanych i zaopatrzonych w MOR-y (Miejsca Ob-
sługi Rowerzystów) odcinkach. Pozostała część 
trasy jest przeprowadzona spokojnymi, lokalnymi 
drogami. 
 Jako geografowie podróżujemy, co jest 
dość naturalne. Zanim zaczęliśmy podróżować fi-
zycznie, odbyliśmy setki podróży wyobrażenio-
wych, głównie dzięki dostępności mediów społecz-
nościowych i szeroko rozumianego Internetu. Na-
sze podróże przebiegają po szlakach środków 
transportu, za pośrednictwem których ów wojaż się 
odbywa. Co nam to daje? Nieprzebrane wstęgi 
ekranów akustycznych, przewidywalność trasy, 
powtarzalność rytmu mobilności, prędkości i in-
nych empirycznych czynników, które dostarcza 
naszym zmysłom przemieszczenie się z punktu A 
do punktu B. 
 Jak już wspomniałem, jako geografowie 
wiele podróżujemy. Zanim jednak wsiądziemy  
w pociąg, w samochód czy w autobus, warto się 
zastanowić, czy znów mamy ochotę na dawkę 
szybkich i przewidywalnych wrażeń. Co oznacza,  
że ktoś zna Małopolskę? O ile ów “ktoś” nie po-
święcił życia na szczegółowe studia nad regionem, 
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Fot. 3. Bratysława. Ostatnie pamiątkowe zdjęcie nad Duna-
jem  

Wiślana Trasa 
Jesienna 

 
Krzysztof Zuber 



to jego znajomość terenu będzie się przede wszyst-

kim ograniczała do tego, co widział, gdzie był  

i czego doświadczył. Nagle okazuje się, że znamy 

w przeważającej większości tylko poszczególne 

punkty, okolice, miasta i korytarze percepcyjne 

pomiędzy wspomnianymi. Słyszeliśmy stukot po-

ciągu i śpiew przydrożnych ptaków. Widzieliśmy 

pas zieleni długi na 200 km trasy drogowej i szero-

ki na kilkaset metrów. 

 Powyższa diagnoza niestety bierze się  

z faktu, że ciężkim i karkołomnym zadaniem jest 

zbadanie terenu jako całego: skrupulatnie, metr po 

metrze. Przemieszczamy się pomiędzy punktami  

i doświadczamy tego, co jest pomiędzy nimi. Teraz 

chciało by się wręcz powiedzieć, że to nie tak, jak 

szanowny czytelnik pomyśli; geografowie są prze-

cież najwspanialszymi eksploratorami i eksplora-

torkami na świecie! Owszem, co do tego nie ma 

wątpliwości. Dlaczego więc by nie dodać naszym 

jesiennym eksploracjom szczypty werwy? 

 Zanim na dobre pomarańcz zagości w drze-

wach, warto przetrzeć i napompować rower, który 

niewątpliwie dostarczy nam wrażenia i urozmaice-

nie przestrzenne na najwyższym poziomie już 

wczesną wiosną! Chociaż dopiero mamy styczeń, 

to gwarantuję: im szybciej, tym lepiej. Bez wymó-

wek, bo już 10 stopni „na plusie” to wspaniała do 

podróży pogoda! Infrastruktura, interesujące szlaki 

i ciągłe odkrywanie nowego, niezbadanego dla nas 

wcześniej krajobrazu, to najlepszy pokarm dla stu-

dentów naszego wydziału. Data ważności pozwoli 

na zażywanie go bez przeszkód aż do lata, gdy 

(miejmy nadzieję…) dwa kółka ustąpią na rzecz 

zajęć terenowych w czystej, niewytworzonej w la-

boratorium chemików postaci.  

 A na zakończenie łapcie link do projektu 

“VeloMałopolska”, nim będzie za późno i kupicie 

bilet na pociąg. Jak wiemy, dzięki biurokracji PKP, 

nie jest łatwo, szybko i bezboleśnie otrzymać środ-

ki za zwrot zakupionego w chwili słabości biletu... 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?

mid=16UMazp6pz-

IQxUXpUl1c3suxCMHPcpFE&ll=49.8876609120

6762%2C20.457535662229457&z=9 

 Projekt to wykonana solidnie od szprychy 

do szprychy interaktywna mapa szlaków rowero-

wych w województwie i nie tylko. Są rzetelnie opi-

sane, wskazują także utrudnienia i rekomendacje. 

Dodatkowo zaznaczone są miejsca przyjazne rowe-

rzystom, lokalne atrakcje i wiele, wiele innych. 

Do zobaczenia na wiślanej trasie jesiennej! 

Czy warto wędrować 14 dni po czerwonym 

szlaku w Sudetach? Myślę, że jak najbardziej.  Gó-

ry to jest coś, co wciąga… Przypuszczam, że więk-

szość geografów zgodzi się ze mną. Pakujesz ple-

cak, kupujesz jakiś prowiant, planujesz trasę, noc-

leg, chcesz po prostu zobaczyć, że ten świat kon-

sumpcji nie uwięził cię tak bardzo. A i tak niesiesz 

za dużo ubrań, czy też kosmetyków i płacisz za to 

wieczorem, kiedy musisz zrobić szybkie pranie, 

wziąć prysznic a nogi bolą jak po przebiegnięciu 

maratonu. Moja kompanka podróży określiła to 

tak: ,,Zmęczenie trzeba kochać… Bo mimo, że ko-

cham góry to pojechałabym pierwszym autobusem 

do Wałbrzycha i zostawiła cię tu samą…”. Mimo 

to wytrwała tydzień co i tak było ogromnym sukce-

sem biorąc pod uwagę upał, jej skurcze nóg i krótki 

czas  przygotowania.  
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 Główny Szlak Sudecki im. Mieczysława 

Orłowicza przebiega ze Świeradowa-Zdroju do 

Prudnika i liczy sobie mniej więcej 440 km. Jego 

koncepcja powstała w 1947 roku i prowadzi on 

głównie  obszarami przygranicznymi, jednak omija 

niektóre istotne punkty takie jak Śnieżka. Mimo to 

trasa GSS w początkowej fazie jest bardzo widowi-

skowa. Nie tylko pod względem wartości natural-

nych, ale również architektonicznych - zdecydowa-

nie styl zabudowy jest niż w naszych Beskidach, 

które tam wydają się takie odległe.  Natomiast  

w ostatnich dniach GSS wydawał mi się jedną 

wielką prostą i asfaltem… dlatego warto mieć coś 

ze sobą na asfaltówkę (tzn. odpowiednie buty). Na 

tej części szlaku każda godzina która upływała od 

rześkiego poranka była cenna. Potem upał był nie 

do zniesienia. Jednak kilometry mijały, a po mę-

czącym dniu można było usiąść i napić się zimne-

go napoju np. piwa. 

Przebieg trasy może być indywidualnie mo-

dyfikowany. Przykładowo, w trakcie trwania moje-

go przejścia zmieniała mi się jego koncepcja i zda-

rzało się, ze spałam w innych miejscach niż przy-

puszczałam. Jest to możliwe, gdyż dostępna baza 

noclegowa wzdłuż GSS sprawia, że można go 

przejść w sezonie wakacyjnym bez wcześniej wy-

kupionych noclegów, ale trzeba się liczyć z tym, że 

w weekendy najprawdopodobniej będziemy musie-

li skorzystać ze śpiwora i karimaty.  

W przypadku noclegów zdarzają się pozy-

tywne niespodzianki. Na przykład, w Piotrkowie 

Nyskim jest mozliwośc spania w pałacu, i jest to 

wieś, gdzie jedyny dostępny nocleg to pałac. Bar-

dzo mnie to rozbawiło. Właścicielem tego obiektu 

był Włoch, o czym nie wiedziałam, bo wpuściła 

nas Pani sprzątaczka. Gdy wszedł niespodziewanie 

do naszego  pokoju, szybko wyszedł i zapukał.  

Byłam zdziwiona więc wyszłam i zapytałam ,,Co 

się stało? I czy mogę jakoś pomóc?” On był zasko-

czony, bo byliśmy na jego posesji, a zachowywali-

śmy się jak u siebie. Właściciel przedstawił się  

i wtedy zrozumieliśmy, ze trzeba wyjaśnić, skąd 

się tu wzięliśmy. Na szczęście szybko opisaliśmy 

sytuację i mogliśmy zostać.  

Kolejne ciekawe wydarzenie związane  

z noclegiem miało miejsce w Złotym Stoku. Każda 

agroturystyka, hotel, pensjonat czy szkoła były za-

jęte przez kolonie sportowe. Jedyne wyjście jakie 

nam zostało, to był nocleg w Złotym Jarze. Cena  

 

nie była studencka, ale obejmowała też śniadanie. 

Hotel pierwsza klasa. Brudne koszulki i bieliznę 

wyprałam w złotej misie. Po 11 dniach wędrówki 

poczułam się naprawdę świetnie, przy tej drobinie 

luksusu. Wygodne łózko i gorąca kawa… Napraw-

dę niewiele do szczęścia potrzeba.  

Zakończenie trasy GSS jest naprawdę za-

skakujące. Szlak kończy się na starej stacji kolejo-

wej w Prudniku, gdzie nie ma kompletnie nic… 

Tylko czerwona kropka, której szukałam przez 15 

min, bo zasłonił mi ją samochód dostawczy… Sa-

tysfakcja? Radość? Duma? Nie potrafiłam wtedy 

określić swoich emocji - z jednej strony radość,  

z drugiej smutek, że coś się kończy. Powrót do 

normalności. Tam naprawdę niewiele potrzeba, 

cieszy cię zupka chińska i ciepła woda. W miesz-

kaniu nagle potrzebujemy tylu rzeczy, że nie spisa-

libyśmy ich na jednej kartce papieru.  Pisząc to  

z perspektywy wygodnego fotela zdaje się być to 

tak odległe i nierzeczywiste. 

Może jeszcze tak od siebie dodam, o czym 

warto pamiętać: 

1. Każdy gram w plecaku się liczy (nie zabieraj 

niepotrzebnych kosmetyków…). Mój plecak 

ważył mniej więcej 15 kg. 

2. Sprawdź buty przed wyjazdem (wkładki mogą 

być wydarte i prawdopodobnie będą przypomi-

nać kartę papieru, więc najlepiej wymień je 

przed trasą - ja musiałam ratować się podpaska-

mi, bo stopy umierały) 

3. Zawsze miej ze sobą śpiwór i karimatę, nawet 

jeśli nie planujesz noclegów na dziko (noce na 

zewnątrz też są cudowne, nam przytrafiła się 

taka wspaniała, zimna noc w altance)  

4. Rozmawiaj z ludźmi (wbrew opinii ludzie na-

prawdę są cudowni, niektórzy np. dadzą ci ki-

siel na kolację) 

5. I chyba najważniejsze: zawsze warto próbo-

wać! 

Nie wiem, czy kogoś zachęciłam do spróbowa-

nia swoich sił na tym szlaku. Każdy ma swoją dro-

gę. My możemy czerpać jedynie inspiracje i mam 

nadzieje, że znajdzie się tu taki ktoś, kto uzna ze 

może tam w Sudetach odnajdzie swój kawałek 

świata… 

 

Do zobaczenia na szlaku! 
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Szczegółowy przebieg mojej trasy:  

1. Świeradów-Zdrój-Schronisko PTTK na Hali 

Szrenickiej 30 km 

2. Schronisko na Hali Szrenickiej-Sosnówka 35 

km 

3. Sosnówka-Paprotki 34 km 

4. Paprotki- Sokołowsko 35 km 

5. Sokołowsko-Schronisko Orzeł 27 km 

6. Schronisko Orzeł-Czerwieńczyce 33 km 

7. Czerwieńczyce-Karłów 35 km 

8. Karłów-Duszniki-Zdrój 24 km 

9. Duszniki-Zdrój-Schronisko PTTK Jagodna 31 

km 

10. Schronisko PTTK Jagodna-Schronisko PTTK 

na Śnieżniku 32 km 

11. Schronisko PTTK na Śnieżniku-Złoty Stok 37 

km 

12. Złoty Stok-Piotrków Nyski 30 km 

13. Piotrków Nyski– Jarnołtówek 40 km 

14. Jarnołtówek-Prudnik 25 km 

W czasach, gdy z dobrze znanych nam 
przyczyn odwoływane i przesuwane są loty w dale-
kie destynacje oraz gdy zmieniane naprędce są wa-
kacyjne plany, warto przypomnieć Geografom, 
czytelnikom Globusika o zaletach jednodniówek,  
a także odkurzyć nieco ideę wyjazdów na tereny 
najbliższe naszemu miejscu zamieszkania - Krako-
wowi. 

Aby zostać podróżnikiem wystarczy w pe-

wien, na przykład, poniedziałek podjąć spontanicz-

ną decyzję o urlopie i ruszeniu się z Krakowa na 

Wyżynę. Jednym z obszarów wartych odwiedzenia 

jest znajdujący się na północny-wschód od Krze-

szowic rezerwat Dolina Racławki,  położony  

w Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie,  

w obszarze siedliskowym Natura 2000 Dolinki Ju-

rajskie. Wizyta w nim może być wyjazdem z nasta-

wieniem przyrodniczym, ukierunkowanym na od-

krywanie flory i fauny, której w Krakowie można 

nie zauważyć i niekoniecznie spodziewa jej się tak 

blisko miejscowości. Właśnie taką wycieczkę od-

był autor niniejszego artykułu. 

Miejscem rozpoczęcia jednodniówki  

w dolinie Racławki jest parking w miejscowości 

Dubie. Po dotarciu do tego obiektu następuje wy-

marsz w kierunku północnym,  końcowym odcin-

kiem szlaku zielonego. Samo wspomniane odkry-

wanie przyrody ma miejsce już przy zejściu z par-

kingu, gdzie zaobserwować można kapturki 

(Sylvia atricapilla) (fot. 1) i kopciuszki 

(Phoenicurus ochruros). W tym miejscu warto 

wspomnieć, że zalecane jest wychodzenie na szlak 

rano, gdyż z powodu bliskiej odległości do Krako-

wa, parking z biegiem dnia zapełnia się coraz moc-

niej. Przykładowo, około godziny 10 nasz samo-

chód był jednym z dwóch na parkingu, a podczas 

zejścia ze szlaku parking był zapełniony samocho-

dami na krakowskich rejestracjach - należy zwró-

cić uwagę, że zwierzęta większą aktywność przeja-

wiają wczesnym rankiem, więc większa szansa na 

obserwacje.  

Podążając dalej doliną Racławki dochodzi 

się do zakończenia szlaku zielonego - dalej wzdłuż 

cieku prowadzi szlak żółty i rozpoczyna się niebie-

ska ścieżka dydaktyczna (ogólnie marsz rezerwa-

tem Dolina Racławki polega na ścieżkach dydak-

tycznych). Wzdłuż Racławki dostrzec można kwit-

nące kokorycze puste (Corydalis cava), przylaszcz-

ki pospolite (Anemone hepatica), zawilce gajowe 

(Anemone nemorosa), a także żywce gruczołowate 

(Cardamine glanduligera). Wszystkie te gatunki 

tworzą wspólnie, lub osobno rozległe kwietne ko-

bierce, które zdecydowanie podnoszą wrażenia wę-

drówki (niestety, więcej kwiatów nie pamiętam,  

a bardzo tego żałuję). 
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Dolina Racławki 
(jednodniówka) 

 
Maciej Siwka 

Fot. 1. Kapturka na tle wczesnowiosennego nieba  



Idąc w górę Racławki warto również zwró-

cić uwagę oczywiście na ptaki - w pobliżu cieku 

łatwo zaobserwować strzyżyki wole oczko 

(Troglodytes troglodyte), których nazwa zwyczajo-

wa odnosi się do bardzo małego rozmiaru ptaka 

(ma ok. 9 cm długości i waży do 12 g) i jego okrą-

głej sylwetki. W bezpośrednim pobliżu cieków wy-

stępują również pliszki górskie (Motacilla cinerea), 

z charakterystycznym żółtym upierzeniem brzucha. 

W pobliżu, a nawet w samej Racławce, występuje 

pluszcz (Cinclus cinclus) (fot. 2), pozornie będący 

zwykłym ptakiem - o ciemnym upierzeniu, z bia-

łym “śliniakiem”, wielkości kosa - jednak jest to 

gatunek niezwykły, gdyż pluszcz jest jedynym pta-

kiem śpiewającym potrafiącym dobrze nurkować i 

pływać. Oprócz niego po Racławce pływają krzy-

żówki (Anas platyrhynchos), najliczniejszy gatu-

nek kaczek w Polsce. Ponad ciekamim i w zasadzie 

wszędzie wokół, można zaobserwować kosy 

(Turdus merula), rudziki (Erithacus rubecula), 

wśród drzew liczne sójki (Garrulus glandarius)  

i kowaliki (Sitta europaea). W czasie wycieczki 

autora w dolinę Racławki zwycięzcą dnia pod 

względem liczebności okazały się zięby (Fringilla 

coelebs). 

 Po zakończeniu pętli niebieskiej ścieżki 
dydaktycznej skręca się w szlak czerwony i prze-
chodzi obok dwóch dawnych kamieniołomów; są 

to Dębnik (fot. 3) i Kamienna Góra (fot. 4). Na-
stępnie ma miejsce chwila marszu przez wieś, 
gdzie można się przekonać, że dymówki (Hirundo 
rustica) z zi-
mowisk wra-
cają do lasu.  

Tuż 
przed końcem 
szlaku znajdu-
je się czynny 
kamieniołom 
dolomitów 
Dubie (fot. 5). 
Przejście przy 
nim wymaga 
czasem przy-
musowej 
przerwy, spo-
wodowanej 
robotami 
strzałowymi. 
Później już 
tylko samo-
chód i powrót.  

Całość spaceru z wliczonymi w to przerwa-

mi trwała około 5 godzin, a pokonana odległość nie 

przekroczyła 11 km. Przyrody nieożywionej w tek-

ście było mało, jednak to zabieg celowy – trzeba 

jechać zobaczyć. Polecam. 

Maciej Siwka 

 

PS. Z przykrością stwierdzam, że nie mogę 
pokazać wszystkich fotografii gdyż po kwadransie 
marszu rozładował mi się aparat (jak się okazało 
ma awarię wyświetlacza, według którego bateria 
jest zawsze pełna). Zdjęcia kamieniołomów pocho-
dzą z telefonu, ale zwierzętom zdjęć telefonem nie 
robiłem, bo trzeba by tracić jakość podczas przy-
bliżania, albo podejść bardzo blisko. Spotkaliśmy 
na przykład śpiącego nietoperza (chyba nocka) jed-
nak był na tyle zestresowany samym faktem nasze-
go spotkania, że podarowałem mu sesję fotogra-
ficzną. 
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Fot. 3. Dawny kamieniołom Dębnik  

Fot. 2. Pluszcz z materiałem na budowę gniazda 

Fot. 4. Dawny kamieniołom Kamienna Góra 

Fot. 5. Czynny kamieniołom dolomitu Dubie 



 Po roku przerwy spowodowanej Sami Wie-

cie Czym, 2 grudnia na stołach w pokoju Koła 

Geografów zagościły ponownie geograficzne cia-

sta. Stoły, w przeciwieństwie do ciast, były w jed-

nym kawałku. W tej edycji konkursu w szranki sta-

nęły: „Miasto Ciasto Strawbellobello”, „Gleba Bie-

licowa”, „Hamada”, „Jej wysokość młaczność” 

oraz „Tarta de Santiago”. W jury znaleźni się nato-

miast: Dominika Kalka Kalicińska, Patryk Wacek 

Wacławczyk oraz Piotr Sam Sobie Wymyśl Bobak. 

 Patryk Wacek Wacławczyk zastrzegł,  

że prosi o powstrzymanie się przed spożywaniem 

produktów pochodzenia piekarnikowego, zanim 

nie zostaną one ocenione przez jury. Ciasta mogły 

otrzymać punkty w następujących kategoriach: wy-

gląd, smak, geograficzność, zapach (xd), nazwa 

(Bobak, Wacławczyk, 2021).  

 Gdy jury udało się na obrady, do konsump-

cji przystąpili członkowie KGUJ (w większości  

z opłaconą składką). Warto zaznaczyć, że odbyło 

się również wtedy głosowanie publiczności. Czas, 

w którym obradowało jury został uświetniony 

(audycja zawiera lokowanie produktu) występem 

grupy studentów z gitarą. Artystyczne wygibasy 

zostały poprzedzone zapowiedzią przyszłej preze-

ski KGUJ - Magdaleny Jesionek Jasionek. Odśpie-

wane zostały liczne autorskie piosenki, m.in. 

„Hydro opowieści”, „Wciągnęłaś hydro mnie”, czy 

„Jakżem lecioł na Tarnice”- czyli szlagiery terenó-

wek 2021. Wykonawcy jakby nie zwracali uwagi 

na reakcje publiczności, która bardziej niż piosen-

ką, zajęta była konwersacją…Ale czy Norwida nie 

doceniono dopiero po śmierci?  

 Posiedzenie jury ciągnęło się niczym wybo-

ry na nowego prezesa KGUJ. Tłumaczone były to 

tym, że wykonywane były dyplomy dla laureatów 

(ostatecznie nikt ich na oczy nie zobaczył). Warto 

tutaj wspomnieć, że wśród jury był obywatel po-

bierający pensję (STYPENDIUM – przy. red.) 

m.in. z tytułu prowadzenia GRAFICZNEJ prezen-

tacji danych geograficznych. Ocenę tego faktu po-

zostawię czytelnikom.  

 W końcu, po wielu minutach niecierpliwe-

go czekania na wyniki (throwback do II roku i cze-

kania na oceny z geomorfologii) otworzyły się 

drzwi im. mgr Grzegorza Smułka. Pojawili  się  

w nich ONI. „Było ich trzech, w każdym z nich 

inna masa, ale jeden przyświecał im cel” („celem 

badań jest jak najszybsze i w miarę skuteczne 

obronienie pracy dyplomowej”).  

 

Ogłoszono wyniki: 

 

1. „Ciasto Miasto Strawbellobello” 

2. „Gleba Bielicowa” 

3. „Jej wysokość młaczność”- w tym miejscu 

warto wspomnieć, że wypiek ten został również 

nagrodzony Nagrodą Publiczności 

  

 Redakcja Globusika składa serdeczne gra-

tulacje wszystkim uczestnikom ostatniej edycji Ko-

łowego Ciacha. Dzięki Wam i waszym wypiekom 

została podtrzymana, jakże wspaniała grudniowa 

tradycja kołowa. Laureatom natomiast życzymy 

dalszych sukcesów na polu/dworze cukierniczym, 

tym samym licząc na owocną współpracę (tak 

choćby ciut ciasta miesięcznie za te wszystkie me-

my, które dla was robimy). 

 

To pisałem/am ja 

k3m 

 

Bibliografia: 

Bobak P., Wacławczyk P., 2021, Konwersacja na 

platformie Facebook 
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Kołowe Ciacho 
k3m 

 



Miniony rok 2021 był dla nas rokiem jubileuszo-

wym, świętowaliśmy 140 rocznicę założenia Koła Geo-

grafów UJ. Z tej okazji, jako członkowie i sympatycy 

KGUJ podjęliśmy wyzwanie zdobycia 140 szczytów na 

140-te urodziny Koła, w wyniku czego przez cały rok 

wytrwale dreptaliśmy górskimi szlakami, by godnie 

uczcić rocznicę założenia KGUJ! Przyszedł czas na 

podsumowanie i przedstawienie przebiegu akcji.  

 Poprzez zdobycie przynajmniej jednego szczytu, 

inicjatywę wsparło indywidualnie 38 różnych osób oraz 

3 ekipy zajęć terenowych i reprezentacja EGEA Kra-

ków. Razem osiągnęliśmy cel  

i zdobyliśmy aż 142 szczyty. Gratulacje! Szczególne 

wyróżnienie należy się osobom, które weszły na ponad-

przeciętna ilość szczytów, a są to: 

 

 Miejsce 1 - Maciej Bryndza- zdobywca 29 szczy-

tów, który szczególnie upodobał sobie Bieszczadz-

kie szlaki 

 

 Miejsce 2 - Justyna Tomica- zdobywczyni 21 

szczytów, głównie w Beskidzie Śląskim 

 

 Miejsce 3 - Mateusz Rajczyk- zdobywca 12 szczy-

tów, w tym najniższego „szczytu”  

w konkursie, jakim jest Wydma Łącka (30 m 

n.p.m.) 
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140 szczytów na 140 lat 
KGUJ 

Justyna Tomica 

Maciek na Tarnicy Mateusz właśnie zdobył Babią Górę 

Justyna i spółka na  Wyrchgórze 



Gratulujemy także Piotrowi Bobakowi, któ-

ry zdobył niezliczoną ilość szczytów pokonując 

cały łuk Karpat (artykuł na str: 13- 15)!   

Najwięcej górskich wędrówek odbyliśmy  

w okresie wakacji, zdobyliśmy wtedy ponad poło-

wę ze 140 szczytów (ryc.1.). Nasza aktywność zde-

cydowanie zmalała wraz z rozpoczęciem się roku 

akademickiego.  

 Obieraliśmy różne kierunki wędrówek - 

oprócz polskich szczytów, zdobyliśmy także 13 

szczytów poza granicami kraju, a uczestnicy akcji 

odwiedzili m.in: Czechy, Hiszpanię, Rumunię, Wę-

gry, Włochy, Ukrainę, a nawet Wyspę Króla Jerze-

go (w Antarktyce). Zdecydowanie najpopularniej-

szym Polskim kierunkiem okazały się jednak 

Bieszczady Zachodnie (ryc.2.). Chętnie odwiedza-

liśmy także Tatry Zachodnie, Beskid Śląski, Tatry 

Wysokie i Pieniny. Najczęściej zdobywanym 

szczytem okazała się Łysica - 3 wejścia. Zaliczyli-

śmy również kilka wejść na Kopce (nie tylko te 

Krakowskie), a także na tak nieoczywiste szczyty 

jak rozmaite punkty widokowe, górka spotterska 

czy wydma. 

Średnia wysokość zdobytego w ramach ak-

cji szczytu to 1095,4 m n.p.m. Łączna wysokość 

wszystkich zdobytych dla KGUJ szczytów wynosi 

aż 155,5 km, a więc prawie 18 razy więcej niż wy-

sokość Mount Everest! Można więc śmiało powie-

dzieć, że KGUJ w 2021 roku wspięło się na wyży-

ny swoich możliwości i udowodniło, że nie ma gór 

nie do zdobycia! Dziękujemy za wasze zaangażo-

wanie, zdobyte szczyty i kilometry, które pokonali-

ście, by uczcić 140 lat założenia Koła Geografów 

Uniwersytetu Jagiellońskiego! 
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Ryc. 1. Liczba szczytów zdobytych w ramach akcji w danym miesiącu 2021 roku. 

Ryc. 2. Liczba polskich szczytów zdobytych w ramach akcji.  



Chyba każdy z nas z utęsknieniem wypatru-

je każdego długiego weekendu w ciągu roku aka-

demickiego. Ubiegły listopadowy (11 listopada – 

14 listopada) był jednak wyjątkowo niecierpliwie 

wyczekiwany przez członków EGEA Kraków, któ-

rzy mieli wtedy wyjechać na wymianę z zaprzyjaź-

nioną jednostką z Halle. Nie była to jednak byle 

jaka, pierwsza lepsza wymiana. Wyjazd ten miał 

być pierwszym od ponad półtora roku 

(pozdrawiamy uczestników wymiany z La Rochel-

le w 2020 roku) w trakcie którego wszystkie plany 

organizacji sukcesywnie krzyżowane były przez 

pandemię. Oczekiwania były więc bardzo wysokie, 

a apetyty na starą, dobrą wymianę EGEA niewyob-

rażalnie zaostrzone. 

 Jak było? Krótko mówiąc – świetnie. Niem-

cy naprawdę postarali się ugościć nas najlepiej, jak 

tylko potrafili. W powietrzu dało się wyczuć stęsk-

nienie i ulgę, wszyscy bowiem w końcu zaznali-

śmy tego, co w studiowaniu geografii jest najlepsze 

– i to po jak długim czasie! Aby zachęcić Cię, czy-

telniku, do odwiedzenia Halle na własną rękę (albo 

po prostu do wzięcia udziału w innej, kolejnej wy-

mianie EGEA) przygotowaliśmy krótkie sprawoz-

danie z naszej wycieczki.  

Przed Tobą 8 rzeczy, które możesz zrobić podczas 

wymiany w Halle (podczas pandemii). 

 

1) W trakcie przesiadki przejść się na szybki, 

geograficzny spacer po Berlinie 

 

 Pierwsza proponowana przez nas aktyw-

ność może nie mieści się w narzuconych ramach 

przestrzeni, ale jest wymuszona specyfiką dojazdu 

do Halle. My korzystaliśmy z opcji najtańszej, czy-

li linii autobusowych Flixbus. Oznaczało to, że mu-

sieliśmy przejechać z Krakowa do Berlina, a na-

stępnie z Berlina do Halle. Jako geografowie nie 

chcieliśmy jednak zmarnować danych nam niemal 

trzech godzin w stolicy Niemiec, w związku  

z czym postanowiliśmy odwiedzić najciekawszą  

i zlokalizowaną najbliżej naszego dworca 

(Zentraler Omnibusbahnhof Berlin, ZOB) atrakcję 

– barokowy Pałac Charlottenburg i otaczające go 

ogrody. Nasz wybór okazał się strzałem w dziesiąt-

kę zarówno dla fanów architektury, jak i dla tych 

lubiących wypoczynek w otoczeniu zieleni. Kawa  

i ciastko nieopodal pałacu były wisienką na torcie 

naszego pobytu w Berlinie.  
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8 rzeczy, które możesz zrobić podczas wymiany  

w Halle (podczas pandemii) 
Jakub Słotwiński 

Obowiązkowe zdjęcie grupowe, tutaj na kampusie uniwersytetu w Halle.  



2) Odwiedzić najstarszą fabrykę czekolady  

w Niemczech 

 

 Po dojechaniu na miejsce, powitaniu nas 

piwem i pozostawieniu bagaży w mieszkaniach 

naszych rówieśników zostaliśmy poinformowani  

o pierwszej atrakcji, którą mieliśmy zobaczyć – 

kompleks fabryki czekolady Halloren. Jak dowie-

dzieliśmy się w mieszczącym się przy fabryce mu-

zeum, jest to najstarsza tego typu usługa w Niem-

czech, a miasto Halle w dużej mierze zawdzięcza 

swój rozwój wytwarzanej tam czekoladzie. Czeko-

ladzie i soli, mówiąc dokładniej, jako że w mieście 

funkcjonowały niegdyś liczne kopalnie soli (o pod-

stawach geologicznych tego faktu zostaliśmy przez 

naszych przewodników równie dokładnie poinfor-

mowani). Nietypowe powiązania między czekoladą 

a solą nie gasną jednak tutaj – najbardziej opiewa-

ne słodycze fabryki w Halle to Halloren Kugeln, 

czyli okrągłe praliny, które wyglądem przypomi-

nać miały guziki w mundurach pracowników 

wspomnianych kopalni soli. Podobieństwo na 

szczęście zatrzymywało się na kształcie, nie na 

smaku. 

 

3) Wspólnie coś ugotować 

 

 Grupowe gotowanie to coś w rodzaju punk-

tu obowiązkowego każdej wymiany EGEA, co ni-

komu raczej nie przeszkadza. Po zwiedzaniu moż-

na nieźle zgłodnieć, bodaj każdy chce skosztować 

czegoś nowego i – przede wszystkim – współpraca 

w kuchni łączy prawie tak dobrze jak alkohol. Pod-

czas tej wymiany mieliśmy okazję gotować wspól-

nie dwa razy. Za pierwszym razem przygotowywa-

liśmy zupę z soczewicy, za drugim zaś zapiekankę 

z brokułami i serem. Warto tu zaznaczyć, że przy 

każdej wymianie wszyscy dokładają starań, aby 

jedzenie było raczej wegetariańskie – jest spora 

szansa, że któryś z uczestników nie je mięsa.  

W tym roku udało nam się nawet przygotować 

wersje wegańskie, ale nie wyprzedzajmy faktów. 

Obie potrawy były pyszne i przede wszystkim bar-

dzo sycące. 

 

4) Zrobić „skok w bok” do Lipska 

 

 Ponownie wykraczamy poza ramy prze-

strzenne naszej wymiany, ale ponownie mamy na 

to dobrą wymówkę. Lipsk, mimo położenia w od-

rębnym kraju związkowym (Lipsk należy do Sak-

sonii, Halle do Saksonii-Anhaltu) jest bardzo silnie 

powiązany z Halle. Wiele ludzi mieszka w jednym 

z tych miast, a pracuje bądź studiuje w drugim. 

Lipsk jest miastem o wiele bardziej znanym i przez 

to o wiele droższym, z związku z czym niektórzy 

jego mieszkańcy próbują zaoszczędzić, funkcjonu-

jąc na co dzień w położonym w kierunku północno

-zachodnim Halle. Dzięki naprawdę pokaźnej skali 

tego zjawiska mieszkańcy obu miast mogą zakupić 

bilet komunikacyjny, który pozwala podróżować 

im wewnątrz Halle i Lipska oraz między nimi. 

MPK Kraków could never. Niemniej – w Lipsku 

zwiedzić można mnóstwo interesujących miejsc, 

ale dla nas to dwa okazały się być najciekawszymi. 

Pierwszym był odwiedzony nieco później kampus 

uniwersytecki, gdzie jeden z wydziałów ulokowa-

ny został w budynku powstałym wskutek rozbudo-

wania starego kościoła. Fasada tego budynku wy-

warła na nas niemałe wrażenie. Drugim był zaś Po-

mnik Bitwy Narodów, upamiętniający największą 

(nawet większą niż znane wszystkim Waterloo) 

klęskę Napoleona – Bitwę pod Lipskiem. Zaznacz-

my jednak – określenie pomnik jest tutaj nieco 

przesadne, jako że wskutek zgniłego wyżu rozpo-

ścierającego się nad Europą centralną jedynym, co 

widzieliśmy, był jego zarys. 
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Widzialność była tragiczna dzięki specyficznej sytuacji syn-

optycznej. Na pomysł zdjęcia Pomnika… wpadła Weronika.  



5) Imprezować w stylu EGEA 

 

 Nawet mimo pandemii można trochę zasza-

leć. Zarówno imprezy planowane przez członków 

EGEA Halle, jak i te planowane przez nas (podczas 

wizyty Niemców w Polsce, ale o tym kiedy indziej) 

odbywały się w dość okrojonym składzie, tak, aby 

zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem. 

Niemniej jednak można je było określić jako uda-

ne. Każdy bawił się świetnie, nie zabrakło gier in-

tegracyjnych (Piramida przypadła Niemcom do 

gustu) i niepodważalnie istotnej wymiany kulturo-

wej. Chcemy więcej imprez z EGEA Halle. 

 

6) Zobaczyć całkiem inny kampus uniwersytecki 

 

 Kampus uniwersytetu w Halle jest obiek-

tem niezwykle ciekawym i zdecydowanie innym 

od znanych nam, polskich kampusów uniwersytec-

kich. Jego podstawową cechą jest wykorzystanie 

budynków dawnej bazy wojskowej. Każdy z wy-

działów wygląda zatem podobnie; styl budynków 

jest prosty i monumentalny, są one zlokalizowane 

względem siebie w pewnych odległościach i zdają 

się współpracować w tajemniczy, niewidoczny dla 

przeciętnego człowieka sposób. Ciekawym aspek-

tem był tu ogród geologiczny położony między 

wydziałami geografii i geologii. Określany jako 

wystawa dydaktyczna, jest zbiorem eksponatów 

skał (tych niemało również wewnątrz obu budyn-

ków) i roślin, które z lotu ptaka tworzą kształty 

skamieniałości przewodnich. Aż przypomniała 

nam się pierwszoroczna geologia. 

 

7) Spojrzeć na Halle z góry 

 

 W pozytywnym tego określenia znaczeniu. 

Trzeciego dnia naszej wymiany Niemcy zabrali nas 

na późnojesienny spacer w lesie, którego celem 

była wieża widokowa położona na pomniejszym 

wzniesieniu. Z niej zobaczyliśmy całe Halle  

i dzielnicę Halle Neustadt, czyli coś na kształt na-

szej Nowej Huty. Dzięki wnikliwemu komentarzo-

wi naszego przewodnika Robina dowiedzieliśmy 

się, jak wiele wspólnego ma Kraków z Halle pod 

kątem urbanistyczno-historycznym. 

 

 

8) Pograć w planszówki. I napić się piwa 

 

 Na pewno nie tajemnicą jest sympatia 

Niemców do gier planszowych. Przy każdej okazji 

w postaci chwili wolnej padała propozycja wspól-

nego zagrania w mniej lub bardziej wymagającą 

grę planszową. Osobiście preferowaliśmy te pierw-

sze, choć ci bardziej ambitni z nas nie omieszkali 

jednej czy dwóch partyjek szachów. Ostatniego 

wieczoru wszyscy spotkaliśmy się w barze plan-

szówkowym, gdzie przy piwie podsumowaliśmy 

nasz wyjazd i rozegraliśmy kilka partii wybranych 

gier. To chyba taki niemiecki Netflix&Chill. 

I tak minęła nasza wymiana z EGEA Halle. 

Miasto to jest na pewno mało znanym, lecz defini-

tywnie wartym odwiedzenia. Wydaje nam się, że 

oko geografa dostrzega w nim znacznie więcej niż 

oko przeciętnego szaraka.  

Co istotne – najważniejszym aspektem na-

szego wyjazdu byli ludzie, członkowie tamtejszej 

jednostki EGEA – bez nich wyjazd wcale by się 

nie odbył. Możemy teraz powiedzieć, że mamy  

w tym mieście dobrych przyjaciół. Przyjaciół do 

tańca i różańca. 

O przyjeździe Niemców do Polski oraz  

o wymianie z Pragą opowiemy Wam następnym 

razem – może w formie slajdowiska? Trzymajcie 

się gorąco w tym nowym roku kalendarzowym! 
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Na dworcu w Halle Julek, nasz CP1, demonstruje kolej-

ny ze swoich talentów — balet.  



W ubiegłym roku, w trakcie przerwy waka-

cyjnej, wielu z nas odbyło przeróżne podróże, za-

równo na terenie Polski jak i zagranicą. Jako, że 

zapewne nie każdy słyszał o każdym z wojaży, po-

jawiają się pytania: Gdzie dotarliśmy? Co udało się 

nam zobaczyć? Przejdźmy zatem do meritum  

i opowiedzmy trochę o zeszłorocznych wyprawach 

Kołowiczów.  

 Zacznijmy od wypraw górskich, które były 

naprawdę intrygujące. Pierwszą z nich odbyła kol. 

Justyna, która wraz z przyjaciółką udała się na wę-

drówkę szlakiem Camino Francés, czyli Francuską 

Drogą św. Jakuba, prowadzącą do znanego wszyst-

kim Santiago de Compostela. Nieco bliżej wybrała 

się kol. Angelika, która przemierzyła trasę  Głów-

nego Szlaku Sudeckiego, mierzącego w swojej dłu-

gości 440 kilometry. Mimo niewątpliwego rozma-

chu rozmachu tych wypraw,  swego rodzaju 

„gwiazdą” został znany wielu kołowiczom kol. 

Piotrek, który wyruszył z Rumunii wzdłuż całego 

Łuku Karpat, docierając ostatecznie do Bratysłąwy, 

po 95 dniach podróży (tylko 2323 km – co to dla 

takich górołazów jak my? – autor tekstu całkiem 

sprawnie poczuwa się do wspólnoty doświadczeń  

z Piotrkiem – Red.). 

Od samego czytania o przemierzaniu tak 

dużych przestrzeni pieszo,  można poczuć się zmę-

czonym, a przecież wakacje powinny kojarzyć się 

również z relaksem i odprężeniem od ciągłej pracy 

nad kolejnymi projektami, czy też zajęciami 

(szczególnie dla wykładowców). W przypadkach 

nagłej potrzeby małowysiłkowego odpoczynku 

udajemy się więc raczej w miejsca takie jak na 

przykład ex prezes Mateusz, który wyjechał nad 

polskie Morze Bałtyckie (trasą Jastrzębia Góra – 

Władysławowo – Hel). A jeżeli chodzi o wyjazdy 

zagraniczne z kategorii wypoczynku niegórskiego,  

przoduje wśród naszych wyborów basen Morza 

Śródziemnego. Wyjechały tam zarówno kol. Ange-

lika [nie mylić z Angeliką wspomnianą wcześniej], 

która udała się do Lizbony i na Azory w ramach 

programu Erasmus+, jak i kol. Magdalena została 

kowbojką w hiszpańskiej prowincji Huelva. Do 

tego kol. Michał wyruszył do Chorwacji uczyć się 

profesjonalnego nurkowania. Ponadto, sam dołoży-

łem cegiełkę do powyższego zestawienia, wylatu-

jąc na tydzień do Rzymu, a w drodze powrotnej 

zatrzymując się w bajkowym Polignano a Mare. 

Mimo wszystko warto na koniec dodać, że takie 

podróże nie tylko służą czystej relaksacji – jako 

geografowie rozwijamy się, poprzez chłonięcie 

kultury kraju, w do którego się udajemy. Samo 

„wchodzenie” pośród rodowitych mieszkańców 

pozwala nam zobaczyć w jaki sposób żyje się na 

ich terenach, jakie występują tam zachowania,  

a także umożliwia nam bardziej otworzyć się na 

inne kultury. 

A jak już mowa o rozwoju, to nie wypada 

mi na samym końcu poruszyć tematu obozów nau-

kowych, których… cóż nikt z Koła nie zorganizo-

wał, ale za to kołowicze udali się na HydroBiesz-

czady, o których opowiedziały podczas październi-

kowych prelekcji obecne członkinię zarządu kol. 

Maja i Agnieszka. Jak więc zauważycie – geogra-

fowie spędzają czas wolny we wszelakich miej-

scach, odbywają niesamowite podróże jednocze-

śnie łącząc szeroko pojętą naukę z samym relak-

sem. Nie bójmy się zatem wyruszać w nieznane, bo 

kto wie – może w tym roku to ty, Drogi Czytelni-

ku, wygłosisz własną prelekcję. 
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Geografowie 

na wakacjach 
Aleksander Sielecki 
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I miejsce – Zarząd 

melodia: „Wieczorne Śpiewogranie” 

„Ballada zdalnego geografa” 

1. Kiedy covid nas opętał 
Rząd rozpostarł tren ciemności 
I gdy jechać nie możemy 
Szukać przygód i beztroski 

Ref. Śpiewam do was i do władzy 
Że terenu mi potrzeba 
Nowych dolin kartowania 
No i w Krempnej młynkowania, młynkowania 

2. Kiedy Teams już nas połączył 
Z dnia na dzień wciąż są usterki 
I gdy oczy już zmęczone 
są do GIS’a uprzedzone  

3. Kiedy czas terenu nadszedł 
Znów Outlooka słychać dźwięki 
Nie da rady, rząd się stroszy 
A ja tęsknię do kaloszy 

4. Kiedy życie w nas rozkwita 
Świat zatrzymał się skażony 
i gdy uczyć wciąż się chcemy 
jak w terenie kopać doły 

5. Kiedy Wacek razem z Siwką 
swoje studia w końcu skończą 
to następców mają godnych 
do pisania pieśni modnych 

6. Wtem zarządu pełna chmara 
Ma już cztery zwrotki nowe 
Lecz kończymy ten festiwal 
Z zaproszeniem na rozmowę  

7. Już śpiewamy całkiem długo 
jak to tęskno za terem 
ale bardziej to tęsknimy 
za Trzepaczem i Fiedeniem  

8. Kiedy w końcu to skończymy 
Każdy pójdzie w swoją stronę 
to odwiedźcie dziś koniecznie 
Globusika świetną stronę 

9. Razem z nami dziś spędzacie 
wieczór co ma godzin parę 
dziękujemy wam serdecznie 
za uśmiechy doskonałe 

II miejsce – zespół WBP 

melodia: „Gdzie ta keja?” 

„Atlantic” 

1.Gdyby tak doktorant przyszedł i powiedział:  

„Stary, czy masz czas?” 

Potrzebuje zaraz w teren jakąś nowa twarz, 

Beskid Niski, Park Magurski, a tam rzeki trzy  

Tam materiał na artykuł - to powiedziałbym: 

Ref. Gdzie ta Krempna, a przy niej ten las? 

Gdzie ten chlewik wymarzony w snach 

Gdzie te wszystkie bobry – władcy tam 

Gdzie ta brama, na szeroki świat 

Gdzie ta Krempna, a przy niej ten Wac? 

Gdzie ten chlewik wymarzony w snach 

W każdej chwili ruszam w taki rejs, 

Tylko jak, do Atlanicu wejść? 

2.Na południu mapy Polski leży mały park, 

Blisko niego dumnie stoi, zieloniutki gmach 

W kompasie igła zardzewiała, lecz kierunek znam 

Biorę klucz do mego punta i przed siebie gnam 

3.Przeszły lata zapyziałe, tama rosła znów 

A w żeremi dzielnie czuwał nasz przyjaciel bóbr 

Zaokrągliły się marzenia, wyjałowiał step, 

W Piątek marzy o załodze ten samotny łeb. 

 

Festiwal Piosenki  
Geograficznej 2021 
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III miejsce – Komisja Rewizyjna  

melodia: „Autobiografia” 

„Komisjografia” 

 

Już dwadzieścia lat  

Gdy usłyszał o nas świat  

W 1.03 nasz klub  

Dżagos radio zniósł  

Usłyszałem Bajki Blues 

Olek nie mógł w nocy spać  

Zboro ciągle piał 

Nie darował żadnych kar 

Znowu można było łkać  

W warunkowy gwar  

Jak tornado Ustrnul wdarł  

I poprawki... nie chciał dać 

 

Balon, Bóg wie gdzie  

Na zajęciach śpiewał też 

Mi nzal znowu wszedł 

Z zaliczenia wiór  

Napisałem masę bzdur  

I straciłem e ce te es 

Zarządowy szał  

Każdy do nich sprawę miał  

Zamiast do komisji iść 

A w sobotnią noc  

Był Zakrzówek, chata, szkło  

Jakże się chciało żyć! 

 

Było nas trzech  

W każdym z nas inna krew  

Ale jeden przyświecał nam cel  

Za kilka lat  

Mieć u stóp cały świat  

Wszystkiego w bród  

Finlandii łyk  

I nauka po świt  

Doktorantów w nas ciskał się duch  

Rewizji głos 

Z nami wasz los 

Nie bójcie się 

 

Nagroda Publiczności – Maciej Siwka 

melodia: „Tylko jedno w głowie mam” 

„Tylko jedno w głowie mam” 

 

Ref. Tylko jedno w głowie mam, 

budowa tam, 

odpłynąć tam, 

gdzie nie miał nikt żeremia! 

W głowie myśli mam,  

że jak nie będę sam, 

to skończę suszy stan, 

bo zrobię podtopienia. 

Ja nie mogę, ale plan 

znów podnoszę wody stan 

robię tamy nie dla dramy 

żyję sobie w wielu rzekach 

budzę podziw u człowieka 

pływam sobie tam gdzie chce 

czasem nawet z karpiem dnem 

nie jak wy na uwięzi 

robię domek se z gałęzi 

ogromna moja chata 

żyję sobie jak sarmata 

wielki basem mam przed chatą  

czy to zima czy to lato 

pływam sobie w tym basenie, 

ale przestrzeń sobie cenię 

więc gdy zjeżdża się rodzina 

to budowę rozpoczynam 

masz polane? Zalewamy 

budujemy nowe tamy 

to nie tylko puste słowo 

pracujemy zespołowo 

i na koniec kieruj kroki 

do wiklinowej tej zatoki 

podaj gałąź albo pień 

nie pracuje tylko leń 

suchy konar zaraz zmień 

nie pracuje-leń 
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Nieprawda, że ... 
 

… kot bez sierści to tygłys 

… Wacek ma DSy na morsowanie 

… Grecy się dwoją i Troją w pracy 

… najgorszy grecki kurier to Myleadres 

… kanadyjski magik przed występem mówi: 

saskotchewas 

… jak się pije na hejnał, to urywa się film 

pod koniec 

… najstarszym egipskim piosenkarzem był Thepolis 

… Lewica z otwartym Światem to Sandberg 

… Wiktor instaluje Adobe na respiratorach 

… a dobę to oni przeżyją 

… Bryndza jest magister honoris causa 

… kawalerka dla kobiet to panierka 

… hydrolog ma szansę tylko na związek 

wodowskazów 

... Autostrada w Austrii to austriostrada 

… ulubiona potrawa budowlańców to Castoramen 

… wyjazd do wszystkich instrumentów to sczyt 

wszystkiego 

… biorąc pod uwagę system miar Anglicy to mili 

chłopcy 

… Łukasz Fiedeń zapuścił pekaesy 

… jak ktoś nie schudnie przed latem to jest Summer 

time sadłness 

… spis powinien być elitarny nie powszechny 

… auto Dominiki to Paruchstatek 

… Żaneta cierpi na hurr durr brzuszny 

… Łagos przeszedł Covid w stylu alpejskim 

… Moder gra na ŚPOfh 

… Wacek rozpoczyna rok gastronomiczny 

… hydro.imgw.pl to flashscore dla geografa 

… ulubiony zespół gleboznawców to Btamina 

… Wacek lubi burgery well rare 

… ulubiona gleba gleboznawcy alkoholika to dran-

ker 

… reżim Dworskiego Potoku to monarchia 

… kobiety w Afryce powodują erozję 

… ulubiony makaron geografa to Carbonara 

… ulubioną funkcją geoekologów w Corelu jest 

węzeł 

… geograf ma geokompleksy jak dostaje wypłatę 

… Patrycja, Asia i Magda organizowały Konferen-

cję Małych Badaczy 

… Bobak obchodzi Karpaty łukiem 

… Natalia Tokarczuk dostanie ankietowego Nobla 

… w Bieszczadach występują nekrosole 

… w Tatrach panuje miroklimat 

… Wacek wykonuje ruchy masowe 

… zespół WBP to Wacka Brzuch Pełny 

… Agata i Patrycja mają Ochotnice 

… Ania nad Sanem 

… przepływ Sanu najlepiej mierzyć pływakiem 

… Słotwiński Park Narodowy 

… Magdalena Jesionek 

… po Walnym w Kole panuje matriarchat 

… kołem rządzi Fraxinus excelsior 

… ulubionym łamaczem językowym Rubena jest 

stół z powyłamywanymi nogami 

… w kubkach w Kole zachodzi proces eutrofizacji 

… ulubioną wódką Ja(n)kiela jest Pan Tadeusz 

… Arek chciał mieć monopol na Koło 

… Arek lubi grać w Monopoly 

… deszcz to gwałt hydrologiczny 

… to mówiła Kasia Filip 

… na terenówkach III rok żywi czyjaś matka 

… tego nie mówiła Kasia Filip 

… gleboznawcy przegrali zakład 

… małżeństwo Asi i Janusza to związek wodowska-

zów 

… rozwiedzeni profesorowie mówią do siebie ex 

cathedra 

… na Strefach i regionach morfoklimatycznych 

iskrzy 
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