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Drodzy Czytelnicy! 
Drogie Misie-Pysie! 
Słowo od Pani Prezes zjadło całe miejsce na ewentualne kwieciste 
powitania, zarówno nowej redakcji po wakacjach jak i  nowych 
Geografów. Zatem krótko: przed Wami kolejny (oby niecierpliwie 
wyczekiwany ;) numer Globusika skierowany do naszych pierw-
szorocznych kolegów - życzymy miłej lektury! 
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GLOBUSIK- Pismo Koła Geografów UJ 

Słowo od Pani Prezes 
 

 Witam wszystkich! Na początku gratuluję tym, do których ten numer specjalny Globusika jest skierowany, 

doskonałego wyboru kierunku. Jak bardzo doskonałego przekonacie się wkrótce. Na uznanie zasługuje również decy-

zja wyjazdu na Adapciaka! Jeśli go przetrwacie, nic nie będzie wam straszne. 

 Obecnie macie przyjemność uczestniczyć w Adapciaku, który już dawno wpisał się na stałe w Kołowy ka-

lendarz imprez. Wykorzystajcie ten czas i pytajcie starszych kolegów o to, co w życiu studenckim nurtuje Was najbar-

dziej. Po to właśnie jest ten obóz, żebyście dowiedzieli się jak poruszać się po kampusie, których pomieszczeń uni-

kać, a gdzie czuć się swobodnie. Student jednak nie tylko nauką żyje, a ponieważ jest tu na Lasku wielu Kołowiczów 

zaprawionych w bojach, to i o życie towarzyskie śmiało pytajcie! Obecni tu Kołowicze są skarbnicą wiedzy z której 

możecie korzystać aż do wyczerpania zapasów. A ja już teraz zdradzę Wam, gdzie warto spędzać przerwy: pokój 

1.03 na pierwszym piętrze, czyli po prostu siedziba Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego (KGUJ). Jest tu ka-

napa, na której można wypić herbatę (a jak, czajnik też tu jest!) i poczytać książkę wypożyczoną w kołowej bibliotece. 

Jest też niepowtarzalna atmosfera, która sprawia, że przebywają tu liczne rzesze geografów. Mam nadzieję, że wkrót-

ce przekonacie się, że w Kole warto spędzać czas nie tylko w czasie przerw.  

 A co czeka nas w najbliższym czasie? Przede wszystkim 130. rocznica powstania KGUJ, najważniejsze dla 

nas wydarzenie tego roku. I choć przygotowujemy je od dawna, wciąż jeszcze pracy jest wiele, więc jeśli tylko masz 

zapał i chęci to zapraszamy do współpracy. Informacji szukajcie na drzwiach do Koła (tam pojawiają się wszystkie 

ważne wiadomości).  

 Mam nadzieję, że licznie zasilicie szeregi naszego Koła i niedługo wypijemy razem herbatkę i nie tylko!  

               Renata Wójcik 
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Z ŻYCIA KOŁA 
To już było… 

W drugiej połowie lipca  w Paśmie Polic odbywał się 

obóz naukowy Koła Geografów UJ. Kartowaniem tere-

nowym objęto formy rowów rozpadlinowych, jaskiń 

szczelinowych - w tym nowo odkrytej Walasiej Jamy,    

a także fragment koryta Skawicy. Full geograficznie! 

 

W sierpniu Kołowicze brali udział w obozie                

naukowo-krajoznawczym w Rumunii. Poznali Buka-

reszt od podszewki - pieszo i na rowerze, policzyli 

wszystkie 7 tysięcy żarówek w żyrandolu wiszącym       

w największym budynku parlamentu na świecie, brali 

ozdrowieńcze kąpiele w błotnych wulkanach w Berca, 

schodzili górskie szlaki w Piatra Craiului, a na koniec 

zwiedzili urokliwy Brașov. 

 

Relacje z obu obozów już oczekują w redakcji na wyda-

nie w następnym numerze :) 
 

Dnia 13. września stara kołowa kanapa odchodząca na 

zasłużoną emeryturę została pożegnana z należnymi ho-

norami. Tego samego dnia jej miejsce zajęła nowa kana-

pa, która została ochrzczona imieniem Wiedza 

(ponieważ ją wnosimy do Koła;) Jej darczyńcą jest Ka-

sia Gaik, która została uhonorowana przez Zarząd doży-

wotnim tytułem Prezesa Partii Kanapowej. 
 

 

To nas czeka… 

W drugim tygodniu października odbędzie się spotka-

nie ogólnoinformacyjne dotyczące działalności Koła. 

Organizator spotkania - Pani Prezes, obiecuje wywiesić 

najbliższym czasie stosowne zaproszenie na drzwiach 

Koła. 

 
130-lecie nie zdarza się co roku! W listopadzie obcho-

dzić będziemy kolejną rocznicę zawiązania się Koła Geo-

grafów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W planach konfe-

rencja dotycząca działalności Koła i uroczysty Bal Geo-

grafów. Pilnie potrzebni są wolontariusze do pomocy 

przy organizacji uroczystości! 

 

Na jeden z listopadowych weekendów planowane są 

Otrzęsiny Pierwszoroczniaków. Już dziś warto zacząć 

się przygotowywać do rozpoznawania i bonitacji gleb po 

zmierzchu, rysowania profilu poprzecznego bioder Matki 

Polki i udzielenia poprawnej odpowiedzi na pytanie: wy-

chodzi się na dwór czy na pole? 

 

 

Co?, gdzie?, jak?, po co?, ale dlaczego?, no chyba 

was..?, czyli wszystko co chciałbyś 

wiedzieć o Globusiku 

 

Globusik - może to nie jest tytuł licujący czasopismu   

o niemal dwudziestotrzyletniej tradycji, o logo rozpo-

znawanym wśród geografów lepiej niż logo The Ti-

mes*, czasopismu, którego redaktorami było kilku 

obecnych pracowników naukowych Uniwersytetu Ja-

giellońskiego... Z drugiej strony jednak być może wła-

śnie ta pełna ciepłych uczuć nazwa stworzyła klimat, 

pod którego wpływem mogło rozwinąć się pismo o tak 

niespotykanym charakterze, łączące już od wielu lat 

studentów i wykładowców naszego Instytutu, chętnie 

czytane w sekretariacie, w gabinetach pracowników,  

w Kole, na korytarzu, a nawet w czasie zajęć. 

 

Pismo Koła Geografów zostało założone przez Maria-

na Kachniarza – ówczesnego Prezesa – pod koniec 

1988 roku. Pierwszy numer ukazał się w przeddzień 

Walnego Zebrania Koła i miał na celu poinformowanie 

o tym jakie sprawy zaprzątały głowy członków Zarzą-

du (o kulisach tworzenia pierwszych numerów można 

przeczytać we wspomnieniach ich twórcy zamieszczo-

nych w numerze 3/2009 niniejszego pisma). Na po-

czątku swojego istnienia Globusik wydawany był 

mniej więcej co miesiąc, lecz z biegiem czasu przero-

dził się w formę „nieregularnika”, który do dnia dzi-

siejszego ukazuje się w bardziej lub mniej oczekiwa-

nym momencie, jednak zawsze jest przyjmowany        

z ogromnymi emocjami. 

 

Redakcja Globusika była zawsze otwarta na wszyst-

kich chcących brać udział w jego tworzeniu niezależ-

nie od tego czy mieli tzw. „lekkie pióro” czy, jak niżej 

podpisany, wręcz przeciwnie.  

 

Nie wahaj się! I Ty możesz zostać Redaktorem naj-

poczytniejszego czasopisma w Instytucie Geografii       

i Gospodarki Przestrzennej! 

* - badania własne Redakcji przeprowadzone na repre-

zentacyjnej grupie 3 członków Redakcji 

 

Łukasz Musielok 

GŻMu 
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Komentarz do Mapy Koła Geografów UJ 
 Jak widzicie drodzy, w założeniu pierwszoroczni 
geografowie (choć pewnie wbrew woli autorów plan 
Koła większe zainteresowanie wzbudzi na wyższych 
latach), nie mogła do tej mapy powstać tradycyjna 
legenda. Jako, że złamaliśmy wszystkie zasady karto-
grafii, nazwijmy może ten twór z poprzedniej strony 
arcydziełem! Brzmi szumnie, ale łatwiej wytłumaczyć, 
że coś jest sztuką niż mapą. Poza tym pamiętajcie, że 
mapa jest jak kobieta: ani dokładna, ani wierna… Ale 
dość już tego filozofowania… Gdybym kontynuował je 
dalej nie doprowadziłoby ono Globusika nigdzie in-
dziej jak do śmieci. Tego przecież nie chcemy. Zatem 
do rzeczy. Co poszczególne „sygnatury” oznaczają? 
 

1) Prawdziwy Kołowicz to taki, który jest z Kołem 

zżyty. Nie ogranicza się jedynie do wypicia herbaty    
i (nie) umycia kubka. Myśli on o Kole nawet w dale-
kiej podróży i dlatego też na lewo od wejścia rozciąga 
się imponująca kolekcja pocztówek z dosłownie 
wszystkich stron świata! Od Syberii przez Warszawę, 
Zanzibar, Australię, aż po Patagonię i wiele wiele in-
nych miejsc o których mówi się, że „diabeł mówi tam 
dobranoc”. Geografowie eksplorują! 

2) Chodzi tu o tę szafę w kącie. Właściwie o to co 

znajduje się w środku… Nie jest codziennie otwiera-
na, ale sprzęt kołowy tam zgromadzony nie pozosta-
wia wątpliwości, że Koło dobija do 130-stki. Prawdzi-
wym hitem jest gustowny kociołek, który wygląda 
jakby żywcem wyjęto go z komiksów o Asteriksie. 
Został ostatnio użyty podczas obozu w Rumunii i spi-
sał się doskonale. 

3) Niestety dla wielu Kołowiczów Koło zaczyna się     

i kończy w tym właśnie punkcie. Obyś Ty drogi czy-
telniku adapciakowego Globusika nie stał się takim. 
Nie da się ukryć, że czajnik jest najczęściej używa-
nym sprzętem. Herbata, kawa, herbata, kawa etc. 
Monotonne ma życie, a i tak wszyscy o nim myślą! 

4) W oznaczonych więziennymi kratami miejscach 

znajduje się ponoć Kołowa Biblioteka. Tak dawno 
nikt jej nie otwierał, że krążyć zaczęła legenda iż za-
mknięto tam siejącego niegdyś postrach wśród stu-
dentów wykładowcę Kartografii. Może właśnie dlate-
go ta mapa jest tak infantylna... 

5) Nad szafami bibliotecznymi wiszą koszulki. Nie są 

one bynajmniej zdobyczą wojenną, zabraną pokona-
nemu wrogowi. Są nasze. Jedne starsze, inne młod-
sze. Możecie zobaczyć jak bardzo istotna jest trady-
cja noszenia kołowych koszulek. Ta najmniejsza, nie-
bieska, pochodzi z Dętek. Czym są Dętki? O tym 
przekonacie się jak spadnie śnieg! 

6) Oj, tak! KOŁOWA KANAPA! To wokół niej,          

a w zasadzie wokół jej poprzedniczki kręciło się Koło 
przez ostatnie miesiące. Ileż emocji wzbudził fakt, że 
w ostatnich tygodniach ten symbol prezesury mgr 
Keja wyleciał przez okno! (strzałka pokazuje drogę 
migracji ciężkiego sprzętu z pokoju Koła). Prawda 
jest taka, że kanapa była już w takim stanie, że nie 
było sensu jej trzymać dłużej, zwłaszcza że znalazła 
się następczyni! Co prawda nie nowa, ale na pewno 
bardziej skonsolidowana od poprzedniej. 

7) Stół. Na stole leży wszystko! Często jest sprząta-

ny, ale mimo to na stole zawsze jest mnóstwo rzeczy. 
Nic w tym dziwnego, w końcu przy stole siedzi zaw-
sze dużo ludzi.  Poza kwestiami czysto estetycznymi 
jego stan jest w porządku, jednak w ramach prognoz 
na przyszłość strzałkami oznaczono kierunki pełznię-
cia jego nóg. 

8) Spośród wszystkiego co tam leży, gościem spe-

cjalnym na kołowym stole jest Globusik. Wbrew te-
mu co można wnioskować na pierwszy rzut oka        
w Kole nie ma globusa. 

9) To nie jest tak, że w Kole są kubki a na około jest 

bagno, tylko odwrotnie. W Kole są kubki a w nich 
bagno. Oczywiście nie zawsze… Zdarzało się jednak 
niejednokrotnie, że chciały one wyjść z Koła. I jesz-
cze jedno: mało który kubek jest tak unowocześnio-
ny, żeby miał ucho… ale do tego łatwo jest się przy-
zwyczaić. 

10) Kołowy komputer (jeden z trzech). Usytuowany 

pod oknem w taki sposób, aby osoba wchodząca do 
Koła oglądała plecy osoby przy nim siedzącej. Co się 
przy tym komputerze robi? Różne rzeczy. Na przy-
kład sprawdza się USOSa, czyli taką stronę gdzie są 
wyniki egzaminów. Jeżeli wynik będzie taki jak na 
załączonym obrazku (czego redakcja prawie nikomu 
nie życzy) to znaczy, że nie jest dobrze i nie bardzo 
już jest co z tym zrobić. 

11) To taka swego rodzaju  kołowa świątynia. Wła-

śnie tutaj, pod portretami słynnych geografów, Euge-
niusza Romera i patrona Koła, Ludomira Sawickiego, 
znajduje się stojak z którego możesz wziąć sobie naj-
świeższego Globusika. Te mniej świeże znajdują się 
na stronie http://kolo.geo.uj.edu.pl w pdfie. 

12) Pajęczyna jest dla tego, że za szafami nikt nie 

sprząta. Taka jest smutna prawda, ale wiedza w nich 
się znajdująca jest na tyle ciężka, że uniemożliwia ich 
przesunięcie. Pająk narysowany został nie po to aby 
wystraszyć nową panią Redaktor, Sylwię Roman, ale 
dlatego, że jest to pająk krzyżak. Krzyż nie ma tutaj 
jednak podtekstu religijnego. Jest to sygnatura dla 
kołowej apteczki. Jak coś się komuś stanie to pamię-
tajcie, że wisi ona w kącie. 
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17) Legenda Koła Geografów! Szafa Habsburska. 

Niegdyś znajdowały się w niej najważniejsze doku-
menty, a dostęp do niej mieli tylko nieliczni. Dziś ku 
rozpaczy starszych Kołowiczów znajdują się tam tro-
chę mniej ważne rzeczy, głównie dlatego, że zamek 
jest stary i są szafy lepiej zamykane. Mimo tego nie 
straciła ona swojego prestiżu. Nieoficjalnie mówi się, 
że wyznacznikiem pozycji w Kole jest częstość otwie-
rania Szafy Habsburskiej. Nieważne po co. 

18) Przeszklona szafa, która spełnia rolę poczty ko-

łowej. Chcesz coś komuś zostawić? Połóż w prze-
szklonej szafie. Nie bój się, że ktoś coś ukradnie.       
U nas takie incydenty nie mają miejsca, no chyba, że 
do kradzieży zaliczymy pożyczanie na zawsze cu-
dzych długopisów. To dzieje się na masową skalę. 

19) Najbardziej tajemnicze i również moim 

(względnie skromnym) zdaniem najciekawsze miej-
sce w Kole. ARCHIWUM KOŁA GEOGRAFÓW. 
Znajdują się tam materiały z których można się do-
wiedzieć niemal wszystkiego na temat bogatej histo-
rii Koła (mamy 130 lat!). Jak Koło funkcjonowało, 
gdzie jeździło na obozy, jakie prowadziło badania, 
kto się z kim kłócił na Walnym. Wszystko. Po otwar-
ciu archiwum można w nim spędzić kilka godzin       
i nawet nie zauważy się upływu czasu. Polecam! 

20) Ta sygnatura oznacza trofeum. Taka skóra z nie-

dźwiedzia zdobyta na polowaniu. Naszymi trofeami 
nie są co prawda zwierzęta, niemniej jednak warto 
czasem podnieść wzrok i zobaczyć skarby. 

21) Tutaj bagno jest już prawdziwe. Mały kącik         

z wszystkim. Starymi plakatami (bywają bardzo cie-
kawe), nowymi plakatami (również bywają ciekawe), 
choinką i innymi dziwnymi rzeczami. Lepiej nie za-
glądać, bo można utonąć. 

22) Maszyna do pisania jest narysowana nieprzypad-

kowo. Dawniej było tak, że pisało się coś na maszynie 
i od razu było to wydrukowane. Na komputerze opcji 
do edycji jest tyle, że nikt nie potrafi tego policzyć, 
ale z drukowaniem jest już różnie. Z drukarki koło-
wej korzysta się często, ale nie każdy potrafi się z nią 
należycie obchodzić. Ma ona tendencje do długiego 
zastanawiania się nad tym czy drukować, czy nie. 

23) Stos kołowych papierów. Nieupoważnionym nie 

wolno się nawet zbliżyć, bo jeszcze coś zepsują, albo 
co gorsza przestawią. 
 

Maciek Czerski 

13) Dlaczego kosze na śmieci oznaczone są jako wul-

kany? Niby się z nich nie dymi, niby lawa nie wypły-
wa, bomb wulkanicznych próżno szukać, lapille po-
noć kiedyś były, ale się zmyły, dajki, hmm… dajki to 
inna historia. Nawet bazaltów nie ma! No to dlaczego 
wulkany?? Ekshalacje! Ekshalacje moi drodzy! Cała 
gama ekshalacji wulkanicznych. Z koszu na plastik     
i metal – solfatary, szkło – mofety, papier – fumarole, 
a z kosza pod tytułem inne wszystkie na raz ze 
wzmożoną siłą. Nic tylko wąchać i podziwiać! 

14) Z każdego wyjazdu dobrze jest mieć jakieś tro-

feum. Tablica rejestracyjna została z zeszłego roku     
z obozu na Węgrzech. Nikomu jej nie ukradliśmy! 
Znaleźliśmy ją… na bagnach! W parku narodowym 
Hortobagy! Cuda. 
 
A teraz przejdźmy do tzw. Pokoju Zarządu. Jest to 
miejsce znacznie bardziej ekskluzywne. Tam Zarząd 
potrafi odgrodzić się od reszty i obradować. Tam spo-
tkać można ludzi uczących się pilnie. Tam jest trochę 
inaczej. Zobaczcie sami: 
 

15) Kołowiczu powieś się! Ale w zimie tylko. Aby 

uniezależnić się od szatni instytutowej możesz zosta-
wić kurtkę w Kole. Pod warunkiem, że znajdziesz na 
nią miejsce. 

16) W tej szafie znajdują się przeróżne przyrządy 

kreślarskie, biurowe i wszystkie inne tego typu. Od 
linijek, przez spinacze, zszywacze, po markery i bibu-
łę. Ale ważna rzecz! Jest to sprzęt kołowy. Często 
zdarza się tak, że wchodzi do nas ktoś pożyczyć linij-
kę a potem zapomina jej oddać.  
 

Wielki kartograf Gerard Merkator w przeddzień 500. rocznicy 
swoich urodzin widząc mapę Koła przewrócił się w grobie...  
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Tofcia nawet Panią Prezes zagoniła do miotły  

Nieprawda, że...  

... podczas sierpniowego wypadu w Tatry redakcja Globusika 

została otruta! 

...  Tofcia zepsuła starą kanapę. 

... Koło zostało skartowane Garminami. 

... W pokoju Koła grasuje smok. 

... Na inauguracji roku akademickiego zostanie przeprowadzony 

egzamin z metod kartowania wysypisk śmieci. 

... Wysypiska śmieci stanowią kwintesencję geografii. 

... Mistrzem adapciaka zostanie ten, kto skartuje brodę chatko-

wego. 

... Króliki na Lasku są grube. One są puszyste.  

... Czerski kieruje Globusikiem z tylnego fotela;) 

W niedalekiej przyszłości... 

 Warto wiedzieć, co czeka Was – przyszłych Geogra-

fów – w najbliższym semestrze. Poniższy opis dotyczy 

przedmiotów, z którymi przyjdzie się Wam zmierzyć. 

Statystyka 

W zeszłym roku nieco zmieniła swe srogie oblicze z racji 

zmiany prowadzącego na prowadzących. Co prawda na-

dal nie można mieć zaufania do swojego obliczenia testu 

nieufności, a student nie zawsze potrafi wykonać rozkład 

t-Studenta, jednak prezentacja złożona ze 1000 stron 

w Wordzie ustąpiła na rzecz Power Pointa. Całki są nadal. 

Podstawy ekonomii 

Frekwencja na tych zajęciach z reguły jest dosyć spora, 

gdyż prowadzący co rusz raczy słuchaczy anegdotami 

typu szkolenie z zakresu prawidłowego picia koniaku 

(tylko chamy leją cały kieliszek!) czy przykłady „reklam 

z pomysłem” w ramach wykładu o gospodarce rynkowej –  

– tu Mariola O KOCIM spojrzeniu. Przede wszystkim war-

to pamiętać, co na każdy temat mówił Keynes. 

 

 

 

Podstawy geografii fizycznej z elementami astro-

nomii 

Na wstępie: do prowadzącego (dr hab.) nie należy zwra-

cać się per „docencie”! Czułby się wtedy niedoceniany     

i tego docenienia się domagający. Wykłady znane są 

z tysiąca i jednego dowcipu. Z astronomii elementów jest 

niewiele (trzy testowe pytania na egzaminie). 

Podstawy geografii człowieka 

Zazwyczaj wykłady te kojarzą się z pączkami i odległo-

ścią, jaką konsument jest w stenie pokonać aby je nabyć, 

studniami w Londynie oraz podziałem rynku zbytu na 

strefy pomidorów i ziemniaków. Poznacie tam termin 

„efekty mnożnikowe”, który prześladował Was będzie co 

najmniej do licencjatu. 

Geologia 

Prezentacje w Power Poincie są niezwykle kolorowe, 

prowadząca miłym głosem opowiada o minerałach, 

a rozczulenie budzą historie zapisu życia skamieniałego 

już trylobita (tu sobie chodził, tu spał...). Szkoda tylko, że 

na empiryczne poznanie wyświetlanych skał i minerałów 

poczekać trzeba do drugiego roku (lub pofatygować się 

do ekspozycji w Instytucie Geologii). 

Sylwia Roman 

 


