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Witamy Was, Drodzy Czytelnicy! 

 

Ostatnimi czasy globusikowa redakcja nie rozpieszcza-

ła czytelników, gdyż kołowy nieregularnik  wychodził 

bardzo rzadko. Teraz jednak przeżywamy prawdziwy 

renesans twórczy i wydajemy nowy numer zaledwie 

trzy tygodnie po poprzednim. 

Ten numer wydajemy specjalnie z okazji Walki o Złotą 

Sowę. Uczestnicy znajdą w nim program konferencji, 

a także wywiad z pomysłodawcą całej imprezy - Łuka-

szem Kowalskim. 

Jak wszyscy którzy regularnie odwiedzają siedzibę Ko-

ła wiedzą, ostatnimi czasy pleśń góruje nad kubkami. 

Globusik nie mógł pozostać obojętny wobec potencjału 

badawczego skażonych kubków, dlatego prezentujemy 

wyniki przeprowadzonych badań. 

 

Życzymy miłej lektury! 
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To już było… 

 

GISDay (odbył się 14 listopada 2012) 

Travenalia (odbyły się 26-28 października dzięki 

zaangażowaniu wielu członków Koła) 

Slajdowisko Iran (odbyło się 8 listopada i przy-

ciągnęło szeroką publiczność) 

Slajdowisko Andaluzja (odbyło się 14 listopada 

w Cafe Szafe) 

Z ŻYCIA KOŁA 
 

To nas czeka… 

 

Urodziny Koła! Już jutro, 17 listopada w ka-

wiarni Piast. 

Otrzęsiny (23 - 25 listopada, Chatka pod Potrój-

ną) 

Zwracamy uwagę na fenomenalny plakat na ko-

łowych drzwiach! 

Slajdowisko z Górnego Karabachu (22 listo-

pada w Cafe Szafe). Opowie Masaj! 

Andrzejki 

Walne 

(przyjdź na Walne, bo Cię walnę!) 

6 grudnia 2012, OBECNOŚĆ OBOWIĄZKO-

WA! Nowe władze same się nie wybiorą! 
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WALKA O ZŁOTĄ SOWĘ 

Program konferencji 

PROGRAM 

Piątek:  

20.00  

 Spotkanie integracyjne (miejsce spotkania: 

 przystanek tramwajowy Stradom) 

Sobota: 

9.30 – 12.25  

 Konferencja (IGiGP UJ, ul. Gronostajowa 

 7, Kraków, sala P. 1.01) 

12.30 

 Obiad (Smocze Jadło) 

14.30 – 18.30  

 Wycieczka po Podgórzu (miejsce rozpo-

 częcia: przystanek tramwajowy Korona) 

20.00  

 131. Urodziny KGUJ (klubokawiarnia 

 „Piast”, ul. Piastowska 47) 

 

 

 

 

 

 

PLAN KONFERENCJI 

9.30 – 10.00  Otwarcie konferencji (dr hab. 

 Jarosław Balon Z-ca Dyrektora IGiGP 

 UJ ds. Studenckich, Renata Wójcik Pre-

 zes KGUJ) 

10.00 – 10.20  BORNHOLM Kołem się toczy, 

 Daria Piątkowska, Joanna Żarnowska,  

 Karolina Dąbrowska SKNG UMK 

10.20 – 10.40  Obiekty sakralne przy Głów-

 nym Szlaku Beskidzkim,  Jacek Mucha, 

 Natalia Dąbek KGUJ 

10.40 – 11.00  Propozycja ścieżek dydaktycz-

 nych na terenie gminy Ustronie Mor

 skie, Karolina Trąbka, Olga Grajek 

 SKNG UŚ 

11.00 – 11.20  Wpływ podczyszczonych ście

 ków bytowo - gospodarczych na jakość 

 wód powierzchniowych na obszarach 

 objętych i nieobjętych ochroną przyro-

 dy, Paulina Jamrozik, Bartłomiej Olesz-

 ko KGUJ  

11.20 – 11.50  Sesja posterowa 

11.50 – 12.10  Przerwa kawowa  

11.10 – 12.25  Ogłoszenie wyników konkur-

 su „Walka o Złotą Sowę” 



Wywiad z Łukaszem „Kejem” Kowalskim, 

prezesem KGUJ w latach 2008 - 09, pomy-

słodawcą i pierwszym organizatorem 

„Walki o Złotą Sowę” 
 

 

Skąd pomysł na nazwę konkursu „Złota Sowa”? Czy 

nie było tak, że najpierw mieliście statuetkę, a potem 

wymyślaliście jaki konkurs do niej zrobić? 

 

Nie. Najpierw był pomysł na konkurs. Jeśli chodzi o sa-

mą Sowę, zaczęło się od tego, że na 125-lecie powstała 

pierwsza kołowa telewizja - TV Sowa. Zaprezentowała 

ona wywiady przeprowadzone przez Agatę Owczarek 

i Bartka Hawełkę z byłymi członkami Koła Geografów. 

Stąd właśnie nazwa. Oczywiście również dlatego, że So-

wa jest w logo Koła. 

 

A skąd pomysł na badania grupowe? Czy przypad-

kiem nie chodziło o to, że zrobiłeś badania o kibicach 

w Nowej Hucie i chciałeś je gdzieś zaprezentować? 

 

No cóż… Była to jedna z przyczyn (śmiech). Ale nie 

jedyna. Choć zawsze uważałem, że w Kole na pierw-

szym miejscu powinny być imprezy to zawsze byłem 

zwolennikiem robienia też badań naukowych, żeby się 

czegoś nauczyć. Każdy z nas robi indywidualnie bada-

nia, czy do magisterki, czy na zajęcia. Poza tym badania 

indywidualne prezentowane są na Zjazdach Kół Nauko-

wych. Dlatego grupowość miała ten konkurs wyróżniać. 

Wiedzieliśmy, że Koła naukowe od zawsze robią bada-

nia grupowe, ale nigdy nie było czasu i miejsca żeby je 

wspólnie zaprezentować. 

 

A jakie były nastroje w Kole, gdy przedstawiłeś ten 

pomysł? Czy to był entuzjazm, czy sceptycyzm, czy 

też coś w stylu: „Keju… coś ty znowu rozkminił…”? 

 

Może nie tyle w Kole co w Zarządzie, bo tam nad tym 

dyskutowaliśmy. Sam pomysł był z tego co pamiętam 

przyjęty dość entuzjastycznie, ale zaraz pojawiły się gło-

sy, że przecież nie mamy na to czasu. 

 

Co sprawiło Wam największą trudność podczas orga-

nizacji? 

 

Tak naprawdę nie było jakichś wielkich trudności. Naj-

większą było to, że w czasie organizacji mieliśmy bardzo 

dużo innych spraw na głowie. Przede wszystkim mieli-

śmy rocznicę obchodów 50-lecia reaktywacji Koła oraz 

20-lecia istnienia Globusika i z tej okazji organizowali-

śmy Bal Geografa. To była jedna z większych i ważniej-

szych imprez w tamtym czasie. Dlatego właśnie mniej 

uwagi mogliśmy poświęcić organizowaniu Sowy pod 

kątem technicznym. Poza tym pamiętam, że zaraz przed 

Złotą Sową wyjechałem z Masajem do Maroka i w tym 

czasie wszystkie obowiązki przypadły na resztę Zarządu. 

 

Czyli to było tak że wymyśliłeś, a potem już sprawo-

wałeś tylko funkcję kontrolną? 

 

No tak. Na tym to trochę polega. W końcu nie tylko ja 

byłem w Zarządzie. Ale nie było to tak, że ja nic nie ro-

biłem, bo roboty miałem naprawdę sporo. Poza tym 

w wypadku tego typu imprez najważniejszy jest marke-

ting. Pierwsza informacja została ogłoszona już na Dęt-

kach, potem wysyłałem maile do Kół, a potem pojecha-

łem na Zjazd Kół Naukowych i tam też prowadziłem 

kampanię reklamową Złotej Sowy. W zasadzie wszystkie 

te trzy źródła reklamowania odniosły sukces. Trudnym 

zadaniem było też stworzenie regulaminu. Tutaj najbar-

dziej pomagała mi Ania Łobodzińska, ale też Agata Ow-

czarek i Ania Bieniasz. Poza tym, żeby nie było, że wy-

kpiłem się od organizacji i pojechałem do Maroka, stwo-

rzyłem jeszcze oprawę graficzną i logo Złotej Sowy, któ-

re nie jest tym którego się teraz używa i zrobiłem też 

plakaty. 
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„Fajnie by było gdyby Złota Sowa odbyła 

się na jakimś zamku” 
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Jak skomentujesz to, że między odbywającą się aktu-

alnie Złotą Sową, a tą którą Ty organizowałeś były 2 

lata przerwy? 

 

Moim zdaniem powinien to być rok przerwy. Jeżeli są 

dwa lata przerwy, czyli jeżeli Złota Sowa jest organizo-

wana co trzy lata, to osoby które pojadą na Sowę pierw-

szy raz i im się to spodoba to na następną już nie pojadą 

bo zdążą skończyć studia. Chyba, że ktoś byłby na dru-

gim roku biorąc udział pierwszy raz. 

 

Złośliwi twierdzą, że w tym roku więcej jest organiza-

torów niż uczestników Złotej Sowy. Był sens jej orga-

nizowania przy tak małym zainteresowaniu? 

 

Jest to kwestia dyskusyjna, ale mimo to uważam, że jest 

sens. Grupy wykonały swoją pracę, napisały artykuły 

i stworzyły postery. Przy takich badaniach zawsze moż-

na nauczyć się wielu rzeczy, chociażby pisania artyku-

łów czy tworzenia prezentacji, a są to rzeczy które 

w przyszłości mogą się takim osobom przydać, więc na-

wet jeśli przyszłyby dwie grupy, które by się nauczyły to 

sens by był. 

 

A podoba Ci się nowy plakat Złotej Sowy? 

Nie. Ale powiem tak: wymyśliłem konkurs, a to co się 

z nim dalej stanie to należy do was. Także ja za ten nowy 

plakat nie odpowiadam. 

 

Sowa jest z natury ptakiem nocnym, więc czy nie 

uważasz, że konkurs powinien odbywać się w nocy? 

 

Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł! W ogóle w swo-

jej wersji plakatu Złotej Sowy (tej pierwszej) czerpałem 

inspiracje z Harry’ego Pottera. Oczywiście pod kątem 

grafiki, a nie metodologii badań. Fajnie byłoby gdyby 

Złota Sowa odbyła się na jakimś zamku. W ogóle to nasz 

Kampus jest trochę szpitalny, więc faktycznie mogłoby 

się to odbywać gdzie indziej. 

Co byś powiedział gdyby jakiś inny uniwersytet 

chciał zorganizować Złotą Sowę? Np. Warszawa albo 

Gdańsk. Czy byłoby to Twoim zdaniem do przyjęcia? 

 

Myślę, że Kraków jest ładnym miastem więc powinno to 

zostać w Krakowie. Tak serio to fajnie by było gdyby-

śmy organizowali jakąś imprezę cykliczną, nie tylko 

Dętki. Poza tym przenoszenie jej gdzie indziej mogłoby 

ją zabić. Jak by to wyglądało gdybyśmy ludziom 

np. z Sosnowca powiedzieli, że mają to zorganizować za 

dwa lata? Według mnie powinna to być nasza firmowa 

impreza. 

 

Obecna Złota Sowa jest już praktycznie zorganizowa-

na, ale być może czytają nas też przyszli organizato-

rzy tej imprezy. Czy masz dla nich jakieś rady? 

 

Przeglądać archiwalne numery Globusika. A tak poza 

tym to proponuję tak jak w przypadku pierwszej edycji 

opierać się na badaniach które już były wcześniej robio-

ne. Na przykład poprzednio wyniki swoich badań przed-

stawiła tzw. Grupa Tatrzańska. Czyli najpierw trzeba 

zrobić badania, a potem myśleć o Sowie. Poza tym zau-

ważyłem, że Złota Sowa jest organizowana w formie 

takiej konferencji jak na przykład dla doktorantów, czyli 

jest artykuł, poster i prezentacja. Mimo to uważam, że 

w wypadku takich konferencji dla Kół nacisk powinien 

być kładziony na integrację. Przede wszystkim chodzi 

o to żeby się poznać. To nie mają być jakieś skompliko-

wane tematy, które są w stanie zrobić np. tylko dwie oso-

by. Chodzi o to żeby zaangażować jak najwięcej osób 

i to jest właśnie przesłanie Złotej Sowy, że można zrobić 

fajne badania w dużej grupie. Jak się zbierze większa 

grupa to badania można przeprowadzić bardzo szybko 

i sprawnie. Jak chodzi o Sowę to trzeba się trochę wylu-

zować. 

 

Rozmawiał: Maciek Czerski 



Kompleksowe, wieloaspektowe badania gru-

powe dotyczące pleśni w kołowych kubkach, 

jej charakterystyki, genezy, dynamiki i wpły-

wu na życie Kołowiczów. 

 
Bartek Oleszko, Basia Peek, Maciek „Czerski” Czerski, 

Aga Świgost 

 
 

 
 

Cóż to za pleśń? 

 

W Kole wykształciły się co najmniej 3 gatunki grzybów 

niższych z rodzajów: aspergillus, ryzopus i pelicynium 

(Doktor z gruzińskiej wioski 2012). Pojawiły się również 

fascynujące drożdże czerwone oraz seratia specium. 

Stopień zasiedlenia pożywek świadczy o co najmniej  

dwutygodniowym okresie zasiedlenia mikrobioty. Czyli 

tłumacząc z Oleszkowego na polski – nikt nie mył kub-

ków od ho ho ho, a może i dłużej! 

 

Entuzjazm niektórych Kołowiczów potęgowany jest fak-

tem, że niektóre z zaobserwowanych gatunków mogą 

powodować halucynacje. Z pewnością da się stwierdzić,  

że gatunki te produkują antybiotyki i substancje silnie 

kancerogenne. 

 

Obecnie Koło można uznać za skażone dużą ilością za-

rodników. Wszelkie pokarmy zostawione w pokoju 1.03 

będą się zapleśniały znacznie szybciej niż do tej pory 

(Doktor z gruzińskiej wioski 2013)1. Musimy uważać co 

zostawiamy! Ponadto chcieliśmy ogłosić, że kołowa lo-

dówka jest już otwarta. Znajduje się za oknem i działa 

jak kampusowy ogródek  meteorologiczny wskazuje ni-

ską temperaturę. 

 

 

Wpływ pleśni w kubkach na drogi migracyjne Koło-

wiczów w pokoju 1.03 

 

 

 

 

W czasie dwutygodniowych badań terekameralnych pro-

wadzonych na szczególnie niebezpiecznym obszarze 

zaobserwowano szereg zadziwiających zdarzeń. 

 

Pleśń (pieszczotliwie Pleśnilla) rozpoczęła proces opusz-

czania kubków. Jej ekspansywność jest porównywalna z 

imperium Aleksandra Wielkiego w czasach świetności. 
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1 Koło miażdży system i zamieszcza w Globusiku cytacje z przyszłości!  

Czy Koło pleśnią stoi? 

Salę i rok jak zwykle zjadł smok! 

A legenda była właśnie o smoku... 



Kubki, pomimo dynamicznie rozwijającej się zawartości, 

przemieszczać się nie chciały (szczególnie w stronę 

umywalki). Doprawdy niebywałe, jak szybko przedmiot 

nieożywiony, jakim jest ceramiczny kubek zamienił się 

w tętniące życiem siedlisko różnych organizmów. 

 

 

Od zarania kampusowego rozdziału w historii Koła Ko-

łowicze okrążali kwadratowy stół. Ekspansja pleśni do-

prowadziła do gwałtownej zmiany tradycyjnego szlaku 

migracyjnego. Podświadomie większość osób zaczęła 

docierać do położonego pod oknem komputera drogą 

południową, która jest o kilkanaście centymetrów dłuż-

sza i najeżona niebezpieczeństwami w postaci kanapy, 

rozbudzającej drzemiące we wszystkich (no może z wy-

jątkiem Pani Skarbnik) pokłady lenistwa. Dawniej droga 

południowa była jeszcze niebezpieczniejsza. Migrantom 

zagrażały postawne tomiszcza książek wyłaniających się 

z bibliotecznych szaf. Ostatnimi czasy oporne na wiedzę 

mózgi Kołowiczów chronione są przez pancerne wrota 

biblioteki, których od niepamiętnych czasów nikt nie 

odważył się otworzyć. 

 

Dzięki starej, ale jarej metodzie pomiarowej, na tzw. czu 

ja (Pan Mietek spod sklepu 1950) obliczyliśmy z wielką 

precyzją dane migracyjne. Drogę południową wybiera 

78% Kołowiczów świadomych zapleśnienia kubków 

oraz 54% nieświadomych (kierujących się zapewne pod-

świadomością). W środę, dnia 7 listopada AD 2012 red. 

Basia Peek dokonała jednego z najbardziej heroicznych 

czynów w nowożytnej historii Koła, umyła kompletnie 

zapleśniałe kubki. Zmierzyła się z uciekającymi grzyba-

mi, nie używając specjalistycznego sprzętu (skafandra 

lub przynajmniej glebolaboratoryjnego fartucha). Gdy 

pleśni już nie było drogę południową wybierało zaledwie 

43% Kołowiczów, a większość przechodziła obok znacz-

nie bardziej już higienicznych kubków. 

 

 

Podsumowanie 

 

Koło przesiąkło. Jest skażone. Pleśni nie da się już wy-

plenić, bo zarodniki są wszędzie. Stanęliśmy na rozdrożu 

i mamy dwa wyjścia. Albo kontynuować projekty ba-

dawcze dotyczące pleśni, albo regularnie zacząć myć 

kubki. Znając kołowe realia, postawimy pewnie na nau-

kowość… 
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Ta Sowa zobaczyła pleśń 

w kołowych kubkach! 

A ta zauważyła potencjał naukowy w rozwijających się grzybach. 

Zgadnij co to za kontynent! 



Dnia 7 listopada 2012 w geomorfologicznych laborato-

riach doszło do wydarzenia bez precedensu! Prawdopo-

dobnie po raz pierwszy w swojej 131-letniej historii Koło 

dokonało adopcji. Nie chodzi jednak o przygarnięcie ja-

kiegoś bezdomnego futrzaka, tylko… ŚWIĘTEGO STA-

NISŁAWA! W nomenklaturze naukowej – osuwisko im. 

wyżej wymienionego. 

 

Wydarzenie to jest pokłosiem wrześniowego obozu Kra-

ków – Gdańsk w Łazach. Ciężka praca uczestników, pod 

merytorycznym kierunkiem dr Dominiki WW, dr Anny 

Michno, oraz mgr. inż. Mateusza Sobuckiego zaowoco-

wała zebraniem licznego materiału dowodowego w po-

staci danych z pomiarów, dendropróbek, woreczków 

z osadami etc. Materiały te zaległy w podziemiach kam-

pusu i czekają na opracowanie… 

 

Adopcja nie sprowadza się jednak do jednorazowego za-

siłku. Nasz podopieczny wymaga szczególnej opieki 

(zwłaszcza jak zmoknie!). Dlatego też liczymy, że w naj-

bliższych latach Kołowicze tłumnie i regularnie odwie-

dzać będą osuwisko, wykonując cykliczne pomiary. 

Zadań do wykonania będzie wiele. Najistotniejszym 

z nich będzie sprawdzenie, czy św. Stanisław się poru-

sza! Ale to nie wszystko. Na dociekliwych czeka również 

wyznaczanie stref najbardziej w jego obrębie aktywnych. 

Techniki pomiarowe będziemy stosować wszelakie. Oso-

by uczestniczące w monitoringu będą miały m.in. możli-

wość nauczenia się (bądź udoskonalenia swych zdolno-

ści) obsługi niwelatora. Wykreślanie profili z mili-

dokładnością (bynajmniej nie chodzi tu o wykreślanie 

profili na papierze milimetrowym) dla nikogo z uczestni-

czących nie będzie problemem. 

 

Osuwisko od lat 90’ jest samotne i dlatego wymaga opie-

ki z NASZEJ strony! Kołowicze! Zdejmijmy z Łazów 

klątwę św. Stanisława*. Przygarnijmy je i badajmy regu-

larnie. Liczymy na Wasze zaangażowanie. 

 

* Święty Stanisław wędrował ze Szczepanowa do Krako-

wa pieszo. W ówczesnych czasach ciężko było o inny 

transport… Gdy przychodził do jakiejś wsi, prosił miesz-

kańców o przyjęcie na noc pod dach. Jedynym miejscem 

gdzie odmówiono mu noclegu były Łazy. Przyszły świę-

ty musiał więc spędzić noc pod gołym niebem i przeklął 

mieszkańców wsi. 

 

Maciek Czerski 

Basia Peek 
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Nieprawda, że... 
Oleszko przeczytał całą Wikipedię 

Połowa redakcji Globusika to faszyści 

Red. Sylwia Roman jest w Globusiku strażniczką 

czcionki Times New Roman  

Wszyscy czytają Globusika a Oleszko rozpoznaje 

w nim gatunki sów 

Mariusz jest największym maślakiem w Kole  

Mucha nie chucha  

Wszystkie sowy mieszkają w dziuplach 

Sylwii myli się Szlachetna Sowa ze Złotą Paczką 

Mleko nad Krakowem skisło 

Słowo od Prezesa 
Wielkimi krokami zbliża się Walne Zebranie 

członków Koła. W tym roku oznaczać ono będzie wiele 

zmian personalnych, w tym tą najważniejszą – prezesow-

ską.  Ze swojej strony bowiem z całą pewnością mogę 

obiecać, ze na kolejną kadencję nie dybię. Praca na rzecz 

Koła niewątpliwie była wyczerpująca i wymagała wielu 

poświęceń, ale gdybym mogła cofnąć czas na pewno nie 

zamieniłabym ostatnich trzech lat! Korzystając z możliwo-

ści wypowiedzenia się na łamach tak znaczącego czasopi-

sma jak Globusik, chciałam podziękować wszystkim tym, 

z którymi przyszło mi współpracować przez cały okres 

mojej kadencji. Za wsparcie, krytykę (mimo, iż nie zawsze 

dobrze ją znosiłam), czasem wyręczenie mnie w obowiąz-

kach a czasem zarzucenie nowymi problemami. Wszystko 

to sprawiło, że moje CV będzie pełniejsze. A tak mówiąc 

poważnie, i te słowa chciałam skierować głównie do osób 

młodych kołowym stażem, nie ma nic wspanialszego, niż 

spędzenie pięciu (sześciu, a może i więcej :P) lat studiów 

angażując się w prace Koła! Można zebrać wiele doświad-

czeń, nauczyć się pracy w grupie, tworzyć oficjalne pisma, 

wypowiadać się publicznie… I najważniejsze – poznać tak 

wielu wspaniałych ludzi!  

A wszystko zaczęło się, gdy na pierwszym roku, 

po jednym z wykładów koleżanka powiedziała „To co, 

idziemy zapisać się do tego Koła?”. 

Renata Wójcik 

Koło adoptuje  
osuwisko! 


