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Witamy Was, Drodzy Czytelnicy! 

 

Krótko po wydaniu ostatniego „Globusika” z okazji 

„Złotej Sowy” oddajemy w Wasze ręce kolejnego. Tym 

razem specjalnie na Walne. Dlaczego akurat na Wal-

ne? Redakcja jest całkowicie neutralna politycznie 

i  nie popiera (przynajmniej oficjalnie) żadnego kandy-

data na Prezesa ani do Zarządu. Chodzi o to żeby już 

nigdy więcej w rubryce Geografioły nie pojawił się 

niczyj nagrobek z dopiskiem: „zmarł z nudów na Wal-

nym KGUJ”.  

Walne jest śmiertelnie nudne, ale to wydanie Globusi-

ka jak zawsze zabójczo ciekawe! 

Życzymy miłej lektury! 
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Kącik naukowy 

 
 

  
Przed ponad stu laty panowało przekonanie iż 

występujące na Babiej Górze jeziorka są pochodzenia 

polodowcowego. Z upływem czasu pogląd na temat ich 

genezy uległ zmianie i dziś już wiemy iż związane są one 

z osuwiskami. Inne obserwowane w Polsce jeziorka osu-

wiskowe wykazują znaczne zróżnicowanie tak morfolo-

giczne jak i pod względem wielkości. Najmniejsze z nich 

zajmują zaledwie kilkanaście metrów kwadratowych po-

wierzchni, natomiast największe mieszczące się na ob-

szarze Polski mierzą niemal 1,5 ha powierzchni. Ze 

względu na tak duże dysproporcje znane są tylko te naj-

większe obiekty, jak np. Jeziorka Duszatyńskie czy też 

Beskidzkie Morskie Oko w Szymbarku,  

a o pozostałych wiemy bardzo niewiele. W literaturze 

brak jest nawet informacji o chociażby przybliżonej licz-

bie tych obiektów. Dostrzegliśmy tu zatem zapotrzebo-

wanie na przeprowadzenie badań nad rozmieszczeniem  

i genezą jeziorek osuwiskowych w Karpatach polskich. 

W ramach projektu organizowanego wspólnie 

przez Koło Geografów UJ oraz Studenckie Koło Nauko-

we Geografów UP wykonanych zostanie kilka zadań.  

W pierwszym etapie badań, który rozpocznie się na wio-

snę przyszłego roku, wykonane zostanie kartowanie je-

ziorek z obszaru Pogórza Rożnowskiego, Pasma Lubania 

oraz Masywu Babiej Góry. Zinwentaryzowane na tych 

obszarach obiekty będą następnie monitorowane w celu 

określenia ich funkcjonowania. Równocześnie prowadzo-

na będzie inwentaryzacja obiektów w poszczególnych 

mezoregionach. Ponadto powstające podczas prac nowe 

problemy badawczymi będą dodawane do projektu. 

Dotychczas w projekt zaangażowało się 12 osób 

z obu Kół. W związku z ogromem czekającej pracy 

wszyscy chętni do zaangażowania się w badania proszeni 

są  o kontakt. Każdy znajdzie jakieś zadanie dla siebie! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Jarosław Cebulski (UP) – jarekcebulski@op.pl 

Paweł Franczak (UJ) – franczak.p@op.pl 

Paweł Franczak 

Projekt: „Karpackie jeziorka osuwiskowe”  

Mokry Stawek (fot. Aleksandra Mandrela) 

Szkolenie dot. zarządzania środowiskiem 
na obszarach Natura 2000 ”  

W najbliższych dniach w Krakowie odbędzie się cykl 

spotkań dotyczących prawnych, przyrodniczych i spo-

łecznych zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci 

Natura 2000. Są one kontynuacją rozpoczętego w stycz-

niu projektu prowadzonego przez organizację Centrum 

Rozwiązań Systemowych mającego na celu promocję par-

tycypacji i mediacji do rozwiązywania oraz unikania kon-

fliktów na obszarach Natura 2000, podnoszenie świado-

mości i rozpowszechnianie wiedzy o ochronie przyrody  

a także wypracowanie dobrych praktyk z zakresu zarzą-

dzania obszarami chronionymi. Szkolenia odbędą się  

7 i 8 grudnia  (piątek, sobota) oraz 18 i 19 grudnia 2012 

r. (wtorek, środa). Szczegółowy harmonogram i program 

szkoleń znaleźć można na stronie http://

www.natura2000.crs.org.pl/partycypacja. 

W czerwcu w Krempachach odbyło się jedno z kilku 

szkoleń w ramach projektu, brało w nim udział kilkoro 

członków Koła. Dowiedzieliśmy się tam m. in. jakie są 

instrumenty zarządzania siecią Natura 2000 oraz jakie 

kompetencje przysługują instytucjom ją zarządzającym, 

a także jak skutecznie uzyskiwać informacje o środowi-

sku. Zapoznaliśmy się ze szczegółami ustanowienia  

i funkcjonowania obszaru Natura 2000 Dolina Białki,  

a dzięki przybyciu na spotkanie lokalnych mieszkańców 

mogliśmy uczestniczyć w żywej rozmowie nad słuszno-

ścią istnienia tego obszaru oraz możliwością gospodaro-

wania na nim. Stając twarzą w twarz ze stroną konfliktu 

musieliśmy podjąć dyskusję w drażliwej sprawie ograni-

czania działalności człowieka ze względu na konieczność 

ochrony przyrody. Do skutecznej argumentacji przydawa-

ły się informacje o cenie żwiru za tonę, znajomość wyma-

gań siedliskowych brzanki, przebieg procedury uzyskiwa-

nia odszkodowań za działki zabrane przez rzekę oraz do-

kładne przestudiowanie map zasięgu wody stulecia. Geo-

graf wszak powinien być wszechstronnie wykształcony. 

 

Każdy zainteresowany tematyką ochrony przyrody  

w trakcie szkolenia będzie miał możliwość zapoznania 

się ze szczegółami funkcjonowania sieci Natura 2000 

oraz ze studiami przypadków rzeczywistych konflik-

tów. Także szukający pomysłu na pracę magisterską mo-

gą znaleźć inspirację w omawianych zagadnieniach. Oso-

biście bardzo polecam! 

 

Sylwia Roman 

mailto:jarekcebulski@op.pl
mailto:franczak.p@op.pl
http://www.natura2000.crs.org.pl/partycypacja
http://www.natura2000.crs.org.pl/partycypacja


W piątek 23 listopada 2012 r., tuż po godzinie 

12:00, krakowska policja otrzymała zgłoszenie o podło-

żeniu ładunku wybuchowego na Dworcu Autobusowym. 

Zarządzono natychmiastową ewakuację pasażerów, auto-

busów i pracowników dworca.  Ku przerażeniu Janka Lei 

wstrzymane zostały wszystkie odjazdy i przyjazdy.  

W tłumie otaczającym taśmy uniemożliwiające dostęp 

do świecącej tablicy informacyjnej błąkali się zdezorien-

towani, wstrząśnięci kołowi-

cze. Wśród ogromnego 

chaosu odnalazła się jednak 

czwórka desperatów, która - 

nie zważając na zagrożenie 

atakiem terrorystyczny - nie 

zbiegła z miejsca zdarzenia. 

W niewyjaśniony sposób 

wszystkim udało się odna-

leźć organizatora (który przez cały wyjazd próbował się 

wyprzeć tego tytułu), by wspólnie ustalić alternatywny 

plan podróży.  

Nim zdążyliśmy odnaleźć inny środek transpor-

tu, alarm odwołano. Mimo to nie udało nam się odjechać 

planowanym autobusem. Jednak nie ma tego złego, co 

by na dobre nie wyszło - alarm dał czas nam na zdobycie 

gitary, a Kubie (nie zdającemu sobie sprawy z zaistniałej 

sytuacji) na dołączenie do grupy. Po burzliwym początku 

postanowiliśmy złapać pierwszy możliwy autobus do 

Andrychowa. Tam szukając miejsca odjazdu busów 

(którymi chcieliśmy przebyć kolejny odcinek trasy) usły-

szeliśmy jedną z najciekawszych wskazówek – „przy 

posągu dziwnej kobiety skręcie w lewo”, połączoną 

z prezentacją pozy tegoż posągu. Ku mojemu osobistemu 

rozczarowaniu, nie udało nam się dowiedzieć, kim jest 

dziwna dziewczyna, której postawiono pomnik. Po do-

tarciu na kolejny przystanek spotkała nas bardzo miła 

niespodzianka: pomimo, że rozkład tego nie przewidy-

wał, przyjechał autobus dojeżdżający do najbliżej poło-

żonej względem Chatki miejscowości. Resztę trasy po-

konaliśmy pieszo idąc wpierw wzdłuż szlaku 

(zaopatrzeni w jedną latarkę), a następnie pod wyciągiem 

narciarskim. Cóż, chyba najwyższa pora zdradzić, gdzie 

odbyły się tegoroczne otrzęsiny koła geografów – ostatni 

listopadowy weekend spędziliśmy w Beskidzie Małym  

w Chatce pod Potrójną.  

Jeśli ktoś myśli, że to koniec 

przygód jak na jeden dzień, 

to grubo się myli. Gdy po 

rozgoszczeniu się w Chatce 

spokojnie jedliśmy kolację, 

w drzwiach pojawił się re-

prezentant pierwszego roku 

SUM – Daniel Opałka. Jak 

się okazało, dojechał jak naj-

dalej się dało stopem, a następnie z latarką w komórce  

i samodzielnie stworzoną mapą (niech żałuje ten, kto nie 

miał możliwości zobaczyć tego jakże wybitnego dzieła 

kartograficznego) dotarł na przekór przeciwnościom do 

Chatki. Po takim dniu postanowiliśmy spędzić spokojny 

wieczór śpiewając, grając na gitarze (nie wszyscy)  i roz-

mawiając.  

W sobotę rano dowiedzieliśmy się od chatkowe-

go, co ciekawego można zobaczyć w okolicy i uzbrojeni 

w czarno-biała mapę Janka (niewiele lepszą od tej zro-

bionej przez Daniela) postanowiliśmy odnaleźć znajdują-

ce się poza szlakami wędrujące skałki, wodospad oraz 

źródło. Niestety, skały gdzieś powędrowały, jednak po-

zostałe punkty udało nam się odnaleźć, korzystając 

z intuicji i jakże ogromnej wiedzy („Chodźmy w dół 

strumienia, na pewno zaprowadzi nas do wodospadu”). 

Po powrocie oczekiwała na nas spora grupa doświadczo-

nych członków koła (z Izą – propagatorką przyszłorocz-

nych otrzęsin na Ibizie i Panią Prezes na czele) goto-
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wych, by otrząsnąć 

pierwszorocznych.  

Wieczorem przy-

szedł czas na najważniej-

szą część wyjazdu. Pod-

ekscytowani i niepewni 

oczekiwaliśmy na to, co 

przygotowali dla nas 

starsi koledzy. Każdy 

miał do wykonania dwa 

zadania. Często trudne 

i wymagające wielu 

umiejętności zarówno 

manualnych (uczesz 

grzywkę Grzywki, zapleć 

warkocz Lili, zrób masaż Pani Prezes), aktorskich 

(zaprezentuj nowy rozkład jazdy MPK), kabaretowych 

(sparodiuj Janka Leję, rozśmiesz wszystkich zgromadzo-

nych), tanecznych (zdobądź durszlak i zatańcz w nim 

Macarenę), zjednywania sobie fanów (zdobądź 6 podpi-

sów na ciele od turystów z chatki obok) oraz etnograficz-

nych (znajdź Masaja i złap go za dzidę). Szczególnie 

ostatnie zadanie wzbudziło wiele trudności. Maciek Fi-

liks, który się go podjął, postanowił nawet przeprowa-

dzić sondę wśród uczestników sąsiedniej imprezy oraz 

chatkowych, licząc na to, że jej wyniki na coś go napro-

wadzą. Zadanie było jednak tak trudne, że sam Masaj 

postanowił udzielić mu wskazówki, że „Masaj jest żytem 

bywym”. Niemałe było zdziwienie Maćka, gdy w końcu 

poznał obiekt swoich poszukiwań. Ostatnie z zadań było 

przeznaczone dla całej grupy otrząsanych: mieliśmy 

przygotować piosenkę na cześć 

Pani Prezes. Już pierwsze jej 

wykonanie wzbudziło entu-

zjazm wśród słuchaczy i zosta-

ło nagrodzone gromkim aplau-

zem i prośbą o bis. W związku 

z tym piosenka nie mogłaby 

nie ukazać się w Globusiku.  

 Po wykonaniu wszyst-

kich zadań przyszedł czas na 

integrację (we własnym gronie 

oraz z pozostałymi mieszkań-

cami chatki przy ognisku) i grę 

w kalambury, podczas której 

zachwiała się lekko pozycja 

Maćka Czerskiego jako bezbłędnego pokazującego, 

a prędkość z jaką Masaj zgadł hasło ”oksymoron” spra-

wia, że można by go 

posądzić o zdolności 

profetyczne. 

 Następnego dnia 

wstaliśmy przed połu-

dniem i w grupach roz-

poczęliśmy powrót do 

Krakowa. Część udała 

się tak, jak poprzednie-

go dnia, intuicyjnie 

i bez planu, pieszo 

przed siebie. Tym razem obyło się bez wybuchów i alar-

mów.  

 Mnie w imieniu pierwszego roku nie pozostaje nic 

innego, jak zachwycić się wyjazdem i zacząć wymyślać 

plan przyszłorocznych otrzęsin. Choć, jak się okazało 

tym razem, sztywny plan nie zawsze jest potrzebny.

        

Anna Biega    

 

 

 

 

PIOSENKA DLA RENI 

 

Gdy siedzę sobie w kole, wielu przyjaciół mam, 

Na Renię zawsze mogę liczyć piosenkę dla niej gram. 

Gdy Renia sobie siedzi, a Masaj patrzy się, 

Złap go wreszcie za tę dzidę, niech ucieszy się. 

 

Ref. Obmyślam nowy plan x3 

a) Autograf na ręku mam. 

b) Masaja teraz znam. 

c) Rozkład tutaj mam. 

d) Ja nowe imię mam. 

e) Prezesem zostać mam. 

Hit! 
Masaj obraca hita! 

Jacek tańczy Macarenę  

z durszlakiem na głowie 



 

 Każdego roku Zarząd Koła na-

maszcza jeden z projektów jako sztanda-

rowy. Skupia się na nim wówczas cała 

uwaga nie tylko władz, ale i rzeszy zwy-

kłych, szarych Kołowiczów. W tym roku 

takie miano otrzymała Złota Sowa. Oczy-

wiście nieoficjalnie… niemniej jednak 

szum wokół tego wydarzenia był niezwy-

kły. Powstał zespół organizacyjny, po-

dzielony na podzespoły, a mówiąc ści-

ślej na jeden podzespół ds. wszystkie-

go. I jak to się skończyło? Skończyło 

się fajnym konkursem, ciekawymi pre-

zentacjami i interesującymi posterami. Pytanie tylko cze-

mu służyć miała cała ta otoczka? Dlaczego na Złotej So-

wie było więcej organizatorów niż uczestników i to dwu-

krotnie więcej, gdyby nie liczyć Jacka i Natalii będących 

zarówno referentami jak i organizatorami. Przez to Złota 

Sowa stała się kołowym symbolem przerostu formy nad 

treścią.  

 

 Do konkursu zgłosiło się 5 zespołów, jednak bru-

talna rzeczywistość wyeliminowała jeden z nich jeszcze 

przed rozpoczęciem konkursu. Niestety ogrom obowiąz-

ków nie zawsze pozwala ukończyć badania, zwłaszcza 

gdy robi się je tak jak wszyscy wszystko, czyli na ostat-

nią chwilę. Tym samym, dnia 17 listopada (czyli w dniu 

głośnej remarszutyzacji) w szranki stanęły 4 zespoły. 

Dwa z nich (czyli prostym rachunkiem 50%) przyjechało 

z odległych miast. Ugościliśmy ekipę z Torunia i przed-

stawicielkę Sosnowca. 

 

 Chwilę po godzinie 9 w słynącej z zakazu jedzenia 

i picia sali Rady Wydziału, wcielająca się w rolę konfe-

ransjerki Aga Świgost powitała zgromadzonych. W Jury 

zasiedli: przewodniczący dr Wojciech Maciejowski, 

dr Grzegorz Micek oraz pomysłodawca imprezy Łukasz 

„Kej” Kowalski.  

 Pierwszą przemowę powitalną wygłosił dyrektor 

IGiGP ds. studenckich – dr hab. Jarosław Balon. Następ-

nie głos zabrała Prezes – Renata Wójcik. Po ceremonia-

łach związanych z otwarciem można było przystąpić do 

części zasadniczej – prezentacji. 

 Jako pierwsze zaprezentowały się przybyłe z dale-

kiej północy reprezentantki Torunia – Daria Piątkowska, 

Joanna Żarnowska i Karolina Dąbrowska. Temat ich pre-

zentacji był jeszcze bardziej północny niż one same – 

dziewczyny opowiedziały o Bornholmie. Odwiedziły 

duńską wyspę, objechały ją na rowerze i wpadły na po-

mysł, aby zaprojektować tam ścieżkę geoturystyczną. 

Jako drudzy wystąpili przedstawiciele KGUJ – Natalia 

Dąbek i Jacek Mucha. Ich projekt był owocem pokona-

nego w wakacje Głównego Szlaku Beskidzkiego. Aby 

nie przechodzić go bezczynnie postanowili zinwentaryzo-

wać napotkane po drodze obiekty sakralne. Podzielili je 

na różne klasy, z których absolutnym hitem były kaplicz-

ki umieszczone w rurach PCV. 

 

 Po wystąpieniu nastał czas na pierwszą, przyspie-

szoną przerwę kawową. Oficjalnie po to, aby dać odpo-

cząć publiczności, by ta skupić się mogła na kolejnych 

prezentacjach. Nieoficjalnie czekaliśmy na nadjeżdżającą 

z Sosnowca prelegentkę. Dla jej dobra graliśmy więc na 

czas, jedząc ciastka. 

 

 Drugą część rozpoczął referat o najdłuższej i naj-

bardziej skomplikowanej nazwie: Wpływ podczyszczo-

nych ścieków bytowo - gospodarczych na jakość wód 

powierzchniowych na obszarach objętych i nieobjętych 

ochroną przyrody. Tłumacząc na polski chodziło 

o wpływ zrzutu wód z oczyszczalni na chemizm wód. 

Zaprezentowali go  członkowie KGUJ – Paulina Jamro-

zik i Bartłomiej Oleszko. Ciekawostkę może stanowić 
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Sowa Złota, wiedzą rzeźbiona 



fakt, że jako jedyni zrobili prezentację w Power Po-

int’cie, a nie w ultranowoczesnym i plączącym oczy pro-

gramie Prezi. 

 Wreszcie do Krakowa dotarła Karolina Trąbka. 

Zziajana wpadła na salę, ledwie zdążyła zdjąć okrycie 

wierzchnie w postaci płaszcza i w dramatycznych oko-

licznościach musiała przystąpić do referowania. Była 

sama, ale mimo to spełniony został wymóg grupowości, 

dzięki temu że same badania prowadzone były w zespo-

le. Zaprezentowała propozycję ścieżek dydaktycznych 

w gminie Ustronie Morskie. 

 

Po referatach przyszedł czas na sesję posterową (która 

częściowo odbyła się w czasie pierwszej przerwy kawo-

wej). A po niej nastąpiło długo wyczekiwane, zarówno 

przez prelegentów jak i przez słuchaczy, ogłoszenie wy-

ników. Wszyscy zniecierpliwieni czekali na wiadomość 

do kogo trafi Złota Sowa. Drewniana i pozłacana Sowa, 

wyrzeźbiona została specjalnie na konkurs przez artystę 

z ASP, Piotrka Jarka. W końcu przewodniczący jury, 

dr Wojciech Maciejowski ogłosił:  

 

4. Miejsce: Karolina Trąbka, Olga Grajek, SKNG 

UŚ, za referat pt. Propozycja ścieżek dydaktycz-

nych na terenie gminy Ustronie Morskie. 

3. Miejsce: Daria Piątkowska, Joanna Żarnowska, 

Karolina Dąbrowska, SKNG UMK, za referat pt. 

BORNHOLM Kołem się toczy 

2.  Miejsce: Paulina Jamrozik i Bartłomiej Oleszko, 

KGUJ, za referat pt. Wpływ podczyszczonych 

ścieków bytowo - gospodarczych na jakość  wód 

powierzchniowych na obszarach objętych i nie-

objętych ochroną przyrody. 

 

1. Miejsce: Natalia Dąbek, Jacek Mucha, KGUJ, za 

referat pt. Obiekty sakralne przy Głównym Szla-

ku Beskidzkim 

 

 

Tym oto sposobem Złota Sowa została w Kole i dumnie 

zdobi jedną z reprezentacyjnych kołowych szaf. Redak-

cja Globusika gratuluje wszystkim uczestnikom, 

a w szczególności zwycięzcom. 

 

Maciek Czerski 
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Wczoraj, dnia 5 grudnia 2012 roku, jak zawsze na dzień 

przed Walnym, odbył się konkurs na najlepsze kołowe cia-

cho. O ile zainteresowanie wśród konsumentów było spore, 

o tyle piec już nie było komu. Pokój 1.03 wypełnił się 

głodnymi, spragnionymi cukru ludźmi. Wśród gości spe-

cjalnych pojawiły się m.in. dr Dominika Wrońska – Wa-

łach i dr Elżbieta Gorczyca. Nagrody przyznawane były 

w dwóch kategoriach: najbardziej prestiżowa nagroda pu-

bliczności, przyznawana przez wszystkich oraz nagroda 

jury. Owo jury składało się z Prezes Koła, Renaty Wójcik, 

oraz z dwóch wylosowanych osób – Kingi Kiszki i Ewy 

Juszczak. Wszyscy Kołowicze rzucili się na ciasta w celu 

oceny ich walorów. Wypieków było pięć: Angielski paj 

szatana, Chatka na Lasku, Chocotoffi, Ciasto Cepa i Tarta 

różnofrakcyjna. Oceny przyznawano w kategoriach zmy-

słowych: wzrok, węch, smak, oraz trochę mniej zmysłowa 

– nazwa. 

Podczas gdy publiczność wsuwała już ostatnie kawałki 

ciast i wrzucała swe głosy do urny, którą była menażka 

Basi, przyszedł Oleszko z dwoma ciastami. Choć wcześniej 

pisał, że się spóźni  bo pędzi z prętkością (pisownia orygi-

nalna) komunikacji miejskiej, to głodne brzuchy Kołowi-

czów nie pozwoliły na niego poczekać. Z tej przyczyny nie 

mógł on wziąć udziału w konkursie publiczności, ale jury 

przyjęło go do oceny. 

W końcu przyszedł czas na werdykt! Nagroda publiczności 

powędrowała do… ESTERY MOTYL! W zamian za 

uznanie ogółu otrzy-

mała wielką srebrną 

blachę na której będzie 

mogła wypiekać swoje 

kolejne ciasta. Następ-

nie przyszedł czas na 

przedstawienie wyni-

ków jurorów. 

 

1. Miejsce: AGATA „Świstak” SIKORA – „Ciasto Cepa” 

2. Miejsce: BARTEK OLESZKO – „Ludwik” 

3. Miejsce: ESTERA MOTYL – „Chocotoffi” 

Maciek Czerski 

Konkurs na najlepsze kołowe ciacho Wywiad ze zwyciężczynią konkursu na 
najlepsze kołowe ciacho - Świstakiem 

 

Swój talent kulinarny odkryłam w wieku 21 lat! 

Ale jeszcze nie zaczęliśmy wywiadu… Ale trudno. Kto 

lub co zainspirowało Cię do zrobienia tego ciasta? 
Ciasto zrobiłam na zamówienie Bułki. Stąd właśnie nazwa 

(Ciasto Cepa) i logo EGEA na cieście. Chciałam również  

z tego miejsca podziękować Ewelinie za pomoc. 

Czy spodziewałaś się zwycięstwa w konkursie? 

Nie spodziewałam się. Estera była faworytką i naprawdę nie 

myślałam o tym żeby tu wygrać. Przyszłam tak żeby być… 

Czy masz jakieś rady dla przyszłych uczestników kon-

kursu na najlepsze ciacho? 

Róbcie niższe ciasta, bo się nie rozwalają! A tak poważnie to 

nie wiem… Niech cieszą się swoją pasją robienia ciast  

i chciałabym aby panował pokój na świecie. 

Czy boisz się, że będziesz teraz rozchwytywana i że każ-

dy będzie chciał żebyś zrobiła mu ciasto? 

Nie boję się. Lubię piec i najważniejsze jest dla mnie żeby 

ludziom to smakowało. Upiec ci coś? (hahaha!) 

Które z dzisiejszych ciast Ci smakowały? 

Wszystkie mi smakowały, ale niektóre miały za dużo alko-

holu i przez to nie mogłam ich spróbować bo jestem dzisiaj  

z Kajetanem. Kajetan to mój samochód… Poza tym jutro na 

Walnym chyba wystartuje do Zarządu. Wygrałam Dętki, 

wygrałam Ciacho, czas na kolejny krok! Nie no… żartuję! 

Nie pisz tego! 

Z Agatą Sikorą rozmawiał: Maciek Czerski 

CIASTO CEPA 
 
BISZKOPT: 

6 jajek, 1 szklanka cukru, 

1 szklanka mąki, 1 płaska ły-

żeczka proszku do pieczenia 

 

Oddzielić białka od żółtek. Ubić 

białka na sztywno, dodawać 

stopniowo żółtka i cukier dalej 

ubijając. Dodać mąkę zmieszaną 

z proszkiem do pieczenia i lekko 

wymieszać (łyżką). Wylać na 

formę do pieczenia. Piec w temp. 

160-180ºC około 30-40 minut. 

Po ostudzeniu przekroić na 3 

równe części. 

 

MASA KAKAOWA: 

1 budyń waniliowy lub śmietan-

kowy (mleko do ugotowania 

budyniu), 1 kostka masła,  

1 szklanka cukru pudru, 1 żółtko, 

3 łyżki kakao, garść orzechów 

laskowych i rodzynek, ½ gorz-

kiej czekolady 

 

Ugotować budyń jak w przepisie 

na opakowaniu (można dodać 

trochę mniej mleka w tedy masa 

nie będzie za rzadka). Wystu-

dzić. Masło utrzeć masło z cu-

krem pudrem i żółtkiem. Do jed-

nolitej masy dodawać budyń. 

Wsypać kakao, zmiksować. Od-

łożyć ok. ⅓ masy na posmarowa-

nie wierzchu, można również 

posmarować boki ciasta. Do 

reszty dodać rodzynki oraz orze-

chy i czekoladę pokrojone na 

mniejsze kawałki. Wymieszać 

łyżką. 

 

MASA KOKOSOWA: 

200g wiórków kokosowych, 

400g skondensowanego mleka 

słodzonego,10 ziaren kardamonu  

garść pistacji 

 

Do miski wsypujemy wiórki 

kokosowe. Dolewamy skonden-

sowane mleko, wsypujemy utar-

ty kardamon i posiekane pistacje. 

Wszystko dokładnie mieszamy. 

 

PRZEŁOŻENIE CIASTA: 

biszkopt - masa kakaowa z baka-

liami – biszkopt – masa kokoso-

wa – biszkopt – masa kakaowa 

Smacznego! 
 

Nagroda publiczności -  

Chocotoffi Estery Motyl 

1. miejsce - Ciasto Cepa, Agaty 

Sikory 
2. miejsce -  

Ludwik, Bartka Oleszki 
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Koziorożec 22.12 – 19.01 Dziś mogą spotkać cię gwałtow-

ne ruchy masowe. Nie daj się zaskoczyć – noś ze sobą be-

tonową opaskę! Klizymetr ani tym bardziej kompas z kli-

zymetrem nie pomogą. Na Walnym czeka Cię miła niespo-

dzianka – zjesz najwięcej żelków spośród osób siedzących 

w Twoim rzędzie. 

 

Wodnik 20.01 – 18.02 Dołączysz do Szuwara w Komisji 

Skrutacyjnej. Całe Walne będziesz stał jak kołek w pło-

cie… pardon, jak łata w rzece, ale za to jako pierwszy do-

wiesz się kto został Prezesem. 

 

Ryby 19.02 – 20.03 Na wezbrania musisz poczekać co naj-

mniej do lutego. Nastąpiła miksja jesienna i generalnie nic 

ciekawego Cie już nie spotka. Mimo to przyjdź na Walne – 

będziesz mógł opowiadać wnukom, że to właśnie dzięki 

Tobie było kworum. 

Baran 21.03 – 19.04 Jesteś idealnym kandydatem na Bi-

bliotekarza, bo zamiast słuchać sprawozdania z zeszłorocz-

nego Walnego Zebrania KGUJ czytasz Globusika. Miej 

jednak świadomość, że nad tą funkcją w Zarządzie ciąży 

pewna bliżej nieokreślona klątwa. Może akurat Tobie uda 

się ją zdjąć? 

 

Byk 20.04 – 22.05 Widzisz tego gościa protokołującego 

Walne Zebranie? Ty będziesz na jego miejscu w przyszłym 

roku. Czeka Cię świetlana przyszłość Archiwisty. Świetla-

na będzie ona oczywiście od momentu, w którym 

z archiwum znikną aktualnie podlegające diagenezie pokła-

dy kurzu. 

Bliźnięta 23.05 – 21.06 Nie łudź się (nie myl z „nie ługuj 

się”) – wraz z bratem nie ukradniesz Księżyca, ani nie zdo-

będziesz tym razem fotelu Prezesa. Masz jednak wyjątko-

wy dar radzenia sobie z ludźmi z RKN-u , więc jesteś wy-

marzonym kandydatem na nowego Skarbnika. 

 

Rak 22.06 – 22.07 Wraz z Wodnikiem i Szuwarem spę-

dzisz dziś pełen emocji wieczór licząc oddane głosy. Ale 

nie martw się, Agnieszka Świgost obiecała, że kupi na 

Walne coś specjalnie dla Ciebie – draże Korsarze! 

Lew 23.07 – 23.08 Gwiazdy i wiatry Ci dziś sprzyjają! 

Może to właśnie ten dzień kiedy z króla zwierząt przepo-

czwarzysz się w króla Koła! 

Panna 24.08 – 22.09 Dziś spotkają Cię efekty mnożniko-

we. Ma to swoje dobre (społeczno-ekonomicznie) strony, 

ale bądź ostrożny albowiem przy okazji zagrażają Ci takie 

procesy jak gettoizacja i gentryfikacja. Po dzisiejszym 

Walnym trafić Ci się może zaszczytna funkcja Członka 

Zarządu do spraw organizacyjnych. Jeśli interesują Cię 

hodowle grzybów możesz znaleźć w pełnieniu tej funkcji 

perwersyjną przyjemność. 

Waga 23.09 – 22.10 Znajdujesz się dziś w stanie równo-

wagi chwiejnej. Możesz spowodować dodatnie sprzężenie 

zwrotne, czego skutkiem będzie kolejne zlodowacenie.  

W razie czego przeprowadź się gdzieś w Beskidy – tam nie 

powinno Ci nic grozić… Przynajmniej przez najbliższe 

kilka tysięcy lat. Na dzisiejszym Walnym masz szanse po-

kazać, że jesteś języczkiem u wagi i objąć posadę Vicepre-

zesa. 

Skorpion 23.10 – 21.11 Teoria wędrówki płyt tektonicz-

nych w połączeniu zimową aurą może spłatać Ci dziś figla, 

ale dopiero na długo po zakończeniu Walnego Zebrania. 

GPS ani tym bardziej żadne z narzędzi ArcGIS, niestety, 

Cie przed tym nie ustrzeże. Z pozytywów – wciąż jest wol-

na jedna posada Członka do spraw organizacyjnych. 

Strzelec 22.11 – 21.12 Geozagrożenia czyhają na Twojej 

dzisiejszej ścieżce życiowej! Lepiej ją jednorazowo skró-

cić, aniżeli mierzyć się z osuwiskiem (nie mierzyć go – 

mierzyć się z nim!), nawet jeśli miałoby to być tak spokoj-

ne osuwisko jak św. Stanisław. 

Geoskopy na Walne 

 Wielu znajomych bibliotekarza z wielkim wysiłkiem 

znosiło ideę Ciasta Majonezowego. Nic w tym dziwnego! Od 

wieków trwa filozoficzna dysputa, której tematem jest pyta-

nie: „czy ciasto miesza się z majonezem?”, otóż właśnie tak! 

Udowodniła to babcia bibliotekarza, która przekazała mu 

szkatułkę (na siedem zamków, jednak klucza nie było, więc 

trzeba było potraktować ją śrubokrętem), a w niej znajdował 

się, spisany na cielęcej skórze przepis. Wyglądał on mniej 

więcej tak jak poniżej. Składniki niezbędne do wykonania 

zagadki filozofów: 
4 całe jaja, 

1 szklanka cukru, 

1 torebka cukru waniliowego, 

Mały słoik łagodnego (nieistotne, może być wojowniczy) majonezu, 

½ szklanki mąki pszennej, 

½ szklanki mąki ziemniaczanej, 

2 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 łyżeczka octu (tak, tak). 

 Należy rozmieszać żółtka z proszkiem do pieczenia 

i octem (ma się ładnie rozpulchnić czy tam zapienić), ubić 

białka z cukrem (najpierw ubić same białka, potem dodać cu-

kier i dalej ubijać), dodać do nich żółtka z proszkiem i octem, 

później mąkę i na końcu MAJONEZ (cały słoiczek). Ach 

i jeszcze cukier waniliowy. Całość wymieszać dokładnie. 

Brytfankę (formę do ciasta) wyłożyć papierem do pieczenia, 

wysmarować tłuszczem i posypać bułką tartą (ja tak robię) 

i na to dać ciasto. Piec do upieczenia w temperaturze 200°C. 

 Po wykonaniu powyższych instrukcji, pod warunkiem 

nie spalenia ciasta, można delektować się delikatnych, łechcą-

cym podniebienie smakiem lekkiego jak piórko Ciasta Majo-

nezowego. 

 

Pozdrawiam wszystkich,  

Janek – jeszcze bibliotekarz. 

W dzisiejszym odcinku – bibliotekarz poleca: 
„Ciasto Majonezowe*” 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kozioro%C5%BCec_%28astrologia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wodnik_%28astrologia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ryby_%28astrologia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Baran_%28astrologia%29
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Byk_%28astrologia%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bli%C5%BAni%C4%99ta_%28astrologia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rak_%28astrologia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lew_%28astrologia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Panna_%28astrologia%29
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Waga_%28astrologia%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skorpion_%28astrologia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Strzelec_%28astrologia%29


… w Kole wymienia się toner. W Kole wymienia się  

    drukarki. 

… Olo jest z GISów. Olo jest z Wetliny. 

… Otrzęsiny odbyły się na Ibizie 

… Grzywka i Masaj pojechali na Otrzęsiny bo są na   

    pierwszym roku bezrobocia 

… Sylwia ma doświadczenie życiowe za 5 euro  

… ku lepszej potencji należy głaskać krasnoludki po    

    główkach. Ale głaskać trzeba...  

… Masaj jest żytem bywym 

…Otrzęsiny to była Kiszka… 

… zamiast Walnego odbędzie się zamach stanu 

… Masaj ma dzidę 

… nikt nie chce kandydować do Zarządu 

… obecnie w Kole pije się ludwika z maliną 

Nieprawda, że... 

Podstawą poniższej analizy porównawczej są zdjęcia 

obiektu badań wykonane wiosną 2009 roku na terenie 

Kampusu 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagielloń-

skiego i latem 2011 w 

Fogaraszach. Na podsta-

wie rzeczonych fotogra-

fii metodą „na oko” (Pan 

Hilary 1955) wykonano 

mapy hipsometryczne 

względem punktu odnie-

sienia, za który uznano 

każdorazowo piksel le-

żący na granicy sylwetki 

obiektu badań i jego tła. 

Poziomowi odniesienia 

nadano wartość 0. 

 

W roku 2009 rzeźba 

obiektu badań charakte-

ryzowała się występowa-

niem łagodnych wznie-

sień  i obecnością spłasz-

czonej wierzchowiny  

o dużej powierzchni  

w okolicach tułowia. 

Najwyższa wysokość 

wynosiła ok. 20 jedno-

stek n. p. tła. W górnej 

części obiektu badań 

występowała izolowana 

kulminacja o charakterze 

góry-świadka lub ostań-

ca osiągająca wysokość 40 j. n. p. t. 

 

Mapa hipsometryczna Mariusza w 2011 roku przedsta-

wia się zgoła odmiennie. W dolnej części zaznacza się 

obecność znaczących wyniesień, prawdopodobnie natu-

ry kulinarno-tektonicznej, charakteryzujących się stro-

mymi stokami i urozmaiconym przebiegiem linii załomu 

stoków. Rzeźbę tego obszaru można określić jako fałdu-

jącą się. Wzniesienie w dolnej części przybrało formę 

kopuły o wysokości 50 j. n. p. t, co oznacza że średnia 

szybkość wypiętrzania się wyniosła w analizowanym 

okresie 0,83 j./miesiąc. Powyżej rozwinęło się wzniesie-

nie przypominające pryzmę akrecyjną o wysokości 30  

j. n. p. t., co mogłoby wskazywać na występowanie  

w badanym obiekcie procesów związanych z subdukcją. 

Brak jednak w obiekcie badań przejawów wulkanizmu. 

Ponadto zaokrągliła się rzeźba w okolicach karku i ra-

mion. W górnej części obiektu w badanym okresie czasu 

nie zauważono żadnych skutków działania erozji. 

 

Podsumowując, dzięki prze-

prowadzonej analizie zau-

ważono dynamiczny rozwój 

rzeźby Mariusza, zwłaszcza 

w dolnej części obszaru ba-

dań, co potwierdzają reko-

nesanse wykonane przez 

Czerskiego (2010 – informa-

cja ustna). Może to wynikać 

z szeregu czynników, takich 

jak zmiana trybu życia, 

wpływ zdrowej kuchni itp. 

Bardziej zaawansowane 

wnioski dotyczące genezy i 

występującej dynamiki prze-

mian rzeźby wymagają po-

głębionych interdyscyplinar-

nych badań,  

w których uwzględnione 

powinny być metody z za-

kresu neotektoniki, sedy-

mentologii i dietetyki. 

 

 

Ambitny Staszek 

Analiza rzeźby Mariusza Ha w latach 
2009-2011 

10   grudzień 2012  
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Geograficzna schizofre
nia 

wśród producentów żywności 
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ZARZĄD 
PRZED 

ZARZĄD  
PO 

Geografioły 
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Do uzupełnienia w trakcie Walnego 
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