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Witamy Drodzy! 

 

No właśnie, właśnie… Nie bardzo możemy napisać 

Drodzy Kołowicze bo ten numer Globusika jako grupę 

docelową traktuje wszystkich którzy pojawią się na 

Lasku. Zatem, witajcie Drodzy Dętkowicze! Miąższość 

pokrywy śniegowej przekroczyła już swoją grubością 

miąższość Lechowej brody, zatem… można zjeżdżać! 

Mimo ostatnich odwilży aura okazała się być łaskawa i 

dosypało! Redakcja Globusika życzy szybkich zjazdów!  
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Dętki  

 

 Ostatnie Dętki na których byłam to X Mistrzostwa, 

czyli mój drugi raz na tej zacnej Wielkiej Imprezie Geo-

graficznej. Chyba wszyscy przyznają, że się wtedy działo, 

a zwłaszcza na stoku. Moim zdaniem i chyba większość to 

potwierdzi, że wychodziły wtedy najlepsze zdjęcia: słońce 

sprzyjało a i pozujący byli bardzo naturalni w swoich lo-

tach;) Serdecznie im za to dziękuję!:D 

 Na ostatnich Dętkach oczywiście też miałam być ale 

z przyczyn już mi bliżej niepamiętnych na kilka dni przed 

- zrezygnowałam.. Podejrzewam niecne podstępne zapla-

nowanie egzaminów w piątek jak i poniedziałek w termi-

nie okołodętkowym, ale już mniejsza z tym. Nie pojecha-

łam. Nie było mnie. Jednak byłam w miarę na bieżąco in-

formowana o wy-

darzeniach. 

 Piątek wie-

czór: ekipa najlep-

szych naszych 

zawodników, sta-

rannie wyselekcjo-

nowana podczas 

toruńskiego ca-

stingu (wszyscy 

dodatkowo byli 

objęci tajemnicą 

owego przedsię-

wzięcia – co by 

nie wyciekło 

zwłaszcza w kra-

kowskie strony:P) 

była już na miej-

scu.  

 

 

Sobota tuż przed startem: dostałam informację, że są zwarci 

i gotowi. 

Sobota po zjazdach: wiem już, że chyba poszło im nieźle, 

ale wątpią w jakieś miejsce na podium, są jednak bardzo 

zadowoleni i zachwycają się ogólnie atmosferą imprezy!:D 

Sobota tuż po ogłoszeniu wyników: ledwo co rozróżniam 

słowa słyszane przez telefon, w tle mnóstwo śmiechów, 

krzyków, rozmów, hałasów i kto wie czego tam jeszcze:P 

Jednak udaje mi się wyłowić spośród tego wszystkiego jed-

ną istotną informację… WYGRALI!:D Byli najlepsi, a na 

dodatek zacieszają, że zepchnęli Kraków z nietkniętego od 

wielu lat pierwszego miejsca. Mam obiecane zatem otrzy-

manie pucharu, dyplomu i dętki do Koła dla potomnych. 

Jak też zostało powiedziane tak też i zrobili. Na wigilii, 

czyli prawie rok po zawodach wreszcie ujrzeliśmy puchar i 

dyplom, które teraz zajmują zaszczytne miejsce w naszej 

salce. Lecz owej pięknej dętki już nie było nam dane po-

znać, gdyż podobno nie wytrzymała siły płuc naszych mi-

strzów i pękła na przynajmniej 15cm;) 

 

W tym roku postaramy się godnie bronić tytułu mistrzów i 

przybywamy chyba w rekordowej liczbie osób od wielu 

lat;) Toruń pozdrawia i liczy na zaciętą rywalizację!:D  

       Daria (Toruń) 
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Wspomnienia zwycięzców 

 

Udział w  XI Mistrzostwach Geografów w Zjeździe 

na Dętce był naszą pierwszą wizytą na Lasku i zarazem pierw-

szym startem w tych zawodach. O samej imprezie dowiedzie-

liśmy się już na drugim roku studiów, jednak zawsze coś zade-

cydowało, że nie mogliśmy się wybrać. Czasem był to brak 

funduszy lub  czasu, jeszcze innym razem termin pokrywał się 

z sesją egzaminacyjną. 

Po uczestnictwie w innych kilkudniowych spotka-

niach geografów (OZSKG, wyjazdy na kajaki itp.) wiedzieli-

śmy, że o ludzi i atmosferę nie musimy się martwić. Samo 

miejsce zawodów i spotkania czyli Chatka na Lasku również 

urzekła nas swoim niepowtarzalnym klimate 

Dojechaliśmy na miejsce dzień przed oficjalnym roz-

poczęciem zawodów, w piątek rano. Na miejscu była obecna 

ekipa z Gdańska, nie zastanawiając się wiele rozpoczęliśmy 

więc wspólne treningi (niestety jedna z dętek nie wytrzymała). 

Po wstępnym zorientowaniu się o co w tym wszystkim chodzi, 

jednemu z naszych zawodników przeszły początkowe obawy 

dotyczące dojazdu na metę w jednym kawałku. Trenując jed-

nak na „oślej łączce” za Chatką dopiero mieliśmy się przeko-

nać co to znaczy prawdziwy „tor zjazdowy” :) 

Przechodząc do samych zawodów chcemy podkreślić, 

że może z boku 

i „z nazwy” 

wszystko wy-

daje się proste, 

ale od strony 

organizacyjnej 

(sędzia głów-

ny, sędziowie 

pomocniczy, 

liczenie punk-

tów) nie jest to 

wcale takie łatwe, a przyznać trzeba, że ogarnięte było na piąt-

kę. 

Z naszej strony byliśmy naprawdę zdziwieni rozbudo-

wanym systemem zasad dotyczącym zjazdów. Niestety jedna 

z nich głosząca, że zjazdy odbywają się w parach spowodowa-

ła, że jeden z nas zjeżdżał nie jako „RY(d)ZYKANT”, ale z 

koleżanką z Krakowa. W ostatecznym sukcesie przypisano mu 

później (zgodnie z prawdą) status treneraJ. Dochodząc do suk-

cesu… Przy ogłoszeniu wyników liczyliśmy na jakieś tam miej-

sce, może czwarte, góra trzecie, jednak kiedy dowiedzieliśmy 

się, że biorąc pod uwagę szybkość zjazdów byliśmy pierwsi, 

naprawdę miło nas to zaskoczyło. Ciekawe czy w tym roku To-

runianie obronią puchar.  

W naszym przypadku receptą na sukces było odpo-

wiednie rozłożenie masy na dętce, a przede wszystkim nisko 

położony środek ciężkości i przede wszystkim brak gwałtow-

nych ruchów już w trakcie zjazdu – spójrzmy prawdzie w oczy, 

tym się za bardzo sterować po prostu nie daJ. Zjeżdżaliśmy sty-

lem „na kanapkę” czyli dętka – zawodnik balastowo-

przyjmujący uderzenia – zawodnik napędowo-sterującyJ I jesz-

cze jedno – UWAGA na małej dętce, tam cały układ  (zawodnik 

– zawodnik - dętka) jest tak nisko osadzony, że przy wspomnia-

nym zjeździe piętrowym, bardzo łatwo o bliskie spotkanie z 

Matką Ziemią. Nasz balast złożył jej taki gorący pocałunek, że 

przez moment nie mógł nawet wymówić słowa (chociaż on 

twierdzi, że to 

przez nabrane 

do ust pół kilo-

grama śniegu). 

Poza białym 

puchem najadł 

się trochę stra-

chu, jednak 

obyło się bez 

większych ob-

rażeń.  

Podsumowując, organizacja zawodów oraz atmosfera 

panująca między uczestnikami  wywarła na nas bardzo pozy-

tywne wrażenie. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy 

brać udział w zawodach oraz liczymy na dalsze sukcesy repre-

zentantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika :) 

    Michał i Łukasz (Toruń) 
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Regulamin XII mistrzostw geografów   
W zjeździe na dętce 

1. Organizatorem mistrzostw geografów w zjeździe na dętce jest KGUJ 

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne, moralne i cielesne związane ze zjazdem 

na dętce, zjazd odbywa się na własną odpowiedzialność 

3. W zawodach biorą udział: zespoły dwuosobowe (preferowane damsko męskie) + dętka 

4. Zawody składają się z dwóch przejazdów 

5. Wynikiem końcowym jest suma czasu obydwóch przejazdów + ewentualne punkty karne 

6. Czas liczony jest od momentu przekroczenia linii startu do momentu przekroczenia linii mety 

7. Zjazdy muszą odbywać się po torze 

8. Wygrywa zespół, który uzyska najkrótszy łączny czas obu przejazdów 

9. Zjazd zaliczony jest tylko wówczas, gdy cały zespól i dętka przekroczą linię mety 

10. Zabrania się niszczenia toru w czasie jazdy  

11. Zabrania się rozpędzania się za linią startu 

12. Zabrania się uczestnikom wpływania na współczynnik tarcia dętki 

13. Start w zawodach oznacza akceptację regulaminu 

14. Za złamanie regulaminu doliczane będą sekundy karne 

15. Sędziowie są nominowani przez Zarząd KGUJ 

16. Decyzja sędziów jest ostateczna i niepodważalna 

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu oraz rozwiązywania kwestii spornych 



Jesteś etatowym sędzią, czy etatową sędziną? 

 

Sędziną! 

 

To będą Twoje piąte Dętki w charakterze sędziny, ale opo-

wiedz nam jak zostałaś nią po raz pierwszy. 

 

W sumie bardzo dobre pytanie. Tak naprawdę sędzią zostałam 

po raz pierwszy z wyboru, ponieważ byłam wtedy po operacji 

kolana i bałam się zjeżdżać. Nie chciałam zaprzepaścić  cier-

pienia jakim była roczna rehabilitacja. Przyjechałam na Dętki 

w stabilizatorze i z kijkami trekkingowymi do asekuracji. Nie 

bałam się już chodzić po górach, ale postanowiłam nie zjeż-

dżać i przez cały pobyt ani razu wtedy nie zjechałam. Byłam 

tylko i wyłącznie obserwatorem. Stwierdziłam, że skoro nie 

zjeżdżam to będę najbardziej obiektywna. 

 

Wszyscy lubią kontrowersje. Pamiętasz jakieś związane z 

Dętkami? Najlepiej jakieś pikantne. 

 

Pamiętam jedne Dętki na których było za dużo uczestników i 

podjęliśmy kontrowersyjną według niektórych decyzję o połą-

czeniu zespołów w czteroosobowe i zjazdy odbyły się na du-

żych Dętkach. Po pierwsze było to działanie przeciwko pewnej 

tradycji, a poza tym był problem z łączeniem drużyn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Było to jednak konieczne bo nie dalibyśmy rady inaczej tych 

zawodów przeprowadzić i chyba byśmy umarli czekając aż 

wszyscy zjadą. Poza tym oczywiście kontrowersje wzbudza 

przyznawanie punktów karnych, między innymi za niszczenie 

toru, a za to karać trzeba, bo niszczenie toru jest działaniem 

przeciwko Dętkowiczom. Żeby taki tor powstał trzeba poświę-

cić dużo energii kinetycznej, potencjalnej i każdej innej. Kon-

trowersyjne bywa też niezaliczenie przejazdu. Ogólnie staram 

się być sędzią sprawiedliwym i wyrozumiałym. 

 

Z sędziowaniem kojarzy się też kilka innych osób, między 

innymi Szuwar i Anita. Z kim Ci się najlepiej współpraco-

wało? 

 

Z Szuwarem sędziuje się… różnie. Nie obraź się Szuwarku! 

Szuwar ma generalnie problem z puszczaniem. Jednak po 

pewnym czasie doszliśmy do perfekcji z dawaniem sobie zna-

ków chorągiewkami. Chociaż Szuwarowi zdarzało się też nie 

spuścić chorągiewki, potem ktoś wystartował, ja nie zaczęłam 

mierzyć czasu i był problem. Ale generalnie z Szuwarem się 

dobrze sędziuje. Z Anitą też sędziowałam parokrotnie i wspo-

minam to bardzo przyjemnie. Pomagały mi też inne osoby, 

między innymi chłopaki z Gdańska, w zeszłym roku pomagała 

mi też Justyna Manuelowa. Dzynek z Warszawy świetnie tor 

uklepał! Naprawdę profesjonalny klepacz! Tak jak on klepie to 

nikt nie klepie! 

 

Ostatnimi czasy prawie wszystkimi dziedzinami życia tar-

gają afery korupcyjne. Nie obawiasz się podejrzeń? Wszak 

do zeszłego roku prawie zawsze wygrywał Kraków. 

 

Jestem sędziną dobrą i sprawiedliwą która za dobre wynagra-

dza a za złe karze. Mam do dyspozycji najlepszy sprzęt na 

świecie: zegary atomowe ustawione według czasu orbitalnego, 

zsynchronizowane z satelitami. Kalendarz majów nawet 

uwzględniamy! Co prawda skończył się w tym roku więc mo-

gą być jakieś problemy, ale za to kalendarz grudniów podobno 

kończy się dopiero w maju więc nic nie jest stracone. Muszę 

się przyznać, że niejednokrotnie miałam oferty korupcyjne, ale 

nie ugięłam się nigdy. Jestem czysta i twarda. Najwięcej tych 

propozycji było związanych z alkoholem, zwłaszcza że na 

Lasku jeszcze nie ma monopolowego. Jednak nigdy się nie 

ugięłam. Poza tym zawsze przy mnie ktoś stoi i kontroluje. W 

zeszłym roku był to Adrian Narloch z Gdańska, który patrzył 

mi na ręce. I wtedy bardzo uczciwie wygrał Toruń. Naprawdę 

bardzo uczciwie. 

 

 

 

 

 

 

6  luty 2013  

Wywiad rzeka anastomozująca  
z wieloletnią sędziną na Mistrzostwach Geo-
grafów w Zjeździe na Dętce – Martą Gawlik 



 

A czym się różni bardzo uczciwie od uczciwie? 

 

(smiech) Bardzo uczciwie to znaczy uczciwie. 

 

Jako sędzina widziałaś już wiele przejazdów po różnych 

trasach. Jakie są najczęściej popełniane błędy? 

 

Domyślałam się, że zadasz mi to pytanie! Najczęściej popeł-

nianym błędem jest niszczenie toru. Szuranie nogą po torze 

zwalnia, bo mówiąc fachowo zwiększa się współczynnik tarcia 

i następuje wytracanie prędkości. Jest to katastrofalne w skut-

kach i powoduje niekiedy zatrzymanie się przed metą. Zdarza-

ły się takie przypadki! Jest to naprawdę straszny widok… Poza 

tym dużym problemem jest też próba sterowania ręką. To nic 

nie pomaga. Po prostu trzeba się odepchnąć i pojechać na 

wprost. Trzeba na początku dobrze ustawić dętkę i zjechać 

prosto w dół, późniejsze próby sterowania powodują najczę-

ściej szuranie po śniegu, wytracanie prędkości, a czasami wy-

padnięcie z toru. 

 

Które z sędziowanych przez Ciebie zawodów były najbar-

dziej emocjonujące? 

 

Te w 2011 roku, kiedy był straszny lód. Nie chodziło wtedy o 

zjazd, ale o sam fakt przetrwania. Momentami krew lała się jak 

na bitwie pod Grunwaldem. Widok makabryczny, ale emocje 

sięgały zenitu bo zawsze dochodziło pytanie: rozbiją się czy 

nie? I niektórzy się rozbili. Ktoś tam wjechał w las, ktoś sobie 

twarz rozwalił, krew z nosa leciała, Grochowski sobie spodnie 

rozciął od góry do dołu. Fajnie to wyglądało. Także oprócz 

emocji związanych z samymi zawodami dochodził dodatkowy 

dreszczyk. Było zresztą parę osób które się bały zjeżdżać i 

rezygnowały. 

 

 

Czy Dętki powinny być dyscypliną olimpijską? 

 

Ależ oczywiście, że tak! I to uważam, że już w Soczi! Myślę, 

że Rosjanie by nas zrozumieli! Zwłaszcza impreza pomiędzy 

zjazdami by im się spodobała, bo oni mają takie zawadiackie 

dusze. W ogóle zastanawiam się dlaczego Putin i Miedwie-

diew jeszcze do nas nie przyjechali. Może by im wysłać jakieś 

zaproszenie na facebooku? Kiedyś było tak, że gospodarz 

Olimpiady mógł wprowadzić nową dyscyplinę, więc gdyby 

Polska organizowała to można by przeforsować Dętki. W su-

mie jest to jedyny powód dla którego byłabym za tym żeby w 

Polsce się odbyła Olimpiada. Bo po Soczi organizują Koreań-

czycy… to oni nie wprowadzą Dętek. Na trawie będą najwyżej 

zjeżdżać. 

Czy jako zawodowy Urzędas byłabyś za wprowadzeniem 

Centralnego Urzędu Dętkowego? 

O Bożeee! No oczywiście! Byłoby wspaniale! Można by 

wszystko kontrolować! A ile papierów by było! Chociaż ja 

akurat w swojej pracy staram się ich ilość minimalizować. Ale 

byłoby to niesamowicie ciekawe. Dużo rzeczy można by robić, 

na przykład zbierać fundusze… A ile ludzi można by zatrud-

nić! Ja już tu widzę całą strukturę organizacyjną. Trzeba by 

zrobić dyrektora, zastępcę dyrektora ds. organizacyjnych, za-

stępcę dyrektora ds. finansowych, dział kadr, dział promocji, 

dział informacji. Tylu Kołowiczów można by zatrudnić! A w 

dziale informacji byłby wydział libacji! Nawet Żyła mógłby 

wtedy znaleźć pracę! Przy takim urzędzie można by powołać 

na przykład wydział meteorologii  i hydrologii dętnickiej – 

Judytę Lasek można by zatrudnić! Jakieś własne pomiary by-

śmy prowadzili. Pieniądze byśmy jakoś znaleźli. 

 

12. Mistrzostwa Geografów w Zjeździe na Dętce w roku 

2013 wygra… 

 

Najlepszy! 

 

Dziękuję za rozmowę! 

 

Rozmawiał: Maciek Czerski 
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A wczoraj byliśmy w łaźniach tureckich, ang. turkish bath, 

czyli w hamamie. 

Skąd te łaźnie w Turcji? Zostały po Grekach i Rzymianach. 

Kiedy arabowie podbili wschodnie tereny imperium i zaznali 

przyjemności kąpieli w łaźniach które tam zaznali, zwinnie 

połączyli praktykowanie kąpieli z muzułmańskim obowiąz-

kiem obmywania się. Z delikatnymi modyfikacjami zaadap-

towano łaźnie rzymskie do kultury muzułmańskiej. Zacho-

wano układ trzech pomieszczeń: chłodnego, ciepłego i gorą-

cego zmieniając jednak kolejność korzystania z nich. Głów-

nym miejscem było pomieszczenie gorące, gdzie przygoto-

wane przez kąpiel ciało było masowane, po tym był czas na 

odświeżenie i ochłonięcie w chłodnych pomieszczeniach 

przy jedzeniu, piciu i rozmowie. Istotną różnicą była rezy-

gnacja z basenów. Aby nie pluskać się „we własnym bru-

dzie”, korzystało się z kąpieli polewając ciało wodą. Począt-

kowo z łaźni korzystali tylko mężczyźni, później, do korzy-

stania z nich, oczywiście w osobnych pomieszczeniach, zo-

stały dopuszczone kobiety. Korzystanie z hamamu było jedną 

z głównych rozrywek kobiet w haremach. Ta relaksująca ką-

piel to było coś więcej niż pucu pucu, chlastu chlastu, to był 

cały dzień, a przynajmniej dobrych parę godzin siedzenia w 

„łazience”- element jakże bliski sercom również europejskich 

kobiet.  

Od XIX wieku łaźnie przestały być tak popularne. Dziś moż-

na raczyć się ciepłymi kąpielami w łaźniach publicznych (ze 

względów higienicznych niepolecanych przez Turków) lub w 

łaźniach turystycznych, najlepiej tych należących do hotelo-

wych spa. Żeby przekonać się jaką przyjemnością jest wspól-

na kąpiel, do tureckiej łaźni w jednym z pięciogwiazdko-

wych hoteli wybrała się specjalna wysłanniczk a Globusika. 

 

Po tradycyjnym tureckim śniadaniu, zakończonym odturla-

niem się od stołu około południa grupa eksplorerów tureckiej 

kultury przemieściła się na kawkę, kawusię po turecku i 

ciastko we wspomnianym hoteliku. Po tym nadszedł czas na 

kąpiel po turecku. Całe popołudnie korzystaliśmy z sauny, 

adventure shower, swimming pool, relaxing room i... turec-

kiej łaźni, znaczy się z hamamu. A w łaźni tej to było tak: 

ciepło i tylko panie siedziały same, a panowie po drugiej 

stronie mieli swoje pokoje, ale ja oczywiście do panów wpa-

rowałam, bo skąd niby miałam wiedzieć, że tam nie mogę 

(informacja o tym w żadnym ze znanych mi języków nie była 

dostępna). A w hamamie się w takich prześcieradłach jakby 

chodziło (tur. pestamel). Brało sie ręcznik i mydełko tymian-

kowe ze skrubem, i szampon, i odzywkę, i szlafrok można 

było wziąć, i gąbeczkę do masażu albo można przynieść tam 

swoje prywatne akcesoria kąpielowe. Weszłyśmy i siedzimy, 

bo co tam robić. A były to ciepłe pokoje, pośrodku nich ka-

mienne stoły - wszystko cieplutkie, pod ścianami takie ka-

mienne zlewy bez odpływów, krany na brytyjską modłę - 

dwa krany: jeden z gorąca wodą, drugi z zimną, i płaskie po-

srebrzane miski wytłaczane.  

Przy tym kamiennym zlewie się stało i tą miseczką polewało. 

Początki adaptacji były trudne. A sęk w tym że turkish bath 

to jest bath po prosu, czyli bierzesz kąpiel tylko że w towa-

rzystwie. Także okutana w to prześcieradełko lub, po ludzku, 

nagusieńko polewasz sie wodą.  

Lejesz te wodę z tych kranów do kamiennych zlewów, rozle-

wasz po podłodze, latasz na golasa po tych ciepłych poko-

jach, mydlisz sie i spłukujesz, mydlisz i spłukujesz, masujesz 

tą rękawica, mydlisz i spłukujesz, polewasz wodą, polewasz 

wodą i polewasz wodą, delektujesz się masażem na kamien-

Pradawna tradycja zażywania kąpieli 

Siedzi sobie pani w prześcieradle z miską i się polewa. 

A może by tak, 

Połazić po łaźniach 



Dwa słowa o drzwiach i oknach możliwości jakie daje 

geografia. Rozległa dziedzina to i horyzonty szerokie. 

Jedną z lepszych opcji zawodowych  jakie może wybrać 

młody geograf jest ankietowanie. Ankietowanie to jest 

to! Idealna praca zwłaszcza dla studentów. Zaplecze wie-

dzy zdobytej podczas naszych studiów pozwala najlepiej 

zaplanować prace w terenie. Oprócz kontaktu z miejsco-

wą ludnością, zdobycia zaufania mieszkańców, zgłębie-

nia społecznych problemów regionu zdobyć można wię-

cej! Trzeba tylko wiedzieć gdzie szukać. Najszerzej 

otwarte są furtki we wsiach najdalej od miejskiego zgieł-

ku. Tam prawdziwa polska gościnność częstuje zupą, 

kotletem, ciastem, daje wody, herbaty, kawy i pakuje 

gościniec z jajami, serem, kiełbasą. To jest  spotkanie z 

różnymi typami mentalności i odkrywanie świata na no-

wo. /widok na świat z nowej perspektywy/ spojrzenie na 

świat z nowej perspektywy/ poznanie nowego spojrzenia 

na świat./ doświadczenie innego spojrzenia na świat. 

 

- Dzień dobry! Ma pani chwilę czasu na udział w ankie-

cie? 

luty 2013  9   

nym stole. I możesz umyć się raz jeszcze, i jeszcze, i mo-

żesz tak siedzieć i siedzieć. I niby nie siedzisz w wodzie, 

tylko sie polewasz nią, ale to jest takie przyjemne, że chy-

ba nawet bardziej przyjemne niż wanna. Można było też 

położyć się po prostu na tych kamiennych stołach cieplut-

kich i patrzeć na kopulaste sklepienie oraz super ekstra 

płytki (krk. flizy) z jednej z najbardziej znanych, obok 

Izniku, manufaktury ceramiki malowanej, mianowicie z 

Kütahyi.  

 

Kütahyijskie wyroby stanowią też jedną z głównych atrak-

cji części haremowej pałacu Top Kapı (wejście do haremu 

Topkapı jest dodatkowo płatne), a my mieliśmy okazję 

gratisowo na takowe popatrzeć. Hotel, który odwiedzili-

śmy, w ogóle słynie z kolekcji ceramiki, nie tylko na ścia-

nach i podłogach, ale też z serwisów, filiżanek i zestawów 

takich maciupkich filiżaneczek (z Sisi na przykład) i bar-

dzo pięknych talerzyków (tur. çay tabağı) pod szklanki do 

herbaty (tur. çay bardak).  

 

Pozdrowienia z Turcji, Iwona. 

Wspomnienia z ankiet 

- Naukowa? 

- Mhm. 

- Zapraszam! … A Pani z jakiej uczelni? 

- Uniwersytet Jagielloński. 

- A skąd? 

- Geografia.  

- O! Gronostajowa! 

- Taaak  (podejrzliwie) A Pani też?  

- Ja z Łojasiewicza.  

- Mhmmm … Socjologia? 

- Zarządzanie. To proszę pierwsze pytanie. 

… idzie pierwsze pytanie… 

- mhm… to może proszę drugie. 

… idzie drugie pytanie… 

hmm… A był przeprowadzony pilotaż? 

 

Wśród ankietowa-

nych możemy zauwa-

żyć dwa główne typy 

ludzi determinujące 

udzielane odpowiedzi 

– to optymiści i pesy-

miści.   

Które z wymienio-

nych sprzętów znaj-

dują się w Pni / Pana 

domu: … Pani co ja 

tam mam. No widzi 

pani, nic tu nie ma, o 

tak, jak każdy. Tele-

wizor … a nie, to 

jest. Ale kto teraz nie 

ma, to jest jakiś luk-

sus teraz 

 

 

Video… no mamy video gdzieś, bo to się kiedyś tam 

kupiło, to stoi 

Odtwarzacz DVD.. jest jakieś bo to dzieci bajki oglą-

dają, to film się jakiś włączy 

Radio.. nie no radio to mamy, non stop chodzi 

Komputer …gdzie tam, kto by się tam tym obsługiwał? 

Córka to tam  ma jakiś .. 

Samochód  jest 

Ile? .. nie no jeden 

Iwona Polinceusz 
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Witam Wszystkich! 

 

Wielka szkoda, że pierwszy Globusik po Walnym wycho-

dzi dopiero w połowie lutego, bo większość z Was pew-

nie już o nim zapomniała, a dziękowanie Wam za zaufa-

nie może zabrzmieć  już nieco pretensjonalnie i trochę 

zbyt wyniośle… Podziękuję zatem Kołowiczom za wy-

branie fajnego Zarządu! Mamy mnóstwo planów na ten 

rok i powoli zaczynamy je realizować, zaczynając oczy-

wiście od imprezy sztandarowej, jaką są Dętki. Choć pi-

sząc te słowa nie mam pewności ile osób zjawi się na La-

sku to myślę, że mogę a priori powiedzieć, że jestem 

dumny z frekwencji! To akurat zawsze jest na najwyż-

szym poziomie, podobnie jak atmosfera! Niestety z przy-

czyn ekonomicznych nie mogę każdemu życzyć zwycię-

stwa (Koło stać na tylko jeden puchar) niemniej jednak 

mam nadzieję na wysoki poziom, a przede wszystkim 

(jak zawszę) na dobrą zabawę! 

Aby przedstawić Kołowiczom nowo wybrany Zarząd 

(niestety nie wszyscy pofatygowali się na Walne) poniżej 

prezentujemy zdjęcia wraz z pełnionymi funkcjami. 

Słowo od Prezesa 

Prezes—Maciek Czerski 

Wiceprezes—Bartek Oleszko 

Prezes—Maciek Czerski 

Sekretarz/archiwista— 

Kinga Kiszka 

Bibliotekarz—Lila Janik 

Członek Zarządu ds. organiza-

cyjnch—Magda Tracichleb 

Członek Zarządu ds. organiza-

cyjnch—Daniel Opałka 

Komisja rewizyjna 

Agata Warchalska—Troll 

Łukasz Musielok 

Łukasz Kowalski 
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Nieprawda, że ... 
….egzamin  jest jak dobry bimber. Zaczyna się od 60%. 

… Maciek Cz. wstydzi się serduszek i dlatego nie pójdzie na 

radę instytutu. 

… nie Biega z piwem, bo wyLeja . 

… Musielok sztucznie przedłuża sobie studia. 

… Czerski to głos śląska w Kole.  

… centrala jest w Stambule. 

…prezesura w kole jest dziedziczna. 

… w Kole panuje dynastia. W Kole panuje de kirchneryzm. 

… Zarząd Koła na kolejnym spotkaniu będzie omawiał projekt 

wprowadzenia becikowego. 

… butelki w Kole mają zły upad. 

… Czerski zapisał się na kurs przewodnika po Granadzie. 

… po Dętkach już nie będziemy zaliczać gleb. 

… Koło po Złotej Sowie nawiązuje współpracę z Gościem Nie-

dzielnym.  

… śmierdziela można poczuć przez skype. 

 

Bibliotekarz poleca... 
… a właściwie przypomina, że ani on ani kołowe książki nie gryzą i czasami warto, nawet jeśli bibliotekarz 

nie ma w danej chwili dyżuru podejść i spytać czy poszukiwana pozycja znajduje się w księgozbiorze KGUJ. 

Oczywiście istnieje taka możliwości, że bibliotekarz przed momentem nie poradził sobie z kolokwium z fizy-

ki, lub przypalił popcorn, co może skłaniać go do odpowiedzenia na Wasze pytanie słowami „no”, bądź 

„zaraz”, ale służba nie drużba i na pewno prędzej czy później bibliotekarz rozpocznie procedurę poszukiwania 

książki z uśmiechem na ustach :) 

 Jeśli jednak boicie się usłyszenia wyżej wymienionych słów oraz spotkania się z piorunującym spojrze-

niem bibliotekarza, przypominam, że na stronie KGUJ znajduje się elektroniczny katalog, w którym sami mo-

żecie wyszukiwać książki, a na biurku pod oknem katalog w formie tradycyjnej, co prawda jego aktualizację 

datuje się na epokę dinozaurów, ale jeśli ktoś lubi przenosić się w czasie, zapraszam do korzystania :) 

                Lila 

P.S Bibliotekarz poleca również popcorn w powszechnie znanym miejscu, nie ten z mikrofalówki. 

Zasłyszane w Kole: 

KB— [przed egzaminem z Krajobrazu, przyp. red.] nie mogę spojrzeć na tę ma-

pę, co ją Jacek rysuje, bo mam wyrzuty względem tych kserówek do egzaminu 
 

… w Kole bywa ostatnimi czasy słodko, nie tylko ze 

względu na dbałość organizacyjnych o odpowiednią 

ilość cukru. 

… niektórzy kołowicze są tak słodcy, że będziemy 

mieli zbiorową cukrzycę. 

… pierwszy odcinek teleglobusika zostanie wydany. 

… Sylwia kupuje sweter pod kolor piwa. 

… Masajki są łyse. 

… Wawrzyniec znowu zmienia studia. 

… pracownia komputerowa istnieje tylko po to, aby 

głosować na Olka. 

… choinka w Kole zostanie rozebrana. Przed Wielka-

nocą bombki zostaną zamienione na jajka. 

… ktoś klepie lepiej niż Dzynek  

1. Symbol KGUJ 

2. Niepodzielny władca chatki 

3. Czuwa nad zdrowiem dętkowiczów 

4. Kołowa impreza nie może się bez niego obejść 

5. Część Krakowa w której mogłyby odbywać się alternatywne Dętki 

6. Przed Dętkami modli się o niego cały Zarząd KGUJ 

7. "Wybitny" szczyt na wschód od Lasku 

8. Miasto z kiepskim SORem 

9. Nazwa wsi, rzeki i klubu piłkarskiego w okolicy 

Hasło można interpretować dwojako:  

a) Okrzyk zdziwienia,  

b) Okrzyk zadowolenia na widok Clinta 
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 Głosuj na Kazika i Olka! 
Hej ludziska! 

 

Ruszyła kolejna edycja Memoriału im. Piotra Morawskiego „Miej odwagę”.  

Zgłosiliśmy do niego projekt naszej wyprawy – Cho Oyu 8201 – Ski Expedition. 

 

Zakłada on zdobycie szóstej, co do wysokości góry na-

szej planety Cho Oyu 8201 m n.p.m. zachodnią ścianą i 

zjechanie z wierzchołka na nartach. 

Do tej pory nikt w Polsce nie może pochwalić się po-

dobnym osiągnięciem. 

 

Jeśli wygramy głosowanie internetowe (trwa do końca 

lutego) i kapituła konkursu wybierze nasz projekt, 

otrzymamy grant, który umożliwi nam zrealizowanie 

naszego marzenia. 

 

O co Was prosimy? 

1. Wejdźcie na stronę: http://www.miejodwage.pl/743 

2. Wpiszcie swojego maila i kliknijcie „Zagłosuj”. 

3. Na Waszą pocztę przyjdzie link z potwierdzeniem, 

kliknijcie go (bez spamu, bezpieczny). 

4. Zaproście znajomych do wydarzenia, udostępnijcie 

na swojej ścianie, polecajcie. 

I już gotowe! 

 

Dla Was to 2 minuty, dla nas przygoda życia! 

 

Zapraszajcie, polecajcie, namawiajcie swoich znajo-

mych, aby oddali głos właśnie na nas!  

 

Z góry wielkie dzięki! 

Cho Oyu 8201 m n.p.m, http://worldalldetails.com/  

Kazik i Olek zdobyli Lenina 

Mordeczko ty moja… 

http://www.miejodwage.pl/743

