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Drodzy Czytelnicy,  

 

przed Wami kolejny, ale nieco mniej pikantny niż po-

przednio numer Globusika.  Redakcja spięła się i posta-

nowiła wydać Globusika jeszcze przed świętami, więc 

potraktujcie to jako prezent od nas dla Was! 

 W tym numerze znajdziecie oprócz obszernej re-
lacji z Walnego oraz wywiadu z nową Panią Prezes, 

przygotowaliśmy dla Was coś, czego nigdy nie było! 

Redaktor Kiszka, po ustąpieniu z funkcji Prezesa pokusi-

ła się o podzielenie się z nami tym co Zasłyszała na Za-

rządach w ciągu dwóch ostatnich lat! 

Po lekturze Geografiołów utwierdzicie się w przekona-

niu że studiujecie geografię. 

 Poza tym, Redakcja życzy wszystkiego najpysz-

niejszego w te święta, a my życzymy sobie owocnych 

Globusików w Nowym Roku! 

 Redakcja 

Spis treści 

Redakcja: 
 
Iza Dojtrowska (sztuka.latania789@gmail.com) 

Kinga  Kiszka (kingaa.kiszka@gmail.com) 

Alicja Motak (alicja.motak@gmail.com ) 

Marek Borkowski (marek.a.borkowski@gmail.com) 

Wiktor Stręk (wiqs17@gmail.com) 

 

Adres redakcji:  
 

Koło Geografo w UJ,  
    
IGiGP ul. Gronostajowa 7, p. 1.03,  
30-387 Krako w 
 
kguj@geo.uj.edu.pl   
http://kolo.geo.uj.edu.pl 
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To już było… 

 25-26.10 - Travenalia, relacja z piątej edycji fe-

stiwalu na stronie 4 

 06.11 - Paleokoło 

 10.11 - Kołochodzenie 2.0  gra terenowa „Znajdź 

portfel Kiszki”. 

 13.11 - Tybet - konfrontacja legendy z rzeczywi-

stością. Slajdowisko Martyny „Rudej”  Kałuziak. 

 14-16.11 - Otrzęsiny miały być I roku, a długo 

nie mogliśmy się po nich otrząsnąć 

 24.10 - Wieczór filmowy 

 21.11 - Bal Geografów fotorelacja na stronie... 

 21-24.11 - Wybory nowych CePów, Markom 

serdecznie gratulujemy! 

 26-30.11 - Trówjwymiana, podobno bawili się 

tak świetnie, że nie umieją tego ubrać w mniej 

niż tysiąc słów! 

 03.12 - Kołowe Ciacho  

 04.12 - Walne Zebranie KGUJ 

 

 

To nas czeka… 

 17.12 (dziś) - Wigilia Kołowa 

 22.12.2014-07.01.2015 - Przerwa Świąteczna 

 12-16. 01 - Wymiana z Mainz 

 15.01.2015 - KIK- Kołowa Impreza  

           Karnawałowa 

 21.01 - Szkolenie ze zdobywania pieniędzy  

 29.01 - 10.02 - Sesja... 

 20-22.02- Dętki! 

 Bliżej nieokreślona przyszłość- nowy numer 

Globusika, a w nim Legenda o Rycerzu Sodarze! 

 

 

Z ŻYCIA KOŁA 
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Jak pewnie wszyscy wiedzą (a jeśli nie wiedzą to znaczy, 

że nie czytają regularnie Globusika i powinni się wsty-

dzić) EGEA Kraków organizuje w kwietniu ERC 2015. Z 

racji, że jednym z członków Orgateam’u odpowiedzial-
nych za wybór Congress-place była Alicja Wieczorek, 

event odbędzie się w domu wczasowym  

„U Aniołka”.  
 W ubiegłą środę nadszedł czas na kolejny wyjazd  

„do Aniołka”, tym razem w celu podpisania umowy. Nie 

było by w tym nic ciekawego, gdyby nie to, że był to je-
den z najbardziej niekołowych i mało-geograficznych 

wyjazdów w historii naszej organizacji.  

Wszystko zaczęło się ok. 12:00 kiedy to pięknym Audi 

Marka Grochowicza wyruszyliśmy do Murzasichle.  
W rytmie złotych przebojów Radia Zet dotarliśmy na 

miejsce. Trudno opisać nasz zachwyt nad świeżym po-

wietrzem, śniegiem i widokiem na Tatry. „U Aniołka” 
przywitał nas koń i bardzo konkretny właściciel  

(więc rozmowa skończyła się dużo szybciej niż przewidy-

waliśmy). Nagle (prawdopodobnie ze względu na zbyt 
dużą dawkę tlenu) rodowity krakus i mieszczuch Marek 

stwierdził, że on jedzie na Gubałówkę.  

My – również w szoku tlenowym – ochoczo przyklasnęli-

śmy temu pomysłowi. Na Gubałówkę nie udało się trafić, 
więc wylądowaliśmy w centrum Zakopanego.  

W tym momencie nasz wyjazd osiągnął najwyższy po-

ziom abstrakcji, w butach na obcasach – Panie Anie (bo 
normalne się zepsuły), w zimowych płaszczykach – wszy-

scy oraz z torebką – Kwiatek, udaliśmy się na stragan pod 

Gubałówką na oscypki, a potem na czekoladę  

i grzane wino na Krupówki.  
 W ogromnym szoku wróciliśmy do Krakowa,  

a po głowach do tej pory chodzi nam piosenka „Anioły i 

demony” Farben Lehre. Co się z nami dzieje?  
 

Anna Biega 

Oscypek z żurawiną  
– czyli przedsmak kongresu  



Travenalia 2014 

Travenalia, czyli nic innego niż Festiwal po-

dróżniczy na stałe wpisał się już do tradycji KGUJ 

(oficjalnie staliśmy się organizatorami). W tym roku 

mieliśmy okazję przygotowywać V Travenalia. Co wię-

cej po raz pierwszy festiwal został objęty patronatem 

Instystuty Geografii i Geografii Przestrzennej (patrz 

geografioły). Z początkiem października wypoczęci  

i pełni chęci do pracy zaczęliśmy przygotowania, aby to 

wydarzenie było tak samo udane a nawet lepsze od po-

przednich. Na czele całej machiny ogarniającej kołowi-

czów  stanęli Maciek Czerski (ostatni raz) i Grzesiek 

Smułek.  

 Kulminacyjny moment nastąpił w dniach 25-26 

października, kiedy to w piękne słoneczne dni zaczęły 

się Travenalia. Do Audytorium Maximum przybyli licz-

ni podróżnicy chcący się podzielić swoimi doświadcze-

niami z żądnym wiedzy tłumem. W sumie odbyło się 40 

prelekcji o tematyce z całego świata. Można było do-

wiedzieć się m.in. o życiu na Madagaskarze, wyprawi 

na Islandię w szpilkach, jak mieszka się z Masajami (co 

ciekawe prelekcji 

nie prowadziła 

Anita). Dla koło-

wiczów nie lada 

gratką było wystą-

pienie byłego 

członka - Olka 

Ostrowskiego. 

Opowiadał on  

o swojej wyprawie 

na Cho oyu, której 

celem było udo-

wodnienie, że Po-

lak potrafi czyli 

zjazd na nartach  

z tego himalajskie-

go ośmiotysięczni-

ka. Niewątpliwie 

gwiazdą Festiwalu 

był Aleksander 

Doba (który został 

nominowany przez 

National Geogra-

phic do nagrody podróżnika roku) który samotnie prze-

płynął Atlantyk i to dwa razy !! Nie mogło oczywiście 

zabraknąć Travenaliowych konkursów oraz tradycyjnej 

imprezy towarzyszącej gdzie podczas oglądania filmów 

podróżniczych można było porozmawiać z niektórymi 

prelegentami. 

Podsumowując kolejne Travenalia za nami, my 

po raz kolejny mogliśmy spotkać niesamowitych ludzi, 

pełnych pasji i szalonych pomysłów. Może w niektó-

rych z nas obudzili oni zew przygody na tyle, że może 

za rok to ktoś z nas będzie występował w roli prelegen-

ta. Idąc za  słowami p. Aleksandra Doby miejmy marze-

nia, zamieniajmy je w plany a te z kolei realizujmy i do 

zobaczenia za rok na Travenaliach.  

Ala Motak 
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 PaleoKoło nazwa tej zabawy brzmi na wskroś 
geograficznie. Z geografią ma jednak wspólnego nie-

wiele, no może 

poza nazwą  

i tym, że została 
stworzona przez 

geografów dla 

geografów. Naj-
prościej rzecz 

ujmując gra ta 

polega na roz-
poznawaniu 

przez gracza 

osób znajdują-

cych się na foto-
grafii. Zważywszy na to, że wszyscy w Kole znają się 

jak łyse konie, a swoje twarze oglądają niemal po kilka 

godzin dziennie, codziennie, zadanie to nie powinno 
przysporzyć większych problemów. Nic bardziej myl-

nego. Na zdjęciach znajdują się w prawdzie Kołowicze 

ale… w bardzo wczesnym wieku przedprodukcyjnym. 
Fotografie pochodziły z archiwalnych zbiorów uczestni-

ków. Fakt ten na tyle skomplikował zabawę, że dla spo-

rej liczby osób rozpoznawanie bardzo szybko zamieniło 

się w zagadywanie… Najlepiej z tym wyzwaniem pora-
dzili sobie uczestnicy w wieku wczesnodinozaurzym  

i dinozaurzym. Na szczycie podium znalazła się: Lilia-

na Janik. Nieco niżej jego doktoranckość Michał Jakiel, 
który jako jedyny podesłał czarno-białe zdjęcie. Ostat-

nią premiowaną lokatę uzyskała Renia Wójcik.  

Redakcja gratuluje zwycięzcom i w imieniu 

pomysłodawczyni zabawy Kingi Kiszki zaprasza na 
następną edycję zabawy, która być może zostanie zor-

ganizowana już wkrótce. Tymczasem redaktorzy Glo-

buskia pokusiła się o zrobienie pewnego zestawienia, 
które jest nieco… zaskakujące: 

 

 Jeżeli myślisz, że na zdjęciu jest Ania Biega, to 

znaczy, że jest to Marek Borkowski. 

 Jeżeli myślisz, że na zdjęciu jest Marek Borkow-

ski, to znaczy, że jest to Ania Biega. 

 Dostrzeżono także łudzące podobieństwo Czer-

skiego z… Witkiem Kowalskim, synem Keja. 

 Najłatwiejszą postacią do odgadnięcia był Masaj. 

 Dużo lepiej z zadaniem poradziły sobie panie. 

 

PaleoKoło 

Wiktor Stręk 

Ania Biega i Marek Borkowski… chyba 

Masajątko 

Witek Czerski Bebak 
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 To już kolejna edycja najsłodszego kołowego 

konkursu, który jak co roku dobył się w przeddzień 

Walnego. Do tej pory Kołowe Ciacho cieszyło się 

zmienną frekwencją wśród kołowych piekarzy i cukier-

ników, bo o chętnych do jedzenia najrozmaitszych łako-

ci nigdy nie było trudno.  W tym roku, do samego koń-

ca liczba uczestników nie była  znana. Ostatecznie do 

walki o miano najlepszego z najlepszych w dziedzinie 

domowych wypieków przystąpiło trzy osoby. Niestety 

odczuwalny był brak reprezentacji studentów z licznego 

pierwszego roku. Ocenie podlegał oczywiście smak 

poszczególnych ciast oraz tradycyjnie ich mniej lub 

bardziej geograficzna nazwa. Poziom zawodów był nie-

zwykle wyrównany. Świadczy o tym fakt, że bardzo 

szybko po kołowych ciastach zostały tylko okruszki na 

kołowej wykładzinie. Rywalizacja była tak zażarta, że 

pierwszy raz w historii konkursu byliśmy świadkami 

potrójnego zwycięstwa. Zarówno Owocowe wydmy 

Ani Biegi, Pijane Wyspy Kokosowe Natalii Pajor oraz 

Fantazje geologiczne- czyli jeszcze nowsze spojrzenie 

na strukturalne uwarunkowania rozwoju rzeźby Karpat 

zewnętrznych Jacka Muchy otrzymały dokładnie taką 

samą liczbę głosów. Drugie miejsce zajął placek Bunt 

Janka Lei drugie ciasto Ani Biegi. Fali ekscytacji towa-

rzyszyły głosy podważające kompetencje komisji skru-

tacyjnej. Niezależna grupa dziennikarzy śledczych Glo-

busika niezwłocznie zajęła się tą sprawą. Wynik ich 

dochodzenia orzeka jednoznacznie na korzyść zespołu 

liczącego głosy i absolutnie nie jest to związane z tym, 

że autor tego tekstu znajdował się w grupie liczącej  

i grupie śledzącej. 

Wiktor Stręk 

 

 

 

 

 

Kołowe Ciacho 2014 

Redakcja Globusika jako pierwsza znalazła się na Kon-

kursie na Najlepsze Kołowe Ciacho. Redaktor Kiszka  

przeprowadziła wywiady z uczestnikami tuż przed roz-

strzygnięciem konkursu.  

Kiszka: Co myślicie o konkurencji? 

Natalia: Myślę, że mam duże szanse, ale muszę wymy-

ślić nazwę. 

Ania: Zaskoczyła mnie obecność konkurencji, nie pod-

dam się, pokroiłam i walczę. 

Kiszka: Co zrobicie jak wygracie? 

Natalia: Moja reakcja będzie spontaniczna i nie będę 

odpowiadać za jej skutki. 

Ania: Będę złotą rybką i spełnię marzenie każdego, 

Jacek: Zacytuję Globusika w magisterce* 

Kiszka: Co zrobisz jak wygra Ania? 

Janek Leja: Pojadę do domu. 

 

* Redakcja jest wzruszona i z niecierpliwością czeka 

na obronę.  

 Kinga Kiszka 

Kiszka na Gorąco 
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Badania sedymentologiczno-dendrogeomorfologiczne jako  
nowy czynnik morfogenetyczny 

 

Ze specjalną dedykacją dla wszystkich studentów walczących niedawno na egzaminie 
 z geomorfologii…  

 Czynniki kształtujące rzeźbę są powszechnie zna-

ne wszystkim geografom (chyba :P). Któż z nas nie sły-
szał bowiem o wszechobecnej sile ciężkości, wodzie, 

wietrze itp., itd. Jednym z nich jest także człowiek. Sze-

roko pojęta antropopresja stanowi przedmiot badań od 
wielu lat. Jednak rola działalności naukowej w rozwoju 

form morfologicznych do tej pory nie była badana. Dla-

tego grupa Kołowiczów postanowiła rozpocząć pionier-

skie badania nad wyżej wymienionym zagadnieniem. 
Badania z zakresu sedymentologii i dendrogeomorfolo-

gii prowadzone były w dniach 12-14.12.2014 w ok. Ła-

zów k. Bochni przez grupę Kołowiczów pod kierun-
kiem dr hab. A. Michno oraz dr D.Wrońskiej-Wałach. 

Do badań użyto świdrów, łopat (różnego kalibru) oraz 

znacznej liczby szczelnie zamykanych woreczków alu-

miniowych. 
 Efektem owej działalności badawczej Koła jest 

nie tylko wstępne rozpoznanie osuwiska „Kazimierz”, 

ale także powstanie niezidentyfikowanych dotąd form 
geomorfologicznych.  

 

Oto niektóre z nich: 

1. Antropomikroosuwisko- forma powstała na skutek 

cofnięcia mikrostoku przez bardziej gorliwych człon-

ków ekipy badawczej ;) U podnóża mikrostożek kolu-
wialny rozcięty przez aktywne procesy fluwialne.  

[z powstaniem formy wiąże się również powstanie zwro-

tu grzecznościowego: „Cofnąć Ci stok?”] 
 

2. Terasa „pozasypowa”- forma powstała w wyniku 

odkopania i zakopania szurfu. Na uwagę zasługują 
umiejętności „terasowania wtórnego” ekipy zakopują-

cej! 

 

3. Mikrohałda usypiskowa- powstała poprzez akumu-

lację materiału wyniesionego (dosłownieJ) z antropomi-

kroosuwiska za pomocą łopat, a także okresowego stą-

pania po nim. 
 

4.  Mikrostok o profilu schodkowym- wykształcony  

w pobliżu antropomikroosuwiska, utworzony na potrze-
by wydostawania się z zasysającego koryta. 

  

 Rozpoznane formy dobitnie świadczą o aktywno-

ści grupy badawczej. W przypadku antropomikroosuwi-
ska można nawet powiedzieć o znacznym naruszeniu 

stabilności mikrostoku. Współwystępowanie procesów 

maswych i fluwialnych świadczy o odmłodzeniu mikro-
rzeźby. Aby określić kierunki jej dalszego rozwoju nie-

zbędne są dalsze, wnikliwe prace terenowe. Zachęcamy 

do włączenia się wszystkich Kołowiczów, zaintereso-
wanych zdobyciem sławy i chwały na polu nauki.  

 

   Karolina Maciejczyk i Ania Biega 



 Data 4.12.2014 r. była najważniejszą datą w kalen-
darzu każdego Kołowicza, bowiem tego dnia odbyło się 

Walne Zebranie KGUJ, którego celem było wybranie 

nowych Władz Koła. 
W okolicach 18. wokół sali 1.21 zaczęło robić 

się dość tłoczno, a w Kole panowała nerwowa atmosfera, 

ponieważ członkowie ustępującego Zarządu dopinali 
swoje prezentacje na ostatni guzik, by wszystko wypadło 

jak najlepiej. Wybiła 18.30. Wszyscy Kołowicze upraw-

nieni do głosowania zajęli miejsca i skupili się wokół 

pyszności jakie przygotowali Członkowie Zarządu do 
Spraw Organizacyjnych.  Ze względu na to, że Walne 

odbywało się w wigilię Światowego Dnia Gleby zebranie 

na wniosek ówczesnej Prezes poprowadził rewelacyjny 
mgr Łukasz Musielok, który rok temu zasiadał w Komi-

sji Rewizyjnej, a przed laty zdobywał swoje doświadcze-

nie jako lektor podczas czytań w kościele. Pan magister 
doskonale przygotował się do swojej funkcji, przyniósł 

ze sobą dzwoneczek, którym delikatnie ucinał długie 

dyskusje, być może jest to również powiązane z jego 

kościelną  przeszłością .  
Walne rozpoczęło się od podsumowań. Na 

pierwszy ogień poszło sprawozdanie z działalności Koła, 

które przedstawiła Prezes KGUJ- Kinga Kiszka, nie oby-
ło się oczywiście bez wpadek, ale nie zaburzyły one 

ogólnego przekazu, a tylko podkręciły zabawowość pre-

zentacji. Kolejnym punktem na obszernej liście obrad 

było zaprezentowanie rocznego zestawienia finansowego 
Skarbnika- niezastąpionej Ani Biegi. Działalność EGEA 

Kraków podsumował były CeP, a obecny Regional Assi-

stant Jacek Kucia. Fazę podsumowań zakończyło spra-
wozdanie Komisji Rewizyjnej w składzie: Basia Peek, 

Masaj oraz Kej. Członkowie Komisji wspomnieli o swo-

im niepokoju dotyczącym częstotliwości ukazywania się 
Globusika… Szanowna Komisjo, przypominamy, Koło-

we Czasopismo jest 
nieregularnikiem i… 

wyjdzie jak będzie! 

Nie da się ukryć, że 
tego typu zestawienia 

i podsumowania po 

pewnym czasie stają 
się nieco nużące, dla-

tego też kiedy mgr 

Musielok przeszedł 

do punktu zgłaszania 
kandydatur na Preze-

sa atmosfera na sali 

ożywiła się. Trady-
cyjnie, padało wiele 

zgłoszeń, ale tego-

roczne Walne prze-
szło do historii, jak 

wiele innych wyda-

rzeń organizowanych 

przez ustępujący 
wówczas Zarząd. Ab-

solutnym zaskocze-

niem było to, że 
NIKT oprócz Ani Biegi, niestrudzonego Skarbnika Koła 

nie przyjął zgłoszenia swojej osoby na stanowisko Preze-

sa. Kołowiczom nie pozostało więc nic innego jak zagło-

sować TAK lub NIE. Wynik był oczywisty- Ania Biega 
została nową Panią Prezes KGUJ w roku akademickim 

2014/2015! Jak głoszą archiwalne zapiski, Ania została 

5. Panią Prezes KGUJ w historii Koła na przestrzeni lat 
1981- 2014. Globusik serdecznie gratuluje!  

Bitwa o stołki trwała dalej. Do obsadzenia pozo-

stały jeszcze stanowiska pozostałych członków Zarządu. 
Każdy z kandydatów zaprezentował się z jak najlepszej 

strony i opowiedział pokrótce o funkcji jaką chciałby 

pełnić. Komisja Skrutacyjna znów miała ręce pełne robo-

ty. W trakcie liczenia głosów odbyła się dyskusja. Nie 
zabrakło rokrocznie pojawiających się wątków m.in. o 

kupnie kołowej gitary, wznowienia Turnieju Kół Nauko-

wych w piłkę nożną czy też innych palących problemów: 
wymiany kanapy oraz dlaczego Kołowicze nie myją kub-

ków. Opiekun KGUJ- dr hab. Mirosław Żelazny stwier-

dził, że nawet najmniejsze formy rozwoju można badać. 
I może to być ciekawe. Ustalono także skład nowej 

(prawie starej) Komisji Rewizyjnej: Lila Janik, Kej i Ma-

saj. 

Późnym wieczorem Walne dobiegło końca. Dal-
sze obradowanie przeniosło się do klubu Cień, gdzie dys-

kutowano do wczesnych godzin porannych. 

     Iza  Dojtrowska  

Habemus prezesum 

8  grudzień 2014  

MAMY PREZESA! 
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Wg. czasu kanadyjskiego Walne rozpoczęło się o godzinie 9:30.  

W hacjendzie byłych prezesów od początku wywoływało wielkie emocje. Nie 
wiem nawet, czy nie większe niż w Kole, bo przecież pozbawieni byliśmy 

jakiegokolwiek wpływu na przebieg zdarzeń. Poprosiliśmy kilka osób o prze-

kazywanie informacji, przede wszystkim o tym kto został Prezesem i o skła-
dzie Zarządu. Czekaliśmy i czekaliśmy, zajadając pysznego łososia wędzone-

go na zimno. Łosoś się kończył, a Walne debatowało. Gdy dobrnęliśmy już do 

płetwy pojawiła się informacja od Torbacza (której na Walnym nie było, ale 

co tam...), że Prezesem została faworytka bukmacherów - Ania Biega. Teraz 
Zarząd... Gdy po łososiu pozostały już tylko wzdęcia, odezwał się Marek Gro-

chowicz przedstawiając w telegraficznym skrócie przebieg wyborów, skład 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Następnie przez cały dzień zbieraliśmy od 
uczestników Walnego ich relacje. Dowiedzieliśmy się tyle, że czujemy się tak 

jakbyśmy tam z Wami byli. Tylko piwa nikt nie postawił... Gratulacje dla  

Jaśnie Oświeconej Prezes KGUJ oraz jej obiecującego Zarządu! Powodzenia! 

Przesyłamy Wam za pośrednictwem Globusika liścia klonowego na zachętę.  

        Czerski i Renia 

Walne z dalekiekiej perspektywy... 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU KGUJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 

Prezes: Anna Biega 

Wiceprezes: 
Grzegorz Smułek 

Skarbnik: 
Alicja Motak 

Sekretarz: Marek Borkowski 

Członek ds. Organizacyjnych: 
Bogdan Mieczkowski 

Bibliotekarz: Paulina Zemsta 

Członek ds. Organizacyjnych: 
Kinga Hajduk 
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 Zainspirowany działalnością Kiszki na Gorąco oraz 

chęcią podtrzymania tradycji zapoczątkowanej przez Maćka 

Czerskiego rok temu postanowiłem przeprowadzić krótka 

rozmowę z nową panią Prezes Anią Biegą. 

 

Wiktor Stręk: Dla więk-

szości czytelników Glo-

busika na pewno nie jesteś 

osobą anonimową, ale 

trafia także  w ręce stu-

dentów pierwszego roku, 

którzy wiedzą o Tobie 

tylko tyle, że masz na 

imię Ania i BIEGASZ.  

I tu moje pytanie: jak 

scharakteryzowałabyś 

nowego Prezesa?  
 

Anna Biega: Nie jest to 

łatwe pytanie. Na pewno 

znam się na pieniądzach. 

Nie ma dla mnie rzeczy 

niemożliwych i jak się 

uprę to wszystko da się załatwić. Jestem otwarta na projekty  

i pomysły nowych Kołowiczów. 

 

WS: Krążą plotki, że swoją kampanie wyborczą zaczęłaś 

już na tegorocznym Adapciaku. Czy oznacza to, że już od 

dłuższego czasu zastanawiałaś się nad swoją kandydatu-

rą? Kiedy podjęłaś decyzję o kandydowaniu? 

 

AB: Uważam, że swoją kampanię zaczęłam, gdy pierwszy 

raz kandydowałam do Zarządu, czyli ponad  2 lata temu. 

Wszystko co robię od tamtego czasu jest swego rodzaju kam-

pania wyborczą. Rozmyślałam o byciu prezesem już rok te-

mu, ale dopiero teraz uznałam że mam wystarczające do-

świadczenie. 

 

WS: Tegoroczne walne to pierwszy w historii przypadek, 

w którym o funkcję prezesa uBIEGAła się tylko jedna 

osoba. Jak myślisz dlaczego sporo potencjalnych kandy-

datów odpadło jeszcze w przedBIEGAch?  

 

AB: Trudno mi ocenić dlaczego potencjalni kandydaci zbie-

gli. Liczyłam na kilka osób, ale rzeczywistość odbiegła od 

moich wyobrażeń. 

 

WS: Po dwóch kadencjach na stanowisku Skarbnika spo-

tkania Zarządu z całą pewnością nie są Ci obce. Ostatnie 

musiało być jednak wyjątkowe, bowiem pierwsze na no-

wym stanowisku. Jakie to uczucie brać w nim udział  

w skórze Prezesa? 

 

Pierwsze na pewno lekko stresujące bo musiałam im wymy-

śleć o czym będziemy rozmawiać. Aczkolwiek wice prezes 

sprawnie rozładowywał atmosferę.  

 

WS: Jakie wrażenia po tym spotkaniu pozostawił nowy  

Zarząd?  

 

AB: Było bardzo fajnie. Generalnie dobrze się rozumieliśmy 

nie było problemów ze znalezieniem problemu do wykonania 

jakichś zadań. Jestem bardzo pozytywnie nastawiona do na-

szej współpracy w przyszłym roku. 

 

WS: Ustaliliście już jakieś główne cele? 

 

AB: Jeżeli chodzi o cele bardziej naukowe to musimy zrobić 

Kongres chcemy zrobić Złotą Sowę oraz zrobić bardzo fajny 

obóz, a jeśli będzie zainteresowanie to może nawet dwa.  

A jeśli chodzi o działalność towarzyską to generalnie chcemy 

pracować nad jakością komunikacji zarówno w Kole, jak 

 i w zarządzie.  

 

WS: Jak wyglądała będzie tegoroczna polityka antyple-

śniowa? 
 

AB: Za mojej kadencji jeszcze nie pojawiła się pleśń.  Zau-

ważam w Kole pewną poprawę jeśli chodzi o podejście do 

czystości. Nowi Kołowicze dbają o czystość nie tylko starają 

się zmywać ale również odkurzają! Mam nadzieje że będzie 

mniej pleśni. 

  

WS: A nie uważasz, że zapał nowych Kołowiczów opadnie 

w miarę upływu czasu? 

 

AB:  Mam nadzieję, że w tym roku im jeszcze nie przejdzie  
a w przyszłym przyjdą przecież nowi. 

 

WS: Jako miłośnik kołowych posiedzeń nie był bym sobą 

gdybym nie zapytało kołową kanapę. Na Walnym poru-

szony został temat wymiany starej musielokowej kanapy, 

która ma swoich wielbicieli szczególnie wśród młodszych 

stażem kołowiczów, na… nową - starą musielokową kana-

pę. Czy nie dziwi cię to, że mgr Musielok tak często zmie-

nia kanapy? 

 

AB: Jest to intrygujące z racji, że w każdej baśni jest ponoć 

agregat prawdy zastanawiam się czy jego doktoranckość nie 
jest nasza księżniczką na ziarnku piasku. 

 

WS: Chciała byś na koniec wygłosić jakąś odezwę do na-

rodu? 

 

AB: Nie lękajcie się myć kubków! 

 

WS: Dzięki śliczne i do zobaczenia na Kołowej Wigilii. 

 

AB: Również dziękuje i do zobaczenia.  

 

Rozmawiał Wiktor Stręk  

Nie lękajcie się myć kubków! 

Ił jest wtedy kiedy da się 
ulepić kotka 



Otrzęsiny 

 Pod koniec października, kiedy na drzewach wi-
doczne były uschnięte liście, a w korytach potoków pa-

nowała głęboka niżówka, geografowie ruszyli ku Beski-

dowi Sądeckiemu, by otrząsnąć tych, którzy dopiero 

poznają trudy życia studenckiego, a w szczególności 
kołowego.  

Ruszyliśmy z Krakowa, rozochoceni piękną 

pogodą i zapowiadającą się wyjątkowo licznie repre-
zentacją pierwszego roku. I nie pomyliliśmy się. Mała 

chatka, a w niej chmara ludzi śpiewa, tańczy i się otrzą-

sa. Pierwszacy dowiadują się o formach polodowco-
wych, ażeby móc zalogować się na zarządowy kompu-

ter. Gitara, ognisko, nowe piosenki, plotki o tych naj-

bardziej charakterystycznych prowadzących, nowe 

przezwiska, wymagające zadania. Wszystko pięknie, 
ładnie. Nadchodzi poranek… i wtedy autor tego tekstu 

zdaje sobie sprawę, że opisuje zeszłoroczne Otrzęsiny.  

 
ZONK! 

 

 Beskid Sądecki się zgadza, pora roku również. 
Nazwa imprezy zobowiązuje. Niestety średnia wieku na 

imprezie nie jest reprezentatywna, ponieważ zabrakło 

przedstawicieli jednego z roczników – tego najważniej-

szego. Podjęliśmy więc decyzję, że otrząśniemy sami 
siebie, może nam to wyjdzie na zdrowie. Rozumiemy 

przecież, że nie każdy musi lubić chodzić po górach. 

 Zawitaliśmy do Chatki pod Niemcową, gdzie 
spędzaliśmy kolejne godziny, racząc się różnymi pro-

duktami spożywczymi w blasku świec i cieple pieca, 

bez wody i prądu. Mamy nadzieję, że nasi wysłannic do 

Vancouver – Ma-
ciek i Renata  

-nie przebywają  

w podobnych wa-
runkach. Konferan-

sjerzy: Grzegorz 

Smułek oraz Wik-
tor Stręk poprowa-

dzili niezwykle 

bogaty program 

artystyczny. Posta-
nowili zabawić się 

ludzkim kosztem  

i kazali niektórym 
trzymać się za ręce 

przez długi czas 

(korzystanie z toa-
lety w górskich 

warunkach nie na-

leżało wtedy do 

łatwych zadań). 
Pani Prezes wysłu-

chała ujmującego poematu Gdańskiego Włóczęgi, 
Wawrzyńca z EGEA Gdańsk. Inni mogli zarapować lub 

odwrotnie pograć na gitarze. Pląsom i hulankom poło-

żyła kres dopiero późna noc. Ciągle jednak odzywała 

się tęsknota za nieobecnymi, młodszymi kolegami i ko-
leżankami. 

 Następnego dnia, rano o 15:00, postanowiliśmy 

wyruszyć na pobliski szczyt Niemcowa. Okazał się być 
tak blisko, że większość wycieczkowiczów nie spo-

strzegła, że stoi u celu. W międzyczasie u Magdy i Ali 

obudził się instynkt łowcy i postanowiły przebrać się za 
Indian za pomocą zdobycznych ptasich piór. Dzięki 

różnym odgłosom z głębi lasu, w który weszliśmy, 

można było nas zlokalizować ze sporej odległości. 

Uczynił to właśnie, zaproszony przez Marka B., kolega 
z Erasmusa, 

który nie bał 

się wejść w 
chaszcze, by 

zidentyfiko-

wać źródło 
dźwięków. 

Okazał się 

być Niem-

cem. Udało 
się nam spo-

tkać Niemca 

na Niemco-
wej. Tym 

samym, plotka głosi, że następnym celem Koła jest spo-

tkanie Pana Kierownika Zakładu Geomorfologii IGiGP 

na jednym z bieszczadzkich szczytów. W dół Niemco-
wej już się sturlaliśmy (bo po co schodzić). Skorzystali-

śmy też z infrastruktury sportowej Chatki. Wyposażona 

jest w profesjonalne, pełnowymiarowe boisko do siat-
kówki. Sport to zdrowie. Chodzenie po górach to zdro-

wie. Czym zatem jest sport w górach?  

 Wieczór po raz kolejny przyniósł tańce, bębny, 
śpiewy, gry i rozmowy przy adekwatnych trunkach. 

Piec wściekle grzał, przez co cała rozróba spowita była 

lekko tajemniczą mgłą i dymem. Może to i lepiej. Tak 

naprawdę cały wyjazd miał charakter polityczny, ponie-
waż w niedzielę odbywały się wybory samorządowe,  

dlatego też Kołowicze zaszyli się w górach w celu usta-

lenia wspólnej strategii i podboju sceny politycznej  
w przyszłości. 

 Zachęcamy w przyszłości do aktywnego udziału 

nowych Kołowiczów, ażeby impreza ta nie zatraciła 

swojego pierwotnego sensu…. 

Jacek Kucia 

Gdzie się podziały nasze pierwszaki 
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Gwiezdne podróże w czasie i przestrzeni! 

Czyli zwiedzaj Galaktykę z nawigacją satelitarną 
GIS Day 2014, tym razem na Uniwersytecie Pedagogicznym (19 listopada) 

Przychodzi jej dok-
toranckość Tofcia do 

Koła i mówi: weź-

miecie Wy się  
w końcu za coś  

z tym GIS Day’em?! 

Prawdę mówiąc 
zbytniego entuzja-

zmu wśród zgroma-

dzonych nie wzbu-

dziła, choć z drugiej 
strony byliśmy  

w Kole wtedy tylko 

(prawie) cukier,  
herbata, czajnik i ja, 

nie licząc komplet-

nego braku pomysłu. 
Bardziej doświad-

czona kołowa ekipa GIS-owa odeszła już na zasłużoną 

emeryturę do Polskiej Akademii Nauk i innych instytu-

cji, więc nadszedł czas na angażowanie się w wydarze-
nia tego typu młodych, żądnych przygód Kołowiczów. 

GIS Day zbliżał się wielkimi krokami, więc ówczesna 

Prezes Koła- Kinga Kiszka poprosiła mnie  
o koordynowanie projektu. W nawiązaniu do motywu 

przewodniego tegorocznej edycji imprezy „Bajkowy 

świat GIS”, postanowiono powiązać umiejętności Ko-

łowiczów i koniec końców udało się wymyśleć grę te-
renową utrzymaną w charakterze Gwiezdnych Wojen 

na Garminie. 

Idea całej zabawy była prosta: na geoportalo-
wej ortofotomapie pokazującej obszar Uniwersytetu 

Pedagogicznego i zastąpiono go nową Galaktyką, która 

została wgrana do odbiornika. Wewnątrz niej ukryto  
6 planet. Drużyny uczestniczące w naszej zabawie mu-

siały odnaleźć na każdej z nich jednego z bohaterów 

serii Gwiezdne Wojny i odpowiedzieć na zadawane 

przez nich pyta-
nia. Bohater 

każdy pytania 

dwa zadawał: 
jedno działania 

zasad i sateli-

tarnej nawigacji 
historii dotyczą-

ce a drugie fa-

buły filmów 

tychże. Mistrza 
Yody niestety 

osobiście z na-

mi nie było, ale 

dumnie wspierał nas na czołówce kołowej prezentacji 
w pozie przyczajony promotor, ukryte rozdziały (ryc. 

1). Na końcu trzeba było zameldować się na stanowi-

sku Koła, gdzie uczestnicy byli klasyfikowani. Liczył 
się czas i punkty zdobyte za poprawne odpowiedzi. Na 

końcu ogłosiliśmy TOP10 drużyn. A! Miało być o py-

taniach, oto kilka z nich: 

 

Pytanie nr 1. Dzi-

siejsza nowoczesna  

nawigacja satelitarna 
miała swój początek. 

Wszystko zaczęło się 

w 1957 roku od ob-
serwowania przez 

Amerykanów pierw-

szego sztucznego 
satelity Ziemi, któ-

rym był: a) Francuski 

Lune 01, b) Brytyjski 

X-Wing 001, c) Ro-
syjski Sputnik 1, d) 

Brazylijski Bombilla 

X3 

 

Pytanie nr 2. Lord 

Vader, znany bohater 

Gwiezdnych Wojen, zanim przystąpił do ciemnej stro-
ny mocy był: a) Senatorem Republiki zasiadającym  

w Senacie, b) Rycerzem Jedi broniącym pokoju i bez-

pieczeństwa mieszkańców Republiki, c) Królem jednej  
z bogatych planet, d) Nauczycielem Obrony przed 

Czarną Magią w Szkole Magii i Czarodziejstwa Ho-

gwart. 

 

Pytanie nr 3. Aby od-

biornik GPS mógł po-

prawnie określić swoją 
pozycję w terenie po-

biera przez fale radiowe 

informacje od widocz-
nych dla niego sateli-

tów. Taki pakiet infor-

macji, bez których od-
biornik nie może dzia-

łać nosi nazwę: a) Ze-

społu kierunkowego, b) 

Depeszy nawigacyjnej, 
c) Pakietu Kontroli Po-

zycji, d) Informacji 

sektora kosmicznego 
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Pytanie nr 4. W jed-

nej z nowszych części 

Gwiezdnych Wojen 
znajduje się scena 

niebezpiecznego wy-

ścigu, w którym bie-
rze udział mały Ana-

kin Skywalker. Czym 

ścigał się Anakin  

w tym wyścigu? 
a)Statkiem kosmicz-

nym o napędzie mię-

dzygalaktycznym,  
b) Własnoręcznie 

skonstruowanym ści-

gaczem, c) Wypoży-
czonym odrzutocem, 

d) Zaprzęgiem z niebieskich tygrysów 

O ile fabuła filmów jest nam w miarę znana, mamy cichą 

nadzieję, że pytania nie związane bezpośrednio z sagą 
Gwiezdnych 

Wojen są mery-

torycznie po-
prawne. A teraz 

sedno sprawy, 

którego pozosta-

łości świecą  
i wydają dźwię-

konaśladowcze 

odgłosy w Kole 
do dzisiaj: tak, 

kupiliśmy te 

miecze świetl-
ne! Oczywiście 

w wersji ekono-

micznej… Ko-

stiumy bohate-
rów Gwiezdnych Wojen także udało się załatwić! Cho-

dzą słuchy, że były w jeszcze bardziej ekonomicznej 

wersji niż miecze… Ale kostiumy były, miecze świeciły 
i wydawały różne dźwięki, Garminy działały (i ku naszej 

radości wszystkie wróciły do Zakładu SIGKiT), dzieci 

się cieszyły, kadra obsługująca imprezę pomysł chwaliła 

i w ogóle co rusz przyprowadzała nam nową wycieczkę, 
żebyśmy pokazali co my tu dla nich mamy. GIS Day’a 

2014 uznajemy więc tym samym za udany z nową na-

dzieją patrząc w przyszłość i okno główne ArcMap’a. 

Być może już za rok polecimy w inne niż WGS84, odle-
głe układy planetarne, szukając inteligentnych form ży-

cia i nowych poligonów do kartowania! 

Na koniec przedstawiamy TOP10 naszej zabawy wraz  
z punktacją. Nagrodą główną były 3 bony na sprzęt elek-

troniczny do pewnego marketu, podręczny zestaw mie-

czy świetlnych i oczywiście: koszulki KGUJ. Dla miejsc 

II-V równie podręczne zestawy mieczy i równie wspa-
niałe koszulki. 

 

Źródło: opracowanie jak najbardziej własne. 

 

Jacek Mucha 

TOP10 

Lp. Nazwa drużyny Liczba pkt 

1 Geodeci 112 

2 Papieżaki 100 

3 XVI Liceum 97 

4 
Kosmiczne krawężniki 

90 

5 Biolodzy 87 

6 Gwiazdeczki 86 

7 ADHD Squad 84 

8 Dojo 82 

9 Wietnam gang 78 

10 Ogniste trampki & Te-

am Cobra 

76 



 Cel, który postawiono sobie rok temu, czyli utrzyma-

nie tradycji organizowania Balów Geografa zaczyna coraz 

bardziej zaznaczać swoje miejsce w kalendarzu Koła. Tego-

roczny Bal odbył się 21.11.2014 r. w miejscu, które sprawdzi-
ło się  już niemalże w 100 % w zeszłym roku w Starej Zajezd-

ni, przy ul. Św. Wawrzyńca. 

 Wybiła 20., a w Starej Zajezdni zrobiło się tłoczno od 

Kołowiczów spragnionych dobrej zabawy. Liczną grupą przy-

byli także Absolwenci i Sympatycy Koła, co niezmiernie 

ucieszyło Zarząd KGUJ! Kolejną tradycją stało się już,  

że krótkim przemówieniem uroczystość otworzyła ówczesna 

Prezes Koła Geografów- Kinga Kiszka. Potem uczestnicy 

imprezy uformowali się w dwójki i przy pierwszych dźwię-

kach poloneza ruszyli w tany. Były przekąski, adekwatne 

trunki, ale tym co zaskoczyło chyba wszystkich były rozmiary 

dania głównego- lasagne, która wjechała na stoły w okolicach 
północy. W porównaniu do zeszłego roku była ona ogromna! 

 Bal można śmiało uznać za udany, bowiem impreza 

trwała do wczesnych godzin porannych. Poniżej prezentuje-

my fotorelację z tego zacnego wydarzenia. 

Bal Geografa  

14  grudzień 2014  



grudzień 2014   13

 Tradycja 
Kołochodzenia się 

rozkręca. Znowu 

zgłębialiśmy Be-

skid Sądecki i krą-
żą słuchy, że koor-

dynator tego wyda-

rzenia jest lokal-
nym patriotą, i dla-

tego tam jeździmy. 

Bzdury! Po prostu 
jest tam pięknie!  

W drugiej edycji 

zaczęła się też 

kształtować wyraź-
na tendencja, że w wyjazdach uczestniczy Jacek oraz 

pięć dziewczyn. Można by przypuszczać, że do każdego 

kolejnego faceta musiałoby zostać dodane kolejne pięć 
pań, aby wydarzenie mogło zyskać status Kołochodze-

nia. 

 Postanowiliśmy przejść z Rytra do Szczawnicy 

przez Przehybę. O dziwo udało się nam wyjść zgodnie  
z planem, ale wtedy nasz program runął z hukiem. 

Wszystko za sprawą chęci kupienia browarka przez ów-

czesną Panią Prezes w ryterskim sklepie PSS Społem. 

Okazało się wtedy, że jej portfel pojechał dzień wcze-
śniej autobusem marki Mercedes do wsi Tymowa nieo-

podal Krynicy Zdrój. Wykazała w owym autobusie wy-

jątkowy brak czujności i roztargnienie. Na szczęście, 

bohaterski kierowca autobusu użył cudu techniki – Fa-
cebooka – by poinformować o znalezieniu go. Było to 

już w górach, a w jaki sposób Kołowicze uzyskują do-

stęp do Internetu w beskidzkich zakamarkach pozostaje 
tajemnicą. Tak więc przyjemny sobotni spacer zamienił 

się w ekspedycję ratunkową  po portfel. Znaczy się, cel 

i trasa pozostały te same, zyskaliśmy tylko 
nowy temat do żartów i domysłów. Pogoda 

dopisywała  i Beskid ukazał się nam w ca-

łej swej okazałości. Ala, Kinga, Monika, 

Ania oraz Lila dzielnie starały się zapew-
niać Jackowi rozrywkę na trasie. Wędrowa-

liśmy wiele godzin i już o zmroku dotarli-

śmy do Szczawnicy, gdzie w czeluściach 
Palenicy, nieopodal wyciągu krzesełkowe-

go znajduje się chatka mnichów tybet…. 

tynieckich. Dzięki temu, że Lila uruchomi-

ła swoje szerokie kontakty mieliśmy gdzie 
spać i jeść. 

 Obudziły nas promienie słońca  

i piękny widok na Tatry oraz Trzy Korony. 
W późniejszych godzinach, każdy wyru-

szył w swoją stronę. Rozjechaliśmy się do domów, pla-

nując kolejne wyprawy z cyklu Kołochodzenia. Pozo-
staje mieć nadzieję, że kolejne edycje będą cieszyć się 

rosnącą popularnością i zainteresowaniem oraz że nie 

zabraknie nam miejsc gdzie można spać za darmo. 

        

          Jacek Kucia  

Kołochodzenie  



 Mieszkając w Krakowie wszyscy wiemy, iż jest 

to piękne, pełne zabytków miasto, jakże chętnie odwie-

dzane przez turystów. Nie każdy zdaje sobie jednak 
sprawę o istnieniu wielu miejsc, o których czas zapo-

mniał. Jednym z nich jest teren położony 25 min jazdy 

tramwajem od Kampusu UJ.  
 Mikołajki. Sobota. Godzina 12:30. Większość 

studentów dopiero zaczyna regeneracje po piątku, lub 

jeszcze słodko śpi. Ale nie czwórka pierwszorocznia-
ków z geografii. To właśnie my na przystanku Powstań-

ców Wielkopolskich rozpoczęliśmy geograficzno-

geologiczno-historyczną eksploracje Podgórza. 

Pierwszym punktem krajoznawczej wycieczki miał być 
Fort św. Benedykta, lecz kiedy po drodze znajduje się 

niewielki wąwóz nie można sobie pozwolić na ignoran-

cje. Wąwóz okazał się miejscem, w którym nie jednemu 
geologowi zakręciła-

by się łezka w oku. 

Oprócz ścian z wa-
pienia znajdowało 

się tam mnóstwo 

krzemieni wrosłych 

w szczeliny ścian 
wąwozu jak i spo-

rych okazów leżą-

cych na ziemi. 
 Wąwóz się 

skończył, ale ekscy-

tacja młodych geo-

grafów nie. Teraz 
obiektem naszego 

zachwytu stała się 

wszechobecna szadź. 
Po omówieniu jej 

genezy i ogólnym 

opisie panujących 
warunków meteorologicznych w końcu odnalazł się 

fort. I tutaj nie brakowało ekscytacji i zachwytu starym, 

militarnym obiektem. Brakowało natomiast wejścia do 

wewnątrz budynku, więc jako amatorzy miejskiej eks-
ploracji musieliśmy zadowolić się starą, zaśmieconą 

prochownią. 

Skoro fort odhaczony to następny przystanek- kopiec 
Kraka. Tutaj miało być pięknie, miał być widok na Kra-

ków. A tymczasem z powodu małej widoczności znów 

zachwycaliśmy się osadem atmosferycznym powstałym 
w wyniku zamarznięcia mgły na pobliskich drzewach.  

Po zejściu z kopca, wyprawa skierowała się do dawne-

go kamieniołomu Liban. Tutaj znów- mnóstwo wapieni 

i krzemieni. Uwagę ambitnych studentów przykuły 
skałki nad osuwiskiem. Grzechem by było nie spróbo-

wać tam wejść. Podejście okazało się jednak bardziej 

meczące i bolesne niż się spodziewaliśmy. Niewielka 

lawina skalna trochę posiniaczyła jednego śmiałka,  

ale czego się nie robi, żeby zdobyć wspaniałe okazy 

krzemieni.  Jednak to nie był koniec kontaktu ze skała-
mi, gdyż czekało nas jeszcze niedelikatne zejście na dno 

kamieniołomu. Tam znów zachwyt. Tym razem małym, 

antropogenicznym zbiornikiem wodnym. Następna 
rzecz jaką odkryliśmy dała temat do ożywionej dysku-

sji. Był nim chodnik wykonany z żydowskich macew. 

Jak się okazało była to, wraz z pozostałościami ogro-
dzenia jedynie scenografia powstała na potrzeby filmu 

„Lista Schindlera”. Ścieżka doprowadziła nas natomiast 

do infrastruktury kamieniołomu pamiętającej już czasy 

drugiej wojny światowej i ciężkiej pracy więźniów obo-
zu. Znalezisko dodało kamieniołomowi intrygującego 

nastroju. Znaleźliśmy metalowe schody, a raczej ruszto-

wanie, które po nich pozostało i wzdłuż nich wyszliśmy 
z kamieniołomu 

i zaczęliśmy się 

kierować do 
następnych ce-

lów wyprawy: 

terenów byłego 

obozu koncen-
tracyjnego Pła-

szów i do po-

mnika 
„Wyrwanych 

serc”.  

Do tej wyprawy 

skłoniła nas 
chęć bliższego 

zapoznania się z 

tymi miejscami 
których prze-

szłość była nie-

zwykle drama-
tyczna i tragiczna, zimowa pogoda dodatkowo zwięk-

szała powagę tych miejsc. Po krótkim spacerze po tere-

nach obozu znów wróciliśmy nad krawędź kamienioło-

mu, żeby ostatni raz zachwycić się wspaniale widocz-
nymi warstwami skał. 

 Po takiej wyprawie opłaconej potem i krwią, za-

dowoleni z aktywnie spędzonej soboty i głodni kolej-
nych wrażeń już zaczynamy planować kolejne wypra-

wy, których organizacja nie jest wcale trudna. Wystar-

czy mieć genialnego fotografa i mapę, którą geograf 
powinien się ekscytować.  

 

Krzysztof Rzepa  

Grzegorz Spytkowski  

Maciej Siwka 

 Piotr Szubert 

Tajemnicze Podgórze 
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 Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą Redaktor 

Kiszka oprócz tego, że jest emerytowanym Prezesem, 

jest również emerytowanym Sekretarzem/Archiwistą. 
Zważywszy na to, że przez ostatnie dwie kadencje Zarzą-

dy należały do jednych z najbardziej zabawowych doko-

nano zbioru kwiatków z Zarządów. W artykule przedsta-
wiono tylko niektóre, gdyż ogrom kwiatków przerósł 

oczekiwania i liczbę stron w Globusiku. Myślę, że jest to 

doskonała zachęta dla przyszłych pokoleń do  uczęszcza-

nia na Zebrania Zarządu, gdyż jak wszyscy dobrze wie-
my każde zebranie Zarządu jest otwarte. Zachęcamy też 

do czytania protokołów z Zarządów, bowiem jest to do-

skonałe źródło bieżącej działalności Koła, a przy okazji 
można trafić na takie właśnie perełki: 

2012/2013 

Ania Biega: A gdzie jest Kaufland? – po 3 miesiącach 
dojeżdżania tramwajem na Kampus 

Czerski: Może zlikwidujmy opłatę za dętki? 

Keju: A to było takie coś? 

Keju: Może zróbmy wieczorek wyszywania sowy na 

drutach? 

Podpunkt w protokole: Basia nie jest Kejem 

Zarząd: Zaatakujmy Smocze Jadło i przejmijmy je 
Musieloczek: Najciekawsze na stronie są zdjęcia Komisji 

Rewizyjnej, ja sobie nieraz wchodzę… 

Kej: Ja też tak robię 

Daniel: A te pinsy, to mamy dawać w opakowaniach po 

działce, czy wyjąć – w sprawie sprzedaży kołowych 

przypinek 
Oleszko: Nikomu nie dogodzimy, musimy zrezygnować 

albo z niej albo z niej albo z niego albo z niego 

Kiszka: Oleszko, kiedy nie możesz? 
Oelszko: Zróbmy kiedyś tajne głosowanie, zróbmy, 

zróbmy, zróbmy 

Bułka: Oleszko, to może wszyscy będą głosować jawnie, 

a Ty tajnie? 

Keju: Może zróbmy konkurs w Kole na najlepsze hasło? 

– w sprawie ustalanie hasła na komputer zarządowy 

Keju: Mój kalendarz jest dziwny, mówi mi, że mam ro-

bić doktorat 5 dni w tygodniu 
Czerski: 13 maja nie, bo jest pechowy, 8 maja? 

Dr hab. Żelazny: W Stanisława?! 

Oleszko: Może w Izydora?! 
Czerski: To może 9 maja? 

Bułka: W dzień zwycięstwa? 

Czerski: Zrobimy jakoś w pierwszym tygodniu po week-

endzie majowym. 
Kiszka: W Benedykta?! – w sprawie ustalenia terminu 

spotkania przedobozowego 

Czerki: Trzeba kupić korek do ściany 

Dr hab. Żelazny : Myślałem, że do alkoholu 

Czerski: Nie, nie, takie to mamy 

Czerski: Trzeba wziąć się za osady z Łazów 
Ania: Ja nic nie wiem o osadach 

Kiszka: Spoko, nikt nic nie wie o osadach 

Czerski: Mogę Wam przeczytać plan mojego sprawozda-
nia. W sumie, to brałem z Twojego Keju 

Kej: Spoko, ja brałem od Jankowskiego, a on od Stachni-

ka 

Kiszka: A Stachnik od Sawickiego 

Musieloczek: Otwierasz lodówkę, a tam Franczak – na 

temat aktywności jednego z Kołowiczów 
Kej: Może by go tak podpiąć pod komputer? 

Oleszko: No nie wiem, podpinaliśmy pod telewizor i nie 

działało – na temat niedziałającego starego kołowego 
dysku 

2013/2014 

Kiszka: Jeśli ktoś coś ściąga lub skanuje, to ma to usu-

nąć, bo inaczej Oleszko usunie to z uśmiechem na twarzy 
– w sprawie bałaganu w komputerach 

Grzesiek: Gdzie jest KGUJ Info? 

Jacek: Przy auli jest taki punkt i tam udzielają informacji 
Ania Biega po roku wie już gdzie jest Kaufland 

Grzesiek: Kto to jest Ludomir? 

Grzesiek: Chłopcy to są w agencji towarzyskiej, tutaj są 
młode wilki! 

Lila: Janek właśnie rozbił nowy kubek i uciekł 

Zapis w protokole: Kiszkę swędzi cały nos 

Kiszka: puchar ma być szczelny i nieprzemakalny  –  
w sprawie pucharu na Dętki 

Kiszka: trzeba kupić korek, który kupił Jacorek  

Oleszko: Napiszmy coś kontrowersyjnego, a później po 
Radzie Instytutu będziemy sprzedawać Globusika za 20 

zł albo więcej! Musi być afera i zyski! – w sprawie Glo-

busika 

Zapis w protokole: Oleszko mówi, że Kiszka jest mści-
wym bydłem! 

Kiszka: Ania do końca marca uporządkuje wnioski albo 

skrzywimy jej przegrodę nosową 
Kiszka: Bebak oddaje palnik! Już! Jak nie odda do końca 

tygodnia, to myje kubki do końca świata! 

Lila: Pan Leszek przyprowadzi Pana Wieśka budowlańca 
i Pan Wiesiek nam przyklei – w sprawie korka na ścianie 

Grzesiek: A jak to jest z tymi dziećmi  

Lila: Grześ każdego pierwszego dnia miesiąca musi być 

sam 
Kiszka: Może przebierzemy się na pochód? 

Oleszko: Ja przebiorę się za mapę, a Lila za odwzorowa-

nie Mercatora 
Zapis w protokole: Dlaczego Bebak nie potrafi odmówić 

Krążowi? hm. 

Zapis w protokole: Kiszka ostatnio siedziała z Jackiem 

na komputerze tak, że Mucha nie siada 

Kinga Kiszka 

Zasłyszane na Zarządach 
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... nowy ogródek meteo będzie znajdował się na dachu budynku 

Geologii, 

... Czerski wyemigrował do Kanady żeby nie musieć czyścić 

kołowej wykładziny, 

... poprzedni numer Globusika był pikantny, 

... na Niemcowej można spotkać Niemca, 

... Kiszka ściska aktywnego członka EGEA, 

... Ala W. wstąpiła do zakonu, 

... Marek G. zna Basię Pig, 

... Lila jedzie na MOST grunwaldzki, 

... Lila jedzie nad morze na foczki, 

... Kwiatek oblizuje nieznajome żeberka, 

... głównym celem Walnego Zebrania było zapoznanie kołowi-

czów z prawdziwym nazwiskiem Szuwara, 

… kołowa Katechetka chrystianizuje za 3 piwa, 

… Ania Biega jeździ pięćdziesiątką na geoportal, 

… nowy sprzęt w ogródku meteorologicznym to więzienie dla 

Redaktora Hanysa, 

… Kiszka jest zawieszona w czasoprzestrzeni, 

… na balu głównym daniem były landscape , 

… na komputerach kołowych panuje Ebola, 

… Kiszka chce oddać Jacka do Okna Życia, 

… Tymek czuje Patryka, 

… nowe urządzenie w ogródku meteo pobudza mordercze  

instynkty wśród Kołowiczów, 

… Majnusz ma Rabat na Maroko, 

… Ibiza to Dyktator Naczelny. 

Nieprawda, że... 

Jak powszechnie wiadomo, wszystkie grzeczne dzieci dostają pre-
zenty od Mikołaja, tak, tego rodem z reklamy Coca-Coli, ale jak się 

okazało po błądzeniu w odmętach Internetu nie wszędzie tak jest!  

Dokładnie od 12 grudnia, czyli 

na 13 dni przed Świętami Boże-

go Narodzenia, islandzkie dzieci 

dostają codziennie podarki. Od 

kogo? Od 13 skrzatów, wśród 

których możemy doszukać się 

między innymi Złodzieja Kieł-

basek, Oblizywacza Kufli czy 

Świeczkowego Faceta! 

Dla odmiany we Włoszech prezenty rozdaje La Befana. Ta złośliwa 
wróżka o wyglądzie czarownicy obdarowuje dzieci upominkami nocą  

z 5/6 stycznia, w Święto Trzech Króli. Temu kto był niegrzeczny Befa-

na może zostawić w świątecznej skarpecie popiół, czosnek albo cebulę. 

Mniam! 

Kto rozdaje świąteczne prezenty? Co kraj to obyczaj! 


