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...czyli co się mies ci (w tym numerze)  

Wstępniak 

Drodzy Czytelnicy, 

 Tradycyjnie już, towarzysząc Kołowej Wigilii 

ukazuje się ten oto numer Globusika. Służąc jako lek-

tura do krokieta, zawsze dobrze sprawdza się w roli 

„przełamywacza” lodów. A wiadomo nie od dziś, że 

niektórzy wybitnie nie przepadają za składaniem so-

bie życzeń.  

 O dynamice życia Koła niech świadczy to, że 

od ostatniego numeru nie minął nawet miesiąc 

(Redakcja się nie obija!), a nadal mamy mnóstwo 

tematów do opisania i komentowania. W tym numerze 

poznacie bliżej nową Panią Prezes KGUJ, zgłębicie 

poznańską gwarę oraz dowiecie się, jak zbadać Tatry. 

Zapraszamy do lektury!  

 Redakcja życzy całej ekipie Kołowej, nowemu 

Zarządowi, Dyrekcji oraz wszystkim Pracownikom 

Instytutu wesołych świąt w rodzinnym gronie, sukce-

sów naukowych i towarzyskich oraz wielu geograficz-

nych przeżyć w nadchodzącym, 2016 roku.  
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Z ŻYCIA KOŁA 

To już było… 

 21.11 Bal Geografów - tym razem był to bal  

z okazji 134-lecia Koła Geografów UJ. Zabalo-

waliśmy do samego rana! Relacja na str. 9 
 24.11 Zebranie Roczne EGEA Kraków - można 

by spodziewać się większej frekwencji, gdy ustę-

pujący Cepowie opowiadali o zeszłorocznych 

sukcesach i planach na przyszłość, 
 02.12 Kołowe Ciacho - studenci potrafią piec,  

a przede wszystkim potrafią jeść. Poziom w tym 

roku był naprawdę wysoki. Szczegółowa relacja 

na str.11 
 03.12 Walne Zebranie KGUJ - wybraliśmy wła-

dze, a dyskusjom nie było końca. Kołowej gitary 

nie kupujemy… Relacja na str. 6 
 11-13.12 EGEA Winter OSM 2015 – spotkanie 

władz EGEA najwyższego szczebla, organizowa-

ne przez EGEA Kraków, więcej na str. 3 
 15.12 Spotkanie informacyjne o wymianach 

EGEA Kraków - ale się będziemy wymieniać 

w przyszłym roku… intensywnie! 
 15.12 Nowa choinka pojawiła się w Kole - ma co 

najmniej dziwny kształt i objętość, ale jest cu-

downa! 

To nas czeka… 

 17.12 Kołowa Wigilia  

 24.12 Wigilia  

 31.12 Sylwester  

 15. 01Spotkanie z jakimś Czechem  

 Styczeń 2016 Slajdowiska  

 Styczeń 2016 Wewnętrzne szkolenie finansowe 

 Styczeń 2016 Walne Nadzwyczajne KGUJ  

 Styczeń 2016 Zabawa Karnawałowa 

 29.01-10.02 Sesja egzaminacyjna zimowa 
 12-14.02 XV Dętki !!!!!!! 
 17-23.02 Sesja poprawkowa 

 

 

Spodziewalibyście się, że Kraków ma aspiracje do miana eu-

ropejskiej stolicy kulinarnej? Otóż, w EGEA konsekwentnie 

wyrabiamy sobie opinię najlepszych kucharzy, dlatego wszy-

scy chcą u nas robić wydarzenia i przyjeżdżać na wymiany. 

Bo umiemy zadbać o swoich gości! 

 Tym razem EGEA Kraków organizowała Winter Organi-

sation and Strategy Meeting 2015. Ów „meeting” odbył się  

w dniach 11-13 grudnia i do tego celu zaadoptowaliśmy pół 

Instytutu, tzn. kilka sal ćwiczeniowych, refektarz, pokój Koła,  

a przede wszystkim nasze laboratorium glebowe i geomorfo-

logiczne, które na czas trwania OSM przekształciło się  

w kuchnię, której nie powstydziłaby się Magda Gessler. Oczy-

wiście wszystko z zachowaniem podstawowych zasad BHP. 

 Czym się zajmowaliśmy? Generalnie my, jako gospoda-

rze, zajmowaliśmy się nocowaniem naszych gości, pokazywa-

niem im Krakowa w nikłym, wolnym czasie i przede wszyst-

kim, gotowaniem. Gotowanie dla 25 osób, jak się okazało, 

było wielkim, logistycznie ciężkim przedsięwzięciem. Na 

szczęście polscy studenci opanowali sztukę przetrwania do 

perfekcji i nawet z pozornie zwykłego bigosu i pierogów na 

plastikowej zastawie potrafią uczynić wykwintne danie. Kro-

jenie owoców czy mięsa w towarzystwie dziesiątek próbek 

glebowych, zlewek i roztworów ma swój niepowtarzalny 

urok. Tak świątecznej, rodzinnej i przyjacielskiej atmosfery, 

ze wspólnym gotowaniem i muzyką na zajęciach nie uświad-

czysz, chociaż prowadzący starają się jak tylko mogą. 

 Natomiast uczestnicy, tzn. Zarząd EGEA, komitety, Re-

gional Contact Persons i parę innych osób, zajmowali się sze-

roko pojętą organizacją pracy i polityką wewnętrzną Stowa-

rzyszenia. Snuto plany na najbliższe miesiące, rozwiewano 

wątpliwości apropos fundamentalnych kwestii „czy starczy 

nam kasy w tym roku?” oraz „jak zrobić, by się nie orobić,  

a dobrze zarobić?”. 

 Jak zawsze, niezapomniany wieczorny program dał  

o sobie znać każdego poranka. Kraków po raz kolejny po-

twierdził swój wysoko rozwinięty, kulturalny charakter i moż-

liwości towarzyskie. Autor tegoż artykułu zadbał również o 

to, by uczestnicy nie wyjechali „goli” do domu, bez uszczyp-

nięcia chociaż kawałka wiedzy o naszym pięknym mieście. 

Tutaj zaprocentowały poprzednie wydarzenia, tzn. Pre-Event 

przed ERC 2015, gdyż pewien gościu z Niemiec mógł nam 

polecić manufakturę czekolady na Szewskiej, o której prze-

wodnik nic nie wiedział. Jak widać, wszyscy możemy uczyć 

się od siebie nawzajem. 

 Jedną z istotnych, korzystnych rzeczy, jakie odniosło 

Koło po organizacji OSM’u, były niezliczone ilości jedzenia 

które pochowaliśmy w kołowych lodówkach (firmy „Za Ok-

nem”). Dzięki temu część Kołowiczów mogła urozmaicić 

swoją codzienną dietę darmową sałatką jarzynową z przero-

śniętymi ziemniakami, tudzież dobową dawką witaminy C  

z całego konteneru pomarańczy i grejpfrutów. 

 

Było to już kolejne, spore wydarzenie organizowane przez 

EGEA Kraków, szerzące naszą sławę i szacunek w Egeowym 

półświatku. 

 

Jacek Kucia 

Winter OSM 2015  
- Kraków 

Wesołych Świąt życzy... Lilifer 



 

O tragicznym wypadku Olka Ostrowskiego w Kara-

korum na stokach Gaszerbruma II słyszała pewnie większość  

z Was. Niektórzy może jeszcze pamiętają go ze studiów albo  

z Koła, gdzie pojawiał się od czasu do czasu. Jednak sporo 

osób nie miało okazji Go poznać lub znała tylko z widzenia 

czy opowieści. Zresztą, po tym wszystkim sam zacząłem się 

zastanawiać, jak naprawdę dobrze się znaliśmy. Olka pozna-

łem na początku studiów, prawie 9 lat temu i była to chyba 

jedna z niewielu osób, z którą z biegiem lat kontakty się zacie-

śniały. Olek był zawsze otwarty, uśmiechnięty, pełen energii  

i pasji, ale przy tym wszystkim skromny. Potrafił zjednać so-

bie ludzi, miał wielu przyjaciół i znajomych. Mnie z Olkiem 

łączyło poczucie humoru i wspólne pasje. Jedną z takich pasji 

była geografia. Nie pamiętam dokładnie, dlaczego Olek wy-

brał akurat geografię, a nie inny kierunek. Jednak, jak teraz 

sobie o tym myślę, to nie mógł wybrać inaczej. Geografia to-

warzyszyła mu od zaw-

sze. Urodził się i wy-

chował w Bieszcza-

dach, w Wetlinie na 

stokach Smerka. Ota-

czające go góry i przy-

roda musiały w nim 

budzić ciekawość świa-

ta i chęć jego poznania. 

Już w wieku kilku lat zaczął jeździć na nartach i wędrować  

z Rodzicami i rodzeństwem po połoninach. Naturalnie więc 

góry stały się jego największą pasją. Powoli rozwijał te zainte-

resowania, kolejno kończąc kurs instruktora narciarstwa, skał-

kowy i taternicki oraz zaliczając coraz trudniejsze drogi wspi-

naczkowe i zjazdy w Tatrach, a następnie w Alpach.W trakcie 

pobytu w Krakowie został członkiem Klubu Wysokogórskiego 

Kraków i AZS UJ. Często wracał w Bieszczady, gdzie jego 

Rodzice i brat Tomek prowadzą pensjonat i schronisko. Był 

także ratownikiem górskim Grupy Bieszczadzkiej GOPR. Na-

wet swoją pracę magisterską, której nie ukończył, związał  

z górami – pisał o narciarstwie poza trasowym w Tatrach. Był 

zawsze niesamowicie zmotywowany do wykorzystywania 

każdej chwili i możliwości do realizowania swoich pasji. Jed-

nak przy tym wszystkim nigdy nie zapominał o kumplach, dla 

których zawsze znalazł czas, żeby wyskoczyć na jedno piwo. 

Olek, jak każdy z nas, miał swoje marzenia, i jak nie-

wielu potrafił je realizować. Jednym z jego największych ma-

rzeń był wyjazd do Nepalu, w Himalaje. Połączył zamiłowanie 

do wspinaczki wysokogórskiej i narciarstwa wysokogórskiego, 

zdobywając szczyty i dokonując z nich zjazdów na nar-

tach.Wraz z kolejnymi wyjazdami i zdobywaniem kolejnych 

szczytów, wyjazd w Himalaje stawał się dla niego coraz bliż-

szy. Naturalnie największym wyzwaniem i celem stała się 

wspinaczka i zjazdy w górach najwyższych. Na początek zor-

ganizował na własną rękę z innym kumplem Kazikiem Chmie-

stem wyjazd w Pamir, gdzie zjechał na nartach z Piku Lenina. 

Później pojawił się kolejny kandydat – szczyt Czo Oju, oczy-

wiście w Himalajach. Góra nie najwyższa i nie najtrudniejsza 

spośród ośmiotysięczników, ale taka w sam raz na początek 

himalajskiej przygody. Jednak bez wsparcia finansowego  

z zewnątrz wyprawa była prawie niemożliwa. Pozyskanie 

sponsorów było trudne, dlatego Olek zwrócił się o pomoc do 

zwykłych ludzi. Za pomocą portalu crowdfundingowego Polak 

Potrafi zebrał część niezbędnych pieniędzy, resztę pożyczył. 

Przed wyjazdem był zaskoczony pozytywnym odzewem i licz-

bą osób, które go wsparły. Śmiał się nawet, że teraz już nie 

tyle co chce, ale musi jechać, żeby nie zawieść tych wszyst-

kich ludzi, którzy w niego uwierzyli. To dawało mu kopa  

i napędzało do działania. Poza rodziną, znajomymi i osobami  

z Polak Potrafi, Olka nie wspierał żaden związek, firma czy 

inny sponsor. Żeby ograniczyć koszty do minimum, musiał 

lecieć sam, choć początkowo tego nie planował. Na miejscu  

w Nepalu także większość formalności załatwiał osobiście.  

W trakcie akcji górskiej działał samodzielnie, bez tlenu i bez 

pomocy szerpów. Hart ducha i determinacja spowodowały, że 

udało się – 29 września 2014 r. wspiął się i zjechał na nartach 

z Czo Oju! Już przed wyjazdem zrobiło się trochę głośno  

o Olku, ale dopiero po udanej wyprawie media zainteresowały 

się nim jeszcze bardziej. Udzielał wywiadów, wygłaszał pre-

lekcje. Na początku był skrępowany i zaskoczony całym tym 

zamieszaniem, bo robił to przede wszystkim dla siebie, no  

i może dla tych kilkuset osób, które go wsparły. Dokonanie 

Olka zostało kilkukrotnie docenione przez różne środowiska. 

Za samotne wejście na Czo Oju i zjazd ze szczytu na nartach 

został wyróżniony nagrodą Kolosa w kategorii Alpinizm oraz 

w konkursie Travelery  miesięcznika National Geographic  

w kategorii W yczyn Roku. Czasami wyładowało się,że to 

wszystko dzieje się obok Olka. Uczestniczył w tym wszyst-

kim, ale cały czas było widać, że jest sobą – chłopakiem z We-

tliny. Nieraz gdzieś przy piwku powtarzał, że robi to,bo spra-

wia mu to przyjemność, daje satysfakcję i możliwości pozna-

nia nowych twarzy.A cały ten splendor wokół niego traktował 

jako coś, co musi się dziać, ale nie jest celem samym w sobie. 

Zresztą właśnie ta autentyczność i szczerość Olka była najbar-

dziej doceniana. 

Oprócz narciarstwa, wspinaczki i alpinizmu Olek 

miał jeszcze jedną pasję związaną z górami. Lubił biegać, 

szczególnie w terenie i na długie dystanse, uczestniczył w wie-

Wspomnienia o Olku 
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Norwegia, kwiecień 2015  

Autor: Piotr Śnigórski 



lu maratonach i ultramaratonach górskich. Kilka lat temu kiedy 

sam zaczynał na poważnie biegać, namówił mnie na mój pierw-

szy bieg górski na Babiej Górze. Notabene był to memoriał 

Wojtka Kozuba też geografa-alpinisty. Zawsze podziwiałem 

Olka za jego determinację do startów, szczególnie w biegach 

długodystansowych i to, że potrafił do nich zachęcać innych. Nie 

odpuścił nawet tydzień przed wyjazdem na Czo Oju i pobiegli-

śmy w maratonie. Tą niezłomność okazywał we wszystkich 

dziedzinach życia. Ja dzięki Olkowi złapałem bakcyla i nadal 

biegam po górach. Czasem siedząc w domu i zastawiając się, czy 

iść biegać, szukam wymówek, że za zimno, że nie ma czasu. 

Wtedy myślę, że Olo na pewno by już w tym czasie biegał. 

Z początkiem każdej zimy Olek jak wędrowny ptak 

zmieniał miejsce i wy-

jeżdżał. Z tą różnicą, że 

On szukał miejsc, gdzie 

jest śnieg i mróz. Od 

kilku lat co roku zimą 

pracował jako instruktor 

narciarstwa w Alpach, 

czasami też w Polsce.W 

związku z organizacją 

kolejnej wyprawy i rozliczaniem poprzedniej przez ostatni rok 

był mocno zalatany. Mimo to zawsze wpadał do nas na kilka dni. 

Najmilej wspominam, jak z Anitą byliśmy w połowie maja  

w Bieszczadach. Już od kilku lat w Bieszczadach pojawiamy 2-3 

razy w roku. Jak tylko mieliśmy czas odwiedzaliśmy Tomka  

i jego Rodziców. W  tym roku maju w końcu udało nam się za-

brać Olka na Kińczyk Bukowski. Był czas, żeby pogadać. Roz-

mawialiśmy raczej mało o wyprawie i przygotowaniach, a bar-

dziejo planach na przyszłość. Zarówno naszych, bo za niecałe 

trzy tygodnie mieliśmy się razem bawić na naszym weselu, jak  

i o jego planach po wyprawie.Może dlatego tak mocno zapadła 

mi w pamięci ta rozmowa. Jak pytałem co dalej, czy ma upatrzo-

ny jakiś szczyt…Odpowiadał ze szczerym uśmiechem, że nie 

wie i chyba raczej w kolejnym roku nic konkretnego nie planuje. 

Wspominał, że to jest trochę mę-

czące, nawet nie sama wyprawa, 

bo to już jest finał i chce się tam 

być w górach, ale same przygoto-

wania i załatwianie wszystkiego 

pochłania dużo energii. Mówił, że 

raczej za rok, to może trochę wię-

cej posiedzi w Wetlinie, czasem 

wyskoczy w Tatry i na pewno 

pojeździ sobie rowerem po Biesz-

czadach, bo tutaj jest tyle fajnych 

miejsc, w których jeszcze nie 

był… 

Jak napisał kiedyś inny wspinacz Kacper Tekieli:  

w górach prędzej ujdzie na sucho fałszywy krok w szczęśliwej 

chwili niż dobra decyzja w pechowych okolicznościach... Nieste-

ty Olkowi zabrakło tego szczęścia… 25 lipca 2015 r. podczas 

zjazdu z obozu II do obozu I wpadł wraz z lawiną do szczeliny 

lodowca i na zawsze pozostał w górach. Wielki smutek i niedo-

wierzanie mimo, że od wypadku minęło już kilka dobrych mie-

sięcy. Czasami wydaje się, że Olo wyjeżdżał wczoraj i że wypra-

wa jeszcze się nie skończyła i może za chwilę wróci.  

Olek w swoim krótkim życiu zdziałał tyle, że można by 

tymi doświadczeniami obdzielić kilka osób. Cieszę się, że mo-

głem uczestniczyć przynajmniej w niedużej części z nich. Dużo 

się zastanawiałem, czy coś napisać, co napisać i czy w ogóle 

jestem w stanie coś sensownego napisać o Olku… Im więcej  

o tym myślałem, tym bardziej utwierdzałem się w przekonaniu, 

że chyba trzeba i warto. Warto dla tych co go pamiętali i dla tych 

co nie mieli okazji go poznać, ale przede wszystkim dla samego 

Olka. Myślę, żegdyby mógł to przeczytać to pewnie by się śmiał, 

ale też serdecznie uśmiechnął, że go wspominamy…  

 

Masaj 
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Bieg na Kasprowy Wierch, paź-

dziernik 2014  

Olek Renifer, Wigilia 

KGUJ, grudzień 2013  

Fot. Piotr Śnigórski 
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Dzień 3.12.2015 r. okazał się najważniejszym dniem 

w kalendarzu każdego szanującego się Kołowicza. Na wigilię 

ogólnopolskiego Święta Górników przypadło bowiem Walne 

Zebranie KGUJ, podczas którego wybierane są nowe władze 

Koła. 

 Na chwilę przed Zebraniem w Kole Geografów im. 

Ludomira Sawickiego panowała gęsta i nerwowa atmosfera, 

ponieważ ustępujący Zarząd dopinał szczegóły w swoich pre-

zentacjach. W tak zwanym między czasie Członkowie Zarządu 

ds. Organizacyjnych przygotowywali poczęstunek w sali 1.21., 

w której z minuty na minutę robiło się coraz tłoczniej i gło-

śniej. Wreszcie wybiła 18. Przewodniczący Walnego,  mgr 

Adam Szuwar Kołodziej po opanowaniu rozentuzjazmowane-

go tłumu Kołowiczów otworzył Zebranie.  Dotychczasowa 

Prezes Koła – Anna Biega zaczęła Walne od wspomnień osób 

związanych z Kołem – Olka Ostrowskiego oraz Lecha, chatko-

wego dowodzącego Chatką Lasek, gdzie organizowane są do-

roczne Dętki. 

 Na niezmiennym od czasów Ludomira Sawickiego pla-

nie obrad w pierwszej kolejności figurują podsumowania. 

W związku z tym, na pierwszy ogień poszło zaskakująco krót-

kie sprawozdanie z działalności Koła przygotowane przez 

ustępującą Panią Prezes KGUJ. Wersja obszerniejsza – analo-

gowa - została posłana na salę, co wprawiło w niemałe zdzi-

wienie starszą gwardię Kołowiczów. Kolejnym punktem pro-

gramu Walnego było przedstawienie zestawienia finansowego 

opracowanego przez Skarbnik Koła 

– Alę Motak. Do serii krótkich wy-

stąpień można zaliczyć także spra-

wozdanie z działalności EGEA, któ-

re pokrótce przygotował Marek Gro-

chowicz. Jako ostatni ze swoimi bły-

skotliwymi przemyśleniami dotyczą-

cymi minionego roku wystąpiła Ko-

misja Rewizyjna w składzie: Lila, 

Masaj, Kej. Redakcja Globusika 

gorąco dziękuje, za dokładne obli-

czenia i troskę co do częstotliwości 

ukazywania się Kołowego nieregularnika. Tendencja spadko-

wa w stosunku do roku ubiegłego uwarunkowana jest ogromną 

ilością wydarzeń organizowanych przez KGUJ i EGEA, które 

potem trzeba rzetelnie opisać… 

 Po fazie podsumowań przyszedł czas na zgłaszanie 

kandydatur na Prezesa KGUJ. Propozycji i zgłoszeń padało 

wiele, ale ostatecznie bitwa o fotel prezesa skupiła się wokół 

dwóch kandyda-

tek – Kingi Kisz-

ki – doświadczo-

nej Prezes KGUJ 

w r.a. 2013/2014 

oraz świeżej 

krwi, dotychcza-

sowej Skarbnik 

Koła – Ali Mo-

tak. Komisja 

Skrutacyjna poli-

czyła głosy i po 

chwili mgr Szu-

war ogłosił, że 

nową Prezes 

KGUJ  w roku 

akademickim 

2015/2016 zosta-

ła Ala Motak! 

Kontynuując sta-

tystyki prowa-

dzone przez Re-

dakcję, Ala zosta-

ła 6. Panią Prezes 

KGUJ w historii 

Koła w latach 

1981 – 2015. 

Globusik serdecz-

nie gratuluje! 

Gdy emocje na chwilę opadły, za chwilę poziom ad-

renaliny znowu skoczył, za sprawą wyborów na poszczególne 

stanowiska w Zarządzie. Każdy z kandydatów w kliku sło-

wach opowiedział o funkcji jaką chciałby pełnić w Zarządzie. 

Komisja Skrutacyjna zebrała głosy i zniknęła za drzwiami sali 

1.21. W trakcie liczenia głosów miała miejsce dyskusja, w 

której o dziwo (!) nie poruszono tematyki wznowienia Turnie-

ju Kół Naukowych w piłkę nożną, ale pojawił się pomysł 

utworzenia kącika z grami planszowymi. Tradycyjnym punk-

tem dyskusji były problemy dotyczące wymiany kanapy na 

większą oraz niemycia kubków przez Kołowiczów. Ze zgło-

szonych kandydatur wybrano także nową 

Komisję Rewizyjną w składzie: doświad-

czona Lila, Grzesiek Smułek oraz Wiktor. 

Tegoroczne Walne można określić mia-

nem historycznego. Redakcja korzystając 

z dobrodziejstw XXI w. przeprowadziła 

na swoim fejsubkowym fanpejdżu relację  

na żywo z Walnego! Kolejnym faktem 

popierającym to stwierdzenie jest bardzo 

szybki i sprawny przebieg Zebrania, które 

zakończyło się już o 21.30! Po wyczerpu-

jących głosowaniach Kołowicze wraz z nowym Zarządem 

udali się na Kazimierz, do Opium, gdzie obradowali do późnej 

nocy. 

  Iza Dojtrowska 

Walne Zebranie KGUJ 

Sz. P. Konferansjer Mgr Szuwar 

Krajobraz  Walnego 

Głosują! 
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Prezes: Alicja Motak  

Jako: 

Deneris Targaryen 

Wiceprezes: 
Paulina Zemsta 

Jako: 

Melisandre z Asshai 

 

Skarbnik: 

Monika Kilarska 

Jako: 

Sansa Stark 

Sekretarz:  

Karolina Szczechowska  

Jako:  

Catelyn Stark 

Członek Zarządu: 

Piotr Szubert 

Jako: 

Jaime Lannister 

Członek Zarządu: | 

Maciej Siwka 

Jako: 
Tyrion Lannister 

Członek Zarządu: 

Patryk Wacławczyk 

Jako: 

Hodor 

 

W rolach głównych: 

W pozostałych rolach: 

Komisja rewizyjna 

Grzegorz Smułek 

Jako: 

Lord Varys 

Komisja rewizyjna 

Wiktor Stręk 

Jako: 

Lord Petyr Baelish 

Komisja rewizyjna 

Liliana Janik Jako: 

Cersei Lannister 

Na podstawie: Pieśni Społ i Eko - G.R.R. Martini 



Wiktor Stręk: Na początek małe pytanie rozgrzewko-

we: dwa tygodnie od walnego jak samopoczucie?  

Ala Motak: Pozytywnie i do przodu! 

W: Dla wielu kołowiczów twoja kandydatura była 

niemałym zaskoczeniem. Kiedy podjęłaś decyzje  

o ubieganiu się o stanowisko prezesa?  

A: W październiku, na spotkaniu organizacyjnym Złotą 

Sowę, Ania Biega zasugerowała, że może powinnam 

kandydować. 

W: Czyli Ania próbuje stworzyć dynastie prezesów-

skarbników? 

A: No tak jakoś wyszło (śmiech). 

W:Pod twoją batutą znalazło się grono młodych nie-

koniecznie doświadczonych kołowiczów. Nie wiedzą 

co robić więc możesz ich sobie wytresować jak chcesz. 

Pierwsze spotkanie zarządu za wami jakie wrażenia?  

A: No powiem ci że starają się ogarniać (śmiech). Szcze-

gólnie podoba mi się zapał chłopaków. Mówię że coś ma 

być zrobione na "po świętach" przychodzę na drugi dzień 

do koła i jest to gotowe. Monika (skarbnik przyp. red.)też 

się bardzo stara, widać, że jej się to podoba.  

W: Ma dobrego mentora… 

A: Tak ma mnie blisko (śmiech). Zawsze może liczyć na 

moją pomoc. Wszystkim się chce… przynajmniej na ra-

zie.  

W:Jesteś pierwszym prezesem od ery premasajskiej, 

który nie ma do swojej dyspozycji bibliotekarza? Jak 

oceniasz tą zmianę w strukturze zarządu?   

A: To poniekąd dobra zmiana bo i tak mało osób korzy-

stało z biblioteki, teraz wszyscy z zarządu mają do niej 

klucze i mogą ją udostępnić. Z całą pewnością zmiana 

nie wpłynie negatywnie na pracę zarządu. 

W: Walne zobligowało was do bardzo wielu rzeczy. 

Zapowiada się pracowity rok. Co będzie waszym fla-

gowym projektem?  

Ciężkie pytanie, bo fajnie by było gdyby wszystkie pro-

jekty jakie mamy w planie czyli między innymi bal kar-

nawałowy czy dętki były świetnie zorganizowane. Naj-

większym wyzwaniem będzie zorganizowanie Balu na 

135 lecie. Nie chcemy tego organizować w Żaczku tylko 

na bogato, z pompą . Oprócz tego ja planuje, bo zarząd 

dowie się o tym z Globusika (śmiech), zorganizowanie 

spotkań które mają na celu przybliżać historię Koła. Po-

kaz starych zdjęć, może filmów, takie różne rzeczy wy-

ciągnięte z archiwum. 

W: Á propos obligowania przez Walne, jak zamie-

rzasz zmusić Czerskiego do wyczyszczenia wykładzi-

ny?  

A: Nie mam pojęcia… Mam nadzieje, że uda się go jakoś 

zachęcić czy przymusić. 

W: Może piwem? Wiesz, że on jest łasy na browar jak 

ja na ciastka. 

A: (śmiech) Najpierw musi wrócić. 

W: Jak ci się podoba odmłodzona komisja rewizyjna? 

Słyszałem, że będą wam ostro patrzeć na ręce… 

A: No teraz to siedzenie na kanapie ma inny wymiar. 

Myślę, że się jakoś dogadamy szczególnie, że jak słusz-

nie zauważyłeś komisja rewizyjna lubi ciastka. 

W:Dużo ciastek! No ale dość tych heheszków zaczyna-

my na poważnie… pytanie z cyklu żelazne pytanie 

żelazna odpowiedz: Czy koło powinno być elitarne?  

A:Ciężkie pytanie bo każda odpowiedź ma pewne wady  

i zalety. To jest sytuacja patowa i nie ma dobrego wyjścia 

z sytuacji.  

W:Co roku na walnym pojawia się pytanie: co z tą 

kanapą? Jakie jest stanowisko prezesa w tej sprawie? 

A: No ja bym wymieniła. 

W: Oj stąpasz po cienkim lodzie… 

A: Po glebie też cienkiej. Prawda jest taka, że kanapa się 

rozkłada. Jest kila pomysłów jak można się za to zabrać. 

Najlepiej żeby była nowa i tania albo w ogóle za darmo 

tak, żeby budżet koła na tym nie ucierpiał. Sprawa kon-

trowersyjna więc można też zrobić popularne ostatnimi 

czasy referendum. Niech Koło zadecydują.  

W:Wśród społeczności dinozaurów spore kontrower-

sje wzbudziło zaproszenie na "Opłatek Kołowy". Dla-

czego nie tradycyjnie "Wigilia Kołowa"?  

A: Przyszło to z góry. Otrzymaliśmy delikatną sugestię, 

że wigilię to mamy w domu. Takie wydarzenie jak my 

robimy powinno się nazywać opłatkiem. 

W: Nie ma co się kłócić o głupie nazwy, święta za pa-

sem. Czego powinienem życzyć nowemu prezesowi?  

A:Na pewno wytrwałości.  

W:A czego władca życzy swoim poddanym?  

A:Wytrwałości i cierpliwości do prezesa. 

 

 

Wiktor Stręk 

Dynastia prezesów-skarbników 

8  grudzień2015 

 W myśl zasady, 

że Globusik posiada 

monopol na wywiady 

z prezesem KGUJ, 

specjalnie dla ciebie 

drogi czytelniku  

przedstawiamy zapis 

krótkiej rozmowy  

naszego  reportera do 

zadań specjalnych 

(nie  mylić z reporte-

rem specjalnej troski) 

z nowym prezesem  

Alicją Motak.  



Ku uciesze redakcji tradycja corocznego Balu 

Geografów była kontynuowana również w tym roku. 

21 listopada członkowie i sympatycy Koła  do spółki  

z doktorantami i reprezentacją jaśnie wielmożnego grona 

pedagogicznego (w liczbie: sztuk 1.) zjawili się w Klubie 

Bakałarz. Uroczystość uświetniła premiera nowego Globu-

sika. 

Prezentujemy dla Was fotorelację z niepowtarzal-

nego, unikatowego, prawdziwego, osobliwego, oryginalne-

go, jedynego słusznego najprawdziwszego i niepodrobio-

nego i oczywiście najlepszego Balu Geografów.  

 

Redakcja 
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Bal Geografów 2015 



Zawiadamia się, że czerpiąc inspirację z zamierzchłych dzie-

jów Koła, członek zwyczajny Jacek Kucia dąży w swych 

działaniach do reaktywacji/utworzenia tzw. Grupy Tatrzań-

skiej w Kole Geografów UJ im. Ludomira Sawickiego. 

 Grupa ma na celu zgromadzenie geograficznych dusz 

o podobnych zainteresowaniach, którzy chętni wrażeń, żądni 

praktyki w terenie oraz zdobywania wiedzy i doświadczenia 

poprzez własną pracę będą chcieli prowadzić swoje badania 

w naszych jedynych górach wysokich. Grupa ma służyć jako 

swego rodzaju „inkubator” pomysłów na artykuły i badania 

naukowe, którymi moglibyśmy się pochwalić na forum kół 

geografów w Polsce, a uważam, że ze względu na nasze po-

łożenie i zainteresowania powinniśmy być specjalistami w 

badaniach obszarów górskich. I odejść na moment od profilu 

Koła czysto towarzyskiego a’la „przetrąbię mój wolny czas 

na kanapie w Kole”, a skupić się na tym, że na tych studiach 

warto by zdobyć i ogarnąć sobie jakąś konkretną, praktyczną 

umiejętność, za którą kiedyś mógłbym zarabiać pieniądze, 

żeby nie skończyć studiów z ręką w nocniku. 

 Jak wiecie, geografia jest bardzo szeroką dziedziną 

wiedzy, więc to, której jej tatrzańskiej gałęzi się uczepicie, 

zależy tylko od Was. Tatry są jednym z lepiej przebadanych 

pasm górskich na świecie, więc na banały tu już nie ma chy-

ba miejsca. Pamiętajcie, że Tatry to nie tylko hydrologia czy 

geomorfologia. Miejsce to, jak żadne inne w Polsce, zmaga 

się z problemami związanymi z udostępnianiem obszarów 

chronionych, intensywną turystyką górską oraz z konfliktami 

pomiędzy różnymi „uczestnikami” życia w Tatrach, jak: 

TPN, lokalsi, turyści, narciarze, inwestorzy, ekoterroryści. 

Geograf dalej może mieć tu pełne ręce roboty, mimo że 

szczyty już ponazywane.  

 Grupa Tatrzańska nie ma polegać na cyklicznym spo-

tykaniu się itp. Itd., bo i tak większość z nas robi to codzien-

nie w Kole. Zamysł jest taki, że dzięki istnieniu takiego two-

ru – a co za tym idzie, ludzi którzy się Tatrami interesują – 

łatwiejsze byłoby odnajdywanie współpracowników, źródeł 

informacji, punktów zaczepienia do swoich pomysłów na 

badania czy magisterkę. Chodzi o stworzenie platformy wy-

miany informacji dla ludzi, którzy chcieliby zająć się Tatra-

mi w swej karierze studencko-naukowej. Chodzi o wycieczki 

w Tatry, o pracę w terenie, o złapanie kontaktów. A nic nie 

pomaga w „karierze” lepiej, niż parę(naście) dodatkowych 

punktów do stypendium naukowego za coś, co sprawia przy-

jemność i uczy czegoś praktycznego. No i można się poka-

zać ze swoją pracą na Uniwersytecie i na zewnątrz. Trzeba 

pokazać, że takie pomysły to tylko w KGUJ! 

 Tylko proszę pamiętać o jednej rzeczy co do tej grupy 

– tu sytuacja jest prawie jak z Zarządem Koła. Grupa Ta-

trzańska istnieć będzie tylko wtedy, gdy ludzie będą aktyw-

nie w niej działać z własnej chęci – tak naprawdę na własny 

rachunek. Nie będzie „władzy” tej Grupy, która będzie orga-

nizować, załatwiać i wołać na gotowe „organizujemy bada-

nia – kto chce?”. Wy robicie COŚ – Wy czerpiecie z tego 

zyski. Ogłoszenie to nie jest żadnym naborem do żadnego 

projektu. 

 Ja, jako samozwańczy kierownik, będę starał się żeby 

ten pomysł nie umarł śmiercią naturalną i mam nadzieję, że 

uzyska to jakiś odzew i przejaw inicjatywy. Mniej więcej 

wiem od kogo zacząć, żeby wywołać falę inspiracji i pomy-

słów. Dobrze wiecie, że nasza kadra Instytutu zawsze chęt-

nie nam pomaga, a jest wśród nich wielu specjalistów w tej 

dziedzinie – co należy moim zdaniem wykorzystywać – nie 

tylko w kwestii Tatr, ale ogólnie. Zaczynając choćby od 

Opiekuna naszego Koła lub Pana Dyrektora ds. Studenckich 

(który jest ponoć najlepszym promotorem na świecie 

(Globusik 2015-2)) 

 Żeby nie być gołosłownym to chciałbym zaznaczyć, 

że wraz z dniem ożywienia pomysłu, ruszył proces przygoto-

wawczy do realizacji pierwszego projektu Grupy Tatrzań-

skiej. Badania hydrologiczne odbywać się będą w Tatrach 

Zachodnich i dotyczyć będą problematyki utraty wody przez 

Potok Chochołowski w wyniku zjawisk krasowych. Pierw-

sze grono adeptów hydrologii już aktywnie zainteresowało 

się owym tematem, przystąpiło do organizacji i nie spocznie 

dopóki nie wyląduje w jakimś szacownym gronie, Filadelfij-

skim co najmniej! 

 Tak nawiasem mówiąc, Samozwańczy Kierownik ma 

już pomysł, jak docenić tych, których praca przyniesie wy-

mierny efekt w postaci pracy naukowej. Pozostaje tylko za-

chęcić wszystkich do aktywności i mieć nadzieję, że pomy-

sły na badania nie będą tylko kolejnymi postanowieniami 

noworocznymi! 

Jacek Kucia 

 

Grupa Tatrzańska 

10  grudzień 2015 



 Tak jak i w zeszłym roku, również podczas tegorocz-

nej edycji Redaktor Kiszka -jako przedstawicielka wolnych 

mediów- pierwsza znalazła się na Konkursie na Najlepsze 

Kołowe Ciacho. Była to już szósta edycja konkursu, którego 

prowodyrem jest Mariusz Hajdo (pseudonim Hajdusz) - Pre-

zes KGUJ w latach 2009-2010. Konkurs nadal istnieje, a 

Mariusz nadal grubnie.  

 Dziwnym trafem, nie wiadomo dlaczego na Kołowym 

Ciachu pojawiło się również cierpiące na wieczną hipoglike-

mię grono doktoranckie, które powołane zostało do składu 

sędziowskiego (z wyjątkiem niesprawiedliwie odtrąconego 

Szuwara – patrz Geografioły). W tym roku, zgodnie z trady-

cją chętnych do jedzenia było dużo więcej niż chętnych do 

pieczenia. Nie przeszkodziło to jednak pięciu pracowitym 

Kołowiczom do przygotowania przepysznych wypieków. I 

tak do walki o miano Perfekcyjnej Pani/Pana domu przystą-

pili: emerytowany Świstak z ciastem „Najpierw masa, potem 

rzeźba”  (czyżby kryzys wieku średniego już dopadł naszą 

Sikorkę?), Gaba Dąbek wraz z „Gnejsikiem w setce upojo-

nym” , Lila Janik „Zapomniałam pokroić szpianku” , Ala 

Motak „Humus” oraz Marek Grochowicz z najbardziej geo-

graficzną i oryginalną nazwą „Skubaniec”. Ostatecznie zwy-

ciężyła Gaba Dąbek detronizując tym samym Agatę Sikorę (i 

wcale nie dlatego, że w nazwie ciasta Gaby widniało słowo 

„upojony”). Drugie miejsce zajął Marek Grochowicz, a trze-

cie Lila Janik (otrzymując tym samym statuetkę tzw. brązo-

wego Maksia).  Ogrom emocji udzielających się podczas 

tegorocznej edycji konkursu doskonale opisują wywiady 

przeprowadzone z uczestnikami Konkursu na Najlepsze Ko-

łowe Ciacho.  

 

Kiszka: Co myślisz o tegorocznej konkurencji? 

Świstak: Konkurencja jest bardzo silna i śmieszna (śmiech). 

Gaba: Konkurencja jest zażarta. 

Lila: Konkurencja w tym roku jest wymagająca, chylę czoła, 

aczkolwiek uważam, że wygram. 

Maro Grocho: Jest zdecydowanie zróżnicowana, ale babcia 

jest moim natchnieniem. 

Ala Motak: Konkurencja jest wyrównana, jest kolorowo, 

fizycznie. Oby nikt nie zaliczył gleby… 

 

 

Kiszka: Co zrobisz, jak wygrasz? 

Świstak: Oczywiście nie zakładam tego… ale kupię nowego 

Kajetana. 

Gaba: Otworzę cukiernię i wyjadę na Hawaje… albo bar-

dziej na Islandię. 

Lila: Schudnę, zatrudnię personalnego trenera i dietetyka. 

Maro Grocho: Nie wygram, bo ludzie wolą pustą czekoladę 

niż prawdziwe polskie owoce (agrest, wiśnia). Tak naprawdę 

ta wypowiedź, to jest zdecydowanie skromność, wg. mnie 

najlepsze ciasto było moje yy… znaczy Lili. 

Ala Motak: Zrobię drugie ciasto. 

 

Kiszka: Co czujesz po ogłoszeniu Wyników? 

Świstak: Jestem spokojna o przyszłość konkursu (płacz), 

gratki dla zwyciężczyni (płacz). Życzę jej żeby w przyszłym 

roku obroniła tytuł (płacz), a ja jadę w stronę zachodzącego 

słońca (płacz). Czuję, że już powoli odchodzę…ale mam 

nadzieję, że w przyszłym roku będę miała pracę. 

Gaba: Mogę jechać do Amazonii , bo mam czym przefiltro-

wać wodę. 

Lila: Cieszę się, że nie muszę dotrzymywać obietnic. Będę 

gruba, ale szczęśliwa. 

Maro Grocho: Jestem w szoku, drugie miejsce! I mam 

szczotkę do pleców 

Kiszka: to jest do garów, plis… 

 

Kiszka: Co możesz powiedzieć o zeszłych edycjach kon-

kursu? 

Łukasz Musielok: Myślę, że trzeba tutaj wspomnieć postać 

Mariusza Hajdo, który kiedyś był chudy, a teraz jest gruby. 

Keju idzie w jego ślady, bo też był Prezesem. 

Kinga Kiszka 
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Kiszka na gorąco 

Drużyna pierścienia 

Drużyna jedzenia 



12  grudzień 2015  

Nieprawda że... 
… Lila nie kandydowała na Prezesa, bo nie miała sukienki, 

… Wacek będzie członkiem, 

… z pustego Salomon nie naleje, ale Kiszka tak, 

… Kiszka jest za stara na Prezesa, 

… Kiszka jest za młoda na Komisję Rewizyjną, 

… Grzesiek Smułek jest usiofilem, 

… Grzesiek Smułek jest słabą kopią Masaja, 

… ten rok był jednym z najlepszych rok&roków EGEA, 

… działalność naukowa Koła jest jak globalne ocieplenie –   dużo 

huku o nic, 

… stara Lila nie rdzewieje, 

… kurczak jest jak Lila – ostry i zdecydowany, 

… Kwiatek tresuje smoka, 

… Ale się układają jak tetris, 

… Prezes potrzebuje mężczyzny który ją wyługuje, 

… Szubi źle zrozumiał konkurs na najlepsze ciacho, 

… Jury na ciachu to drużyna pierścienia, 

… Szuwar nie jest w jury Ciacha bo nie ma obrączki, 

… Szubi klęka do Romera, 

... Pogi tańczy tylko walca drogowego, 

... Teraz od kiedy Pogi został PODINSPEKTOREM, do Tyńca pojadą 

nocne tramwaje wodne, 

… w Kole jest opłatek - w Kole jest WIGILIA!  

 

 

Geografioły 

Niewielu ludzi pewnie zastanawiało się kiedy-

kolwiek, że problem w komunikacji i porozu-

mieniu może stanowić chleb. Jak chleb -

jedzenie tak powszechne - może wywołać tyle 

zamieszania? Wszystko rozchodzi się o sposób 

nazewnictwa tego, na co ten chleb zostaje po-

krojony. W wielu miejscach Polski spotykana 

jest nazwa "kromka". U nas w poznańskim rów-

nież, z jedną małą różnicą. Jeśli jakiś głodomór 

w Krakowie poprosi cię o 6 kromek, wykorzy-

stasz do tego jeden bochenek chleba, problem 

pojawia się u nas, gdzie do uzyskania 6 kromek 

będą potrzebne 3 bochenki chleba. Jak? Otóż u 

nas sprawa jest prosta- kromki, to inaczej piętki 

(dupki, czy inne takie), cała reszta to skibki. No 

tak, tylko ta sprawa jest prosta, ale dla mnie. 

Wielokrotnie zapominając o tejże różnicy  

w języku spotykałem się ze zadziwionymi mi-

nami mówiącymi "WTF?!". Z drugiej strony 

równie zaskoczeni są moi bliscy w Gnieźnie, 

gdy opowiadam im o studiowaniu w Krakowie. 

Mówią wtedy: "Przecież skibka to normalne" - 

a jednak nie wszędzie. Bardzo dużo osób uważa 

takie nieporozumienia za zabawne, inni zaś pró-

bują mnie stale poprawiać, że to nie skibka, tyl-

ko kromka. No cóż, życzę im cierpliwości. Ale 

czy to ma sens? Czy można się odzwyczaić od 

czegoś z czym żyło się przez prawie 20 lat? 

Czy skibki staną się dla mnie nagle kromkami? 

Na te wszystkie pytan jest jedna, ta sama odpo-

wiedź:          

 
   Maciej "Skibka" Siwka 

Z pierwszej do drugiej stolicy, 

czyli skibki i kromki 

Zainspirowane wykładem o geografii medycznej 

Relacja obozu z Gruzji już wkrótce…  


