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Witajcie Drodzy Kołowicze! 

Globusik, nasz Kołowy nieregularnik stara się pracować 

na to zaszczytne miano – poprzedni numer ukazał się po 

rocznej przerwie, ten natomiast po dwutygodniowej. Mi-

mo tak krótkiego czasu na stworzenie (gazety, czasopi-

sma) w głowach członków Redakcji i osób piszących dla 

Globusika pojawiły się pomysły na nowe cykle: kącik 

poezji, kącik poznański i „na koniec świata i jeszcze da-

lej”. wszystkich trzech początki można przeczytać w tym 

numerze Globusika. Poza tym znajdziecie u nas jeszcze 

cieplutki raport z Walnego, sprawozdanie z pierwszych 

prawdziwie geograficznych poczynań naszych kolegów 

z pierwszego roku i wywiad z nowym Prezesem, który 

być może i Was zmotywuje do zerwania z nałogiem po-

zostawiania nieumytych naczyń na każdej powierzchni 

płaskiej.  

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Redakcja Globusika 

chciałaby złożyć wszystkim Czytelnikom geograficzne 

życzenia – pokoju na świecie, szczęścia, zdrowia i ro-

dzinnego ciepła 

W następnym Globusiku tradycyjnie pojawią się Geogra-

fioły, a także podróż na koniec świata, relacja z Wigilii 

i wiele innych, jak zawsze pasjonujących. 
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To już było… 

 8.12.2016—Walne Zebranie KGUJ, Prezes i 

Zarząd wybrani! Więcej na stronie 7 

 14.12.2016—Kołowy Wieczór Filmowy 

 15.12.2016—Spotkanie organizacyjne grupy 

GIS 

 16.12.2016—Ubieranie kołowej choinki i koło-

wego Prezesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To nas czeka… 

 20.12. 2016—Wigilia Kołowa, która rozpocz-

nie się PUNKTUALNIE o godzinie 19:00! 

 SYLWESTER!!! 

 14.01. 2016—Turniej tenisa stołowego o Złotą 

Śliwkę, 

 10-12.02.2017—XVI Dętki,  

 Luty 2017—Bal Karnawałowy, w trakcie któ-

rego odbędzie się Gala rozdania nagród dla najle-

piej myjących kubki! 

 Marzec 2017—Prezentacja pomysłów na Koło-

we Obozy Wakacyjne, 

 

Czym różni się dzień Gnieźnianina od dnia Krakusa? W 

zasadzie niczym: najpierw wstajemy z łóżka, jemy śnia-

danie, wychodzimy z domu, potem obiad i dzień się 

kończy. Ta sama nuda. Ciekawiej robi się jednak gdy 

przyjrzymy się szczegółom. Tam się już trochę różni-

my... Ale od początku. Zwykle jak wstaje się z łóżka to 

się je ścieli. To znaczy Wy tak robicie. W Wielkopolsce 

łóżka się robi! Dlaczego? Nie wiem, tak po prostu jest. 

Nigdy o tym nie myślałem. Nie myślałem też, że jedząc 

śniadanie z dala od domu będę musiał tłumaczyć co to 

jest obkład. A co to jest? W moich rodzinnych stronach 

tak mówi się na wędliny albo sery, czyli na to czym 

obkłada się kanapki. Po zrobieniu/pościeleniu łóżka, 

zjedzeniu śniadania, bierzemy klucze i wychodzimy z 

domu. Jednak nie zawsze pamięta się czy tych kluczy 

się użyło, prawda? Czy tylko ja tak mam? Nieważne! 

Ważne, żebyście poznaniaków nie pytali "Na pewno 

zamknąłeś drzwi?", bo dla nas niekoniecznie oznacza to 

zamknięcie ich na klucz. Bezpieczniej jest zapytać 

"zakluczyłeś drzwi?", bo u nas się odróżnia drzwi za-

mknięte od zakluczonych. Później nadchodzi czas na 

obiad. U was do nabrania zupy, czy sosu służy chochla. 

W naszych domach do nabierania służy nabierka. Pro-

ste. No, a po nalaniu talerza pożywnej zupy chochlą, 

czy też nabierką, możemy ją ze smakiem spucować. 

Tylko u nas możecie pucować jedzenie, wszędzie in-

dziej będziecie jeść. Na zakończenie chciałem was jesz-

cze przestrzec. Bo na koniec dnia, gdy zostawicie zapa-

lone światło i otwarte okna mogą wam do pokoju nygi 

wlecieć. Tylko spokojnie nic wam nie ukradną, tylko 

pogryzą co najwyżej. Bo nygi w Wielkopolsce to oczy-

wiście komary. I tak minął ten niezwykły gnieźnieńsko-

krakowski dzień. Dziękuje. Dobranoc. 

Maciej Siwka 

Z ŻYCIA KOŁA 
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Ho! Ho! Ho!  

Z pierwszej do drugiej stolicy,  

czyli (nie)zwykły dzień 



Otrzęsiny okiem sekretariatu 

Jak co roku, kołowe Otrzęsiny (zwane przez 

niektórych Otrzepinami) odbyły się w listopadzie. Tym 

razem było patriotycznie, gdyż całą otrzęsinową przy-

godę rozpoczęliśmy 11 listopada, w Święto Niepodle-

głości. Jadąc pociągiem z Krakowa, można było zaob-

serwować przez okno autostopowiczów, którzy stojąc 

przy drodze stawiali przejeżdżającym samochodom laj-

ki. My z racji tego, że jechaliśmy pociągiem, nie dosta-

liśmy żadnego lajka. Kiedy dojechaliśmy do Piwnicznej 

Zdroju, posililiśmy się tartą buraczaną Żanety i ruszyli-

śmy w drogę. Na początku odnieśliśmy wrażenie jakby 

Siwce ktoś odpalił ogień w tyłku bo nadał takie tempo, 

że wszyscy, którzy mają włosy na głowie, byli spoceni 

już po 5 

minutach. 

A Ci co nie 

mają - je-

dynie pod 

pachami. 

Na szczę-

ście, kiedy 

otworzyli-

śmy pierwszą puszkę złotego napoju i góralskie praliny, 

od razu wszystkim zrobiło się lepiej. I tak w czasie je-

dzenia i picia na szlaku robiliśmy sobie 15-minutowe 

przerwy.. Uff, w końcu dotarliśmy do Chatki Magury! 

Pierwsze co, wszyscy rzucili się na kuchenkę gazową, 

żeby ugotować sobie jedzenie. Na stole królował maka-

ron. Niektórzy mieli polski, inni chiński. Następnie za-

częła się lekcja rozpalania pieca. Szło nam całkiem nie-

źle (choć niektórzy byli innego zdania). Tego wieczora 

jednym z ważniejszych punktów programu był mecz 

Polska-Rumunia. Relację z meczu zdawała Ela i Czer-

ski, którzy słuchali radia na dwie słuchawki z telefonu 

Spytka. Relacja była czasem niespójna i niektórzy od-

nieśli wrażenie, że Ela i Czerski nie słuchali tego same-

go meczu. Ale najważniejsze było to, że mecz zakoń-

czył się naszym zwycięstwem, z wynikiem 3:0.  

Na drugi dzień wybraliśmy się na wieżę wido-

kową, znajdującą się na Eliaszówce (1023 m n.p.m.), z 

której nic nie było widać. Najważniejsze, że po dotarciu 

do celu mieliśmy czym rozgrzać żołądki a potem nawet 

tęczę można było zobaczyć (chodzi o to, że wszyscy, 

którzy byli pod wieżą ułożyli się według koloru swoich 

kurtek w tęczę). Po południu, kiedy zrobiło się ciemno, 

rozpoczęliśmy przygotowania do Otrzęsin. Zaczęliśmy 

od rąbania drewna, jednak po tym jak okazało się, że 

ktoś mógłby odrąbać sobie siekierą kawałek nogi lub 

ręki, kontynuowali tylko Ci, którzy umieli. Kiedy ogni-

sko było już gotowe, rozpoczęliśmy otrzęsinową cere-

monię. Wśród osób otrząsanych znalazły się: Ania Ko-

tarba, Ela Krąż, Basia Puchalska, Paweł Bańczyk i 

Grzegorz Białoń. Ekipa spisała się na piątkę ze wszyst-

kimi zadaniami wymyślonymi przez Kołowiczów, a 

zwłaszcza, kiedy trzeba było zmierzyć miąższość po-

krywy śnieżnej na Słowacji – Otrząsani zebrali swoje 

siły i ruszyli na podbój granicy. Udało się, zostaliśmy 

otrząśnięci, a w tym pierwszy raz w historii Koła – 

otrząsnął się sekretariat studencki! Kiedy wszyscy poje-

dli kiełbasy z ogniska, przy dźwiękach gitary niezastą-

pionego Jacka rozpoczęła się degustacja bardzo miesza-

nych drinków (głównie czeskich i ruskich). 

Ostatni, trzeci dzień to już niestety pożegnanie 

z Chatką Magury i przyjemnym czasem, który w niej 

spędziliśmy oraz powrót do domu. Ci, co wracali pocią-

giem, znów nie dostali lajka. Czy kiedyś wrócimy jesz-

cze do naszej jednej z otrzęsinowych chatek? Na pew-

no, i z pewnością z nowymi Kołowiczami, którzy ze-

chcą być otrząsani. Bo pamiętajcie, że do Koła może 

należeć każdy, kto tylko je pokocha! Jak ja J  

 

Ela Krąż a.k.a. Pani z Sekretariatu 
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Fot.1. Główny  

otrząsany 
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Drogi Czytelniku, jeśli zastanawiałeś się dlaczego, dru-

gie na świecie i pierwsze na kampusie pismo traktujące 

o tematyce okołogeograficznej ukazało się z prawie 

rocznym opóźnieniem mam dla Ciebie odpowiedź. 

Otóż, nie chodzi w cale o to, że redakcja straciła wenę 

lub motywację do działania, lub po prostu zabrakło te-

matów, które mogły zawrzeć się w numerze. Nic z tych 

rzeczy. Usiądź wygodnie, albo przynajmniej przykuc-

nij… bo oto, drogi Czytelniku, prawdziwa historia ab-

sencji Globusika.   

 Wszystko zaczęło się podczas zimowej sesji, a 

jak wiadomo jest to okres w którym studenci robią 

wszystko byle tylko nie skupić się na nauce. Sprzątanie, 

pranie, gotowanie lub w przypadku autora poniższego 

artykułu czytanie Wikipedii. Jestem przekonany, że 

każdy posługujący się tym cudownym narzędziem przy-

łapał się kiedyś na klikaniu od jednego odnośnika do 

drugiego tymsamym, niewiadomo jakim cudem, po kil-

ku chwilach od Skali Richtera przechodzimy do Skali 

Bristolskiej i dalej do głównego bohatera tego tekstu. 

Panie i Panowie! The Caganer! Oddaje głos Wikipedii: 

El Caganer- z angielskiego the shitter bądź the crapper, 

figurka umieszczana w bożonarodzeniowej szopce na 

terenach Katalonii przedstawiająca postać pasterza w 

akcie defekacji.  Maryja, Józef, dzieciątko Jezus, kró-

lowie, aniołowie, i chłop ubrany w tradycyjny strój Ka-

talonii walący klocka. Bynajmniej nie jest to jakaś no-

wa, prześmiewcza czy prowokująca dekoracja. Jego 

pojawienie datuje się na koniec XVII wieku! Kataloń-

czycy ustawiają drewnianą lub ceramiczną figurkę wy-

próżniającego się mężczyzny w swojej bożonarodzenio-

wej szopce od czasów Baroku. Nie jest to również jakaś 

niszowa sprawa. O popularności tej dekoracji niech 

świadczy fakt, że gdy w 2005 roku władze Barcelony 

zakazały umieszczania "sracza" w szopce ze względu 

na poprawność polityczną, gorszący wpływ na młodzież 

oraz propagowanie zachowań niezgodnych z prawem, 

(publiczna defekacja, czy oddawanie moczu są przecież 

zakazane) ogłoszono ogromną kampanie społeczną. 

Ludzie odebrali to jako atak na Katalońską tradycje i 

kulturę. Domagali się powrotu swojego ulubieńca. Wy-

grali. W 2006 roku Dzieciątko Jezus ponownie dzieliło 

blask spadającej gwiazdy z kucającym pastuchem ze 

spuszczonymi spodniami. Co więcej, na sklepowych 

pułkach w całej Katalonii dostępne są figurki niemal 

każdej znanej postaci w tej jakże wymownej pozie. 

Królowa Wiktora, Mistrz Yoda Michael Jackson, Pa-

pież Franciszek, Donald Trump, cała kadra FC Barcelo-

ny i wielu innych. W tym miejscu jak najbardziej zasad-

nym pytaniem jest: ale w zasadzie skąd to się wzięło i 

po co? Otóż to jest najlepsze… nikt nie wie. Istnieje 

wiele teorii  

jednak nikt 

nie jest pe-

wien. Ja by-

łem pewien 

- to idealny 

materiał do 

Globusiaka.   

 I tu wracamy do pytania dlaczego nie było Glo-

busika. Otóż Redakcję tak pochłonęły spory o to czy 

lepiej napisać o tym na Święta Bożego Narodzenia czy 

na Prima Aprilis, że zapomnieliśmy o Bożym świecie. 

Z tego kłótliwego amoku wyrwała nas dopiero perspek-

tywa zbliżającego się wielkimi krokami Walnego. No i 

1 kwietnia przegapiliśmy już dawno temu… tak, że spór 

sam się rozstrzygną i Globusik powrócił.  

 

Wiktor Stręk 

G(ł)ówna sprawa 
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Jak co roku, 22-23 października w Auditorium Maxi-

mum UJ, odbył się organizowany przez Koło Geogra-

fów UJ Festiwal Podróżniczy Travenalia. Ekipa dowo-

dzona przez czołowego radiologa, prof. Urbanika, prze-

jęła we władanie korytarze szacownego obiektu uniwer-

syteckiego, żeby szerzyć podróżniczą propagandę 

wśród krakowskiej gawiedzi.  

 Nasz dziki konferansjer Grzegorz S. z matki Kry-

styny zabawiał publikę błyskotliwymi zapowiedziami, 

używając żartów do których wszyscy zdążyliśmy już 

przywyknąć. Na scenie gościliśmy podróżników różne-

go kalibru. Była pani z pieskiem od ulicznego menela, 

która pokazywała nam różne ciekawe filmy… Było Ma-

roko na rowerze, była wyprawa Żukiem przez Amerykę 

Południową, były góry w Gabonie. „Urlop rodzicielski 

na antypodach” był niewątpliwie jednym z bardziej in-

spirujących wystąpień, gdzie względnie świeżo upie-

czeni rodzice opowiadali jak to jest podróżować po 

świecie jednocześnie wychowując dwójkę dzieci. 

Pierwszego dnia punktem programu, na który oczeki-

waliśmy z wielką niecierpliwością był Jerzy Grębosz, i 

opowieści o plemionach na wyspach Oceanii. Męska 

część widowni doczekała się, jak zwykle, zdjęć nagich 

Pań Tubylców, żeńska część musiała obejść się sma-

kiem zza majtek z listka. Niestety Panu Jurkowi zawsze  

brakuje czasu by opowiedzieć chociaż o 20% swoich 

przeżyć, więc padały sugestie aby w przyszłym roku  

przeznaczyć dla niego co najmniej 3-4 godziny. 1 dzień 

zakończył Bartosz Malinowski, opowiadając o kilku-

miesięcznym trekkingu po Wielkim Szlaku Himalaj-

skim. 

2 dzień to kolejna dawka prelekcji z praktycznie każde-

go zakątka świata, jak Czarnobyl, Bali, Kambodża, Ku-

ba. Szybsze bicie serca powodowało nadchodzące slaj-

dowisko Renaty i Czerskiego, którzy opowiadali o 

świecie górali w Lesotho. Jedyną i kluczową niewiado-

mą było jednak to czy zwleką się z łóżka/miejsca w któ-

rym zasnęli, ponieważ w sobotę wieczorem brali aktyw-

ny udział w weselu innej „zabytkowej” kołowiczki, Syl-

wii R (teraz już Ż). Na szczęście, dzięki wyrobionej już 

marce, 

mogli 

cieszyć 

się przy-

wilejem 

występo-

wania 

późnym 

popołu-

dniem, co okazało się być kluczowym posunięciem. 

Prelekcja wywołała dziki szał na widowni, niedoszłe 

młode podróżniczki wyciągały bieliznę by rzucić ją pod 

stopy Czerskiego (odziane w wełnę!). Cały Festiwal 

zakończył się opowieścią Szymona Kuczyńskiego o 

rejsie dookoła świata jego Puffinem. 

Lila-Niespodzianka rozdająca mapy Niżnych Tatr na 

lewo i prawo, aparat i namiot losowany z walizki, para-

da atrakcji dla każdego. Takie rzeczy tylko w Kole. Do 

zobaczenia na kolejnej edycji Travenaliów, w 2017 r., 

oczywiście w październiku, oczywiście w Auditorium 

Maximum UJ! 

Kacek Jucia 

Travenalia 2016 

Fot.1. Najlepsza reklama! 
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 W dniu 8 grudnia bieżącego roku w Instytucie 

Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ miało miejsce 

najważniejsze wydarzenie w kalendarzu każdego Koło-

wicza – Walne Zebranie. Obrady rozpoczęły się po go-

dzinie 19:00 wyborem Przewodniczącego, Sekretarza 

Zebrania i Komisji Skrutacyjnej. Następnie odczytano 

sprawozdania: z poprzedniego Zebrania Walnego, Pre-

zesa z działalności Koła w ostatnim roku, z działalności 

EGEA Kraków, finansowe Skarbnika i Komisji Rewi-

zyjnej. Zdecydowano, że składka członkowska na kolej-

ny rok zostanie utrzymana w wysokości 20 zł. Głos za-

brał również dr hab. Mirosław Żelazny udzielając kon-

struktywnej krytyki zebranym. Pierwszą część obrad 

zakończyło udzielenie absolutorium ustępującemu Za-

rządowi.  

 Punktem kulminacyjnym wieczoru był wybór 

nowych „władz”. Jedynym kandydatem na stanowisko 

Prezesa był Grzegorz 

Spytkowski, który uzy-

skał poparcie członków 

Koła. Do Zarządu zgło-

szonych zostało siedmiu 

kandydatów, spośród 

których sześciu, w wy-

niku głosowania, otrzy-

mało urząd. W skład 

Komisji Rewizyjnej 

weszło trzech, spośród 

pięciu kandydatów. Poniżej prezentujemy sylwetki no-

wych członków Zarządu i Komisji. Podczas liczenia 

głosów, miały miejsce gorące dyskusje, w trakcie któ-

rych poruszonych zostało wiele istotnych kwestii doty-

czących, m.in. bieżącej działalności Koła, nowych sek-

cji, „Globusika” czy słynnego problemu kołowych kub-

ków. Ich efekty już możecie podziwiać! Zebranie za-

kończyło się po godzinie 23:00.  

Co obiecali:  

Prezes: Grzegorz Spytkowski 

  wzmocnienie naukowości – orga-
nizacja grup badawczych 
 regularne KGUJinfo,  
 wprowadzenie punktualności pod-
czas organizacji wydarzeń Koła 
 zakończenie „kryzysu kubkowe-
go” 

 

Wiceprezes: Mateusz Durka  
 aktualizacja strony KGUJ, 
 wprowadzenie spotkań 
z doktorantami i prowadzącymi na 
wzór europejski, 
 wzmocnienie naukowości 
 
Skarbnik: Monika Kilarska  

 „hajs się będzie zgadzał” 
 
 
 
 
 
Sekretarz: Maciej Siwka  

 pełną i przejrzystą dokumentację 
KGUJ,  

 niezależność „Globusika” 

 

 

 
Członek Zarządu: Gabriela Dąbek  

 zadbanie o wizerunek KGUJ  
 
 
 
 
 
Członek Zarządu: Katarzyna Płonka  

 organizacja wydarzeń integracyj-
nych,  
 zadbanie o wizerunek KGUJ  
 
 
 
 
Członek Zarządu: Ruben Krystoń  

 koncentracja KGUJ na działalno-
ści naukowej,  
 większe wykorzystanie licencji 
filmowej, poprzez organizację wie-
czorów filmowych. 
 
 

Dominika Wałaszek 

Walne Zebranie KGUJ 2016 

Fot.1. Ania próbuje rozruszać 

towarzystwo 
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„Zróbmy Koło lepsze razem!” 
Wywiad z Prezesem KGUJ - Grzegorzem Spytkowskim 

Kinga Kiszka: Walne Zebranie za 

nami, jak się miewa nasz nowy Pre-

zes po niespełna dwóch tygodniach 

rządów? 

Grzegorz Spytkowski: Jest ciężko się 

wdrożyć - to wiadomo, ale z każdym 

dniem myślę, że coraz łatwiej mi 

przychodzi spełniać swoje obowiązki. 

KK: A stresik jakiś jest? 

GS: Był na samym początku, był na 

Walnym, ale teraz już nieco opadł. 

KK: Do samego Walnego te pod-

punkty w planie obrad dotyczące 

samego wyboru prezesa były wielką 

tajemnicą, bo nikt nie wiedział, kto 

ma zamiar startować. Kiedy podją-

łeś decyzję żeby startować i pomy-

ślałeś na serio, że rzeczywiście 

chciałbyś być nowym prezesem 

KGUJ? 

GS: To przyszło jakoś pod koniec 

października, pojawiły się wtedy 

pierwsze moje myśli żeby w ogóle 

wystartować w wyborach. Po rozmowie z Mateuszem 

Durką na początku listopada, kiedy on stwierdził, że 

chce startować do Zarządu i zasugerował mi, że mógł-

bym wystartować w wyborach na Prezesa. Później roz-

mawiałem z Maciejem Siwką, on też chciał startować. 

Pomyślałem,  że to fajna ekipa i moglibyśmy razem coś 

zrobić dla Koła.  

KK: Jesteś pierwszym Prezesem od kilku lat, który 

zanim został wybrany na to stanowisko nie był wcze-

śniej nigdy w Zarządzie i to na pewno jest trudne 

zadanie. 

GS: Korzystam z doświadczenia dwóch osób, które są 

w moim Zarządzie, a były również w poprzednim. Du-

żo pytam starszych koleżanek, kolegów. Na pewno 

chciałbym wykorzystać doświadczenie osób, które już 

były Prezesami, nie boję się ich zapytać o zdanie i pro-

sić o radę.  

KK: Czyli z Komisją Rewizyjną jesteś za pan brat, 

nie unikasz ich jak ognia 

GS:Z Komisją Rewizyjną jesteśmy w dobrych kontak-

tach, szczególnie dużo pomaga mi Ania Biega, z którą 

ciągle wymieniam jakieś uwagi.  

KK: Jak oceniasz współprace z Zarządem, czy poja-

wiły się już jakieś pierwsze różnice zdań? 

GS: Różnice zawsze się pojawiają w każdej grupie 

osób, wiadomo, każdy ma swoje zdanie i ma możliwość 

wypowiedzenia się na Zebraniach Zarządu, zawsze pro-

szę ich o opinię na dany temat. Na razie dobrze współ-

pracujemy i udaje nam się wypracować jakieś wspólne 

stanowisko. 

KK: Widać, że Zarząd prężnie działa, bo działacie 

11 dni, a w Kole dużo się dzieje, widać, że strona in-

ternetowa odżyła… Jakie macie plany na przy-

szłość? Jakie będzie takie Wasze główne wydarzenie 

w nadchodzącym roku?  

GS: Główne wydarzenie Koła i EGEA to wiadomo bę-

dzie AC, bo to jest wydarzenie na skalę europejską, ale 

nie organizowane w 100% przez nas, tylko przez komi-

tet organizacyjny. A jeśli chodzi o takie stricte Kołowe, 

to trudno powiedzieć, które jest najważniejsze. Myślę, 



że z punktu widzenia naukowego może to być Złota 

Sowa, którą chcielibyśmy zorganizować. Szereg imprez 

takich, które już były, typu Dętki, Bal Geografów – to 

też oczywiście jest ważne. Również jakieś nowe wyda-

rzenia, które mam nadzieję uda nam się wdrożyć, jak na 

przykład „Debaty Krakowskie” – jest to pomysł Marka 

Grochowicza, lub „Wieczory wspominkowe” – idealne 

z okazji setnej rocznicy aktywnej działalności KGUJ 

(jak to obliczył nasz sekretarz Maciej Siwka). Myslę, że 

te wydarzenia będą też powstawać na bieżąco w na-

szych głowach, tak jak gdy realizowaliśmy coś z Macie-

jem Siwką na I roku, to pomysły powstawały sponta-

nicznie i realizowane były z dnia na dzień. 

KK: A jak wyglądać będzie 

kwestia związana z obozami 

wakacyjnymi? 

GS: Chcielibyśmy żeby dużo rze-

czy wychodziło oddolnie. Myślę, 

że tak jak w poprzednich latach 

zorganizujemy konkurs - pewnie 

już w marcu – na najlepszy po-

mysł na wakacyjny obóz kołowy.  

Oczywiście jest możliwość orga-

nizacji więcej niż jednego obozu. 

Może to być np. droższy i tańszy 

wyjazd. 

KK: A czy nowy Zarząd spełni 

marzenie redakcji i zorganizuje 

konkurs na najlepsze kołowe 

mięso? Co o tym myślisz Grze-

gorzu? 

GS: (śmiech)Pomysł dość cieka-

wy, ale nie mogę nic obiecać, 

zobaczymy jak się przyjmie sama 

idea. 

KK: Czy jako Prezes chciałbyś wystartować w takim 

konkursie, czy raczej tym razem w roli jury? 

GS: Raczej w jury. 

KK: Zarząd wytrwale walczy z porządkiem w Kole, 

co widać gołym okiem – bałagan w Kole został ogar-

nięty, kubki są umyte… Nie boisz się, zapał opadnie 

z biegiem czasu? 

GS: Zawsze jest takie zagrożenie, ale ułożyliśmy na 

pierwszym Zebraniu plan naszej działalności na cały 

rok. Będę się starał się tego trzymać. Wiadomo – na 

starcie wszyscy mamy świeże pomysły, świeże głowy i 

chcemy zrobić jak najwięcej. Aktualnie ugasiliśmy kil-

ka pożarów, a resztę będziemy już sukcesywnie robić 

przez resztę kadencji, pewnie już nie z taką intensywno-

ścią jak teraz, ale krok po kroku będziemy działać.  

KK: Niektórym członkom Koła brakuje otwartych 

Zebrań Zarządu, to znaczy w dwóch poprzednich 

kadencjach te zebrania były otwarte, ale słabo ogła-

szane. Chciałbyś publikę na Zarządach? 

GS: Nie mam z tym żadnego problemu, o pierwszym 

Zebraniu Zarządu mówiłem już na Walnym. Te nasze 

spotkania zawsze będą ogłaszane przez KGUJinfo i w 

miarę możliwości na pewno kilka dni wcześniej.  

KK: Czy powróci zwyczaj wysyłania protokołów z 

Zebrań Zarządu, do Członków Koła, bo wiadomo 

jest to najlepsze źródło naszej bieżącej działalności. 

GS: Nawet nie wiedziałem, że 

kiedyś tak było (śmiech), chciał-

bym o tym też porozmawiać z 

sekretarzem, ale myślę, że byłoby 

to ciekawe i można wysyłać je 

np. w KGUJinfo.  

KK: Co według Ciebie jest ta-

kim największym problemem 

teraz w Kole i jak chciałbyś go 

rozwiązać?  

GS: Żeby w Kole się coś działo 

potrzebne jest zaangażowanie 

Kołowiczów. Chciałbym, żeby 

Kołowicze nie czekali tylko na to, 

że Zarząd coś zrobi, coś zorgani-

zuje. Ważne są te inicjatywy od-

dolne. 

KK: Ludzie, którzy przychodzą 

tutaj do Koła np. z I roku, są 

trochę zagubieni. Wiadomo, 

czują się niepewnie, bo jednak 

jesteśmy jakąś tam grupą, do 

której nieśmiałym osobom mo-

że być ciężko się wbić i nie wchodzę teraz w kwestię 

tego, czy Koło powinno być elitarne, czy otwarte… 

GS: Chciałbym zachęcić ludzi przede wszystkim otwar-

tością Zarządu, wiadomo – nie obiecuję cudów i też 

cudotwórcą nie jestem i czasem mentalności ludzi nie 

zmienię. Myślę jednak, że poprzez taką życzliwość z 

naszej strony chciałbym ludzi przekonać do tego, żeby 

nam pomagali tworzyć atmosferę w tym Kole, chciał-

bym żeby działali. 

KK: Jesteś również pierwszym od wielu lat Preze-

sem, który bardziej interesuje się gospodarką prze-

strzenną i GISami, a nie tą czysto fizyczną częścią 

geografii. Ostatnim „niefizycznym” Prezesem był 

Kej… Czy w związku z tym, szykuje się w Kole GI-

Sowa rewolucja? 

GS: Tak jak mówiłem wcześniej – Zarząd nie zrobi 
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wszystkiego, dużo zależy od Kołowiczów. Ale na pew-

no chciałbym zorganizować w Kole grupę GIS. 

KK: Już na Walnym podkreślałeś, że będziesz 

szczególnie dbał o punktualność Kołowych wyda-

rzeń, co udowodniłeś już na pierwszym Kołowym 

wieczorze filmowym. Niektórzy są przerażeni, bo-

wiem brak punktualności stawał się powoli koło-

wym zwyczajem. 

GS: Na Walnym wspominałem, że chciałbym zacząć 

od uporządkowania najprostszych spraw, a później 

przejść do czegoś większego. Dla mnie podstawową 

rzeczą jest to, żeby w Kole był porządek, żebyśmy żyli 

w jakimś ładzie. Ten porządek objawia się również w 

punktualności. Nie może być tak, że osoby, które są 

poukładane wiecznie muszą czekać na tych, których 

punktualność nie jest nie jest szczególnie ważną kwe-

stią w życiu. Jesteśmy studentami UJ, kiedyś być może 

będziemy zajmować jakieś poważne stanowiska, musi-

my się tej odpowiedzialności nauczyć, również przez 

Koło. 

KK: Czyli dziś Wigilia zacznie się punktualnie 

GS: Jeżeli nic się nie zepsuje, to zacznie się punktual-

nie o godzinie 19:00. 

KK: Jesteś dość młodym członkiem Koła, więc nie 

wiem, czy uczestniczyłeś w batalii o kanapę Kołową. 

Otóż swego czasu Koło podzieliło się na przeciwni-

ków oraz zwolenników Musielokowej kanapy. Po-

przednia Prezes, chciała ją nawet wymienić, ale 

ostatecznie nic z tego nie wyszło i kontrowersyjna 

kanapa nadal stoi. Jakie stanowisko w tej kwestii 

przyjmuje obecny Prezes? 

GS: No kanapa jest już trochę poniszczona i przydała 

by się jej wymiana. Oczywiście musimy mierzyć siły 

na zamiary i zależałoby to od naszej sytuacji finanso-

wej. Wcześniej chciałbym wymienić wykładzinę w 

Kole, o czym już rozmawiałem z Dyrektorem Drewni-

kiem.  

KK: A jak chcesz sobie poradzić ze zwolennikami 

obecnej kanapy, czyli np. Redakcją Globusika? 

GS: (śmiech) Spójrzcie na tą kanapę, spójrzcie ile osób 

już na niej leżało… 

KK: No właśnie to jest niesamowite, to jest historia! 

GS: Ale te miliardy bakterii, które w niej żyją… 

KK: Ohohoho! Od kiedy Koło przejmuje się bakte-

riami? 

GS: Trochę to jednak odstrasza od siadania na niej, ale 

nic nie mówię, sam też lubię się na niej wylegiwać. 

KK: Tradycyjne pytanie: Jakie jest przesłanie no-

wego Prezesa do Kołowiczów? 

GS: Zróbmy Koło lepsze razem! 

KK: Na koniec moje ulubione pytanie, czy zgadzasz 

się ze stwierdzeniem, że Prezes w tym roku ma wy-

jątkowo mało na głowie? 

GS: (śmiech) W sensie dosłownym tak, a w sensie nie-

dosłownym to trochę obowiązków jednak jest. 

KK: Dziękuję za rozmowę! 

 

Kinga Kiszka 
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Akt I – dobre złego początki 
 „Zbiórka odbyła się w miejscowości Będkowice znaj-

dującej się pod Krakowem. Gdy już dobraliśmy się w zespoły 

czteroosobowe przydzielono nam zadania oraz sprzęt, mają-

cy pozornie ułatwić wykonanie powierzonych czynności. 

Busola, mapa oraz 7 punktów do odnalezienia w terenie – 

nic trudnego dla geografa! Zaczęło się łatwo. Pierwszy 

punkt odnaleźliśmy bez problemu, co przepełniło nas moty-

wacją do dalszych poszukiwań. Po obraniu właściwego kie-

runku wyruszyliśmy w nieznane. Droga asfaltowa, przed 

nami dwa inne zespoły, 

dopisujące humory 

i pełne brzuchy. Jak to 

mogło się nie udać? 

 Kierowaliśmy 

się zgodnie z mapą, 

wytrwale poszukując 

zakrętu na wschód. Mi-

jając jedną 

z zawracających grup 

utwierdziliśmy się 

w przekonaniu, że to oni popełnili błąd i z jeszcze większą 

pewnością maszerowaliśmy w obranym przez nas kierunku. 

Byli to ostatni znani nam podczas wyprawy ludzie... Później 

towarzyszyły nam jedynie przydrożne Burki (czytaj: psy) 

oraz miejscowi, chociaż zdecydowanie na mniejszą skalę. Po 

pół godziny dotarliśmy do rozstaju dróg. Przed nami puste 

pole za stodołą i dwa przystanki, na których ani żywej duszy. 

Zmieszaliśmy się i przestudiowaliśmy na spokojnie mapę. 

Okazało się, że zawędrowaliśmy zbyt daleko jednocześnie 

przegapiając nasz zakręt. z mapy jednoznacznie wynikało, że 

byliśmy w Łączkach Kobylańskich. Otoczenie co prawda 

piękne, jednak musieliśmy podjąć szybką decyzję: natych-

miastowy odwrót! Postanowiliśmy zregenerować siły i napić 

się pysznej, cieplutkiej herbatki, która przywróciła nam ja-

sność umysłu – przypomnieliśmy sobie o mijanym znacznie 

wcześniej zakręcie. Szybki powrót, odrobinę mniej śmiechu 

i studenckich ploteczek – w mgnieniu oka znaleźliśmy się na 

"właściwej" trasie. Przedzierając się przez wysokie trawy 

i chaszcze, mijając stare lodówki i porzucone monitory do-

tarliśmy na pobliską farmę, skąd musieliśmy się szybko ewa-

kuować z powodu okrutnej woni natury. Nie było to proste 

zadanie. Na drodze stanęło nam jeszcze więcej chaszczy, 

trochę błota i… DRUCIANE OGRODZENIE! W naszych 

głowach pojawiło się dramatyczne pytanie: co z nami bę-

dzie?!” 

Akt II – Poświęcenia, do jakich zdolny jest czło-

wiek, gdy odkryje właściwą drogę 
„Stwierdziliśmy, że powrót obok farmy nie jest do-

brym pomysłem... Mimo zakazu narażania się na niebezpie-

czeństwo postanowiliśmy przedostać się przez kolczatkę. 

Jedna siatka, druga siatka i płynący strumyczek – na pierw-

szy rzut oka bardzo niepozorny, lecz jak się później okazało 

trudny do pokonania. Na pierwszy ogień poszła nasza kole-

żanka Karolina – zrobiła zamaszysty krok do przodu 

i pomimo niezwykłej długości swych nóg… utknęła 

w szpagacie nad płynącą wodą. 

Na szczęście po kilku minutach 

dostrzegliśmy nieopodal pieszego, 

który usłyszał rozpaczliwe wołanie 

i pomógł nam się wydostać. Chwi-

lę później zorientowaliśmy się, że 

zawędrowaliśmy do punktu, 

z którego rozpoczął się nasz od-

wrót - rozdroże i dwa przystanki. 

Byliśmy dokładnie tam gdzie 

wcześniej piliśmy herbatkę! Jeden 

z miejscowych spojrzał na mapę 

i mniej więcej określił nasze poło-

żenie. Nie miał dla nas dobrych 

informacji – znów byliśmy stanow-

czo za daleko. Ponowny powrót, 

lekko opadliśmy z sił – NAWET SANDRA PRZESTAŁA 

ŚPIEWAĆ! I wtedy właśnie odnaleźliśmy dobry kierunek.  

Trasa prowadząca w las, spory spadek terenu 

i drewniane budki dla turystów. Nareszcie zgodność krajo-

brazu z mapą, nareszcie pewność obranej drogi... Gdzie więc 

jest poszukiwana przed nas kartka? Jak się okazało później – 

dosłownie kilka metrów od nas. Oczywiście nasze rozbiegane 

oczka jej nie dostrzegły. Zjedzona czekolada dodała nam 

endorfinek, lecz nie zmieniło to faktu, iż dopadła nas lekka 

irytacja. i wtedy właśnie, w momencie zwątpienia 

i beznadziei, dostrzegliśmy wyłaniające się zza drzew skały! 

Aparaty w dłoń, robimy milion zdjęć i ruszamy w kierunku 

punktu numer 3. Trasa przyjemna, piękna – tu strumyczek, 

tam skałka. Dalej podejście pod górę, dosyć strome, dało się 

nam lekko we znaki, jednak pędziliśmy z niegasnącymi 

uśmiechami na twarzach na poszukiwanie kolejnych zakrę-

tów. Gdzie one są, skoro układ terenu zgadza się z mapą? No 

nic... idziemy przed siebie. Sprawdziliśmy każdy, nawet nie-

pozorny zakręt w lewo, jednak KAŻDY okazywał się być po-

rażką i marnotrawstwem bezcennych sił witalnych. Takiego 
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Terenoznawstwo - 
czyli teren jest a znawstwa brak 

W dniu 20 listopada bieżącego roku po raz pierwszy w historii odbyły się zajęcia z „Podstaw terenoznawstwa. Jak do-

nosi Uniwersytecki System Oblewania Studentów (czytaj: USOS), zajęcia te miały na celu weryfikację, takich zdolności jak: 

umiejętność posługiwania się mapą pracy w zespole i wykonywania obserwacji przyrodniczych oraz społecznych. Jednak pouf-

ne źródła donoszą, iż głównym założeniem kursu było jak największe ubłocenie przeciwnika – studenta. Jak w obliczu takiego 

wyzwania poradzili sobie nasi Pierwszoroczni? Dzięki uprzejmości naszych kolegów, możemy Wam zapewnić relację „z pierw-

szej ręki”. Zapraszamy do lektury! 

Fot.1. Pełni energii, zwarci i goto-

wi, czyli grupa „Wciosy”  

Fot.2. Pokonaliśmy wie-

le przeszkód... 
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ładunku emocji nie wytrzymał Filip i zaczął odpowiadać na 

wszystko w swojej rodzimej, śląskiej gwarze. Czas uciekał, 

a drogi nie ubywało... Zdecydowaliśmy się ponownie zapytać 

o drogę mężczyznę, którego wcześniej wydzielimy przy skałach. 

Pomimo szczerych chęci, niewiele był w stanie nam podpowie-

dzieć swym góralskim dialektem. Kolejna porażka. Cóż... Trze-

ba iść dalej! Spojrzawszy na kompas skierowaliśmy się na pół-

nocny wschód. Nagle 

przed nami pojawiła się 

droga asfaltowa, bloki 

i wielki zielony budynek 

a na nim napis "PGR 

w Karniowicach". Szybki 

wgląd w mapę i… kolej-

ne rozczarowanie. Usie-

dliśmy na przystanku, 

wyciągnęliśmy słodycze 

i zaczęliśmy zastanawiać się, czy nie dorwać autostopa, wrócić 

do Będkowic i rozpocząć zadanie od nowa. Gdy uświadomili-

śmy sobie jak późna jest już godzina (zbliżała się 13), 

w naszych głowach pojawiła się myśl, by rzucić to wszystko 

i wrócić MPK-iem do Krakowa. Na szczęście nie zdecydowali-

śmy się na taki krok.  

W tym samym momencie Sandra zauważyła wysiada-

jących z auta ludzi i szybko do nich podbiegła. Jak się okazało, 

pośród nich była starsza kobieta – absolwentka geografii Uni-

wersytetu Pedagogicznego! Byliśmy uratowani! Pani-geograf 

okazała się być niesamowicie miłą osobą. Udzieliła nam kilku 

rad, pokazała nam punkt, w którym się znajdowaliśmy 

i powiedziała, jak odnaleźć właściwy kierunek. Wyjaśniła, co 

będziemy mijać i jak powinna wyglądać trasa oraz dodała, że 

trudno będzie nam przedostać się przez dolinę ze względu na 

ogromną wilgoć i błoto. Naładowani pozytywną energią, pomy-

śleliśmy "Ahoj przygodo!" i znowu, ZNOWU rozpoczęliśmy od-

wrót. Powrót na trasę skał okazał się być szybki i bezbolesny, 

jednak tym razem maszerowaliśmy w grobowej ciszy 

i skupieniu. Pojawiła się nawet myśl, że ktoś wcześniej pozry-

wał nam wszystkie kartki i to nie my jesteśmy takimi... ciapami. 

Kontynuując wędrówkę, mijaliśmy domy i charakterystyczny, 

stary, czerwony samochód – jednak znanych nam ludzi żadnych 

nie spotkaliśmy. 

Po ponownym dotarciu do skał kierowaliśmy się na 

północny wschód (oczywiście zgodnie z mapą – jak zawsze!). 

w dolinie czekało na nas okrutnie dużo błota, plecaki ciążyły 

coraz bardziej, ale… w końcu ludzie! Turyści! Napełnieni otu-

chą kontynuowaliśmy wędrówkę i po kolejnych, dłużących się 

coraz bardziej minutach, godzinach Filip wpadł na świetny 

pomysł wdrapania się, na wydawałoby się łagodne wzniesienie, 

gdzie miał znajdować się wedle naszych WNIKLIWYCH obli-

czeń i przypuszczeń punkt numer 4. Tutaj zaczęło się prawdzi-

we TERENOZNAWSTWO, a właściwie teren, a brak znawstwa. 

Przynajmniej mieliśmy dobre buty, nie jakieś tam trampki. Wej-

ście okazało się być dosyć proste. 

Znaleźliśmy jaskinię, obfotografowa-

liśmy się przy niej no i hyc, lecimy 

dalej w górę. Przecież kartka musi 

tutaj być! z każdym kolejnym krokiem 

wzniesienie stawało się coraz bar-

dziej strome i niebezpieczne, a szczyt 

nieosiągalny. Nagle zaczęliśmy się 

zsuwać w dół. Łapanie się korzeni 

i wbijanie palców w ziemię nie po-

magało. Ogarnął nas przeraźliwy 

lęk. Co dalej?! "DZWOŃCIE PO 

GOPR" – wykrzyczała w szale strachu Karolina. Tylko Sandra 

pozostała niewzruszona i wszystko dokumentowała poprzez 

robienie zdjęć. Filip bohatersko wyswobodził Karolinę 

z opresji, pomagając jej przedostać się do najbliższego drzewa 

jednak, gdy podawał mapę Radkowi, tę niefortunnie porwał 

wiatr. Mapa w dół, my w krzyk. Filip, Radek i Sandra próbując 

wydostać mapę z liści utworzyli ludzki łańcuch, co oczywiście 

musiało zostać uwiecznione filmem. Całe szczęście, to przedsię-

wzięcie nam się udało.” 

AKT III – Nie ma tego złego, co by na dobre nie 

wyszło  
„Chwila na złapanie oddechu. Okej – jest mapa, jeste-

śmy żywi, teraz trzeba stąd zejść. Tylko jak? Znów poczucie 

ogromnego strachu i bezradności. Schodzenie okazało się trud-

niejsze niż myśleliśmy, pojawiały się nawet pomysły zjechania 

na 4 literach. Zejście zajęło nam to sporo czasu, jednak uczucie 

posiadania pewnego, stabilnego gruntu pod nogami jest nie do 

opisania. i tym razem Dolina Kobylańska nie okazała nam lito-

ści. Znów droga przez błoto, droga już w nieznane. Chcieliśmy 

już tylko wydostać się z lasu i zobaczyć jakąkolwiek znajomą 

twarz. Na dodatek wydawało się nam, że zbliża się zmrok. 

Przyśpieszyliśmy krok, a czas 

pędził nieubłaganie. Nawet nie 

wiedzieliśmy, kiedy przeszliśmy 

taki kawał drogi. Gdy dotarliśmy 

do kolejnej asfaltowej drogi poja-

wiła się nadzieja, że niebawem 

nasze katusze się skończą. i wtedy 

ją zobaczyliśmy. Tabliczka 

"Będkowice" – nasze wybawienie! 

Łyk wody i w drogę tym razem 

znów z uśmiechami, ale 

i zmęczeniem wypisanym na twa-

rzy... i w nogach. Głowy przepeł-

niały nam pytania i myśli o tym, 

czy dostaniemy zaliczenie, skoro 

nasza orientacja w terenie jest aż 

tak marna. i w końcu! Budynek 

straży pożarnej. ŁAWKA! Uśmiechnięte twarze prowadzą-

cych... Koniec…. 

GDZIE POPEŁNILIŚMY BŁĄD!? To pytanie dalej 

siedzi nam w głowach. Mapa o numerze 13, zespół Wciosy... 

Co mogło się nie udać? Pomimo wszystko uważamy, że to wła-

śnie my mieliśmy prawdziwe zajęcia z terenoznawstwa – miłe 

towarzystwo, błoto po kolana, piach pod paznokciami i policzki 

czerwone od wiatru. Ta niedziela pozostanie na długo w naszej 

pamięci.”  

 Jak widzicie geografem nie zostaje się po-

przez dołączenie do grupy na Facebook-u. Prawdziwi geogra-

fowie zaprawiają się w bojach przecierając szlaki, wędrując 

w nieznane poprzez niezbadane rozpadliska, dziewicze pusz-

cze… lub Dolinę Będkowską. Na pocieszenie, jako starsi kole-

dzy możemy tylko dodać: z mapą czy bez, prawdziwy geograf 

nigdy się nie gubi. Geograf EKSPLORUJE!  

 

Dominika Wałaszek 

Artykuł powstał na podstawie raportu grupy 

„Wciosy”, w składzie:  

Sandra Skalmierska  

Karolina Szczepaniak 

Filip Stanikowski 

Rodyslav Sukach 

Dziękujemy za udostępnione materiały! 

Fot.3. Spotkaliśmy miłych ludzi 

Fot.4.  Dowiedzieliśmy 

się jak ważne jest zaufa-

nie podczas pracy w 

zespole 

Fot.5. Ale przede wszyst-

kim, przeżyliśmy przygodę! 



Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile jeszcze jest na 

świecie miejsc, których nie odkryliśmy, o których nie 

wiemy nic a nic? A może istnieją miejsca bliskie nam, 

będące wręcz na wyciągnięcie ręki, jednak tak mało 

znane? Pewnie w tej chwili pospiesznie przeszukujesz 

zakamarki swej pamięci by znaleźć odpowiedź na po-

stawione przez nas pytania. I właśnie w tym miejscu 

wychodzimy Ci naprzeciw Czytelniku i zapraszamy do 

lektury naszej nowej rubryki, o miejscach bliskich 

i dalekich, znanych i nieznanych, dzikich i tych cał-

kiem ucywilizowanych. Krótko mówiąc, Nasz Drogi 

Czytelniku, zabieramy Cię na koniec świata i jeszcze 

dalej!  

Transylwański Trójkąt Bermudzki  

Las Hoia Baciu, położony niemalże w sercu 

Rumunii, niedaleko Kluż-Napoki, nieprzypadkowo 

dumnie dzierży miano najbardziej nawiedzonego na 

świecie. Duchy czające się za drzewami, zagadkowe 

twarze pojawiające się na zdjęciach, których autorzy 

nie są w stanie zidentyfikować, UFO krążące ponad 

koronami drzew i wiele innych zagadkowych opowie-

ści narosło wokół tajemniczego lasu. Odwiedzający go 

opowiadają o ciągłym uczuciu bycia obserwowanym, 

doskwierających bólach głowy, nudnościach, słyszeniu 

głosów i wszechogarniającym lęku. Skąd wzięła się tak 

mroczna reputacja lasu? Jakie są dowody na potwier-

dzenie wszystkich szeroko opisywanych anomalii? Na 

te pytania Wam nie odpowiemy ;) W zamian za to 

przytoczymy Wam kilka najciekawszych historii o 290 

hektarach z piekła rodem.  

Bajka o zagubionym pasterzu 

i latającym talerzu 
W tej opowieści przystojny pasterz nie ugania się za 

piękną pastereczką. W tej opowieści pasterz przepada 

w gęstwinie lasu razem z dwoma tysiącami owiec. Bez 

śladu. Jak i czy w ogóle do tego doszło pewnie się nie 

dowiemy. Do dziś jedyną pamiątką tego zajścia jest 

nazwa lasu (rumuńskie „baci” – pasterz) i ponura sława 

miejsca nieprzyjaznego ludziom, jaką wokół siebie roz-

tacza. Inna lokalna historia wspomina małą dziewczyn-

kę, która weszła do lasu i powróciła pięć lat później 

w tym samym stroju, lecz bez jakichkolwiek wspo-

mnień z pobytu w Hoia Baciu. Za przyczyną kolejnej 

legendy, o zagadkowe zniknięcia podróżujących przez 

las obwiniane są często rozsierdzone duchy rumuń-

skich chłopów, którzy zostali tam zamordowani i do 

dziś nie mogą opuścić ziemskiego padołu. Współcze-

śnie znaleźli oni też inną formę ekspresji swego gniewu 

– z nieprzeniknioną, pojawiającą się znikąd mgłą 

i wściekle zielonymi oczami, zostają mistrzami drugie-

go planu na pamiątkowych selfie turystów (o ile rze-

czonym turystom jeszcze działa sprzęt, bo i z tym róż-

nie w lesie bywa).  

 Czas pokazał, że Hoia Baciu nie przyciąga jedy-

nie amatorów 

adrenaliny. Ba-

dacze tacy jak 

Aleksandru Sift 

czy Emil Bar-

nea, próbując 

wyjaśnić zagad-

ki lasu, wyko-

nali niezwykłe 

zdjęcia latają-

cych obiektów. 

Czy były one 

prawdziwe, czy pojawiły się dzięki ówczesnej wersji 

Photoshop’a – ocena należy do Was. Sporym zaintere-

sowaniem cieszy się również, tzw. strefa martwej ro-

ślinności uważana przez miejscowych za swego rodza-

ju jądro ciemności i zła lasu. Jednak naszym zdaniem 

najbardziej godna uwagi jest teoria, iż las pełni rolę 

portalu do innego wymiaru. Zastanawiając się nad nią 

głębiej, jasnym staje się gdzie zniknęła Atlantyda, dru-

ga skarpetka z pary po praniu i motywacja do pisania 

magisterki.  

 Jakie jeszcze sekrety skrywa rumuński las Hoia 

Baciu? Czy mniej lub bardziej ucierpi każdy, kto do 

niego wejdzie? W poszukiwaniu odpowiedzi na te 

i wszystkie inne pytania, które narodziły się w Twojej 

głowie podczas czytania, zachęcamy Cię do samodziel-

nej aktywności. Najlepiej rzecz jasna podróżniczej. 

W końcu do odważnych świat należy… 

 

Dominika Wałaszek 

Źródło: https://hoiabaciuforest.com/ 
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Na koniec świata i jeszcze dalej…  



Krakoskie EGEA od kilku lat przyzwyczaja do ugania-

nia się za pieniędzmi i materiałami, które niezbędne są 

do realizacji naszych planów, charakteryzujących się 

coraz większym rozmachem z roku na rok.  

Przez kilka ostatnich lat organizowaliśmy wiele wyda-

rzeń. W 2013 było Tatra Seminar, potem Slavic Week-

end w lutym 2014, po drodze coraz więcej wymian i 

zbieranie coraz większego doświadczenia. Było Organi-

sation & Strategy Meeting z przekształceniem laborato-

rium IGiGP w restauracyjną kuchnię. Kiedy w kwietniu 

2015 zorganizowaliśmy Eastern Regional Congress, dla 

wielu członków EGEA była to kropka nad „i” w ich 

karierze organizatorskiej. Kiedy już wydawało się, że 

nadchodzi głęboka niżówka, nadeszła fala energii i po-

mysłów w postaci Marka Grochowicza, by zorganizo-

wać największy kongres w historii, w 30. rocznicę zało-

żenia EGEA. Odbędzie się on 11-17 września 2017 r. w 

Szczyrku. 

Najtrafniejszym opisem tego Kongresu mogłaby być 

wiecznie żywa kwestia Stefana „Siary” Siarzewskiego o 

rozmachu Pałacu-Kultury-i-Nauko-podobnych kon-

strukcji w byłym ZSRR. Ma być wielki, największy jak 

do tej pory, połączony z kongresem absolwentów 

(EGEA Alumni). Organizujemy go wspólnie z EGEA 

Warszawa i EGEA Katowice, co sprawia że jest to ope-

racja o charakterze ogólnopolskim. Planujemy ugościć 

w sumie 350-400 osób. 

Motywem przewodnim AC2017 będzie rewitalizacja. 

Naszym poligonem doświadczalnym będzie Górnoślą-

ski Okręg Przemysłowy i różnorakie przemiany, które 

zachodzą w tym obszarze. Będziemy dyskutować, 

uczestniczyć w panelach, wysłuchiwać wykładów, ale 

przede wszystkim – będziemy w terenie obserwować i 

działać na konkretnych przykładach rewitalizacji prze-

strzeni miejskiej i przemysłowej. W tym celu nawiązali-

śmy współpracę ze specjalistami z Instytutu w tej dzie-

dzinie, m.in. Prof. Bolesławem Domańskim oraz Dr 

hab. Krzysztofem Gwosdzem, a także z Uniwersytetem 

Śląskim i uczelniami technicznymi. Patronem nauko-

wym wydarzenia jest Instytut Rozwoju Miast. 

Mamy nadzieję nieco odświeżyć formę najważniejszego 

wydarzenia w roku w EGEA, stawiając na kilka no-

wych rozwiązań. Naszym celem jest również odpowied-

nie uczczenie 30 rocznicy założenia EGEA przez jed-

nostki z Utrechtu, Warszawy oraz Barcelony. 

Już dziś serdecznie zapraszamy na to wydarzenie, za-

chęcamy również do polubienia naszego fanpage’a na 

Facebooku – „EGEA Annual Congress 2017”. Przed 

organizatorami kupa roboty, która wre już dziś, mimo 

prawie roku, który pozostał do ceremonii otwarcia! 

 

Jacek Kucia 

Annual Congress 2017 

14  grudzień 2016  

Fot.1  Orgateam pracuje 



grudzień 2016   15 
  

Geografioły 

KĄCIK POEZJI WACKA 

 

Patryk Wacławczyk *** 

 

Jak bez wielkich słów 

Opowiedzieć o zmianie 

Jak sprawić żeby naturalnie 

Leżał na kartce atrament 

 

Jak bez wielkich słów 

Wspomnieć o tym czego już nie ma 

Jak sprawić by pamiętać 

Żebyśmy nie zapomnieli ja, Ty, Ziemia 

 

Nieład - kubki, kurz, notatki na stole 

Zniknęło to wszystko 

Już nie jest jak było 

W Kole  

 

Nie oceniam czy dobrze to czy źle 

Ze mnie coś wyjęto, jakiś brak 

Innym może podoba to się 

Wiele odcieni ma 

Świat 

  

Patryk Wacławczyk *** 

Wiatr wywiał wiele 

Wiatr wywiał wiele rzeczy 

Wiatr wywiał wiele myśli 

Wiatr wywiał wiele punktów odniesienia 

 

O Koło, afrykańska puszczo z pełną życia ściółką, 

O Koło, z pełną kubków tętniących życiem półką 

Gdzie jesteś 

O Koło, w którym trwają stada wymarłych gdzie indziej te-

czek 

O Koło, w którym życie wypełzało zewsząd jak światło ze 

świeczek 

Gdzie jesteś 

O Koło, otaczające zapachem kurzu i zgnilizny, zapachem 

tajemnicy 

O Koło, owocu studenckiego lenistwa, namiastko podróży, 

dziczy 

Gdzie jesteś 

 

Wiatr wywiał wiele 

Wiatr wywiał wiele rzeczy 

Wiatr wywiał wiele myśli 

Wiatr wywiał wiele punktów odniesienia 

HOROSKOP WRÓŻKI ELI 

na Nowy Rok 2017 

 

Barany w nadchodzącym roku będą musiały zacho-

wać szczególną ostrożność na hologramy.  

Byków, urodzonych prezesów, czeka odwieczna wal-

ka z brudnymi kubkami w Kole - na ich widok włosy na 

głowie będą stawać dęba.  

Bliźnięta w nowym roku czeka kolejna edycja szla-

chetnej paczki.  

Raki nadal będą grać na 40%  w piłkę nożną.  

Lwy ponownie wystąpią na Travenaliach, a nawet 

wezmą ślub.  

Panny przefarbują włosy na pomarańczowo.  

Wagi w semestrze wiosennym czeka wyjazd na Era-

smusa. Skorpiony rozbisurmanią się już na dobre, a nie-

których czeka nawet awans w dziekanacie.  

Strzelce będą rządziły hajsem, a na obozie znów nie 

będą mieć pary w autobusie. Myśli  

Koziorożców pochłonie już tylko gleba – nawet przy 

pieczeniu ciasta.  

Wodniki znów nie zdążą zarekrutować się na studia 

w terminie (odpukać!).  
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… Pojezierze Wielkopolskie miało rzeźbę pyroglacjalną 

… Poprzedni numer Globusika był tłuściutki jak Wacek 

… Prezes ma dużo na głowie 

… Pogi jest mężem Eli Krąż 

… Żaneta chce dostać stypendium za mycie kubków 

… Opłatek jest spocony 

… Bień ma bardziej 

… Studenci geografii grają w pingo-pongo 

… Bryndza jest na wyposażeniu Koła 

… Żaneta nie chciała do Niemca 

… Ala ma na plecach jardangi 

… Filiks ma zawsze czas 

… głowa  Prezesa uległa deforestacji  

 

 

… Ala jest gotowa na disco 

… Wacek robi sobie zdjęcia spod Kiszki 

… Portfel Mikołaja został nadwątlony 

… Jackowi się powozi 

… Pierogi lecą partiami 

… Żaneta sypia z Garminem 

… Na Wiceprezesa wywiera się łysy wpływ 

… Prezes z Wiceprezesem znają się jak łyse konie 

… koleżanka Żanety smaruje flet 

… Uwarzam że można pomylić z Nieprawda, że 

…  Koło ma żelazną opiekę 

… Koło od pracowników dzieli żelazna kurtyna 

… Siwka pisze maile w Excellu 

 

  

Geografia Transportu—Wacek i jego bryki 

Nieprawda, że... 

Cztery Osiemnastki, 

tylko w mojej furze... 


