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

Wstępniak 
 

Witajcie Drodzy Kołowicze! 

 Podtrzymując pozytywne trendy regularności 

i porządku panujące w Kole i naszym nieregularniku, 

pojawiamy się MY – Wasza ukochana Redakcja, z no-

wym numerem pisma, które powinno znajdować się na 

pierwszym miejscu Listy Filadelfijskiej (tylko Filadelfia 

jeszcze o nas nie słyszała). Tym razem wręczamy w Wa-

sze ręce świeżutkie artykuły o ostatnich wydarzeniach 

(a działo się sporo!), a także znane już Wam rubryki 

wzbogacone o twórczość naszych koleżanek i kolegów. 

 To była oficjalna część. Nieoficjalnie celem ni-

niejszego wydania jest złożenie najlepszych życzeń 

wszystkim Paniom w dniu ich Święta i przemycenie wia-

domości, że tegoż właśnie dnia Prezes w siedzibie Koła 

rozdaje wszystkim świętującym przytulasy i buziaki. Po-

dobne atrakcje przewidziano również w Dniu Mężczyzn, 

lecz tym razem z wykorzystaniem Wiceprezesa ;) 

 A co w następnym numerze? Na pewno relacja 

z bieżących wydarzeń, sekcja podróży „palcem po Glo-

busiku” i jak zawsze świeżutka dostawa Geografiołów. 

 

Z życzeniami udanego semestru, 
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To już było… 

 20.12. 2016—Wigilia Kołowa, która rozpoczę-

ła się PUNKTUALNIE o godzinie 19:00! 

 14.01.2017—I Turniej Tenisa Stołowego o Zło-

tą Śliwkę (więcej na stronie 7) 

 21.01.2017 — Forteczne Kołochodzenie  

 27-29.01.2017—Zimowe Ptakoliczenie (więcej 

na stronie 8) 

 10-12.02.2017—XVI Mistrzostwa Geografów 

w Zjeździe na Dętce (więcej na stronie 5) 

 23.02.2017—Bal Karnawałowy i I Gala Rozda-

nia Nagród dla Najaktywniej Myjących Kubki 

 25.02.2017—Sprzątanie Koła ;)  

 2-3.02.2017—Kołowy Kiermasz Książek  

 4-5.03.2017—Rozgrywki Uniwersyteckiej Ligi 

Sportowej w futsalu  

 

To nas czeka… 

 8.03.2017—Kółko wzajemnej adoracji z okazji 

Dnia Kobiet 

 10.03.2017—Dzień Mężczyzn 

 16.03.2017—Spotkanie w sprawie obozów wa-

kacyjnych, 

 31.03.2017—24-godzinny Hackaton #Map_UJ, 

 6.04.2017—Festiwal Piosenki Geograficznej  

  

  

 My Polacy już tak mamy, że kierujemy się ste-

reotypami: że jak Ślązak to pewnie górnik, że jak War-

szawiak to słoma z butów, że jak Krakus to centuś 

i w końcu, że jak Poznaniak to je pyry! 

 No, ale przecież wielkopolska wiara (po Polsku 

ludzie) nie żywi się tylko bulwami. Faktycznie, pyry są 

ważne w naszej diecie, bo przecież jemy pyry z gzikiem 

(ziemniaki z twarożkiem, śmietaną, cebulą i szczypior-

kiem), plyndze (placki ziemniaczane), szare kluchy 

(gotowane ziemniaczane kluski z boczkiem), szwabską 

sałatkę (sałatka z ziemniakami i tym co doda mama), 

ajntopf (zupa, w której jest wszystko co w danym mo-

mencie znajdowało się w kuchni – czyli siłą rzeczy pyry 

też), czy też ślepe ryby z myrdyrdą (ziemniaczana zupa 

z zasmażką).  

 Jednak są dania, do których przygotowania nie 

będą potrzebne pyry. Znaczy ziemniaki. Albo kartofle, 

co kto lubi. Jemy przecież też galarty (mięso w galare-

cie), lubimy sobie skubnąć sznekę (drożdżówkę), a naj-

lepiej taką z glancem (lukrem), bardzo lubiane tutaj są 

też pyzy, lub inaczej pampuchy – takie drożdżowe bu-

łeczki gotowane na parze. Bardzo smaczna jest również 

parzycha, czy parzybroda (kapuśniak). 

 Jak się teraz zastanowiłem, to bardzo sławną – na 

całym świecie – wielkopolską potrawą są takie tłuczone 

ziemniaki zwane Pyre (taki żarcik-kosmonaucik). No 

i oczywiście w tym pysznym zestawieniu, nie mogło 

zabraknąć najbardziej poznańskiego menu, spożywane-

go przez wszystkich Wielkopolan tradycyjnie na 

11 listopada! Wtedy bowiem przypadają imieniny świę-

tego Marcina, a w Poznaniu imieniny Ulicy Święty 

Marcin. W ten jakże magiczny czas każdy Pyrus – od 

Leszna, przez Poznań, Gniezno, Wrześnię, aż po Ra-

wicz – rozkoszuje się rogalem świętomarcińskim!  

 

Maciej Siwka 

 

Z ŻYCIA KOŁA 
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Kraina Pyrą stojąca 



4  marzec 2017 

 

 W dniu 20 grudnia spotkaliśmy się na jednym 

z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego Kołowi-

cza, czyli Wigilii. Tym razem uroczystości, zgodnie 

z hucznymi zapowiedziami, zaczęły się o czasie! Zgod-

nie z tradycją, wieczór rozpoczęliśmy odczytaniem 

fragmentu Pisma Świętego, podzieleniem się chlebem 

(a nie spoconym opłatkiemKrąż 2016) i złożeniem 

życzeń. Oczywiście nie mogło zabraknąć czerwonego 

barszczu, koncertu kolęd i nowego numeru Globusika! 

Wszystkim przybyłym dziękujemy za wspólnie spędzo-

ny czas i zaangażowanie. Mamy nadzieję, że w przy-

szłym roku znów się spotkamy!  

Dominika Wałaszek 

Zdjęcia: Piotr Szubert 

  

Fotorelacja z Wigilii Kołowej  

Fot.1. Najlepsza reklama! 

Fot.1. Były życzenia... 

Fot.2. Wpadł Globusik... 

Fot.3. Kolędy... 

Fot.4 i 5. Fajne babeczki... 

Fot.6. I oczywiście barszcz! 



XVI Mistrzostwa Geografów w Zjeździe na dętce, czyli  
Dętki 2017 

 Jak tradycja nakazuje również i w tym roku, od 

10 do 12 lutego, kołowa gawiedź spotkała się w malow-

niczo położonej Chatce SST Lasek w Beskidzie Ma-

kowskim w okolicy Koszarawy. Cel był (jak co roku) 

szczytny – spotkać się, napić się, odnowić znajomości, 

napić się, zawrzeć znajomości, upić się. Ale przede 

wszystkim główną misją było zdobycie Świętego Grala 

wszystkich Geografów – pucharu za pierwsze miejsce 

w konkursie zjazdów na Dętce. Frekwencja dopisała – 

było nas aż 117 głów!   

 Dni poprzedzające dętki były pełne napięcia – 

zapowiadano wszak wysokie temperatury i roztopy. 

Zarząd jednak odtańczył taniec mrozu do pogańskich 

bogów i uratowano Dętki. 

 Co działo się poza zjazdami wypada przemilczeć, 

bowiem co dzieje się w Lasku, zostaje w Lasku. Ja 

w każdym razie w niedzielę swój mandżur (z naszego 

na polski – całość dobytku noclegowo-ubraniowego 

zabierana ze sobą na wyprawę) znajdowałem na terenie 

całej chatki i jej okolic – czapkę niedaleko Pepsi, buty 

na lotnisku, kurtkę pod stołem. Własnej godności nie 

udało się, niestety, odzyskać. 

 Wracając jednak do meritum – tor w tym roku 

był iście pokazowy, żeby nie napisać – na pokaz, wy-

magał od zawodników kontroli zjazdu, a wszelkie błędy 

brutalnie były weryfikowane upadkami.  

 Cóż dodać… Jak pisze klasyk:  I ja tam z gość-

mi byłem, miód i wino piłem, a com widział i słyszał, 

w księgi umieściłem. Pozostaje czekać na kolejną edy-

cję, zapraszamy już za rok!  

 

 Mateusz Durka 

 

PS. Zdjęcia nie wymagają komentarza... 
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 Kolejnej edycji nie dało się zapobiec, więc popły-

nęliśmy na fali! Bawiliśmy się dnia 23 lutego, tak tłu-

stego jak każdy zjedzony przez nas pączek, w kawiarni 

Piast. Zgodnie z tematem, każdy był bardziej niebieski 

niż zazwyczaj, więc sala tonęła w pomysłach kołowi-

czów. Było powodziowo, gdy Piotr Szubert chodził 

w kaloszach i sztormowo, gdy Maciej łowił Meduzy na 

pełnym morzu J. Fenomenalnie dobrana Para Wodna 

beztrosko pękała folię bąbelkową, a potworna Topielica 

(jak się okazało nasza mistrzyni makijażu Klaudia!) 

wyłoniła się z czeluści brudnych wód byłej Pani Prezes. 

 Ukoronowawszy zabawę z wodą wręczyliśmy 

naszej zbawicielce brudnych kubków, Eli Krąż (w za-

bójczej błękitnej sukience) nagrodę główną w postaci 

wielkiego KUBKA z logiem KGUJ!  

 Choć w skromnym byliśmy gronie, to z uśmie-

chem napełnialiśmy na nowo brzegi naszych szklanek! 

Nie zabrakło śpiewnego karaoke i pełnych emocji roz-

grywek piłkarzyków. 

 

Kasia Płonka 
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Wodny Bal Karnawałowy 
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 13 stycznia 2017 roku przejdzie w Kole Geogra-

fów do historii jako dzień pierwszego, długo wyczeki-

wanego turnieju w ping ponga (lub jak wolą geografo-

wie pingo ponga). W turnieju wzięło udział 17 graczy 

(studentów, doktorantów, pracowników Instytutu, a na-

wet potomstwo pracowników). Turniej zachwycił od 

strony technicznej już na początku – trofea dla pierw-

szej trójki zostały wystawione zaraz pod tablicą świetl-

ną ukazującą wyniki meczów. Jeszcze przed losowa-

niem drabinki każdy zawodnik wybrał sobie państwo, 

które reprezentował przez cały turniej. Z racji uczestni-

czenia 17 zawodników, konieczne było rozegranie me-

czu eliminacyjnego przed fazą pucharową. Zaszczyt ten 

przypadł faworytce publiczności – Pani Elżbiecie Krąż 

reprezentującą Francję oraz jednemu z faworytów tur-

nieju Kackowi Juci – reprezentantowi Polski. Co praw-

da Ela nie zdobyła w tym pojedynku nawet jednego 

punktu, ale to z pewnością dlatego, że w głębi serca 

kibicowała Polsce. Największym zaskoczeniem turnieju 

był najmłodszy zawodnik – Daniel Kruszec (Meksyk), 

który okazał się "czarnym koniem" zawodów i uległ 

dopiero Mateuszowi Sobuckiemu (Wielka Brytania) 

w finale. To jednak nie powinno nikogo dziwić, bo Ma-

teusz podczas całego turnieju (rozegrał 4 mecze) nie 

stracił nawet jednego seta. Tak więc złoto przypadło 

doktorantowi, srebro przyszłości polskiego tenisa stoło-

wego, a o brąz walczyło dwóch studentów na co dzień 

reprezentujących Koło Geografów UJ, a w turnieju Pol-

skę i Hong Kong. W tym pojedynku lepszy był Hong 

Kong, a jego reprezentant – Maciek Filiks wywalczył 

sobie zasłużone miano najlepszego kołowicza w pingo 

pongu oraz brązowy puchar Złotej Śliwki. Jednak ani 

czwarte miejsce, ani żaden inny gracz nie mógł narze-

kać na odejście z pustymi rękami, gdyż każdy otrzymał 

nagrodę pocieszenia – oczywiście śliwki w czekoladzie. 

Zawodnicy na podium oprócz pucharów otrzymali tak-

że (niespodzianka) kuferek śliwek w czekoladzie, 

a główną nagrodą w ręce nowego mistrza – Mateusza 

Sobuckiego – było piwo, a raczej "śliwka w piwie". 

 W imieniu grona organizatorów chciałem ser-

decznie podziękować za pozytywne odebranie turnieju, 

a tych co nie mieli okazji zagrać w pierwszym turnieju, 

a także tych głodnych rewanżu, oraz obrońców tytułów 

zapewniamy – II Turniej Tenisa Stołowego o "Złotą 

Śliwkę" odbędzie się jeszcze w tym roku kalendarzo-

wym! 

Maciej Siwka 

Relacja z I Turnieju Tenisa Stołowego 
o "Złotą Śliwkę" 

Fot.1. Walka była zacięta… 

Fot.2. Lecz zwycięzca mógł być tylko jeden! 



Kołowe Zimowe Ptakoliczenie 
 Zimowe Ptakoliczenie to coroczna akcja organi-

zowana już po raz 13 przez Ogólnopolskie Towarzy-

stwo Ochrony Przyrody (OTOP). W tym roku przypa-

dała ona na 27-29 stycznia. 

 Będąc członkiem OTOP-u już kilkanaście lat, 

brałem udział w tych akcjach każdej zimy. Teraz posta-

nowiłem pójść krok dalej i zorganizować wycieczkę dla 

Koła Geografów UJ.  

 Pora dla studentów po prostu idealna... 28 stycz-

nia... sobota... 10:00... –6,5°C. Na miejscu zbiórki poja-

wiają się najwytrwalsi sympatycy KGUJ – Elżbieta 

Krąż i Anna Kotarba. Mała frekwencja nas jednak nie 

przestraszyła i ruszyliśmy w drogę. Pierwszym przy-

stankiem był karmnik niedaleko wyjścia na przystanek 

Kampus UJ. Tam – ku mojemu zaskoczeniu – sceptycz-

ne nastawienie do obserwacji ptaków, których nie moż-

na pogłaskać, ani nic (Krąż 2017) zmieniło się w nie-

kryty zachwyt. Od samego początku przy karmniku by-

ło tłoczno, żerowały tam głównie bogatki, modraszki, 

dzwońce i kosy. Co chwilę rozganiane przez dużo więk-

sze sójki (najatrakcyjniejszy okaz dnia według Ani). 

Później pojawiły się także zięby, a kołowy Rudzik wy-

patrzył rudzika (najatrakcyjniejszy okaz według niej). 

 Od karmnika ruszyliśmy w kierunku Górki Py-

chowickiej, po drodze obserwując kolejne kosy i sikory. 

Rozmowy zdecydował się przerwać nam strzyżyk, co 

mnie bardzo uradowało, gdyż jest to jeden z najmniej-

szych ptaków w Polsce. Wracając z Górki na Kampus 

zaobserwowaliśmy jeszcze samicę gila – i znów radość, 

gdyż przez OTOP został on wybrany ptakiem zimy. 

 Niestety nie odnotowaliśmy żadnego bażanta (na 

co liczyliśmy), spotkaliśmy jednak sarnę, dwa labrado-

ry, owczarka niemieckiego i 5 przedstawicieli gatunku 

homo sapiens sapiens. 

 Mimo, że na spacerze liczyliśmy ptaki, to nikt nie 

wywinął orła, nikt nie puścił pawia i nikt nie krzyknął 

"o kurczę".  

 

 

  

Na zakończenie chciał-

bym podziękować uczest-

niczkom za aktywną 

obecność, za miło spę-

dzony czas i wspaniały 

podarek.  

 

Maciej Skibka 
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Fot.1. Ptakoliczacy... 

Fot.2. I ptakoliczeni (kwiczoł) 

Fot.3. Uwaga! Pani z sekreta-

riatu patrzy kto nie podpiął 
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 Opowieści o tajemniczych elfach i szum krysta-

licznie czystej wody w strumieniach. Zachwycające 

krajobrazy gór i… Harry Potter. Co łączy te wszystkie 

elementy? Szwajcaria! Tym razem nasz drogi Czytelni-

ku zapraszamy Cię na krótką przygodę w Alpach Ber-

neńskich! 

Ostoja Elfów 

 Pierwsze miejsce, które odwiedzimy, stało się 

inspiracją dla samego Tolkiena. 19-letni John, w trakcie 

swojej podróży, trafił do majestatycznej doliny, olśnie-

wającej wspaniałymi wodospadami i alpejskimi łąkami. 

To, co zobaczył, uwiecznił na szkicach, a lata później 

opisał na kartach Władcy Pierścieni. Imladris, czyli Głę-

boka Dolina w Rozpadlinie Gór, znana szerzej pod na-

zwą Rivendell, stanowi piękne odwzorowanie szwajcar-

skiej Lauterbrunnental [niem. Lauter – czyste, Brunnen 

– źródło], zlokalizowanej niedalek o Berna. 8-

kilometrowa, U-kształtna dolina jest jedną 

z najgłębszych formacji tego typu w Alpach 

(w porównaniu z wznoszącymi się wokół górami). Po-

łączenie niemalże pionowych ścian i licznych strumieni, 

zasilanych wodami lodowcowymi, zaowocowało po-

wstaniem spektakularnych wodospadów, wśród których 

znajdziemy jeden z najwyższych w Europie – Staub-

bach. Z tego powodu Lauterbrunnental znana jest rów-

nież pod nazwą „Doliny 72 wodospadów”. W powieści 

Tolkiena, by dotrzeć do Rivendell, strudzony wędro-

wiec musiał pokonać rzekę Loudwater (sin. Bruinen – 

Grzmiąca Woda), w czym również widać nawiązanie 

do płynącej dnem Lauterbrunnental urokliwej rzeki 

Lütschine.  

 W książkach Tolkiena Rivendell pełni funkcję 

sanktuarium, ostoi. W naszej rzeczywistości Lauter-

brunnental jest domem dla kilkunastu tysięcy Szwajca-

rów (i nie tylko), co stanowczo odróżnia pierwowzór od 

jego literackiego przedstawienia. Co ciekawe, w tym 

rejonie bezrobocie utrzymuje się na bardzo niskim po-

ziomie, a wśród miejscowych dominuje język niemiec-

ki. Ponadto, podobnie jak w wielu innych częściach 

kraju, występuje tam barwna mozaika wzorowo koeg-

zystujących ze sobą religii oraz zamiłowanie do czeko-

lady i piwa. Śmiało możemy przyznać, że Lauterbrun-

nental jest miejscem, gdzie fikcja literacka przeplata się 

z rzeczywistością i to z doskonałym rezultatem.  

 

Na koniec świata i jeszcze dalej…  

Fot.1. Widok na Lauterbrunnental 

Fot.2. Rivendell na obrazie autorstwa J.R.R.Tolkiena 



Grindelwald to niewielka miejscowość, również w 

kantonie Berno. Etymolodzy tłumaczą pochodzenie 

nazwy tej wioski, jako kombinację słów grindel – 

drewno służące za barierę oraz wald – las. Nazwa ta 

wydaje się pasować jak ulał – dostęp do wsi przez wie-

le lat był znacząco utrudniony do czasu, gdy urucho-

miono drogę wzdłuż rzeki Schwarze Lütschine 

(będącej dopływem Lütschine). Jeżeli w tym momen-

cie, Drogi Czytelniku, przyszedł Ci do głowy bajkowy 

krajobraz górskiej wioski z kogutem i siostrą krówki 

Milki spacerującymi główną drogą osady, to jesteś 

w dużym błędzie. Grindelwald jest bardzo dobrze pro-

sperującą miejscowością turystyczną, ze stokami nar-

ciarskimi, rozbudowaną bazą wspinaczki skałkowej, 

punktem wypadowym na Wetterhorn i lodowiec Eiger. 

Wioska wydaje się być doskonałym miejscem dla pa-

sjonatów sportu - letnie trasy turystyczne i liczne tur-

nieje zimowe (m.in. World Snow Festival i Eiger Bike 

Challenge) przyciągają corocznie wielu amatorów al-

pejskich wędrówek i białego szaleństwa. Dla estetów 

i miłośników wydarzeń kulturalnych Grindelwald rów-

nież ma sporo do zaoferowania – wioska słynie 

z kursów malarstwa, wystaw poświęconych sztuce 

i naturze oraz lokalnych festiwali (np. Alphorn Fe-

stival), a także z zabytkowej zabudowy z XVI wieku. 

  

 

 Co zatem łączy niewielką szwajcarską wioskę 

i popularnego czarodzieja z Wysp Brytyjskich? Otóż 

jeden z bohaterów sagi, zajmujący drugie miejsce na 

niezbyt zaszczytnej liście Najniebezpieczniejszych 

czarnoksiężników wszech czasów, swoje nazwisko 

prawdopodobnie zawdzięcza właśnie tej miejscowości. 

Mowa tu o przyjacielu i miłości Albusa Dumbledore’a, 

z czasów jego młodości, Gellercie Grindelwaldzie. In-

nym „łącznikiem” z Wielką Brytanią jest sam 

Agent 007 – miejsca, w których powstała jedna ze scen 

pościgu oraz świętowanie Bożego Narodzenia w filmie 

„W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości”, to miasto 

Lauterbrunnen oraz Grindelwald.   

 Jeśli do dziś Szwajcaria kojarzyła Ci się wyłącz-

nie z zegarkami i jodłowaniem mamy nadzieję, że po-

szerzyliśmy nieco Twoją wiedzę na temat tego fascynu-

jącego kraju. Piękne krajobrazy Alp Berneńskich, wy-

sokie prawdopodobieństwo znalezienia zatrudnienia, 

czekolada i literatura. Czego chcieć więcej? A może by 

tak rzucić wszystko… 

 

Dominika Wałaszek 

 

Źródła: 

http://www.ourbreathingplanet.com 

http://www.grindelwald.com/ 

http://cdn.c.photoshelter.com 

http://lotr.wikia.com/wiki/Rivendell 

http://pl.harrypotter.wikia.com 

http://thingstodoeverywhere.com 

http://jalopnik.com 
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Fot.3. Widok na Dolinę Grindelwald 

Fot.4. Kadr z filmu W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości; 



Dominika Wałaszek: Skąd pomysł na tę wyprawę?  

Marek Grochowicz: Pomysł podróży powstał jesz-

cze w marcu 2016, kiedy siedząc w bibliotece na Uni-

wersytecie w Utrechcie pisałem licencjat i w przerwie 

znalazłem lot Rzym-RPA-Tajlandia-Rzym za 1300zł. 

Po godzinie miałem kupiony bilet, i szukałem kompa-

na.  Jedyny na tyle szalon okazał się mój kolega z 

EGEA Utrecht Rick.  

DW: Podróżowałeś przez wiele krajów. Wiem 

o RPA, Tajlandii, Singapurze, Australii i Nowej Ze-

landii – dodałbyś coś do tej listy?  

MG: Może kolei. Na początku przez 3 tygodnie 

zwiedzaliśmy Południową Afrykę. Kraj wielu kontra-

stów—z jednej strony jeden z najbardziej popularnych 

celów turystycznych Afryki  (Kapsztad, Kruger Park), 

z drugiej jeden z najbardziej niebezpiecznych krajów 

świata (czego dobrym przykładem jest to, że w niektó-

rych miastach kierowcy nie zatrzymują się po zmierz-

chu na czerwonym świetle, bo jest to zbyt niebezpiecz-

ne). Następnie pojechaliśmy do Tajlandii, zdominowa-

nej przez przybyszów, w okresie najbardziej turystycz-

nym (sylwester). Tajlandia dla mnie to przede wszyst-

kim buddyzm, nurkowanie, pyszna kuchnia i impre-

zy!!! Po krótkiej wizycie w Singapurze, mieście ogro-

dów i wysokich temperatur (w ostatnich 10 latach, naj-

niższa temperatura w nocy to 27°C) udałem się już sam 

do Australii. Było to możliwe, gdyż poznałem będąc na 

Erasmusie sporo Australijczyków którzy mnie przeno-

cowali w Melbourne, Sydney i Brisbane. Kolejnym 

punktem podróży był Kraj Kiwi! To taka w sumie Nor-

wegia, tylko wszystko 2 razy większe. Po spędzeniu 

urodzin nad najpiękniejszym jeziorem świata, udałem 

się w ostatnie miejsce w trakcie mojej podróży – na Sri 

Lankę. To co wyniosłem po wizycie na tej małej wy-

spie to wiara w ludzi, w to że istnieje miejsce na świe-

cie, gdzie ludzie potrafią być życzliwi nie dlatego, że 

czegoś chcą, tylko dlatego iż się cieszą, że Cię spotyka-

ją na swojej drodze.  
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Podróż prawie dookoła świata  

Jak to w życiu bywa, Geograf rzadko potrafi usiedzieć w jednym miejscu dłużej niż 15 minut. A czym to się kończy? 

Zazwyczaj przygodą. Taką też przygodę przeżył nasz kolega po fachu Marek Grochowicz, podróżnik—pasjonata, na co dzień 

zajęty sprawami organizacji ruchu na Kazimierzu, który wybrał się na wyprawę po… zresztą przeczytajcie sami! 

Fot.1. Wyspa Phi Phi—Tajlandia 

Fot.2. Melbourne—Australian Open Tennis Championships, 

czyli każdy może być zwycięzcą 

Fot.3. Jezioro Hawea—Nowa Zelandia 
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DW: Co najbardziej Cię zaskoczyło w trakcie podró-

ży? 

MG: To jak łatwo się podróżuje po świecie. Bez po-

trzeby wielkiego planowania. Ile osób jest od kilku lat w 

podróży—pracują w jednym miejscu kilka tygodni, 

a potem podróżują kolejne kilka i tak cały czas.  I niewy-

obrażalna wolność! Choć z drugiej strony widać, że to 

bardzo uzależnia, co też może być niebezpieczne.  

DW: To wszystko brzmi zbyt kolorowo :) Dla odmia-

ny, czy było coś co Ci się nie udało?  

MG: W Nowej Zelandii byłem 8 dni, z czego kilka dni 

straciłem z powodu opadów i zabawy stopowej. Zdecy-

dowanie nie widziałem nawet 1/10 tego co chciałem tam 

zobaczyć. Ale to co mi się udało, zostanie na zawsze! 

Zdecydowanie wniosek po Nowej Zelandii mam jeden: 

oszczędzanie za pomocą stopa jest super, ale jak się ma 

mało czasu, to jednak warto czasem gdzieś zapłacić – ten 

wniosek dotyczy w zasadzie każdego dnia mojego wyjaz-

du. Bycie Sknerusem McKwaczem jest fajne, ale czasami 

jest go za dużo :) 

DW: Co z wyjazdu  utknęło Ci w pamięci najmocniej, 

wywarło na Tobie największe wrażenie? 

MG: Najbardziej wspominam dni kiedy decydowałem 

się iść zamiast do miejsc turystycznych, do tubylców. 

Kiedy wchodziłem do ich domów i piłem z nimi piwo 

rozmawiając o problemach świata. 

DW: A co powiesz o świecie zwierząt? Jakieś ciekawe 

przeżycia z kangurami?  

MG: W trakcie podróży miałem przyjemność spotkać 

wiele zwierząt  jedne żywe, np. pingwiny, koale, węże, 

kangury, ale również te na talerzu: krokodyle, kangury 

czy nawet Bambi :)  

DW: Może zmieńmy temat. Jakie jest Twoje ulubione 

zdjęcie z podróży? 

MG: W trakcie wyjazdu często zapominałem o czymś 

takim jak aparat, stad z wielu pięknych miejsc nie mam 

żadnych zdjęć, tylko wspomnienia. Ale jeśli miałbym już 

wybierać, to zdecydowanie zdjęcia z Melbourne! 

DW: Gdzie zatem kolejna podróż?  

MG: Dwa dni po powrocie o mało nie kupiłem lotu do 

Japonii. Na szczęście kazałem koledze zabrać mi pienią-

dze, żebym przynajmniej do kwietnia nic nie kupił. My-

ślę, że kolejny duży trip to Ameryki :) Póki młodość 

i każdy rodzaj podróży jest dostępny .  

Dziękujemy za wywiad! 

Dominika Wałaszek 

 

 

 

Fot.4.  Mieszkańcy Sri Lanki 

Fot.5. Gra w krykieta na Sri Lance 

Fot.6.  Knuckles Forest Reserve—Sri Lanka. Dzień z dala od 

turystów 



  

 O kursie Geografia fizyczna Polski wśród stu-

dentów geografii krąży wiele zdań. Że trudny, że ła-

twy, albo że nudny i nie warto chodzić na wykłady. 

Otóż teraz przedstawię wam pewne informacje i dowo-

dy, że na wykłady warto chodzić, chociażby dla same-

go prowadzącego, który o temacie opowiada ciekawie 

i szczegółowo. A jeśli jest się wnikliwym słuchaczem, 

takim jak ja (tak skromnie dodam), to można wychwy-

cić u doktora Maciejowskiego charakterystyczny 

zwrot: "że tak powiem". Na pierwszym wykładzie po-

stanowiłem więc ten zwrot policzyć. "Że tak powiem" 

zostało wtedy powtórzone 40-krotnie (wykres 1) i na-

tenczas myślałem, że to dużo. Jednak po wszystkich 

wykładach obliczyłem, że ten zwrot padał średnio pra-

wie 64 razy na wykład Ale to i tak nic w porównaniu 

z rekordowym wykładem tuż po chorobie doktora (być 

może chciał nadrobić nieobecność), na którym nasz 

magiczny zwrot został wypowiedziany aż 109 razy, co 

po krótkich obliczeniach daje 1,21 "że tak powiem" na 

minutę. Kurs ten składał się w tym roku z 13 wykła-

dów, podczas których doktor Wojciech Maciejowski 

powiedział "że tak powiem" 829 razy. Dodatkowo jed-

no "że tak powiem" pojawiło się także w trakcie obja-

śniania egzaminu!  

 

 Czy w przyszłym roku prowadzący podwyższy 

swój wynik? Z niecierpliwością oczekuję by to spraw-

dzić!  

Człowiek-Excel 
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Rozważania w Excel’u 

Geografia, że tak powiem, 
fizyczna Polski 

Kubkowa statystyka 

Wyk.1. Rozkład „że tak powiem” na wykładach w semestrze 

jesiennym 2016/17 (oś pionowa  częstość “że tak powiem”, 

oś pozioma  numer wykładu) 

Tab.1. Poprzedni ranking myjących kubki  

Wyk.2. Poprzedni ranking myjących kubki  

Tab.2. Aktualny ranking myjących kubki  

Człowiek-Excel 



 4 i 5 marca 2017 roku odbyły się rozgrywki Uni-

wersyteckiej Ligi Sportowej w futsalu. Jako że duch 

sportu i rywalizacji w Kole jest silny (i nie ogranicza się 

do jedzenia kebaba na czas, ani zawodów w najdłuż-

szym czasie snu podczas wyjazdów), nasze Koło rów-

nież wzięło w nich udział.  

 Nasza grupa była niezwykle trudna (mieliśmy 

w niej m. in. zwycięzców poprzedniej edycji rozgry-

wek), jednakże morale i atmosfera w zespole była dobra 

(żeby nie napisać – piknikowa). Pierwszy mecz, roze-

grany z triumfatorami poprzedniej edycji – Wydziałem 

Zarządzania i Komunikacji Społecznej, był dla nas uda-

ny niczym rozpoczęcie Mundialu 2002 dla orłów Enge-

la. Nasza bramka, niczym reduta Ordona, była pod cią-

głym ostrzałem przeciwnika. Mimo dzielnej obrony 

musieliśmy ulec. Przegraliśmy bitwę, lecz nie wojnę. 

Nasz uroczy sztab szkoleniowo-dopingujący podjął od-

powiednie kroki i przerwę w rozgrywkach spędziliśmy 

na obozie kondycyjnym na Kopcu Wandy oraz obozie 

rekreacyjno-przygotowawczym w pobliskim barze 

z fast foodem. 

 Gotowi na nowe wyzwania wyszliśmy do kolej-

nych pojedynków. Mecz rozegrany z Wydziałem Prawa 

i Administracji przyniósł kolejny policzek. Nasza obro-

na runęła niczym mury Jerycha. Mecz ostatniej szansy, 

rozgrywany z Wydziałem Matematyki i Informatyki, 

był niezwykle zaciekły. Na początku, po nieporozumie-

niu w obronie, prowadzenie przejęli rywale lecz chwilę 

potem brawurowa akcja naszej drużyny zapewniła nam 

wyrównanie. Po chwili gol i… 2:1 dla naszych! Nieste-

ty, błyskawiczna odpowiedź rywali i znowu remis. 

Ostatnia minuta pierwszej połowy to dramatyczna wal-

ka o gola do szatni, niestety, słabe pokrycie i WMiI 

zdobył kolejnego gola w ostatniej sekundzie. Wzbudzi-

ło to nieopisaną złość wiceprezesa, broniącego bramki 

niczym Wołodyjowski Kamieńca. Druga połowa rów-

nie dramatyczna - szarże, kontrataki i zwody. Niestety, 

napastnik rywala, przyczajony w naszym polu karnym 

niczym cień w cieniu, dostał piłkę i błyskawicznie prze-

grywaliśmy 2:4. Kolejny dzień przyniósł długo wycze-

kiwane zwycięstwo. Pokonaliśmy Wydział Historyczny 

i zajęliśmy zaszczytne 4 miejsce w grupie. 

 Walka o kolejne miejsca była niezwykle zaciekła 

i cały turniej zakończyliśmy na 8 miejscu. Nasi anality-

cy pracują już nad nową strategią na przyszły sezon, tak 

aby w pełni wykorzystać potencjał zespołu, a kadra tre-

nerska już szuka młodych, obiecujących zawodników. 

Chodzą również plotki, że kilka światowych gwiazd  

(m. in. z Azerbejdżanu) jest zainteresowanych transfe-

rem. Jak bowiem mówi popularna przyśpiewka naszych 

wiernych kibiców: "Każdy to powie – KGUJ rządzi 

w Krakowie". 

 Z tego miejsca chcemy podziękować naszym 

wiernym kibicom: Eli, Kasi i Dominice za płomienny 

doping oraz całej drużynie za oddanie i wolę walki. 

Mateusz Durka 

Rozgrywki Uniwersyteckiej Ligi Sportowej 
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Fot.1  Mężni, dzielni, (prawie) zwycięzcy. Od lewej:  

góra  Maciek Filiks, Jan Leja, Adrian Kowalski, Grzegorz 

Spytkowski, Mateusz Durka; dół  Jarek Banaś, Patryk Wa-

cławczyk, Antoni Życzkowski, Maciej Siwka  
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Geografioły 

KĄCIK POEZJI WACKA 

 

Patryk Wacławczyk *** 

 

Na rozkaz generała, w równym szeregu 

Stoją, ucho przy uchu 

Czekają jak pod Giewontem rycerze 

Na swój czas 

Przedpole wyczyszczone 

Stół, bez przeszkód okruchów 

Dokumenty w swoich przegródkach 

Prezes dba o wszystko i każdego – 

W to wierzę 

Wszystko jest na jego głowie 

Więc musi lśnić 

  

Patryk Wacławczyk *** 

Zimno, łzawią od wiatru oczy 

Na plecach oddech i ciężar czyjś 

Ku ziemi twarz 

Do przodu, wczoraj, jutro, dziś  

Zwalniam, staję, idę w górę 

Zimne powietrze wciągam przez przełyk 

Odkaszlnę… I znów 

W dół mknę, pęd, radość, krzyk  

I tylko myślę, że prawda w tym jest 

Że życie jak dętki, i tym się podzielę 

Że w tydzień pod górę 

A w dół w piątek, sobotę, niedzielę 

 

Patryk Wacławczyk *** 

Czerwone 

Wygięte w łuk 

Zielone 

Lekko przymknięte 

Białe 

W rzędzie ciasno 

Czarne 

Na ramionach, jak płaszcz 

 

Siedzę 

I patrzę na kolory 

 

 

OKIEM WICEPREZESA 
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… Globusik to biografia Wacka w odcinkach 

… Wiceprezes węszy prezesurę  

… Alicja Wieczorek była na beligijskim techno party 

w 1997  

… Wacek ma 3 zł na koncie  

… Ala leży krzyżem z Masajem  

… Wackowi z marynarki wystają kinkiety 

… Szuwar zapomniał poprosić Św. Mikołaja o doktorat 

i znów musi czekać cały rok 

… Wacek topi dresy  

… Droga jest bita bo była niegrzeczna 

… Wacka pociągnęło drzewo  

… Natalia jest w sumie gejem  

… Wacek chodzi do ortofotopedy  

… dyr. Balon czyta w radiu o perfumach  

… Siwka prowadzi teczki IPN-u  

… Lila wychowała ulicę Walgierza Wdałego  

… Czerski tęskni za smrodkiem Oleszki 

… Lili przetłuszczają się naczynia krwionośne 

… Prezes zjeżdżając na dętce szura brzuchem po śniegu 

… Ela musiała przeczytać wszystkie książki w magazy-

nie 

… Smułek polonizuje Turcję 

… Kwiatek jest najgorętszą loszką na piątym roku 

… Kiszka ma temat magisterki 

… Wacek myli stóg siana z mamutem 

… Prezes prowadzi tresurę  

… Wacek ubiera się w Stihl’u 

Planowanie i realizacja imprez i usług  
turystycznych  Ala Katechetka   

Nieprawda, że... 


