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GLOBUSIK- Pismo 

Wstępniak 

Dzień dobry!  

 Jak niedźwiedź gawrę tak i Globusik też, na 

koniec zimy, opuszcza swoje zimowe leże i rozpoczy-

na nowy rok. Redakcję w stan uśpienia nie wprowa-

dza jednak mróz i ciemność (no, może troszeczkę),  

a sesyjne obowiązki. Ale skończmy już o rzeczach 

smutnych i trudnych! W tym roku trzydzieste urodzi-

ny naszego pisma! Jeśli czytaliście bardzo popularną 

(przynajmniej jeśli chodzi o liczbę sprzedanych  

egzemplarzy) w naszych okolicach książkę, to zapew-

ne znacie pewnego długowłosego mężczyznę, który 

właśnie po trzydziestce rozpoczął swoją błyskotliwą 

karierę. My aż takich cudów nie obiecujemy i mamy 

także nadzieję, że za trzy lata nie nastąpi koniec Glo-

busika, ale też postaramy się dostarczyć wam jak 

najlepsze słowo w, mamy nadzieję, sporych ilościach 

(aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że takiego roz-

głosu co wspomniany wcześniej pan nie osiągniemy 

zapewne). Po tej autoreklamie czas przejść do spraw 

bieżących, dotyczących niemal każdego z naszych 

Czytelników: wszystkim, którzy zdali to co mieli gra-

tulujemy, a tym co nie zdali współczujemy i życzymy 

powodzenia w przyszłym roku. Całuski (z okazji suk-

cesu, lub na otarcie łez) ;* 

Pozdrawia,  

Redakcja 

Strona   Co? 

1.         Okładka 

2.         Właśnie na nią patrzysz 

3. Teraz popatrz w prawo  

4. Z  kołowej Wigilii  

5. (Z)walne 

6. Wywiad z Prezesem 

8. Imiona 

9. Dodatek sportowy 

13. Od spotkania naukowego do Tygodnia z Nauką 

14. Dary, dary losu 

15. Reaktory strachu 

17. Kołowe Ciacho 

18. Kącik poezji (Wacka i Siwki) 

  20.      Geografioły 

 

 Zapraszam!

(nigdy za dużo Lili 
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To już było…  

 15.12 Wieczorek przy herbatce i dru 

  tach 

 20.12 Wigilia kołowa 

 13.01 II Turniej Tenisa Stołowego o 

  Złotą Śliwkę 

 17.01 Co Koło może zrobić dla Ciebie 

 27.01 Kołowe Zimowe Ptakoliczenie 

 16.02 XVII Dętki 

 28.02 Kołowy kiermasz książek 

 28.02 Początek Tygodnia z nauką 

 

To nas czeka…  

 07.03 Koniec Tygodnia z nauką 

 08.03 Dzień Kobiet 

 12.03 Imieniny Grzegorzów 

 14.03 Spotkanie Obozowe 

 16.03 „Majówkowe rowery” - spotkanie 

  organizacyjne 

 23.03 Gniezno oczami geografa 

 24.03 Dni otwarte UJ 

 08.04 III Derby Wydziału Geografii 

  i Geologii UJ 

Z ŻYCIA KOŁA 
 

 Geografowie tak mają, że czasami jak  

usłyszą o czymś ciekawym i zarazem mało zna-

nym, to chcą to zobaczyć. To samo przytrafiło się 

mi gdy byłem w rodzinnym gnieździe Gnieźnie  

w czasie Świąt Bożego Narodzenia. W drugie 

święto, 26 grudnia, o godzinie 5:30, spakowałem 

plecak i ruszyłem zobaczyć to, co zostało z miej-

sca, które używane było do obrony przed nadlatu-

jącymi samolotami w czasie II Wojny Światowej. 

Wyruszyłem dość wcześnie, by nie spotkać zbyt 

wielu  ludzi, jednak musiałem przez to pokonać 

całą trasę pieszo, gdyż o tej porze autobusy  

w Gnieźnie już/jeszcze nie kursują. Po dotarciu na 

miejsce okazało się, że źle oceniłem tempo swoje-

go marszu, ponieważ dotarłem na miejsce szyb-

ciej niż się spodziewałem, tzn. przed wschodem 

Słońca. Gdy zrobiło się na tyle widno, że aparat 

nie potrzebował lampy błyskowej zdecydowałem 

się obejść wszystkie 6 stanowisk dawnej baterii. 

 Wrócić do domu postanowiłem inną trasą, 

również pieszo. To co odwiedziłem nie było zbyt 

spektakularne, ani trudno dostępne, a wiele ludzi 

wielokrotnie to mijało. Jeden ten rolnik, na  

którego polu się ta bateria znajduje być może zna  

historię tego obiektu. Jednak inni to po prostu mi-

jają. My geografowie, powinniśmy takie miejsca 

ponownie odkrywać. Po tym dniu zostało mi  

kilka zdjęć, wspomnień, ubrudzone buty (myte 

przez następne 3 dni) i poczucie samospełnienia 

i zadowolenia. 

Baterie niealkaliczne 

Maciej Siwka 

Pozostałość stanowiska strzelniczego 

Na Dzień Kobiet :* 



 Grudzień to czas, w którym całemu kraju, ba, 

całej Europie, a może i światu, udziela się jeden 

nastrój – nastrój świąt Bożego Narodzenia. Nie  

inaczej jest w Krakowie przy ulicy Gronostajowej 

7. Jak co roku członkowie KGUJ spotkali się na 

kołowej Wigilii. Odbyła się ona 20 grudnia 2017,  

w refektarzu Instytutu. Jako, że w czasie wigilii 

postępujemy według ściśle określonego  

scenariusza, to nie jest to najwdzięczniejsze do re-

lacjonowania wydarzenie. Cóż nowego można po-

wiedzieć? Członkowie KGUJ, zgodnie z tradycją,  

wysłuchali fragmentu Pisma Świętego, podzielili 

się chlebem (nie opłatkiem – to ważne!), złożyli 

sobie życzenia, wspólnie spożyli posiłek i śpiewali 

kolędy. Niezaznajomionym z kołową tradycją obja-

śniam, że każdy roku studiów i organ KGUJ musi 

wykonać jakąś kolędę. Moim zdaniem najlepiej 

wokalnie zaprezentowała się Komisja Rewizyjna  

w okrojonym, dwuosobowym składzie (Ja i Spyt). 

Wszystkim obecnym na wigilii za kultywowanie 

kołowych tradycji, spędzony czas i zaangażowanie 

Redakcja Globusika serdecznie dziękuje i liczy na 

spotkanie w przyszłym roku!  
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     Z Kołowej Wigilii  
Patryk Wacławczyk (zdjęcia: Piotr Szubert) 

Na wigilię zapraszam ja, Siwka Maciej 

Młodość i doświadczenie na jednym zdjęciu 

Jak on śpiewa! Nie uwierzylibyście!  

Co wyraża to spojrzenie, nie wiem 

Wzajemnie! 
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 Czwartkowy wieczór 7 grudnia 2017 roku, to  

z pewnością niezapomniany, pełen akcji, pościgów  

i wybuchów moment w życiu każdego kołowicza. Nikt 

jeszcze nie myślał o sesji chociaż niejeden członek miał 

okazję doświadczyć gorzki smak lufy. Nadciągająca 

wielkimi krokami przerwa świąteczna zostanie poprze-

dzona przez Walne. Zgromadzenie, na którym można 

posłuchać o znakomitych sukcesach poprzedniego za-

rządu. Całoroczna praca Koła oblana lukrem i czekola-

dową posypką przez reprezentantów poprzedniego za-

rządu. Pierwsze godziny zgromadzenia zostały ulepione 

z rocznych statystyk i podsumowań - nie jest źle…  

zarząd zrobił to co do niego należało. Czego innego 

można się było spodziewać? Przecież między innymi 

Walne końcoworoczne na tym polegało. 

Podczas przemówień skarbnika, reprezentantów EGEA 

czy Komisji Rewizyjnej statystyki oraz podsumowania 

popychały Kołowiczów do myślenia. Stawiane były  

pytania, “Co Koło może zrobić dla Ciebie?”, a ważniej-

sze “Co Ty byłbyś w stanie zrobić dla Koła?”. Wymie-

nianie własnych sukcesów było przeplatane tą puentą. 

Wyolbrzymianie sprawy czystych kubków jako jednego 

z największych sukcesów zarządu, wydawało się czystą 

groteską. ”Co Ty byłbyś w stanie zrobić dla Koła?”  

Zarząd był zasypywany masą obowiązków, w dodatku 

na własną nieprzymuszoną odpowiedzialność. Cytując 

wypowiedź Alicji Motak jako reprezentanta poprzedniej 

Komisji Rewizyjnej: “Inicjatywa imprez o charakterze 

integracyjnym jest bardzo istotną kwestią, która scala 

członków naszego Koła i nadaje to wyjątkowej atmos-

fery. Nie tylko siedzimy i jesteśmy grupą osób tylko… 

jesteśmy grupą znajomych, że dobrze się siedzi w tym 

Kole.” To wypowiedź a propos inicjatywy Adapciaka 

oczywiście. “Co Ty byłbyś w stanie zrobić dla Koła?” 

Z tego miejsca, jako młodszy redaktor, ale również jako 

równy wam Kołowicz, chciałbym abyście odpowiedzie-

li sobie na ważniejsze pytanie. Dlaczego znajdujesz się  

w tym gronie. Czym dla Ciebie jest Koło?  Czy traktu-

jesz je jako swoje dziecko, opiekujesz się nim a gdy 

przyjdzie czas na rozstanie, najbardziej martwiło Cię 

będzie to czy poradzi sobie bez twojej pomocy. Może 

uznajesz Koło jako swojego rodzica? To właśnie ono 

popycha Cię do podejmowania trudniejszych  

decyzji. Nadaje Ci motywacji do naukowego rozwoju. 

Może się też okazać, że nie ma to żadnego głębszego 

znaczenia. Wypełniasz ten pokój, opychając się ciastka-

mi, nie martwiąc się o brudy, które i tak ktoś po Tobie 

posprząta. Koło to ludzie, to atmosfera, to otwarte drzwi 

do spełnienia marzeń, to kolejny szczebel drabiny. 

To pytanie skierowane do nowego prezesa - Macieja 

Siwki i jego nowego Zarządu, który zawiązał się na 

Walnym zgromadzeniu. To Grzegorz Bubak, Grzegorz 

Białoń, Adrian Kowalski, Sylwia Bartkowiak, Klaudia 

Czarnecka i Maciej Bryndza, którym z całego serca gra-

tuluję. Wybrano również zupełnie nową Komisję  

Rewizyjną w której znajduje się Grzegorz Spytkowski,  

Patryk Wacławczyk i Piotr Szubert. Niech wasze oczy 

będą otwarte na rewizje , co będzie  

wymagało rewizji. 

To Zwalne mogło równie dobrze być Nawalne lub Prze-

walne. Było takim zebraniem, na które zasługujemy,  

a nie takim jakiego potrzebujemy. Mimo to nie należy 

zapominać o wadze sytuacji. Koło powinno się  

poruszać ruchem jednostajnie przyspieszonym. 

 (Z)walne 
Bart Milo  

Panorama Kołowicka 
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Dominika Wałaszek: Jak wrażenia po pierwszych 

miesiącach prezesury? Jakieś pierwsze refleksje? 

Prezes: Po pierwszych miesiącach… muszę szczerze 

przyznać dopiero się uspokoiłem. Denerwowałem się 

tym, że będzie to bardzo stresujące i przytłaczające. 

Myślałem, że nie podołam wywieranej presji. Jednak po 

uporaniu się ze stresem i sobą samym, bycie Prezesem  

z każdym dniem staje się przyjemniejsze. Wsparcie  

najbliższych i dobre słowa otaczających osób bardzo  

w tym pomaga. 

D.W. A czy coś Cię szczególnie zaskoczyło? Czegoś 

się nie spodziewałeś? 

P. Nie wiem, czy coś mnie zaskoczyło. Jestem już 

czwarty rok w Kole, a trzeci w Zarządzie więc trochę 

wiedziałem na co się piszę. Chociaż usłyszałem w Kole 

kiedyś takie słowa: jeśli myślisz, że już nic w Kole nie 

może Cię zdziwić – to się zdziwisz. 

D.W. Jedni przychodzą do Koła z jasno określonym 

celem: chcę być Prezesem. Inni do tego dojrzewają. 

Zdarzają się też tacy, którzy zostają „wybrańcami 

ludu”. Jak było w Twoim przypadku? Co Tobą kie-

rowało, gdy podejmowałeś decyzję „być, albo nie 

być”? 

P. Jestem zdecydowanie tym drugim typem. Musiałem 

do tego dojrzeć. Kilka osób „szykowało” mnie na Pre-

zesa już rok temu, lecz ja po wahaniach postanowiłem, 

że jeszcze nie. Chciałem być Prezesem, ale nie na  

trzecim roku, nie na licencjacie. Teraz, jak już zacząłem 

studia magisterskie byłem i jestem na to gotowy. 

D.W. Czyli była to przemyślana na chłodno, na spo-

kojnie, dobrze skalkulowana decyzja. 

P. Jak się tak zastanowić, to przygotowywałem się do 

tego od początku studiów. Pierwszy rok Kołowicz,  

drugi – Członek Zarządu, rok temu Sekretarz, teraz Pre-

zes. Lepiej mi idzie zbieranie funkcji niż Pokemonów  

w przedszkolu. 

D.W. Twoim hasłem wyborczym był 

„Ład−Excel−Przyroda” Czy możesz rozwinąć co dla 

Ciebie znaczą poszczególne człony? W jaki sposób 

chciałbyś, by rozumieli je Kołowicze? 

P. Hasło wyborcze - to brzmi trochę zabawnie, jak jest 

jeden kandydat. Nazwałbym to raczej dewizą, lub spo-

sobem funkcjonowania. Ja to rozumiem bardzo prosto. 

Na początek – wiadomo – musi być ład, by wszystko 

mogło funkcjonować. Tutaj chciałbym by to było przy-

jęte jakoby na dwa sposoby. Po pierwsze wszystko ma 

swoje miejsce. Łatwo wszystko znaleźć, łatwy i prosty 

dostęp do sprzętów czy książek – bo to jest ze mną tak, 

że ja się wychowałem w Wielkopolsce i tam czasem 

zwroty mamy trochę z niemieckiego. No i moja babcia 

zawsze mówi „Ordnug musi być”. Jak coś podniesiesz 

ze stołu przy obiedzie, to chcesz to odłożyć w to samo 

miejsce, prawda? A nie, że ktoś w nowo powstałe puste 

miejsce położy majonez i ty zostajesz z michą pyrów  

w łapach. Jak jest ład, czy porządek to jest inaczej. Ma-

jonez i miska pyrów, czy ziemniaków mają swoje miej-

sce i tak też jest w Kole. Każda rzecz ma swoje miejsce, 

wszystko jest ładnie i schludnie poukładane. Po drugie, 

ład musimy mieć też w głowach. Zwroty, gesty, ton 

wypowiedzi – to wszystko, jak i wiele innych, ma 

ogromny wpływ na ład w Kole, na samopoczucie  

Kołowiczów. Chciałbym, żeby Koło było takim miej-

scem przytulnym, żeby można się było zrelaksować, ale 

mimo wszystko uporządkowanym i zdyscyplinowanym. 

Tak żeby chciało się tu przychodzić. Następnie – Excel. 

D.W. Twoja pasja 

P. W duszy mi gra jak to słyszę. Ktoś powiedział fajne 

słowa, że w Kole skończyła się Era PowerPointa, a roz-

poczęła Excela. Chodzi tu o to, że Grzegorz – poprzedni 

Prezes – wyświetlał plany zebrań zarządu na ekranie, 

jako pokaz slajdów PowerPointa, a ja wyświetlam to 

samo w skoroszycie Excela. Bardzo lubię ten program, 

jest łatwy i przyjemny w obsłudze. No i bardzo lubię 

mieć wszystko na miejscu. Znów – ordnung, ład, porzą-

dek. Ale Zarząd się już do tego przystosował i dobrze 

nam się pracuje. Bez Excela Koło i moje życie nie było-

by tak ułożone. 

D.W. I na koniec – przyroda. 

P. Co tu dużo mówić. Jestem geografem fizycznym  

i trochę przyrodnikiem. Chciałem pokazać, że natura 

jest naprawdę blisko nas – przecież za Kampusem  

mamy łąki i las. No ale ilu Kołowiczów tam było? Ilu 

studentów tam było? Trzeba od czasu do czasu wyjść  

w teren i ubrudzić buty, chociażby dla samej  

przyjemności łażenia. Tak więc, chciałbym trochę  

ruszyć Koło w bliskie okolice, do parków, lasów. Bo od 

czasu do czasu trzeba odejść od komputera. 

D.W. Jak sam przyznałeś, jesteś fanem tabelek, 

wierszy i kolumn. A Twoja kadencja? Czy też 

jest  tak perfekcyjnie zaplanowana od “A” do “Z”, 

czy raczej koncentrujesz się na bieżących sprawach? 

P. To nie jest takie łatwe pytanie. 

 

Dominika Wałaszek 

Wywiad z Prezesem 
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D.W. Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo? 

P. To znaczy, odpowiedź nie będzie wprost. Bo koncen-

truje się na bieżąco, ale wszystko i tak jest ładnie w ta-

belce w swojej kolumnie i wierszu zapisane. Przecież ja 

zrobiłem sobie i Zarządowi kalendarz w Excelu! Każdy 

członek Koła jest w Excelu, maile do Sympatyków są  

w Excelu, numery do Pracowników są w Excelu. 

D.W. Poczułam powiew „Siwkowych Teczek  

IPN-u”? 

P. Bez przesady. Tylko trochę. 

D.W. W poprzednim roku byłeś Sekretarzem, teraz 

jesteś Prezesem. Można rzec, że funkcjonowanie  

Zarządu znasz od podszewki. Jak bardzo Twoje  

zeszłoroczne doświadczenia przydają się teraz? Czy 

po dwóch miesiącach zauważasz już jakieś różnice? 

P. No cóż. Każdy Prezes różni się od poprzedniego – 

wiadomo. Czy jakieś różnice zauważam? Ja od  

poprzedniego Prezesa różnię się chyba trochę poryw-

czością. Wydaje mi się, że jestem nieco bardziej opano-

wany. Resztę spraw to trudno oceniać, bo w zeszłym 

roku to skupiałem się głównie na ładzie w archiwum,  

w książkach, W EXCELU itd. A teraz mam większe 

spectrum obowiązków. Chyba dużo Excela  

w wywiadzie będzie… 

D.W. Nikt nie zauważy. 

P. Na pewno. 

D.W. Poprzedni rok można z całą pewnością określić 

jako udany. Zarząd postawił wysoko poprzeczkę 

swoim następcom. Nie boisz się tych oczekiwań,  

które przez to się pojawiły? 

P. Poprzedni rok był trochę rewolucyjny. To znaczy, 

trochę się zmieniło pod względem wizualnym przez 

remont i przemeblowanie. Wprowadziliśmy też trwają-

cy do dziś konkurs na mycie kubków i ograniczyliśmy 

ich liczbę, więc nie ma problemu z pleśnią. Wiele osób 

mnie pytało co zmienię. A ja nie rozumiem co oni chcą 

zmieniać skoro jest dobrze? Poprzedni Zarząd postawił 

wysoko poprzeczkę bo dużo zmienili. Ja nie zamierzam 

wiele zmieniać bo też nie o to chodzi, to nie jest kon-

kurs. Poprzedni Zarząd poradził sobie z problemami  

i zadaniami, które się pojawiły w tamtym roku. W tym 

roku mamy inne zadania i inne problemy. 

D.W. Zatem stawiasz na współpracę, a nie na  

wyścigi, rywalizację kto wyżej i dalej. 

P. Jeśli już mam to do sportu porównać, to nie do skoku 

o tyczce, a do sztafety. Ustępując, oni nie podnieśli po-

przeczki mówiąc „zobaczymy jak wam pójdzie”, tylko 

przekazali pałeczkę ze słowami „powodzenia”. 

D.W. Przed Wami miesiące ciężkiej pracy. Stawiacie 

na dynamiczny rozwój, nowe inicjatywy czy raczej 

podtrzymanie pozytywnych trendów z zeszłego roku 

i tego, co już jest obecne w życiu Koła? 
P. Zdecydowanie podtrzymywanie pozytywnych  

trendów, jednak to nie dyskwalifikuje wprowadzania  

nowych inicjatyw, czy wydarzeń do kalendarza. 

D.W. Nowy semestr, nowe wyzwania. Jakie jest 

przesłanie nowego Prezesa dla braci studenckiej „na 

ten nowy rok”? 

P. Kilka przesłań. Po pierwsze – nie zapisujcie się na 

siłownie, za Kampusem jest darmowa. Polecam! Po 

drugie – pamiętajcie, że studia to nie tylko integracja, 

ale też nauka, więc warto się zapisać do koła  

naukowego. Po trzecie – pamiętajcie, że należy być 

dumnym ze swojego pochodzenia, dlatego warto się 

zgłaszać do mnie i wziąć udział w akcji „Polska okiem 

geografa”. Studenci z zagranicy też są mile widziani. 

Najwyżej przekształcimy tytuł akcji. To chyba tyle, trzy 

zdania to tak ładnie. 

D.W. No i na koniec najważniejsze pytanie, które 

można by rzec, od wieków nurtuje Kołowiczów.  

Jesteś Prezesem KGUJ, ale jesteś też członkiem  

Redakcji. Jak rozumiesz i zamierzasz realizować 

postulat niezależności Globusika? 

P. No nie mam problemu z tym, że jestem Prezesem  

i jestem w redakcji Globusika. Jest to pismo Koła Geo-

grafów, a ja jestem jego pełnoprawnym członkiem. Nie 

jestem też pierwszym Prezesem wchodzącym w skład 

Redakcji. Obecnie Globusika składa pięć osób, łącznie 

ze mną. Artykuły pisze niewiele więcej. Tak więc  

jakbym miał rezygnować z tego to dołożyłbym pracy  

pozostałym. Nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek braku 

niezależności. To co ukazuje się w Globusiku to  

decyzja naczelnej redaktor, którą jesteś Ty, a nie skrom-

nego redaktora, którym jestem ja. 

D.W. Redaktora naczelnego Patryka, chciałeś powie-

dzieć. 

P. No tak. Zmiany. Mój błąd. Jednak nawet nie zważa-

jąc na to, kto by publikował to i tak jestem człowie-

kiem, który ma ogromny dystans do siebie. Zdarza się 

przecież tak, że do „Nieprawda, że...” sam wymyślam 

zabawne teksty o sobie. 

D.W. Ciii… nie zdradzajmy kuluarów powstawania 

pisma. 

P. Jednak na koniec apeluję! Apeluję do wszystkich aby 

pisali artykuły. Jak najwięcej! O czymkolwiek, o swoim 

podwórku, o podróżach, o wykładach, o Kampusie, o 

czymkolwiek. 

D.W. Po takich zapewnieniach chyba wszyscy scep-

tycy mogą już spać spokojnie. Dziękujemy za  

wywiad i życzymy dalszych sukcesów. 



W Kole parę razy bywało tak, że imiona kołowi-

czów się powtarzały. Dawniej nazywano osoby  

o takim samym imieniu od pierwszych liter nazwi-

ska. Tak powstał znany wszem i wobec Kej 

(Kowalski[red.]). Obecnie ojciec Doktor Kej. 

Teraz znów jest tak, że kilka osób ma takie same 

imię. Najczęstsze imiona wśród aktywnych człon-

ków KGUJ to Grzegorz (5 osób) i Maciej (4  

osoby). Jednak należy pamiętać również o dwóch 

innych Maciejach, ale o nich za chwilę. Grzegorze, 

żeby rozpoznawać, do którego ludzie się odzywają 

wymyślili nowy, aczkolwiek znany już z Średnio-

wiecza sposób „numerowania” kolejnych osób,  

z dodawaniem przydomków, taki sam sposób  

zapożyczyliśmy my – Macieje. 

Nadszedł w końcu czas przedstawić Najliczniejsze 

imiona w Kole Geografów, zaczynając od Grzego-

rzów: 

Grzegorz I Łokietek – Pochodzący z Kołobrzegu 

człowiek wielu talentów: harcerz, marynarz, po-

dróżnik, aktor, gleboznawca, dawny wiceprezes  

i pełniący obowiązki prezesa KGUJ. Według po-

dań potrafi trzy dziewczyny objąć jednym łokciem. 

Grzegorz II Wielki – Silny człowiek i bardzo  

stanowczy. Jeszcze w zeszłym roku był prezesem 

KGUJ, teraz rewiduje działalność obecnego preze-

sa. Na temat jego przydomku różnie mówiono, jed-

nak najpewniej dotyczy ono wielkości jego ducha. 

Grzegorz III Biały – Pełnoprawny dyplomowany 

przewodnik beskidzki. Nazywają go Grzegorzem 

Białym choć ani jego kolor włosów ani brody tego 

nie sugerują. Ludzie powiadają, że przydomek ów 

od tego pochodzi iż jest to jego pierwszy rok jako 

członka zarządu i na razie jest on jak biała karta – 

tabula rasa. 

Grzegorz IV Straszny – Nie taki skarbnik strasz-

ny jak go malują. W dawnych podaniach ukazywa-

ła się dzieciom pewna postać, którą zwano Buba-

kiem. Nikt nie wiedział jak on wygląda. My teraz 

wiemy, bo nasz skarbnik, nasze małe straszydło  

w pewnych okolicznościach, w pewnym świetle  

i w pewnym stroju wygląda jak dawna zaufana 

osoba byłego Ministra Obrony Narodowej. 

Grzegorz V Truty – Jest on najświeższym  

z Grzegorzów w Kole Geografów. Na razie mamy 

nadzieje by jego nazwisko nie potwierdzało tego co 

głosi, gdyż dobry z niego człowiek. 

Drugim imieniem wśród członków jest Maciej. 

Jednak wspomnieć trzeba również byłego członka 

Koła, a także tego, do którego wciąż mamy nadzie-

je, że składkę zapłaci: 

Maciej I Kanadyjski – Legendarny członek 

KGUJ. Kiedyś prezes, dziś ikona. Słynny podróż-

nik jeżdżący po całym świecie. Jest tak sławny, że 

jego nazwiskiem nazwano góry we wschodniej 

Azji oraz Renię Wójcik. 

Maciej II Śpiewak – Często się spóźnia, więc 

skarbnik i prezes mają nadzieję, że z zapłaceniem 

składki też się spóźnia. Wszystko co robi, robi 

śpiewająco. I to nie byle jak bo wspaniałym baso-

wym głosem. 

Maciej III Wieczny – Kolejny legendarny i nie-

śmiertelny kołowicz. Mówią, że na studiach był 

wiecznie i już wiecznie na studiach pozostanie. 

Jednak w końcu udało mu się zostać wiceprezesem 

naszego Koła. 

Maciej IV Oświecony – Następca Grzegorza II na 

stanowisku prezesa. Człowiek idący do ludzkości  

z ważną i odpowiedzialną misją – co roku oświeca-

jąc ponad dwa tysiące ludzi podczas Travenaliów. 

Maciej V Łagos – Jak do tej pory wpisał się  

w historię KGUJ jako wicemistrz turnieju o Złotą 

Śliwkę. Łagodnie mówiąc: przed nim świetlana 

przyszłość. 

Maciej VI Wałach – Kolejny wielki człowiek.  

Jeden z dwóch (razem z Maciejem V) przedstawi-

ciel Maciejów na pierwszym roku. 

              Imiona 
Maciej Siwka 
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 W piątkowy wieczór niebo nad Beskidem  

Makowskim (Kondracki, 1998) było absolutnie cudow-

ne. Słońce zaszło już za widnokrąg dając czerwoną po-

światę, a pierwsze gwiazdy zaczynały się błyszczeć nad 

naszymi głowami. Szybkim krokiem ruszyliśmy ze sta-

cji Pewel Wielka Centrum w kierunku Chatki Lasek, 

bowiem pomimo wspaniałej aury, nadciągająca noc  

i stroma, pokryta śniegiem droga, nie ułatwiały nam 

dotarcia do celu. 

 W końcu po wygranej walce ze stokami Łoska 

(868 m n.p.m.), zmęczeni i szczęśliwi jednocześnie, 

przekroczyliśmy próg schroniska w którym już czekało 

na nas kilka znanych twarzy – w tym sam Prezes KGUJ 

Maciej Siwka wraz ze swoją lepszą połową. Wszyscy 

zainteresowani zajęli dogodne miejsca do spania,  

a następnie udali się do głównej izby by oddać się  

całonocnej integracji. Jak nietrudno się domyślić – wy-

starczyło tylko wyciągnąć gitarę żeby rozluźnić atmos-

ferę, a gdy tylko na stole pojawiła się pierwsza woda 

mineralna, to o powadze sytuacji nie mogło być mowy.  

 Sobota rano – kiedy wszyscy jeszcze smacznie 

spali – organizatorzy wyruszyli szykować tor do zjaz-

dów. Po odnalezieniu właściwej lokalizacji i wielokrot-

nych testach, wybór został zatwierdzony. Potem zapro-

szono do udziału w konkursie zapisanych uczestników 

oraz surowe jury w składzie Renata Czerska i Mariusz 

Hajdo. W zjazdach brali udział studenci z Krakowa, 

Warszawy, Wrocławia i miast konurbacji śląsko-

dąbrowskiej. Pojawiły się również zwierzęta mniej lub 

bardziej egzotyczne, przedstawiciele hierarchii Kościoła 

( ks. kardynał, zakonnik z Zakonu Braci Mniejszych 

oraz siostra Karmelitanka), a także przedstawiciel  

Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Każda z dziewiętna-

stu drużyn wykonała dwa zjazdy punktowane. Na  

zakończenie konkurencji utworzono ranking i po  

powrocie do Chatki dokonano uroczystego wręczenia 

nagród (w nawiasie łączny czas dwóch zjazdów):  

-   I miejsce – WSZYSTKO FAJNO (13,07 sek.) 

- II miejsce – ABDULLAH NA KROKODYLU  

Z NILU (13,52 sek.) 

- III miejsce – ŚLIWKA NA DĄBKU (13,89 sek.) 

Ponadto wyróżniono następujące osoby: 

- Kierownik Mariusz - za cierpliwość, 

- Zespół Ku**ik - za widowiskowe wyd*pienie 

- Kaja - za piszczący nos 

- Zespół Sailor Sant - za rozwalenie czoła 

- Zespół Zawijam kiecę i lecę - za podgrzanie atmosfery 

- Zespół Rzydy - za strój - nagrodzeni weekendem  

w Domu Popielic w Beskidzie Niskim 

Dalsza część dnia upłynęła pod znakiem świętowania 

szczęśliwego zakończenia zjazdów, w formie zaczerp-

niętej z piątkowej integracji. 

 Niedziela tradycyjnie przeznaczona była na 

szczęśliwe powroty – organizatorzy zabrali ze sobą 

część uczestników na poranny pociąg do Żywca, pozo-

stali wedle uznania mogli zostać do oporu. Nie da się 

ukryć, że z Chatką Lasek żegna się ciężej niż z wła-

snym domem. Zapraszamy w przyszłym roku, by prze-

konać się o tym osobiście! 

 

 

          Dętki 2018                                    
Grzegorz Bubak (zdjęcia: Piotr Szubert) 

Zjazd żyrafi na dętce 

Zdobywcy II miejsca z Prezesem 
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 Sobota trzynastego, w styczniu. Spokojny zimo-

wy dzień, a studenci i syn pani Sylwii z sekretariatu 

ogólnego stanęli w szranki, by sprawdzić kto okaże się 

najlepszym pingo pongowym graczem na Instytucie. 

Przed 12:00 rozpoczęło się losowanie pięciu grup po  

3 osoby, z których do następnej fazy zawodów  

awansowali zwycięzcy grup i trzech zawodników zaj-

mujących drugie miejsca. 

 W turnieju zabrakło obrońcy tytułu (Mateusza 

Sobuckiego), jednak do jednego ćwierćfinału  

awansowali Maciek Filiks i Daniel Kruszec (rok temu 

stali również na przeciwko siebie, jednak w meczu o 3. 

miejsce). Teraz znów lepszy okazał się znacznie młod-

szy Daniel (wygrana 2:0) i zeszłoroczny brązowy meda-

lista musiał już teraz pożegnać się z turniejem.  

W dwóch innych ćwierćfinałach zobaczyliśmy również 

zwycięstwa 2:0 – reprezentanci I roku Maciej Łagos  

i Krystian Mikrut pokonali odpowiednio Darka  

Kostrzewę i Filipa Bodziarczyka. Ostatni  

ćwierćfinaliści potrzebowali do zakończenia meczu  

3 setów i ostatecznie 2:1 Ruben Krystoń pokonał Ma-

teusza Wiatraka. 

 Nadszedł czas na półfinały, tutaj tak jak  

w zeszłym roku zwycięzcami meczów byli Ci,  

którzy zdobyli 3 sety. Daniel Kruszec musiał tym sa-

mym odejść od stołu po porażce 0:3 z Krystianem  

Mikrutem. W drugim półfinale w pierwszym secie Ru-

ben wygrał z Maciejem Łagosem, jednak 3 pozostałe 

sety należały do tego drugiego.  

 W meczu o 3. miejsce stanęli więc naprzeciw 

Ruben Krystoń i Daniel Kruszec. Daniel był  

zdecydowanie bardziej zdeterminowany do zdobycia 

brązowej statuetki i wygrał wszystkie trzy sety. 

 W wielkim finale zobaczyliśmy więc dwóch stu-

dentów z I roku. Finał jednak nie trwał zbyt długo i po 

trzech setach poznaliśmy mistrza II Turnieju Tenisa 

Stołowego o Złotą Śliwkę. Został nim Krystian Mikrut. 

 Wszyscy nagrodzeni zostali śliwkami  

w czekoladzie, podium otrzymało również statuetki  

w kolorach brązu, srebra i oczywiście złota. Jednak tyl-

ko zwycięzca otrzymał tajemniczą Złotą Śliwkę (z pew-

nością poddał się jej degustacji tego samego wieczoru). 

 Wszystkim uczestnikom gratulujemy zaciętej 

walki, dziękujemy członkom zarządu za pomoc  

techniczną. Zapraszamy za rok na III edycję!   

 

Podpisano: Komitet Organizacyjny Turnieju Tenisa 

Stołowego o „Złotą Śliwkę” – Siwka i Spytkowski 

           II Turniej Tenisa Stołowego o Złotą Śliwkę 
Maciej Siwka 

Zacięty pojedynek wagi ciężkiej Niemcy v. Grecja 
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B. Milo: Witam serdecznie. Jedni mówią do niego 

jak do Mistrza, niejednokrotnie nazywany Sensejem. 

Każdy kto staje po drugiej stronie stołu obawia się 

jego sławnej prawej podkręconej i serwisów o pręd-

kości dźwięku. Podobno dźwięk piłeczki trafia  

z opóźnieniem do przeciwnika co utrudnia każde 

odbicie. Na pewno już wiecie o kim mówię. Jestem 

zaszczycony obecnością tegorocznego laureata Złotej 

Śliwki - Krystian Mikrut. Na początku kilka pro-

stych pytań dla rozładowania atmosfery. Kechup czy 

Musztarda? 

 

K. Mikrut: Bezdyskusyjnie keczup i tylko Pudliszki. 

Nienawidze musztardy! 

 

B. Milo: Pomarańcze czy 

Mandarynki? 

 

K. Mikrut: Mandarynki! 

Lepiej się obierają ze skór-

ki, jeszcze lepiej jak ktoś 

inny obierze. 

Ładniej pachną i są  

słodziutkie, mógłbym je 

jeść wiadrami. 

 

B. Milo: Woda normalna 

czy gazowana? 

 

K. Mikrut: Mam słabość do 

wygazowanej 

 

B. Milo: Wspaniale. Może to są właśnie pierwsze 

kroki na podium. Na pewno to wszystko ma jakieś 

znaczenie. Opowiedz mi coś o sobie. Co Cię skłoniło 

do gry akurat w pingponga? Po twojej grze widać że 

nie trenujesz od wczoraj. 

 

K. Mikrut: Moja przygoda z tą dyscypliną zaczęła się 

 w szkole podstawowej. Z tego co pamiętam na począt-

ku prezentowałem się dość słabo, mimo to grałem bar-

dzo dużo, zimą w szczególności. W zimie pingpong  

zastępował wszystkie inne dyscypliny sportu, a poza 

tym każdy grał. Później jeździło się też na turnieje,  

jednak grałem głównie dla przyjemności. No i w ten 

sposób z czasem pojawiły się wszystkie automatyczne 

ruchy. To klucz do dobrej gry. No a do tego trzeba być 

zwinnym jak kuna i niebezpiecznym jak wombat. Bez 

tego ani rusz. 

 

B. Milo: Tak, rozumiem że to lata praktyki uformo-

wały te mięśnie, te kocie ruchy. Powiem szczerze 

oglądanie twojej gry to sama przyjemność. Polecam 

to każdemu. Słyszałem pogłoski, że Pan Mistrz na-

prawdę szanuje dobre paletki. Czy możesz mi  

zdradzić czym charakteryzuje się ta jedyna? 

 

K. Mikrut: Kwestia przyzwyczajenia. Paletka, którą 

gram ma jakieś 4 lata. Nie jest rewelacyjna ale jak na 

moje umiejętności jest zupełnie wystarczająca.  

Teoretycznie jeśli jesteś dobry to i bez paletki sobie 

poradzisz. W praktyce w miarę dobra paletka to podsta-

wa, zwłaszcza jeśli rywal ma coś dobrego na stanie. Jak 

to mawiamy my pingpongiści paletka musi “ciągnąć”. 

Oznacza to skłonność rakietki do podkręcania piłeczki. 

Jeśli mamy taką paletkę znacznie łatwiej jest nią ścinać 

lub odkręcać podkręcone piłeczki. Dobrym sposobem 

na uzyskanie takiego efektu jest posmarowanie gumy 

zmywaczem do paznokci. 

 

B. Milo: Fascynujące. Cóż za zaawansowana wiedza. 

Powiedziałeś my pingpongiści, czyli masz jakiś  

znajomych w tym fachu? Możesz też powiedzieć coś 

o swoich rywalach. Kto sprawił Ci największe  

trudności? Sam fakt że w żadnym meczu nie prze-

grałeś seta jest równie imponujący. 

 

K. Mikrut: Tak mam kilku, którzy znają dobrze tajniki 

tej dyscypliny. Choćby mój ziomek Maciek Łagos,  

reprezentant Hiszpanii, którego najbardziej obawiałem 

się przed turniejem. Dużo razem gramy. Rozkręcał się  

z meczu na mecz i tak jak obaj przewidywaliśmy, do 

spotkania doszło w finale, gdzie mnie trochę zawiódł, 

stać go na więcej. Jeśli mam być szczery to najwięcej 

trudności sprawił mi mój mecz w półfinale grając  

z najmłodszym uczestnikiem Danielem. Widać, że  

to zawodowiec. Według mnie na brawa zasługuje także 

Oliwia, która jako jedyna reprezentowała płeć żeńską. 

 

B. Milo: Tak jestem pewien że otrzymała swoją 

damską nagrodę pocieszenia. Z jednej strony Ma-

ciek taki dobry zawodnik a został ogolony do zera. 

 

K. Mikrut: Tak, to duże zaskoczenie ale mam nadzieję, 

że przyłoży się bardziej do treningów i odgryzie się  

w następnej edycji. 

 

B. Milo: Ostatnie najważniejsze. Jako  

profesjonalista wolisz Pinga czy Ponga? 

 

K. Mikut: Przepraszam, ale to strasznie niewygodne  

pytanie. 

          Wywiad z Mistrzem 
Bart Milo  

Drogie Panie! Specjalnie dla was miejsce na autograf mistrza!  

Twarz Krystiana 
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  Od spotkania naukowego do tygodnia z nauką 

 17 stycznie 2018 roku odbyło się spotkanie nau-

kowe KGUJ o nawiązującej do amerykańskich klasy-

ków wystąpień publicznych nazwie „Co Koło może 

zrobić dla Ciebie”. W wydarzeniu wzięło udział  

39 osób. W czasie jego trwania  odbyło się szesnaście 

wystąpień (nie oznacza to, że tyle osób się prezentowa-

ło, oj nie, co zdolniejszych stać było na podjęcie nieco 

większej liczby tematów) podczas których głos zabiera-

li zarówno studenci oraz pracownicy naukowi IGIP   

i goście spoza naszego Instytutu.  Wystąpienia te zosta-

ły poprzedzone prezentacją, która przybliżyła uczestni-

kom spotkania naukową działalność KGUJ. Wygłosił 

ją, niżej podpisany Maciej Bryndza. W czasie spotkania 

przedstawione zostały pomysły na nowe projekty nau-

kowe i kontynuację rozpoczętych projektów oraz plany 

dotyczące wyjazdów krajoznawczych.  

 Tematyka proponowanych badań była rozległa, 

ale skoncentrowana wokół geografii fizycznej. Dendro-

morfologia, rekonstrukcja zlodowaceń czy trasy migra-

cyjne to tylko kilka przykładów. Ponadto podczas spo-

tkania poruszono wątki współpracy z kołami geologów 

i przyrodników. Najbardziej zaskakującym wystąpie-

niem była prezentacja projektu „Honorowy Południk 

Krakowski” przedstawiona przez geodetę Mariusza 

Meusa, podczas której uczestnicy spotkania poznali 

wiele geograficznych i geodezyjnych ciekawostek na 

temat Krakowa oraz zostali zaproszeni do współpracy  

i popularyzowania idei Południka Krakowskiego  

(przypis redakcji: redakcja Globusika (a przynajmniej 

jej część) uważa, że wystąpienie było paranaukowe  

i ocierające się niebezpiecznie o teorie spiskowe, turbo-

słowian i słoneczną stronę mocy). Duża ilość wystąpień 

daje nadzieje na równie dużą aktywność kołowiczów  

w rozpoczynającym się semestrze. Pierwszą odpowie-

dzią na spotkanie naukowe jest „Tydzień z nauką 

KGUJ”, będący inauguracją kilku zaproponowanych 

projektów naukowych koordynowanych przez Wicepre-

zesa KGUJ. Wśród nich będą m.in. badania dendrokli-

matologiczne, które zostaną przeprowadzone na prób-

kach pobranych podczas kołowego obozu, który odbył 

się w Bułgarii w 2014 roku. Ponadto, w laboratorium 

odbędą się analizy sedymentologiczne osadów przywie-

zionych z Łazów. Jednak działania nie będą ograniczać 

się do budynku Instytutu. Badania terenowe będą pro-

wadzone między innymi na  Ukrainie, gdzie  zajmować 

się będziemy dalszymi próbami rekonstrukcji zlodowa-

cenia zachodniej części Karpat Wschodnich, rozpoczę-

tymi podczas ubiegłorocznego obozu. W programie 

Połonina Równa i Borżawa. Drugi wyjazd planowany 

jest w nasze najwyższe góry, w celu przeprowadzania 

prostych badań nisz źródliskowych. Na celowniku ma-

my zarówno Tatry Wysokie jak i Zachodnie. Ostatnie 

wydarzenie inaugurowane „Tygodniem z nauką KGUJ” 

to warsztaty dendrogeomorfologiczne, które odbędą się 

w Łazach we wrześniu br. Spotkanie prowadzone przez 

dr Dominikę Wrońska-Wałach to nabór nie tylko 

uczestników projektu, ale także jego organizatorów. 

Gorąco zachęcam do zaangażowania się w te wydarze-

nia, ponieważ zapowiadają się bardzo interesująco! 

Maciej Bryndza 

Twarz Tygodnia Nauki - czy te oczy mogą kłamać? ^^ :* 
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             Dary, dary losu... 

Człowiek-Excel skończył sesję już po jej pierwszej  

części. Oznaczało to, że przez większą część lutego  

niespecjalnie miał się czym zajmować. Studenci byli 

albo zbyt zajęci nauką na egzaminy poprawkowe albo 

bumelowaniem, nikt więc nie zwracał uwagi na  

skromnego wirtualnego super bohatera. W poszukiwa-

niu sensu egzystencji wybrał się w długą i wyczerpują-

cą podróż po Internecie. Przejechał wszystkie poradniki 

karmienia żyraf, przemierzył wszystkie fora dla wielbi-

cieli gry w podwodne bierki, przeszedł pieszo praktycz-

nie cały YouTube, przepłynął wpław przez wszystkie 

piosenki reklamowe polskich szamb, w końcu stanął 

nad brzegiem wielkiego Oceanu Wikipedii. Tam zaczął 

losować artykuły i zauważył, że niektóre kategorie arty-

kułów wylosował częściej. To było to. Człowiek-Excel 

odnalazł sens życia. 

 Odbyło się 150 losowań artykułów. Wśród nich 

wydzielono 24 kategorię, z których najczęściej powta-

rzającą się była ta przeznaczona miastom, wsiom  

i innym miejscowością na całym Świecie. Artykuły  

o tej geograficznej tematyce stanowiły 22% wszystkich 

losowań. Drugą siłą wśród artykułów (13,33%) były te  

o sporcie. Dokładniej o obiektach, klubach, imprezach 

sportowych, o sportowcach i trenerach. Prawie 9%  

artykułów dotyczyło muzyków, zespołów muzycznych, 

ich albumów, a także instrumentów. Na czwartym  

miejscu ex aequo uplasowały się artykuły o artykule 

wojskowej i religijnej, które stanowiły po 6,67% loso-

wań. Ponad 5% stron Wikipedii dotyczyły kosmosu – 

jego podboju i ciał niebieskich. Mniej niż 5% artykułów  

opisywało znane miejsca, politykę, polityków, terminy  

i miejsca geograficzne, znane osoby niezwiązane z woj-

ną, religią, polityką (czyli głównie uczonych), wyloso-

wał też artykuły o filmach, aktorach i reżyserach,  

o zwierzętach, artykuły prawne, literaturę, niewiele  

Wikipedia powiedziała o jednostkach administracyj-

nych w różnych krajach, o architekturze, transporcie, 

słowach języka polskiego, chemii i po jednym artykule 

dotyczącym roślin, mitologii nordyckiej, filozofii, naro-

du i klęsce żywiołowej. 

 Policzone zostały również państwa, których doty-

czyły artykuły. Dla przykładu jeśli artykuł był  

o „złóbcokach”, czyli pol-

skim ludowym instrumencie  

muzycznym to został dopaso-

wany jako artykuł dotyczący 

polski z kategorii „Muzyka”. 

Więc nie dziwi fakt, że ponad 

1/4 artykułów wylosowa-

nych, bo aż 28%, dotyczy 

Polski. Bardzo dużo artyku-

łów (18%) dotyczyło rzeczy 

(np. ciał niebieskich, rodzaju 

zwierząt), których nie można 

było dopasować do żadnego 

kraju. 12% artykułów było 

amerykańskich, po około 3% 

francuskich, włoskich  

i brytyjskich. Mniej niż 3%  

artykuł wylosowanych było  

niemieckich, a także dotyczą-

cych dawnego ZSRR oraz 

Holandii, Ukrainy, Czech, 

Hiszpanii, Japonii,  

Tematyka losowanych artykułów 

Maciej Siwka 
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Węgrzech, Irlandii, Rosji i Chorwacji. 

12% artykułów to inne kraje, których 

dotyczyło mniej niż 1% wylosowanych  

i umieszczenie ich na wykresie bardzo 

by go unieczytelniło. Te kraje to Dania, 

Macedonia, Portugalia, Zjednoczone 

Emiraty Arabskie, Grecja, Estonia,  

Indie, Gwatemala, Portoryko, Austria, 

Bułgaria, Paragwaj, Finlandia, Chiny, 

Słowenia, Australia, Argentyna  

i Brazylia. 

 Tym oto sposobem Człowiek-

Excel wrócił do żywych i dziarskim  

krokiem wkroczył w nowy semestr  

i czyha na nowe rzeczy do policzenia  

i zestawienia ich w wykresikach. 

       Reaktory strachu 

 Gdy podejmujemy rozmowę na temat elektrowni 

jądrowych, w naszych głowach ukazują się  

najczarniejsze myśli. Samo słowo „nuklearny” powodu-

je niezrozumiały strach. Zazwyczaj utożsamiamy je  

z niebezpieczeństwem czy grzybami atomowymi i są to 

nasze pierwsze skojarzenia. Metody pozyskiwania ener-

gii z pierwiastków promieniotwórczych zostały nazwa-

ne technologią, na którą ludzkość nie jest jeszcze goto-

wa. Sama myśl o tym, że w okolicy twojego miejsca 

zamieszkania miałaby powstać elektrownia jądrowa jest 

powodem zdenerwowania. To uczucie rozdarcia nie 

daje mi spokoju. Świadomość, że te elektrownie są 

znacznie bardziej efektywne, ekologiczne, po prostu 

lepsze.  Świadomość, że mimo to społeczeństwo nadal 

woli wykorzystywać technologie sprzed ponad stu lat. 

Ta okazja została źle wykorzystana w przeszłości. 

Szansa by uczynić naszą produkcję energii lepszą zosta-

ła zmarnowana, a kiedy naukowcy próbują dać jej drugą 

szansę, natrafiają na poważną barierę. 

 Najważniejszym problemem związany z energią 

atomową jest to, że mało kto chce o tym rzetelnie mó-

wić, a jeszcze mniej ludzi chce o tym słuchać. Fala  

negatywnych emocji ze strony odbiorców jest zwykle 

za silna, żeby ktokolwiek dokończył to co ma do powie-

dzenia. Dane,  którymi operuje się w dyskusji publicz-

nej w dzisiejszych czasach są przestarzałe. Nikt nie  

podejmuje się trudu przekazywania nowych  wiadomo-

ści, a szukając informacji natrafia się tyko na artykuły 

zwiastujące apokalipsę. Rozmawiając o energetyce  

jądrowej, społeczeństwo przywykło do widoku  

elektrowni z wielkimi, walcowymi kominami, z których 

wydobywają się tony pary wodnej.   

Bart Milo  

Państwa, których dotyczyły losowane artykuły 

Efekt stosowania energetyki jądrowej według znacznej  części  populacji 
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Prawie wszystkie inwestycje tego typu powstały  

35 i więcej lat temu. Nie dość, że od lat zaprzestano 

budowy nowych elektrowni, to nikt nie jest w stanie ich  

unowocześniać. Technologia jest przestarzała, materiały 

z których reaktory są zbudowane zostały poważnie  

zdegradowane, co powoduje wzrost niestabilności tych 

placówek. W ciągu najbliższych lat wszystkie elektrow-

nie będą musiały zostać zlikwidowane. W przeciwnym 

wypadku niebezpieczeństwo związane z ich użytkowa-

niem będzie zbyt wysokie, a katastrofa nieunikniona. 

 Gdy wydawało się, że wszystkie drogi prowadzą 

do końca energetyki jądrowej, na horyzoncie pojawiła 

się nadzieja. Uniwersytet Kalifornijski ukazał wyniki 

swoich najnowszych badań nad zupełnie nowym typem 

reaktora, który zwalczył dwie największe wady starych 

elektrowni jądrowych. Najważniejszą zaletą  

nowopowstałego typu reaktorów jest to, że rdzeń reak-

tora nuklearnego nie jest w stanie się stopić, gdyż jest 

już płynny. Meltdown to powód wszystkich katastrof 

reaktorów jądrowych, jakie miały miejsce  

w przeszłości. Kolejny problem jaki został pokonany to 

ilość toksycznych odpadów. Została ona zmniejszona o 

połowę. Poprzednia generacja reaktorów, ta do której 

należy większość funkcjonujących elektrowni  

jądrowych, wykorzystuje do 4-5%  energii którą można 

wydobyć z rudy uranu. Reszta surowca traktowana jest 

jako radioaktywne odpady. Ocenia się, że w przeciągu 

roku można by ograniczyć produkcję zanieczyszczeń. 

Każde 10 ton odpadów zostałoby zredukowane do 4,8 

tony. Wynika to z tego, że surowiec znajduje się  

w płynnym reaktorze, nowe, zaawansowane  

elektrownie będą w stanie przetwarzać tą samą ilość 

przez dłuższy czas. Nowe, niekonwencjonalne postacie 

paliwa pozwalają osiągać dużo lepsze wyniki od  

klasycznych „prętów” z uranu. Mowa przecież o zupeł-

nie nowym rodzaju  reaktora: „z rdzeniem usypanym”. 

Surowiec jest zamknięty w ceramicznej kuli, przypomin 

jącej kamień, stąd nazwa „pebble”. Dzięki tej obudowie 

każdy kamyk jest zdolny do samoczynnego schłodznia. 

Stare elektrownie musiały być wyposażone w zapasowe 

generatory prądu i olbrzymie ilości wody potrzebnej do 

schłodzenia reaktora w razie awarii. Możliwość paliwa, 

do chłodzenia bez potrzeby bodźców zewnętrznych 

okazała się zbawienna.  

 Kolejnym ważnym elementem jest znalezienie 

inwestora, który podejmie się zbudowania takich  

elektrowni, a co najważniejsze postara się zmienić  

zdanie opinii publicznej. Nowe elektrownie zupełnie nie 

przypominałyby tych starych. Mogą przybierać różne 

rozmiary i kształty. Szerokie próby popularyzowania 

nowej technologii prowadzi amerykańska organizacja 

„Transatomic”. Na własnej stronie stale aktualizuje  

dane na temat swych badań. Zaprezentowała także mo-

del kompletnie nowego reaktora, który podobnie wyeli-

minował wcześniej wspomniane problemy. Reaktor 

MSR - (Molten Salt Reactor), chłodzony stopionymi 

solami. W tym przypadku paliwo przypomina dobrze 

wszystkim znany „Solnik”. Reaktor uzyskał najlepsze 

oceny ze strony organizacji zajmujących się elektrow-

niami jądrowymi, ze względu na zamknięty cykl  

paliwowy, oraz brak zagrożenia roztopienia się rdzenia, 

gdyż ponownie – jest płynny. 

Oznacza to że taka elektrownia może powstać wszę-

dzie, przy bardzo niskim zagrożeniu. Czy jesteśmy  

w stanie sobie wyobrazić, prywatne reaktory do których 

potrzeba surowców przypominających butle gazowe? 

Po wyczerpaniu się energii potrzeba będzie tylko wy-

mienić uran na nowy. Może do elektrowni będą przy-

jeżdżać ciężarówki przewożące całe reaktory (nie wiem 

czy nie zgubiłem się – czy wynika to gdzieś wcześniej  

z tekstu?), a wszystko to będzie się działo na naszych 

oczach, bez grozy i paniki. Powinniśmy zacząć sobie 

uświadamiać fakt, że od jutra dzielą nas tylko krótkie 

dni. Jedynym problemem stojącym nam na drodze są 

oczywiście pieniądze. 

O więcej informacji: 

http://www.transatomicpower.com 

https://www.universityofcalifornia.edu 

Nowy rodzaj paliwa do reaktorów 
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Kołowe Ciacho 

Raz w roku jest taki dzień, który okazuje się 

być bardzo szczególny i przyjemny dla podniebienia 

niemal wszystkich Kołowiczów. Tym razem wypadł on 

6 grudnia, w Mikołajki. Tego dnia wszyscy, którzy  

zjawili się wieczorem w siedzibie Koła Geografów UJ 

mogli doświadczyć wielu słodkich, w dosłownym zna-

czeniu tego słowa, chwil i doznań. A wszystko to wyda-

rzyło się wskutek konkursu na najlepsze i najsmaczniej-

sze Kołowe Ciacho. Odbywa się on zgodnie z coroczną 

już tradycją na początku grudnia i polega na prezentacji 

upieczonych wcześniej ciast, ich degustacji, ocenie oraz 

wyłonieniu najbardziej ciachowego zwycięzcy przez 

jury.  

Konkurs rozpoczął się punktualnie o godz. 

19:00. I w tym roku uczestnicy Kołowego ciacha nie 

zawiedli swoją pomysłowością a zacięta walka o nagro-

dę trzymała w napięciu do ostatniej chwili, kiedy to jury 

ogłosiło swój werdykt. W wydarzeniu wzięło udział 

pięciu kołowych „cukierników”. O pierwsze miejsce 

walczyły ze sobą następujące geograficzne przysmaki: 

Ciasto nr 1 – „Chów trzody chlewnej” w wykonaniu 

Elżbiety Krąż; 

Ciasto nr 2 – „Wielki wybuch czekolady” w wykonaniu 

Dawida Bochnaka; 

Ciasto nr 3 – „Ciasto rozkosznie uławicone” w wykona-

niu Gabrieli Dąbek; 

Ciasto nr 4 – „Słodki materiał piroklastyczny” w wyko-

naniu Macieja Siwki; 

Ciasto nr 5 – Gleby poligonalne i ornitogeniczne w ob-

szarze gniazdowania kolonii alczyków w zlewni Fugle-

bekken” w wykonaniu Sylwii Bartkowiak. 

Tegoroczne Kołowe ciacho oceniało niezależne 3-

osobowe jury, które brało pod uwagę smak, wygląd, 

zapach, konsystencję oraz nazwę ciasta. Zasiadło ono  

w pokoju zarządowym i tam w skupieniu szczegółowo 

oceniało każdy wypiek. W jego składzie znalazły się 

same ważne osobistości: 

1. Grzegorz II Spytkowski – obecny wtedy Prezes 

Koła Geografów UJ; 

2. Kamila Rajca – Prezes Koła Naukowego Geolo-

gów Studentów UJ; 

3.   Paweł Krąż – doktorant w Zakładzie Geografii Fi-

zycznej w IGiGP. 

Pierwsze miejsce w konkursie bezapelacyjnie 

wygrała Sylwia Bartkowiak i jej „glebowe” ciasto. 

Składniki, które do wypieku użyła zwyciężczyni,  

zdobyły podniebienia wszystkich członków jury i było 

już wiadomo, do czyich rąk trafi główna nagroda – fo-

remki do pieczenia ciast. Oby przydały się Sylwii rów-

nież i w przyszłym roku. Drugie miejsce przyznano dla 

„Ciasta rozkosznie uławiconego” szczęśliwej Gabrieli 

Dąbek. Nazwa ciasta była zobowiązująca i wybroniła 

swój tytuł godnie zajmując mocną drugą pozycję.  

Ciasto powaliło na kolana nie tylko jury, ale również 

wszystkich degustujących, obecnych w Kole, gdyż 

otrzymało także nagrodę publiczności! Trzeba przy-

znać, że czekoladowe dzieło zniknęło ze stołu błyska-

wicznie a Gaba otrzymała blachę oraz silikonową matę 

do pieczenia ciast. Trzecie miejsce zagarnęła Elżbieta 

Krąż i jej ciasto-Świnka, które wbrew oczekiwaniom 

niektórych osób wcale nie było w smaku wieprzowe. 

Jury oszalało na punkcie różowego, rozlanego po całym 

czekoladowym cieście lukru i nie mogło powstrzymać 

się od podjęcia decyzji, by świnka także znalazła się na 

podium. Nagrodą okazały się stemple do ciast – z pew-

nością znajdą swoje miejsce obok innych pieczątek  

w dziekanacie:) Ale to nie wszystko. Na czwartym 

miejscu ex aequo uplasowali się Maciej Siwka oraz 

Dawid Bochnak. „Słodki mater iał piroklastyczny” 

Macieja został wykonany na podstawie przepisu „Ciasta 

milionera”. Nikt do tej pory nie wie czy Maciej po tym 

jak został Prezesem jest milionerem, ale z pewnością 

jego ciasto miało milion kalorii, dzięki czemu nikt koło 

niego nie mógł przejść obojętnie.   

Elżbieta „Pani Ela” Krąż  

Znajdź kogoś kto będzie patrzył  tak na Ciebie! 
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„Wielki wybuch czekolady” Dawida również okazał się 

niezwykłym wypiekiem. Jak wspomniał sam laureat – 

wystarczyło zmieszać mąkę, cukier, kakao i trochę mi-

łości. Zdecydowanie trzeba więc przyznać, że było to 

ciasto zrobione „od serca”.  

 Po ogłoszeniu wyników, obecny wtedy Prezes 

KGUJ – Grzegorz II Spytkowski, wręczył nagrody dla 

najlepiej myjących kubki w III edycji tego konkur-

su. Zwycięzcami okazali się ex aequo Gabriela Dąbek 

oraz Grzegorz Smułek, którzy w ciągu 65-ciu dni umyli 

po 108 (!) kubków. 

W czasie trwania słodkiego przyjęcia odwiedził 

nas niespodziewanie dr hab. Mirosław Żelazny, opiekun 

KGUJ, któremu na szczęście udało się zdegustować 

trochę geograficznych przysmaków. Tego dnia niestety 

zabrakło Mariusza Hajdo, byłego Prezesa KGUJ, który 

podczas swojej kadencji zapoczątkował konkurs w 

2009 roku. Kołowe ciacho trwa do dzisiaj i cieszy się 

ogromną popularnością wśród wszystkich Kołowiczów. 

 Warto wspomnieć, że w każdym upieczonym 

cieście znalazła się nuta czekolady, a to świadczy tylko 

o tym, że jest ona w stanie podbić niemal każde serce. 

Można by odważnie stwierdzić, że to właśnie ona spra-

wiła, iż wszyscy zawodnicy zapomnieli o rywalizacji  

i pojednali swój czas, energię oraz wysiłek w jedną 

wielką czekoladową słodycz, która udzieliła się wszyst-

kim obecnym na spotkaniu. Chyba każdy, kto uczestni-

czył w tym słodkim wydarzeniu, uważa je za udane.  

A najważniejsze w tym wszystkim jest to, że absolutnie 

nikt z siedziby Koła Geografów UJ  tego wieczora nie 

wyszedł głodny! 

 

Pukają do drzwi nieśmiało 

We dwoje lub samotnie 

Potem czy mogą wpaść koledzy pytają 

Wyrabiają sobie klucze 

Po godzinie lub dwóch 

I wpada ich więcej 

I wpuszczają o przeźroczystych oczach 

Przyjaciółkę 

Wchodzą i wychodzą 

Rano nie ma ich 

I nie chcesz ich znać 

Browarki (w.) 

………………………………………………………... 

Zeszytów nowych 

Kupiłem pięć 

Chyba mając w głowie  

Że z nimi kupuję też chęć 

By co rano o ósmej 

Za sobą mieć śniadanie 

By co wieczór o jedenastej 

Móc stwierdzić na jutro przygotowanie 

 

Kupiłem też trzy długopisy 

I kolorowe naklejki 

Chyba licząc, że będą 

Protezą sumienności i pamięci 

Plecak wyprałem na 90 stopni 

Myślę o karnecie na siłownię 

Ogólnie to dużo teraz myślę 

Że słowa pętla bądź koło dużo mówią o mnie 

 

Nowy semestr nowy ja (w.) 

Pan Prezes wręcza i gratuluje 

 Kącik poezji (Wacka i Siwki)  
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Z imienia Cię nie wymienię 

Bo trochę się wstydzę 

 

Patrzę gdzie byłaś 

Już Droga Geografko  

Widzę że lubisz 

Przypiąć kawałek świata do spodni 

Wspomnień agrafką 

 

Chyba lubisz patrzeć 

Jak przed oczami  

Przesuwają się miejsca 

Ja lubię patrzeć jak przesuwasz się ty 

gdy zamykam swoje nocami 

 

I razem z tobą 

Z krawieckimi materiałami 

Chciałbym szukać sklepu 

Razem z tobą 

Bawić się agrafkami (w.) 

……………………………………………………… 

"O Atlasie"  

O Atlasie, kim Tyś dla nas?  

Tytanem, bóstwem, czy Herosem?  

Postać legendą owiana,  

warto przejąć się jej losem.  

 

Ziemia oparta na barkach.  

Niejeden pisał o Tobie 

pisarz, niejedna pisarka,  

i ja dziś piszę coś sobie.  

Ziemia się wspiera na Tobie.  

Ziemia docenia starania.  

Ziemi potrzebny tyś Chłopie!  

By uniknąć załamania.  

 

Aby w trudzie ulżyć Ci ździebko,  

Będzie czerpało radochę,  

każdy student, każde dziecko  

Mogąc przeglądać Cię trochę.  

 

Zostałeś więc w księgę zaklęty,  

Leżysz na co dzień między nami,  

Tobą jest student przejęty,  

Kiedy nadchodzi egzamin. (s.) 

…………………………………………………………. 

"O Excelu"  

Wiersze, kolumny  

Wszelkie formuły  

Jesteś rozumny  

Piękny i czuły  

Komórki, tabele  

Obramowane  

Rekordów wiele  

Sformatowane  

Funkcjo jeżeli  

Masz wielbicieli  

Wszyscy by chcieli  

Tak mnożyć i dzielić (s.) 
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 Kącik poezji (Wacka i Siwki)  



                              GEOGRAFIOŁY 

Nieprawda że... Okiem Redakcji 
 

… Kubek jest jak podwójne espresso 

 

… Smułek lizał Chupa Chupsa 

 

… Sylwia łechta ludzi po EGEO 

 

… Lila ergo sum 

 

… EGEO ergo SUM 

 

… glifosat produkuje dekodery satelitarne 

 

… Marysia miała chrzest cywilny 

 

… Wacek jest na 1 roku SUMo 

 

… Ala ma w nosie gluten 

 

… w Mutawinti National Park są malunki naskalne  

Inków 

 

… Wiktor wie, gdzie jest Mutawinti 

 

… ktokolwiek wie o co chodzi z Mutawinti 

 

… Bochnak jest młodszym bratem Pawła Krąża 

 

… Musielok straszy w labach, jak Biała Dama, kiedy 

nikt nie patrzy 

 

… Masaj składa wnioski do NCN o opiekunkę  

i pieluchy 

 

… Adam zrobił Żanecie inside joke’a 

 

… Wacka rozpiera makaron 

 

… głodnej Sylwii chłop na myśli 

 

… Siwka obchodzi sześciu króli 

 

… Siwka nosi gorące kubki w kurtce bo mu cieplej 

 

… Gaba jeździ Christallerem 

 

… Święto robotników portowych to inaczej Harbourka 

 

… Szubi ma KRASOmózgowie 

 

… Metodologia była kozacka 

 

… Ania wie o co biega 
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