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1. DANE ZWIĄZANE Z KOŁEM NAUKOWYM
 Opiekun Koła :
 dr inż. Ewa Welc – do 31.12.2015r. (tel. 617-51-10; e-mail: welc@agh.edu.pl)
 dr Elżbieta Gałka – od 01.01.2016r. (tel. 617-24-19; e-mail: egalka@agh.edu.pl)
 Zarząd Koła:
 Prezes:
 Zastępca:
 Sekretarz:
 Skarbnik:

Agnieszka Handzlik (tel. 516 170 837; ahandzlik7@gmail.com)
Adrianna Kawka
Gabriela Mączyńska
Wojciech Lewicki

 Adres strony internetowej:
www.geoturystyka.agh.edu.pl
 Adres e-mail:
geoturystyka.agh@gmail.com
 Liczba członków koła na dzień 31.12.2015:
23 osoby

2. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA KOŁA:
 Działalność naukowa:
 Organizacja 56 Konferencji Studenckich Kół Naukowych pionu Górniczego w ramach sekcji V
Geoturystyka. Do sekcji zgłoszono 10 referatów.
I miejsce:
Katarzyna Turek (KN Geoturystyka) i Dawid Mazur (KN „Strati”)
II miejsce:
Artur Hachaj (KN Geoturystyka)
III miejsce:
Adrianna Kawka (KN Geoturystyka)
 Udział (referaty, osobisty) w konferencjach członków koła
 Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ochrona Środowiska w Unii Europejskiej”
(16.05.2015r.)
 Wyjazd w ramach XX Konferencji Studenckiego Ruchu Naukowego „Bartkowa 2015” do
Bartkowej (23-25.10.2015r.)
 Organizowane przez Koło konferencje i spotkania naukowe
 W ramach 56 Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego organizacja
sekcji V – Geoturystyka (10.12.2015r.)
 Wieczór Iberyjski (19.05.2015r.)
 Wieczór Norweski (24.11.2015r.)
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 Udział Koła w badaniach naukowych Uczelni, Wydziału, projektach indywidualnych
 Rozpoczęcie prac nad projektem zagospodarowania terenu nieczynnego kamieniołomu
piaskowców w Kozach.
 Badania podwodne charakteru zbiornika powyrobiskowego Kamieniołomu w Kozach pod
kątem uprawiania turystyki (22.10.2015r.)
 Rekonesans terenowy pod kątem inwentaryzacji przyrodniczo – geologicznej na terenie
kamieniołomu w Kozach (11.04.2015r.)
 Badania terenowe dla celów oceny zagospodarowania geoturystycznego na terenie Geoparku
Łuk Mużakowa (22.05.2015r.)
 Działalność Edukacyjna Koła: (daty, ilość uczestników, cel działania)
 Wyjazdy (ćwiczenia terenowe, warsztaty wyjazdowe, wyprawy naukowo – dydaktyczne) – data,
cel wyjazdu, ilość uczestników)
 Wyjazd naukowy do kamieniołomu w Kozach (11.04.2015r.; 9 osób)
 Drugi wyjazd naukowo-dydaktyczny do kamieniołomu w Kozach (7.11.2015r.; 5 osób)
 Wyjazd naukowo-dydaktyczny do Geoparku „Łuk Mużakowa” (22-24.05.2015r.; 25 osób)
 Organizowane przez Koło szkolenia, programy edukacyjne, stażowe itp.
 Szkolenie wewnętrzne (dla nowych członków koła) dotyczące sponsoringu (16.12.2015r.)
 Szkolenie wewnętrzne dotyczące projektowania tablic informacyjnych (20.12.2015r.)
 Prowadzenie strony internetowej koła, kołowego fanpage’a na Facebooku oraz aktualizacja
materiałów w przydzielonej gablocie w ramach działalności popularno-naukowej (2015r.)
 Działalność społeczna Koła
 Organizacja Krakowskiego Wyścigu Autostopowego „Krakostop 2015” (29.04-03.05.2015)
 Organizacja i prowadzenie własnego stoiska w ramach Dni Otwartych AGH (17.04.2015r.)
 Organizacja i prowadzenie własnego stoiska w ramach Targów Organizacji Studenckich.
Prezentacja Koła i jego działalności wśród studentów pierwszego roku AGH (22.10.2015r.)
 Nabór nowych członków, będący efektem prowadzenia promocji Koła na WGGiOŚ (2015r.)
 Promocja czasopisma „Geotourism/Geoturystyka” (2015r.)
 Przeprowadzenie wyborów nowego zarządu Koła (20.11.2015r.)
Podczas tajnego głosowania wybrano:

Prezes:
Wice-Prezes
Skarbnik
Sekretarz

Agnieszka Handzlik (IV rok, OŚ)
Adrianna Kawka (II, TiR)
Wojciech Lewicki (III, TiR)
Gabriela Mączyńka (IV, TiR)

 Działalność rekreacyjno – turystyczna Koła
 Wyjazd do rezerwatu kulturowego Park Mużakowa (22.05.2015r.)
 Projekt „Geoturysta w podróży” (2015r.)
 Projekt „Geocatching w Krakowie” (19.12.2015r.)
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3. Szczegółowe opisy działalności koła wymienione w drugiej części:
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
 Do 56 Konferencji Kół Naukowych organizowanej przez KN Geoturystyka, w ramach V sekcji KN
Geoturystyka zostało zgłoszonych 10 referatów. Jeden referat wygłoszony został przez członka
Studenckiego Koła Naukowego Stratygrafii „Strati”.
 I miejsce:
Katarzyna Turek (KN Geoturystyka) i Dawid Mazur (KN „Strati”)
 II miejsce:
Artur Hachaj (KN Geoturystyka)
 III miejsce:
Adrianna Kawka (KN Geoturystyka)
Tematy referatów wygłoszonych w ramach Sekcji V „Geoturystyka”:

SZYMON BOLEK

Rosnąca popularność pasiastego skarbu z Polski

JOANNA FIAŁKOWSKA
ARTUR HACHAJ

Tajemnice Doliny Luizy
Badanie charakteru zbiornika powyrobiskowego Kamieniołomu w
Kozach pod kątem uprawiania turystyki podwodnej
ADRIANNA KAWKA
Polodowcowe perły Norwegii
DAWID MAZUR
Szczątki mamuta włochatego w osadach aluwialnych rzeki Wisłoka
(Podgrodzie k/Dębicy)
KATERYNA MYKHAILOVA Perspektywy zagospodarowania wyspy Sachalin względem turystyki
aktywnej i geoturystyki
DAWID SEKTA
Geoturystyka na poziomie 320
KATARZYNA TUREK
Projekt tablic informacyjnych dla rezerwatu przyrody „Przełom Białki
pod Krempachami”
W skład komisji na konferencji wchodziły następujące osoby:
dr inż. Ewa Welc – Przewodnicząca Komisji
dr inż. Renata Stadnik
dr inż. Wojciech Mayer
dr Elżbieta Gałka
dr Izabela Kapera
Wojciech Lewicki – przedstawiciel studentów
Wybierana była również nagroda publiczności, która w tym roku przypadła Dawidowi Sekcie.
 Udział (referaty, osobisty) w konferencjach członków koła
 Współpracujący z KN Geoturystyka student Dawid Sekta (wydział GiG), w dniu 16 maja 2015
roku wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ochrona Środowiska w Unii
Europejskiej” z referatem pt.: „Geoturystyka, jako forma budowania świadomości społecznej”.
 W dniach 23-25.10.2015 dwoje członków Zarządu KN Geoturystyka: Agnieszka Handzlik
i Wojciech Lewicki uczestniczyli w XX Konferencji Studenckiego Ruchu Naukowego
„Bartkowa 2015”. Koła Naukowe AGH Pionu Górniczego i Hutniczego prezentowały wyniki
swoich prac, prowadzonych dzięki funduszom uzyskanym w ramach Grantów JM Rektora AGH.
Członkowie naszego Koła nie brali czynnego udziału w konferencji, ponieważ w roku 2015 KN
Geoturystyka nie zgłosiło żadnego projekty do konkursu o Grant JK Rektora AGH. Celem ich
wyjazdu było zapoznanie się z charakterem tego wydarzenia i zainspirowanie się działalnością
innych Kół Naukowych. Dodatkową korzyścią udziału w konferencji była możliwość dyskusji
z prelegentami na tematy przedstawianych referatów, perspektywa nawiązania współpracy
z innymi kołami naukowymi, jak również okazja do integracji.
 Organizowane przez Koło konferencje i spotkania naukowe
 56 Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego w ramach Sekcji V
Geoturystyka (opis wydarzenia przedstawiono wcześniej)
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Wieczór Iberyjski (19 maja 2015r.)
Koło zorganizowało kolejne spotkanie z cyklu „Wieczorki tematyczne”, którego motywem
przewodnim był Półwysep Iberyjski. Koordynatorem spotkania była Gabriela Mączyńska,
a w skład zespołu roboczego wchodzili: Artur Hachaj, Piotr Kawa, Gabriela Mączyńska, Mateusz
Nita, Dawid Sekta, Katarzyna Wójcik. Przedstawione zostały dwie prezentacje. Pierwsza
wygłoszona przez Opiekunkę koła, dr inż. Ewę Welc, dotyczyła podróży do Portugali. Druga,
autorstwa Krzysztofa Pawłowskiego, opowiadała o Madrycie i Toledo. Odbył się pokaz tańca
hiszpańskiego prowadzony przez Joannę Fiałkowską. Przygotowano również regionalne dania
kuchni hiszpańskiej do degustacji. Na wieczorku obecni byli zaproszeni goście: dr hab. inż.
Marek Doktor, dr Anna Waśkowska oraz mgr inż. Maria Czuj-Górniak.
Wieczór Norweski (24 listopada 2015r.)
Na naszej uczelni odbył się Wieczorek Norweski organizowany przez Koło Naukowe
Geoturystyka. Naszymi gośćmi była grupa podróżnicza „Łowcy Horyzontów”, a dokładnie
piątka jej przedstawicieli. Zarząd koła powitał wszystkich zgromadzonych oraz wręczył
upominki swoim gościom. Następnie „Łowcy” rozpoczęli swoją prezentację. Na początek
dowiedzieliśmy się skąd się wzięli i co tchnęło ich do wyprawy na północ. Pierwsza dwójka
opowiedziała szczegółowo o organizacji dwutygodniowej wyprawy do Skandynawii
dziewięcioosobowym vanem i przekazała wskazówki jak przetrwać w dzikiej Norwegii.
Po części niezbędnych informacji nadeszła pora na premierę filmiku z wyprawy wraz
z niezbędnym komentarzem, zdjęciami i ciekawostkami o Norwegii. Tym razem z entuzjazmem
opowiadała nam pozostała trójka Łowców. Nie zabrakło chwil trwogi, zachwytu, a także
śmiechu. Niestety przewidywany czas dobiegał końca, lecz widzowie nie zawiedli zadając sporo
pytań tym samym przedłużając spotkanie z Norwegią.

 Udział Koła w badaniach naukowych Uczelni, Wydziału, projektach indywidualnych
 Członek KN Geoturystyka, Artur Hachaj w dniu 22.10.2015 wykonał badania podwodne
charakteru zbiornika powyrobiskowego kamieniołomu w Kozach.
Badania zostały wykonane pod kątem uprawiania turystyki podwodnej, mposłużyły także
do pobrania prób do analiz chemicznych. Następnie w laboratorium hydrogeologicznym
przeprowadzone zostały badania dotyczące chemicznego składu wody w zbiorniku, w celu
porównania ich z przeprowadzonymi badaniami w roku 1993.
 W dniu 11.04.2015 wykonano badania terenowe na terenie kamieniołomu w Kozach.
Przeprowadzono rekonesans terenowy pod kątem inwentaryzacji przyrodniczogeologicznej.
Podczas wyjazdu uczestnicy poznali charakter skał fliszowych, budujących masyw Beskidu
Małego. Ponadto zidentyfikowali struktury właściwe tym utworom i udokumentowali
fotograficznie znalezione okazy.
 Analiza i ocena zagospodarowania geoturystycznego na terenie Geoparku Łuk Mużakowa
w dniu 22.05.2015 r. w celu wykorzystania tak zdobytej wiedzy przy tworzeniu projektu
zagospodarowania terenu kamieniołomu w Kozach
Uczestnicy wyjazdu udali się na geościeżkę „Dawna Kopalnia Babina”, która położona jest
w obszarze dawnej, podziemnej i odkrywkowej eksploatacji węgli brunatnych i iłów
ceramicznych w okolicach Łęknicy. Obecnie teren ten wyzbył się swojego industrialnego
charakteru i zachwyca różnorodnością środowisk, którą można zaobserwować w jeziorkach
powstałych po wydobyciu surowców. Uczestnicy zapoznali się z infrastrukturą turystyczną
na ternie geościeżki. Zwrócono uwagę na ciekawe rozwiązania w terenowe, pozwalające
wyeksponować wartościowe elementy środowiska, jednocześnie chroniąc je przed dewastacja
przez turystów. Zostały zebrane materiały i dokumentacja fotograficzna, potrzebne do wykonania
oceny zagospodarowania danego terenu.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA KOŁA
 Wyjazdy (ćwiczenia terenowe, warsztaty wyjazdowe, wyprawy naukowo – dydaktyczne) – data, cel
wyjazdu, ilość uczestników)
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 Wyjazd naukowy do kamieniołomu w Kozach – 11.04.2015
Wyjazd terenowy do kamieniołomu w Kozach miał na celu zapoznanie się z terenem
kamieniołomu, jak również z charakterem miejscowości. W wyjeździe udział wzięło 9 członków
koła. Pierwszym punktem wyjazdu była wizyta w Pałacu Czeczów, który znajduje się w centrum
Gminy Kozy. Podczas zwiedzania działającej tam Izby Historycznej członkowie zapoznali się
z historią gminy, kulturą i tradycjami mieszkańców. Ponadto przytoczona została historia
eksploatacji kamieniołomu. Po wizycie w Pałacu Czeczów, Kołowicze udali się
do kamieniołomu, który znajduje się w południowej części Gminy Kozy na stoku góry Hrobaczej
Łąki (Beskid Mały). Na miejscu zapoznali się z morfologią i geologią terenu kamieniołomu.
Rozpoznano większość form i struktur geologicznych, charakteryzujących piaskowce warstw
lgockich kamieniołomu w Kozach. Ponadto zwrócono uwagę na procesy sukcesji na danym
terenie, gatunki chronione roślin i zwierząt, jak również na problemy związane z osuwaniem się
terenu hałd i obsypywaniem ścian kamieniołomu.
 Drugi wyjazd naukowo-dydaktyczny do Kamieniołomu w Kozach – 7.11.2015
W ramach projektu kołowego „Zagospodarowanie nieczynnego kamieniołomu piaskowca
w Kozach, został zorganizowany wyjazd dla nowych członków koła. Tradycyjnie na początku
uczestnicy odwiedzili pałac Czeczów w centrum gminy Kozy, a potem udali się
do kamieniołomu. Na miejscu nowi Kołowicze zostali zapoznani z terenem badań,
zidentyfikowali cenne walory geologiczne kamieniołomu. Uczestnicy wyjazdu przeprowadzili
wywiady środowiskowe z turystami odwiedzającymi ten teren, dotyczące zagospodarowania tego
obiektu. W odpowiedzi spotkali się z aprobatą tego pomysłu.
 Wyjazd naukowo-dydaktyczny do Geoparku „Łuk Mużakowa” – 22-24.05.2015
Wyjazd został zorganizowany dla członków i sympatyków KN Geoturystyka do Geoparku
Łuk Mużakowa. Po przyjeździe do Łęknicy i zakwaterowaniu, miało miejsce wyjście do Parku
Mużkowskiego będącego jednym z 14 obiektów w Polsce wpisanym na Światową Listę
Dziedzictwa UNESCO. Jest to najwybitniejszy przykład ogrodnictwa krajobrazowego w stylu
angielskim w Europie. Całe założenie parkowe ma 728 ha, rozciągających się po obu stronach
Nysy Łużyckiej. Podczas spaceru po parku uczestnicy wycieczki chętnie zwiedzili wystawę
o jego założycielu, która znajdowała się w Nowym Zamku położonym w centralnym punkcie
Parku Mużkowskiego. Uczestnicy wycieczki udali się na geościeżkę „Dawna Kopalnia Babina”,
która zakończyła się w Czaplach Nowych. Ścieżka położona jest w obszarze dawnej, podziemnej
i odkrywkowej eksploatacji węgli brunatnych i iłów ceramicznych. Dzisiaj teren ten wyzbył się
swojego industrialnego charakteru i zachwyca różnorodnością środowisk, którą można
zaobserwować w jeziorkach powstałych po wydobyciu surowców.
 Organizowane przez Koło szkolenia, programy edukacyjne, stażowe itp.
 Szkolenie wewnętrzne dotyczące sponsoringu – 16.12.2015
Szkolenie dla nowych członków koła dotyczące sponsoringu, prowadzone było przez
Agnieszkę Handzlik i Ewę Kardasińską. Uczestnicy wysłuchali praktycznych porad, w jaki
sposób pozyskiwać sponsorów przy organizacji imprez studenckich. Celem spotkania było
pozyskanie grupy ludzi, która pomoże organizatorom w szukaniu i pozyskiwaniu środków
na przeprowadzenie Krakowskiego Wyścigu Autostopowego 2016.
 Szkolenie wewnętrzne dotyczące projektowania tablic informacyjnych – 20.12.2015
Szkolenie zostało zorganizowane, dla grupy studentów, która zajmuje się projektowaniem
tablicy geoturystycznej dla gminy Żegocina. Na spotkanie zostali zaproszeni: opiekun KN dr inż.
Ewa Welc, dr Elżbieta Gałka oraz mgr inż. Andrzej Joniec. Mgr inż. Andrzej Joniec przedstawił
krótko charakterystykę geologiczną obszaru i przekazał swoje sugestie odnośnie projektu tablicy.
Dr inż. Ewa m. Welc udzieliła podstawowych informacji dotyczących zasad projektowania tablic
geoturystycznych. Uczestnicy spotkania mieli też możliwość dyskusji nad gotowymi projektami
tablic geoturystycznych, autorstwa studentów TiR, opracowanych w ramach jednego
z przedmiotów realizowanego na kierunku TiR. Spotkanie zakończyło się zakreśleniem dalszego
planu działania i kolejności dalszych prac nad projektem.
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Prowadzenie strony internetowej Koła, kołowego fanpage’a na Facebooku, aktualizacja
materiałów w przydzielonej gablocie (działania całoroczne, 2015r.)
Aktualizacja strony internetowej – członkowie Koła dbają o przekazywanie informacji o swojej
działalności studentom naszego Wydziału poprzez aktualizację strony internetowej
(www.geoturystyka.agh.edu.pl), którą w 2015 roku opiekowała się studentka IV roku TiR,
Gabriela Mączyńska.
Profil KN Geoturystyka na Facebooku – w 2015 roku opiekę nad platformą koła kontynuowały
studentka kierunku Turystyka i Rekreacja, Gabriela Mączyńska, oraz prezes koła, Agnieszka
Handzlik. Strona wykorzystywana jest do promocji działalności członków koła wśród studentów
AGH oraz szerokiej społeczności Facebooka. Na platformie umieszczane są linki do ciekawych
materiałów znajdujących się na stronie internetowej koła. Platforma służy także do
organizowania i koordynowania poszczególnych działań koła.
Aktualizacja gabloty koła – gablota znajdująca się na II piętrze budynku A0 jest na bieżąco
aktualizowana przez członków Koła. Można znaleźć w niej informacje o ostatnich i
wydarzeniach oraz opis projektów, które realizowane są w roku bieżącym. W gablocie znajdują
się aktualny adres strony internetowej, a dzięki różnym opcjom kontaktu z członkami zarządu,
zainteresowane osoby mają możliwość dołączenia do „Geoturystów” w każdej chwili.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA KOŁA
 Organizacja Krakowskiego Wyścigu Autostopowego „Krakostop 2015”
W roku 2015 organizatorzy napędzeni pozytywną energią i doświadczeniem zorganizowali trzecią
edycję wyścigu. Tym razem przed uczestnikami postawili niemałe wyzwanie, ponieważ meta wyścigu
oddalona była o 1600 km od Krakowa. Celem tegorocznego wyścigu autostopowego była mała
miejscowość Isolabona we Włoszech. Ta niewielka wioseczka położona w Alpach Liguryjskich,
nieopodal granicy z Francją zachwyciła zarówno organizatorów jak i uczestników Krakostopu.
Tegoroczny wyścig wyruszył dnia 29 kwietnia z placu przy budynku D10. Najpierw przeprowadzono
proces rejestracji, a sam wyścig wystartował o godzinie 10:00. Pierwsza para na mecie pojawiła się
po upływie 28 godzin od startu. Parę minut później pojawiła się druga para. Trzecia natomiast dotarła
1,5 godziny później. Trzecia edycja przekonała organizatorów o wciąż rosnącym potencjale tej imprezy
z roku na rok.
Krakostop staje się rozpoznawalną imprezą studencką, która łączy ludzi z pasją. Jest to okazja
na spędzenie majowego weekendu w niezapomniany sposób, który uczestnicy i organizatorzy będą
wspominali przez długi czas, a na pewno do następnej edycji.
 Organizacja i prowadzenie własnego stoiska w ramach Dni Otwartych AGH (17.04.2015r.)
Członkowie KN Geoturystyka wzięli czynny udział w dniach otwartych AGH w kwietniu 2015
roku, obsługując stanowisko informacyjne Koła Naukowego „Geoturystyka”, w ramach którego
promowali Wydział GGiOŚ, kierunek studiów „Turystyka i Rekreacja”, a także działalność Koła.
 Organizacja i prowadzenie stoiska w ramach Targów Organizacji Studenckich (22.10.2015r.)
Koło Naukowe Geoturystyka czynnie włączyło się w udział w Targach Organizacji Studenckich.
Stoisko Koła mieściło się na drugim piętrze budynku A0. Zadbano o odpowiednie przygotowywane –
rollup’y, plakaty, czasopisma „Geoturystyka”, zdjęcia i czerwony obrus wpływały na widoczność
naszego stoiska. Przygotowana została multimedialna prezentacja, wyświetlana na laptopie.
Członkowie zadbali również o drobne upominki dla gości tj. zakładki do książek i słodycze. Podczas
Targów Kołowicze promowali wśród studentów AGH działalność Koła, zapoznawali z realizowanymi
projektami i informowali o naborze nowych członków.
 Nabór nowych członków (2015r.)
W efekcie prowadzonej promocjikoła wśród studentów WGGiOŚ w październiku i listopadzie
2015 roku, Koło liczy obecnie 23 oficjalnych członków. KN Geoturystyka zrzesza studentów
z kierunków: Turystyka i Rekreacja, Górnictwo i Geologia, Ochrona Środowiska, Ekologiczne Źródła
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Energii. KN Geoturystyka podjęło się współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Stratygrafii
„Strati” w celu wspólnego zgłoszenia wniosku o Gant Rektorski, oraz współpracy dotyczącej
dokumentacji geologicznych. Działalność KN Geoturystyka potwierdza konieczność połączenia
specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin naukowych na płaszczyźnie geoturystyki w celu
skuteczniejszego rozwoju tej formy turystyki w Polsce i na świecie.
 Promocja czasopisma „Geotourism/Geoturystyka” (działania całoroczne, 2015r.)
Czasopismo jest promowane przez Koło „Geoturystyka” m.in. na Targach Organizacji
Studenckich odbywających się na Wydziale GGiOŚ oraz na Dniach Otwartych AGH. Przykładowe
egzemplarze można oglądać przy stanowisku, a chętni dostają wybrany numer do osobistych kolekcji.
Dodatkowo promocja „Geoturystyki” odbywa się podczas Konferencji Barbórkowych, kiedy
prelegenci dostają czasopismo w ramach jednego z upominków.
 Wybór nowego zarządu Koła (20.11.2015r.)
Zgodnie z wymogami statutu KN Geoturystyka, przeprowadzono wybory nowego zarządu Koła,
który przejął obowiązki od dnia 01.12.2015 roku. Wyborów czteroosobowego zarządu dokonano
podczas tajnego głosowania wszystkich zdeklarowanych członków Koła, zaś obsadzenie
poszczególnych stanowisk wewnątrz zarządu nastąpiło po wewnętrznej naradzie nowo wybranych
władz:
Prezes
Agnieszka Handzlik (IV rok, OŚ)
Wice-Prezes
Adrianna Kawka (II, TiR)
Skarbnik
Wojciech Lewicki (III, TiR)
Sekretarz
Gabriela Mączyńka (IV, TiR)

DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNO – TURYSTYCZNA KOŁA
 Wyjazd do rezerwatu kulturowego Park Mużakowskim – 22. 05.2015
Podczas wyjazdu, uczestnicy brali chętny udział w integracji. Podczas spacerów po Parku
Mużakowskim podziwiali przemyślany i zaprojektowany 200 lat temu układ zieleni. Dodatkowo udano
się do muzeum Picklera, w Nowym Zamku, gdzie prześledzono losy założyciela parku.
 Projekt „Geoturysta w podróży” – projekt całoroczny 2015r.
W ramach rozpowszechniania geoturystyki w Polsce i na świecie powstał projekt „Geoturysta w
podróży”. Członkowie koła zaprojektowali i wydrukowali naklejki z logiem projektu i nazwą koła,
promujące geoturystykę w miejscach turystycznych, odwiedzanych przez kołowiczów. Naklejki są
przekazywane przez członków koła nowo poznanym w podróży osobom, a także naklejane w
dozwolonych miejscach o turystycznym charakterze. Podróżujący członkowie Koła przesyłają na profil
na facebooku zdjęcia naklejki umieszczonej w atrakcyjnych turystycznie miejscach. W 2015 roku
naklejka wraz z Geoturystami „zawędrowała” do: Wilna na Litwie, Dolceaqua we Włoszech, Tende we
Francji, Burgas w Bułgarii, Barcelony w Hiszpanii, Hemel Hempstead w Anglii, jak również w nasze
polskie Tatry i na Skrzyczne. Kołowicze oznaczyli naklejką również pobyt w Geoparku Łuk
Mużakowa, na trasie ścieżki geoturystycznej „Dawna Kopalnia Babina”.
Podjęto prace nad nową wersją nakleji, która ma funkcjonować od wiosny 2016 roku.
 Projekt „Geocatching w Krakowie” (19.12.2015r.)
Geocathing to zabawa znana na całym świecie. Polega na szukaniu skrytek – „keszy” we
współpracy z nawigacją GPS. Od tego roku także Koło Naukowe Geoturystyka postanowiło dołączyć
do grona poszukiwaczy skrytek, w których znajduje się lista osób, przez które kesz został odkryty. Na
razie Koło działa na terenie Krakowa, lecz szukać „skarbów” można niemalże w każdym miejscu.
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4. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z OTRZYMANEGO W ROKU 2015 DOFINANSOWANIA
W roku 2015 KN Geoturystyka nie korzystało z dofinansowania FKNS (Fundusz Naukowych Kół
Studenckich). Środki na działalność finansowa pochodziły z funduszy własnych i z dofinasowania
Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.
5. PLANOWANE DZIAŁANIA KOŁA W 2016 ROKU – PATRZ ZAŁĄCZNIK NR 1
1. Zakupienie koszulek promujących KN Geoturystyka oraz Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie
dla członków Koła.
Planowany koszt: 500 zł
2. Udział w Dniu Otwartym AGH
Prowadzenie własnego stoiska (jeśli będzie to możliwe) oraz pomoc w organizacji i prowadzeniu
ogólnouczelnianego stoiska Kół naukowych AGH.
Planowany koszt: 300 zł, w tym: prośba o dofinansowanie przez FNKS - 200 zł
3. Organizacja i przeprowadzenie IV wyścigu autostopowego KRAKOSTOP 2016 w terminie 29.04 –
03.05.2016 na trasie z Krakowa do Czarnogóry.
(Koszt organizacji pokrywają sponsorzy zewnętrzni imprezy)
4. Wyjazd szkoleniowo-turystyczny do Morawskiego Krasu w Czechach.
Planowany koszt: 7000 zł, w tym: prośba o dofinansowanie przez FNKS - 3000 zł
5. Wieczory tematyczne
Planowany koszt: 1000 zł
6. Wyjazd naukowy do kopalni w Bełchatowie
Planowany koszt: 3000 zł, w tym: prośba o dofinansowanie przez FNKS - 500 zł
7. Wyjazd terenowy do Żegociny w celu realizacji projektu tablicy geoturystycznej w miejscowym
kamieniołomie.
Planowany koszt: 200 zł
8. Trzy wyjazdy szkoleniowe do obiektów geoturystycznych.
Planowany koszt: 500 zł
9. Współpraca z gminą Kozy dotycząca opracowania projektu zagospodarowania geoturystycznego
kamieniołomu piaskowców lgockich.
Planowany koszt: 700 zł
10. Organizacja konferencji połączonej z warsztatami dla mieszkańców gminy Kozy w celu zwiększenia
świadomości geologicznej i pokazania potencjału turystycznego miejscowości.
Planowany koszt: 3000 zł
11. Przeprowadzenie ankiet w okolicach gminy Kozy w celu zbadania opinii publicznej dotyczącej
zagospodarowania kamieniołomu w Kozach.
Planowany koszt: 200 zł
12. Organizacja i prowadzenie 57 Konferencji Kół Naukowych Pionu Górniczego w roku 2016.
Planowany koszt: 400 zł
13. Opracowanie i druk materiałów promocyjnych Koła.
Planowany koszt: 300 zł
14. Organizacja cyklu otwartych spotkań ze specjalistami „Tak to się robi”
Planowany koszt: 700 zł
15. Aktualizacja gabloty Koła Naukowego Geoturystyka.
Planowany koszt: 200 zł
Planowany całkowity koszt działalności KN Geoturystyka w roku kalendarzowym 2016 – 18 000 zł
W tym prośba o dofinansowanie FNKS – 3700 zł.
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6. LISTA CZŁONKÓW KOŁA, STAN NA 31.12.2015
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Nazwisko
Andrejko
Bazgier
Bolek
Brataniec
Fiałkowska
Hachaj
Handzlik
Idzikowski
Jakubowska
Jeż
Kardasińska
Kawka
Kondzior
Lewicki
Mandera
Mączyńska
Mykhailova
Rusinek
Skoczypiec
Skowronek
Wójcik
Tomkiewicz
Turek

Imię
Dominika
Aleksandra
Szymon
Julia
Joanna
Artur
Agnieszka
Mateusz
Karolina
Maciej
Ewa
Adrianna
Anita
Wojciech
Maria
Gabriela
Kateryna
Kinga
Partycja
Paulina
Katarzyna
Mateusz
Katarzyna

Rok
I
III
III
III
II
IV
IV
I
III
I
III
II
III
III
III
IV
II
IV
I
IV
IV
IV
V

Wydział
WGGiOŚ
WGGiOŚ
WGGiOŚ
WGGiOŚ
WGGiOŚ
WGGiOŚ
WGGiOŚ
WGGiOŚ
WGGiOŚ
WGGiOŚ
WGGiOŚ
WGGiOŚ
WGGiOŚ
WGGiOŚ
WGGiOŚ
WGGiOŚ
WGGiOŚ
WGGiOŚ
WGGiOŚ
WGGiOŚ
WGGiOŚ
WGGiOŚ
WGGiOŚ

Nr indeksu
287355
268515
270766
268518
277864
257341
257343
287166
268125
287169
268531
277872
268148
268539
273406
257483
281088
257502
277649
257506
251566
221047
248309

Ze względu na obostrzenia w Statucie Koła, do koła nie mogą należeć studenci z poza wydziału WGGiOS
i z poza uczelni AGH, dlatego „hobbystycznie” (nie korzystając ze środków finansowych przydzielonych
na działalność) współpracują z nami:
Grabarz Aleksandra – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, III rok, nr indeksu
1102958
Sekta Dawid – AGH, Wydział Górnictwa i Geologii, IV rok, nr indeksu 262338

Kraków, 10.01.2016r.

Podpis Opiekuna koła

9

