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Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego GEOTURYSTYKA
w roku kalendarzowym 2015
do wiadomości Pani Prodziekan WGGiOŚ, Prof. Lucyny Natkaniec-Nowak

1. Promocja KN Geoturystyka wśród studentów kierunków: Turystyka i Rekreacja, Ochrona Środowiska
oraz Górnictwo i Geologia
Prezentacja KN Geoturystyka i jego działalności wśród studentów trzech kierunków, której celem było
zachęcenie do dołączenia do Koła i aktywnego uczestnictwa w jego działalności.
2. Nabór nowych członków KN Geoturystyka
W efekcie prowadzonej promocji w październiku i listopadzie 2015 roku, Koło liczy obecnie 25 czynnych
członków. KN Geoturystyka zrzesza studentów z kierunków: Turystyka i Rekreacja, Górnictwo i Geologia,
Ochrona Środowiska, Ekologiczne Źródła 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.
3. Systematyczne spotkania KN Geoturystyka
Spotkania Koła, odbywające się trzy razy w miesiącu, miały na celu wymianę informacji o działaniach
prowadzonych przez członków Koła na różnych płaszczyznach m.in. związane z rozwijaniem nowych projektów
i przygotowaniami do 56 Studenckiej Sesji Kół Naukowych Pionu Górniczego.
4. Wybór nowego Zarządu KN Geoturystyka
Dnia 20 listopada 2015 roku zdeklarowani członkowie Koła wybrali nowy Zarząd w składzie:
Prezes:
Agnieszka Handzlik (IV rok OŚ)
Zastępca:
Adrianna Kawka (II rok TiR)
Sekretarz:
Gabriela Mączyńska (IV rok TiR)
Skarbnik:
Wojciech Lewicki (III rok TiR)
5. Projekt „Geoturysta w podróży”
W ramach rozpowszechniania geoturystyki w Polsce i na świecie powstał projekt „Geoturysta w podróży”. W jego
ramach członkowie koła zaprojektowali i wydrukowali naklejki z logiem projektu i nazwą koła. Naklejki są
przekazywane przez członków koła nowo poznanym w podróży osobom, lub naklejane w dozwolonych miejscach
o turystycznym charakterze. Podjęto prace nad nową wersją naklejki, która ma funkcjonować od wiosny 2016
roku.
6. Trzecia edycja Krakowskiego Wyścigu Autostopowego „Krakostop” 2015
Podczas weekendu majowego w 2015 roku odbyła się trzecia edycja projektu Koła – tym razem wyścig
autostopowy zakończył się metą w Monako - Isolabona. Udział w wyścigu brało 220 osób, które przemierzyły
dystans około 1300 km. Prace przygotowawcze trwały od grudnia 2014 roku, a dzięki nim Kołowicze zyskali
doświadczenie w organizacji tego typu międzynarodowych wydarzeń (przygotowanie oferty współpracy,
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rozmowy ze sponsorami, organizacja startu i mety wyścigu). „Krakostop stał się znakomitą promocją KN
Geoturystyka i Akademii Górniczo–Hutniczej, jest już rozpoznawalną marką nie tylko w Krakowie ale także
poza regionem” (https://pl-pl.facebook.com/krakostop/).
7. Wieczory tematyczne
 Wieczorek Iberyjski: wydarzenie odbyło się 19 maja 2015 roku. Dr inż. Ewa Welc - opiekunka KN,
opowiedziała o swojej podróży do Portugalii. Wśród prelegentów znaleźli się także członkowie koła:
Aleksandra Bazgier oraz Krzysztof Pawłowski, którzy zabrali nas do Toledo, Madrytu i Barcelony.


Wieczorek Norweski: Drugi wieczorek tematyczny dotyczył wyjazdu do Norwegii i odbył się 24
listopada 2015 roku. Był to projekt współrealizowany z grupą podróżniczą Łowcy Horyzontów, której
członkiem jest obecna wiceprezes KN Geoturystyka, Adrianna Kawka.
Nazwa imprezy

Termin
imprezy

Planowany
koszt

Dochody
własne

Dofinasowanie WGGiOŚ
faktycznie
planowane
wykorzystane

Spotkanie tematyczne
„Półwysep Iberyjski”

2015.05.19

350,00

100,00

250,00

197,52

Spotkanie tematyczne
„Wieczorek Norweski”

2015.11.24

450,00

100,00

350,00

349,86

Numery faktur
1111197;
029_2015_15511;
4274F00400/05/15;
FVKL/15/102;
1111199
516/2015/21962;
1146564;
1146621;
H/11250/2015

8. Wyjazdy naukowo-turystyczne członków KN Geoturystyka
 Pierwszy wyjazd naukowy do Kamieniołomu w Kozach: W dniu 11.04.2015 Członkowie Koła wzięli
udział
w wyjeździe terenowym do Kamieniołomu w Kozach, w celu zapoznania się z terenem, który ma zostać
zagospodarowany zgodnie z projektem „Zagospodarowanie terenu nieczynnego kamieniołomu piaskowca
w Kozach”.
 Drugi wyjazd naukowy do Kamieniołomu w Kozach: W dnu 7.11.2015 Członkowie Koła wzięli udział
w drugim wyjeździe do Kamieniołomu w Kozach. Celem wyjazdu było zidentyfikowanie form
geologicznych zadanego obszaru, dokumentacja zmian zachodzących w terenie od ostatniego wyjazdu.
Dodatkowo przeprowadzono krótki wywiad środowiskowy z turystami na terenie kamieniołomu.
 Wyjazd naukowo-turystyczny do Geoparku „Łuk Mużakowa”: Kołowicze wybrali się w dniach
22-24.05.2015 do Geoparku „Łuk Mużakowa”, w którym zgłębiali wiedzę o geologii, a także mogli
przyglądać się zagospodarowaniu turystycznemu terenu.
Dofinasowanie WGGiOŚ

Nazwa imprezy

Termin
imprezy

Planowany
koszt

Dochody
własne

planowane

faktycznie
wykorzystane

Wyjazd do Geoparku „Łuk
Mużakowa”

2015.05.222015.05.25

7197,00

5757,00

1440,00

1440,00

Numery faktur

23/5/2015

9. 56 Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego
W ramach 56 Studenckiej Sesji Kół Naukowych zgłoszono 10 referatów o tematyce geoturystycznej, co
pozwoliło na zorganizowanie obrad w osobnej sekcji V „Geoturystyka”. Wysoki poziom zaprezentowanych prac
dobrze świadczy o aktywności Członków Koła.
Nazwa imprezy

Termin
imprezy

Planowany
koszt

Dochody
własne

Dofinasowanie WGGiOŚ
faktycznie
planowane
wykorzystane

Numery faktur

Konferencja Kół Naukowych
Pionu Górniczego Sekcji V –
Geoturystyka (1)

2015.12.10

500,00

200,00

300,00

279,26

FV/26/11/2015;
FAK/22737/2015/0
144;
FV/1216/15;
#516/2015/23374;
H/11753/2015
H/11840/2015

Konferencja Kół Naukowych
Pionu Górniczego Sekcji V –
Geoturystyka (2)

2015.12.10

400,00

0,00

400,00

391,14

FA/590/2015

2

10. Udział w Dniach Otwartych AGH
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
i kierunek studiów Turystyka i Rekreacja, a także działalność Koła.
Dofinasowanie WGGiOŚ

Nazwa imprezy

Termin
imprezy

Planowany
koszt

Dochody
własne

planowane

faktycznie
wykorzystane

Dni Otwarte AGH 2015

2015.04.17

500,00

200,00

300,00

222,40

Numery faktur
H/3093/2015;
FV2015-04/18

11. Udział w Targach Organizacji Studenckich
W październiku 2015 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 działalność Koła, zapoznawali z realizowanymi projektami i informowali o naborze
nowych członków.
12. Wyjazd na Konferencję Kół Naukowych AGH w Bartkowej
W dniach 22-25.10.2015 dwoje członków Zarządu KN: Agnieszka Handzlik i Wojciech Lewicki wzięli udział
w konferencji Kół Naukowych AGH w Bartkowej koło Nowego Sącza, którego celem było zaprezentowanie
wyników „Grantów Rektorskich 2015”, realizowanych przez koła naukowe obu pionów. Członkowie naszego
Koła nie brali czynnego udziału w konferencji (w roku 2015 Koło nie realizowało „Grantu Rektorskiego”),
natomiast celem ich wyjazdu było zapoznanie się z charakterem wydarzenia i zainspirowanie się działalnością
innych Kół Naukowych. Dodatkową korzyścią udziału w konferencji była możliwość rozmowy i dyskusji
z prelegentami na tematy przedstawianych referatów, perspektywa nawiązania współpracy z innymi kołami
naukowymi, jak również okazja do integracji.
13. Zmiana organizacji koła na 4 grupy projektowe
Działalność w Kole odbywa się w 4 grupach projektowych.
 "Projekt zagospodarowania terenu nieczynnego kamieniołomu piaskowca w Kozach"
W ramach projektu została opracowana ankieta w celu zbadania opinii publicznej na temat zagospodarowania
terenu kamieniołomu. Ankieta zostanie przeprowadzana w sezonie wiosennym 2016 roku wśród mieszkańców
gminy Kozy i okolic, podczas licznych wyjazdów terenowych. Przy projekcie nawiązano współpracę z wójtem
Gminy Kozy, który poparł projekt i wyraził współpracy z KN Geoturystyka. Dodatkowo nawiązano współpracę
ze Studenckim Kołem Naukowym Stratygrafii „Strati”, w wyniku której powstanie pełna dokumentacja
geologiczna obiektu „kamieniołom w Kozach” oraz zostanie wygłoszona prelekcja skierowana do mieszkańców
gminy Kozy na temat geoturystyki i walorów geologicznych miejscowości. W ramach projektu odbyły się już
2 wyjazdy terenowe do Kóz.
 Projekt tablicy geoturystycznej w Żegocinie
Dnia 20.11.2015roku zorganizowane zostało spotkanie, na które zostali zaproszeni opiekun KN dr inż. Ewa
Welc, dr Elżbieta Gałka oraz mgr inż. Andrzej Joniec, który prowadził badania w Żegocinie i przedstawił swoje
sugestie odnośnie projektu tablicy geoturystycznej. Dr inż. Ewa Welc udzieliła podstawowych informacji
dotyczących zasad projektowania tablic geoturystycznych, a uczestnicy wyrażali swoje opinie i brali czynny
udział w spotkaniu. Spotkanie zakończyło się nakreśleniem dalszego planu działań, który ma doprowadzić do
zrealizowania projektu.
 „Tak to się robi - spotkania z ekspertami”
Dnia 9 listopada 2015 roku odbyło się pierwsze spotkanie grupy projektowej „Tak to się robi - spotkania
z ekspertami”. W sześcioosobowej grupie zostały ustalone daty 5 spotkań w ciągu roku akademickiego
2015/2016. Pierwsze z nich odbędzie się 14 stycznia 2016 roku i będzie dotyczyło planowania i organizacji
wyjazdów. Spotkanie będzie otwarte dla wszystkich studentów uczelni. Na spotkaniu został ustalony wstępny
harmonogram i zakres prac dla poszczególnych członków grupy.


Wyjazdy naukowo – turystyczne krajowe i zagraniczne
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Dnia 12 listopada 2015 roku odbyło się spotkanie członków całego KN Geoturystyka. Miało ono na celu
przedstawienie prezentacji dotyczących wyjazdów naukowo-turystycznych. Zaprezentowane zostały pomysły tras
pięciu członków koła zarówno na wyprawy zagraniczne jak i jednodniowe wypady w kraju. Po zapoznaniu się
z prezentacjami o Słowenii, Austrii, Rumunii, Niemczech, Karkonoszach a nawet Turcji, członkowie większością
głosów wybrali czeski Morawski Kras. Planowane są również krótsze wyjazdy: do Lanckorońskiej Góry, ZGH
Bolesław i Kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie. Ze względu na zainteresowanie międzynarodowymi
targami turystycznymi w Berlinie, możliwe jest także zorganizowanie tego wyjazdu.
14. Profil KN Geoturystyka na Facebooku
W 2015 roku opiekę nad platformą koła kontynuowała studentka kierunku Turystyka i Rekreacja Gabriela
Mączyńska. 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.
15. Aktualizowanie strony internetowej Koła
Członkowie Koła zadbali o przekazywanie informacji o swojej działalności studentom naszego Wydziału poprzez
aktualizację strony internetowej, którą w 2015 roku opiekowała się studentka IV roku TiR Gabriela Mączyńska
(www.geoturystyka.agh.edu.pl).
16. Aktualizowanie materiałów w gablocie Koła i promocja geoturystyki
Członkowie Koła starają się również promować geoturystykę poprzez aktualizację gabloty Koła. Ponadto Koło
włączyło się w promocję czasopisma „Geoturystyka” oraz propagowanie wiedzy o rozwoju Geoturystyki
na świecie.

Z poważaniem,

Opiekun KN Geoturystyka
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