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Oddajemy w Wasze ręce wyjątkowy numer
„Globusika”. Z jednej strony, jest to numer
przygotowany z myślą o koleŜankach i kolegach z I roku, z drugiej – specjalnie na
zebranie walne podsumowujące ostatni rok
działalności KGUJ. Znajdziecie w nim artykuły przybliŜające działalność samego Koła, jak i EGEA Kraków, a takŜe główne
wnioski z Panelu Dyskusyjnego Koła, który
odbył się ostatnio. PoniewaŜ Redakcja do
listopada nie zgromadziła odpowiedniej
porcji „Marginesów notatek”, tym razem
proponujemy nieco inny rodzaj rozrywki
w postaci rebusów. Rubryka „Wszyscy ich
znamy…” powróci w kolejnym numerze.
Chłód i mrok listopadowych wieczorów
niech rozjaśnią wspomnienia – na razie
tylko w postaci migawek - z wakacji Kołowiczów.
śyczymy owocnych obrad na walnym (i po
takŜe) oraz miłej lektury!

Zdjęcia na okładce (Ł. Beluch, Ł. Drewniak, M. śarnowiecka)
- na górze po lewej: Pustynia Wadi Rum (Jordania)
- na górze po prawej: baktrian (Uzbekistan)
- na dole: Przełęcz AK Suu (Kirgistan)
Otrzęsiny 2008 — Gorce

►► Wstępniak ◄◄

Redakcja
PS. Kolejny numer będzie poświęcony 20
urodzinom „Globusika”! Tego nie moŜna
przegapić, więc uprzedzamy juŜ teraz! :)
GLOBUSIK- Pismo Koła Geografów UJ
Redakcja: Agata Warchalska (awarchalska@yahoo.com)
Ewelina Macior (ewelina_mocior@o2.pl)
Adres redakcji: Koło Geografów UJ,
IGiGP ul. Gronostajowa 7, p. 1.03,
30-387 Kraków
kguj@geo.uj.edu.pl
http://kolo.geo.uj.edu.pl

Globusik

listopad 2008

3

→info→ info→ info→ info→ info→ info→ info→ info→ info→ info→ info→ info→ info→ info→

To juŜ było…
•

W dniu 29 października przeprowadzona została inwentaryzacja zbiorów biblioteki Koła,
która trwała do bardzo późnych godzin nocnych. W jej wyniku udało się stworzyć bazę danych
(katalog), który zawiera prawie 2000 pozycji dostępnych w naszej bibliotece. Katalog ten moŜna odnaleźć na pulpitach komputerów znajdujących się w Kole, w planach jest takŜe umieszczenie go na stronie Koła. Jeśli chodzi o wypoŜyczanie ksiąŜek, to radzimy dać trochę czasu
nowemu bibliotekarzowi na oswojenie się ze zbiorami, a dopiero potem przystąpić do ofensywy na bibliotekę. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które brały udział w inwentaryzacji biblioteki, a bez których pomocy nie udałoby się jej tak sprawnie przeprowadzić.

•

We czwartek, 13.11.2008 odbył się Panel Dyskusyjny Koła Geografów UJ. Relacja dotycząca
panelu znajduje się w niniejszym numerze.

•

W dniach 14 - 16 listopada 2008 w chatce Hawiarska Koliba w Gorcach odbyły się otrzęsiny
dla studentow pierwszego roku. Czekamy na wasze relacje!

To nas czeka…
•

We wtorek 25.11.2008 odbędzie się wyjazd do Kopalni Wapienia w Czatkowicach. Więcej
informacji i zapisy chętnych na ogłoszeniu na drzwiach Koła Geografów.

•

We czwartek, 27.11.2008 odbędą się Andrzejki Koła Geografów; rozpoczęcie — godz. 21.00,
Klub Ryba Babel. Podczas imprezy zagra zespół Vallium. Wstęp 5 zł. Serdecznie zapraszamy!
*******
Słowo od Prezesa

ZbliŜające się Zebranie Walne będzie dla mnie poŜegnaniem z pełnieniem funkcji prezesa Koła
i korzystając z uprzejmości redakcji Globusika chciałbym przekazać od siebie kilka słów.
Miniony rok, podobnie jak i poprzednie lata spędzone we władzach Koła będę wspominał
szczególnie. Szczególnie, bo pomimo braku organizacji spektakularnego wydarzenia uwaŜam go za
owocny rok dla Koła. Jako, Ŝe przegląd zorganizowanych przez koło projektów znaleźć moŜna w
sprawozdaniu rocznym, to jednak nie będę się na nich teraz skupiał. Chciałem natomiast serdecznie
podziękować członkom zarządu koła za wiele godzin czasu poświęconego przez nich na prace i zebrania zarządu. Stanowiliśmy naprawdę zgraną grupę i myślę, Ŝe było to widać :)
Ponadto dziękuję wszystkim osobom, które w przeciągu tego roku w róŜny sposób pracowały
na dobre imię Koła. Gdyby nie taka właśnie aktywność całej grupy kołowiczów to bycie prezesem
nie sprawiałoby mi satysfakcji. Natomiast moŜliwość reprezentowania aŜ tylu energicznych studentów była wyjątkową nagrodą i bardzo za nią dziękuję. Podsumowując mogę tylko powtórzyć i potwierdzić, Ŝe Koło warte jest poświęcenia mu własnego czasu i energii. Bezapelacjynie! :)
Łukasz Jankowski
PS. Kolejnemu zarządowi Ŝyczę wytrwałości i czerpania jak największej dawki przyjemności z wykonywanej pracy :)
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Panel Dyskusyjny KGUJ:
alternatywa dla przydługich dyskusji na Walnym?
ZbliŜa się długo oczekiwane Walne, na którym wybieramy nie tylko nowy Zarząd, ale
równieŜ dyskutujemy na temat wielu istotnych spraw zwiazanych z Ŝyciem Koła. Dyskusje
są często tak emocjonujące, Ŝe od lat trwają do późnych godzin wieczornych (a nawet
nocnych), co mimo tradycji koliduje z inną, głęboko zakorzenioną tradycją Koła. Wszak zwycięscy wyborów muszą uczcić jakoś swój sukces i wraz z pozostałymi Kołowiczami zakończyć stary i rozpocząć nowy rok działalności Koła. Jak co roku, nie wątpię, Ŝe i tym razem tradycji stanie się zadość... Są teŜ przyczyny bardziej prozaiczne - np. odajzd ostatniego dziennego autobusu w stronę centrum Krakowa...
Wracając jednak do tematu: w celu częściowego ograniczenia czasu trwania Walnego Zebrania KGUJ dotychczasowy Prezes Koła, Łukasz Jankowski, wystąpił z propozycją organizacji
Panelu Dyskusyjnego Koła Geografów na tydzień przed Walnym. Panel ten odbył się we
czwartek, 13.11.2008 r. Wzięło w nim udział kilkunastu członków Koła oraz obecny opiekun
KGUJ - dr Mirosław śelazny.
Otwierając Panel Dyskusyjny Koła Prezes wyjaśnił cel zebrania. Jak juŜ zostało nadmienione
we wstępie, było to ograniczenie czasu trawania niekończących się zaŜartych dyskusji podczas Walnego Zebrania oraz propozycja wcześniejszego wypracowania postulatów, aby
członkowie Koła mieli czas na przedyskutowanie proponowanych przedsięwzięć, zmian i innych podnoszonych kwestii. Po wystąpieniu Prezesa rozpoczęła się dyskusja nad... samym
Panelem Dyskusyjnym. Wszyscy zabierający głos wypowiadali się pozytywnie o tym pomyśle. ZauwaŜono m.in, Ŝe na Panelu powinny padać juŜ konkretne propozycje, aby tydzień
dzielący Panel Dyskusyjny od Zebrania Walnego moŜna było przeznaczyć na dogłębne przemyślenie swojego stanowiska i zaprezentować je w gronie wszystkich członków KGUJ i osób
zaproszonych w sposób oficjalny i zwięzły, z wykorzystaniem dopracowanych argumentów.
Padła równieŜ propozycja, aby problem przedłuŜającego się Walnego rozwiązać ograniczając
czas lub liczbę wypowiedzi poszczególnych dyskutantów.
Kolejną podniesioną kwestią była propozycja symulacji szczytu ONZ w ramach działałności
Koła. Z taką inicjatywą wyszedł Łukasz Kowalski (Kej). Ideą organizacji takiego szczytu jest
rozwiązanie określonego problemu światowego w ciągu jednego dnia poprzez dyskusję
uczestników szczytu reprezentujących określone kraje świata. Dyskusja w efekcie powinna
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doprowadzić do osiągnięcia porozumienia. Propozycja Łukasza zyskała poklask wśród słuchaczy. Doceniono fakt, Ŝe symulacja szczytu ONZ przyczyniłaby się w duŜym stopniu do
kształtowania w członkach Koła Geografów (tudzieŜ innych uczestnikach) umiejętności dyskutowania, formułowania argumentów, rozwiązywania problemów, jak równieŜ —do poszerzenia geograficznej i politycznej wiedzy o świcie, zarówno dyskutantów, jak i słuchaczy.
Warto więc symulację szczytu ONZ wpisać na listę stałych imprez KGUJ, ale potrzebna jest
do tego odpowiednia liczba uczestników, do czego w imieniu Keja gorąco wszystkich zachęcam.
Po dyskusji na ten temat przyszła pora na niespodziankę przygotowaną przez Prezesa specjalnie na tą okazję - konkurs wiedzy o Kole Geografów. Ta "niezapowiedziana kartkówka"
została przyjęta z duŜym entuzjazmem. Pytania miały zróŜnicowany stopień trudności w zaleŜności od staŜu w Kole. Wprowadzono podział na grupy: I rok, II i III rok oraz "pozostali".
Wyniki, zgodnie z zapowiedzią Prezesa, zostaną ogłoszone na Walnym Zebraniu, a na zwycięzców czeka nagroda.
Po takim przerywniku przyszedł czas na dyskusję na temat statusu EGEA Kraków w KGUJ.
Bezpośrednio przyczynił się do podjęcia takiej dyskusji list Ani i Kamili, które przebywając w
tym czasie w Mołdawii nie mogły się stawić osobiście na panelu i wyjaśnić swoich pomysłów. Kołowiczki zaproponowały oddzielenie EGEA od Koła Geografów, co skutkowałoby
uchwaleniem oddzielnego statutu, wyborem innego zarządu oraz, w dalszej perspektywie,
zarejestrowanie EGEA jako organizacji pozarządowej. Takie rozwiązanie autorki listu argumentują sprawniejszym działaniem EGEA Kraków poza strukturami Koła ze względu na róŜne cele (mimo wielu podobieństw) tych dwóch organizacji. Ania i Kamila zaproponowały,
aby w tym celu do Zarządu Koła został wybrany reprezentant EGEA.
List z Kszyniowa spotkał się z kontrowersyjnymi opiniami. Wiele osób zabierało głos, zastanawiając się nad sensem oddzielania się EGEA Kraków od KGUJ, zaś wybór reprezentanta
EGEA do Zarządu Koła nie moŜe być zagwarantowany bez zmiany Statutu KGUJ (o jego wyborze zadecydować moŜe jedynie większość obecnych członków Koła na Walnym Zebraniu).
W ostatniej fazie panelu (juŜ w trochę mniejszym gronie) podjęto temat organizacji Tatra
Seminar oraz Balu Geografa. Oba te wydarzenia zostaną zrealizowane, jeŜeli znajdzie się odpowiednia grupa organizatorów. Kwestie te podniesione zostaną zapewne na Walnym Zebraniu
w obecności większości członków Koła.
Na tym Prezes zakończył tegoroczny Panel Dyskusyjny KGUJ. Miejmy nadzieję, Ŝe w następnych latach pomysł będzie kontynuowany i frekwencja Kołowiczów będzie wyŜsza.
[EM]
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Dlaczego warto być w KGUJ?
Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. KaŜdy w Kole znajduje coś innego, mamy róŜne
pomysły na studia i spędzanie wolnego czasu. Bez wątpienia jednak są trzy główne argumenty przemawiające za członkostwem.
Pokój Koła
Do pokoju Koła moŜe przyjść kaŜdy. To tu przede wszystkim spotykają się wszyscy członkowie. Cały
pokój zawieszony jest gdzieś między nowoczesnością kampusu a 125 latami swojej historii. Nieraz były tu planowane badania naukowe, wycieczki i wyprawy, w których kołowicze zdobywali krańce świata. Przesiadują tu osoby opowiadające o wymianach studenckich z Warszawą, Belgią, o wyprawach do
Mongolii, Turcji czy Chin. Jednocześnie popijają kołową herbatę z kubków noszących znamiona Ŝycia,
mytych sporadycznie przez anonimowych dobroczyńców społecznych. Ostatnio zaobserwować moŜna
wzrost popularności niektórych gier komputerowych. Rok temu odbył się turniej internetowej gry
„Geosense”, teraz zbliŜa się kolejny – niestety juŜ mniej geograficzny od poprzedniego. Nie znaczy to,
Ŝe ściany Koła pamiętają tylko rozrywki i wszelkiego rodzaju imprezy integrujących środowisko młodych naukowców. W lokalu miały teŜ miejsce przygotowania do badań faworyzacji klubowej osiedli
nowohuckich, badań śniegu czy transportu. Nie zapomni on chyba nigdy organizacji 125-lecia KGUJ,
kongresu rocznego Europejskiego Stowarzyszenia Geografów EGEA, czy innych imprez na mniejszą
skalę. Podczas przygotowań pomnego 125-lecia dziesiątki kołowiczów odgrzebywało, wskrzeszało,
uwieczniało i (czasem mimo woli) ponownie przeŜywało historię KGUJ. NajwaŜniejsze jest jednak to,
Ŝe pokój Koła Geografów tworzą nie mury, ale ludzie i ich wspomnienia.
Imprezy stałe
Wyliczając imprezy, które odbywają się cyklicznie,
nie moŜna nie wspomnieć o Balu Geografa. KaŜde
pokolenie pamięta go w trochę inny sposób. Kiedyś
bale odbywały się na sali wykładowej gmachu Arsenału pod Wawelem – obecnie impreza ma najczęściej
miejsce w którymś z krakowskich lokali. Z kolei podczas Otrzęsin starsi geografowie wytyczają pierwszoroczniakom zadania, które przybliŜą ich do grona
„weteranów”. Wiele osób uwaŜa, Ŝe punktem kulminacyjnym corocznych imprez geograficznych są zimowe „Mistrzostwa Geografów w Zjeździe na Dętce”.
W ten dzień studenckie koła geografów z całej Polski
zjeŜdŜają się do wybranej chatki w górach, by parami
Otrzęsiny 2008
zjeŜdŜać na dętkach po śniegu. W nieoficjalnej części
programu są zawsze zjazdy synchroniczne na wielu dętkach, kulig czy zjazd wielopoziomowy. Granicami wyboru sposobu zjazdów są: fantazja i prawa fizyki.
Zdarzenia okazjonalne
W tej kategorii mieszczą się wspomniane juŜ badania naukowe, wyprawy, wycieczki i inne imprezy
geograficzne, w tym Sylwester Hydrologiczny (kryptonim operacyjny: „Inwentaryzacja biblioteki”),
organizacja wymian i kongresów czy kartowanie dzikich wysypisk śmieci w Ojcowskim Parku Narodowym. Istotą KGUJ jest to, Ŝe niemal wszystkie okazjonalne wydarzenia organizowane są przez samych kołowiczów, a nie przez Zarząd Koła czy uczelnię. Oznacza to, Ŝe to od kreatywności, ambicji,
zapału studentów zrzeszonych zaleŜy nasz wspólny dorobek.
Warto?
Warto.
O’Keje
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Przemierzamy Europę wzdłuŜ i wszerz,
czyli wielka przygoda z EGEA!
(European Geography Association for Students and Young Geographers)

W artykule tym postaram się przybliŜyć wszystkim nowym (i nie tylko!) czytelnikom Globusika, czym
takim jest EGEA i co ma do zaoferowania.

Tak jak zapewne przeczytaliście juŜ w temacie, EGEA jest europejskim stowarzyszeniem skupiającym studentów i doktorantów geografii, ma nawet coraz większą rzeszę profesjonalistów pracujących w powiązanych z geografią zawodach. Motorem napędowym organizacji pozostają jednak studenci, czyli ogromna rzesza ponad 4000 osób z 33 państw europejskich. Członkowie EGEA skupieni
są w lokalnych ośrodkach (entities), które powstają przy uniwersytetach oferujących studia z zakresu
geografii. MoŜemy tutaj mówić o powstawaniu całkowicie nowych entities, albo teŜ o ich powoływaniu na bazie istniejących juŜ, lokalnych organizacji studenckich. Przykładem tego drugiego i o wiele
częściej stosowanego rozwiązania jest Koło Geografów, które przekształciło sekcję międzynarodową
w „jednostkę” EGEA Kraków. W ten sposób ośrodek krakowski włączył się w działalność sieci EGEA i od wielu lat odnosi spore sukcesy na arenie europejskiej.
EGEA oferuje swoim członkom bardzo wiele moŜliwości udziału w róŜnorodnych, międzynarodowych projektach. Najpopularniejszym i najczęściej realizowanym przedsięwzięciem są wymiany
studenckie pomiędzy dwoma lub więcej ośrodkami. Polegają one na kilkudniowym wyjeździe do innego ośrodka za granicę oraz na przyjmowaniu gości w Krakowie. W czasie wymiany organizowany
jest kaŜdorazowo program mający na celu jak najpełniejsze zapoznanie gości ze swoim regionem,
często wzbogacony o wycieczki i wykłady ekspertów. W ostatnich latach EGEA Kraków zrealizowała
wymiany z takimi ośrodkami jak m.in. Berno, Ljubljana, Utrecht, Bruksela, Muenster czy Tartu…, a
moŜliwości są praktycznie nieograniczone. Ponadto ogromnym zainteresowaniem cieszą się licznie
organizowane kongresy i mniejsze konferencje. Oferują one uczestnikom moŜliwość udziału w warsztatach tematycznych, sesje wykładowe i wycieczki krajoznawcze. Są one takŜe najlepszą okazją do
współpracy z osobami z bardzo wielu państw równocześnie. Tylko w ostatnich dwóch latach kongresy EGEA organizowane były w Austrii, Niemczech, Belgii, Holandii, Rosji, Estonii, Rumunii, Polsce,
Hiszpanii, Grecji, Słowenii i na Ukrainie. Ponadto mamy moŜliwość przesyłania swoich prac do edytorów magazynu EGEA – „European Geographer”.
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EGEA jest takŜe interesująca dla osób chcących zaangaŜować się w kwestie działalności stowarzyszenia, poniewaŜ to liczy sobie zaledwie 20 lat i tak naprawdę nadal się kształtuje. Istnieje moŜliwość pracy nad kwestiami zasobów ludzkich, rozwoju lokalnych ośrodków czy związanych z budową
nowej strony internetowej. Co więcej, dzięki środkom Unii Europejskiej otworzyła się moŜliwość finansowania spotkań zarządu czy grup roboczych pracujących nad poprawą funkcjonowania organizacji. Myślę, Ŝe warto wspomnieć takŜe o ogromnych szansach na poprawę znajomości języków obcych,
a szczególnie angielskiego, bo całość komunikacji oparta jest właśnie o ten język.
Wszystkie wymienione powyŜej argumenty sprawiają, Ŝe co roku wiele osób angaŜuje się w prace EGEA. Wracając do wspomnianych sukcesów EGEA Kraków, trzeba wspomnieć, Ŝe na lata 2003 2009 aŜ czterokrotnie osoby z naszego ośrodka były wybierane do ścisłego, pięcioosobowego zarządu
EGEA, którego kadencja trwa rok. Obecnie funkcję wiceprezydenta EGEA pełni Kamila Jankowska,
czego (przy okazji:) serdecznie jej gratulujemy. Dla przypomnienia, w 2007 r. Kraków zorganizował
XIX Kongres Roczny EGEA, goszcząc prawie 200 uczestników przez 6 dni. Obecnie czekamy na Tatra Seminar II oraz inicjatywy nowych osób, z początkowych lat studiów, nad którymi będą czuwać juŜ
nowe osoby kontaktowe, czyli Michał Jakiel i Marcin Gajda.

Łukasz Jankowski

Rozwiązania georebusów ze strony 10:
1.1. Poznań; 1.2. Oława lub Iława; 1.3. Koszalin; 1.4. Milanówek; 1.5. Strzegom; 1.6. Biłgoraj; 1.7. Pułtusk; 2.1. Tarnów; 2.2. Białka Tatrzańska; 2.3. Czchów;
2.4. Skawina; 2.5. Słomniki; 2.6. Rudawa; 3.1. Tarent; 3.2. Tuluza; 3.3. Barcelona; 3.4. ParyŜ; 3.6. Kołomyja; 3.7. Helsinki.

Globusik

listopad 2008

9

→EGEA→EGEA→EGEA→EGEA→EGEA→EGEA→EGEA→EGEA→EGEA→EGEA→EGEA→EGEA→EGEA

Zaproszenie do EGEA
Czy wiecie co oznacza skrót EGEA? Nie? Zapraszam.
Na początek trochę historii. Wszystko zaczęło się ponad 20 lat temu, w 1987 r. za sprawą studentów z
4 uczelni (Utrecht, Warszawa, Wiedeń, Barcelona) zrodziła się idea stworzenia EGEA (European
Geography Association for Students and Young Geographers) czyli organizacji działającej na terenie
całej Europy, zrzeszającej studentów geografii oraz młodych geografów. Od tego czasu zorganizowano juŜ 20 kongresów rocznych, a liczba entities wzrosła z 4 początkowych do prawie 80 z 33 róŜnych
krajów Europy!

Czym tak naprawdę się zajmujemy?
Podstawą działalności stowarzyszenia są kongresy, wymiany studenckie i prowadzenie badań naukowych. Wszystko to ma słuŜyć poszerzaniu wiedzy i wymianie informacji z zakresu geografii i nie tylko. W ciągu roku odbywa się kilka kongresów (4 regionalne i jeden coroczny). Dodatkowo odbywają
się róŜnego typu seminaria i weekendowe spotkania członków EGEA. Kongresy trwają do 5 dni i są
zlokalizowane w róŜnych częściach Europy. Podstawą kaŜdego kongresu są „workshopy”, czyli
warsztaty, w których grupowo opracowuje się zagadnienia o róŜnej tematyce geograficznej. Stałym
punktem kaŜdego kongresu są równieŜ wycieczki oraz prezentacje krajów, których przedstawiciele
przybyli na spotkanie. EGEA to równieŜ liczne wymiany studenckie, na których moŜemy poznać jak
wygląda Ŝycie Ŝaków z zagranicy i zwiedzić wiele ciekawych miejsc.

O EGEA Kraków i jak do nas dołączyć.
Krakowscy studenci do EGEA przystąpili w 1989 r. krakowska entity sukcesywnie się rozwija, obecnie zarejestrowanych jest aŜ 80 osób. W ostatnich latach byliśmy organizatorami kilku wymian, seminarium i dorocznego kongresu, który odbył się rok temu w Ustroniu. Jeśli czujesz, Ŝe EGEA to coś
dla Ciebie i chcesz się włączyć w aktywną działalność, zapraszamy na stronę www.egea.eu/entity/
Krakow - tam moŜna się zarejestrować i dowiedzieć więcej o samej organizacji jak i nadchodzących
wydarzeniach. Szczególnie zapraszamy nowe pokolenie geografów naszej uczelni i tych, którzy jeszcze nie odkryli uroków EGEA. Czekamy!

Michał Jakiel, EGEA Krakow 1st Contact Person
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→rebusy→rebusy→rebusy→rebusy→rebusy→rebusy→rebusy→rebusy→rebusy→rebusy→rebusy
→

Na odstresowanie, na monotonny wykład w poniedziałek rano lub w piątek po południu, na dyŜur w
pracowni komputerowej, na zabicie nudy podczas przeprowadzania egzaminu… słowem: dla kaŜdego
geografa niezaleŜnie od staŜu. Dla sportu i treningu.
Rozwiązania na stronie 8. Powodzenia!
Przykład: tylko Opole → Inowrocław

1. Kategoria: Miasta Polski bez Małopolski
1.1. Zaprzyjaźni się z ś →
1.2. A fotel →
1.3. Worka sznurów →
1.4. Kilometr pierwsza kwaderka →
1.5. Pilnują →
1.6. Uderzyło ją piekło →
1.7. Ćwiartka premiera →
2. Kategoria: miejscowości Małopolski
2.1. Drapał pełnię →
2.2. śółtko Beskidzkie →
2.3. Rz-hodowla →
2.4. Rap grzech →
2.5. Małe z trąbą i ł →
2.6. Kasztanowata →
3. Kategoria: Miasta Europy
3.1. Ta wynajmuje po angielsku →
3.2. Tam relaksa →
3.3. Pub tarcza on →
3.4. Cześć kasza →
3.6. Oponę szoruja →
3.7. Jastarnia sonki →

[AW]

PS. Zapraszamy Czytelników do nadsyłania swoich rebusów! Szczególnie tych zdających (a takŜe –
wykładających) w tym roku geografię regionalną…

Biszkek-Moskwa
Wyprawa Turcja-Syria-Jordania

Mujniak (Uzbekistan)

Samarkanda (Uzbekistan)
Cytadela w Aleppo
Autorzy Zdjęć: Łukasz Beluch, Łukasz Drewniak, Monika śarnowiecka; wybór zdjęć Agnieszka Rajwa, Agata Warchalska

Dolina Ak-Suu (Kirgistan)

Petra (Jordania)

Bazar (Uzbekistan)
Autorzy Zdjęć: Łukasz Beluch, Łukasz Drewniak, Monika śarnowiecka; wybór zdjęć Agnieszka Rajwa, Agata Warchalska

