"Wielka lekcja geografii" w Koluszkach
Niezwykle oryginalną formę promocji szkoły, a może przede wszystkim geografii, wykorzystuje I
Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach. W miniony poniedziałek, w sali kinowej Miejskiego Ośrodka
Kultury w Koluszkach odbyła się „Wielka lekcja geografii Ameryki Południowej” zorganizowana dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych przez dyr. I LO w Koluszkach Pawła Lewiaka oraz
nauczycielkę przyrody z SP nr 1 Grażynę Sobieszek.
– To już druga wielka lekcja geografii, jaką przeprowadziliśmy w minionych latach. Cel jest
niezmienny. Podobnie jak „Wieczór Gór i Przygody” lekcja ma na celu zarażanie młodych ludzi pasją
podróżowania. Wiele osób potwierdza, że gdy usłyszy o czymś ciekawym, zobaczy zdjęcia, to zaczyna
odczuwać chęć ujrzenia tego na własne oczy. A jak ktoś już raz w tym zasmakuje, to zostaje tą pasją
porwany. I oto chodzi. By wyrywać nas z naszego otoczenia, uczyć podróżowania i pokazywać jak to
mądrze robić. Zresztą już Chińczycy mawiali, że lepiej jest coś raz zobaczyć, niż sto razy o tym
usłyszeć – tłumaczy dyr. Paweł Lewiak. – Impreza ma również wymiar czysto edukacyjny.
Zapraszamy ludzi, którzy mają naprawdę coś do powiedzenia, osoby z dużą wiedzą i często wielkim
dorobkiem naukowym. Jak sama nazwa wskazuje, jest to zatem ciekawa lekcja geografii. Trochę się
niepokoję, że obecnie ta wiedza sprowadza się do poszukiwania informacji w najłatwiejszy, mało
wymagający sposób, czyli w internecie. A geografia jest przecież nauką, która zmusza człowieka by
czytał i rozumiał mapy, skupiał się na obrazach, opisach niezwykłych podróży lub wypraw.
Chciałbym, by ludzie zaczęli doceniać to, że wiedza geograficzna w przestrzeni jest niezwykle ważna,
bowiem nie wszędzie mamy dostęp do internetu.
Pan Paweł nie ukrywa również, że jest to świetna promocja szkoły: – Poprzez to wydarzenie chcemy
pokazać możliwości naszej szkoły, zachęcić gimnazjalistów, by pomyśleli o nas przy wyborze kolejnej
drogi kształcenia. „Wielka lekcja geografii” niejako otwiera nasz szkolny festiwal „Nauka z pasją w I
LO w Koluszkach”, w ramach którego w najbliższych miesiącach przeprowadzimy szereg imprez
naukowych, muzycznych, językowych i sportowych.
Słowo „wielka” lekcja geografii użyte zostało nie przez przypadek, gdyż w wykładowców wcielili się
prawdziwi podróżnicy, ludzie z przebogatą wiedzą naukową, ale również obdarzeni niezwykłą pasją
podróżniczą. W podróż po wyspach Galapagos szkolną widownię zabrała dr Elżbieta Papińska
prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Obecność pani dziekan w
Koluszkach jest najlepszym dowodem na to, że I LO w Koluszkach nie tylko z nazwy objęte jest
patronatem łódzkiej uczelni. Opowieść o Ekwadorze, czyli państwie na równiku kontynuował dr
Marek Walisch, znany podróżnik i wielokrotny uczestnik „Wieczoru Gór i Przygody” w Koluszkach. A
że z czystej sympatii panu Pawłowi Lewiakowi się nie odmawia, na lekcję geografii stawił się również
ks. dr Wojciech Błaszczyk, który niedawno wrócił z kilkuletniej posługi misjonarskiej w Boliwii. Jak
nietrudno zgadnąć, przywiózł on mnóstwo ciekawych informacji, którymi w genialny sposób podzielił
się z uczniami. Widowni najbardziej podobały się krótkie filmy, które przenosiły publiczność w
barwny świat Indian Ameryki Południowej.
By pogłębić wymiar edukacyjny, dla młodej widowni licealiści przygotowali również krótkie
kompendium wiedzy o Ameryce Południowej. Z kolei całość imprezy została zwieńczona testem, do
którego pytania układali również prelegenci „Wielkiej lekcji geografii”. W zabawie warto był wziąć
udział, bowiem nagrodami ufundowanymi przez burmistrza Koluszek były piękne albumy o Ameryce
Południowej.
A że zaspakajać musimy wiele potrzeb, nie tylko głód wiedzy, w trakcie imprezy nie zabrakło również

słodkiego poczęstunku, który ufundowała piekarnia Olszyńskich.
I LO w Koluszkach serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji „Wielkiej lekcji geografii”
Burmistrzowi Koluszek Waldemarowi Chałatowi, Elżbiecie Olszyńskiej (piekarnia Olszyńscy),
dyrekcji MOK oraz właścicielom biura podróży Arka Travel z Łowicza.
Wyniki konkursu geograficznego ,,Lekcji Geografii Ameryki Południowej”
Klasyfikacja szkół podstawowych:
I miejsce SP nr 1 w Koluszkach
II miejsce SP w Rogowie i SP nr 2 w Koluszkach
III miejsce SP w Różycy
Klasyfikacja gimnazja:
I miejsce Gimnazjum w Rogowie
II miejsce Gimnazjum nr 1 w Koluszkach
III miejsce Gimnazjum nr 2 w Koluszkach
Klasyfikacja indywidualna uczniów:
Szkoły podstawowe: trzy równorzędne I miejsca: Bartosz Chejchman (SP nr 1), Bartosz Kowalski (SP
nr 2), Jan Nowiński (SP Różyca), II miejsce Natalia Sikora (SP Długie).
Gimnazja: I miejsce Paweł Sochański (Gim. 1 Koluszki), II miejsce Jagoda Adamowczuk i Agata
Makowska (obie Gim. Rogów), III miejsce Bruno Reucki (Gimn. Gałków).

