Sukcesy młodych geografów
Uczniowie przeworskich szkół : Edyta Lemiech kl. 2c i Sylwester Leja kl. 2d
z Gimnazjum Nr 1 oraz Katarzyna Kotlińska kl. 7b ze Szkoły Podstawowej nr 1 po napisaniu
prac konkursowych, zakwalifikowali się do II półfinału regionalnego (obejmującego
województwo małopolskie i podkarpackie) XIX edycji ogólnopolskiego Konkursu
Geologiczno-Środowiskowego Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś
i jutro.

W tym roku tematem przewodnim konkursu był okres geologiczny karbon. W dniu 23
maja 2018 wzięli udział w teście wiedzy, który odbył się

w Państwowym Instytucie

Geologicznym- Państwowym Instytucie Badawczym im. M. Książkiewicza w Krakowie.
Uczniowie wykazali się wiedzą znacznie wykraczającą poza wiedzę szkolną i zajęli bardzo
wysokie miejsca: Edyta Lemiech - 5 miejsce, Katarzyna Kotlińska 4 miejsce, a Sylwester Leja
zajął 1 miejsce kwalifikując się jako jedyny uczeń z tych dwóch województw do finału
ogólnopolskiego .

W dniach 4-6 czerwca 2018 r. uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsca
w poszczególnych regionach konkursowych zjechali wraz ze swoimi nauczycielami geografii
do Gdańska, by w dniu 5 czerwca wziąć udział w turnieju wiedzy geologiczno-geograficznej.
Uczniowie odpowiadali na kilkadziesiąt pytań w czterech kategoriach: skały i minerały,
paleontologia, dzieje Ziemi, procesy endo i egzogeniczne zachodzące w środowisku. Turniej
odbywał się przy udziale publiczności, a w jury zasiedli pracownicy Muzeum Geologicznego w
Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. W. Mietelski wykładowca i autor wielu
akademickich podręczników geologicznych, dr hab. Inż. Beata Jaworska- Szulc, prof. dr hab.
Andrzej Sadurski. Po podsumowaniu wszystkich rund przyszedł czas na ogłoszenie wyników.
Sylwester Leja uczeń 2 klasy Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku zajął 2 miejsce w Polsce.

Jest to ogromny sukces dla naszego miasta, warto też dodać, ze Sylwester w tym roku
uzyskał tytuł laureata kuratoryjnego konkursu z geografii zajmując

5 miejsce

w województwie. W związku z tym jest zwolniony w części przyrodniczej egzaminu
gimnazjalnego oraz w przyszłym roku będzie przyjęty do dowolnego liceum.
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