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Geodezyjne odkrycia geograficzne
 Mariusz Meus
Podstawowym problemem geograficznym
jest określenie wielkości i kształtu Ziemi;
w najbardziej podstawowym sensie.
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10 Benin – fenomen Afryki Zachodniej
 Piotr Pacholarz
Wydawać mogłoby się, że Benin jest jednym z licznych państw Afryki Zachodniej, podobnym
do innych. Warto zauważyć, że nieprzeciętna jest nie tylko historia tego kraju, a przede
wszystkim jego współczesność.

16 Utah – pustynny raj mormonów



Marian Dziadek

Przyroda jest tu niesamowita, ale niegościnna dla ludzi. Znaleźli się jednak śmiałkowie, którzy
wybrali bezpańskie tereny na swoją ziemię obiecaną.
21 Inspiracje geograficzne na drogach do Composteli



Dawid Abramowicz

Santiago de Compostela oraz związane z tym miastem szlaki kulturowe określane jako camino
niewątpliwie przyciągają uwagę chrześcijan i turystów.
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Jerzy Jankowski

32 Wędrówka przez kontynenty – Azja. Karta pracy ucznia



Maria Słobodzian
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38 Koniec historii polskich zapałek



Jerzy Wrona

W lutym 2021 została zamknięta fabryka zapałek
w Czechowicach-Dziedzicach. Po 100 latach zakończył
działalność przemysł zapałczany, mający swe chlubne karty
w historii polskiej gospodarki.
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świat – panorama

kreślenia takie jak: „online”, „wirtualnie”, „w sieci” w ostatnim roku
nabrały nowego wymiaru. Stały się
naszą codziennością. Co rusz słychać o wystawie, koncercie, jubileuszu, festiwalu czy jakiejś
innej imprezie – a wszystko to dostępne tylko
z domu. Jakiś powolny powrót do normalności chyba się zbliża – otwierają szkoły, sklepy,
obiekty sportowe, muzea itd.
Patrząc z geograficznej perspektywy można
oceniać sytuację przez pryzmat zamarłej
turystyki i braku możliwości podróżowania – lotniska świecące pustkami, lotów jak
na lekarstwo. To dziwna sytuacja. Z drugiej strony widać pewne pozytywne skutki.
Zauważyliśmy i doceniliśmy nasze małe ojczyzny i naszą dużą ojczyznę. Bogactwo przyrody, różnorodność krajobrazu itd. Więcej
– doceniliśmy przyrodę jako taką. To w lesie,
w parku, na skwerku, nad jeziorem, czy nad
rzeką, odnajdujemy odpoczynek, uspokojenie i wyciszenie w tych trudnych czasach.
W bieżącym numerze szczególnie dwa
zagadnienia powinny przykuć naszą uwagę.
Pierwszy związany jest z obserwacją geograficzną. Niezależnie od miejsca, w którym
się znajdujemy zauważamy różne elementy czy procesy geograficzne. To szczególnie
ważna cecha w dydaktycznej drodze, kiedy
ukazujemy uczniom związek teorii (opisywanej w podręczniku czy omówionej na lekcji)
z rzeczywistością (konkretnym miejscem,
sytuacją).
Drugi temat wiąże się z tą umiejętnością
zauważania korelacji, ale w tym przypadku to
łączenie geografii z literaturą piękną i w niej
poszukiwanie geograficznych nawiązań. Oba
spojrzenia wydają się być tym, co daje nam
tak ważny atut w nauczaniu – można by to
nazwać „geograficznym bzikiem” albo po
prostu pasją, bez której trudno jest nauczać
i zarażać geografią studentów, uczniów
czy dzieci.
Niech zbliżający się wakacyjny czas,
będzie okazją do ciekawych odkryć i obserwacji geograficznych i szansą do patrzenia
na świat przez - jak to określa Pani Joanna
Angiel – „geograficzne okulary”.
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