
Klub Globtroters z III LO wygrał ogólnopolski konkurs 

Najlepsi szkolni turyści 
Spory sukces zanotował na swoim 

koncie szkolny klub krajoznaw
czo-turystyczny Globtroters z III 
LO. Okazał się najlepszym tego ty
pu klubem w Polsce, w konkursie 
Polskiego Towarzystwa Turystycz
no-Krajoznawczego. Globtrotersi 
zwyciężyli w kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych. 

Droga do zwycięstwa nie była ła
twa. - Najpierw odbyły się eliminacje 
rejonowe, potem wojewódzkie, z któ
rych tylko jeden zespół kwalifikował 
się do szczebla centralnego - mówi 
Bogdan Majewski, opiekun klubu 
i nauczyciel geografii w III LO. Suk
ces Globtrotersa, to również osobisty 
sukces Bogdana Majewskiego. To on 
w 1992 r., gdy rozpoczynał pracę 
w szkole, reaktywował klub. Dzisiaj 
liczy on blisko 130 członków. - Je
steśmy na pewno najliczniejszym klu
bem szkolnym w województwie, 
a prawdopodobnie też w całym kraju 
- mówi Bogdan Majewski. Nie ukry
wa, że aktywni członkowie klubu mo
gą liczyć na lepszą ocenę z geografii. 
Główną formą działalności Globtro
tersa są rajdy piesze, podczas których 
młodzież ma okazję poznania najbliż
szego krajobrazu, zabytków i obycza
jów Ziemi Płockiej. Ale oprócz tego 
ważny jest też czynnik rywalizacji. Bo 
na takich rajdach zdobywa się trofea. 
Globtrotersi są w tym całkiem nieźli, 
o czym świadczą dziesiątki pucharów, 
stojących w szkolnych gablotach. 
Każdy rok szkolny członkowie klubu 
rozpoczynają od ustalenia terminu co
tygodniowych spotkań, zebrania skła
dek członkowskich i aktualizacji legi
tymacji PTTK. Swoje zadanie mają 
starsi członkowie klubu. Oni rozpo
czynają agitację wśród pierwszoklasi
stów, aby zasilili szeregi Globtrotersa. 
Bo przynależność do klubu to również 

forma integracji uczniów III LO. Na Powodem do dumy dla klubu jest 
cotygodniowych spotkaniach mło- też własna strona internetowa 
dzież zbiera informacje o regionie, (www.globtroters.3lo.pl). - Jeszcze 
szlakach turystycznych, ciekawych trzy-cztery lata temu byliśmy jedynym 
miejscach i zabytkach Mazowsza, klubem, który miał tak rozbudowaną 
Później wykorzystuje je podczas raj- stronę internetową. Myślę, że i dzisiaj 
dów. Poznanie mapy topograficznej jesteśmy w ścisłej czołówce w tej dzie-
czy działanie i zastosowanie kompasu, dżinie - mówi Bogdan Majewski. Na 
to kolejne elementy zajęć w terenie, stronie oprócz tego, że można znaleźć 
które urozmaicają szkolną edukację informacje o klubie i rajdach, są też 
geografii. wiadomości o Płocku, Mazowszu 

Globtrotersi rocznie biorą udział i Polsce. Są również informacje o tym, 
w kilkunastu poważnych rajdach, jak zdobyć odznaki turystyczne i np. 
Oczywiście są na każdej imprezie or- o szlakach turystycznych w okolicach 
ganizowanej przez miejski oddział Płocka z ich przebiegiem i wiadomo-
PTTK. Jako szkolny klub są od 2006 r. ściami, co warto zobaczyć. Z kategorii 
współorganizatorem rajdu ekologicz- inne dowiemy się np. o orientacji w te-
nego „Powitanie wiosny". Cieszy się renie, historii PTTK, zasadach udzie-
on sporym zainteresowaniem, jego re- lania pierwszej pomocy w różnorod-
kordem jest blisko 1,6 tys, uczestni- nych przypadkach (udar słoneczny, 
ków. Stałym punktem w kalendarzu ukąszenie przez żmiję czy owady) i o 
Globtrotersa jest też udział w pikniku puszczaństwie, czyli praktyczne rady 
archeologicznym w Biskupinie. jak poradzić sobie w lesie. GSZ 

Bogdan Majewski (z lewej) i reprezentacja klubu za chwilę odbiorą 
nagrodę za zwycięstwo w konkursie 

http://www.globtroters.3lo.pl

