
                                                              

 

 

 

 

Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego ma zaszczyt zaprosić wszystkich 
zainteresowanych na centralne obchody Dnia Geografa, które odbędą się  
26 kwietnia 2017 r. w budynkach Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego 
 w Kielcach przy ul. Świętokrzyskiej 15. Hasło przewodnie tegorocznych obchodów brzmi: 

                                                      Zrozumieć Ziemię 

PROGRAM 

9.30-10.00 Rejestracja uczestników 

10.00-10.30 Powitanie uczestników przez: 

JM Rektora UJK prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka 

Przewodniczącego Konferencji Kierowników Jednostek Geograficznych  Pana prof. zw. dr hab. Macieja 

Jędrusika 

Dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Panią dr hab. inż. prof. UJK  Barbarę Gawdzik 

Dyrektora Instytutu Geografii UJK Pana dr hab. prof. UJK Tadeusza Ciupę 

 

Wykłady 

10.30-11.00 Skąd pochodzi król Julian? , prof. zw. dr hab. Maciej Jędrusik 

11.00-11.30 Fenomen Niecki Nidziańskiej, dr Cezary Jastrzębski 

11.30-11.45 Przerwa 

11.45-12.15 Francja jakiej nie znacie, prof. zw. dr hab. Florian Plit 

12.15-12.45 Niemi świadkowie epoki lodowcowej, dr hab. prof. UJK Maria Górska-Zabielska 

 

13.00-13.45 Quiz Geograficzny – Zrozumieć Ziemię* 

 

14.00-15.00 Warsztaty: 

 Jak powstają góry i doliny - w ziarnku piasku ukryte, 3D show, dr Joanna Krupa ze studentami 

Instytutu Geografii UJK 

 Turystyka edukacyjna na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, dr hab. 

prof. UJK Ewa Nowak 

 Tworzymy własną trasę geoturystyczną, dr hab. prof. UJK Maria Górska-Zabielska 

 Wizualizacja terenu z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej – GIS, mgr Grzegorz 

Wałek 

 Historia ziarnka piasku, dr Małgorzata Ludwikowska-Kędzia 

 Czy w kieleckim mocno wieje?  – pomiary meteorologiczne, dr Krzysztof Jarzyna 

 Chemia dla geografii – badania właściwości chemicznych gleb i osadów , mgr Edyta 

Kłusakiewicz 

 Siała baba mak… - badania właściwości fizycznych gleb i osadów, mgr Marcin Frączek 

DZIEŃ GEOGRAFA 

ZROZUMIEĆ ZIEMIĘ  



 Niebo nad Kielcami – Planetarium UJK, mgr inż. Marcin Drabik 

 Rytualny teatr w Indiach, dr Mateusz Wierciński 

 Życie na zmarzlinie w Jakucji, dr Artur Zieliński 

 Życie na wulkanie, dr Artur Zieliński 

 

12.00-13.45 Warsztaty geologiczne zorganizowane przez  Geopark Kielce, dla grup 

zorganizowanych (maks. 25-osobowych) posiadających własny środek transportu, bowiem udział 

w warsztatach wymaga przemieszczenia się z Instytutu Geografii do Centrum  Geoedukacj i. 

 

Lp. TEMATYKA WARSZTATÓW 
godzina 

I GRUPA 

godzina 

II GRUPA 

1 

GEO-GIGA-GRA (3G)  

Wielkoformatowa gra zespołowa o geologicznej przeszłości Gór 

Świętokrzyskich. Zespół graczy, poruszając się specjalnymi 

pionkami – badaczami przeszłości,  przez kolejne ery ziemskie i 

okresy geologiczne, zapoznaje się z najważniejszymi 

wydarzeniami z przeszłości Ziemi: odpowiadając na pytania 

quizowe lub realizując określone zadania, kształtujące wiedzę 

merytoryczną spostrzegawczość i  koordynację ruchową.  

 

12.00-12.45 

 

13.00 – 13.45 

2 

Czas zapisany w skałach – warsztaty szlifierskie 

 

Uczestnicy warsztatów pod opieką prowadzących będą 

szlifować skały świętokrzyskie. Szlifowanie będzie się odbywało 

na szklanych płytkach, przy użyciu proszku szlifierskiego – 

węgliku krzemu oraz wody. Każdy więc uczestnik  warsztatów 

będzie mógł wcielić się więc  w rolę szlifierza skał. Gotowe 

okazy będzie można obejrzeć pod mikroskopami  i zabrać na 

pamiątkę. 

12.00-12.45 13.00 – 13.45 

3 

Dewońska podróż po Galerii Ziemi wraz z Kapsułą 5D 

Zwiedzanie z przewodnikiem wystawy stałej, przedstawiającej 

rekonstrukcję obszaru dzisiejszych Gór Świętokrzyskich sprzed 

kilkuset milionów lat wraz z seansem filmowym    w Kapsule 

Symulatorze 5D „Podróż do wnętrza Ziemi”  oraz wirtualnym 

zwiedzaniem najdłuższej, świętokrzyskiej jaskini – Chelosiowej 

Jamy.  

12.00-12.45 13.00 – 13.45 

4 

Co kryją minerały i skały? 

Warsztaty mineralogiczne, podczas których uczestnicy 

dokonują w 2-osobowych grupach badania cech 

makroskopowych minerałów (barwy, przeźroczystości,  

twardości, rysy) oraz poznają skały  i skamieniałości 

świętokrzyskie. 

12.00-12.45 13.00 – 13.45 

 

 

5 

Świętokrzyska Geologiczna Ścieżka Czasu  

wystawa dedykowana m.in. osobom niewidomych i 

niedowidzącym 

 

Ekspozycja ścienna w postaci 10 tablic edukacyjnych 

prezentujących różnorodność geologiczną regionu, wyposażona 

w specjalne elementy: okazy skał z zachowaną naturalną 

powierzchnią do badania dotykiem oraz tabliczki z opisem 

bazującym na systemie Braille'a umożliwiającym odczytanie 

tekstu przez osoby niewidome. To pierwsza tego typu wystawa 

geologiczna w Polsce. 

 

 

 

 

12.00 – 14.00 

zwiedzanie indywidualne 

 



*Quiz Geograficzny – Zrozumieć Ziemię: 

Do Quizu zapraszamy trzyosobowe  drużyny reprezentujące szkoły biorące udział w Dniu Geografa. 

Pytania quizowe  obejmują zakres treści przedstawionych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego do geografii w gimnazjum i w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej. 

 

Regulamin Quizu (na podstawie regulaminu Olimpiady Geograficznej): 

1. Quiz składa się z 20 pytań. 

2. Do każdego pytania dołączona jest jedna lub kilka ilustracji oraz 4 odpowiedzi oznaczone 

literami A, B, C i D. 

3. Po wyświetleniu na ekranie ilustracji, lektor odczytuje treść pytania. Następnie zawodnicy 

po konsultacji w drużynie wybierają prawidłową odpowiedź. Kapitan drużyny podejmuje 

decyzję ostateczną i podkreśla długopisem literę A, B, C lub D na karcie odpowiedzi.  

4. Czas przeznaczony na udzielnie odpowiedzi na każde z pytań wynosi  60 sekund. 

5. Po upływie czasu przeznaczonego na udzielnie odpowiedzi ilustracja jest zastępowana 

przez następną i procedura powtarza się. 

6. Karty odpowiedzi będą zbierane przez członków jury po zakończeniu całego zestawu pytań.  

7. Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 punkt. 

8. Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia za quiz wynosi 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA 

Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w wykładach i warsztatach z okazji Dnia 
Geografa. Prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres: idybska@ujk.edu.pl 
w terminie do 10. kwietnia. 

 
Uwaga: ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w laboratoriach i warsztatach  w zapisach 

uwzględniana będzie kolejność zgłoszeń. 
 
Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna: …………………………………………………………. 

Kontakt do nauczyciela/opiekuna (adres e-mail, nr telefonu, adres do korespondencji): 

adres e-mail: ……………………………………………………., tel.: …………………………. 

adres do korespondencji: ………………………………………………………………………… 

Liczba uczniów, klasa: liczba uczniów: ……………………………., kl.: ……………………… 

Liczba 3 – osobowych zespołów zgłoszonych do Quizu: ……………………………………….. 

 

Deklaruję udział uczniów w warsztatach prowadzonych w Instytucie Geografii UJK (X zaznacz 
pierwszy wybór, Y ewentualną alternatywę w przypadku braku miejsc):  

warsztaty 14.00-14.30 deklaracja warsztaty 14.35-15.05 deklaracja 

Jak powstają góry i doliny -                      
w ziarnku piasku ukryte, 3D show, dr 

Joanna Krupa ze studentami 
Instytutu Geografii UJK 

 Jak powstają góry i doliny -                    
w ziarnku piasku ukryte, 3D show, 

dr Joanna Krupa ze studentami 
Instytutu Geografii UJK 

 

Turystyka edukacyjna na terenie 
Chęcińsko-Kieleckiego Parku 
Krajobrazowego, dr hab. prof. UJK Ewa 
Nowak 

 Turystyka edukacyjna na terenie 
Chęcińsko-Kieleckiego Parku 
Krajobrazowego, dr hab. prof. UJK 
Ewa Nowak 

 

Wizualizacja terenu z wykorzystaniem 
systemów informacji geograficznej – 
GIS, mgr Grzegorz Wałek 

 Wizualizacja terenu z wykorzystaniem 
systemów informacji geograficznej – 
GIS, mgr Grzegorz Wałek 

 

Historia ziarnka piasku*, dr Małgorzata 
Ludwikowska-Kędzia 

 Historia ziarnka piasku*, dr 
Małgorzata Ludwikowska-Kędzia 

 

Niebo nad Kielcami – Planetarium UJK, 
mgr inż. Marcin Drabik 

 Niebo nad Kielcami – Planetarium UJK, 
mgr inż. Marcin Drabik 

 

Tworzymy własną trasę geoturystyczną, 
dr hab. prof. UJK Maria Górska-
Zabielska 

 Tworzymy własną trasę 
geoturystyczną, dr hab. prof. UJK 
Maria Górska-Zabielska 

 

Czy w kieleckim mocno wieje? – 
pomiary meteorologiczne, dr Krzysztof 
Jarzyna 

 Czy w kieleckim mocno wieje ? – 
pomiary meteorologiczne, dr Krzysztof 
Jarzyna 

 

Chemia dla geografii – badania 
właściwości chemicznych gleb i osadów, 
mgr Edyta Kłusakiewicz 

 Chemia dla geografii – badania 
właściwości chemicznych gleb i 
osadów, mgr Edyta Kłusakiewicz 

 

Siała baba mak… - badania właściwości 
fizycznych gleb i osadów, mgr Marcin 
Frączek 

 Siała baba mak… - badania 
właściwości fizycznych gleb i osadów, 
mgr Marcin Frączek 

 

Rytualny teatr w Indiach, dr Mateusz 
Wierciński 

 Rytualny teatr w Indiach, dr Mateusz 
Wierciński 

 

Życie na zmarzlinie w Jakucji, dr Artur 
Zieliński 

 Życie na wulkanie, dr Artur Zieliński 
 

 

*Grupa maksymalnie 16 - osobowa 

mailto:idybska@ujk.edu.pl


 
Deklaruję udział w warsztatach prowadzonych w Centrum Geoedukacji* (X zaznacz pierwszy 

wybór, Y ewentualną alternatywę w przypadku braku miejsc) 

 

Warsztaty 12.00-12.45 deklaracja Warsztaty 13.00 – 13.45 deklaracja 

GEO-GIGA-GRA (3G)  

 

 GEO-GIGA-GRA (3G)  

Czas zapisany w skałach – warsztaty 

szlifierskie 

 Czas zapisany w skałach – 

warsztaty szlifierskie 

 

Dewońska podróż po Galerii Ziemi 

wraz z Kapsułą 5D 

 Dewońska podróż po Galerii 

Ziemi wraz z Kapsułą 5D 

 

Co kryją minerały i skały? 
 

 Co kryją minerały i skały? 
 

 

*Grupy maksymalnie 25-osobowe 


