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S³ów kilka o glebach województwa kujawsko-pomorskiego
Troska o region zaczyna siê od gleby
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Jak zrobiæ swój w³asny profil glebowy
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Podró¿ po œwiecie mieszkañców gleby
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W sercu kampusu UMK



UNIWERSYTET
MIKO£AJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Wydzia³ Nauk o Ziemi

Kontakt: dr hab. Mieczys³aw Kunz, met@umk.pl 

Forma:

Czas: 

Poziom: 

S³owa kluczowe:  

 cykl wyk³adów, prezentacje firm i produktów software’owych, warsztaty

 ok. 10.00-16.00 

szko³a œrednia

Systemy Informacji Geograficznej, 

                             bazy danych przestrzennych 

coroczne œwiêto u¿ytkowników i pasjonatów Systemów Informacji 

Geograficznej (GIS). Dzieñ GISu to dzieñ, w którym twórcy technologii propaguj¹ 

idee zastosowañ aplikacji i technologii GIS w szko³ach, na uczelniach, w g³ównych 

oœrodkach rozwojowych na ca³ym œwiecie. 

Podczas Dnia GIS organizowane s¹ przez Katedrê Geomatyki i Kartografii:

- warsztaty modelowania 3D,

- warsztaty z wykorzystania geoportali,

- zajêcia terenowe z Geocachingu.

                                                                    

Zarys treœci: 

Dzieñ GIS-u
po³owa listopada   
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UNIWERSYTET
MIKO£AJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Wydzia³ Nauk o Ziemi

Kontakt: dr Maciej Markiewicz, mawicz@umk.pl 

Forma:

Czas: 

Poziom: 

S³owa kluczowe:  

 wyk³ad, warsztaty laboratoryjne

 ok. 2 godzin 

szko³a œrednia

gleboznawstwo, geografia gleb, ekologia  

œwiêto obchodzone 5 grudnia by uczciæ rolê gleby jako kluczowego 

komponentu œrodowiska przyrodniczego i niezbêdnego czynnika warunkuj¹cego 

przetrwanie i dobrobyt ludzkoœci. W trakcie obchodów œwiatowego dnia gleby 

grupy szkolne licz¹ce do 32 uczniów (w podziale 2 x 16 osób) bior¹ udzia³ 

w równolegle prowadzonych warsztatach laboratoryjnych i wyk³adzie 

o tematyce gleboznawczej.

                                                                    

Zarys treœci: 

Œwiatowy Dzieñ Gleby
5 grudzieñ   

5 grudnia
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UNIWERSYTET
MIKO£AJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Wydzia³ Nauk o Ziemi

Forma:

Czas: 

Poziom: 

S³owa kluczowe:  

 wyk³ady

 11.00 - 15.00

szko³a œrednia

Arktyka, Antarktyda, kriosfera, zjawiska lodowe

Cykl wyk³adów organizowany przez Centrum Badañ Polarnych 

WNoZi UMK w dniu 27 lutego czyli Miêdzynarodowym Dniu NiedŸwiedzia 

Polarnego. Spotkanie odbywa siê w siedzibie Akademickiego Centrum Kultury 

i Sztuki "Od Nowa" i ma charakter kilku wyk³adów popularno-naukowych 

prowadzonych przez badaczy regionów polarnych. Równoczeœnie og³aszane s¹ 

wyniki konkursu fotograficznego zwi¹zanego ze „œwiatem œniegu i lodu”.

                                                                    

Zarys treœci: 

Dzieñ Polarny
27 luty

Kontakt: dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK, irso@umk.pl 
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UNIWERSYTET
MIKO£AJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Wydzia³ Nauk o Ziemi

Kontakt: dr Aleksandra Pospieszyñska, opos@umk.pl 

Forma:

Czas: 

Poziom: 

S³owa kluczowe:  

 wyk³ady, warsztaty laboratoryjne

 ok. 2 godzin 

szko³a œrednia

klimatologia, meteorologia, zjawiska atmosferyczne  

Ide¹ Dnia Atmosfery jest przybli¿anie wiedzy z zakresu meteorologii  

i klimatologii w popularnonaukowej formie. W pierwszej edycji organizatorzy 

postanowili siê skupiæ na obecnie najbardziej medialnych tematach, czyli:

 „niebezpiecznej” pogodzie oraz globalnym ociepleniu. Ponadto uczestnicy 

wydarzenia bêd¹ mogli wzi¹æ udzia³ w warsztatach z prognozowania pogody 

przy wykorzystaniu Ÿróde³ ogólnodostêpnych m.in. w Internecie oraz sprawdziæ 

jak wygl¹daj¹ pomiary meteorologiczne „od kuchni”.

                                                                    

Zarys treœci: 

Dzieñ Atmosfery
oko³o 23 marca
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UNIWERSYTET
MIKO£AJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Wydzia³ Nauk o Ziemi

Forma:

Czas: 

Poziom: 

S³owa kluczowe:  

 konkurs wiedzy geograficzne, warsztaty i wyk³ady

 09.00 - 15.00

szko³a œrednia

geografia, indeks WNoZi

konkurs dotycz¹cy wiedzy geograficznej w formie testu pisemnego 

(I etap) i quizu ustnego (II etap), w którym w szranki staj¹ 3-osobowe zespo³y

uczniów ze szkó³ œrednich z ca³ego kraju. Zawody po³¹czone s¹ z warsztatami 

i wyk³adami dla uczestników oraz warsztatami metodycznymi dla ich 

nauczycieli. Dla laureatów - indeks WNoZI! Wspó³organizatorem Testu jest 

Oddzia³ Toruñski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 

                                                                    

Zarys treœci: 

Wielki Test Wiedzy Geograficznej
pocz¹tek kwietnia

Kontakt: dr Barbara Szyda, wtwg.wnozi@gmail.com
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UNIWERSYTET
MIKO£AJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Wydzia³ Nauk o Ziemi

Forma:

Czas: 

Poziom: 

S³owa kluczowe:  

 repetytorium

 18.00 - 23.00 (3 dni)

szko³a œrednia

geografia, matura

bezp³atne i otwarte repetytorium z geografii dla maturzystów 

pt. Geografia na 100% z Wydzia³em Nauk o Ziemi UMK! Jest to niepowtarzalna 

okazja do powtórzenia, uzupe³nienia i utrwalenia materia³u do najwa¿niejszego 

egzaminu w ¿yciu m³odego cz³owieka 

– egzaminu maturalnego. Zajêcia maj¹

formê warsztatowo-wyk³adow¹

i odbywaj¹ siê pod okiem 

pracowników naukowych 

Wydzia³u Nauk o Ziemi 

UMK w Toruniu. 

Zarys treœci: 

Repetytorium „Geografia na 100%”
po³owa kwietnia 

Kontakt: dr Aleksandra Lewandowska, amal@umk.pl
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Codzienne ¿ycie wilka
Wspó³czesny stan wiedzy o drapie¿niku

Forma:

Czas: 

Poziom: 

Liczba uczestników:

S³owa kluczowe:  

 wyk³ad

90 min 

szko³a podstawowa, szko³a œrednia

 max 100

wilk, zwierzêta, lasy, ekologia, ochrona przyrody

Wyk³ad ma za zadanie skonfrontowaæ stereotyp wilka, najczêœciej 

negatywny, wystêpuj¹cy np. w bajkach ze wspó³czesnym stanem wiedzy 

o burym drapie¿niku. Podczas wyk³adu prezentowane bêd¹ m.in. filmy 

przedstawiaj¹ce ¿ycie dzikich wilków regionu kujawsko-pomorskiego 

w ich naturalnym œrodowisku.

                                                                    

Zarys treœci: 

UNIWERSYTET
MIKO£AJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Wydzia³ Nauk o Ziemi

Kontakt: dr hab. in¿. Piotr Sewerniak, sewern@umk.pl
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Forma:

Czas: 

Poziom: 

Liczba uczestników:

S³owa kluczowe:  

 warsztaty laboratoryjne

45 min 

szko³a œrednia

 max 16

wêglan wapnia, odczyn gleby, wartoœæ u¿ytkowa gleb, 

   zakwaszenie, degradacja gleb  

warsztaty laboratoryjne w trakcie których uczniowie maj¹ okazjê  

wykonaæ profesjonalne oznaczenia zawartoœci wêglanu wapnia i wartoœci pH gleb. 

Czêœæ praktyczn¹ poprzedza teoria dotycz¹ca wp³ywu œrodowiska na odczyn gleby. 

Uczestnicy dowiaduj¹ siê równie¿ jak¹ wartoœæ u¿ytkow¹ maj¹ wykonywane 

oznaczenia zarówno w rolnictwie, leœnictwie jak i ochronie œrodowiska.  

                  

                                                                    

Zarys treœci: 

 

UNIWERSYTET
MIKO£AJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Wydzia³ Nauk o Ziemi

Kontakt: dr Maciej Markiewicz, mawicz@umk.pl 

Co w glebie siê burzy?
Oznaczanie odczynu i wêglanu wapnia w próbkach glebowych

Kontakt: dr Maciej Markiewicz, mawicz@umk.pl 
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Erozja cywilizacji 
Wp³yw degradacji gleb na wielkie migracje

Forma:

Czas: 

Poziom: 

Liczba uczestników:

S³owa kluczowe:  

 wyk³ad

90 min

szko³a œrednia

 max 100

erozja gleb, burze py³owe, 

   powodzie, degradacja œrodowiska i gleb, 

   migranci œrodowiskowi

o „nie lubimy” gleb?

    - W jakim stopniu gleby przyczyni³y siê 

       do rozkwitu i upadku wielkich cywilizacji?

    - Czy gleby s¹ zasobami wyczerpywalnymi?

    - Jak antropocen skalpuje planetê?

    - Kim s¹ uchodŸcy œrodowiskowi i w jakim 

       stopniu s¹ oni zwi¹zani z degradacj¹ gleb?

                                                                     

Zarys treœci: W trakcie prelekcji mo¿na 

   dowiedzieæ siê miêdzy innymi: 

    - dlaczeg

UNIWERSYTET
MIKO£AJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Wydzia³ Nauk o Ziemi

Kontakt: dr Marcin Œwitoniak, swit@umk.pl  
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Europejskim okiem o Meksyku
W krainie Azteków i Majów   

UNIWERSYTET
MIKO£AJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Wydzia³ Nauk o Ziemi

Forma:

Czas: 

Poziom: 

Liczba uczestników:

S³owa kluczowe:  

 wyk³ad

 90 min 

szko³a œrednia

 max 50

 

Meksyk, zró¿nicowanie etniczne, Aztekowie, Majowie, 

                              zasoby naturalne  

Meksyk jako niezwyk³e pañstwo o zró¿nicowanej kulturze, 

która jest Ÿród³em dumy narodowej. Miejsce Meksyku na mapie geopolitycznej 

œwiata. Oraz analiza wp³ywów zasobów naturalnych i antropogenicznych 

na rozwój turystyki masowej oraz turystyki zrównowa¿onej. 

                                                                    

Zarys treœci: 

  

Pinterest

Kontakt: dr Anna Dubownik, a_dubownik@umk.pl 
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Geografa przejœcie przez Atlantyk
Na pok³adzie STS Fryderyk Chopin 

Forma:

Czas: 

Poziom: 

Liczba uczestników:

S³owa kluczowe:  

 wyk³ad

90 min 

szko³a podstawowa / œrednia

 max 50

¿eglarstwo, wychowanie morskie, geografia w podró¿y 

Wyk³ad o Niebieskiej Szkole czyli o programie rejsów morskich 

   po³¹czonych z nauk¹ szkoln¹ na pok³adzie tradycyjnego ¿aglowca rejowego 

   Fryderyka Chopina. Pokaz zdjêæ z przep³yniêtej trasy Malaga – Martynika 

   z nawi¹zaniami do zjawisk i procesów geograficznych oraz zró¿nicowania 

   spo³eczno-ekonomicznego odwiedzanych krajów i terytoriów zale¿nych.

                                                                    

Zarys treœci: 

  

UNIWERSYTET
MIKO£AJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Wydzia³ Nauk o Ziemi

Kontakt: dr Anna Dubownik, a_dubownik@umk.pl 
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Indonezja
Spojrzenie spo³eczno-ekonomiczno-geograficzne 

Forma:

Czas: 

Poziom: 

Liczba uczestników:

S³owa kluczowe:  

 wyk³ad

90 min 

œrednia

 max 50

Indonezja, Archipelag Malajski, jednoœæ w ró¿norodnoœci, 

                             ca³kowite zaæmienie S³oñca,  

Wyk³ad o zró¿nicowaniu poziomu rozwoju spo³ecznego 

i gospodarczego Indonezji w kontekœcie jej wielokulturowoœci. Próba okreœlenia 

potencja³u rozwoju turystyki na przyk³adzie Jawy i Sulawesi (Celebesu) Mistyczne 

dla Europejczyka prze¿ycie ca³kowitego zaæmienia S³oñca w sercu odrêbnej kultury…

                                                                    

Zarys treœci: 

  

UNIWERSYTET
MIKO£AJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Wydzia³ Nauk o Ziemi

Kontakt: dr Anna Dubownik, a_dubownik@umk.pl 
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Forma:

Czas: 

Poziom: 

Liczba uczestników:

S³owa kluczowe:  

 wyk³ad

45 lub 90 min 

œrednia

 max 50

Kambod¿a, turystyka uwa¿na, historyczna, slow tourism  

wyk³ad maj¹cy na celu obserwacjê odradzaj¹cego siê spo³ecznie 

i gospodarczo, pañstwa na Pó³wyspie Indochiñskim. Podejmowane s¹ zarówno 

zagadnienia z historii najnowszej jak i dziedzictwo imperium Khmerów. Próba 

porównania potencja³u przrodniczego i kulturowego regionów turystycznych 

Kambod¿y. 

                                                                    

Zarys treœci: 

  

UNIWERSYTET
MIKO£AJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Wydzia³ Nauk o Ziemi

Kontakt: dr Anna Dubownik, a_dubownik@umk.pl 

Kambod¿a
Najmocniejsze wra¿enie z Azji Po³udniowo-Wschodniej 
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Kiedyœ to by³y zimy!
Metody badañ i Ÿród³a wiedzy o klimacie w przesz³oœci 

Forma:

Czas: 

Poziom: 

Liczba uczestników:

S³owa kluczowe:  

 wyk³ad 

90 min 

szko³a œrednia

 max 100

klimatologia historyczna, dendrochronologia, dane poœrednie,

                               zmiany klimatu 

W trakcie prelekcji mo¿na dowiedzieæ siê miêdzy innymi: 

z jakich Ÿróde³ czerpiemy wiedzê o klimacie w okresie przed pomiarami 

instrumentalnymi? jak¹ rolê w badaniach nad zmianami klimatu maj¹ dzienniki 

i pamiêtniki? czy drzewo mo¿e s³u¿yæ jako termometr? jakie metody pomocne 

s¹ w badaniu zmian klimatu? jak zmienia³y siê meteorologiczne pomiary 

instrumentalne w Polsce i na œwiecie? 

                                                                    

Zarys treœci: 

UNIWERSYTET
MIKO£AJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Wydzia³ Nauk o Ziemi

Kontakt: dr Aleksandra Pospieszyñska, 

opos@umk.pl
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Kraj najszczêœliwszych ludzi na œwiecie
Vanuatu

Forma:

Czas: 

Poziom: 

Liczba uczestników:

S³owa kluczowe:  

 wyk³ad

45 min 

szko³a podstawowa, klasy 7-8, szko³a œrednia

 max 100

Oceania, Vanuatu, podró¿e, globalizacja, geoturystyka 

                                                                    

Zarys treœci: relacja z podró¿y do Vanuatu wzbogacona znaczn¹ iloœci¹ 

    informacji na temat historii i stanu obecnego jednego z ciekawszych krajów 

    Melanezji. W trakcie prelekcji zaprezentowane zostan¹ efekty kolonializmu, 

    aspekty globalizacji, kolebka skoków na bungee i atrakcje geoturystyczne 

    (m. in. wulkan Yasur) Vanuatu.  

UNIWERSYTET
MIKO£AJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Wydzia³ Nauk o Ziemi

Kontakt: dr Marcin Œwitoniak, swit@umk.pl, dr hab. Przemys³aw Charzyñski, pecha@umk.pl  
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Mapy turystyczne
Jak czytaæ wizerunek turystyczny z map

Forma:

Czas: 

Poziom: 

Liczba uczestników:

S³owa kluczowe:  

 æwiczenia audytoryjne

90 min 

szko³a œrednia

 max 20

mapa turystyczna, mapy o turystyce, klasyfikacja map, 

praca z map¹, wizerunek turystyczny, promocja turystyczna

W ramach æwiczeñ uczniowie dokonuj¹ samodzielnego przegl¹du 

i oceny wybranych map turystycznych oraz rozwi¹zuj¹ zadania z nimi zwi¹zane. 

Czêœæ teoretyczna dotyczy pojêcia, zakresu i klasyfikacji map turystycznych 

i map o turystyce. Ponadto uczniowie zostan¹ zapoznani z wybranymi 

opracowaniami dotycz¹cymi województwa kujawsko-pomorskiego. 

                                                                    

Zarys treœci: 

UNIWERSYTET
MIKO£AJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Wydzia³ Nauk o Ziemi

Kontakt: dr in¿. Agnieszka Pilarska,  apilarska@umk.pl
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Minera³y - skarby ukryte w Ziemi
W krainie kamieni szlachetnych i ozdobnych 

Forma:

Czas: 

Poziom: 

Liczba uczestników:

S³owa kluczowe:  

 æwiczenia laboratoryjne

45 min 

szko³a podstawowa

 max 21

ska³y, minera³y, geologia

Prezentacja wybranych minera³ów wystêpuj¹cych zarówno 

w Polsce jak i na œwiecie. Uczestnicy zajêæ bêd¹ mieli okazjê obejrzeæ minera³y 

pod lup¹ i mikroskopem zapoznaj¹c siê z ich charakterystycznymi cechami 

optycznymi. Na zajêciach uczniowie dowiedz¹ siê jak powstaj¹ minera³y, 

gdzie wystêpuj¹ oraz jak za³o¿yæ swoj¹ pierwsz¹ „mineralna” kolekcjê. 

                                                                    

Zarys treœci: 

UNIWERSYTET
MIKO£AJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Wydzia³ Nauk o Ziemi

Kontakt: dr in¿. Izabela Jamorska, izabela.jamorska@umk.plKontakt: dr in¿. Izabela Jamorska, izabela.jamorska@umk.pl
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Obserwatorium Meteorologiczne UMK
Jak „zmierzyæ”pogodê

Forma:

Czas: 

Poziom: 

Liczba uczestników:

S³owa kluczowe:  

 wyk³ad i prezentacja

60 min 

szko³a œrednia

 max 25

meteorologia, zjawiska atmosferyczne, przyrz¹dy meteorologiczne

W trakcie zajêæ  uczestnicy zwiedzaj¹ Obserwatorium Meteorologiczne 

UMK. W jego sk³ad wchodzi ogródek meteorologiczny (w którym s¹ tradycyjne 

i najnowoczeœniejsze przyrz¹dy pomiarowe) oraz taras aktynometryczny (na dachu 

budynku Wydzia³u Nauk o Ziemi, na którym odbywaj¹ siê pomiary promieniowania 

s³onecznego). Ka¿dy uczestnik bêdzie móg³ dowiedzieæ siê wielu ciekawych 

informacji o pomiarach meteorologicznych.

                                                                    

Zarys treœci: 

UNIWERSYTET
MIKO£AJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Wydzia³ Nauk o Ziemi

Kontakt: dr Andrzej AraŸny, andy@umk.pl
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O czym mówi¹ nazwy gleb
Czyli jak zapamiêtaæ ró¿nice miêdzy bielic¹ i czarnoziemem

Forma:

Czas: 

Poziom: 

Liczba uczestników:

S³owa kluczowe:  

 wyk³ad

45 min 

szko³a œrednia

 max 100

typy gleb Polski, wartoœæ u¿ytkowa gleb, morfologia gleb   

wyk³ad wyjaœniaj¹cy pochodzenie nazw gleb. W trakcie zajêæ 

wyjaœnione  zostanie zró¿nicowanie barwne gleb Polski, dlaczego niektóre gleby

 “rdzawiej¹” a inne “rzêdz¹” oraz jak ³atwo znale¿æ ró¿nice miêdzy czarnoziemem

i czarn¹ ziemi¹. Dowiecie siê równie¿ czy na podstawie barwy gleby mo¿na 

wnioskowaæ o jej wartoœci u¿ytkowej.

                                                                               

                                                                                

Zarys treœci: 

Kontakt: dr Marcin Œwitoniak swit@umk.pl       

UNIWERSYTET
MIKO£AJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Wydzia³ Nauk o Ziemi

24



On i off-line
Œwiat i ludzie   

UNIWERSYTET
MIKO£AJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Wydzia³ Nauk o Ziemi

Kontakt: dr hab. Przemys³aw Charzyñski, pecha@umk.pl 

Forma:

Czas: 

Poziom: 

Liczba uczestników:

S³owa kluczowe:  

 wyk³ad

 45 min 

szko³a œrednia

 max 100

 

turystyka kulturowa, kultura, podró¿e, Internet

Wyk³ad o ró¿nych aspektach ¿ycia spo³ecznego w czasach 

postêpuj¹cej globalizacji w kontekœcie zró¿nicowania poziomu rozwoju, 

odmiennoœci kultury, warunków przyrodniczych i dostêpnoœci do 

nowoczesnych technologii.

                                                                    

Zarys treœci: 
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Piaskiem malowane
Jak zrobiæ swój w³asny profil glebowy

Forma:

Czas: 

Poziom: 

Liczba uczestników:

S³owa kluczowe:  

 warsztaty laboratoryjne

45 min 

szko³a podstawowa, klasy 3-6

 max 16

profile glebowe, malowanie piaskiem 

                                                                    

Zarys treœci: ró¿nobarwne materia³y glebowe mog¹ s³u¿yæ jako materia³ 

       plastyczny do tworzenia w³asnych profili glebowych. Nie wierzycie?

       Zapraszamy na warsztaty, w trakcie których nauczycie siê siê to robiæ!

UNIWERSYTET
MIKO£AJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Wydzia³ Nauk o Ziemi

Kontakt: dr Maciej Markiewicz, mawicz@umk.pl  
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Podró¿ do wnêtrza Ziemi
Geologia w teorii i praktyce

Forma:

Czas: 

Poziom: 

Liczba uczestników:

S³owa kluczowe:  

 æwiczenia laboratoryjne

90 min 

szko³a œrednia

 max 21

ska³y, minera³y, skamienia³oœci, geologia

Æwiczenia maj¹ na celu przybli¿yæ uczestnikom budowê wnêtrza 

Ziemi oraz procesy które j¹ kszta³tuj¹. Uczestnicy poznaj¹ ponadto ska³y, 

minera³y oraz skamienia³oœci które mo¿na zaleŸæ w ró¿nych czêœciach œwiata, 

a tak¿e na ró¿nych g³êbokoœciach. Za pomoc¹ mikroskopu bêd¹ mogli poznaæ 

„wnêtrze” wybranych ska³ i dowiedz¹ siê o ich zastosowaniu zarówno 

w medycynie, budownictwie jak i technologii i kosmetologii.  

                                                                    

Zarys treœci: 

UNIWERSYTET
MIKO£AJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Wydzia³ Nauk o Ziemi

Kontakt: dr in¿. Izabela Jamorska, 

izabela.jamorska@umk.pl
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Rok w Arktyce
Hornsund - Polski Dom pod Biegunem

Forma:

Czas: 

Poziom: 

Liczba uczestników:

S³owa kluczowe:  

 wyk³ad 

60 min 

szko³a œrednia

 max 100

Arktyka, turystyka, geografia

Relacja z rocznych wypraw naukowych do Polskiej Stacji Polarnej 

na Spitsbergenie w Hornsundzie. Prezentacja wzbogacona du¿¹ iloœci¹ zdjêæ 

i informacji na temat œrodowiska geograficznego i ¿ycia codziennego w stacji. 

W trakcie wyk³adu dowiemy siê m.in.: Co badaj¹ naukowcy? Jak ¿yæ w czasie 

nocy polarnej? Jak biegnie czas w Polskiej Stacji Polarnej im. S. Siedleckiego? 

Czy niedŸwiedŸ polarny to jedyny towarzysz polarnika?

                                                                    

Zarys treœci: 

UNIWERSYTET
MIKO£AJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Wydzia³ Nauk o Ziemi

Kontakt: dr Andrzej AraŸny, andy@umk.pl
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Safari glebowe
Podró¿ po œwiecie mieszkañców gleby

Forma:

Czas: 

Poziom: 

Liczba uczestników:

S³owa kluczowe:  

 slajdowisko i quiz

45 min 

szko³a podstawowa, klasy 3-6

 max 16

¿ycie w glebie, zwierzêta, grzyby, bakterie  

                                                                    

Zarys treœci: Je¿eli nie wiecie czym s¹ czarcie krêgi, jak wygl¹daj¹ pch³y œnie¿ne, 

ile palców ma kret, jak d³ugo œpi¹ mrówki i czego ludzie ucz¹ siê od termitów 

te zajêcia s¹ w³aœnie dla Was! 

UNIWERSYTET
MIKO£AJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Wydzia³ Nauk o Ziemi

Kontakt: dr Maciej Markiewicz, mawicz@umk.pl  

https://wallpaperscraft.com/
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Topniej¹ca planeta
Czyli jak zmienia siê kriosfera

Forma:

Czas: 

Poziom: 

Liczba uczestników:

S³owa kluczowe:  

 wyk³ad

45/90 min 

szko³a œrednia

 max 100

lodowce, wieloletnia zmarzlina, lód morski, œnieg, 

                             zmiany klimatu  

w trakcie wyk³adu dowiemy siê jak szybko topniej¹ l¹dolody 

i lodowce, gdzie jeszcze s¹ i czy przestan¹ istnieæ. Poznamy jakim przeobra¿eniom 

ulega wieloletnia zmarzlina i co siê dzieje z lodami morskimi. Spróbujemy 

odpowiedzieæ jakie skutki w ¿yciu cz³owieka mo¿e mieæ „topnienie” Ziemi. 

Wyk³ad oparty jest g³ównie o doœwiadczenia autora z badañ prowadzonych 

w Arktyce i Antarktyce, bogato ilustrowany zdjêciami, animacjami i filmami.

                                                                    

Zarys treœci: 

 

UNIWERSYTET
MIKO£AJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Wydzia³ Nauk o Ziemi

Kontakt: dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK, irso@umk.pl  Kontakt: dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK, irso@umk.pl  
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Forma:

Czas: 

Poziom: 

Liczba uczestników:

S³owa kluczowe:  

 wyk³ad

45 / 90 min

szko³a œrednia

 max 100

województwo kujawsko-pomorskie, typy gleb, formacje 

roœlinne, ochrona przyrody, Kujawy, Bory Tucholskie  

w trakcie zajêæ dowiecie siê:

- co kryj¹ Czarne i Bia³e Kujawy;

- w jaki sposób l¹dolód umo¿liwi³ rozwój rolnictwa w naszym regionie;  

- jak gleby „wp³ynê³y” na powstanie Borów Tucholskich i Puszczy Bydgoskiej;

oraz wiele innych informacji o glebach województwa kujawsko-pomorskiego!!!

                  

                                                                    

Zarys treœci: 

UNIWERSYTET
MIKO£AJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Wydzia³ Nauk o Ziemi

Kontakt: dr Marcin Œwitoniak, swit@umk.pl  

S³ów kilka o glebach województwa kujawsko-pomorskiego
Troska o region zaczyna siê od gleby

31



Wirtualna turystyka
Podró¿ panoram¹, filmem, serialem i gr¹ komputerow¹ 

Forma:

Czas: 

Poziom: 

Liczba uczestników:

S³owa kluczowe:  

 wyk³ad

90 min 

szko³a œrednia

 max 100

panoramy 360°, filmy 360°, wirtualne wycieczki, You Tube, 

turystyka indukowana filmem, perspektywy graficzne w grach komputerowych 

Wyk³ad przedstawiaj¹cy mo¿liwoœci wirtualnego zwiedzania 

na wybranych przyk³adach z Polski i œwiata. W ramach zajêæ wyjaœnione 

zostan¹ podstawowe pojêcia zwi¹zane z wirtualn¹ rzeczywistoœci¹ (VR) 

i rzeczywistoœci¹ rozszerzon¹ (AR). Zaprezentowane zostan¹ równie¿ 

darmowe serwisy internetowe i aplikacje umo¿liwiaj¹ce wirtualne zwiedzanie.

                                                                    

Zarys treœci: 

UNIWERSYTET
MIKO£AJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Wydzia³ Nauk o Ziemi

Kontakt: dr in¿. Agnieszka Pilarska,  apilarska@umk.pl
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W krainie czerwonych wydm
Namibia   

UNIWERSYTET
MIKO£AJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Wydzia³ Nauk o Ziemi

Forma:

Czas: 

Poziom: 

Liczba uczestników:

S³owa kluczowe:  

 wyk³ad

 45 min 

szko³a œrednia

 max 100

 

turystyka kulturowa, geoturystyka, podró¿e, pustynia

Relacja z wyprawy do jednego z najciekawszych krajobrazowo 

pañstw afrykañskich. Poznamy ojczyznê plemion Himba i Herrero. 

Przebêdziemy gruntowymi drogami samochodem 4×4 setki kilometrów, 

¿eby wspi¹æ siê na olbrzymie, czerwone wydmy znane z niejednej tapety 

komputerowej oraz spojrzeæ setki metrów w g³¹b najwiêkszego kanionu 

czarnego kontynentu. Odwiedzimy równie¿ miasteczko widmo, zasypywane 

piaskiem pustyni osiedle poszukiwaczy diamentów, których wydobycie 

stanowi podstawê gospodarki Namibii.

                                                                    

Zarys treœci: 

Kontakt: dr hab. Przemys³aw Charzyñski, pecha@umk.pl, dr Marcin Œwitoniak, swit@umk.pl
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UNIWERSYTET
MIKO£AJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Wydzia³ Nauk o Ziemi

Forma:

Czas: 

Poziom: 

Liczba uczestników:

S³owa kluczowe:  

 wyk³ad

 45 min 

szko³a œrednia

 max 100

 

turystyka kulturowa, kultura, podró¿e, Internet

W czasie zajêæ udamy siê w podró¿ do jednego z ciekawszych 

pañstw Dalekiego Wschodu, azjatyckiego tygrysa. Poznamy historiê, kulturê, 

spo³eczeñstwo i atrakcje turystyczne Korei Po³udniowej. Rozwa¿ymy 

fenomen Kpopu i innych po³udniowokoreañskich „K”.

                                                                    

Zarys treœci: 

 

Kontakt: dr hab. Przemys³aw Charzyñski, pecha@umk.pl, dr hab. Piotr Hulisz, hulisz@umk.pl

W kraju Hallyu, kimchi i soju
Korea Po³udniowa   
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UNIWERSYTET
MIKO£AJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Wydzia³ Nauk o Ziemi

Forma:

Czas: 

Poziom: 

Liczba uczestników:

S³owa kluczowe:  

 wyk³ad z pokazem przyrz¹dów

 45/90 min 

szko³a œrednia

 max 30

 

œnieg, pokrywa œnie¿na, rodzaje œniegu, zagro¿enia œnie¿ne

W trakcie wyk³adu dowiemy siê miêdzy innymi czy œnieg jest 

wod¹ czy ska³¹ i jak powstaje, ile jest jego rodzajów, czy œnieg jest bia³y, 

jak odró¿niæ œnieg œwie¿y od starego, ile wa¿y i jaki jest twardy,  czy œnieg 

mo¿e topiæ siê w ujemnych temperaturach powietrza? Dowiemy siê te¿ po co 

badamy pokrywê œnie¿n¹, a tak¿e jakie zagro¿enia i korzyœci zwi¹zane s¹ z jej 

istnieniem na Ziemi. Wyk³ad oparty bêdzie g³ównie o doœwiadczenia autora 

z badañ prowadzonych w Arktyce, Antarktyce oraz warsztatów œnie¿nych 

prowadzonych w górach Polski, bogato ilustrowany zdjêciami, animacjami 

i filmami, a przede wszystkim pokazem przyrz¹dów do badañ œniegu.

                                                                    

Zarys treœci: 

 

Wszystko co chcia³eœ wiedzieæ o œniegu
ale wstydzi³eœ siê zapytaæ    

Kontakt: dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK, 

irso@umk.pl  

Kontakt: dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK, 

  irso@umk.pl 35



Kontakt: dr hab. Przemys³aw Charzyñski, pecha@umk.pl 

Forma:

Czas: 

Poziom: 

Liczba uczestników:

S³owa kluczowe:  

 wyk³ad

 45 min 

szko³a œrednia

 max 100

 

turystyka kulinarna, kultura, podró¿e

Celem zajêæ jest zapoznanie uczniów z fenomenem powstania 

i rozwoju turystyki kulinarnej oraz przedstawienie jej ciekawych destynacji 

w Polsce, Europie i na œwiecie.

                                                                    

Zarys treœci: 

 

Strauss Water

Z widelcem i ³y¿k¹ dooko³a œwiata
O turystyce z perspektywy ¿o³¹dka   

UNIWERSYTET
MIKO£AJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Wydzia³ Nauk o Ziemi



Kontakt: dr Tomasz Karasiewicz, mtkar@umk.pl 

Forma:

Czas: 

Poziom: 

Liczba uczestników:

S³owa kluczowe:  

 wyk³ad

 45/90 min 

szko³a podstawowa (7-8 klasa), szko³a œrednia

 max 100

erupcje wulkaniczne, monitoring wulkanów, skala wybuchów

                wulkanów, kolumna erupcyjna, stratowulkan, py³y i gazy wulkaniczne

Podró¿ w krainê ognia i ska³, w trakcie której dowiecie siê:

dlaczego wulkany wybuchaj¹ i gdzie siê znajduj¹, jaki wp³yw maj¹ na ¿ycie 

na ziemi i dlaczego niektóre z nich s¹ bardzo groŸne, jak cz³owiek przewiduje 

erupcje wulkaniczne i które z nich by³y katastrofalne, jak czêsto obecnie dochodzi 

do wybuchów wulkanów i wiele innych ciekawych informacji z "ich ¿ycia"

                                                                    

Zarys treœci: 

 

¯ycie wulkanów
Aktywnoœæ wulkaniczna na Ziemi i jej wp³yw na cz³owieka   

UNIWERSYTET
MIKO£AJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Wydzia³ Nauk o Ziemi
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Indeks 
S³owa kluczowe 

UNIWERSYTET
MIKO£AJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Wydzia³ Nauk o Ziemi

Archipelag Malajski                                17

Antarktyda                                              8

Arktyka                                                   8, 28

Aztekowie                                                   15

bakterie                                                  29

bazy danych przestrzennych                  6

Bory Tucholskie                                     31

burze py³owe                                         14

dane poœrednie                                         19

degradacja gleb                                        13, 14

degradacja œrodowiska                           14

dendrochronologia                                  19

ekologia                                                  7, 12

erozja gleb                                                14

erupcje wulkaniczne                   37

filmy 360°                                                   32

formacje roœlinne                                      31

geografia                                                  10, 11, 28

geografia gleb                                                7

geografia w podró¿y                                   16

geologia                                                        22, 27

geoturystyka                                                20, 33

gleboznawstwo                                              7

globalizacja                                                    20

grzyby                                                           29

indeks WNoZi                                                10

internet                                                         25, 34

jednoœæ w ró¿norodnoœci                              17

Indonezja                                                       17

Kambod¿a                                                     18

klasyfikacja map                                           21

klimatologia                                                  9

klimatologia historyczna                               19

kolumna erupcyjna                      37

             

kriosfera                                                         8, 30, 35

Kujawy                                                        31

kultura                                                          25, 34, 36

lasy                                                                 12

lodowce                                       30

lód morski                                                            30

Majowie                                                        15

malowanie piaskiem                                      26

mapy o turystyce                                           21 

mapa turystyczna                                           21

matura                                                            11

Meksyk                                                    15

meteorologia                                           9, 23

minera³y                                                    22, 27

monitoring wulkanów                                     37

morfologia gleb                                         24

Oceania                                                    20

ochrona przyrody                                     12, 31

odczyn gleby                                            13

panoramy 360°                                       32

perspektywy graficzne w grach                                    32

podró¿e                                                 20, 25, 32, 34, 36

pokrywa œnie¿na                                             35

powodzie                                                 14

praca z map¹                                            21

profile glebowe                                         26

promocja turystyczna                               21

przyrz¹dy meteorologiczne                           23

pustynia                                                                        33

py³y i gazy wulkaniczne                                                 37

rodzaje œniegu                                                              35

skala wybuchów wulkanów                                          37

ska³y                                                      22, 27

 

skamienia³oœci                                      27
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Indeks 
S³owa kluczowe 

UNIWERSYTET
MIKO£AJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Wydzia³ Nauk o Ziemi

slow tourism                                         18

stratowulkan                            37

Systemy Informacji Geograficznej            6

œnieg                        30, 35

turystyka                                              28

turystyka historyczna                           18

turystyka indukowana filmem                 32

turystyka kulinarna                                36

turystyka kulturowa                             25, 33, 34

turystyka uwa¿na                                 18

typy gleb (Polski)                                     24, 31

Vanuatu                                                 20

wartoœæ u¿ytkowa gleb                          13, 24

wêglan wapnia                                       13

wieloletnia zmarzlina                                     30

wilk                                                        12

wirtualne wycieczki                                32

wizerunek turystyczny                           21

województwo kujawsko-pomorskie            31

wychowanie morskie                             16

You Tube                                              32

zagro¿enia œnie¿ne                              35

zakwaszenie                                          13

zaæmienie S³oñca (ca³kowite)                   17

zasoby naturalne                                    15

zjawiska atmosferyczne                         9, 23

zjawiska lodowe                                      8

zmiany klimatu                                        19, 30

zró¿nicowanie etniczne                           15

zwierzêta                                                12, 29

¿eglarstwo                                               16

¿ycie w glebie                                          29  
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KONTAKT:

KOORDYNATOR WYDZIA£OWY

dr Marcin Œwitoniak
ul. Lwowska 1, 87 - 100 Toruñ, 
tel. +48 56 611 25 55  
tel./fax +48 56 611 25 86
e-mail: 

 

swit@umk.pl

PRZYDATNE LINKI:

Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu: 
http://www.umk.pl/

Wydzia³ Nauk o Ziemi:  
https://www.geo.umk.pl/
https://www.facebook.com/wnoziumk/
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