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WARSZTATY I MINI-PRAKTYKI 

w ramach Święta Geografii  

14.04.2018 r.  

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW 

 

I. Jak samodzielnie opracować mapę kampusu UW? Pomiary terenowe GPS  

Prowadzący:   dr Izabela Gołębiowska (WGSR UW),  
dr inż. Izabela Karsznia (WGSR UW) 

Grupa wiekowa:  Wiek pow. 12 lat 

Forma:    Zajęcia plenerowe + warsztaty komputerowe 

Termin:   14.04.2018 godz. 10.30-12.00 (1,5 h) 

Przedmiotem warsztatów terenowych jest samodzielne opracowanie mapy fragmentu 
Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego z wykorzystaniem mobilnych odbiorników 
GPS (GNSS). Po zebraniu danych w terenie, uczestnicy przystąpią do prac kameralnych 
polegających na redakcji mapy pomierzonego terenu. Efektem będzie mapa sytuacyjna, którą 
każdy autor będzie mógł zapisać w pliku graficznym i otrzymać jako rezultat warsztatów. 

Warsztaty objęte wcześniejszymi zapisami. 
 

II. Geocaching - jak zostać nowoczesnym poszukiwaczem skarbów? 

Prowadzący:   Joanna Grabowska, Kamil Wygaś (WNoZ UŚ) 

Grupa wiekowa:  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i starsi 

Forma:    warsztaty kameralne.  konieczne jest posiadanie smartfona  
    z GPS i dostępem do Internetu 

Termin:   14.04.2018, godz.  10.30-11.15 

Geocaching to gra terenowa dla użytkowników GPS polegająca na poszukiwaniu "skarbów" 
ukrytych przez innych uczestników - najczęściej pod wskazanymi dokładnie współrzędnymi 
geograficznymi. Miejsce ukrycia może też być zaszyfrowane za pomocą np. zagadki, którą 
należy rozwiązać, by dotrzeć do celu... „Skarby” to tzw. skrzynki lub inaczej „kesze”, które 
zostały odpowiednio opisane i zabezpieczone. Zawierają one dziennik „znalezień” oraz 
drobne fanty, którymi wymieniają się kolejni znalazcy.  

Warsztaty będą polegały na zapoznaniu uczestników z podstawowymi wiadomościami 
dotyczącymi działania systemu GPS (ang. Global Positioning System), a także odnalezieniu 
ukrytych w terenie skrzynek (za pomocą odbiorników GPS lub za pomocą własnych 
smartphonów wyposażonych w system GPS i Internet).  

Warsztaty podzielone są na dwie części: pierwsza to prezentacja wprowadzająca w zasady 
funkcjonowania geocachingu; druga daje możliwość spróbowania swoich sił w przygotowanej 
przykładowej grze terenowej. 

Warsztaty objęte wcześniejszymi zapisami. 
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III. „Pamięć drewna” czyli o czym mówią słoje? 

Prowadzący:    dr Piotr Szwarczewski (WGSR UW) 

Grupa wiekowa:  powyżej 12 lat 

Forma:    warsztaty w laboratorium geochemicznym 

Termin:   14.04.2018 godz. 10.30-11.15 
 
Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jakie są możliwości wykorzystania rocznych 
przyrostów drewna na grubość w badaniach zmian klimatu, w datowaniu bezwzględnym i 
datowaniu procesów rzeźbotwórczych. 

Warsztaty objęte wcześniejszymi zapisami. 

 

IV. Ziemia “oczami” satelity  

Prowadzący:   dr Marlena Kycko (WGSR UW)  
mgr Anita Sabat-Tomala (WGSR UW) 
dr Edwin Raczko (WGSR UW) 

Grupa wiekowa:  młodzież szkół średnich 

Forma:    Warsztaty komputerowe 

Terminy:  14.04.2018., godz. 11.30-12.15 

Podczas warsztatów uczestnikom zostanie zaprezentowany serwis internetowy 
umożliwiający bezpłatne pobranie zobrazowań satelitarnych, a także serwis z bezpłatnym 
oprogramowaniem służącym do ich analizy. W trakcie zajęć uczestnicy zostaną 
zaznajomieni z podstawowymi metodami analizy zobrazowań satelitarnych. 

Warsztaty objęte wcześniejszymi zapisami. 

 

V. Drzewa nie tylko źródłem tlenu, ale także informacji 

Prowadzący:   Natalia Cyrankowska, Justyna Damska,  
Katarzyna Gruszka i Anita Ratajczak (WNoZ UŚ) 

Grupa wiekowa:  wszyscy zainteresowani 

Forma:    Warsztaty dendrochronologiczne 

Termin:   I tura: 10.30-11.15, II tura: 11.30 -12.15 
 

Podczas zajęć z użyciem mikroskopu uczestnicy zapoznają się z metodą 
dendrochronologiczną oraz poznają inne metody badań anatomii drewna. Dowiedzą się, 
jak za pomocą odwiertów z drzew można poznać wiek drzewa, a następnie jak rozpoznać 
czy w przyrostach rocznych występuje zapis procesów środowiskowych, np. osuwania czy 
zanieczyszczenia środowiska. Ponadto dowiedzą się też, jakie praktyczne zastosowanie 
ma dendrochronologia w codziennym życiu. 

Celem zajęć jest prezentacja metod oceny stanu roślin w warunkach terenowych. W 
zajęciach wykorzystane zostaną terenowe urządzenia pomiarowe do rejestracji widma  
elektromagnetycznego interferującego z barwnikami fotosyntetycznie czynnymi, wodą, 
nutrientami oraz substancjami budulcowymi roślin.  

Wydarzenie objęte zapisami. 
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VI. Skarby ukryte na plażach świata 

Prowadzący:   Agata Kasperczyk i Paweł Kościelniak (WNoZ UŚ) 

Forma:    Samodzielne pomiary na stanowisku wykorzystaniem 

 mikroskopu 
  

Celem warsztatu jest wyjaśnienie uczestnikom genezy piasku oraz uświadomienie im 

różnorodności ziaren wchodzących w skład piasku pokrywającego różne plaże na świecie. 

Uczestnik będzie mógł za pomocą mikroskopu porównać skład mineralny piasku np. z 

Hawajów, Dominikany, Maroka czy Ustki. Pod indywidualną opieką każdy zainteresowany 

będzie pracował z próbami piasku wyszukując w nich ziarna granatów, oliwinów, kwarcu 

a także okruchy pochodzące  z rafy koralowej. Dodatkowo w czasie błyskawicznego kursu 

uczestnik będzie mógł nauczyć się jak organoleptycznie odróżnić piasek od żwiru, pyłu i 

iłu. 

 

VII. Chropowatość i twardość powierzchni skalnej  

Prowadzący:    dr hab. Maciej Dąbski (WGSR UW) 
Grupa wiekowa:  wszyscy zainteresowani 
Forma:    samodzielne indywidualne pomiary na stanowisku 

 

Wszyscy chętni będą mieli możliwość przeprowadzenia pomiaru chropowatości 

i twardości skał przy użyciu młotka Schmidta i elektronicznego chropowatościomierza 

Handysurf E-35B.  

 

 

VIII. Zróżnicowanie warunków klimatycznych w przestrzeni miejskiej 

Prowadzący:    dr hab. prof. UW  Elwira Żmudzka (WGSR UW),  

mgr Kami Leziak (WGSR UW) 

Grupa wiekowa:   powyżej 12 lat 

Forma:    zajęcia plenerowe w obrębie Kampusu UW z wykorzystaniem 
 przyrządów meteorologicznych  

W razie niesprzyjającej pogody odbędą się zajęcia kameralne  

Termin:   14.04.2018 godz. 14.15-15.00 

 

Mikro-badania będą dotyczyły oceny zróżnicowania warunków termicznych, 

wilgotnościowych i wiatrowych  w śródmiejskiej części Warszawy (teren zabudowany, 

zieleń miejska, Skarpa Wiślana). Badania będą miały na celu poznanie przyczyn i skutków 

zróżnicowania warunków klimatycznych w przestrzeni miejskiej. 

Wydarzenie objęte zapisami. 
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IX. Wesołe wspomnienia z praktyk terenowych  

Prowadzący:    dr  I. Tsermegas (WGSR UW),  dr K. Grabowska (WGSR UW),  

mgr  T.Grabowski (WGSR UW) 

Grupa wiekowa:    powyżej 12 lat 

Forma:    Mini-praktyki w terenie 

Termin:    14.04.2018 godz. 14.15-15.00 

 

Mini-praktyki zaplanowano tak, by ich uczestnicy mieli okazję do przypomnienia sobie 

chwil spędzonych podczas studenckich praktyk fizycznogeograficznych (lub 

zakosztowania ich atmosfery, jeśli nigdy nie brali udziału praktykach). Praktyki te przez 

wiele lat były niezbędnym etapem wykształcenia każdego geografa. 

Planowane mini-praktyki odbędą się na częściowo zadrzewionym stoku w bezpośrednim 

sąsiedztwie kampusu centralnego UW i obejmą:  

 Próbę wykonania płytkiego wiercenia, wraz z rozpoznaniem cech materiału 

budującego badany stok; 

 Krótką lekcję rozpoznawania podstawowych roślin; 

 Proste pomiary meteorologiczne; 

 Próbę kompleksowego spojrzenia na środowisko badanego terenu.  

 Zapewniamy także dobre humory i gwarantujemy wspaniałą zabawę. 

 Wydarzenie objęte zapisami. 

 


