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X BFN na Wydziale Oceanografii i Geografii UG 

DZIEŃ 1 
23 maja 2012 

 

23.05. – WARSZTATY 
W obliczu zmieniającego się klimatu... 

(wyłącznie przedszkole i szkoła podstawowa (kl. 1 - 3)) 

Miejsce: Instytut Oceanografii, Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 46, laboratorium Zakładu Chemii Morza i Ochrony 

Środowiska Morskiego 

W godzinach: 9.00-15.00 

Prowadzący: mgr Joanna Kiełczewska 

Instytut Oceanografii, Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego 
 
Konieczna wcześniejsza rezerwacja: do 15 maja, ocejki@ug.edu.pl  

 
Warsztaty mają na celu zapoznanie dzieci w wieku wczesnoszkolnym z zagadnieniami związanymi ze zmianami 
klimatu. Szczególny nacisk zostanie położony na przyczyny i konsekwencje tychże zmian z uwzględnieniem 
dostępności zasobów wodnych. Dzieci dowiedzą się także, dlaczego warto mądrze i rozsądnie gospodarować wodą. 
Poszerzą swoją wiedzę geograficzną o położenie województw w Polsce i największych lodowców świata. Dzieci 
poprzez zabawę i wykonywanie różnych doświadczeń będą uczyły się formułować problemy, obserwować oraz 
wyciągać wnioski. Zostaną podjęte również działania mające na celu kształtowanie postaw proekologicznych wśród 
dzieci. 
 
 
 

23-27.05. – WYSTAWA  
Sąsiedzi 

(bez ograniczeń) 

Miejsce: Instytut Geografii, budynek Wydziału Nauk Społecznych, Gdańsk, ul Bażyńskiego 4, I p. hol. 

W godzinach: 10.00-18.00 

Prowadzący: Michał Kwapisiewicz, prof. dr hab. Tadeusz Palmowski 

Instytut Geografii, Akademickie Centrum Kultury 
 
O projekcie: W projekcie przedstawiono sąsiadów państw oddzielonych granicą Polsko- Rosyjską, w przypadkowych 
przestrzeniach i sytuacjach. Ukazano życzliwych ludzi w dwóch miastach oddalonych od siebie niespełna 200 
kilometrów. Informacje do wystawy:  Sąsiedzi to osoby, z którymi łączą nas relacje, użytkujemy wspólną przestrzeń, 
czasami słyszymy, że egzystują, ale nie widzimy. Spotykamy się w różnych sytuacjach, wiemy nieco o sobie, 
pomagamy i życzymy dobrego dnia, kiedy się miniemy. Utrzymując dobre stosunki można zaufać czy złożyć wizytę, 
kiedy łamie przyjęte zasady upomnieć lub przymknąć oko, wciąż pozostając sąsiadami. 
 
 
 

23-25.05. – WYCIECZKA  
Przekonaj się w czym pływasz... Stan czystości jezior Pojezierza Kaszubskiego 

(bez ograniczeń wiekowych) 

Miejsce warsztatów: Borucino, gm. Stężyca; Stacja Limnologiczna UG nad Jeziorem Górnym Raduńskim (przystanek 
PKS Łączyno) 

 
W dniach: 23.05.11. oraz 24.05.11. oraz 25.05.11. 

W godzinach: 10.00-16.00 

mailto:ocejki@ug.edu.pl
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Prowadzący: dr Kamil Nowiński 

Instytut Geografii, Katedra Limnologii, Zakład Geografii Pojezierzy oraz Stacja Limnologiczna UG w Borucinie 
 
Wcześniejsza rezerwacja: do 22 maja, 58 523 65 10, 601 17 36 04, geokamil@univ.gda.pl  
 

Impreza w formie wykładu dot. zagadnienia eutrofizacji i zanieczyszczenia zbiorników wodnych oraz warsztaty z 
pokazem technik pomiarów hydrologicznych, limnologicznych i analiz hydrochemicznych. Uczestnicy grupami będą 
brali udział w poszczególnych częściach imprezy:  
1. wykład z prezentacją (przyczyny i skutki eutrofizacji, zagrożenia degradacyjne jezior, sukcesja limnologiczna, 
pomiary prowadzone na Stacji); 
2. zwiedzanie stacji i ogródka meteorologicznego (poznanie metod i sprzętu pomiarowego);  
3. wypłynięcie na jezioro i pomiary parametrów odzwierciedlających jakość wody oraz pobór prób wody jeziornej do 
analiz laboratoryjnych;  
4. metody wykonywania planów batymetrycznych jezior (użycie echosondy i GPS);  
5. pomiary natężenia przepływu;  
6. elementy fitoindykacji jezior (pobranie roślin oraz wody; oglądanie w laboratorium pod mikroskopem, ocena stanu 
jeziora na podstawie składu gatunkowego roślin wodnych;  
7. analizy w laboratorium hydrochemicznym i przyrodnicza interpretacja wyników 
 

 

 

mailto:geokamil@univ.gda.pl


X BFN na Wydziale Oceanografii i Geografii UG  
DZIEŃ 2  

24 maja 2012 
 

24.05. – WYCIECZKA  
Posprzątaj z nami Motławę - kajakiem wzdłuż historycznych obwałowań Gdańska 

(przede wszystkim dla liceum i dorosłych) 

Miejsce zbiórki: ul. Żabi Kruk 15, Klub Wodny 'Żabi Kruk' 

W godzinach: 9.30-16.00 

Prowadzący: mgr Magda Sikora, mgr Joanna Jokiel, mgr Łukasz Pietruszyński, mgr Paweł Przygrodzki 
 
Instytut Geografii, Katedra Hydrologii 
 
Konieczna wcześniejsza rezerwacja: do 22 maja, tel.:58 523 65 31, tel.:501 42 77 46  

Co zabrać ze sobą: Ochrona przeciwdeszczowa i przeciwwiatrowa. 
 
Celem warsztatów jest posprzątanie Motławy i okolicznych kanałów z pływający w wodzie nieczystości stałych, w 
czasie spływu uczestniczy będą mieli również okazję zapoznać się z historycznymi miejscami Gdańska widzianymi z 
wody. Dodatkowym celem spływu będzie promocja rzeki Motławy i kanałów jako miejsca aktywnego wypoczynku 
mieszkańców, a także poszerzenie wiedzy na temat powstania i obronnej roli obwałowań rzecznych miasta, ukazanie 
bogactwa obiektów zabudowy hydrotechnicznej i ich roli. Jednym z elementów spływu będzie omówienie dziejowych 
powodzi w Gdańsku, które zaznaczyły się w historii miasta. W czasie warsztatów propagowana będzie szeroko pojęta 
ochrona środowiska i pojęcia z nią związane. 
 
 
 

24.05. – WARSZTATY  
Zostań czarnoksiężnikiem OZEm (I) 

(przedszkole, szkoła podstawowa (kl. 1 - 3)) 

Miejsce: Instytut Oceanografii, Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 46, III p., lab. 3C i 338 

W godzinach: 9.00-15.00 

Prowadzący: dr Anita Lewandowska 

Instytut Oceanografii, Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego 
 
Konieczna wcześniejsza rezerwacja: do 15 maja, tel.:58 523 68 37, witkowskaagnieszka1986@gmail.com, 

a.lewandowska@ug.edu.pl  
 
Dla najmłodszych odbiorców (przedszkola, klasy 0-3) zaplanowano warsztaty stacjonarne w Gdyni obfitujące w 
zabawy i doświadczenia pozwalające zilustrować sposoby wykorzystania energii odnawialnej. Dzieci dowiedzą się co 
to jest OZE, jakie są z nich korzyści, jakie rośliny można spalać, poznają zasady ekologicznego wykorzystania energii 
elektrycznej oraz jego produkcji z energii wiatru, wody i słońca, zrobią samodzielnie wiatrak i turbinę wodną. Swoją 
wiedzę przedstawią w formie rysunkowej w konkursie z nagrodami. Planuje się ponadto quizy, rebusy, puzzle i gry 
edukacyjne dla dzieci 
 
 
 

24.05. – WYKŁAD  
Projekt Miejski, czyli przewodnik po miejscach trójmieszczan i trójmieszczanek 

(bez ograniczeń) 

Miejsce: Instytut Geografii, budynek Wydziału Nauk Społecznych, Gdańsk, ul Bażyńskiego 4, s. B-213 

W godzinach: 17.00-18.00 

Prowadzący: dr Maja Grabkowska 

Instytut Geografii, Katedra Geografii Ekonomicznej 

mailto:witkowskaagnieszka1986@gmail.com
mailto:a.lewandowska@ug.edu.pl
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Prezentacja przybliży efekty studenckich prac badawczych wykonywanych w ramach ćwiczeń z geografii społecznej w 
Katedrze Geografii Ekonomicznej UG. Uczestnicy i uczestniczki kursu mają za zadanie dokonać eksploracji 
wybranego miejsca w przestrzeni Trójmiasta. Może to być fragment dzielnicy, ulica lub konkretny budynek. Istotne jest 
opisanie nie tylko wyglądu miejsca, charakterystycznych dźwięków  czy zapachów, ale i wrażeń, odczuć i emocji osób 
z tym miejscem związanych, np. mieszkańców i mieszkanek, częstych bywalców i bywalczyń , przypadkowych 
przechodniów. W tym celu przeprowadzane są wywiady i ankiety, nagrywane filmy; wachlarz stosowanych metod 
badawczych jest niczym nieograniczony. Rezultaty badań studenci i studentki zawierają w esejach, z których 
najciekawsze publikowane są na stronie internetowej http://projektmiejski.geografia.univ.gda.pl. Zapraszamy do 
wspólnego odkrywania zwykłych-niezwykłych miejsc w Trójmieście. 
 
 
 

24.05. – WYKŁAD i WARSZTATY 
Robimy mapę sanktuariów Pomorza 

(wyłącznie dla szkoła podstawowa (kl. 1 - 3)) 
 
Miejsce: Gdynia, ul. Krasickiego 28, SP nr 18 

W godzinach: 09.00-12.00 

Prowadzący: dr Lucyna Przybylska 

Instytut Geografii, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego 

Konieczna wcześniejsza rezerwacja: do 27 kwietnia, geolp@univ.gda.pl  
 
Celem imprezy jest zapoznanie dzieci z pojęciem sanktuarium i pielgrzymka, zarówno rodzajami jak i funkcjami, na 
przykładzie wybranych kościołów sanktuaryjnych położonych w województwie pomorskim. Każdy z uczestników 
wykona mapę omawianych sanktuariów na podstawie przygotowanych przez organizatora podkładów. 
 
 

mailto:geolp@univ.gda.pl
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X BFN na Wydziale Oceanografii i Geografii UG  
DZIEŃ 3  

25 maja 2012 
 

 
 

25.05. – WYCIECZKA 1 
Rozrywka i ekologia 

(przede wszystkim dla gimnazjum, liceum) 

Miejsce zbiórki: zbiórka przed bud., trasa po Lasach Oliwskich, zakończenie przy bramie ZOO 

W godzinach: 12.30-14.30 

Prowadzący: prof. UG dr hab. Jan Wendt, mgr Delia Bar-Kołelis, mgr Tadeusz Bocheński, mgr Bogusław Gosz, mgr 
Katarzyna Lange, mgr Jan Kruszewski 

 
Instytut Geografii, KN Doktorantów Geografów 

Inne uwagi: maks. 100 osób w grupach 5-osobowych 

Innowacyjne połączenie ekologii z geografią, które ma na celu ukazanie szkodliwości zaśmiecania lasu. Gra terenowa 
w formie marszu na orientację. Uczestnicy podzieleni na 5 osobowe zespoły. Każdy zespół dostanie do dyspozycji 
mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi oraz worek na śmieci. Przy każdym punkcie umieszczona będzie 
zagadka związana tematycznie z ochroną środowiska. Zadaniem uczestników będzie znalezienie punktów, 
rozwiązanie zagadki i zebranie jak największej ilości śmieci znalezionych po drodze. Dla zwycięzców przewidziane są 
nagrody, wygra ta drużyna, która odnajdzie najwięcej punktów, odpowie poprawnie na zagadki i jednocześnie zbierze 
najwięcej punktów. 
 
 
 

25.05. – WYCIECZKA 2 
Potok Oliwski - ostoja dzikiej przyrody i cenne zabytki zabudowy hydrotechnicznej 

(przede wszystkim dla gimnazjum, liceum, dorośli) 

Miejsce zbiórki: PH Matarnia, ul. Słowackiego 136, przy Restauracji KFC 

W godzinach: 09.00-16.00 

Prowadzący: mgr Magda Sikora, mgr Joanna Jokiel, mgr Łukasz Pietruszyński, mgr Paweł Przygrodzki 
 
Instytut Geografii, Katedra Hydrologii 

Konieczna wcześniejsza rezerwacja: do 23 maja, tel.: 58 523 65 31, 501 42 77 46 

Co zabrać ze sobą: Ochrona przeciwdeszczowa i przeciwwiatrowa, wygodne obuwie, prowiant. 

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z procesami hydrograficznymi zachodzącymi w naturalnym 
środowisku geograficznym. Dodatkowym celem będzie stworzenie możliwości porównania dwóch zgoła odmiennych 
charakterystyk zlewni i jego potoku, naturalnej oraz zurbanizowanej (przekształconej przez człowieka). Podczas zajęć 
uczestnicy zostaną zapoznani z aparaturą pomiarową oraz możliwościami jej wykorzystania. Stworzona zostanie 
możliwość samodzielnego wykonania pomiarów przez uczestników imprezy. Występujące w zlewni obiekty 
hydrotechniczne zostaną szeroko omówione. Warsztaty naukowe organizowane na terenach atrakcyjnych 
krajobrazowo obok funkcji kształcących oraz wychowawczych może pełnić też funkcje rekreacyjne. Pozwoli to łatwiej i 
pełniej wyposażyć uczestników w zasób wiadomości, umiejętności i nawyków, dających znajomość wiedzy o 
przyrodzie oraz możliwość posługiwania się tą wiedzą w praktyce. Podczas wycieczki propagowane będą też idee 
związane z szeroko pojętą ochroną środowiska. 
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Imprezy w budynku Instytutu Oceanografii 
Gdynia, Al. M. J. Piłsudskiego 46 

 
 

25.05 – KONKURS 
Oceanograficzne podróże - małe i duże 

(przede wszystkim gimnazjum, liceum) 

Miejsce: Instytut Oceanografii, parter, s. audyt. ON 

W godzinach: 11.00-13.00 

Prowadzący: mgr Emilia Szumiło, mgr Sylwia Śliwińska, mgr Michał Pilarski 

Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego, Pracownia Ekofizjologii Roślin Morskich, Katedra 
Klimatologii i Meteorologii 
 
Konieczna wcześniejsza rezerwacja: do 15 maja, tel.: 695 64 35 43, emiszu@gmail.com  

 
1.Dyskusja z uczestnikami. W tej części uczestnicy będą mogli wygłosić swoją opinię na temat studiów wyższych oraz 
skonfrontować ją z innymi uczestnikami kursu. Opowiedzą oni o swoich oczekiwaniach oraz wyobrażeniu o 
studiowaniu na kierunku Oceanografii.  
2.Prezentacja. Prezentacja dotycząca możliwości, jakie otwierają się przed studentami interdyscyplinarnego kierunku 
Oceanografia. Uczestnikom imprezy zostaną przybliżone odbyte, międzynarodowe wyjazdy naukowe z rejonów 
Arktycznych, Europy, Afryki i Azji. Celem naszych wypraw było zebranie materiału badawczego oraz zwrócenie uwagi 
na przejawy aktywności człowieka wywołujące zmiany w środowisku naturalnym.  
3.Część praktyczna. Po prezentacji planowany jest konkurs dla uczestników kursu, gdzie przewidziane będą drobne 
upominki oraz nagrody rzeczowe. Dodatkowo zorganizowana będzie wystawa fotografii z odbytych ekspedycji 
naukowych, na której uczestnicy będą mieli możliwość obejrzenia zdjęć z najciekawszych zakątków świata. 
 
 
 

25.05. – POKAZ I WARSZTATY 1 
Sinice i inne glony - od ekologii do farmakologii 

(przede wszystkim szkoła podstawowa (kl. 1 - 3), szkoła podstawowa (kl. 4 - 6), gimnazjum, liceum) 

Miejsce: Instytut Oceanografii, bud. Zakładu Biotechnologii i Ekologii Morza, s. 108 i 208S 

W godzinach: 9.00-14.00 

Prowadzący: dr A. Błaszczyk, dr J. Kobos, mgr A. Toruńska, mgr A. Hebel, mgr M. Błońska, mgr A. Krakowiak, mgr K. 
Sutryk, mgr N. Hohlfeld, I. Kordala 

 
Instytut Oceanografii, Zakład Biologii i Ekologii Morza, Pracownia Ekologii Biochemicznej Mikroorganizmów 
 
Konieczna wcześniejsza rezerwacja: do 30 kwietnia, tel.: 58 523 67 12, agatab@ocean.univ.gda.pl  

 
W ramach warsztatów zaplanowano prezentację multimedialną, dzięki której uczestnicy zapoznają się z 
mikroskopijnymi organizmami zasiedlającymi Morze Bałtyckie oraz słodkowodne zbiorniki śródlądowe. W trakcie 
części praktycznej uczestnicy nauczą się samodzielnie wykonywać preparaty (bakterie, fitoplankton), które następnie 
będą oglądać i identyfikować pod mikroskopem (przy wykorzystaniu specjalnie przygotowanego klucza). 
Zaprezentowane zostaną również różne formy hodowli mikroorganizmów wodnych. Założeniem warsztatów jest 
przybliżenie zjawiska zakwitów mikroorganizmów i wpływu człowieka na intensyfikację tego procesu. Z drugiej strony, 
sinice i glony stanowią bogate źródło związków biologicznie aktywnych. Wiele z nich znalazło praktyczne 
zastosowanie w medycynie, kosmetyce i rolnictwie. W ramach podsumowania zajęć przeprowadzony zostanie 
konkurs pt. „Leki z morskiej apteki”, który zweryfikuje zdobytą wiedzę i umiejętności. Każdy uczestnik otrzyma kartę 
pracy oraz dyplom uczestnictwa. 
 
 
 
 
 

mailto:emiszu@gmail.com
mailto:agatab@ocean.univ.gda.pl
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25.05. – POKAZ I WARSZTATY 2 
Zbyt kwaśne, a może zbyt żyzne? Oceń sam co gorsze! - acydyfikacja i eutrofizacja jako problemy 

współczesnej hydrobiologii 

(wyłącznie gimnazjum) 

Miejsce: Instytut Oceanografii, III p., s. 3A oraz parter, s. 002 lub dziedziniec (przy dobrej pogodzie) 

W godzinach: 9.00-16.00 

Prowadzący: mgr Anita Jasińska 
 
Instytut Oceanografii, Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego 
 
Konieczna wcześniejsza rezerwacja: do 15 maja, tel.:58 523 68 38, anita.jasinskaa@gmail.com  

 
Celem imprezy jest zainteresowanie młodzieży problemami współczesnej hydrobiologii oraz wzbudzenie poczucia 
odpowiedzialności za stan środowiska w którym żyjemy. Spotkanie rozpocznie się krótką prezentacją multimedialną, 
podczas której młodzież w aktywny sposób zapozna się z problemami acydyfikacji i eutrofizacji wód 
powierzchniowych. Drugą częścią imprezy będą warsztaty doświadczalne. Uczestnicy sprawdzą m. in. w jaki sposób 
kwaśne opady oddziałują na zbiorniki wód słodkich, na glebę i organizmy żywe, ocenią stan zanieczyszczenia 
powietrza atmosferycznego na podstawie skali porostowej, zmierzą parametry fizyczno-chemiczne wody i oznaczą 
stężenie biogenów i siarkowodoru w próbkach środowiskowych. Ponadto, będą mieli możliwość zobaczenia rdzeni 
osadów dennych ze zbiorników wodnych charakteryzujących się różnym stanem troficznym. Na zakończenie, 
młodzież sama oceni, który proces zakwaszanie czy eutrofizacja jest obecnie większym problemem hydrobiologii. 
 
 
 

25.05. – WARSZTATY 3 
GIS - geografia i środowisko 

(wyłącznie gimnazjum, liceum) 
 
Miejsce: Instytut Oceanografii, VI p., s. 697, s. komputerowa 

W godzinach: 10.00-13.00 

Prowadzący: mgr inż. Agnieszka Wochna, mgr Katarzyna Lange, mgr Anna Piszewska 

Centrum GIS 

Konieczna wcześniejsza rezerwacja: do 18 maja, cgisaw@ug.edu.pl  
 
Impreza zorganizowana będzie w celu zaprezentowania młodzieży możliwości rozwiązywania problemów związanych 
ze środowiskiem przy użyciu programów komputerowych wykorzystujących dane przestrzenne. Uczestnicy zapoznają 
się z problematyką od pomiarów terenowych (prezentacja sprzętu geodezyjnego), przez wykorzystanie istniejących i 
tworzenie danych, rozwiązanie problemu przestrzennego, skończywszy na stworzeniu produktu końcowego mapy 
przedstawiającej wyniki analizy. Przedstawienie rozwiązań konkretnych analiz środowiskowych w postaci posterów 
pozwoli na uświadomienie realnych możliwości wykorzystania Geograficznych Systemów Informacyjnych. 
 
 
 

25.05. – WARSZTATY 4 
Zostań czarnoksiężnikiem OZEm (II) 

(przedszkole, szkoła podstawowa (kl. 1 - 3)) 

Miejsce: Instytut Oceanografii, Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 46, III p., lab. 3C i 338 

W godzinach: 9.00-15.00 

Prowadzący: dr Anita Lewandowska 

Instytut Oceanografii, Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego 
 
Konieczna wcześniejsza rezerwacja: do 15 maja, tel.:58 523 68 37, witkowskaagnieszka1986@gmail.com, 

a.lewandowska@ug.edu.pl  

mailto:anita.jasinskaa@gmail.com
mailto:cgisaw@ug.edu.pl
mailto:witkowskaagnieszka1986@gmail.com
mailto:a.lewandowska@ug.edu.pl
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Dla najmłodszych odbiorców (przedszkola, klasy 0-3) zaplanowano warsztaty stacjonarne w Gdyni obfitujące w 
zabawy i doświadczenia pozwalające zilustrować sposoby wykorzystania energii odnawialnej. Dzieci dowiedzą się co 
to jest OZE, jakie są z nich korzyści, jakie rośliny można spalać, poznają zasady ekologicznego wykorzystania energii 
elektrycznej oraz jego produkcji z energii wiatru, wody i słońca, zrobią samodzielnie wiatrak i turbinę wodną. Swoją 
wiedzę przedstawią w formie rysunkowej w konkursie z nagrodami. Planuje się ponadto quizy, rebusy, puzzle i gry 
edukacyjne dla dzieci 
 
 
 

25.05. – WYKŁAD I POKAZ 1 
Na tropie surowców energetycznych, czyli jak z flory i fauny powstały węgiel, ropa i gaz (II) 

(liceum, dorośli) 

Miejsce: Instytut Oceanografii, parter, s. aud. ON 

W godzinach: 09.00-10.00 

Prowadzący: prof. UG dr hab. Małgorzata Witak, dr Ewa Szymczak 

Instytut Oceanografii, Zakład Geologii Morza 

 
Wykład, ilustrowany prezentacją multimedialną oraz przygotowanym folderem, będzie poruszał zagadnienia 
powstania paliw kopalnych, których rodzaj i jakość zależą od rodzaju materii wyjściowej (flora, fauna). Przedstawione 
zostaną informacje dotyczące najważniejszych złóż węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej, gazu ziemnego 
(w tym gazu z łupków) w Polsce oraz w regionie (ropa naftowa, gaz ziemny i gaz z łupków). Ważną częścią wykładu 
będzie przedstawienie metod eksploatacji paliw kopalnych i ich wpływ na środowisko przyrodnicze. Po wykładzie 
zostaną rozdane uczestnikom streszczenia wykładu, w formie folderów. 
 
 
 

25.05. – WYKŁAD 2 
Związki endokrynne w Morzu Bałtyckim 

(przede wszystkim gimnazjum, liceum, dorośli) 

Miejsce: Instytut Oceanografii, parter, s. aud. ON 

W godzinach: 10.15-10.45 

Prowadzący: dr inż. Marta Staniszewska 

Instytut Oceanografii, Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego 

 
Związki endokrynne to związki zaburzające równowagę działania układu hormonalnego organizmów, w tym 
człowieka. Powodują one m.in. zaburzenia emocjonalne i behawioralne, zaburzenia dojrzewania i płodności, otyłość, 
nowotwory złośliwe. Szczególnie niebezpieczne związki endokrynne dostające się do Morza Bałtyckiego to dioksyny, 
związki cynoorganiczne, polibromowane etery bifenylowe, pochodne fenolu. Dostają się one do środowiska morskiego 
głównie wraz ze ściekami oraz wraz z depozycja atmosferyczną. Wykład dostarczy przede wszystkim informacji jaki 
jest stan zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego związkami endokrynnymi, co dzieje się z tymi związkami w środowisku 
morskim, jakie są szczególnie groźne obszary narażenia zdrowia człowieka tymi związkami. Będzie można się 
dowiedzieć, czy podjęto jakieś działania aby uchronić środowisko przed związkami endokrynnymi? 
 
 
 

25.05. – WYKŁAD 3 
Akustyczne poszukiwania zatopionych wraków 

(przede wszystkim szkoła podstawowa (kl. 4 - 6), gimnazjum, liceum, dorośli) 

Miejsce: Instytut Oceanografii, parter, s. audyt. ON 

W godzinach: 13.00-14.00 

Prowadzący: mgr Jakub Idczak 
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Instytut Oceanografii, Zakład Oceanografii Fizycznej 

 
W prezentacji są zademonstrowane fascynujące możliwości akustycznych metod w poszukiwaniu zatopionych 
wraków oraz przedstawione wyniki głośnej wyprawy poszukiwawczej (sierpień 2008) wraku legendarnego ORP Orzeł, 
polskiego okrętu podwodnego z okresu II wojny światowej, który zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach podczas 
patrolu w 1940 na Morzu Północnym. 
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Imprezy w budynku Instytutu Geografii 
budynek Wydziału Nauk Społecznych 

Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4 
 

25.05. – LABORATORIUM 
Żywioły w pokoju 

(przede wszystkim przedszkole, szkoła podstawowa (kl. 1 - 3), szkoła podstawowa (kl. 4 - 6)) 
 
Miejsce: skrzydło B poz. 200, s. B202 

W godzinach: 9.00-10.00; 10.00-11.00; 11.00-12.00; 12.00-13.00; 13.00-14.00; 14.00-15.00 

Prowadzący: dr Teresa Sadoń-Osowiecka 

Instytut Geografii, Pracownia Dydaktyki Geografii - Zakład Gospodarki Przestrzennej 

Konieczna wcześniejsza rezerwacja: do 30 kwietnia, tel.: 58 523 65 50, 58 523 65 89, geotso@ug.edu.pl  
 
Uczniowie będą mieli okazję obserwować i zrozumieć mechanizmy zjawisk przyrodniczych poprzez samodzielne ich 
modelowanie i badanie w mikroskali: np. powstawanie tęczy, powstawanie chmur, wiatru, działalność budująca i 
niszcząca wiatru (powstawanie wydm, korazja), procesy związane z działaniem wody (powstawanie dolin rzecznych, 
erozja rzeczna, powodzie, procesy zachodzące na brzegu morskim), wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, tsunami, 
powstawanie skał i skamieniałości, układ słoneczny i inne. Wszystkie materiały i pomysły modeli zostały 
przygotowane przez studentów II i III roku geografii z przyrodą (specjalizacja nauczycielska).. 
 

 
 

25.05. – WYKŁAD I WARSZTATY 1 
Miasto moich marzeń - czyli jak powstają nowoczesne miasta i metropolie 

(bez ograniczeń) 
 
Miejsce: skrzydło B, poz. 100, s. 103 

W godzinach: 10.00-11.00; 11.00-12.00; 12.00-13.00; 13.00-14.00; 14.00-15.00; 15.00-16.00 

Prowadzący: dr Grażyna Karwacka, Alicja Baranowska, Dorota Waligórska, Anna Gdowska, Katarzyna Hypki, 
Katarzyna Kubik, Piotr Murawski, Ireneusz Myszka 

 
Instytut Geografii, Katedra Gospodarki Przestrzennej, Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej 

Konieczna wcześniejsza rezerwacja: do 15 maja, tel.:58 523 65 89, dwaligorska@gmail.com  
 
Celem imprezy jest zapoznanie uczestników z podstawami planowania przestrzennego i rozwoju m iast w oparciu o 
różne czynniki, które wpływają na rozwój ośrodków miejskich na różnych obszarach. Uczestnicy oprócz wysłuchania 
prezentacji multimedialnej będą mogli sami spróbować zbudować swoje miasto zachowując podstawowe zasady 
planowania przestrzennego.. 
 

 
 

25.05. – WYKŁAD I WARSZTATY 2 
Świadomość ekologiczna mieszkańców Gdańska 

(przede wszystkim gimnazjum, liceum) 
 
Miejsce: aula S-209 

W godzinach: 11.15-13.15 

Prowadzący: mgr Tomasz Wiskulski, mgr Łukasz Dopierała, mgr Bogusław Gosz, prof. UG dr hab. Jan Wendt 
 
Instytut Geografii, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego 

mailto:geotso@ug.edu.pl
mailto:dwaligorska@gmail.com
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Konieczna wcześniejsza rezerwacja: do 22 maja, tel.: 604 343 411, geotw@univ.gda.pl   
 
W pierwszej części imprezy spróbujemy wspólnie z uczestnikami kursu, na podstawie wcześniej przeprowadzonych 
ankiet, przeanalizować poziom świadomości społecznej mieszkańców z różnych rejonów Gdańska odnośnie 
segregacji i zagospodarowania odpadami komunalnymi. Przeprowadzone ankiety posłużą również do porównania i 
ustalenia przyczyn potencjalnego zaniedbania segregacji odpadów komunalnych w Gdańsku. Podczas kursu 
uczestnicy będą mieli możliwość przeanalizowania „czarnych punktów” na mapie miasta oraz ustalenia przyczyn i 
konsekwencji zaistniałych sytuacji. Następnie poprowadzona zostanie dyskusja ze słuchaczami nad potencjalnymi 
możliwościami wykorzystania i ewentualnymi korzyściami płynącymi z zagospodarowania surowców wtórnych.  W 
trakcie drugiej części imprezy uczestnicy będą mieli możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej podczas 
zaprezentowanego wykładu i dyskusji. Przeprowadzona zostanie gra konkursowa „śmieciowe bingo”. Na zwycięzców 
czekać będą atrakcyjne nagrody. 
 

 
 

25.05. – WYKŁAD I WARSZTATY 3 
Hydroenergetyka - teoria a praktyka 

(przede wszystkim gimnazjum, liceum) 
 
Miejsce: aula S-209 

W godzinach: 13.30-15.30 

Prowadzący: mgr Łukasz Dopierała, mgr Bogusław Gosz, mgr Tomasz Wiskulski, Michał Dominik, prof. UG dr hab. 
Tadeusz Palmowski 

 
Instytut Geografii, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego 

Konieczna wcześniejsza rezerwacja: do 22 maja, tel.: 695 92 96 73, geold@univ.gda.pl  
 
Znaczenie hydroenergetyki oraz jej wpływ na środowisko w Polsce i na Świecie Część teoretyczna: Obejmuje bogato 
ilustrowaną prezentację multimedialną. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące skali wykorzystania 
hydroenergetyki, jej rodzajów oraz znaczenia dla gospodarki. Na wybranych przykładach z województwa 
pomorskiego, Polski oraz świata zostaną omówione zalety oraz wady produkcji energii przy wykorzystaniu wód 
płynących. W trakcie prezentacji prowadzona będzie dyskusja ze słuchaczami. Część warsztatowa: Obejmuje 
konkurs, w którym uczestnicy będą wykorzystać uzyskaną wcześniej wiedzę na temat hydroenergetyki. Jednymi z 
elementów  konkursu będzie analiza SWOT projektów inwestycyjnych związanych z hydroenergetyką, a także gra 
„hydroenergetyczne bingo”. Na zwycięzców czekać będą atrakcyjne nagrody. 
 

 
 

25.05. – WYKŁAD 1 
Alternatywa dla energetyki węglowej oraz praktyczne zastosowanie odnawialnych źródeł energii w 

skali lokalnej 
 

(przede wszystkim liceum, dorośli) 

Miejsce: aula S-209 

W godzinach: 09.00-11.00 

Prowadzący: prof. UG dr hab. Jan Wendt, mgr Delia Bar-Kołelis, mgr Tadeusz Bocheński, mgr Bogusław Gosz, mgr 
Katarzyna Lange 

 
Instytut Geografii, Koło Naukowe Doktorantów Geografów 
 
Celem imprezy jest budowa świadomości obywatelskiej i postaw proekologicznych w podejściu do zagadnień 
związanych z energią u młodzieży i studentów Trójmiasta. Wykład będzie połączony z panelem dyskusyjnym do 
udziału w którym zaprosimy m.in. przedstawicieli firm zajmujących się energetyką oraz architekta, który zaprezentuje 
kilka projektów domów pasywnych.  
Program: 1. Czy polska energetyka może być bardziej ekologiczna? - możliwości zmiany struktury produkcji energii w 
Polsce i lokalne źródła energii odnawialnej, - nowa generacja energetyki cieplnej opartej o spalanie zgazowanego 
węgla jako alternatywa dla starych elektrowni węglowych.  

mailto:geotw@univ.gda.pl
mailto:geold@univ.gda.pl
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2. Polityka energetyczna pomorskich operatorów i producentów energii w kontekście konieczności dostosowania do 
wymogów w zakresie ochrony środowiska.  
3. Własna energia czyli jak oszczędzić pieniądze stosując proekologiczne technologie we własnym domu. Gra-
konkurs wiedzy na temat energetyki odnawialnej dla uczestników z nagrodami. 
 
 
 
 

25.05. – WYKŁAD 2 
Agroturystyka w wybranych krajach europejskich 

 
(przede wszystkim gimnazjum, liceum, dorośli) 

Miejsce: sala B-201 

W godzinach: 09.00-10.30 

Prowadzący: Iwona Marzejon 
 
Instytut Geografii, Katedra Geografii Ekonomicznej 
 
W pierwszej, teoretycznej części wykładu uczestnicy zapoznają się z pojęciami z zakresu geografii turystyki, a 
zwłaszcza dowiedzą się, czym jest agroturystyka i jakie są relacje między nią, a innymi formami aktywności 
turystycznej. Po krótkim wprowadzeniu odbędą wirtualną wycieczkę po wybranych regionach europejskich (wybrane 
województwa Polski, tereny leżące na obszarze Niemiec, Austrii, Włoch, Francji oraz Hiszpanii),  odkrywając jak 
zróżnicowana może być agroturystyka w skali kontynentu. Na koniec planuje się dyskusję oraz krótki quiz z 
nagrodami dla najbardziej uważnych uczestników. 
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X BFN na Wydziale Oceanografii i Geografii UG  
DZIEŃ 4 

26 maja 2012 
 
 
 

26.05 – WYCIECZKA 
Warsztaty hydrograficzne na obszarze delty Wisły 

(przede wszystkim liceum, dorośli) 

Miejsce zbiórki: ul. Wita Stwosza 55, na parkingu przed budynkiem Wydziału Filologicznego i Wydziału Historycznego 
UG 

 
W godzinach: 08.30-17.00 

Prowadzący: mgr Magda Sikora, mgr Joanna Jokiel, mgr Łukasz Pietruszyński, mgr Paweł Przygrodzki 
 
Instytut Geografii, Katedra Hydrologii 

Konieczna wcześniejsza rezerwacja: do 23 maja, tel.: 58 523 65 31, 501 42 77 46 

Co zabrać ze sobą: Ochrona przeciwdeszczowa i przeciwwiatrowa, wygodne obuwie, prowiant na 8,5 godziny. 

Celem organizowanych warsztatów jest zapoznanie uczestników (głównie uczniów liceów) z ochroną środowiska i 
gospodarką wodną na terenie najmłodszego regionu fizyczno-geograficznego Polski, jakim jest delta Wisły. Podczas 
trwania wycieczki duży nacisk zostanie położony na zagospodarowanie terenu z wyróżnieniem urządzeń 
hydrotechnicznych oraz gospodarowanie wodą na tym terenie, które są silnie powiązane z występowaniem powodzi i 
ochroną przeciwpowodziową. Kolejnym elementem wyjazdu będzie zapoznanie uczestników z różnymi formami 
ochrony przyrody, jakie można spotkać w delcie Wisły, związanymi głównie z obszarami chronionymi utworzonymi w 
ramach sieci Natura 2000. 
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X BFN na Wydziale Oceanografii i Geografii UG  
DZIEŃ 5 – PIKNIK NAUKOWY 

27 maja 2012 
 
 

Gdynia, Al. Jana Pawła II 
(przy Akwarium Gdyńskim) 

 

27.05/1 
Czy wiesz jakie zwierzęta żyją w Bałtyku i które z nich żyją w nim od zawsze? 

Prowadzący: mgr Magdalena Jakubowska, mgr Dagmara Wójcik 

Instytut Oceanografii, Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich 
 
Czy wiesz, jakie zwierzęta żyją w Bałtyku? Czy wiesz, że żyją w nim takie stworzenia jak: raki, kraby, krewetki? Czy 
wiesz, które z tych zwierząt mieszkają w Bałtyku od zawsze, a które przybyły do niego z odległych regionów? Chcesz 
je zobaczyć? Dowiedzieć się więcej na ich temat? Koniecznie odwiedź nasze stoisko na pikniku naukowym w Gdyni. 
Na dnie Morza Bałtyckiego bujnie rozwija się życie skorupiaków, małży i innych organizmów, często o ciekawych 
formach i barwach. Podczas imprezy w przygotowanych akwariach ze słoną wodą zaprezentowane zostaną bałtyckie 
skorupiaki i małże, zarówno rodzime, jak i obce. Te mniejsze będzie można także obejrzeć pod lupą i binokularem. 
Studenci oceanografii, doktoranci i pracownicy Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich będą do 
dyspozycji podczas całej imprezy oraz udzielą rzetelnej informacji z zakresu biologii prezentowanych zwierząt oraz 
ochrony ich siedlisk. Serdecznie zapraszamy! 
 
 
 

27.05/2 
Niezwykłe i nieznane ryby z Zatoki Gdańskiej 

Prowadzący: prof. UG dr hab. Mariusz Sapota, mgr Anna Pawelec 

Instytut Oceanografii, Zakład Biologii i Ekologii Morza 
 
Ryby to zwierzęta, które są często obserwowana w obszarze Zatoki Gdańskiej. Dobrze znamy, głównie od strony 
kulinarnej, dorsza, śledzia, szprota, czy stornie „na patelni” nazywaną flądrą. Oprócz znanych gatunków, podwodny 
świat Zatoki zamieszkany jest przez gatunki, mniej znane ale ciekawe pod względem kształtu, pochodzenia, biologii 
czy zachowania. Do najbardziej interesujących należą: spokrewnione z konikiem morskim: wężynka i iglicznia, 
węgorzyca - jedyna żyworodna rybę Bałtyku, czy żyjące tuż przy brzegu babki: mała i piaskowa, najeżone kolcami 
cierniki i cierniczki. Niektóre z tych gatunków występują powszechnie, inne są rzadkie lub zagrożone wyginięciem. 
Naszym celem jest pokazanie mało znanych gatunków ryb, przybliżenie informacji na temat środowiska ich życia, ich 
biologii i ekologii oraz ochrony naturalnych, przedstawimy także wyniki monitoringu ichtiofauny wód przybrzeżnych w 
rejonie Zatoki Gdańskiej. Serdecznie zapraszamy na spotkanie z niezwykłymi rybami naszej Zatoki 
 
 
 

27.05/3 
Jak zmierzyć Bałtyk? 

Prowadzący: dr Marcin Paszkuta 

Instytut Oceanografii, Zakład Oceanografii Fizycznej, Pracownia Teledetekcji i Analizy Przestrzennej 
 
Obecnie trudno sobie wyobrazić życie bez nowoczesnych technologii satelitarnych czy to korzystając powszechnie z 
transportu (GPS), telefonii komórkowej czy telewizji cyfrowej. Urządzenia jeszcze do niedawna zarezerwowane 
wyłącznie dla celów bezpieczeństwa coraz odważniej zdobywają nasze życie prywatne, przede wszystkim ze względu 
na niskie koszty i uniwersalny charakter działania. Pozytywną konsekwencją takiego rozwoju techniki jest możliwość 
obserwacji środowiska wodnego - tego najbliższego: rzeki, jeziora, morza, jak i bardziej globalnie równowagi 
gospodarki wodnej. Podczas pikniku zostaną udzielone odpowiedzi na pytania z obszaru oceanografii fizycznej np.: 
dlaczego wody Bałtyku nie są tak błękitne jak w Morzu Śródziemnym? Pokażemy w jaki sposób nowoczesne 
technologie satelitarne pozwalają monitorować, a modele matematyczne prognozować stan środowiska morskiego. 
Najmłodszych w świat Oceanografii Satelitarnej wprowadzimy za pomocą zabaw i konkursów tematycznych. 



16 

 

 

27.05/4 
Co w morzu piszczy? 

Prowadzący: mgr Ewa Kowalska 

Instytut Oceanografii, Zakład Oceanografii Fizycznej 
 
Celem stoiska ma być propagowanie wiedzy o morzu w szczególności z dziedziny akustyki i bioakustyki morza. W 
realizacji tego celu będą udostępniane słuchowiska z dźwiękami zarejestrowanymi pod wodą. Będą to zarówno 
dźwięki zwierząt, urządzeń podwodnych jak i zjawisk zachodzących po wodą. Zainteresowani będą mieli okazję 
usłyszeć i poznać dźwięki, których nie można zarejestrować w ośrodku jakim jest powietrze. Uchylimy rąbka tajemnicy 
morskich głębin, świata który eksploatujemy, a do końca nie znamy, świata i jego bogactwo, które należy chronić. 
 
 
 

27.05/5 
Zooplankton - niewidzialny świat w kropli wody 

Prowadzący: mgr Marcin Kalarus, mgr Paweł Maruszak, mgr Anna Lemieszek, dr Anna Panasiuk-Chodnicka 

Instytut Oceanografii, Zakład Badań Planktonu Morskiego 
 
W ramach zajęć praktycznych zwiedzający wezmą udział w zbiorze żywego materiału zooplanktonowego, który 
później można będzie oglądać pod mikroskopem. Dla ułatwienia obserwacji część organizmów będzie poddana 
wybarwieniu. Zapoznanie dzieci ze światem mikroskopijnych mieszkańców Bałtyku w formie zajęć plastycznych. 
Prezentacja kolekcji organizmów zebranych podczas rejsów bałtyckich i w trakcie wypraw polarnych. Zooplankton 
antarktyczny, a bałtycki - skorupiaki z 'dwóch światów'. Wpływ zmian klimatu na życie zooplanktonu dwóch różnych 
ekosystemów - Antarktyka i Bałtyk. Prezentacja metodyki i sprzętu używanego do zbioru zooplanktonu. 
Zaznajomienie odwiedzających z historią Stacji antarktycznej im. Arctowskiego w polskich badaniach 
oceanograficznych. 'Obce' gatunki zooplanktonowe i ich wpływ na życie morza oraz gospodarkę człowieka. 
Prezentacje multimedialne dla odbiorców w różnym wieku na temat fauny pelagicznej oceanu światowego. 
Indywidualna dyskusja z osobami zainteresowanymi. 
 
 
 

27.05/6 
Bałtyk - morze dla każdego 

Prowadzący: prof. UG dr hab. Adam Sokołowski, Mikołaj Mazurkiewicz, Justyna Wawrzynek, Monika Dolińska 

Instytut Oceanografii, Studenckie Koło Naukowe Oceanografii 
 
Nadrzędnym celem stoiska będzie zachęcenie uczestników festiwalu do zainteresowania się oceanografią i 
przybliżenie im środowiska morskiego. Chcemy tego dokonać poprzez prezentacje narzędzi i metod badawczych 
stosowanych w różnych dziedzinach oceanografii, a także przez samodzielny udział w prosty pracach badawczych. 
Celem jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Dla najmłodszych planujemy edukacyjną zabawę szukania  i 
oznaczania muszli małży a dla starszych warsztaty związane z samodzielnym połowem organizmów z morza. 
Przybliży to temat bioróżnorodności i pomoże docenić walory środowiska morskiego, co mamy nadzieję utrwalić dzięki 
pamiątkom z naszego stoiska. Możliwość pokazania metod badawczych zawdzięczamy własnym doświadczeniom 
zdobywanym dzięki studiom i naszej pasji, którą realizujemy w Studenckim Kole Naukowym, którego prace także 
chcemy zaprezentować w formie posterów i przy okazji rozmów z uczestnikami festiwalu. 
 
 
 

27.05/7 
Złap glona, on Cię do siebie przekona! 

Prowadzący: mgr Sylwia Śliwińska, mgr Paulina Lemke, mgr Marta Chojnowska, mgr Natalia Kujawska,  
mgr Szymon Talbierz 

 
Instytut Oceanografii, Pracownia Ekofizjologii Roślin Morskich 
 
Prezentacje i wystawy: Rola glonów i sinic jako podstawowych producentów pierwotnych w Bałtyku, ich 
przystosowania do życia w środowisku wodnym - Wykorzystanie kultur glonów w medycynie, kosmetyce i przemyśle 
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oraz metody ich izolacji i hodowli w warunkach laboratoryjnych i na skalę masową. Rola kultur glonowych w 
poznawaniu bioróżnorodności oraz ochronie zagrożonych gatunków - Wystawa fotografii prezentujących glony i sinice 
przetrzymywane w kolekcji CCBA oraz hodowlach masowych na świecie. Część praktyczna: Obserwacja wybranych 
przedstawicieli flory bałtyckiej pod mikroskopem, binokularem i lupą, w celu przybliżenia uczestnikom różnorodności 
glonów i sinic występujących w Morzu Bałtyckim oraz ich przystosowań do różnych warunków środowiska. Zajęcia 
praktyczne polegające na pobieraniu materiału, próbie izolacji oraz zaszczepianiu glonów na pożywce płynnej oraz na 
agarze. Konkursy plastyczne i quizy z nagrodami dla najmłodszych i ich rodziców. 
 
 
 

27.05/8 
Zobacz jak algi dbają o czystość Twojej wody - interaktywny fotobioreaktor do oczyszczania 

ścieków 

Prowadzący: mgr Szymon Talbierz, mgr Marta Chojnowska, mgr Natalia Kujawska, mgr Sylwia Śliwińska, 
mgr Paulina Lemke 

 
Instytut Oceanografii, Pracownia Ekofizjologii Roślin Morskich 
 
Projekt ma na celu zapoznanie uczestników z zasadą funkcjonowania fotobioreaktorów czyli urządzeń do hodowli alg, 
które umożliwiają oczyszczanie ścieków komunalnych, gazów odlotowych z elektrociepłowni oraz innych źródeł 
odpadowego dwutlenku węgla. Każdy z uczestników będzie mógł zmienić parametry hodowli mikroalg w 
fotobioreaktorze (pH, temperaturę, natężenie objętościowego przepływu powietrza, natężenie światła), pobrać próbkę, 
wykonać preparat mikroskopowy i obejrzeć go pod mikroskopem lub przy wykorzystaniu monitora komputera. 
Najstarsi uczestnicy na pewno zainteresują się wyświetlanymi na bieżąco krótkimi filmami przedstawiającymi 
przemysłową produkcję alg z zastosowaniem do oczyszczalni ścieków, biodiesla, materiałów spożywczych.  
Dodatkową atrakcją dla najmłodszych uczestników będą zajęcia plastyczne związane z tematyką alg z 
wykorzystaniem flipchartu, plasteliny itp. 
 
 
 

27.05/9 
Gaz łupkowy - szansa na rozwój, czy zagrożenie dla środowiska? 

Prowadzący: dr Robert J. Sokołowski 
 
Instytut Oceanografii, Zakład Geologii Morza, Studenckie Koło Naukowe Geologów 
 
Duże ubiegłoroczne zainteresowanie prezentacją przygotowaną przez Studenckie Koło Naukowe Geologów UG 
podczas Bałtyckiego Festiwalu Nauki dotyczącą poszukiwań i eksploatacji tzw. gazu łupkowego oraz potencjalnych 
korzyści i zagrożeń z tego wynikających skłoniło Organizatorów do kontynuacji i rozwinięcia tematu. SKNG planuje 
stworzyć stanowisko w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki, w ramach którego przedstawi zagadnienia dotyczące 
środowiskowych i społecznych aspektów poszukiwań i eksploatacji gazu ziemnego z łupków gazonośnych. 
Przedstawione zostaną w sposób wyważony zarówno korzyści, jak też potencjalne kłopoty i zagrożenia, będące 
efektem wydobywania gazu łupkowego. Organizatorzy przewidują możliwość dyskusji i zadawania pytań osobom 
zajmujących się tą kwestią z różnych stron. Najważniejsze cele imprezy to: popularyzacja wiedzy geologicznej, 
rozpowszechnianie informacji o łupkach gazonośnych i ich eksploatacji, zainteresowanie dzieci i młodzieży geologią. 
 
 
 

27.05/10 
Tsunami na Bałtyku? Gdzie, jak i kiedy może powstać? 

Prowadzący: dr Robert J. Sokołowski 
 
Instytut Oceanografii, Zakład Geologii Morza, Studenckie Koło Naukowe Geologów 
 
Studenckie Koło Naukowe Geologów UG planuje stworzyć stanowisko w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki, na 
którym zaprezentuje podstawowe informacje dotyczące trzęsień Ziemi, ich historii w Polsce ze szczególnym 
uwzględnieniem ostatnich tego typu zjawisk w rejonie gdańskim. Szczególna uwaga zostanie poświęcona jednemu ze 
zjawisk towarzyszących trzęsieniom Ziemi - falom tsunami. Przedstawione zostaną historyczne zapiski dotyczące 
tego groźnego zjawiska z rejonu południowego Bałtyku oraz prosta symulacja zasięgu szkód, jakie taka fala mogłaby 
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wywołać w rejonie Zatoki Gdańskiej. Najważniejsze cele imprezy to: popularyzacja wiedzy geologicznej, 
rozpowszechnianie informacji o trzęsieniach Ziemi i falach tsunami, zainteresowanie dzieci i młodzieży geologią. 
 
 
 

27.05/11 
Geologia na szlakach Polski 

Prowadzący: dr Robert J. Sokołowski 
 
Instytut Oceanografii, Zakład Geologii Morza, Studenckie Koło Naukowe Geologów 
 
Studenckie Koło Naukowe Geologów planuje stworzyć stanowisko w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki, na którym 
zaprezentuje swoją działalność i zachęci odwiedzających do szerszego zainteresowania dziedziną geologii. 
Najważniejsze cele imprezy to: popularyzacja wiedzy geologicznej, rozpowszechnianie informacji o wybranych 
obiektach geoturystycznych i zachęcanie do ich odwiedzenia, udostępnianie zbiorów geologicznych Koła, 
zainteresowanie dzieci i młodzieży geologią. 
 
 
 

27.05/12 
Badanie i wykorzystanie bałtyckiego nektonu 

Prowadzący: mgr Marcin Gawdzik 
 
Stacja Morska Instytutu Oceanografii 
 
Stoisko przedstawi bałtycki nekton, który w Bałtyku tworzą głównie morświn, 3 gatunki fok i ryby. Zaprezentujemy 
materiały dotyczące 3 zagadnień: 
1. Morświn - biologia, zagrożenia i ochrona gatunku. Pokażemy postery informacyjne dotyczących m.in. biologii tego 
gatunku oraz współrealizowanego przez Stację projektu SAMBAH. Zaprezentujemy aparaturę do nasłuchu 
hydroakustycznego, urządzenia odstraszające morświny od sieci oraz model morświna, który pozwala zapoznać się z 
działaniem systemu echolokacji.  
2. Foka szara i projekt jej restytucji na południowym Bałtyku. Goście stoiska będą mogli uzyskać informacje na temat 
tego gatunku, zagrożeń na Bałtyku, obejrzeć model transmitera używanego do badań wędrówek fok, uzyskać 
informacje na temat postępowania w przypadku zauważenia foki na plaży.  
3. Bałtyckie ryby. Zaprezentujemy m.in. projekt znakowania ryb, jego ideę, gatunki objęte tym działaniem i sposoby 
zbierania danych. To wszystko wzbogacone będzie ulotkami  edukacyjnymi. 
 
 
 

27.05/13 
Meteorologia bliżej nas 

Prowadzący: dr Małgorzata Owczarek 
 
Instytut Geografii, Katedra Meteorologii i Klimatologii, Studenckie Koło Naukowe Meteorologów i 
Klimatologów 
 
Program projektu oparty jest na pokazie i objaśnianiu eksperymentów geofizycznych i ma na celu pomóc słuchaczom 
w lepszym zrozumieniu zjawisk zachodzących w atmosferze, które kształtują obserwowaną przez Nas codziennie 
pogodę. Eksperymenty są ciekawe i efektowne wizualnie, zostały tak dobrane, aby zaciekawić słuchaczy, przekazując 
im zarazem wiedzę o zjawiskach atmosferycznych. Obejmuje on takie doświadczenia jak np.: powstawanie CO2, 
kondensacja, pomiar prędkości wiatru i innych elementów meteorologicznych. Wobec dużego zainteresowania 
problemem zmian klimatu, zaprezentowane i omówione zostaną postery przedstawiające zjawiska i zagrożenia 
związane z „globalnym ociepleniem”. Przygotowane zostaną broszury informacyjne przedstawiające globalne i 
regionalne rekordy klimatyczne jak również podstawowe cechy klimatu Zatoki Gdańskiej i Pojezierza Kaszubskiego. 
Prezentowane będą aktualne zdjęcia satelitarne oraz przygotowane prezentacje zjawisk optycznych w atmosferze. 
 
 
 
 
 



19 

 

27.05/14 
Oceanografem po Zatoce 

Prowadzący: mgr Grzegorz Kolat 
 
Instytut Oceanografii, Zakład Geologii Morza 
 
Skupimy się  na zapoznaniu odwiedzających nas gości ze sprzętem oceanograficznym służącym do badań dna 
morskiego, używanym na statku badawczym Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego „Oceanograf”. 
Zaprezentowane zostaną zarówno bezpośrednie (inwazyjne), jak i pośrednie (bezinwazyjne) metody badań dna. 
Opisując pobór prób odniesiemy się do zanieczyszczeń, które dostają się do morza, a które deponowane są w 
osadach dennych. Korzystając z okazji 'postoju w porcie' dokonamy poboru przykładowej próby, podczas którego 
uczestnicy zobaczą na własne oczy problem, którego nie widać podczas zwykłej wizyty nad morzem. Zostaną 
zaprezentowane metody analizy takiej próby in situ jak i w zainscenizowanych na statku warunkach laboratoryjnych. 
Opisując bezinwazyjne metody badania dna (sonar, echosonda), zwrócimy uwagę na niebezpieczne wraki i odpady, 
które możemy zlokalizować dzięki takim metodom. Wszystko to ma na celu zapoznanie nas z ciągłym problemem 
zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego. 
 
 
 

27.05/15 
Chemiczne przygody za pomocą wody 

Prowadzący: mgr Emilia Szumiło, mgr inż. Joanna Maciak, mgr Maria Skauradszun, mgr Daria Jankowska, mgr 
Michał Pilarski, dr Magdalena Bełdowska 

 
Instytut Oceanografii, Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego 
 
Celem imprezy jest zapoznanie i zainteresowanie uczestników zjawiskami chemicznymi zachodzącymi w przyrodzie, 
ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów wodnych. Poprzez liczne doświadczenia chemiczne zostanie 
przedstawione znaczenie napięcia powierzchniowego wody oraz tworzenie barwnych kompleksów w środowisku 
morskim. Uczestnicy zostaną również zapoznani z obiegiem wody w przyrodzie. Program zostanie zrealizowany 
poprzez gry dydaktyczne oraz samodzielny udział uczestników w doświadczeniach chemicznych, nadzorowanych 
przez wykwalifikowaną kadrę naukową. 
 
 
 

27.05/16 
Zostań czarnoksiężnikiem OZEm (I) 

Prowadzący: dr Anita Lewandowska 
 
Instytut Oceanografii, Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego 
 
Dla wszystkich zainteresowanych tematem OZE przygotowane zostanie stanowisko w ramach Pikniku Naukowego. 
Uczestnicy pikniku dowiedzą się co to jest OZE, jakie są z nich korzyści, jakie rośliny można spalać, poznają zasady 
produkcji energii elektrycznej z energii wiatru, wody i słońca. Planuje się doświadczenia i zabawy dla różnych grup 
wiekowych, pokaz multimedialny i postery. W ramach zabawy będzie można rozwiązać quizy i rebusy, ułożyć puzzle i 
zagrać w gry edukacyjne. Dorośli uczestnicy dostaną ulotkę informacyjną o źródłach odnawialnych i sposobach 
oszczędzania energii w gospodarstwach domowych. Uczestnicy pikniku będą losowali kołem fortuny pytania i zadania 
do wykonania, za które zostaną nagrodzeni w zależności od stopnia trudności. 
 
 
 

27.05/17 
Na tropie surowców energetycznych, czyli jak z flory i fauny powstały węgiel, ropa i gaz (I) 

Prowadzący: prof. UG dr hab. Małgorzata Witak, dr Ewa Szymczak 
 
Instytut Oceanografii, Zakład Geologii Morza 
 
W czasie warsztatów mikropaleontologicznych odbędzie się prezentacja różnych rodzajów organizmów 
planktonowych tj. otwornice, okrzemki, kokkolity. Odwiedzający obejrzą pod mikroskopem świetlnym trwałe preparaty 
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z jednokomórkowymi glonami - okrzemkami. Na wystawie skamieniałości zaprezentowana zostanie kolekcja 
paleontologiczna ZGM, obejmująca okazy florystyczne (skrzypy, widłaki, paprocie), stanowiące źródło powstania 
karbońskich złóż węgla kamiennego. Na wystawie petrograficznej zaprezentowane zostaną rozmaite typy skał 
osadowych, z którymi związane są złoża paliw kopalnych. Kolekcja obejmuje skały fitogeniczne (torfy, węgle drzewne, 
brunatne, kamienne), chemiczne (wapienie), okruchowe (piaskowce) i ilaste (łupki ilaste). Dla najmłodszych 
przewidziano: zabawę interaktywną, konkursy plastyczne: rysunkowy i malowania odlewów skamieniałych zwierząt i 
roślin. Organizatorzy zapewnią zwiedzającym pomoc w identyfikacji samodzielnie znalezionych okazów. 
 
 
 

27.05/18 
Aerotoksyny w aerozolach we wdychanym powietrzu Trójmiasta 

Prowadzący: mgr Agnieszka Witkowska 
 
Instytut Oceanografii, Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego 
 
W ramach Pikniku Naukowego przygotowane zostanie stanowisko związane z tematem aerozoli we wdychanym 
powietrzu. Wszyscy zainteresowani dowiedzą się czym są aerotoksyny i skąd one pochodzą, jakie związki je stanowią 
oraz jaki mają wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy w Trójmieście. Aby utrwalić uzyskaną wiedzę 
uczestnicy pikniku dostaną ulotki informujące o problemie zanieczyszczenia powietrza aerotoksynami, drogach ich 
przenikania  do organizmu człowieka i możliwości zapobiegania ich obecności w atmosferze. Przedstawiony zostanie 
również poster oraz prezentacja multimedialna na temat aerotoksyn w aerozolach. Dla najmłodszych uczestników 
pikniku zostaną przygotowane doświadczenia, gry i zabawy, w formie quizów, rebusów, puzzli oraz zagadek. 
 
 
 

27.05/19 
Oceanografia szansą dla młodych 

Prowadzący: prof. UG, dr hab. Natalia Gorska, prof. UG, dr hab. Adam Latała, dr Luiza Bielecka, mgr Katarzyna 
Sztygiel 

 
Instytut Oceanografii 
 
Prezentacja roll-upów przedstawiających unikalne badania prowadzone przez Instytut Oceanografii UG w zakresie 
nauk o morzu oraz demonstrujących możliwości studiowania na kierunkach prowadzonych przez Instytut w tym 
informacja o budowie nowego statku do interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego, na którego pokładzie będą się 
kształcić młodzi oceanografowie. Rozpowszechnienie materiałów informacyjnych (m.in. ulotek i broszur) o ofercie 
kształcenia, którą proponuje kandydatom Instytut. 
 
 
 


