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7 czerwiec 2019 
Godziny 16:00 – 20:00 

 
PROGRAM WYDARZENIA 

 
Oficjalne rozpoczęcie Wieczoru z Geologią – 16:00, Aula Międzywydziałowa 
Wykłady: 

1.     16:05 – 16:45 - Prof. Jerzy Żaba, Katedra Geologii Podstawowej WNoZ UŚ– 
„Skały i lodowce Kilimandżaro” 
2.     16:50 – 17:30 - Mgr Paweł Woźniak, Państwowy Instytut Geologiczny -
Państwowy Instytut Badawczy – „Poczet Polskich Dinozaurów” 
3.     17:35 – 18:00 – Dr Krzysztof Szopa, Katedra Geochemii, Mineralogii  
i Petrografii WNoZ UŚ – „Szkielety (bio)mineralne” 
4.     18:05 – 18:30 - Dr hab. Sławomir Kędzior, Katedra Geologii Stosowanej 
WNoZ UŚ - „Metan towarzyszący pokładom węgla - zagrożenie czy szansa?” 
5.     18:35 – 19:00 – Dr Michał Rakociński, Katedra Paleontologii i Stratygrafii 
WNoZ UŚ – “Zabójcze wulkany - masowe wymierania w historii Ziemi” 
6.     19:05 – 19:30 – Dr Ashley Gumsley, Katedra Geochemii, Mineralogii  
i Petrografii WNoZ UŚ – “Supercontinents in space and time; and how they 
affect you?”  
Wszystkie wykłady odbywać się będą na Auli Międzywydziałowej.  

Warsztaty:  
1.     Rozpoznawanie skał. Procesy zachodzące na naszej planecie, zarówno 
na jej powierzchni jak i jej wnętrzu powodują postawanie różnych skał.  
Warsztaty w łatwy i edukacyjny sposób pozwolą uczestnikom na nauczenie 
się rozpoznawania kilkunastu typów skał, które najczęściej występują wokół 
nas. Limit grupy: 20 osób. Limit wieku: od 14 lat 
2.     Mamut – władca lodowej krainy. Dzieci podczas zajęć odkrywają 
ciekawostki o epokach lodowcowych, poznają zwierzęta żyjące w tamtych 
czasach oraz własnoręcznie przygotowują model mamuta.  

zaprasza na 



Limit grupy: 20 osób. Limit wieku: od 6 do 11 lat 
Warsztaty odbywać się będą w godzinach 16:30 – 18:30. Każde zajęcia trwają 
45 min. Konieczne są wcześniejsze zapisy. Zgłoszenia prosimy przesyłać 
na adres: muzeumwnoz@gmail.com. Ilość miejsc ograniczona. 
 

Zwiedzanie Laboratorium Wydziału Nauk o Ziemi. Poznawanie kulis pracy 
naukowców podczas wycieczek z przewodnikiem do różnych laboratoriów  
i pracowni, w tym wyjazd na dach. Zwiedzania rozpoczynamy o 16:15, 17:15, 18:15 
i 19:15. Czas trwania zwiedzania 30 – 40 min. Zapisy na zwiedzanie pod adresem: 
muzeumwnoz@gmail.com oraz w punkcie informacyjnym w dniu wydarzenia. 
Ilość miejsc ograniczona.  
 
Zwiedzanie Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi i spotkania ze specjalistami.  
W trakcie trwania Wieczoru z Geologią Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi otwarte 
będzie dla wszystkich zwiedzających. W salach Muzealnych, holu głównym 
Wydziału, a także w Ogródku Meteorologicznym i Lapidarium będą czekać 
specjaliści z różnych dziedzin geologii gotowi odpowiadać na pytania gości, 
pomagać w identyfikacji skamieniałości, skał i minerałów, oraz opowiadać  
o tajnikach swojej pracy.  
 
W trakcie Wieczoru z Geologią zwiedzający będą mogli zaopatrzyć się w punkcie 
informacyjnym w krzyżówkę, do której hasła będzie można znaleźć na różnych 
stanowiskach lub uzyskać od specjalistów. Dla osób, które prawidłowo ułożą 
hasło czekać będą nagrody.  
 

Program może ulec zmianie. Po aktualne informacje zapraszamy na naszą 
stronę internetową www.wnoz.us.edu.pl  

i facebooka www.facebook.com/events/2108594432522474/. 
 


