
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego 

Uniwersytet Wrocławski 
 

 W ramach ogólnopolskiego Dnia Geografa w dniu 23 kwietnia 2013 r., organizowanego pod 
patronatem Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk, pracownicy i studenci Instytutu 
Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowali cykl imprez o charakterze 
naukowym, popularno-naukowym oraz promocyjnym, a mianowicie (odnośny plakat w załączeniu): 

1. Zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół średnich z zakresu problematyki kartograficznej, w których 
uczestniczyło 45 osób (3 grupy); 

2. Zajęcia warsztatowe z zakresu meteorologii (ogródek meteorologiczny: 99 osób – 3 grupy oraz warsztaty 
w pracowni: 76 osób – 3 grupy); 

3. Wykłady popularyzujące przedmiot zainteresowań geografii: 

- Zmiany poziomu oceanów – przyczyny, przebieg, skutki i prognozowanie, dr. hab. T. Niedzielski (52 
osoby), 
- Geografia w cyberprzestrzeni - dr Krzysztof Janc (100 osób, 2 wykłady) 
- Konflikty zbrojne na świecie - dr Sylwia Dołzbłasz (106 osób) 
- Przestępczość we Wrocławiu - dr Andrzej Raczyk (36 osób) 
- Globalne ocieplenie - fakty i mity, dr Mieczysław Sobik (36 osób) 
 

4. Akcje i działania promocyjne prowadzone przez studentów geografii UWr. (Samorząd Studencki, Koło 
Naukowe Studentów Geografii): 

 - cykl prelekcji informacyjnych nt. studiów w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego (6 
        spotkań informacyjnych, łącznie dla ok. 120 osób), 
 - obsługa stoiska z materiałami promocyjnymi Instytutu i Uczelni, 
 - przygotowanie i obsługa stoisk promocyjnych z wybranych dyscyplin geograficznych 
         (geomorfologia, gleboznawstwo, meteorologia, kartografia, geografia człowieka) wraz  
         z  okolicznościowymi wystawami posterowymi, 
 - ogłoszenie konkursu na okolicznościowe studenckie logo Dnia Geografa (zwycięskie logo w 
         załączeniu), 

- zorganizowanie „I Rajdu Geografa” – odbył się on w weekend poprzedzający Dzień 
   Geografa, na trasie: Szklarska Poręba – Szrenica – Karpacz; z racji warunków pogodowych wzięło w 

nim udział jedynie 26 osób, 
- zakończenie studenckich obchodów Dnia Geografa piknikiem nad Odrą (grillowanie). 
 

We wszystkich działaniach przygotowanych z okazji Dnia Geografa wzięło udział łącznie około 250 
osób (gości), co w sytuacji krótkiego czasu na organizację spotkań i niefortunnego zbiegu terminu Dnia 
Geografa z terminem egzaminów końcowych w gimnazjach uważamy za sukces. Zwracamy przy tym 
uwagę, że planowanie wizyt poza szkołami odbywa się zwykle z semestralnym wyprzedzeniem, ze względu 
na konieczność dokonania stosownych zmian w siatce zajęć na ten dzień, oraz ustalenia zastępstw dla 
nauczycieli itp. Dzień Geografa był też dobrą okazją dla obecnych studentów geografii do aktywnego 
zaangażowania się w promocję kierunku. 

Zaproszenia  na organizowane przez Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr. imprezy 
wysłano do ponad 200 szkół woj. dolnośląskiego, odnośne informacje zamieszczone były również na 
stronach internetowych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego. 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


