
Tarnów, 10 maja 2017 r. . 

 

NAUCZYCIEL GEOGRAFII  W  GIMNAZJUM 

NAUCZYCIEL GEOGRAFII W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ 

  

XVII  PIKNIK GEOGRAFICZNY – TARNÓW -  08.06.2017 r. (czwartek)   

ORGANIZATORZY : Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika           

w Tarnowie, Urząd Miasta Tarnowa, Małopolskie  Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN             

w Tarnowie,  , Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie , Bank Pekao SA, 

SOP Oświatowiec Toruń Sp. z o.o.,  Tarnowskie Centrum Informacji,  Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Tarnowie,   MERIDIAN - multimedia do geografii i historii,  Radio RDN 

Małopolska, Telewizja IMAV , Fundacja im. Jana Szczepanika,  Klub Studencki „Bakałarz”                 

w Krakowie , Fundacja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja Podróżników  zapraszają  na 

                XVII  PIKNIK GEOGRAFICZNY 

 – dla nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który rozpocznie  się      

    08.06.2017 r. (czwartek), o godz. 930 w Auli MCDN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30 

-  dla mieszkańców Tarnowa i regionu tarnowskiego, w ramach którego odbędzie się  

    *spotkanie z podróżnikiem i pisarzem Markiem Fiedlerem  -  w Tarnowie  w dniu 08.06.2017 ,  

     w  Auli PWSZ - Blok C , o godz. 18.00.  Szczegóły na www.zso.tarnow.pl , 

-  dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, w ramach którego odbędzie się 

  * spotkanie z  Grupą Podróżniczą „Trzask” - w Tarnowie w dniu 08.06.2017 r., w Auli PWSZ -  

    Blok C  godz. 09.30. i 11.30. .  Szczegóły: www.zso.tarnow.pl 

- dla uczniów szkół gimnazjalnych– KONKURS FOTOGRAFICZNY od dn. 08.05. do 06.06.2017.   

           

          HONOROWY PATRONAT:      

                               Prezydent Tarnowa   – Roman Ciepiela  

                                    PLAN XVII  PIKNIKU GEOGRAFICZNEGO 

➢ Rozpoczęcie pikniku o godz. 930 (Aula MCDN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30).  

W części I pikniku uczniowie rozwiązują zadania egzaminacyjne, natomiast nauczyciele 

uczestniczą  w spotkaniach prowadzonych przez pana Michała Apollo i pana Marka Żołądka - 

doktorantów Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i dr Wojciecha 

Wróblewskiego   – pracownika naukowego  Instytutu Geografii i Geologii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie. 

➢ W części II uczniowie uczestniczą w turnieju topograficznym, natomiast nauczyciele 

sprawdzają prace konkursowe – cd. warsztatów.  

➢ W warsztatach metodycznych oraz pikniku mogą uczestniczyć nauczyciele, którzy zgłoszą się       

z dwuosobowymi reprezentacjami uczniów ze szkół całej Polski (tylko jedna reprezentacja 

http://www.zso.tarnow.pl/


uczniowska na szkołę!)  do 5 czerwca 2017r. ( poniedziałek) .  Udział  w pikniku dla uczniów                    

i nauczycieli jest bezpłatny. Koszt dojazdu pokrywa drużyna  w własnym zakresie.  

➢ Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie, reprezentacje szkół – 

dyplomy,  a zwycięskie drużyny – nagrody. 

PLAN WARSZTATÓW DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH  

930  Rozpoczęcie Pikniku Geograficznego w MCDN ODN  

   1000 –1045  Japonia – Tradycja i nowoczesność  
                                                                                              Marek Żołądek – Kraków  

   1045 –1130 
Budowanie sprawnie działającego zespołu jako podstawa sukcesu pracy                      

w grupach  
Michał Apollo – Kraków  

1130 – 1200 
Ocenianie części testowej                                                                                                                                        
                                                                      Michał Apollo, Marek Żołądek – Kraków 

1200 – 1300 
Zjawiska i formy krasowe    

                                                                         Wojciech Wróblewski – Kraków  

1330 – 1430 Obiad w Szkole Szczepanika 

   1430– 1600 Prelekcja multimedialna „Wiedza geograficzna - "pierwsza władza"                    

w podróżowaniu”  przygotowana przez podróżników - Michała Apollo          

i Marka Żołądka oraz prezentacja „Alei Podróżników” którą przedstawi 

podróżnik Albin Marciniak (Kraków) -AULA PWSZ Blok C  

Spotkanie z gościem XVII  Pikniku Geograficznego – podróżnikiem           

i pisarzem  Markiem Fiedlerem  w Auli PWSZ Blok C   

       1600  Zakończenie XVII  Pikniku Geograficznego w Auli  PWSZ Blok C.  

 Wręczenie dyplomów i nagród . 
 

PLAN WARSZTATÓW DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  

930  Rozpoczęcie Pikniku Geograficznego w MCDN ODN  

   1000 – 1045 Zjawiska i formy krasowe    

                                                                         Wojciech Wróblewski – Kraków 

   1045 –1130  Chiny – najludniejszy kraj świata   
                                                                                              Marek Żołądek – Kraków  

1130 – 1200 
Ocenianie części testowej                                                                                                                                        
                                                                      Michał Apollo , Marek Żołądek – Kraków 

  1200 –1300  Debata oksfordzka jako metoda nauczania         
                                                                          Michał Apollo – Kraków  

1330 – 1430 Obiad w Szkole Szczepanika. 

   1430– 1600  Prelekcja multimedialna „Wiedza geograficzna - "pierwsza władza"                    

w podróżowaniu”  przygotowana przez podróżników - Michała Apollo          

i Marka Żołądka oraz prezentacja „Alei Podróżników” którą przedstawi 

podróżnik Albin Marciniak (Kraków) -AULA PWSZ Blok C  

Spotkanie z gościem XVII  Pikniku Geograficznego – podróżnikiem           

i pisarzem  Markiem Fiedlerem  w Auli PWSZ Blok C   

       1600  Zakończenie XVII  Pikniku Geograficznego w Auli  PWSZ Blok C. 

 Wręczenie dyplomów i nagród  

 

          Uczniowie będą uczestniczyć w turnieju geograficzno-topograficznym, składającym się  

z dwóch części: 

I część będzie polegać na rozwiązywaniu testów geograficznych przez dwuosobowe reprezentacje 

szkół  



II część: rywalizacja topograficzna ulicami Tarnowa. W centrum Tarnowa będą 24 punkty  

kontrolne  , w tym cztery  Punkty Główne:  

- w Punkcie Głównym Nr 5 – dla drużyn  będzie przygotowany test dotyczący  życia i działalności 

Gościa Pikniku – Marka Fiedlera  

- w Punkcie Głównym Nr 9  dla drużyn  będzie przygotowany test dotyczący  historii                        

i działalności rozgłośni radiowej RDN Małopolska (trwa 5 min.,  jest w oparciu o informacje ze 

strony: www.rdn.pl . W czasie testu można korzystać z dostępnych  materiałów. Test przygotowała 

i sponsoruje redakcja RDN Małopolska). 

- w Punkcie Głównym Nr 19 – test fotograficzny dotyczący zabytków i obiektów 

architektonicznych tarnowskiej starówki .  

 

 Po zakończeniu warsztatów dla nauczycieli i turnieju dla drużyn w Szkole Szczepanika będzie 

przygotowany obiad dla uczestników.   

 

     PLAN TURNIEJU TOPOGRAFICZNO-GEOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW 

930 – 1000  Rozpoczęcie turnieju. 

 1000 – 1100 Test geograficzny dla dwuosobowych reprezentacji szkół  

 1100  – 1330 Turniej topograficzny w centrum Tarnowa 

   1330– 1430 Ciepły poczęstunek  w Szkole Szczepanika  

   1430– 1600  Prelekcja multimedialna „Wiedza geograficzna - "pierwsza władza"                    

w podróżowaniu”  przygotowana przez podróżników - Michała Apollo          

i Marka Żołądka oraz prezentacja „Alei Podróżników” którą przedstawi 

podróżnik Albin Marciniak (Kraków) -AULA PWSZ Blok C  

Spotkanie z gościem XVII  Pikniku Geograficznego – podróżnikiem           

i pisarzem  Markiem Fiedlerem  w Auli PWSZ Blok C   

       1600  Zakończenie XVII  Pikniku Geograficznego w Auli  PWSZ Blok C.  

 Wręczenie dyplomów i nagród  
 

ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI DLA UCZNIÓW 

➢ Wiadomości i umiejętności: 

      - standardy wymagań w gimnazjum (dla szkół gimnazjalnych), 

      - standardy wymagań w szkole ponadgimnazjalnej (dla szkół średnich), 

      - znajomość topografii centrum Tarnowa, 

      - życie i działalność Gościa Pikniku – Marka Fiedlera ,   

     -  historia i działalność rozgłośni radiowej RDN Małopolska (www.rdn.pl). 
   
❖ Uczestnicy biorą udział w XVII PIKNIKU GEOGRAFICZNYM na własną 

odpowiedzialność, a obowiązek ubezpieczenia ciąży na uczestnikach.  Przejazd 

uczestników na własny koszt. 
 

PLAN PIKNIKU – POZOSTAŁE IMPREZY:   

* 08.06.2017. -  odbędzie się spotkanie Marka Fiedlera – podróżnika i pisarza z mieszkańcami 

Tarnowa  i regionu tarnowskiego pt. „Intrygujące zagadki Wyspy Wielkanocnej” o godz. 

18.00. w Auli PWSZ- Blok C . 

Głównym tematem spotkania będzie podróż na Wyspę Wielkanocną w poszukiwaniu rozwiązania 

jednej z najbardziej intrygujących zagadek świata. Gość Pikniku opowie również   o swoim ojcu 

Arkadym Fiedlerze i o rodzinnym Muzeum-Pracowni Arkadego Fiedlera w Puszczykowie pod 

Poznaniem. Pokaże film o Wyspie Wielkanocnej i slajdy z tej wyprawy .  Będzie możliwość 

zakupienia najnowszej książki  „Mała wielka Wyspa Wielkanocna” wraz z autografem autora .  

Wstęp bezpłatny. Zaproszenia do odbioru ( od 17.05.2017r.) :  sekretariat Szkoły Szczepanika 

( ul. Brodzińskiego 9) , Biuro Podróży Barbara ( ul. Targowa 10) , Biuro Podróży Rainbow 



Tours (ul. Urszulańska 3) , Tarnowskie Centrum Informacji ( Rynek 7)  lub przed 

spotkaniem – Aula PWSZ Blok C. Szczegóły na www.zso.tarnow.pl 

 

*08.06. 2017. - godz. 09.30. Aula PWSZ – Blok C - odbędzie się spotkanie Grupy Podróżniczej 

TRZASK  z młodzieżą szkół  podstawowych  pt. „Amazonia – przygoda pełna 

niebezpieczeństw” 

                       - godz. 11.30. Aula PWSZ – Blok C - odbędzie się spotkanie Grupy Podróżniczej 

TRZASK z młodzieżą szkół  gimnazjalnych  pt. „Amazonia – przygoda pełna 

niebezpieczeństw” 

              Wstęp jest bezpłatny po wcześniejszej rezerwacji . Ze szkoły może uczestniczyć około 

50-60 uczniów. Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są w sekretariacie Szkoły Szczepanika –

kontakt tel. 14 621 83 16 ,  14 655 17 30 lub  14 655 39 68  

 

*08.05.- 06.06.2017.  Konkurs Fotograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych pt. „Niezwykłe 

miejsca, niezwykłe krainy” . Szczegóły na www.zso.tarnow.pl 

 

       GOŚCIE, WYKŁADOWCY I PRELEGENCI  XVII PIKNIKU GEOGRAFICZNEGO :  

* Marek Fiedler – podróżnik i pisarz, absolwent studiów prawniczych na UAM w Poznaniu,                   

syn Arkadego Fiedlera (podróżnika, przyrodnika, reportażysty i pisarza , autora kilkudziesięciu 

książek  m.in.  Dywizjon 303, Kanada pachnąca żywicą, Wyspa Robinsona, Orinoko, Wyspa 

kochających lemurów, Biały Jaguar) .  

             Zafascynowany światem Indian, napisał powieści poświęcone wielkim dziewiętnasto- 

wiecznym wodzom: „Szalony Koń”  i „Siedzący Byk”.  Wspólnie z ojcem Arkadym napisał „Ród 

Indian Algonkinów” i „Indiański Napoleon Gór Skalistych”. Odbywa podróże, które owocują  

wystawami fotograficznymi: „Meksyk-śladami Pierzastego Węża” (razem z synem Radosła- 

wem), „W poszukiwaniu śladów Dywizjonu 303” , „W krainie Inków” (razem z synem Markiem 

Oliwierem). Jest współautorem tomu wydanego przez National Geographic: „Wyprawy na koniec 

świata”. Obecnie wydał książkę „Mała wielka Wyspa Wielkanocna” w której opowiada                                   

o dramatycznej i fascynującej historii wyspy , a także o miejscach kryjących  wiele niezwykłych 

tajemnic. Zafascynowany wyspą napisał:  "Wyspa Wielkanocna jest fenomenem, który stawia więcej 

pytań niż oferuje odpowiedzi. Marzyło nam się, by przeniknąć otaczające ją tajemnice. W tym celu 

wcielaliśmy się momentami a to w psychologa, a to w detektywa."  

           W 1974 r. założył wraz z ojcem Arkadym, bratem Arkadym Radosławem i żoną Krystyną                 

w rodzinnym domu w Puszczykowie - prywatne Muzeum-Pracownię z Ogrodem Kultur i Tolerancji.  

                                                                                                                                        www.fiedler.pl 

*dr Wojciech Wróblewski – doktor nauk geologicznych , pracownik naukowy Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Specjalizuje się w hydrogeologii , hydrochemii, sedymentologii  skał 

węglanowych oraz w geologii krasu. Obecnie prowadzi badania terenowe na terenie Polski                      

( Wyżyna Krakowsko-Częstochowska,, Zapadlisko Przedkarpackie, Karpaty Zewnętrznych 

Wewnętrznych), Słowacji (Karpaty Wewnętrzne - Spisz i  Kras Słowacki), Gruzji (Wielki Kaukaz 

w rejonach Mccheta-Mtianetia i Svanetia  )i Iranu (góry Alborz w północno zachodniej części 

prowincji Mazandaran). 

           Stypendysta i uczestnik wielu kursów zagranicznych w dziedzinie geologii i geomorfologii. 

W ciągu kilku lat otrzymał wiele nagród i wyróżnień za swoje prace naukowo-badawcze.                                       

Od 2006 roku był współorganizatorem 12 krajowych i międzynarodowych konferencji 

naukowych. Wydał kilkanaście publikacji naukowych.     www.ing.uj.edu.pl/wojciech-wroblewski  

 

* Michał Apollo - asystent w Zakładzie Turystyki i Badań Regionalnych (Instytut Geografii, 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). Odbył doktoranckie staże naukowo-dydaktyczne w St. 

Lawerence College, Katmandu, Nepal oraz w Pontificia Universidad Javeriana, Bogota, Kolumbia.     

Prowadzi interdyscyplinarne badania nad systemem człowiek-środowisko wysokogórskie. Prowadzi 

również zajęcia dla studentów z turystyki, przedsiębiorczości    w turystyce, filozofii podróżowania.  

. W latach 2009 - 2014 wspólnie z M. Żołądkiem realizował koordynowany i finansowany przez 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie autorski projekt Lekcja Geografii z Uniwersytetem 

Pedagogicznym, w ramach którego przeprowadził ponad 600 godzin dydaktycznych.                                             

                                                                                                      

https://pl.wikipedia.org/wiki/Indianie_Ameryki_P%C3%B3%C5%82nocnej
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4447859/mala-wielka-wyspa-wielkanocna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arkady_Rados%C5%82aw_Fiedler
http://www.pl.michalapollo.com/assets/Lekcje-Geografii-z-UP-20121.pdf
http://www.pl.michalapollo.com/assets/Lekcje-Geografii-z-UP-20121.pdf


              Dorobek publicystyczny obejmuje kilkadziesiąt publikacji Jest autorem i współautorem 

kilkuset prelekcji, które wygłaszał na największych festiwalach w kraju (np. Kolosy)  i zagranicą 

(odczyty w Ambasadach RP i uczelniach). 

          Czynnie uprawia alpinizm. Dokonał dwóch pionierskich wejść w Himalajach (Dolina Miyar); 

w 2006r w zespole z M. Żołądkiem jako pierwszy zdobył szczyt Masala Peak (5650 m n.p.m.),                        

a w 2012r z P. Varley’em (UK) i M. Żołądkiem dokonał pierwszego wejścia na Forgotten 

Peak (5889 m n.p.m.). Za zdobycie Masala Peak był nominowany do prestiżowej nagrody Polskiego 

Związku Alpinizmu Jedynka. Wspinał się w górach sześciu kontynentów. W 2009r był w składzie 

kadry narodowej Polskiego Związku Alpinizmu w dyscyplinie wspinaczka wysokogórska. Odwiedził 

blisko 60 krajów. W plebiscycie Gazety Krakowskiej Ludzie Roku 2013 decyzją kapituły                              

i czytelników zdobył tytuł Człowieka Roku 2013. Należy do ogólnopolskiego teamu namiotów 

Marabut.                                                    www.MichalApollo.com 

 

* Marek Żołądek – Doktorant geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.                        

              Wspinał się w najdalszych zakątkach ziemi, wliczając Himalaje, Andy, Kaukaz, Alpy 

Południowe, Góry Skaliste, Góry Kaskadowe, Alpy, góry Alaski, Afryki, Europy oraz Australii. 

Odwiedził ponad 70 krajów na sześciu kontynentach. Autor kilkudziesięciu artykułów o tematyce 

popularnonaukowej oraz kilkunastu publikacji naukowych.                                                                               

             Prezentował swoje autorskie wykłady m. in. w USA, Peru, Malezji, Kolumbii, Indiach, 

Nepalu i RPA. Naukowo zajmuje się badaniami z zakresu ochrony środowiska, geomorfologii oraz 

turystyki. Z Michałem Apollo dokonał dwóch pierwszych wejść w historii na dziewicze szczyty                        

w Himalajach: w 2006 r. Masala Peak 5650 m n.p.m., – za który zostali nominowany do 

prestiżowej nagrody Polskiego Związku Alpinizmu "Jedynka" oraz w 2012 r. Forgotten Peak                              

5889 m n.p.m. (wspólnie z Brytyjczykiem Philipem Varleyem).                                                                                                     

           Członek grupy testowej namiotów Marabut. Swoje zainteresowania ekonomią realizuje 

kierując Klubem Studenckim „Bakałarz”.                                               www.bakalarz.up.krakow.pl  

 

 *Albin Marciniak-- podróżnik, prezes Fundacji Klubu Podróżników Śródziemie Aleja 

Podróżników w Krakowie.                                                                       www.klubpodroznikow.com  

                                                                                                            

*Grupa Podróżnicza TRZASK-  została założona w 2003 roku przez Ryszarda Stabacha.  Obecnie 

jest grupą młodych  ludzi ciekawych świata i dążących do jego poznania.  W ramach swoich 

egzotycznych podróży, których było już  kilkadziesiąt do różnych części świata, obserwują przyrodę, 

ludzi, kulturę , tradycję  i wszystko fotografują. Materiał fotograficzny z podróży prezentują na 

pokazach którym  towarzyszy bogaty opis słowny zawierający dziesiątki istotnych dla danego rejonu 

świata informacji, masę ciekawostek, sytuacji i przygód, które miały miejsce                                    

w czasie trwania wyjazdu. Przeprowadzili już tysiące pokazów , które zawsze cieszyły się wielkim 

zainteresowaniem i miłym odbiorem audytorium.                                                         www.trzask.pl 

 

                       Zapraszamy serdecznie !      

                                           

                                           W imieniu    organizatorów:    

  DYREKTOR ZSOiT                                                                WICEDYREKTOR MCDN ODN W TARNOWIE      

                 

mgr Magdalena Siedlik                                                                            mgr Tadeusz Szczeklik  

  

    

 

 

 

                     

                                                KOORDYNATOR PIKNIKU  
   

 

 

                                                     mgr  Piotr Kukułka  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dolina_Miyar
http://aac-publications.s3.amazonaws.com/documents/aaj/2007/PDF/AAJ_2007_49_81_360.pdf
http://publications.americanalpineclub.org/articles/13201212301/Forgotten-Peak-5889m-southeast-face-Never-Ending-Story
http://publications.americanalpineclub.org/articles/13201212301/Forgotten-Peak-5889m-southeast-face-Never-Ending-Story
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3348475,oto-nasi-ludzie-roku-dobrzy-madrzy-dzielni-zdjecia,id,t.html
http://www.namioty.marabut.com/pl,test,michal-apollo,106.html


     

 

 

 

…………………………………….                                                                                                                         …………………………………… 

      

         pieczątka                                                                                                data 

 

 

 

 

 

KARTA UCZESTNIKÓW 

XVII  Pikniku Geograficznego w TARNOWIE 

w dniu 08 czerwca 2017 r. 

1. Nazwisko i imię nauczyciela…………………………………………………………………….. 

2. Nazwiska i imiona uczniów……………………………………………………………………... 

................................................................................................................................................... 

3. Nazwa i adres szkoły…………………………………………………………………………….. 

Telefon służbowy (kier. .........) .................................       

  UWAGA! Kartę uczestników prosimy przesłać do  5 czerwca 2017 r. na adres: Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Brodzińskiego 9, 33 - 100 TARNÓW  z dopiskiem 
PIKNIK GEOGRAFICZNY lub zgłosić telefonicznie : (14) 621-39-68 ,621-17-30                
albo e-mailem : geopiknik.tarnow@gmail.com ,  poniższe oświadczenie  (dla dwójki uczniów) 
można przynieść ze sobą w dniu pikniku.  

 

.......................................... 

podpis nauczyciela 

 .......................................... 

podpis dyrektora 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę, aby mój/a syn/córka ............................................................................... 

uczestniczył/a w XVII Pikniku Geograficznym w Tarnowie w dniu 08.06.2017 r. Jednocześnie 

zgadzam się na samodzielne (bez opieki nauczyciela oraz bez opieki organizatora pikniku) poruszanie 

się mojego/-ej syna/córki ulicami Tarnowa w godzinach od 1100 do 1400 w związku  z wykonywaniem  

określonych zadań.  Oświadczam, że moja córka / mój syn nie ma przeciwwskazań zdrowotnych   

i lekarskich do realizacji zadań w ramach Pikniku Geograficznego. 

............................................................................................. 
DATA I PODPIS RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

 

 ! Brak oświadczenia jest równoznaczny z wykluczeniem  ucznia z uczestnictwa                             
w turnieju 

.................................................................................... 


