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OBCHODY 50-LECIA UNIWERSYTETU KAZIMIERZA 
WIELKIEGO W  BYDGOSZCZY Z  PUNKTU WIDZENIA 

DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GEOGRAFII  
 

Krótki rys historyczny Uczelni i  Instytutu Geografii  

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest jednym z najmłodszych szerokoprofilo-
wych uniwersytetów w Polsce, który w 2019 r. obchodził jubileusz swojego 50-lecia. 
Choć Uczelnia jako uniwersytet funkcjonuje1 dopiero od 01.09.2005 r., to jego gene-
za sięga już 1969 r. i  związana jest z działalnością ówczesnej Wyższej Szkoły Nauczy-
cielskiej (1969-1974), a następnie Wyższej Szkoły Pedagogicznej (1974-2000) kształ-
cącej m.in. pierwszych pedagogów w województwie. W okresie pierwszych pięciu lat 
uczelnię ukończyło ok. 2 tys. osób. Najszybszy rozwój rozpoczął się po przełomie 
roku 1989, kiedy to znacznie wzrosła liczba studentów oraz potencjał kadry nauko-
wej. W 2000 roku Uczelnia zyskała rangę Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wiel-
kiego i w tej formie funkcjonowała do końca roku akademickiego 2004/2005 (lata 
2000-2005) – https://www.ukw.edu.pl/strona/uczelnia. 

Współcześnie (stan na 2019 r.) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, największą w mieście i drugą w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim, zarówno pod względem liczby profesorów, liczby ofero-
wanych kierunków studiów i form kształcenia, jak również pod względem liczby 
studentów i absolwentów. Ze statystyk uczelnianych wynika (https://www.ukw. 
edu.pl/strona/uczelnia), że UKW posiada 13 uprawnień do nadawania stopni nau-
kowych, z czego pierwsze uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora 

                                                           

1 21 kwietnia 2005 – Sejm RP uchwalił Ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego. Uroczyste podpisanie ustawy przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 
nastąpiło 13 maja 2005 roku (https://www.ukw.edu.pl/strona/uczelnia).  

https://www.ukw.edu.pl/strona/uczelnia
https://www.ukw.edu.pl/strona/uczelnia
https://www.ukw.edu.pl/strona/uczelnia
https://www.ukw.edu.pl/strona/uczelnia
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Uczelnia otrzymała w połowie lat 80. XX w. (w 1986 r. w zakresie pedagogiki). Pełne 
prawa akademickie otrzymała zaś na przełomie lat 90. XX w. i początku XXI w. 
(1998 – uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie peda-
gogiki, w 1999 r. – w zakresie historii w 2015 – językoznawstwa, 2017 – literaturo-
znawstwa, 2019 – nauk biologicznych). UKW ma uprawnienia do nadawania stopni 
doktora habilitowanego (w zakresie pedagogiki, historii i językoznawstwa) oraz dok-
tora (w zakresie ekologii, literaturoznawstwa, językoznawstwa, pedagogiki, psycholo-
gii, historii, nauki o polityce, dyrygentury, biologii, mechaniki). Bogatą ofertę eduka-
cyjną tworzy niemal 60 kierunków studiów, realizowanych na trzech poziomach 
kształcenia: studiów licencjackich i inżynierskich (I stopnia), studiów magisterskich 
uzupełniających (II stopnia) oraz studiów doktoranckich (III stopnia). Uniwersytet 
prowadzi również prawie 40 kierunków studiów podyplomowych, poszerzających 
kwalifikacje i nadających nowe uprawnienia (https://www.ukw.edu.pl/strona/ uczel-
nia). Wśród nich są też cztery kierunki studiów realizowane w Instytucie Geografii 
zlokalizowanym (od m-ca września 2017 r.) pod adresem  Pl. Kościeleckich 8 w Byd-
goszczy, tj.: 
− Geografia – studia I i II stopnia,  
− Rewitalizacja Dróg Wodnych – studia I stopnia inżynierskie,  
− Turystyka i Rekreacja – studia I i II stopnia,  
− Zarządzanie Kryzysowe w Środowisku – studia I stopnia inżynierskie. 

Należy podkreślić, że cały rok 2019 to szczególny czas także dla samego Instytu-
tu Geografii UKW, który w tym okresie obchodził swoje 24-lecie istnienia. Jego 
losy związane są bowiem z funkcjonowaniem ówczesnej Katedry Geografii Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej powstałej w roku 1995 z inicjatywy dr hab. Aleksandry Ko-
walczyk, której powierzono funkcję kierownika. Dawna Katedra, mieszcząca się 
w tamtym czasie przy ul. Mińskiej 15 w Bydgoszczy, liczyła wówczas 3 pracowni-
ków naukowo-dydaktycznych: profesora nadzwyczajnego (dr hab. A. Kowalczyk) 
i 2 adiunktów (dr R. Dysarz i dr P. Pomianowski). Jednostka wchodziła wówczas 
w skład Wydziału Matematyki i Techniki, a od roku 1996 – Wydziału Matematyki, 
Techniki i Nauk Przyrodniczych, z kolei od 01.10.2012 r. Wydziału Kultury Fizycz-
nej, Zdrowia i Turystyki (https://geografia.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_geo-
grafii/instytut_geo_historycznie).  

Aktualnie (stan na rok akademicki 2019/2020) zgodnie z nową strukturą 
Uczelni, Instytut Geografii UKW wchodzi w strukturę kolegium nr III skupiają-
cego łącznie 8 jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, tj.: Wydział Mechatroni-

https://www.ukw.edu.pl/strona/uczelnia
https://www.ukw.edu.pl/strona/uczelnia
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ki, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Fizyki, Instytut Geografii, Instytut In-
formatyki, Instytut Inżynierii Materiałowej, Instytut Kultury Fizycznej, Instytut 
Matematyki (https://www.ukw.edu.pl/jednostka/kolegium_iii). 

W 2001 r. Katedrę Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej przekształcono w In-
stytut Geografii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego (Zarządzenie Rekto-
ra nr 41/2000/2001 z dn. 25.07.2001 r.). Rozwój kadrowy specjalistów z zakresu 
geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej umożliwił utworzenie trzeciej 
specjalności: geografia turystyki (https://geografia.ukw.edu.pl/jednostka/instytut 
_geografii/instytut_geo_historycznie). Ostatecznie w roku akademickim 2008/2009 
uruchomiono nowy kierunek Turystyka i Rekreacja (studia licencjackie), zaś od seme-
stru letniego roku akademickiego 2011/2012 jedyny tego typu w Europie kierunek 
Rewitalizacja Dróg Wodnych. Kilka lat później (tj. w 2015 r.) uzyskano zgodę Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie https://geografia.ukw.edu.pl/ 
jednostka/instytut_geografii/instytut_geo_historycznie): 
− dwóch kierunków studiów drugiego stopnia z turystyki i rekreacji (specjalności: 

obsługa ruchu turystycznego oraz rekreacja i fitness – z partnerskim udziałem 
ówczesnej kadry Instytutu Kultury Fizycznej), 

− kierunku studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) zarządzanie kryzysowe 
w specjalności: zarządzanie kryzysowe w środowisku atmosferycznym i zarzą-
dzanie kryzysowe w środowisku wodnym. 

− Po kolejnych zmianach organizacyjno-strukturalnych Instytutu Geografii UKW 
oraz dokonanych przeobrażeniach profilowych poszczególnych kierunków stu-
diów, z dniem 01.10.2019 r. Instytut Geografii działa w nowej strukturze organi-
zacyjnej: 

− Katedra Geografii Krajobrazu (powstała w miejsce dwóch jednostek badawczo-
dydaktycznych Instytutu Geografii, tj. Zakładu Badań Historii Krajobrazu oraz 
Zakładu Geografii Fizycznej i Kształtowania Krajobrazu), którego kierownikiem 
jest dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. uczelni, 

− Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki (powstała z połączenia 
dwóch jednostek, tj. Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej oraz Zakładu 
Geografii Turystyki), której aktualnym kierownikiem jest  dr hab. Dłużewska 
Anna, prof. uczelni, 

− Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych (prof. dr hab. Zygmunt Babiński). 

https://www.ukw.edu.pl/jednostka/kolegium_iii
http://www.ukw.edu.pl/pracownicy/strona/zpodgorski/
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Dzięki temu współcześnie (tj. z dniem 01.10.2019 r.) Instytut Geografii UKW 
kształci studentów różnych kierunków, który mają styczność z kadrą naukowo-
dydaktyczną przynależną zarówno do dziedziny2: 
− nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie naukowej: nauki o Ziemi i środo-

wisku, 
− nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: geografia społeczno-ekonomiczna 

i gospodarka przestrzenna. 
 

Wydarzenia i  eventy organizowane przez Instytut Geografii  
wpisujące się w jubi leuszowe obchody 50- lecia Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (synteza)  

Uroczyste obchody jubileuszu Uczelni (1969-2019) rozpoczęto wraz początkiem 
nowego roku akademickiego 2018/2019, który obfitował w wiele różnorakich wyda-
rzeń i eventów ogólnouczelnianych. Wśród nich znalazły się także te realizowane 
z inicjatywy samego Instytutu Geografii UKW, w tym we współpracy z partnerami 
zewnętrznymi Uniwersytetu (https://geografia.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_ geo-
grafii/aktualnosci_instytut_geo): 
− geoturystyczna wystawa pamiątek „xWG i geocoinów z kolekcji Arhina & Erin-

ho” – wystawa "drewniaczków" jakimi wymieniają się geocacherzy na całym 
świecie; organizatorzy: Instytut Geografii UKW oraz Arkadiusz Szulc (nauczy-
ciel z IX Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy); czas trwania wystawy: 
22.09-05.11.2018 r.; miejsce wystawy: I piętro w budynku Instytutu Geografii 
UKW (Bydgoszcz, Plac Kościeleckich 8), 

− obchody „Dnia Turystyki UKW 2018” (23.10.2018 r.), którego motywem prze-
wodnim była Bułgaria; organizator: Instytut Geografii UKW, Ambasada Repu-
bliki Bułgarii w Polsce z siedzibą w Warszawie,  „Sunny Travels Biuro Podróży” 
z siedzibą w Bydgoszczy oraz IX LO im. Tadeusza Nowakowskiego w Byd-
goszczy; miejsce wydarzenia: Instytut Geografii UKW (Bydgoszcz, Plac Koście-
leckich 8), 

                                                           

2 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20.09.2018 r. 
w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (D.U. RP 
z dnia 25.09.2018 r., poz. 1818). 

https://geografia.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_geografii/aktualnosci_instytut_geo
https://geografia.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_geografii/aktualnosci_instytut_geo
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− wydarzenie pod nazwą „Dzień GIS-u w Bydgoszczy” (14-15.11.2018 r.) wpisu-

jący się w światową formułę GIS Day, którego inicjatorem jest National Geo-
graphic Society oraz firma Esri; organizatorzy: Instytut Geografii UKW wraz 
z Zespołem Szkół Budowlanych w Bydgoszczy.  

Należy podkreślić, iż przez cały jubileuszowy rok 2019 r. Instytut Geografii UKW 
wykazał się ogromnym zaangażowaniem i stał się organizatorem lub współorganiza-
torem  zróżnicowanych wydarzeń o randzie ogólnouczelnianej (tab. 1). Wśród nich 
dominowały duże eventy gromadzące licznie przybyłych gości nie tylko z Bydgosz-
czy, ale także z całego województwa kujawsko-pomorskiego (m.in.: „Dzień Geografia 
UKW 2019”, „Dzień Turystyki UKW 2019”). Szczególnie dobrze Instytut Geografii 
UKW wypadł podczas X edycji „Bydgoskiego Festiwalu Nauki” (w dniach 22-
26.05.2019 r.) w trakcie, którego na 34 wydarzenia zaproponowane tylko przez sam 
Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, aż 58,8% (tj. 20 eventów) przepro-
wadziła kadra naukowo-dydaktyczna z Instytutu Geografii. Spośród licznych propo-
zycji znalazły się m.in.: kolejna edycja „Dnia Bułgarskiego” (zorganizowanego z ini-
cjatywy dr hab. Margarity Ilievy i pod patronatem oraz przy udziale Ambasady Repu-
bliki Bułgarii w Polsce z siedzibą w Warszawie), liczne warsztaty i wykłady dla dzieci 
i młodzieży szkolnej oraz dorosłych czy rejsy krajoznawcze po Brdzie i Kanale Byd-
goskim realizowane statkiem szkolnym „Władysław Łokietek” użyczonym przez 
partnera wydarzenia Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią. 

Przez cały rok obchodów 50-lecia Uczelni, pracownicy Instytutu Geografii UKW 
uczestniczyli także w koordynowaniu wystaw fotograficznych, współorganizowaniu 
konkursów i olimpiad tematycznych (np. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żeglu-
dze i Drogach Wodnych). Z myślą zaś o dzieciach i młodzieży szkolnej z wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego realizowali też wyjazdowe (w przedszkolach i szkołach 
średnich), jak i stacjonarne (w budynku Instytutu Geografii) prelekcje i warsztaty 
z zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej oraz klimatologii. Wśród nich 
znalazł się też cykl prelekcji popularno-naukowych pt. "Poszerzamy Horyzonty 
2018/2019" skierowany przede wszystkim do maturzystów szkół średnich z całego 
regionu (tab. 2). 

 

 

 



 

Tab. 1. Największe wydarzenia i eventy organizowane przez Instytut Geografii wpisujące się w jubileuszowe obchody 50-lecia 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

Lp. Nazwa wydarzenia Rodzaj 
wydarzenia Termin Organizatorzy Uwagi 

1 
"Poszerzamy  
Horyzonty 
2018/2019" 

cykl prelekcji 
popularno-
naukowych 

cały rok 
akademicki 
2018/2019 

Instytut Geografii UKW 
w Bydgoszczy, 

Całoroczny cykl prelekcji popularno-naukowych skie-
rowanych do młodzieży szkół średnich z woj. kujaw-
sko-pomorskiego. 
Miejsce wydarzenia: Instytut Geografii UKW (Byd-
goszcz, ul. Pl. Kościeleckich 8). 

2 
„Dzień Przyrodnika 
Czwórki” 
 

event 07.02.2019 r. 

IV Liceum  
Ogólnokształcące 
im. Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy, 
Instytut Geografii UKW 
w Bydgoszczy, 

Podsumowanie III edycji szkolnego święta IV LO im. 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – uroczyste wrę-
czenie nagród laureatom szkolnych konkursów o tema-
tyce przyrodniczej oraz prelekcje popularno-naukowe 
pracowników Instytutu Geografii UKW skierowane do  
młodzieży licealnej;  
Organizacja wydarzenia była efektem podpisanej 
6 lutego 2018 r. umowy o współpracy pomiędzy Uni-
wersytetem Kazimierza Wielkiego a szkołami z regionu; 
Miejsce wydarzenia: Instytut Geografii UKW (Byd-
goszcz, ul. Pl. Kościeleckich 8). 

3 „Dzień Geografa 
UKW 2019” event 10.04.2019 r. Instytut Geografii UKW 

w Bydgoszczy 

Motywem przewodnim eventu była geograficzna różno-
rodność świata. 
Miejsce wydarzenia: Instytut Geografii UKW (Byd-
goszcz, ul. Pl. Kościeleckich 8). 

4 "Czy pogoda może 
być niebezpieczna?" 

konferencja 
naukowo-
dydaktyczna 

11.05.2019 r. 

Stowarzyszenie  
Kujawsko-Pomorscy Łowcy 
Burz, 
Instytut Geografii UKW 
w Bydgoszczy, 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Toporzysku, 

W związku z faktem, że pogoda może przyczynić się do 
destrukcyjnych przekształceń środowiska naturalnego 
oraz może wpływać na zdrowie, a nawet życie człowie-
ka, dlatego celem konferencji było uświadomienie 
społeczeństwu zagrożeń wynikających z niebezpiecz-
nych zjawisk atmosferycznych.  
Miejsce wydarzenia: Instytut Geografii UKW (Byd-
goszcz, ul. Pl. Kościeleckich 8). 
 



 

5 „Dzień  Bułgarski” 

event w ra-
mach jubileu-
szowych 
obchodów X 
Bydgoskiego 
Festiwalu 
Nauki 2019 

22.05.2019 r. 

Instytut Geografii UKW 
w Bydgoszczy, 
Ambasada Republiki  
Bułgarii w Polsce z siedzibą 
w Warszawie, 

Motywem przewodnim wydarzenia stał się Dzień Buł-
garskiej Oświaty, Kultury i Słowiańskiej Piśmienności.  
Miejsce wydarzenia: Instytut Geografii UKW (Byd-
goszcz, ul. Pl. Kościeleckich 8).   

6 ”Piękno bułgarskich 
krajobrazów” 

wystawa  
fotograficzna 

22.05-
30.06.2019 r. 

Ambasada Republiki  
Bułgarii w Warszawie,  
Bułgarski Instytut Kultury 
z siedzibą w Warszawie, 
Instytut Geografii UKW  
w Bydgoszczy, 

Wystawa wpisująca się w obchody 50-lecia Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego oraz „Dnia Bułgarskiego” w 
ramach 10 jubileuszowej edycji Bydgoskiego Festiwalu 
Nauki; 
Miejsce wystawy: Instytut Geografii UKW (Bydgoszcz, 
ul. Pl. Kościeleckich 8). 

7 

Finał IV Ogólno-
polskiej Olimpiady 
Wiedzy o Żegludze 
i Drogach Wodnych 

olimpiada 29.05.2019 r. 

Katedra Rewitalizacji Dróg 
Wodnych  Instytutu  
Geografii UKW  
w Bydgoszczy, 
Centrum Informacji  
i Promocji Śródlądowych 
Dróg Wodnych 
w Bydgoszczy, 

Celem olimpiady jest: popularyzowanie wiedzy o śród-
lądowych drogach wodnych i morzu, żeglarstwie, Mary-
narce Wojennej, zasłużonych dla kraju Ludzi Morza, 
polskich rzekach, kanałach, ich znaczeniu gospodar-
czym i rozwojowym, walorach turystycznych wód 
powierzchniowych, aspektach ekologicznych i proz-
drowotnych turystyki wodnej. 
Miejsce wydarzenia: Instytut Geografii UKW (Byd-
goszcz, ul. Pl. Kościeleckich 8). 

8 
„IX Zielony 
Survival Miejski” 
w Bydgoszczy 

konkurs/bieg 
na orientację 29.05.2019 r. 

IV Liceum  
Ogólnokształcące 
im. Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy, 
Miasto Bydgoszcz, 
Instytut Geografii UKW  
w Bydgoszczy, 

„Zielony Survival Miejski” skierowany jest do młodzie-
ży wszystkich szkół średnich z terenu Bydgoszczy. 
Celem wydarzenia jest  sprawdzenie wiedzy nie tylko na 
temat historii i zabytków Bydgoszczy, ale także przyro-
dy, matematyki czy geografii. Jednocześnie event ma 
charakter biegu na orientację sprawdzający  umiejętności 
poruszania się młodych ludzi po rodzinnym mieście 
przy wykorzystaniu planu miasta oraz kompasu/GPS. 
Pomysłodawcą wydarzenia oraz jego głównym organi-
zatorem jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimie-
rza Wielkiego w Bydgoszczy. 
 



 

 

9 „Dzień Turystyki 
UKW 2019” event 24.10.2019 r. 

Klub Miłośników Australii 
i Oceanii w Bydgoszczy, 
Instytut Geografii UKW  
w Bydgoszczy, 

Motywem przewodnim wydarzenia było piękno i róż-
norodność  Australii i Nowej Zelandii; Imprezy towa-
rzyszące wydarzeniu: 
wystawa pamiątek z wyjazdów turystycznych do Austra-
lii i Nowej Zelandii, 
wystawa fotograficzna pt. „Śladami marzeń – Nowa 
Zelandia” autorstwa Lecha Olszewskiego. 
Miejsce wydarzenia: Instytut Geografii UKW (Byd-
goszcz, ul. Pl. Kościeleckich 8). 

10 „Śladami marzeń – 
Nowa Zelandia” 

wystawa  
fotograficzna 

24.10-
13.12.2019 r. 

Klub Miłośników Australii 
iOceanii w Bydgoszczy, 
 

Autor wystawy Lech Olszewski – Prezes Klubu Miło-
śników Australii i Oceanii w Bydgoszczy; 
Miejsce wystawy: Instytut Geografii UKW (Bydgoszcz, 
ul. Pl. Kościeleckich 8). 

11 
„Dzień GISu 
w Bydgoszczy” 
 

event 
13.11.2019 r. 
oraz  
26.11.2019 r. 

Instytut Geografii UKW  
w Bydgoszczy, 
Zespół Szkół Budowlanych 
w Bydgoszczy 

Event wpisujący się w światowe obchody „GISday” – 
sesja wykładowa oraz warsztaty skierowane do uczniów 
szkół ponadpodstawowych oraz studentów związanych 
z tematyką systemów informacji przestrzennej; 
Miejsce spotkania: Zespół Szkół Budowlanych w Byd-
goszczy ul. Pestalozziego 18. 

Źródło: opracowanie na podstawie http://www.4lo.bydgoszcz.pl/index.php?start=68, 
https://geografia.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_geografii/aktualnosci_instytut_geo, 
https://rewitalizacjadrogwodnych.ukw.edu.pl/jednostka/katedra_rewitalizacji_drog_wodnych/informacje_rewitalizacja, 
https://panel.festiwalnauki.bydgoszcz.pl/Events/List. 
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Tab. 2. Tematy cyklu wykładów i prelekcji popularno-naukowych pt. „Poszerzamy Hory-
zonty 2018/2019” skierowanych do młodzieży szkół średnich z woj. kujawsko-
pomorskiego zrealizowany, w ramach obchodów 50-lecia Uczelni, przez pracowników 
naukowo-dydaktycznych z Instytutu Geografii UKW.  

Lp. Data wystąpienia Imię i nazwisko prelegenta Tytuł wykładu/prelekcji 

1 28.11.2018 r. 
(godz. 8.00 – 9.00) dr Kazimierz Harłoziński „Geoinformacja, człowiek, Ziemia, 

mapa. Teledetekcja satelitarna”. 

2 6.12.2018 r., 
(godz. 8.00 – 9.00) dr Mirosław Więcław 

„Zagrożenia związane z występo-
waniem ekstremalnych zjawisk 

pogodowych na świecie i w Polsce”. 

3 26.02.2019 r. 
(godz. 8.00 – 9.00) dr Hubert Rabant 

Ladakh – mały Tybet, przez Indie, 
Himalaje i Karakorum na spotkanie 

z Dalajlamą. 

4 20.03.2019 r. 
(godz. 9.00 – 10.45) 

dr Danuta Szumińska 
mgr Sebastian Czapiewski 

Antarktyka – nietypowe miejsce 
pracy geografa. 

5 9.04.2019 r. 
(godz. 15.00 – 16.00) 

dr hab. Elżbieta Szkurłat, 
 prof. nadzw. 

"Związki miedzy elementami śro-
dowiska przyrodniczego oraz zróż-

nicowanie krajobrazowe Nowej 
Zelandii". 

6 16.05.2019 r. 
(godz. 9.00 – 10.00) 

dr Mirosław Więcław 
mgr Małgorzata Telus-Woźniacka 

(Stowarzyszenie Kujawsko-
Pomorscy Łowcy Burz) 

„Formowanie się chmur burzowych 
i związane z nimi zagrożenia”. 

Źródło: opracowanie na podstawie 
https://www.facebook.com/pg/InstGeo/posts/?ref=page_internal. 

Źródła:  

https://www.facebook.com/pg/InstGeo/posts/?ref=page_internal (21.12.2019 r.) 
https://geografia.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_geografii/aktualnosci_instytut_geo 

(22.12.2019 r.) 
https://geografia.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_geografii/instytut_geo_historycznie 

(22.12.2019 r.) 
http://www.4lo.bydgoszcz.pl/index.php?start=68 (27.12.2019 r.) 
https://panel.festiwalnauki.bydgoszcz.pl/Events/List (27.12.2019 r.) 
https://rewitalizacjadrogwodnych.ukw.edu.pl/jednostka/katedra_rewitalizacji_drog_wodnych

/informacje_rewitalizacja (21.12.2019 r.) 
https://www.ukw.edu.pl/jednostka/kolegium_iii (22.12.2019 r.) 
https://www.ukw.edu.pl/strona/uczelnia (22.12.2019 r.) 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20.09.2018 r. w sprawie 

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (D.U. RP z dnia 
25.09.2018 r., poz. 1818). 

https://www.facebook.com/pg/InstGeo/posts/?ref=page_internal
https://geografia.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_geografii/aktualnosci_instytut_geo
https://geografia.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_geografii/instytut_geo_historycznie
http://www.4lo.bydgoszcz.pl/index.php?start=68
https://panel.festiwalnauki.bydgoszcz.pl/Events/List
https://rewitalizacjadrogwodnych.ukw.edu.pl/jednostka/katedra_rewitalizacji_drog_wodnych/informacje_rewitalizacja
https://rewitalizacjadrogwodnych.ukw.edu.pl/jednostka/katedra_rewitalizacji_drog_wodnych/informacje_rewitalizacja
https://www.ukw.edu.pl/jednostka/kolegium_iii
https://www.ukw.edu.pl/strona/uczelnia



