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Każdy z nas przygotowywał 
doświadczenie związane z procesami 

zachodzącymi w litosferze 



 

      Obserwowaliśmy erupcję wulkanu 





Zajęcia 
przeprowadzon
e podczas  
wycieczki  

W trakcie wycieczki 
uczestniczyliśmy w wielu ciekawych 
zajęciach.  

Wycieczka w Góry Świętokrzyskie 



Dzięki przygotowanym warsztatom mieliśmy 
okazję nauczyć się rozpoznawać  
i klasyfikować minerały i skały na podstawie 
ich cech i właściwości. 



Ciekawie przeprowadzone zajęcia na 
komputerach w programie EARTH pzwoliły 
nam przyjrzeć się zjawiskom kształtującym 
zjawiska pogodowe na Ziemi. Cyrkulacja 
powietrza, rozkład prądów morskich, 
falowanie, emisja CO2. Wszystko to było 
przedstawione w czasie rzeczywistym na 
modelu Ziemi. 



Odkryliśmy to czego gołym 
okiem trudno dostrzec. 

Przekonaliśmy się jak ciekawy 
może być zwykły piasek i z czego 

tak naprawdę zbudowane są, 
wydawać by się mogło, 

„jednolite skały” 



Odwiedziliśmy system jaskiniowy stanowiący 
największy obiekt podziemny na kieleckiej 

Kadzielni. Przemierzając korytarze jaskiniowe 
zapoznaliśmy się z budową geologiczną 

górotworu, przyjrzeliśmy się strukturom i 
organizmom charakterystycznym dla 

dawnego dewońskiego morza. 



 

• Rezerwat skalny im. Jana 
Czarnockiego (Rezerwat przyrody 
Ślichowice) to miejsce unikatowe w 
skali europejskiej. Obejrzeliśmy jedne z 
najpiękniejszych zapisów 
gigantycznych sił formujących Góry 
Świętokrzyskie. Rozmawialiśmy o 
tektonice fałdowej i strukturach 
deformacyjnych. 



Wydarzenia, których świadectwo możemy 
zaobserwować w tym nieczynnym 

kamieniołomie rozegrały się ok 395 mln lat 
temu. W płytkomorskim, lagunowym 

środowisku pojawiły się organizmy, które 
możemy określić jako ogniwo przejściowe 

między rybami a zwierzętami 
czworonożnymi. Nazywały się tetrapody. 

To wydarzenie bezprecedensowe, 
niezwykle istotne i głośne w świecie nauki. 
Przyjrzeliśmy się śladom tych niezwykłych 

organizmów i środowisku w jakim żyły. 



W zachodniej części Pasma Zelejowskiego, w ciągu gór 
Skibskich znajduje się góra Stokówka. Góra, która ręką 
górników została przecięta w poprzek wyrobiskiem 
górniczym, tzw. Szparą. To jedno z największych złóż 
żyły kalcytowej „różanki” w całym regionie 
świętokrzyskim. Bogactwo historyczne i geologiczne 
tego miejsca dopełniają wysokie walory krajobrazowe. 



Odwiedziliśmy nieczynny kamieniołom jurajskich 

wapieni. Odnaleliśmy skamieniałości organizmów 

 takich jak amonity, belemnity czy gąbki, które 

 przeszło 160 mln lat temu zamieszkiwały 

 jurajskie morza. 



Słuchaliśmy historii zamku, 
która sięga ponad 700 lat! 
Poczuliśmy smak i zapach Polski 
Rycerskiej sprzed wieków. 
Szukaliśmy odpowiedzi czy w 
chęcińskiej warowni mieszkali 
królowie i królowe oraz czy 
mury zamku wytrzymały ataki 
wojsk nieprzyjaciela. 



• Na podstawie wytyczonej marszruty udaliśmy się w 
podróż, która pozwoliła nam zrozumieć paleozoiczną 
historię Gór Świętokrzyskich. Na naszej trasie 
odwiedziliśmy 3 nieczynne kamieniołomy, które dają wgląd 
w geologiczną przeszłość regionu. 



Wizyta  
w Centrum 

Przyrodniczym im. 
prof.  

A. Myrchy  
w Białymstoku  

W muzeum zobaczyliśmy wiele 
wystaw z różnych dziedzin 
przyrody, m.in. skamieniałości  
oraz minerały i skały. 



 
Zajęcia terenowe na 

obszarze zlewni 
rzeki Jaroszówka 

Podczas zajęć odnaleźliśmy 
źródliska zasilające rzekę 

Jaroszówka. 



Podsumowując 

• Cały projekt uznajemy za bardzo 
udany. Wszystkie przygotowane 
zajęcia były interesujące, 
wzbogaciły naszą wiedzę i chętnie 
byśmy powtórzyli to jeszcze raz. 
Atmosfera była również bardzo 
ciepła i przyjemna. Opiekunowie w 
czasie wycieczki dołożyli wszelkich 
starań abyśmy czuli się bezpiecznie i 
miło. W sposób zrozumialy dla nas 
przekazywali nam swoją wiedzę co 
jeszcze bardziej zachęciło nas do jej 
zdobywania. 
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