
PLAN XV PIKNIKU GEOGRAFICZNEGO  
 

3 czerwca 2015 r (środa) 
 

 TURNIEJ SZKÓŁ XV PIKNIKU GEOGRAFICZNEGO  (od 09.30 do 17.00) 

 

W pikniku uczestniczą uczniowskie drużyny szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

całej Polski oraz nauczyciele geografii. Rozpoczęcie pikniku o godz. 9.30 (Aula MCDN 

w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30). W części I pikniku uczniowie szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych rozwiązują zadania egzaminacyjne przygotowane przez Mieczysława 

Sowę – przewodniczącego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, natomiast 

nauczyciele uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez prowadzonych przez 

Mieczysława Sowę oraz przez Patrycję Łabuz-Walczak – Starszego specjalistę ds. 

edukacji w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.  

W części II uczniowie uczestniczą w turnieju topograficznym. W centrum Tarnowa będzie  

20 punktów kontrolnych, w tym cztery Punkty Główne. Zadaniem drużyn będzie  

odszukać punkty kontrolne – pośrednie i główne w jak najkrótszym czasie. W punktach 

głównych: Nr 2 – dla drużyn  będzie przygotowany test dotyczący  życia  i działalności 

Gościa Pikniku – Jacka Pałkiewicza ( test przygotował  Wydział Kultury Urzędu Miasta 

Tarnowa),  Nr 3 – dla drużyn  będzie przygotowany test dotyczący  historii  i działalności 

rozgłośni radiowej RDN Małopolska (test przygotowała  i sponsoruje redakcja RDN 

Małopolska). Po zakończeniu warsztatów dla nauczycieli i turnieju dla drużyn w Szkole 

Szczepanika będzie przygotowany obiad dla uczestników.  Po obiedzie  nauczyciele będą 

uczestniczyć w seansie w Mobilnym Planetarium „Astropark”. Następnie o godz. 15.30  

rozpocznie się spotkanie z gościem XV Pikniku Geograficznego – podróżnikiem, 

reporterem i eksploratorem, odkrywcą źródła Amazonii –Jackiem Pałkiewiczem pt. 

„Droga odkrywcy”, w Auli MCDN Blok B. Godzina 16.30 zakończenie części turniejowej  

XV Pikniku  Geograficznego w Auli MCDN – BLOK B  – wręczenie nagród i dyplomów. 

 

 PIKNIK DLA SZKÓŁ (od 09.15 do 14.00) 

 

*  Spotkanie Gościa XIV Pikniku Geograficznego – podróżnika Jacka Pałkiewicza                         

     z młodzieżą szkół  podstawowych  i gimnazjalnych w Auli PWSZ – Blok C:  

     godz. 10.45 – szkoły podstawowe, godz. 12.30 – szkoły gimnazjalne. 

* Seria pokazów w kopule mobilnego planetarium Astropark  w Auli  Szkoły Szczepanika  

    od godz. 9.15 do godz.13.00 – dla młodzieży szkół gimnazjalnych  

 

 PIKNIK DLA MIESZKAŃCÓW (od 17.00 do 23.00) 

 

*  Spotkanie Jacka Pałkiewicza z mieszkańcami Tarnowa i regionu tarnowskiego                           

    z programem „Droga odkrywcy’', podczas  którego będzie opowiadał o swoich   

    wyprawach w najdalsze i niezwykłe  zakątki naszej planety.   
    Rozpoczęcie – godz. 18.00 w Auli PWSZ - Blok B, ul. Mickiewicza 8   

*  Seria pokazów w kopule Mobilnego Planetarium Astropark połączona z miniwystawą    

    astronomiczną, w Auli Szkoły Szczepanika od godz.17.00 do godz. 22.30.  



 

JACEK PAŁKIEWICZ 

 

Podróżnik, reporter, eksplorator, odkrywca źródła Amazonki, od 40 lat przemierza 

peryferie świata. Twórca survivalu w Europie, jest powszechnie uznawanym autorytetem 

w dziedzinie przetrwania. Mieszka trochę we Włoszech, trochę w Polsce. W 1975 r. 

pokonał Atlantyk w roli dobrowolnego rozbitka. To 44-dniowe doświadczenie 

wykorzystali badacze z NASA, zainteresowani problematyką izolacji i granic ludzkiej 

wytrzymałości.  

Dwa lata pływał jako oficer na statkach „tanich bander”, potem pracował w afrykańskich 

kopalniach złota i diamentów. Od połowy lat 70. kierował wieloma ambitnymi 

wyprawami w poszukiwaniu osobliwości ginących cywilizacji, niezwykłych zjawisk i 

ludzi. Przecierał szlaki na Borneo i Nowej Gwinei. Jest weteranem Sahary, poznał 

najdalsze kresy Syberii. Najczęściej podróżował w stylu XIX-wiecznych odkrywców: na 

wielbłądach, jakach, słoniach, bądź reniferowymi zaprzęgami, piechotą, chińskim 

sampanem czy indiańskimi pirogami. W 1994 r. dotarł w Górnym Orinoko do Janomami 

nie utrzymujących kontaktu z zachodnią cywilizacją.  

Uczył kosmonautów strategii przetrwania w skrajnie surowych i niegościnnych 

środowiskach. Podobne zajęcia prowadził w cyklu pozarządowego programu dla jednostek 

antyterrorystycznych, w którym obok innych krajów uczestniczyli oficerowie Gromu, 

Policji i Straży Granicznej. ”Jeśli ktoś nie musiał zmierzyć się z własną słabością, aby ją 

przezwyciężyć, to nie może twierdzić, że jest silny”, napisał kiedyś Jacek Pałkiewicz.  

W 1996 r. jego naukowa ekspedycja ustaliła źródło Amazonki, rozwiewając tym samym 

kontrowersje, co do miejsca narodzin największej rzeki świata.  

We Włoszech o jego szkole przetrwania powstał film fabularny Uomini duri (Twardziele).  

W 2007 r. został odznaczony Medalem Prymasowskim Zasłużony w Posłudze dla 

Kościoła i Narodu, oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Papież Benedykt XVI uhonorował go 

„za wybitny dorobek w promocji człowieka i zaangażowanie w pracę charytatywną oraz 

edukacyjno-wychowawczą” krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice (Dla Kościoła i Papieża).  

Z rekomendacji Thora Heyerdahla, w 1994 roku elitarne Królewskie Towarzystwo 

Geograficzne w Londynie przyjęło go do swojego grona.  

 

Planetaria ASTROPARK 

  

Największa sieć planetariów mobilnych w Polsce. Oferują niezapomniane lekcje 

astronomii. Są unikalnym narzędziem dydaktycznym, przedstawiają tajemnice 

Wszechświata w sposób ciekawy, przystępny dla każdego i niezależnie od pogody. Od 

ponad 4 lat inspirują dzieci i młodzież z wielu zakątków naszego kraju i nie tylko. 

Wyróżnia je najnowocześniejszy system projekcji w technice "fulldome", wiernie 

odwzorowujący niebo podczas seansów. Współpracują m.in. z Planetarium Niebo 

Kopernika przy CNK w Warszawie. Posiadają rekomendację "Uranii – Postępów 

Astronomii" i wielu zacnych postaci ze świata astronomii. 
 


