
Regionalne ćwiczenia terenowe na Wyżynie Lubelskiej i w Bieszczadach 

Termin ćwiczeń 27.05.2019  (poniedziałek) do 30.05.2019 (czwartek) 

Wyjazd 27.05 godz. 7.00 z parkingu przed głównym budynkiem UP (Podchorążych 2). 

Na miejscu zbiórki należy być co najmniej 15 min przed odjazdem. Nie czekamy na 

spóźnialskich! 

 

Koszty udziału w ćwiczeniach pokrywane są przez studentów i obejmują: 

- koszty przejazdu (216 zł) 

 - koszty noclegów (165 zł) 

- wstępy do muzeów i parków narodowych 

- wyżywienie we własnym zakresie (w dniu 28 i 29 maja istnieje możliwość zamówienia 

obiadokolacji) 

 

Każdy student musi posiadać następujące dokumenty: dowód osobisty, ważną legitymację 

studencką oraz ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
 

Podczas zajęć należy bezwzględnie przestrzegać podanych godzin odjazdu autokaru z 
parkingów. W przypadku naruszenia harmonogramu zajęć dojazd do grupy lub miejsca 
noclegu we własnym zakresie i na własny koszt. 

 

Każdy uczestnik ćwiczeń zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu ćwiczeń 

terenowych organizowanych w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w 

Krakowie. Każdy student zobowiązany jest także do podpisania listy potwierdzającej 

zapoznanie się z Regulaminem ćwiczeń terenowych. Studenci naruszający ustalenia zawarte 

w Regulaminie będą usunięci z ćwiczeń terenowych, co jest równoznaczne z ich 

niezaliczeniem. 

Warunki zaliczenia kursu: 

Przed ćwiczeniami terenowymi: 

1) Przygotowanie i zaliczenie autoreferatu, dla przydzielonego  tematu  
 
 

Podczas ćwiczeń terenowych: 
 

1) Aktywny udział w całych ćwiczeniach,  

2) Prezentacja tematu podczas zajęć, 

 



 

 

 

Na zakończenie ćwiczeń terenowych: 

 

1) Przedłożenie notatek prowadzącym,  

 

Aktywny udział w ćwiczeniach oznacza korzystanie z map zarówno w terenie jak 

i w autokarze - w czasie jazdy (śledzenie trasy przejazdu), udział w dyskusji, robienie 

notatek (na bieżąco!). Mapy samochodowe w skali nie mniejszej od 1:200 000 (np. atlas 

samochodowy). Ponadto konieczne jest posiadanie map turystycznych Wyżyny Lubelskiej 

(Poleski Park Narodowy), Roztocza, Bieszczad oraz Beskidu Niskiego. 

Podczas wystąpienia należy przestrzegać następujących zasad: 

 - na  początku  krótki  opis  odcinka  trasy  przejazdu  lub  omawiamy  położenie  punktu  

postojowego z wykorzystaniem mapy.  

- komentarz rozpocząć od ogólnej charakterystyki regionu  

- charakteryzując  trasę  przejazdu  przekazywane  informacje  należy  wiązać  z  tym,  co  

widać  za szybami  autokaru.   

-charakterystykę fizyczno-geograficzną  regionu  należy umiejętnie  powiązać  z  jego  

zagospodarowaniem  (sieć osadnicza,  rolnictwo,  przemysł)  oraz  aktualnymi  problemami  

społeczno-gospodarczymi 

- w przypadku tras miejskich omawiamy podstawowe fakty historyczne, układ przestrzenny 

miasta (z wykorzystaniem planu), wybrane obiekty zabytkowe i przemysłowo-usługowe 

- uzupełnieniem wystąpień powinny być ilustracje (wykresy, diagramy,  schematy,  zdjęcia, 

mapy).  

- wiadomości podajemy wg zasady od ogółu do szczegółu. W komentarzach uwzględniamy 

analogie oraz porównania określonych obiektów lub zjawisk do podobnych, wcześniej 

zaobserwowanych. 

 

Adresy ośrodków noclegowych: 

27/28 maja: 

Arkadia, Łaszczówka-Kolonia 79, 22-600 Tomaszów Lubelski,  

http://arkadiaspa.pl/ 

28-30 maja: 

http://arkadiaspa.pl/


Łomiankowa Dolina 

Wetlina  

38-608 Wetlina, http://www.wetlina-nocleg.pl/ 

3. Trasa:  

Dzień Pierwszy: 

https://goo.gl/maps/4Nt8k9Z8urM2 

 

Dzień Drugi: 

https://goo.gl/maps/Ab3529ug1Qy 

 

Dzień Trzeci: 

https://goo.gl/maps/Kgu5rZbMHJR2 

 

Dzień Czwarty: 

https://goo.gl/maps/M3WaCw5YgnN2 

 

Powrót około 18-tej 

 

Trasa może ulec niewielkiej zmianie ze względu na ruch na drodze, warunki pogodowe itp. W 

środę 29 maja - wyjście na Połoninę Wetlińską albo do źródeł Sanu (dla wytrwałych trasa 

dłuższa około 6 godzin).  

Należy wziąć odpowiednie obuwie i strój w góry. 

 

Sławomir Kurek 

Rafał Kroczak 
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