
Szanowni Państwo,  
 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Światowym Dniu Mokradeł, który już po raz 
piąty odbędzie się na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie. 
Komitet Naukowy stanowią wybitni specjaliści z Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS, 
posiadający dorobek naukowy związany z obszarami wodno-torfowiskowymi wschodniej 
Polski. 
 Impreza adresowana jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz wszystkich 
osób, których zainteresowania związane są z tematyką terenów podmokłych. Celem 
wydarzenia jest przekazanie młodzieży wiedzy dotyczącej mokradeł, wymiana doświadczeń 
oraz integracja środowiska młodych ludzi zainteresowanych ochroną cennych ekosystemów 
wodno-błotnych. Światowy Dzień Mokradeł w 2022 roku odbywać się będzie pod hasłem 
„Działania na mokradłach dla ludzi i przyrody”. Podczas wydarzenia przewidziana jest sesja 
referatowa (równoległa transmisja online), panel warsztatowy oraz wystawy fotograficzne. 
Organizowany będzie również konkurs z wiedzy o mokradłach (Kahoot na smartfonach). 
 
Komitet Naukowy   
prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Przewodniczący 
dr hab. Stanisław Chmiel, prof. UMCS 
prof. dr hab. Irena Agnieszka Pidek 
prof. dr hab. Wojciech Zgłobicki 
 
Komitet Organizacyjny 
dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik – Przewodnicząca 
inż. Jakub Skibiński – Sekretarz 
dr Magdalena Suchora 
dr Sylwester Wereski  
dr Joanna Sposób 
mgr Kamil Kultys 
mgr Kamil Misztal 
mgr Aleksandra Bober 
mgr Justyna Jawiarczyk 
 
Termin i miejsce wydarzenia  
25 marca 2022 roku 
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS,  al. Kraśnicka 2d, 20-718 Lublin 
 
 
Zgłoszenia i kontakt 
Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do 18 marca 2022 roku na adres e-mail: 
mokradla@poczta.umcs.lublin.pl 



Program  
AULA – wykłady i konkurs 

 
8.45 – 9.00 dr Sylwester Wereski (Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS) Otwarcie 

wystaw fotograficznych  

9.00 – 9.10 dr Jolanta Rodzoś, prof. UMCS (Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki 
Przestrzennej) Oficjalne rozpoczęcie Dnia Mokradeł  

9.10 – 9.40 prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku 
UMCS) Bagienny paleotermometr, torfowiskowa fontanna oraz inne 
tajemnice obszarów mokradłowych 

9.40 – 10.10 mgr Anna Andrzejewska (Kampinoski Park Narodowy) Mokradła w Puszczy 
Kampinoskiej 

10.10 – 10.40 dr Andrzej Jakubowski (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej 
i  Gospodarki Przestrzennej UMCS) O mokradłach, historycznych rubieżach 
i współczesnych granicach państw 

10.40 – 11.00  Konkurs mokradłowy z wykorzystaniem smartfonów 

11.00 – 11.15 Przerwa 

 
Wystawy fotograficzne 
 
„Mozaika przyrodnicza Puszczy Kampinoskiej" – Kampinoski Park Narodowy  
 
„Lubelszczyzna pod znakiem łosia” – Radosław Miazek (Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze 
i Koalicja #jestemzłosiem) 
 
„Rok na mokradłach” – wystawa prac laureatów konkursu mokradłowego  

 

WARSZTATY dla szkół (11.15 – 13.15) 
 

1) Mokra robota czyli spotkanie z praktykami ochrony mokradeł (warsztaty projektowe) 
prowadzący: Michał Miazga (Kampinoski Park Narodowy) 
czas trwania: 50 min.   
 
2) Niezwykłe właściwości gleb terenów podmokłych (warsztaty gleboznawcze) 
prowadzący: dr hab. Andrzej Plak, Daria Owsiana,  Adrian Paździej (UMCS) 
czas trwania: 30 min. 
 
3) Mokradłowy warsztat hydrochemiczny, czyli o wodzie w wielu odsłonach (warsztaty 
laboratoryjne) 
prowadzący: dr Łukasz Franczak (UMCS) 
czas trwania: 50 min. 
 
4) Jak zaplanować bagno? (warsztaty projektowe) 
prowadzący: inż. Jakub Skibiński, inż. Patrycja Adamczyk, inż. Jakub Burdzy  
(SKNP SmartCity UMCS), czas trwania: 50 min. 
 

5) Okiem satelitów – obraz mokradeł w świetle danych teledetekcyjnych (warsztaty 
komputerowe) 
prowadzący: mgr Kamil Kultys, mgr Kamil Misztal, Aleksandra Kukiełka (UMCS) 
czas trwania: 50 min. 

 
6) Bagno pod lupą – rośliny (warsztat mikroskopowy) 
prowadzący: dr Jarosław Pietruczuk, Joanna Świątkowska (UMCS) 
czas trwania: 30 min. 
 
7) Łosie w błękicie (warsztaty fotograficzne z cyjanotypii) 
prowadzący: dr Sylwester Wereski, Zuzanna Michalak, Aleksandra Kowal (UMCS) 
czas trwania: 50 min. 
 
8) Czy na bagnie rośnie bagno? (quiz o roślinności mokradeł) 
prowadzący: dr Marta Ziółek (UMCS) 
czas trwania: 30 min.  
 
9) Tajemnice mokradeł – wciągająca gra planszowa (warsztaty projektowe) 
prowadzący: SKN TiR „Globtroter” (UMCS) 
czas trwania: 30 min.  
 
10) Historia mokradeł zapisana na mapach (warsztaty komputerowe) 
prowadzący: mgr inż. Karolina Trykacz, mgr Maria Kuźma (UMCS) 
czas trwania: 50 min.  
 
11) Ląd i woda okiem ekologa. Zaprojektuj własny ekosystem wodno-torfowiskowy 
(warsztaty projektowe) 
Prowadzący: dr Magdalena Franczak (UMCS) 
czas trwania: 50 min. 
 
 
Ze względu na ograniczenia związane z COVID 19, liczba osób podczas sesji wykładowej 
w  auli Wydziału nie może przekroczyć 90 osób, a jedna grupa warsztatowa nie może 
przekroczyć 15 osób. 
 

 
Ramowy program Światowego Dnia Mokradeł 
 
08.30 – 09.00  rejestracja uczestników (Hol Wydziału) 
08.45 – 09.00   otwarcie wystaw fotograficznych 
09.00 – 10.40  otwarcie Obchodów ŚDN, sesja wykładowa 
10.40 – 11.00  konkurs mokradłowy z wykorzystaniem smartfonów 
11.00 – 11.15 przerwa  
11.15 – 13.15  sesja warsztatowa 
13.15 zakończenie imprezy 
 
 
Sponsorzy 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Lublinie 
IKEA  


