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 Gmina Sitkówka-Nowiny i jej okolice leżą w bardzo ciekawym dla geologa terenie. 

Przedstawiciele tej dziedziny nauki mają tu niezwykłe możliwości badania przeszłości Ziemi do samego 
kambru. Ten teren zawiera liczne i bogate elementy przyrody nieożywionej. Na ich bogactwo, wielką 

wartość dla światowej nauki zwracały wielokrotnie uwagę poważne międzynarodowe naukowe gremia 

spotykające się na swych konferencjach. 

 Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich od wielu już lat pod opieką swych 

nauczycieli przyrody penetrują tę urzekającą, liczoną w setkach milionów lat przeszłość naszej 

błękitnej planety. Z tego powstały już całkiem liczne, prywatne, rodzinne kolekcje geologiczne. 
Geologiczne pasje naszych dzieci, naszej młodzieży, ich rodziców, nauczycieli wspiera bardzo wielu 

życzliwych przyjaciół. 

 W dniu 11 V 2017 roku uczniowie klasy IV b i IV c uczestniczyli w spotkaniu z wybitnym 
geologiem, nestorem tej nauki w regionie swiętokrzyskim, znakomitym popularyzatorem nauk o Ziemi 

panem profesorem Tymoteuszem Wróblewskim. Inicjatywa tej wizyty wyszła od ucznia klasy IV b 
Mateusza Wróblewskiego. To on zaproponował zaproszenie na lekcję przyrody swojego Dziadka pana 

profesora Tymoteusza Wróblewskiego. 

 W trakcie zajęć wędrowali śladami dewońskiego morza po swojej najbliższej okolicy. Dostojny 

Prelegent z wielką pasją opowiadał o procesach górotwórczych, rodzajach skał i minerałów. Odsłaniał 
tajemnice geologicznych perełek naszego regionu – rezerwatów: Kadzielnia, Karczówka, Ślichowice 

i innych. Temu porywającemu pasją i wielką znajomością geologii wykładowi towarzyszyła prezentacja 
skał magmowych i osadowych z prywatnej kolekcji. Oczywiście uczniowie pochwalili się szkolnymi 

okazami zgromadzonymi w szkolnej pracowni przyrodniczej. Wspólnie z panem profesorem odbyli 
także wirtualną wędrówkę po niektórych świętokrzyskich ścieżkach geologiczno-kruszcowo-górniczych. 

Znakomity gość szkoły posiada w tym zakresie wprost niezrównaną wiedzę. Współtworzył 

w przeszłości koncepcję udostępnienia Jaskini „Raj”. Tworzył dokumentację projektową Chęcińsko-
Kieleckiego Geologicznego Parku Krajobrazowego pozytywnie zaopiniowaną przez prof. 

Z. Alexandrowicz z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Stworzył koncepcję Centrum 
Geoedukacji w Kielcach. Według jego wskazówek powstała geologiczna ścieżka dydaktyczna 

z Karczówki na Grabinę. Opracował objaśnienia do mapy geologiczno-gospodarczej Polski. Na kursach 

przewodnickich prowadził wykłady i zajęcia terenowe z geologii. 

 Już tylko tak w wielkim zarysie wskazane dokonania pana profesora Tymoteusza 
Wróblewskiego pokazują jak niezwykłą osobę mieliśmy zaszczyt gościć w murach naszej szkoły. 

Godzina zajęć przeminęłą naprawdę bardzo szybko. Uczniowie pozostali ze swoim mistrzem jeszcze na 
przerwie. I nie bardzo chcieli się z nim rozstać.  

 Skladamy panu profesorowi ogromne podziękowania za cały trud, za ciekawy wykład, 

interesującę i bardzo wciągające warsztaty ze skałami i minerałami w roli głównej. I bardzo liczymy na 
obiecaną współpracę z naszą szkołą, na pomoc w prowadzeniu warsztatów terenowych. 

 W swych pięćdziesięcioletnich dziejach nowińska podstawówka miała zaszczyt goscić wielu 

wybitnych naukowców z różnych ośrodków naukowych, popularyzatorów różnych dziedzin wiedzy 
z wielu instytucji dydaktycznych, muzealnych. Cieszymy się, że ta dobra passa trwa nadal. Nasi 

uczniowie mogą na takich wykładach, spotkaniach, warsztatach wzbogacać swoją wiedzę, doskonalić 

swoje umiejętności. Sprzyjać to z pewnoscią będzie ich dalszemu rozwojowi, doskonaleniu się dla 
dobra lokalnej społeczności i całej naszej Ojczyzny. 
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