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WYDARZENIA
Fina³ XVII edycji konkursu
„Nasza Ziemia – œrodowisko przyrodnicze wczoraj, dziœ i jutro”
Dobieg³a koñca XVII edycja ogólnopolska i X polsko-litewska konkursu „Nasza Ziemia – œrodowisko przyrodnicze wczoraj, dziœ i jutro”, organizowana przez Muzeum
Geologiczne i oddzia³y regionalne Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego.
W tym roku odby³a siê pod has³em „Ziemia w okowach
lodu”, które nawi¹zuje do nieustaj¹cej dyskusji na temat
zmian klimatycznych na Ziemi.
Uczniowie gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych
pisz¹c pracê na jeden z trzech podanych w ka¿dym regionie
tematów, mogli wyraziæ swoje opinie w tych kwestiach.
Autorzy najlepszych tekstów w regionach pisali nastêpnie
pó³fina³owy test wiedzy, na podstawie którego w oddzia³ach PIG-PIB i Muzeum Geologicznym byli wy³aniani laureaci regionalni. Zdobywcy pierwszych miejsc na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym przechodzili do
fina³u ogólnopolskiego. Odby³ siê on w dniu 9 czerwca w
Muzeum Geologicznym w dwóch powy¿szych kategoriach wiekowych i mia³ formê turnieju wiedzy. Pytania
pogrupowane tematycznie dotyczy³y: ska³ i minera³ów,
procesów geologicznych, zagadnieñ paleontologicznych
oraz zagadnieñ zwi¹zanych w has³em tegorocznej edycji –
„Ziemia w okowach lodu”.
W kategorii szkó³ gimnazjalnych pierwsze trzy miejsca
zdobyli: I miejsce – Adam Kowalczyk z Gimnazjum nr 1 w
Ozimku (opiekun pracy Sylwia Widawska, Oddzia³ Górnoœl¹ski PIG-PIB), II – Krzysztof Andrulonis uczeñ Publicznego Gimnazjum w Przec³awiu (opiekun Ma³gorzata Targoñska, Oddzia³ Pomorski PIG-PIB), III – Maria Baliñska
z Publicznego Gimnazjum im. Franciszka Staffa w Rudzie
Malenieckiej (opiekun Wioletta Flejterska, Oddzia³ Œwiêtokrzyski PIG-PIB).
Dodatkowe emocje towarzyszy³y turniejowi na poziomie szkó³ ponadgimnazjalnych, poniewa¿ laureatom
trzech pierwszych miejsc Instytut Nauk Geologicznych
Uniwersytetu Jagielloñskiego przyzna³ indeksy. W wyniku
wyrównanej i bardzo zaciek³ej rywalizacji I miejsce zdoby³
Adrian Smieszko³ z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych –
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Zawadzkiem (opiekun pracy
Beata Gratzke, Oddzia³ Górnoœl¹ski PIG-PIB); II – Micha³
Fedorczyk z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Marii Sadzewiczowej w £ochowie (opiekun Sylwestra Str¹k, Muzeum
Geologiczne); III miejsce – Bogusz Kulus, uczeñ Liceum
Ogólnokszta³c¹cego nr 1 w Koœcianie (Witold Kulus, Oddzia³ Dolnoœl¹ski PIG-PIB).
W pracach plastycznych wykonanych przez uczniów
szkó³ podstawowych dominowa³y krajobrazy z mamutem
w roli g³ównej, chocia¿ zdarza³y siê te¿ przedstawiaj¹ce
inne plejstoceñskie ssaki, np. jelenia olbrzymiego, nosoro¿ca w³ochatego czy te¿ tygrysa szablozêbnego. Na niektórych zaprezentowano ró¿ne polodowcowe formy
ukszta³towania terenu, l¹dy skute lodem lub te¿ krajobraz
wspó³czesnego morza arktycznego z p³ywaj¹cymi górami
lodowymi.

I nagrodê ogólnopolsk¹ w kategorii prac plastycznych
zdoby³a Paulina Maciejewska ze Szko³y Podstawowej w
Rosnowie (opiekun pracy Ma³gorzata Bedryjowska), która
w finale konkursu reprezentowa³a Oddzia³ Pomorski

Ryc. 1. Praca plastyczna – I miejsce w konkursie ogólnopolskim,
wyk. Paulina Maciejewska

Ryc. 2. Praca plastyczna – III miejsce w konkursie ogólnopolskim,
wyk. Nicola Marek

Ryc. 3. Praca plastyczna – II miejsce w konkursie litewskim, wyk.
AndrÅja VilèiauskaitÅ

785

Przegl¹d Geologiczny, vol. 64, nr 10, 2016

PIG-PIB. Paulina wykona³a z ró¿norodnych materia³ów,
m.in. przezroczystego polimeru imituj¹cego lód, pracê przedstawiaj¹c¹ cia³o mamuta uwiêzionego i zamarzniêtego w
bryle lodu (ryc. 1). Drugie miejsce zdoby³a Aleksandra
Pazo³a, uczennica Szko³y Podstawowej nr 7 w Lesznie
(opiekun pracy Urszula Pabisiak), która zastosowa³a technikê mieszan¹ – p³askorzeŸba i farby, a przedstawi³a mamuta
na tle zimowego krajobrazu. Trzecie miejsce zajê³a praca
Nicoli Marek, uczennicy Szko³y Podstawowej nr 28 w
Bytomiu (opiekun Bo¿ena Gajda), jej dzie³o wykonane
technik¹ malarsk¹ zachwyci³o jurorów przede wszystkim
ciekaw¹ aran¿acj¹ akcji (ryc. 2).
Laureatki trzech pierwszych miejsc w kategorii prac
plastycznych na etapie ogólnopolskim wziê³y nastêpnie
udzia³ w 10. finale polsko-litewskim. W tym roku odby³ siê
on w Wilnie podczas 3-dniowej wycieczki na Litwê. Po
stronie litewskiej uczestniczy³o w nim troje laureatów konkursu: Marija Jekabsone – I miejsce, uczennica klasy 6.,
II – AndrÅja VilèiauskaitÅ, równie¿ z klasy 6. (ryc. 3), oraz
III – Pijus Yla, uczeñ klasy 4. Ich œwietne prace by³y znacznie bardziej symboliczne i abstrakcyjne od realistycznych
prac naszych laureatów. Dlatego podczas dokonywania
wyboru najlepszych komisja konkursowa mia³a bardzo
trudne zadanie. Ostatecznie pierwsze trzy miejsca w finale
polsko-litewskim zajê³y odpowiednio: I – Paulina Maciejewska, II – Aleksandra Pazo³a, III – Marija Jekabsone,
IV – Nicole Marek, V – AndrÅja VilèiauskaitÅ, VI – Pijus Yla.
Uroczystoœci fina³owe by³y bardzo emocjonuj¹cym
prze¿yciem. Wziêli w nich udzia³ nie tylko szef S³u¿by
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Geologicznej Litwy, ale tak¿e przedstawiciele Ambasady
RP i litewskiego Ministerstwa Oœwiaty. Szef S³u¿by Geologicznej Litwy Jonas Satkunas oraz kierownik biura informacyjnego s³u¿by Indre Virbickiene zostali odznaczeni
medalem „Za zas³ugi dla Pañstwowego Instytutu Geologicznego”. Podkreœlano znaczenie, jakie ma konkurs dla
integracji m³odzie¿y Litwy i Polski, a tak¿e dla propagowania geologii w spo³eczeñstwie.
W trakcie pobytu uczniów i ich opiekunów na Litwie
uczestnicy spotkali siê z wyj¹tkow¹ goœcinnoœci¹ gospodarzy. Bardzo udany by³ pobyt w wileñskim aquaparku, jak
równie¿ wjazd na wie¿ê telewizyjn¹, sk¹d z obrotowej
kawiarni mo¿na by³o podziwiaæ ca³¹ panoramê Wilna.
Uczestnicy zwiedzili nie tylko Wilno, ale równie¿ drug¹
stolicê Litwy – Troki, a tak¿e Kernave – miejsce, gdzie
znajdowa³ siê gród Mendoga – pierwszego (i jedynego)
króla Litwy. Mieli te¿ mo¿liwoœæ dok³adnego zapoznania
siê z litewsk¹ kuchni¹. Wszyscy byli zgodni, ¿e goœcinnoœæ
gospodarzy przesz³a oczekiwania uczestników.
By³ to ju¿ XVII konkurs. Kolejny pod patronatem
g³ównego geologa kraju i wielu wojewódzkich kuratorów
oœwiaty. W ci¹gu tych siedemnastu lat wziê³o w nim udzia³
ponad 50 tys. dzieci i m³odzie¿y z Polski i ponad 3 tys.
z Litwy. To œwiadczy o popularnoœci tego przedsiêwziêcia,
które na sta³e wpisa³o siê w kalendarz imprez edukacyjnych organizowanych przez Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy.
Monika Krzeczyñska & W³odzimierz Mizerski

