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WYDARZENIA
II Festiwal Nauki w Szkole Podstawowej nr 169 im. Or³a Bia³ego w Warszawie
W dniu 22 listopada 2012 r. w Szkole Podstawowej nr
169 im. Or³a Bia³ego odby³ siê II Szkolny Festiwal Nauki
„Or³y na tropie”. W wydarzeniu wziêli udzia³ przedstawiciele Urzêdu Dzielnicy Wilanów, radni Dzielnicy Wilanów
i dyrektorzy wilanowskich placówek. Jednym z organizatorów festiwalu by³a Anna Krokosz. Sponsorem nagród
by³a firma RE/MAX Top Nieruchomoœci z Miasteczka Wilanów, du¿y udzia³ mieli te¿ rodzice dzieci.
G³ówn¹ atrakcj¹ zdarzenia by³ wyk³ad Piotra Szreka,
kierownika Muzeum Geologicznego Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Panstwowego Instytutu Badawczego, pt. „Dinozaury, dawni mieszkancy Ziemi”. Piotr Szrek
omówi³ w nim wiedzê na temat dinozaurów w kontekœcie
polskich znalezisk.Wiedza ta jest oparta zarówno na obserwacjach naukowych, po raz pierwszy poczynionych przez
doc.W³adys³awa Karaszewskiego w latach 50. XX wieku,
tych z ostatnich lat (tropy z obrze¿enia Gór Œwiêtokrzyskich ze stanowisk w So³tykowie i Glinianym Lesie, koœci
triasowych gadów i p³azów z Krasiejowa oraz s³ynny
Smok wawelski z Lisowic), jak te¿ pewnych danych historycznych dokumentowanych przez lokalne nazwy jurajskich wychodni skalnych (np. górnojurajska Czarcia
Stopka) oraz legendy (np. o panu Twardowskim). Z tego
punktu widzenia œlady pozostawione przez dinozaury okazuj¹ siê obecne w œwiadomoœci mieszkañców terenów Polski od stuleci, choæ zgo³a odmiennie interpretowane. W
wyk³adzie Piotr Szrek podkreœli³ polskie zas³ugi w badaniach dinozaurów, wskazuj¹c m.in. na w¹tek wypraw do
Mongolii, odkrycia opierzenia dinozaurów przez Gerarda
Gierliñskiego, czy ostatnio œladów przypuszczalnego pradinozaura – Prorotodactylus – stwierdzonego pierwszy raz
przez Tadeusza Ptaszyñskiego i opisanego dok³adnie m.in.
przez Grzegorza NiedŸwiedzkiego. Niespodziank¹ by³
odcisk ³apy wczesnojurajskiego dinozaura drapie¿nego znaleziony w ostatnim sezonie w Szyd³ówku ko³o Szyd³owca.
Ponadto Cezary Krawczyñski, pracownik Muzeum
Ziemi Polskiej Akademii Nauk, w swojej prelekcji „Zwierzêta z dawnych epok” przybli¿y³ dzieciom zagadnienia,
zwi¹zane ze zwierzêtami, które ¿y³y w czasach zlodowaceñ i okresów miêdzylodowcowych. Uczniowie mieli okazjê zapoznaæ siê z oryginalnymi okazami koœci du¿ych
ssaków plejstocenu, takich jak: s³oñ leœny, mamut, noso-
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Ryc. 1. Stoisko z publikacjami PIG-PIB. Fot. B. Ruszkiewicz

ro¿ec w³ochaty i pra¿ubr. Najwiêksze zainteresowanie wzbudzi³y prawdziwe w³osy m³odego mamuta pochodz¹ce z
wiecznej zmarzliny Syberii oraz koœæ ramieniowa nosoro¿ca w³ochatego z wyraŸnymi œladami zêbów hieny jaskiniowej. Du¿e zdziwienie dzieci wywo³a³ fakt, ¿e wiêkszoœæ
prezentowanych okazów znaleziono na terenie Polski oraz
¿e takie zwierzêta jak mamut w³ochaty, s³oñ leœny czy renifer przechadza³y siê kiedyœ po terenie Warszawy i okolic.
W przerwach miêdzy warsztatami i wyk³adami uczniowie i goœcie mogli zapoznaæ siê z publikacjami na stoisku
Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego, prowadzonym przez Barbarê Ruszkiewicz. Za niewielk¹ sumê mo¿na by³o nabyæ ciekaw¹ ksi¹¿kê
podró¿nicz¹ – „Stanis³aw Doktorowicz-Hrebnicki. ¯ycie i
podró¿e geologiczne w œwietle dzienników ¿ony”, pozycjê
o bogactwach nauralnych Polski – „Sezam polski”, dedykowan¹ dzieciom, czy pasjonuj¹ce wspomnienia z pobytu
w polskiej bazie polarnej na Spitsbergenie – „W lodach
dalekiej pó³nocy”. Publikacje PIG-PIB cieszy³y siê bardzo
du¿ym zainteresowaniem uczniówi nauczycieli. Szko³a otrzyma³a w prezencie zestaw tych piêknie wydanych ksi¹¿ek.
Ca³oœæ akcji koordynowa³a dyrektor szko³y podstawowej nr 169 im. Or³a Bia³ego w Wilanowie Marianna Sudziñska, której profesjonalne dzia³anie i ogromne doœwiadczenie
sprawi³y, ¿e II Szkolny Festiwal Nauki zakoñczy³ siê du¿ym
sukcesem.
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