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Przygody z geologi¹
Pierwsze dni czerwca obfitowa³y w imprezy popularno-naukowe, w których uczestniczy³o Muzeum Geologiczne
w Warszawie, wspomagane przez pracowników Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu
Badawczego (PIG-PIB). Wydarzenia te mia³y na celu
popularyzacjê nauki i upowszechnianie wiedzy, miêdzy
innymi na temat przyrody, w tym przyrody nieo¿ywionej,
a tak¿e budowanie spo³ecznej akceptacji dla ochrony lokalnych wartoœci przyrodniczych. Udzia³ w tego typu imprezach w³adze PIG-PIB traktuj¹ jako wa¿ny wk³ad w edukacjê
geologiczn¹ spo³eczeñstwa.
21. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum
Nauki Kopernik – 3.06.2017. Piknik odby³ siê na Stadionie PGE Narodowy. Impreza by³a poœwiêcona naszej planecie – Ziemi. Nie mog³o na niej zabrakn¹æ stoiska
Muzeum Geologicznego PIG-PIB, które przygotowa³o
wiele atrakcji. Przewodnim tematem ekspozycji by³y ska³y
i minera³y. Mo¿na by³o poznaæ podstawowe w³aœciwoœci
minera³ów, a tak¿e klasyfikacjê i genezê ska³. By³a to niepowtarzalna okazja do przyjrzenia siê z bliska wielu rodzajom ska³ i minera³ów, które w naturze wystêpuj¹ w bardzo
odmiennych œrodowiskach. Odwiedzaj¹cy mogli w³asnorêcznie zbadaæ niektóre charakterystyczne cechy ska³ i minera³ów – m.in. twardoœæ, rysê i magnetyzm. Doskona³¹
atrakcj¹ dla najm³odszych okaza³ siê model aktywnego
wulkanu. Uczestnicy pikniku mogli równie¿ wzi¹æ udzia³
w konkursach rozpoznawania ska³ i dopasowywania ich
do ró¿nych œrodowisk powstawania. Na zwyciêzców czeka³y nagrody w postaci minera³ów i publikacji.
Dzieñ Dziecka w ogrodach kancelarii premiera –
3.06.2017. W tym roku odby³ siê piknik pod has³em „Polak
ma³y”. Jego gospodarzem by³a pani premier Beata Szyd³o.
Muzeum Geologiczne PIG-PIB zorganizowa³o na pikniku
stoisko, w którym dzieci rozpoznawa³y skamienia³oœci,
robi³y gipsowe odlewy tropów dinozaura i bra³y udzia³ w
licznych konkursach i quizach paleontologicznych z nagrodami. Wielkim zainteresowaniem cieszy³ siê konkurs na
sk³adanie szkieletu mamuta. Mo¿na te¿ by³o uczestniczyæ
w miniwykopaliskach paleontologicznych. Najwiêksze
zainteresowanie najm³odszych uczestników wzbudza³y
gipsowe figurki dinozaurów, które z wielkim zapa³em
malowali farbami.
Dzieñ Ziemi na Polu Mokotowskim – 4.06.2017. Po
raz kolejny festyn zamykaj¹cy obchody Œwiatowego Dnia
Ziemi w Polsce odby³ siê na Polu Mokotowskim w Warszawie. W tym roku PIG-PIB razem z Instytutem Badawczym
Leœnictwa, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej
i Instytutem Ochrony Œrodowiska – PIB tworzy³y sektor
jednostek resortowych Ministerstwa Œrodowiska. Instytucje te przygotowa³y wspólnie grê edukacyjn¹ „Naturalnie
Natura”, która cieszy³a siê niezwyk³¹ popularnoœci¹. Na
zwyciêzców gry czeka³y nagrody. W nawi¹zaniu do has³a

Ryc. 1. Rozpoznawanie minera³ów w stoisku PIG-PIB w kamienio³omie Lipówka pod Czêstochow¹. Fot. R. Musieliñska

Dnia Ziemi pracownicy Muzeum Geologicznego przygotowali ekspozycjê na temat ochrony georó¿norodnoœci w
Polsce. Na licznych planszach zaprezentowali dzia³ania,
jakie PIG-PIB podejmuje na rzecz ochrony stanowisk i obiektów geologicznych. Czêœæ posterow¹ uzupe³nia³y okazy
geologiczne ze zbiorów Muzeum Geologicznego, m.in.
koœæ udowa mamuta w³ochatego z Pyskowic i z¹b trzonowy mamuta z Garwolina, trop dinozaura kolczastego oraz
najstarszy na œwiecie trop l¹dowego czworonoga z Gór
Œwiêtokrzyskich, a tak¿e okaz amonita z Jury Krakowsko-Czêstochowskiej. Okazy mo¿na by³o obejrzeæ, a nawet
dotkn¹æ i sprawdziæ ich ciê¿ar. Eksperci PIG-PIB przez
ca³y dzieñ odpowiadali na pytania uczestników pikniku,
dotycz¹ce znalezisk paleontologicznych i geologicznych
atrakcji Polski.
Dzieñ Bioró¿norodnoœci w kamienio³omie Lipówka –
3.06.2017. Akademia im. Jana D³ugosza w Czêstochowie,
Cementownia Rudniki nale¿¹ca do CEMEX Polska, stowarzyszenie „Przytulia” oraz gmina Rêdziny zorganizowa³y piknik naukowy z okazji Dnia Bioró¿norodnoœci.
Impreza odby³a siê w kamienio³omie Lipówka pod Czêstochow¹. Przygotowano warsztaty przyrodnicze, w tym geologiczne i paleontologiczne, ciekawe doœwiadczenia
chemiczne, a tak¿e pokazy eksponatów biologicznych i geologicznych oraz skamienia³oœci (ryc. 1). Odby³y siê te¿
spacery po œcie¿kach przyrodniczych, m.in. geologicznej
w kamienio³omie. Wszystkie atrakcje zosta³y przygotowane przez Wydzia³ Matematyczno-Przyrodniczy Akademii
Jana D³ugosza, Muzeum Geologiczne w Warszawie, Ligê
Ochrony Przyrody, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
Ptaków, Zespó³ Parków Krajobrazowych Województwa
Œl¹skiego oraz Muzeum Czêstochowskie.
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