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XVIII Ogólnopolski i XI Polsko-Litewski Konkurs
„Nasza Ziemia – œrodowisko przyrodnicze wczoraj, dziœ i jutro”
Tegoroczny Konkurs „Nasza Ziemia...” odby³ siê pod
has³em „Geologiczne barwy Ziemi”. W jego organizacji
uczestniczy³o piêæ oddzia³ów regionalnych Pañstwowego
Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB), Muzeum Geologiczne w Warszawie oraz
Litewska S³u¿ba Geologiczna.
Fundatorem wszystkich nagród rzeczowych oraz czêœci
nagrody fina³owej – wycieczki
laureatów do Warszawy – by³
KGHM Polska MiedŸ S.A.
Uczniowie z ca³ej Polski zg³osili do konkursu 2284
prace, w tym 1670 prac plastycznych i 614 pisemnych – 355
z gimnazjów i 259 ze szkó³ ponadgimnazjalnych.
Tematyka konkursu dla gimnazjalistów i uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych nawi¹zywa³a do profilu dzia³alnoœci
sponsora. Zadaniem m³odzie¿y by³o opisanie zagadnieñ
zwi¹zanych ze z³o¿ami miedzi lub z permem – okresem w
dziejach Ziemi, w którym ukszta³towa³y siê ska³y zawieraj¹ce polskie z³o¿a tego metalu. W ka¿dym oddziale
regionalnym PIG-PIB komisje konkursowe wy³oni³y
autorów najlepszych prac, którzy zostali dopuszczeni do
drugiego etapu konkursu – regionalnego testu wiedzy
geologicznej. Zwyciêzcy testów regionalnych przeszli
do fina³u – ogólnopolskiego turnieju wiedzy geologicznej, który odby³ siê 1.06.2017 r. w Warszawie.
Wysoki poziom konkursu wiedzy doceniaj¹ zarówno
nauczyciele szkó³, jak i kadra akademicka, upatruj¹ca
wœród laureatów swoich przysz³ych studentów. Na mocy
porozumienia miêdzy PIG-PIB a Uniwersytetem Jagielloñskim od trzech lat zdobywcy trzech pierwszych miejsc w
finale ogólnopolskim na poziomie szkó³ ponadgimnazjalnych otrzymuj¹ indeksy uprawniaj¹ce do studiowania na
kierunku geologia na Uniwersytecie Jagielloñskim.
Uczniowie szkó³ podstawowych mieli przygotowaæ
dowoln¹ technik¹ pracê plastyczn¹ nawi¹zuj¹c¹ tematem
do g³ównego has³a konkursu: „Geologiczne barwy Ziemi”.
Zwyciêzcy pó³fina³ów otrzymali nagrody rzeczowe i wziêli
udzia³ w wycieczce do Warszawy. W stolicy do polskich
finalistów konkursu do³¹czyli goœcie z Litwy: laureatki
trzech pierwszych miejsc w konkursie plastycznym, ich
opiekunowie i przedstawiciele litewskiej s³u¿by geologicznej: Indrë Virbickienë – kierownik Dzia³u Informacyjnego, Eligija Baranovskienë – organizator konkursu na Litwie
i Anton Symonovicz. W trakcie ogólnopolskiego turnieju
wiedzy polscy i litewscy finaliœci konkursu plastycznego
wykonywali rysunki rywalizuj¹ce o nagrodê publicznoœci.
Uroczystoœæ wrêczania nagród zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ Minijus Samuila – II sekretarz Ambasady Republiki
Litewskiej w Polsce, g³ówny in¿ynier geolog KGHM Polska MiedŸ S.A. Robert Leszczyñski – przedstawiciel
sponsora strategicznego konkursu, dr in¿. Tomasz Rychliñski z Instytutu Nauk Geologicznych UJ, który przyzna³ laureatom konkursu indeksy, oraz dr Janusz Janowski – prezes
Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków, który od wielu lat patronuje konkursowi.
Konkurs „Nasza Ziemia...” jest istotnym elementem dzia³alnoœci edukacyjnej PIG-PIB, maj¹cej na celu kszta³towanie w³aœciwych postaw spo³ecznych wobec œrodowiska
przyrodniczego i poczucia wspó³odpowiedzialnoœci za

Ryc. 1. I miejsce w polsko-litewskim konkursie plastycznym – praca Wiktorii Wieczorek,
Szko³a Podstawowa im. Wandy Chotomskiej
w Józefowie

jego kondycjê. W ci¹gu 18 lat w zmaganiach konkursowych uczestniczy³o ponad 60 tysiêcy uczniów.
Prace plastyczne nagrodzone i wyró¿nione w konkursie by³y prezentowane na wystawach Muzeum Geologicznego, m.in.: „Wizje zaginionych œwiatów”, „Katastrofy
przyrodnicze” oraz „Nasza Ziemia” (wystawa plenerowa
wielkoformatowych fotogramów prac plastycznych). Za-

Ryc. 2. II miejsce w polsko-litewskim konkursie plastycznym –
praca Liepy Bakûnaitë, Szko³a Wojskowa im. gen. Povilasa Plechavièiusa w Kaunas

mieszczane by³y równie¿ w kalendarzach, na pocztówkach
i zak³adkach do ksi¹¿ek wydawanych przez PIG-PIB.
Najnowszym dzie³em zainspirowanym i zilustrowanym
pracami konkursowymi jest ksi¹¿ka pt. „Oblicza Ziemi”,
w której w przystêpny sposób opisano wybrane procesy
geologiczne i zagadnienia historii Ziemi.
Monika Krzeczyñska i Pawe³ WoŸniak
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