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giczno-Wiertniczego Pawlak poprowadzili warsztat terenowy, podczas którego zademonstrowali urz¹dzenia
wiertnicze z osprzêtem, wykonali p³ytki otwór wiertniczy
i pokazali, w jaki sposób dokonuje siê likwidacji takiego
otworu. W tym samym dniu odby³y siê równie¿ geofizyczne zajêcia terenowe, wyjaœniaj¹ce zasady stosowania w
badaniach naukowych tomografii elektrooporowej, sejsmicznego profilowania refrakcyjnego w wersji odwzorowania tomograficznego oraz metody georadarowej. Na
zakoñczenie tych zajêæ dokonano interpretacji wyników.
Dodatkowo przedstawiciele SITPNiG zorganizowali dla
chêtnych wyczerpuj¹cy warsztat na temat dolomitu g³ównego i zaprosili jego uczestników do Centralnego Magazynu Rdzeni w Chmielniku, gdzie mo¿na by³o obejrzeæ
rdzenie z kilku otworów wiertniczych, w tym przyjrzeæ siê
charakterystycznym facjom i mikrofacjom oraz poznaæ
wyniki badañ geofizycznych wybranych rdzeni.
Ostatni dzieñ konferencji przeznaczono na sesjê referatow¹, zorganizowan¹ pod patronatem programu edukacyjnego PGNiG Geotalent, na której studenci przedstawili
wyniki swoich badañ naukowych. Wyst¹pienia by³y oceniane przez jury w sk³adzie: dr hab. Anna Wysocka, mgr
Krzysztof Wolañski, mgr in¿. Piotr Strzelecki, Agnieszka
Siwiec oraz Dawid Jamróz.
Spoœród autorów 12 referatów jury wy³oni³o 3 zwyciêzców (ryc. 2):
I miejsce zaj¹³ Marek Kondratowicz z Politechniki
Wroc³awskiej – autor referatu Modelowanie 3D

transportu urobku w kopalni odkrywkowej w programie FLEXSIM;
II miejsce zajêli Jakub Czurczak i Marta Kumorowska z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie –
za referat System monitorowania procesu osiadania
zapadowego na przyk³adzie modelu fizycznego;
III miejsce zdoby³a Gabriela Barej z Uniwersytetu
Warszawskiego – autorka referatu Chondryt zwyczajny nr 258/09 z pustyni Al Wusta.
Ponadto jury wyró¿ni³o:
Karolinê Kipigroch z Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie – autorkê pracy Wstêpna charakterystyka mineralogiczno-chemiczna odpadów poprzemys³owych hutnictwa rud Zn-Pb;
Lidiê Zenkner z Uniwersytetu Warszawskiego – za
referat Zastosowanie spektroskopii promieniowania
gamma w stratygrafii sekwencji;
Huberta Tarnackiego z Uniwersytetu Warszawskiego – autora referatu G³êbokie z³o¿a miedzi i srebra
na monoklinie przedsudeckiej szans¹ dla polskiego
przemys³u wydobywczego.
Organizatorzy pragn¹ podziêkowaæ wszystkim, którzy
walnie przyczynili siê do realizacji II Konferencji Geotematycznej GAUS 2018. Dziêkujemy sponsorom za wsparcie finansowe, a organizatorom warsztatów za to, ¿e
poœwiêcili swój cenny czas, by poprowadziæ dla nas ciekawe zajêcia.
Kamil Kobyliñski

Konferencja Naukowa Muzea – Nauka, Edukacja, Popularyzacja
JuraPark Solec Kujawski, 29.04.2018
Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
Muzea – Nauka, Edukacja, Popularyzacja, zorganizowana przez Muzeum Ziemi im. Karola Sabatha w ramach obchodów jubileuszu 10-lecia tej
placówki, odby³a siê w JuraParku w Solcu Kujawskim 29 kwietnia 2018 r.
Uczestnicy konferencji reprezentowali krajowe
oœrodki akademickie, m.in. Uniwersytet Miko³aja
Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Œl¹ski i Uniwersytet Jagielloñski, placówki muzealne, np.
Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, Muzeum Solca im. Ksiêcia Przemys³a i Muzeum Archeologiczne w Gdañsku, oraz firmy i stowarzyszenia –
JuraPark i Grupa Profit.
Na konferencji wyg³oszono 15 referatów i zaprezentowano 9 posterów o bogatej tematyce.
Wyk³ad inauguracyjny, a w³aœciwie fascynuj¹cy
pokaz multimedialny pt. Przepis na dinozaura
cz. 2. przedstawi³ Andrzej Boczarowski z Uniwersytetu Œl¹skiego. Prelekcja dotyczy³a kulisów
za³o¿enia oraz dzia³alnoœci najnowszego parku
Moab Giant w stanie Utah w USA i wzbudzi³a
du¿e zainteresowanie uczestników konferencji.
Pozosta³e wyst¹pienia ujêto w piêæ bloków tematycznych: JuraPark i jego dzia³alnoœæ, Muzeum Ryc. 1. Andrzej Boczarowski z UŒl podlewa nowo zasadzony mi³orz¹b
a turystyka, Edukacja i popularyzacja w geologii, dwuklapowy, który poœwiêcono pamiêci wybitnego polskiego paleontologa –
Tradycja i nowoczesnoœæ w muzealnictwie oraz Karola Sabatha. Fot. M. Korecka
Archeologia i jej popularyzacja.
Pierwszy blok obejmowa³ trzy wyst¹pienia pracowni- Muzeum Ziemi im. Karola Sabatha w Solcu Kujawskim.
ków JuraParku Solec, dotycz¹ce aspektów dzia³alnoœci Ryszard G³uszec przedstawi³ za³o¿enia i kilkuletni do337
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robek Jurajskiego Ogrodu Botanicznego, podkreœlaj¹c
wyj¹tkowoœæ kolekcji roœlinnej i jej wartoœæ w popularyzowaniu nauk przyrodniczych. Patryk Banasiak zaprezentowa³ najnowszy projekt JuraParku Solec – MiniPark
Archeologiczny, a Piotr Ksiê¿niakiewicz omówi³ zagadnienia popularyzatorskiej dzia³alnoœci soleckiego dinoparku.
Panel zakoñczy³ siê dyskusj¹, w czasie której gratulowano
pracownikom JuraParku Solec dotychczasowych osi¹gniêæ
i pytano o plany na przysz³oœæ.
Drugi panel, podczas którego £ukasz Wojtecki z Muzeum Solca im. Ksiêcia Przemys³a przybli¿y³ zebranym
ofertê edukacyjn¹ realizowan¹ poza murami tej placówki,
poprzedzono uroczystym zasadzeniem pami¹tkowego drzewa – mi³orzêbu dwuklapowego, który poœwiêcono pamiêci
Karola Sabatha (ryc. 1). W czasie d³ugiej dyskusji, jaka
wywi¹za³a siê po panelu, pytano prelegenta m.in. o plany
rozwoju oferty edukacyjnej i dzielono siê refleksjami na
temat przywracania pamiêci o dawnych cmentarzach w
Puszczy Bydgoskiej. Nastêpnie odby³o siê uroczyste
otwarcie nowej wystawy czasowej w Muzeum Ziemi im.
Karola Sabatha, pt. Smok z Lisowic.
W 3. panelu Edukacja i popularyzacja w geologii jako
pierwszy wyst¹pi³ Rados³aw Staniszewski z Uniwersytetu
Warszawskiego. Prelegent przedstawi³ za³o¿enia i metody
prowadzenia warsztatów edukacyjnych dla m³odzie¿y,
jakie s¹ stosowane w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chêcinach. Wa¿nym aspektem tego wyst¹pienia by³o zaprezentowanie sposobu przekazywania treœci w
atrakcyjny i innowacyjny sposób tak, aby pobudzaæ uczestników zajêæ do logicznego i samodzielnego myœlenia.
Podobnej tematyki dotyczy³o wyst¹pienie Patrycji Chlebuœ-Grudzieñ z Uniwersytetu Jagielloñskiego, zatytu³owane
Ile emocji mieœci siê w amonicie – budowanie narracji w
muzeum przyrodniczym. Prelegentka w niezwykle interesuj¹cy sposób nak³oni³a s³uchaczy do refleksji nad sposobem tworzenia wystaw i edukacji muzealnej. Tê czêœæ
konferencji zamknê³o wyst¹pienie Katarzyny Szczepaniak
z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, stanowi¹ce syntetyczne ujêcie historii, dorobku i aktualnej dzia³alnoœci
Dzia³u Bursztynu Muzeum Ziemi. W trakcie dyskusji prelegentom zadano wiele pytañ, g³ównie dotycz¹cych metod
popularyzacji nauk o Ziemi. Deklarowano równie¿ chêæ
nawi¹zania wspó³pracy na tym polu.
Po po³udniu odby³a siê sesja posterowa. Tematyka prezentacji by³a bardzo zró¿nicowana, dotyka³a kwestii popularyzacji archeologii (Pawe³ Dziechciarz) i edukacji
paleontologicznej (Patryk Banasiak), ale tak¿e adaptacji
miejsc kultury do potrzeb osób niepe³nosprawnych (Marta
Kierska). Poruszono równie¿ zagadnienie roli muzeów w
aktywizacji lokalnych spo³ecznoœci (Milena Kowalska),
zaprezentowano stan badañ nad wykorzystywaniem skamienia³oœci w dawnych praktykach leczniczych (Ewa Wielocha)
i znaczenie soli w rozwoju osadnictwa w po³udniowo-wschodniej czêœci Wysoczyzny Inowroc³awskiej (Monika Freygant). Przedstawiono tak¿e muzea o nietypowych profilach, m.in. Muzeum Tatua¿u w Gliwicach (Marta Kierska)
oraz Gabinet Zabytków Instytutu Archeologii UMK w
Toruniu (Hanna Po³eæ i Maria Raœ). Sesja cieszy³a siê
du¿ym zainteresowaniem uczestników i goœci konferencji.
Czwarty blok referatów, zatytu³owany Tradycja i nowoczesnoœæ w muzealnictwie, otworzy³ Tadeusz M. Cieœlak z Akademii Pomorskiej w S³upsku. Przedstawione
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przez prelegenta pocz¹tki Muzeum w Bobolicach sk³aniaj¹
do przemyœleñ nad znaczeniem i potencja³em osób dzia³aj¹cych w lokalnej spo³ecznoœci na rzecz kszta³towania
zbiorowej pamiêci. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³o siê
tak¿e wyst¹pienie Szymona Kleina, reprezentuj¹cego Grupê Profit i Fundacjê Fibula, pt. Zabytek œwiat³em malowany
– wielkoformatowe widowiska multimedialne jako forma
innowacyjnej popularyzacji historii. Pozwoli³o ono poznaæ
tajniki realizacji spektakli œwietlnych, w tym nietypowe
mo¿liwoœci w popularyzacji nauki, ale tak¿e i ograniczenia
wynikaj¹ce z zastosowania tego typu technologii. Niezwyk³e poruszenie i burzliw¹ dyskusjê wywo³a³ referat
wyg³oszony przez Martê Kiersk¹ z Uniwersytetu Œl¹skiego
pt. Body Worlds – nauka, sztuka czy biznes? Stanowi³ on
refleksjê nad faktyczn¹ funkcj¹ tej wystawy i jej wartoœci¹
poznawcz¹. Nastêpnie Agnieszka Kapuœciñska z Muzeum
Ewolucji PAN zaprezentowa³a projekt reaktywacji Narodowego Muzeum Przyrodniczego oraz koncepcjê nowej
wystawy ukazuj¹cej ewolucjê ¿ycia w morzu. Blok zakoñczy³a dyskusja, w której poruszano takie kwestie, jak rola
ma³ych placówek muzealnych czy koszty realizacji wielkoformatowych widowisk multimedialnych.
Ostatni blok tematyczny poœwiêcono popularyzacji
archeologii. Monika Freygant z Uniwersytetu Miko³aja
Kopernika zaprezentowa³a efekty wspó³pracy kó³ naukowych Instytutu Archeologii UMK w Toruniu z JuraParkiem
Solec, przy czym zasygnalizowa³a obopólne korzyœci,
p³yn¹ce ze wspó³pracy jednostek naukowych z oœrodkami
turystycznymi, a Ewa Wielocha, tak¿e z UMK, podzieli³a
siê refleksjami na temat wieloletniej i aktywnej dzia³alnoœci kó³ naukowych Instytutu Archeologii UMK w popularyzacji wiedzy archeologicznej. Wa¿nym aspektem tego
wyst¹pienia by³o podkreœlenie istotnej roli wyjazdów promocyjnych w pozyskiwaniu niezbêdnego doœwiadczenia,
ale tak¿e wp³ywanie na zmianê postrzegania archeologii
w œwiadomoœci spo³ecznej. Panel zamknê³o wyst¹pienie
Paw³a Pogodziñskiego z Muzeum Archeologicznego w
Gdañsku, pt. Blaski, cienie i perspektywy popularyzacji
archeologii w województwie pomorskim. Prelegent omówi³
niezwykle istotne zagadnienia, a mianowicie: sposoby
wykorzystywania œrodków unijnych w popularyzowaniu
wiedzy o dziedzictwie archeologicznym, relacje miêdzy
nauk¹ a biznesem oraz kwestiê jakoœci treœci prezentowanych w ramach inicjatyw maj¹cych popularyzowaæ archeologiê. Zaprezentowa³ przy tym zarówno pozytywne
przyk³ady tego typu dzia³añ, jak i wiele negatywnych. Blok
zakoñczy³a dyskusja, której g³ównym tematem by³o
wypracowanie optymalnego przepisu na rzeczowe, a zarazem atrakcyjne popularyzowanie archeologii.
Celem Konferencji Muzea – Nauka, Edukacja, Popularyzacja by³o ukazanie wspó³czesnej roli muzeów w kreowaniu ¿ycia spo³ecznego, poniewa¿ dziœ muzea nie s¹
wy³¹cznie miejscami gromadzenia i eksponowania zabytków ani tylko placówkami naukowymi. Nauka, edukacja
i popularyzacja to filary obecnego muzealnictwa. Dotyczy
to zarówno placówek reprezentuj¹cych nauki przyrodnicze, jak i historyczne. Konferencja otworzy³a przestrzeñ do
wymiany doœwiadczeñ, wiedzy i kontaktów. Wszystkim
uczestnikom, zaproszonym goœciom oraz s³uchaczom
dziêkujemy za przybycie do JuraParku Solec i mamy
nadziejê, ¿e bêdziemy mogli kontynuowaæ tego typu inicjatywy w przysz³oœci.
Patryk Banasiak

