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Edukacyjna wartoœæ wystawy w Muzeum Okrêgowym w Koninie
S³oñ leœny – Palaeoloxodon antiquus
z odkrywki „JóŸwin” Kopalni Wêgla Brunatnego „Konin”
Marzena Fedorowicz1, Izabela Lorek2
The educational value of the exhibition at the District Museum in Konin: The straight-tusked
elephant – Palaeoloxodon antiquus from the JóŸwin open pit of the Konin Lignite Mine. Prz.
Geol., 67: 675–677.
A b s t r a c t. This article presents the educational value of the exhibition: “The straight-tusked
elephant – Palaeoloxodon antiquus from the JóŸwin open pit of the Konin Lignite Mine”, which
is displayed at the District Museum in Konin. The exhibition is located in the department of
nature. There are original skeletal bones of the straight-tusked elephant Palaeoloxodon
antiquus (Falconer & Cautley, 1847) and a life-sized model showing the reconstruction of the
possible appearance of the straight-tusked elephant. The almost complete skeleton of a male
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elephant from the collection of the District Museum in Konin is one of the largest and most complete skeletons in Europe. The exhibition was created owing to the cooperation with scientists
from the Department of Paleozoology of the University of Wroc³aw. The presence of additional visual tables related to the evolution and
the occurrence of prehistoric proboscideans significantly increases the value of the exhibition for educational purposes. It is possible
here to comprehensively develop children and youth’s competencies by conducting interdisciplinary classes using exhibition resources.
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We wspó³czesnym systemie edukacji du¿y nacisk jest
k³adziony na wykorzystanie w procesie nauczania technologii informacyjnej. Coraz wiêksza dostêpnoœæ takich pomocy
dydaktycznych, jak np. filmy, animacje i wystawy wirtualne, stwarza wra¿enie, ¿e bezpoœredni kontakt z eksponatem
muzealnym staje siê zbêdny. Nic bardziej mylnego, wycieczka do muzeum jest bowiem doskona³ym narzêdziem
edukacyjnym na wszystkich etapach nauczania.
Lokalne instytucje kultury umo¿liwiaj¹ nauczycielom
prowadzenie ciekawych zajêæ interdyscyplinarnych. Jednym z takich inspiruj¹cych miejsc jest Muzeum Okrêgowe w Koninie, które mo¿e siê poszczyciæ bogat¹ kolekcj¹
eksponatów przyrodniczych oraz zabytków kultury i sztuki. Muzeum mieœci siê w zamku z XV w., usytuowanym
przy po³udniowo-wschodnim brzegu Jeziora Gos³awickiego, oraz w nale¿¹cych do zespo³u zamkowego budynkach
dworskich. W zabytkowych salach zamku s¹ eksponowane
liczne wystawy sta³e i czasowe. Na terenie muzeum, od
pó³nocnej strony niedawno odrestaurowanego XIX-wiecznego spichlerza, urz¹dzono skansen maszyn i urz¹dzeñ
górniczych. Do muzeum w Koninie nale¿y tak¿e skansen
etnograficzny z obiektami dawnej architektury drewnianej
regionu. Nie sposób te¿ nie wspomnieæ o parku otaczaj¹cym muzeum. Stanowi on swoiste arboretum z licznymi gatunkami drzew o du¿ym znaczeniu edukacyjnym.
Od stycznia 2010 r. w budynku zabytkowego spichlerza
w Muzeum Okrêgowym w Koninie jest udostêpniana sta³a
wystawa poœwiêcona wielkiemu znalezisku – plejstoceñskiemu s³oniowi leœnemu z odkrywki JóŸwin kopalni
wêgla brunatnego w Koninie. Ekspozycja ta doskonale
nadaje siê do realizacji ogólnych i szczegó³owych celów
nauczania zawartych w podstawie programowej (Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2017 r. poz. 356).
Na wystawie s¹ prezentowane oryginalne koœci szkieletu
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s³onia leœnego Palaeoloxodon antiquus (Falconer & Cautley, 1847) oraz naturalnych rozmiarów model s³onia leœnego
(ryc. 1 i 2). Rekonstrukcja ta zosta³a wykonana przez
Krzysztofa Kuchnio we wspó³pracy z plastyczk¹ Mart¹
Szubert.
S³oñ leœny mia³ du¿e, prawie proste ciosy. By³ wiêkszy
od mamuta w³ochatego i wspó³czesnych s³oni (Jakubowski, 1988). Doros³e samce mog³y dochodziæ do ok. 4 m
wysokoœci w k³êbie i wa¿yæ 7 t (Nadachowski i in., 2015).
Umieszczenie tak du¿ego modelu w sali ekspozycyjnej
wymaga³o zmian konstrukcji budynku, poniewa¿ przekracza³ on wysokoœæ jednej kondygnacji (ryc. 1).
W kolejnych ciep³ych okresach plejstocenu, tj. interglacja³ach, s³onie leœne doœæ licznie wystêpowa³y w prawie
ca³ej Europie. Preferowa³y œrodowisko leœne i klimat
umiarkowany, a w okresach och³odzeñ wycofywa³y siê na
po³udnie kontynentu. Tak by³o a¿ do interglacja³u eemskiego (130–115 tys. lat temu). PóŸniej jego populacja zaczê³a
siê zmniejszaæ. Najd³u¿ej gatunek ten przetrwa³ w pó³nocnej Hiszpanii – datowanie zêbów z Cueva del Castillo da³o
wynik ok. 48–45 tys. lat BP (Nadachowski i in., 2015).
Kar³owate podgatunki lub te¿ gatunki s³oni – wywodz¹ce siê od kontynentalnego olbrzyma – zasiedla³y w
plejstocenie wyspy Morza Œródziemnego, np. Elephas (Palaeoloxodon) falconeri mia³ 1 m wysokoœci w k³êbie. Te
s³oniowe „maluchy” przetrwa³y do pocz¹tku holocenu (do
ok. 10 tys. lat BP) na Cyprze, a do œrodkowego holocenu na
wyspie Tilos na Morzu Egejskim (Nadachowski i in., 2015).
W Europie pozosta³oœci s³onia leœnego s¹ bardzo czêste, ale ich kompletne lub prawie kompletne szkielety to
rzadkoœæ (Paw³owska, 2015). Szkielet samca s³onia nale¿¹cy do zbiorów koniñskiego muzeum jest jednym z najwiêkszych (4,05 m wysokoœci od œródrêcza do górnego
koñca ³opatki) i najbardziej kompletnych na naszym konty-
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Ryc. 1. Model s³onia leœnego w Muzeum Okrêgowym w Koninie. Fot. I. Lorek, Arch. MOK

Ryc. 2. Ekspozycja koœci s³onia leœnego, które odnaleziono w Kopalni Wêgla Brunatnego Konin. Fot. I. Lorek, Arch. MOK

nencie. W Polsce znaleziono tylko 3 wzglêdnie kompletne
szkielety tego gatunku. Poza Koninem s¹ one przechowywane w zbiorach Muzeum Ziemi Zawkrzeñskiej w M³awie
(szkielet s³onicy z Ciechanowa) i w Muzeum Ziemi PAN
(samiec z Warszawy). Wszystkie trzy szkielety s¹ datowane na interglacja³ eemski (Nadachowski i in., 2015).
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Historia odkrycia szkieletu s³onia w Koninie jest bardzo
interesuj¹ca. Na koœci natrafiono w 1984 r. (ryc. 3), w czasie
eksploatacji odkrywki JoŸwin Kopalni Wêgla Brunatnego
Konin. Wstrzymanie prac górniczych i szybka reakcja
archeologów z Muzeum Okrêgowego w Koninie uchroni³y
to cenne znalezisko przed zniszczeniem. Pierwsza konser-
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wacja koœci s³onia odby³a siê w 1984 r. w Muzeum Ziemi
PAN w Warszawie. Kolejna jest prowadzona etapami od
2017 r. w Zak³adzie Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu.
Wystawa powsta³a dziêki wspó³pracy z naukowcami
z Zak³adu Paleozoologii Uniwersytetu Wroc³awskiego.
Mo¿na na niej zobaczyæ m.in.: mapê wystêpowania s³onia
leœnego w plejstocenie Europy; uk³ad koœci w osadzie po
odkryciu szkieletu; profil JóŸwin z miejscem znalezienia
szkieletu w 1984 r.; zmianê szaty roœlinnej i fauny w plejstocenie oraz fragment drzewa rodowego tr¹bowców. Warto
podkreœliæ, ¿e niektóre elementy wystawy s¹ sukcesywnie
modyfikowane. Zmiany te s¹ nakierowane g³ównie na u¿ytecznoœæ edukacyjn¹ ekspozycji, aby uatrakcyjniæ prowadzenie lekcji muzealnych, ale te¿ zainteresowaæ goœci z innych
grup wiekowych. Model s³onia w skali 1: 1, który ukazuje
jego prawdopodobny wygl¹d, jest niew¹tpliwie atrakcj¹
edukacyjn¹ dla licznego grona m³odszych dzieci, które
chêtnie zwiedzaj¹ wystawê. Stanowi te¿ przyk³ad kunsztu
artystycznego, co równie¿ mo¿e byæ aspektem edukacyjno-motywacyjnym.
Tematyka wystawy umo¿liwia zilustrowanie licznych
zagadnieñ na wielu przedmiotach – na lekcji biologii
mo¿na m.in. wskazaæ, ¿e ró¿norodnoœæ biologiczna i zmiany ewolucyjne zale¿¹ od warunków œrodowiskowych, a na
geografii na przyk³adzie analizy zmian zasiêgów wystêpowania tr¹bowców w plejstocenie mo¿na uzmys³owiæ
m³odzie¿y wp³yw zmian klimatycznych na rozprzestrzenienie gatunków flory i fauny na Ziemi. Warto te¿ rozwa¿yæ
przygotowanie zajêæ interdyscyplinarnych. Nale¿y pamiêtaæ,
¿e trud przyswajania wiedzy mo¿e okazaæ siê l¿ejszy, jeœli
zostanie skorelowany z przyjemnymi odczuciami – zachwytu, zaciekawienia itp. – a doznañ tych dostarcza sam
model s³onia.
Ciekawym przyk³adem wykorzystania wystawy na
potrzeby turystyki jest Czarny szlak rowerowy s³onia
leœnego. Kluczowymi punktami tego szlaku s¹ wystawa w
Muzeum Okrêgowym w Koninie oraz tablica informacyjna
nieopodal miejsca odnalezienia szcz¹tków s³onia na terenie Malty Kleczewskiej. Mapê szlaku mo¿na zobaczyæ na
stronie http://mastrycht.com.pl. Szlak zosta³ opracowany
i oznaczony przez grupê terenow¹ Mastrycht za pomoc¹
oryginalnego piktogramu (autorstwa Krzysztofa Kuchnio),
który zosta³ naniesiony na przydro¿nych s³upach, g³azach
narzutowych oraz obiektach przemys³owych.
Kszta³cenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu:
ukazywanie wartoœci wiedzy jako podstawy do rozwoju
umiejêtnoœci, rozbudzanie ciekawoœci poznawczej uczniów
oraz motywacji do nauki i wyposa¿enie uczniów w taki
zasób wiadomoœci oraz kszta³towanie takich umiejêtnoœci,
które pozwalaj¹ w sposób bardziej dojrza³y i uporz¹dkowany zrozumieæ œwiat (Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji
Narodowej z 2017 r. poz. 356). Równie¿ niektóre szczegó³owe zagadnienia zapisane w podstawie programowej
kszta³cenia jasno wskazuj¹ na to, ¿e do ich nauczania
mo¿na wykorzystaæ wystawê s³onia leœnego.
WNIOSKI
Ekspozycja s³onia leœnego w muzeum w Koninie daje
szerokie mo¿liwoœci edukacji dzieci, m³odzie¿y i doros³ych
i przyczynia siê do promowania regionu w innowacyjny
sposób. Pozwala tak¿e na realizacjê zaleceñ podstawy programowej nauczania szkolnego, w której podkreœlono wagê
dokonywania obserwacji w³aœnie w muzeach przyrodni-

Ryc. 3. Górnik z koœci¹ s³onia leœnego wydobyt¹ z odkrywki JóŸwin KWB w Koninie – luty 1984 r. Fot. M. Ciesielski, Arch. MOK

czych. Na dodatek bogata kolekcja dendrologiczna, zgromadzona w parku okalaj¹cym budynki muzeum w Koninie,
jest œwietnym obiektem do wype³nienia zalecenia podstawy programowej dotycz¹cego obserwacji w ogrodach
botanicznych. Sukcesywne zmiany w formach i sposobach eksponowania zasobów muzeum pod¹¿aj¹ za duchem
przemian technologicznych i uwzglêdniaj¹ wykorzystanie
najnowszych technologii, m.in. tablic interaktywnych, które rozwijaj¹ kompetencje naukowo-techniczne.
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