
Inauguracja gry edukacyjnej Gdy kamienie by³y ¿ywe – wycieczka w prawieki

PIG-PIB, Warszawa, 20.12.2010

Ministerstwo Œrodowiska przy merytorycznym wspar-
ciu Muzeum Geologicznego Pañstwowego Instytutu Geo-
logicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego
przygotowa³o grê edukacyjn¹ dla dzieci zatytu³owan¹ Gdy

kamienie by³y ¿ywe – wycieczka w prawieki. Jest to multi-
medialna gra o tematyce geologicznej, skierowana przede
wszystkim do dzieci ze szko³y podstawowej. Bohaterowie
gry – dziewczynka o imieniu Basia i nietoperz o imieniu
Gacek – w nietypowy sposób zwiedzaj¹ Polskê. Przenosz¹
siê do wa¿nych z punktu widzenia geologicznego miejsc i
poprzez zabawê ucz¹ siê o wydarzeniach sprzed milionów
lat. Gra przybli¿a dzieciom nieraz skomplikowane zagad-
nienia i procesy geologiczne. Dodatkowo zachêca do
odwiedzania polskich atrakcji turystyczno-geologicznych.
W kolejnych etapach gry u¿ytkownicy mog¹ odwiedziæ
m.in. Pomorze, kopalniê wêgla kamiennego Guido, dawny
wulkan Góra Ostrzyca na Dolnym Œl¹sku, Góry Œwiêto-
krzyskie, Jaskiniê Raj, Jurê Krakowsko-Czêstochowsk¹,
czy te¿ kopalniê soli w Wieliczce.

Pomys³odawczyni¹ gry jest Agnieszka Bielska z
Departamentu Edukacji Ekologicznej Ministerstwa Œrodo-
wiska, natomiast konsultacji merytorycznych udzielili:
Katarzyna Skurczyñska-Garwoliñska, Monika Krzeczyñska
oraz W³odzimierz Mizerski z Muzeum Geologicznego
PIG-PIB. Przedsiêwziêcie sfinansowane zosta³o ze œrod-
ków Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e gra Gdy kamienie by³y ¿ywe –

wycieczka w prawieki jest kolejnym ju¿ internetowym pro-
jektem edukacyjnym wprowadzanym przez Ministerstwo
Œrodowiska, skierowanym do najm³odszych odbiorców.
Departament Edukacji Ekologicznej w Ministerstwie
Œrodowiska od piêciu lat prowadzi stronê internetow¹
przeznaczon¹ dla dzieci (dzieci.mos.gov.pl). Jak zaznacza
dyrektor tego departamentu Karolina Kulicka: zaintereso-

wanie m³odych ludzi sprawami œrodowiska zaprocentuje

wysok¹ œwiadomoœci¹ ekologiczn¹ doros³ego spo³eczeñ-

stwa.

Uroczysta inauguracja gry mia³a miejsce 20 grudnia
2010 r. w Muzeum Geologicznym Pañstwowego Instytutu
Geologicznego-Pañstwowego Instytutu Badawczego.

Premierê gry poprzedzi³a lekcja muzealna Lód w roli

g³ównej – lodowce i l¹dolody, przeprowadzona przez Kata-
rzynê Skurczyñsk¹-Garwoliñsk¹, kierownika Sekcji Edu-
kacyjnej Muzeum Geologicznego PIG-PIB. Lekcja
podzielona zosta³a na trzy czêœci. W pierwszej zosta³y opi-
sane podstawowe zagadnienia zwi¹zane z powstawaniem
lodowców. Przedstawiono ich elementy morfologiczne,
klasyfikacje i charakterystykê. Druga czêœæ poœwiêcona
zosta³a erozyjnym i akumulacyjnym formom polodowco-
wym. Na koniec prelekcji omówiono zlodowacenia, ich
przyczyny oraz zagro¿enia zwi¹zane z gwa³townym top-
nieniem pokrywy lodowej na naszej planecie. Uzupe³nie-
nie przedstawionej prezentacji stanowi³ model lodowca
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Ryc. 1. G³ówny geolog kraju, podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska Henryk Jacek Jezierski zainaugurowa³ grê Gdy kamienie
by³y ¿ywe – wycieczka w prawieki. Fot. B. Ruszkiewicz



górskiego oraz l¹dolodu wraz z typowymi formami morfo-
logicznymi.

W inauguracji gry w Pañstwowym Instytucie Geolo-
gicznym – Pañstwowym Instytucie Badawczym wziêli
udzia³ m.in. Henryk Jacek Jezierski, g³ówny geolog kraju,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska oraz Jerzy
Nawrocki, dyrektor PIG-PIB, którzy podkreœlili wagê i
znaczenie geologii oraz wyrazili nadziejê, ¿e prezentowa-
na gra na tyle zainteresuje m³odych graczy geologi¹, ¿e
czêœæ z nich stanie siê pracownikami instytutu i bêdzie
odkrywaæ polsk¹ geologiê.

Henryk Jacek Jezierski rozpocz¹³ swoj¹ wypowiedŸ od
stwierdzenia, ¿e geologia jest tak wa¿n¹ dziedzin¹, ¿e w
rz¹dzie posiada nawet w³asnego ministra. Minister wyrazi³
nadziejê, ¿e gra pozwoli nie tylko mi³o spêdziæ czas, ale
równie¿ przybli¿y sprawy zwi¹zane z przesz³oœci¹ Ziemi
oraz tym, co znajduje siê pod ziemi¹, a nastêpnie jednym
klikniêciem w klawiaturê komputera uroczyœcie zainaugu-
rowa³ dzia³anie gry.

Do przetestowania gry zostali zaproszeni uczniowie
klasy Va Szko³y Podstawowej im. Stefana Krasiñskiego w
Chotomowie. Uroczystoœæ prowadzi³ Pawe³ Mikusek,
naczelnik Wydzia³u II Departamentu Edukacji Ekologicz-
nej Ministerstwa Œrodowiska. Grupa blisko 30 dzieci,
podzielona zosta³a na podgrupy, przy czterech stanowi-
skach komputerowych, specjalnie przygotowanych w sali
muzealnej. Dzieci mia³y najpierw czas na zapoznanie siê z
mo¿liwoœciami gry, a nastêpnie zosta³ zorganizowany kon-
kurs na najszybsze u³o¿enie wirtualnych puzzli obra-
zuj¹cych wulkan Góra Ostrzyca. Czwórka wybranych do
konkursu dzieci w ci¹gu zaledwie kilku minut upora³a siê z
zadaniem, a zwyciêzc¹ konkurencji zosta³a Zuzia, która o
sekundy wyprzedzi³a Oliwkê. Chwilê póŸniej grê zakoñ-
czyli tak¿e ich koledzy. Po zakoñczeniu konkursu minister
Jezierski wrêczy³ dzieciom atrakcyjne nagrody. Podczas
gdy dzieci przy swoich stanowiskach zg³êbia³y jej tajniki,
minister Henryk Jacek Jezierski i dyrektor instytutu Jerzy
Nawrocki odpowiadali na pytania przedstawicieli mediów.

Na zakoñczenie spotkania wszystkie dzieci zosta³y
obdarowane upominkami od ministerstwa i instytutu oraz
zaproszone na przygotowany specjalnie dla nich poczêstu-
nek.

W powstaniu gry bardzo istotn¹ rolê odegra³a pomoc
merytoryczna pracowników Muzeum Geologicznego, a szcze-
gólnie Katarzyny Skurzyñskiej-Garwoliñskiej. W podziê-
kowaniu za okazan¹ pomoc minister Jacek Jezierski wrê-
czy³ Katarzynie Skurczyñskiej-Garwoliñskiej piêkny bukiet
ró¿ oraz dyplom za nieocenion¹ pomoc w przygotowaniu

geologicznych podró¿y Basi i Gacka.

Gra dostêpna jest na stronie Ministerstwa Œrodowiska
pod adresem: http://dzieci.mos.gov.pl. Zapraszamy do
zabawy.

Maja Kowalska
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Ryc. 2. Konkurs na najszybsze u³o¿enie puzzli. Fot. B. Rusz-
kiewicz

Ryc. 3. G³ówny geolog kraju, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Œrodowiska Henryk Jacek Jezierski wrêcza dyplom za nieoce-

nion¹ pomoc w przygotowaniu geologicznych podró¿y Basi i Gacka

Katarzynie Skurczyñskiej-Garwoliñskiej, kierowniczce Sekcji
Edukacyjnej Muzeum Geologicznego PIG-PIB. Fot. A. Szym-
kowiak

Ryc. 4. Gratulacje dla Zuzi sk³ada przedstawiciel Ministerstwa
Œrodowiska Pawe³ Mikusek, naczelnik Wydzia³u II Departamentu
Edukacji Ekologicznej MŒ. Fot. B. Ruszkiewicz


