
X Ogólnopolski i III Polsko-Litewski Konkurs Geologiczno-Œrodowiskowy
Nasza Ziemia — œrodowisko przyrodnicze wczoraj, dziœ i jutro

pod has³em ZIEMIA GIGANTÓW

W ostatnich dniach maja 2009 r. zakoñczy³a siê kolej-
na, jubileuszowa edycja konkursu geologicznego-œrodowi-
skowego dla uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Tegoroczny konkurs przebiega³
pod has³em ZIEMIA GIGANTÓW i zosta³ przeprowadzo-
ny w ramach Miêdzynarodowego Roku Planety Ziemia.
Wziê³o w nim udzia³ ponad 6000 uczniów z Polski i Litwy.
Wydarzenie odbywa³o siê pod patronatem g³ównego geo-
loga kraju, Henryka Jacka Jezierskiego, Zarz¹du G³ównego
Zwi¹zków Polskich Artystów Plastyków, Zarz¹du G³ówne-
go Polskiego Towarzystwa Geologicznego oraz Karola
Semika — mazowieckiego kuratora oœwiaty, Artura
Ga³êskiego — zachodniopomorskiego kuratora oœwiaty i
Romana Sondeja — lubuskiego kuratora oœwiaty. Ponadto
patronat nad polsko-litewsk¹ czêœci¹ konkursu obj¹³ amba-
sador Republiki Litewskiej w Polsce Egidijus Meilûnas.

Spotkanie przebiega³o tradycyjnie w dwóch katego-
riach. Uczniowie klas IV–VI szkó³ podstawowych Polski i
Litwy uczestniczyli w konkursie plastycznym. Zadaniem
uczestników by³o wykonanie pracy plastycznej (ograni-
czeniem inwencji m³odych „artystów” by³a p³aska forma
pracy i format A-4), przedstawiaj¹cej zwierzêta lub roœliny
gigantycznej wielkoœci, zamieszkuj¹ce Ziemiê w bardziej i
mniej zamierzch³ych czasach. Najczêœciej by³y to rysunki
lub obrazy, a tak¿e wycinanki i naklejanki. Wp³ynê³o ponad
5000 prac. Uczniowie gimnazjów i szkó³ gimnazjalnych
uczestniczyli w konkursie wiedzy i mieli do wykonania
pracê pisemn¹ zwi¹zan¹ z przesz³oœci¹ geologiczn¹ Ziemi,
a tak¿e z problematyk¹ œrodowiska biotycznego i jego
ochrony. W celu wy³onienia pó³finalistów w niektórych
regionach przeprowadzono równie¿ test sprawdzaj¹cy
wiedzê uczniów z zakresu tematyki konkursu.

Konkurs w Polsce przebiega³ w dwóch etapach. W eta-
pie regionalnym nauczyciele przesy³ali prace uczniów do
oddzia³ów regionalnych PIG we Wroc³awiu, Sosnowcu,
Krakowie, Kielcach, Gdañsku, a tak¿e do Muzeum Geolo-
gicznego PIG w Warszawie i Zak³adu Regionalnego Geo-
logii Pomorza PIG w Szczecinie, gdzie wy³aniano
najlepsze w regionie prace plastyczne i prace pisemne.
Tam te¿ odby³y siê uroczystoœci regionalne (pó³fina³owe) z
udzia³em nagrodzonych i wyró¿nionych uczniów i nauczy-
cieli, pod których kierunkiem zosta³y wykonane prace kon-
kursowe. W trakcie spotkañ w oddzia³ach regionalnych
wrêczano nagrody rzeczowe, których fundatorami byli:
Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej, Pañstwowy Instytut Geologiczny,
firma ESRI Polska Sp. z o.o., prezydent miasta Sosnowca,
zachodniopomorski kurator oœwiaty w Szczecinie, a tak¿e
osoby prywatne. G³ówn¹ nagrod¹ pó³fina³ow¹, zarówno w
konkursie plastycznym, jak i w konkursie wiedzy (oddziel-
nie na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym),
by³a wycieczka do Warszawy wraz z opiekunem i wziêcie
udzia³u w wielkim finale ogólnopolskim.

W dniu 27 maja uczestnicy fina³u wraz z opiekunami
przyjechali do Warszawy. Nastêpnego dnia odwiedzili
Muzeum Ewolucji, Stare Miasto, obejrzeli interaktywny

spektakl 4 ¿ywio³y w Cinema Park. Nawi¹zaniu nowych
znajomoœci sprzyja³ udzia³ w wieczornym ognisku w miej-
scu zakwaterowania w Miêdzylesiu. Fina³ konkursu
nast¹pi³ 29 maja. Goœæmi, obserwatorami oraz cz³onkami
jury konkursu byli doc. dr hab. Grzegorz Pieñkowski —
zastêpca dyrektora PIG; Maria Moroz — wiceprezes
Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków; Barbara ¯elichow-
ska-Tomkiewicz oraz Urszula Biskup — przedstawiciele
Mazowieckiego Kuratorium Oœwiaty; Marcin Góralski,
Renata Miciñska-Hanolajnen oraz Maciej Jankowski —
przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowi-
ska i Gospodarki Wodnej; Marta Samulowska — przedsta-
wicielka firmy ESRI Polska. Goœæmi honorowymi by³y
Indre Virbickiene i Jurga Lazauskiene z S³u¿by Geologicz-
nej Litwy. Powo³ane jury konkursu plastycznego, któremu
przewodniczy³ doc. dr hab. Grzegorz Pieñkowski,
wy³oni³o w g³osowaniu spoœród siedmiu laureatów etapu
regionalnego najlepsz¹ polsk¹ pracê plastyczn¹. Jej
autork¹ zosta³a Jagoda Cerkiewnik ze Szko³y Podstawowej
nr 7 w Czeladzi. W g³osowaniu ustalono nastêpnie miejsca
od II do VII. By³o to o tyle wa¿ne, ¿e prace, które zajê³y
trzy pierwsze miejsca, mia³y uczestniczyæ póŸniej w finale
konkursu polsko-litewskiego. Zwyciê¿czyni otrzyma³a w
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Ryc. 1. Jagoda Cerkiewnik SP Nr 7 CzeladŸ — I miejsce w
konkursie polsko-litewskim ogólnopolskim oraz nagroda
publicznoœci

KRONIKA



nagrodê konsolê PSP, a wszyscy pozostali finaliœci zesta-
wy mikro HIFI. Upominki otrzymali równie¿ nauczyciele,
pod których kierunkiem by³y wykonane nagrodzone prace.
Wy³oniono równie¿ nagrodê publicznoœci, któr¹ zdoby³a
równie¿ Jagoda Cerkiewnik.

W finale konkursu wiedzy uczestnicy musieli odpo-
wiadaæ na pytania zwi¹zane przede wszystkim z histori¹
rozwoju œwiata organicznego w dziejach Ziemi, a tak¿e roz-
poznawaæ skamienia³oœci. Uczestnicy wykazali siê
du¿ym zasobem wiedzy. Nad prawid³owym przebiegiem
konkursu czuwa³o jury, którego pracami kierowa³a dr
Tatiana Woroncowa-Marcinowska. Rywalizacja przebie-
ga³a w gor¹cej, ale ¿yczliwej atmosferze. O temperaturze
rozgrywek œwiadczy fakt, ze w pewnym momencie
wyczerpano wszystkie zapasowe pytania i prowadz¹cy
konkurs musia³ uciekaæ siê do improwizacji. W kategorii
szkó³ gimnazjalnych zwyciê¿y³a Monika Kuras z Gimna-
zjum w Olsztynie k. Czêstochowy, natomiast w kategorii
szkó³ ponadgimnazjalnych — Krzysztof Getinger z Tech-
nikum Kszta³towania Œrodowiska w Krakowie.

Fundatorem wszystkich g³ównych nagród w fina³ach
konkursu ogólnopolskiego by³ Narodowy Fundusz Ochro-
ny Œrodowiska. Nagrody dodatkowe ufundowa³ równie¿
Polski Zwi¹zek Artystów Plastyków, Mazowiecki Kurator
Oœwiaty, Pañstwowy Instytut Geologiczny oraz firma
ESRI Polska Sp. z o.o.

Konkurs plastyczny mia³ rangê miêdzynarodow¹, gdy¿
odbywa³ siê równoczeœnie w Polsce i na Litwie. Organiza-
torem litewskiej czêœci konkursu by³a S³u¿ba Geologiczna
Litwy. Wœród prac, które nap³ynê³y na konkurs na Litwie
wy³oniono laureata — zosta³a ni¹ Karolina Pociute oraz
autorów dwóch kolejnych prac (miejsce II i III), które
mia³y uczestniczyæ w konkursie polsko-litewskim.

Fina³ konkursu polsko-litewskiego odby³ siê bezpo-
œrednio po zakoñczeniu fina³ów konkursu ogólnopolskie-
go. Jury wy³oni³o najlepsz¹ prace plastyczn¹. Laureatk¹
konkursu polsko-litewskiego zosta³a Jagoda Cerkiewnik
— by³a to ju¿ dla niej trzecia nagroda, ale ta zosta³a przez
ni¹ oceniona jako najwa¿niejsza. Wszyscy uczestnicy
fina³u polsko-litewskiego zostali obdarowani cennymi
nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Narodowy
Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.

Litewscy finaliœci konkursu, wraz z towarzysz¹cymi
im opiekunami i przedstawicielami Litewskiej S³u¿by
Geologicznej, mieli mo¿liwoœæ zwiedzenia najpiêkniej-
szych miejsc w Warszawie, a tak¿e odbyli pe³n¹ wra¿eñ
wycieczkê do JuraParku w Ba³towie.

Pok³osiem tegorocznej edycji konkursu jest kalendarz
na rok szkolny 2009/2010.

W³odzimierz Mizerski
Serwis fotograficzny na str. 840

Wystawa Agaty Sudeckie z kolekcji Jana Rzyme³ki w Muzeum Geologicznym PIG

W po³owie maja 2009 r., w czasie obchodów 90-lecia
Pañstwowego Instytutu Geologicznego, w sali im. J. Moroze-
wicza, otwarto wystawê okresow¹ pt. Agaty Sudeckie z kolek-
cji Jana Rzyme³ki. Jan Rzyme³ka, pose³ na Sejm RP, jest
posiadaczem najwiêkszej w Polsce kolekcji agatów. Jego zbiór
liczy ponad 5000 sztuk. Dziêki jego uprzejmoœci w Muzeum
Geologicznym PIG mo¿na by³o zaprezentowaæ oko³o 200 oka-
zów ró¿nej wielkoœci, czêsto niezrównanej piêknoœci.

Na wystawie zaprezentowano przede wszystkim agaty
litofizowe. S¹ to wype³nienia pustek skalnych obecnych w
litofizach, czyli kulistych formach wystêpuj¹cych w kwaœ-
nych ska³ach wulkanicznych. Sk³adaj¹ siê one z koncen-
trycznych, czêsto nieci¹g³ych pow³ok mineralnych, ota-
czaj¹cych j¹dro, czyli pêcherz, okruch minera³u b¹dŸ
ska³y. Pow³oki te rozdzielone s¹ pustymi przestrzeniami,
z których co najmniej jedna jest przekszta³cona w pêcherz.
Prezentowane na wystawie agaty litofizowe pochodz¹
g³ównie z najbogatszego z Polsce z³o¿a usytuowanego
ko³o Nowego Koœcio³a w dolinie œrodkowej Kaczawy.
Agaty te wystêpuj¹ tam w permskich tufach ryolitowych i
zwietrza³ych ryolitach. Okazy tych agatów zgrupowane
s¹ w gablotach wed³ug nastêpuj¹cej tematyki: ró¿ne
rodzaje litofiz, najstarsze elementy agatów, du¿e agaty z
Nowego Koœcio³a, pustki w agatach, agaty poligonalne i
komórkowe, agaty bitumiczne. Dla porównania zaprezen-
towano te¿ pojedyncze okazy z innych ods³oniêæ, zlokali-
zowanych w Sudetach i na obszarze œl¹sko-krakowskim.

Oprócz najciekawszych okazów agatów litofizowych z
Nowego Koœcio³a oraz agatów szczelinowych z PrzeŸdzie-
dzy na wystawie mo¿na obejrzeæ na mikrofotografiach
agaty migda³owcowe z najbardziej znanego wyst¹pienia w
P³óczkach Górnych.

Poza eksponatami ustawione zosta³y plansze, na których
przedstawiono wybrane wyniki badañ agatów sudeckich,

realizowanych we wspó³pracy z w³aœcicielem eksponatów
wystawowych Janem Rzyme³k¹ w ramach dzia³alnoœci sta-
tutowej Pañstwowego Instytutu Geologicznego. Szczegó³y
budowy wewnêtrznej agatów oraz liczne minera³y towa-
rzysz¹ce skupieniom chalcedonu i kwarcu ilustruj¹ obrazy z
mikroskopu polaryzacyjnego i elektronowego.

Oprócz widocznych makroskopowo warstw, w agatach
sudeckich zaznacza siê warstwowanie w mikroskali, wsku-
tek ró¿nic w³aœciwoœci optycznych i gêstoœci chalcedonu.
Przyczyny i przebieg procesów prowadz¹cych do powsta-
nia tego warstwowania nie s¹ dok³adnie poznane, ponie-
wa¿ nie uda³o siê go do tej pory osi¹gn¹æ eksperymentalnie
w warunkach laboratoryjnych. Czerwone, br¹zowe i ró¿-
owe barwy agatów zwi¹zane s¹ z koncentracj¹ w skupie-
niach chalcedonu wrostków hematytu. Tlenki manganu
wystêpuj¹ miejscami jako dendryty — drobne agregaty mine-
ralne, podobne makroskopowo do czarnych, rozga³êzionych
roœlin. Zielone i ¿ó³tozielone zabarwienie spowodowane jest
natomiast obecnoœci¹ minera³ów ilastych — chlorytów, smek-
tytów i illitu. Do rozpowszechnionych w agatach minera³ów
nale¿¹ kalcyt, gips, baryt i chalkopiryt; rzadziej s¹ spotykane
skalenie i rutyl. W iloœciach œladowych pojawia siê tak¿e miedŸ
rodzima, z³oto rodzime, uraninit i inne rzadkie minera³y.
Badania termometryczne i katodoluminescencyjne œwiadcz¹ o
tym, ¿e prezentowane agaty s¹ pochodzenia hydrotermalnego.

W dniu otwarcia wystawy obecny by³ autor kolekcji,
który udziela³ licznym zainteresowanym obszernych infor-
macji na temat agatów.

Scenariusz wystawy zosta³ przygotowany przez El¿-
bietê Jackowicz i Jana Rzyme³kê. Wystawa bêdzie czynna
do listopada 2009 r.

El¿bieta Jackowicz & W³odzimierz Mizerski
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Ryc. 2. Karolina Pociute — I miejsce w litewskiej czêœci konkursu

Ryc. 3. Weronika Nizalowska

Ryc. 5. Adrianna Leszczyñska Ryc. 6. Giedre Adamonyte

Ryc. 4. Timeja Gradickaite
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