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katalog wystawy stałej „Z przeszłości geologicznej Ziemi” – nawiązującej do
tematu seminarium, prezentowanej w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie;
prezentacje ilustrujące zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia 

pisemne zaświadczenie o udziale w seminarium.

Nie ma nauki bez edukacji. Nie ma również muzeów bez edukacji i bez Was –
Nauczycieli i Pedagogów, którzy otwieracie przed swoimi uczniami nasz
muzealny świat. 

Z tą myślą w Muzeum Ziemi, będącym pomocniczą jednostką naukową Polskiej
Akademii Nauk, upowszechniamy wiedzę przyrodniczą z zakresu nauk o Ziemi,
docierając do jak najszerszego grona odbiorców – zwłaszcza dzieci i młodzieży. 
Na co dzień edukatorzy wprowadzają grupy szkolne w niezwykłą przestrzeń
naszych zbiorów, objaśniając przeszłość, teraźniejszość i prognozy na przyszłość
naszej Planety. Zwiększając nasz wkład w edukację przyrodniczą młodych ludzi,
inicjujemy działania adresowane także do ich nauczycieli, chcąc wspierać Was 
w przekazywaniu wiedzy o Ziemi. 

Zapraszamy do udziału w cyklu szkoleń EduMuzeum, będących jednodniowymi,
tematycznymi spotkaniami seminaryjnymi poświęconymi omówieniu
wybranych zagadnień z zakresu geologii, ze zwróceniem szczególnej uwagi na
wyjaśnienie ich wzajemnych relacji przyczynowo-skutkowych – relacji, których
poznanie 
w procesie edukacji może wydawać się trudne bądź nie do końca jasne, często 
z racji na swój złożony charakter. Wybierając tematy kolejnych spotkań,
będziemy kierować się Waszymi potrzebami, dobierając zagadnienia w taki
sposób, by stanowiły uzupełnienie i rozwinięcie programów nauczania, a także
inspirowały do wykorzystywania nowych narzędzi edukacji oraz aktualnych
badań.

4 listopada 2022 roku zainicjujemy cykl EduMuzeum spotkaniem „Czas
uwięziony w skałach”. Złoży się na nie cykl aktywizujących wykładów
prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin geologii, którzy
zaprezentują specyfikę odtwarzania wydarzeń z przeszłości geologicznej naszej
Planety, wynikającą ze stosowania różnych metod badawczych. Załączamy
szczegółowy program seminarium. 

Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymają:

       – na nośniku pamięci;

Ponadto do nabycia w cenie 289 zł będą specjalne edukacyjne pakiety
geologiczne – zawierające próbki skał z terenu Polski, okazy typowe dla
poszczególnych okresów geologicznych kompletowane przez pracowników
naszego Muzeum. 

Zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium i udziału w spotkaniu. 
Dyrektorów szkół prosimy o umożliwienie nauczycielom udziału w seminarium.

Szanowni Państwo – Nauczyciele i Pedagodzy, 

Do zobaczenia w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie!

Anna Piontek
Dyrektor PAN Muzeum Ziemi w Warszawie



4 listopada 2022
Miejsce warsztatów:
PAN Muzeum Ziemi
Aleja Na Skarpie 20/26, Warszawa

podstawowe informacje o czasie względnym i bezwzględnym;
rekonstruowanie następstwa warstw na podstawie zmian litologii 

rekonstruowanie następstwa warstw na podstawie wzajemnego 

ewolucja – zmiana organizmów w czasie;
potencjał fosylizacyjny – warunki sprzyjające zachowywaniu 

skamieniałości przewodnie – kryteria;
skamieniałości przewodnie – najbardziej znane grupy organizmów 

skamieniałości przewodnie – nowe trendy.

 Zwiedzanie z przewodnikiem 

10.30 Wprowadzenie – dr Ryszard Szczęsny

       skał osadowych;

       ułożenia skał (tektonika);

11.00 Skamieniałości wehikułem czasu – dr Michał Loba 

       się organizmów żywych w zapisie kopalnym (inne w morzu, inne na lądzie);

       używane w tym charakterze;

11.30 Ewolucja roślin na podstawie skamieniałości – dr Rafał Kowalski

12.00–12.30 Przerwa kawowa

12.30 Skały i minerały – geologicznymi zegarami 
          – mgr Krzysztof Maliszewski

13.00 Interpretacja danych – dr Ryszard Szczęsny

13.30 Dyskusja

14.00 Zakończenie seminarium

        PAN Muzeum Ziemi i wystawy stałej
        „Z przeszłości geologicznej Ziemi”.

15.00 Planowane zakończenie

 
Program

czym jest paleobotanika, jej zakres zainteresowań; 
powstawanie skamieniałości roślin, typy fosylizacji 

występowanie w Polsce, preparowanie i podstawowe metody badań 

zastosowanie badań paleobotanicznych;
systematyka roślin kopalnych;
główne etapy ewolucji roślin.

       rodzaje szczątków roślinnych; 

       skamieniałości roślinnych;

rys historyczny, pierwsze datowania wieku Ziemi;
czym jest minerał? Czym jest skała?;
paragenezy a asocjacje mineralne 

podstawy termodynamiki, powstawanie 

izotopy trwałe i promieniotwórcze 

wprowadzenie do datowania radiometrycznego 

minerały i izotopy wykorzystywane w datowaniach 

       i następstwo zdarzeń;

       minerałów o określonym składzie;

      – powstawanie i rozpad;

      – założenia metody;

      – jakie wydarzenia można datować?

kompletność informacji – luki w interpretacji;
zasady geologicznego podziału czasu 

tabela stratygraficzna.

      (jednostki geochronologiczne 
       i chronostratygraficzne);
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Kierownik Działu Paleobotaniki, specjalista 
w zakresie roślinności neogenu i karpologii.

Pracownik Działu Popularyzacji Nauk Geologicznych,
specjalista w zakresie kartografii geologicznej,
fotointerpretacji i tektoniki.

 Pracownik Działu Paleozoologii. specjalista w zakresie
interpretacji wieku i trybu życia kręgowców lądowych na

podstawie ich osteohistologii.

 p.o. Kierownika Działu Zbiorów
Mineralogicznych i Petrograficznych, specjalista

w zakresie geochemii i mineralogii 
śląsko-krakowskich złóż rud cynku i ołowiu.

Szkolenie

 
Szkolenie

 

uwięziony   
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Sylwetki prowadzących

dr Ryszard Szczęsny 

dr Michał Loba 

dr Rafał Kowalski 

mgr Krzysztof Maliszewski

PAN Muzeum Ziemi w Warszawie
Wielodziałowa placówka muzealna gromadząca zbiory
geologiczne, a także prowadząca prace 
badawcze i dokumentacyjne oraz prowadząca
działalność w zakresie popularyzacji nauk 
o Ziemi i upowszechniania wiedzy
przyrodniczej.
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Miejsce i czas: 
PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, Al. Na Skarpie 27
4 listopada 2022 roku (piątek), godz. 10.30–15.00

Organizator:
Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie
Aleja Na Skarpie 20/26 i 27
00-488 Warszawa
www.mz.pan.pl

Zapisy:
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy przy
pomocy dostępnego pod linkiem formularza: 

https://forms.gle/MqA1Kskft3FWaueo9 

w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2022 roku.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane mailem
zwrotnym na adres podany przez Państwa w formularzu. 
W przypadku  rezygnacji z udziału w seminarium prosimy 
o przesłanie wiadomości na adres sekretariat@mz.pan.pl.

Rezygnacja z udziału w seminarium jest możliwa nie później
niż do 20 października 2022 roku. Rezygnacja z udziału 
w seminarium po wniesieniu opłaty i związany z tym zwrot
wpłaconych środków są możliwe wyłącznie w przypadku
nagłego zachorowania lub wypadku losowego, po
przedstawieniu stosownych dokumentów.

Zapisy będą przyjmowane wg kolejności zgłoszeń. W przypadku
dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do
utworzenia listy rezerwowej uczestników. Wpisanie uczestnika
na listę rezerwową wymaga wyrażenia przez niego zgody 
w formularzu zgłoszenia. W przypadku zwolnienia się miejsca
na liście uczestników Organizator powiadomi o możliwości
zapisu kolejną osobę na liście oczekujących, korzystając 
z numeru telefonu podany przez uczestnika w formularzu
zgłoszenia.

Płatność:
Udział w seminarium jest bezpłatny.
Opcjonalne – Dane do płatności za edukacyjne pakiety
geologiczne:
Tytułem: Imprezy Edukacyjne i Muzealne Specjalne
Rachunek bankowy PAN Muzeum Ziemi w Warszawie:
48 1130 1017 0020 1462 9420 0020
Koszt jednego pakietu geologicznego: 289 zł

Udział w seminarium jest równoznaczny z akceptacją
warunków wskazanych przez Organizatora w ogłoszeniu oraz
obowiązujących regulaminów w PAN Muzeum Ziemi 
w Warszawie. 

Warunki udziału
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https://mz.pan.pl/pl/strona-glowna/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8JFVNaAwh9nd4f-85NDydjYM6K9tD20V1E6ypyOW7Pax20g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8JFVNaAwh9nd4f-85NDydjYM6K9tD20V1E6ypyOW7Pax20g/viewform
mailto:sekretariat@mz.pan.pl


Możemy przetwarzać Państwa dane, w związku z realizacją przez PAN
Muzeum Ziemi w Warszawie działań o różnorodnym charakterze,
wynikających z zapisów Statutu Muzeum nadanego przez Prezesa
Polskiej Akademii Nauk, decyzją Nr 67 z dnia 23 grudnia 2011 r.
Administratorem danych osobowych zebranych od Państwa jest Polska
Akademia Nauk, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, tel. (22) 182 60 00 /
jednostka pomocnicza: Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w
Warszawie, Aleja Na Skarpie 20/26 i 27, 00-488 Warszawa, tel. (22) 629 74
79, kontakt bezpośredni: sekretariat@mz.pan.pl
 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych,                 
z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej:
iod@pan.pl 
 Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji
zadań statutowych PAN Muzeum Ziemi w Warszawie na podstawie
zgody, niezbędności do wykonania umowy lub wypełnienia obowiązku
prawnego.
 Dostęp do Państwa danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie
upoważnionym przez PAN Muzeum Ziemi w Warszawie osobom.
 Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty
upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia
danych oraz  podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania
zgody bądź na podstawie przepisów archiwizacyjnych.
 Przysługuje Państwu żądanie dostępu do danych osobowych, ich
poprawianie, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych, o ile nie wystąpią okoliczności ograniczające
realizację tych praw i prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
 Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych
osobowy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych lub przepisy krajowe.
 Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,          
w tym w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państw
trzecich i organizacji międzynarodowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informujemy, iż:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Klauzula informacyjna RODO



Patronat honorowy


