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Ministerstwo Œrodowiska zagra³o z Wielk¹ Orkiestr¹ Œwi¹tecznej Pomocy
Tegoroczny 19. Fina³ Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy rozpocz¹³ siê na poziomie 320 metrów
w Zabytkowej Kopalni Wêgla Kamiennego Guido w Zabrzu.
Wspólnie z fundacj¹ Jerzego
Owsiaka po raz kolejny zagra³o
tak¿e Ministerstwo Œrodowiska. Podczas 19. Fina³u Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy podsekretarz stanu w Ministerstwie
Œrodowiska, g³ówny geolog kraju dr Henryk Jacek Jezierski wystawi³ na aukcjê przygotowany przez Pañstwowy
Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy okaz
³upka gazowego – najbardziej medialnej ska³y ubieg³ego
roku.
Jak powiedzia³ minister Jezierski: £upek gazowy to jest
w³aœnie nadzieja na wielki gaz. Wystawiamy go na Allegro,
¿eby ktoœ go kupi³, tê nadziejê gazow¹ postawi³ u siebie,
a tym samym pomóg³ chorym dzieciom i da³ im nadziejê
na zdrowie. Ta ska³a wydobyta jest z g³êbokoœci 4 tys. m,
ma 420 mln lat!
Ministerstwo wystawi³o na aukcje internetowe równie¿
du¿e, ekologiczne torby, które zosta³y zaprojektowane przez
Ewê Jagielsk¹-¯ak i ozdobione przez aktorów, prezenterów telewizyjnych, piosenkarzy i projektantów mody. Zna-

Ryc. 1. Okaz ³upka gazowego wystawionego na aukcjê WOŒP
przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Œrodowiska, g³ównego
geologa kraju Henryka Jacka Jezierskiego Fot. Wit £abaszewski

ne osoby zachêca³y w ten sposób do u¿ywania przyjaznych
œrodowisku, modnych toreb wielokrotnego u¿ytku i rezygnacji z jednorazowych torebek.
Maja Kowalska

Geopic, czyli geologiczne zdjêcie dnia

Serwis internetowy Geopic.pl – geologiczne zdjêcie
dnia powsta³ w lutym 2010 r. Od pocz¹tku spotka³ siê z bardzo du¿ym zainteresowaniem. Jego odbiorcami s¹ g³ównie
naukowcy, studenci, uczniowie i nauczyciele, jednak¿e
strona ta przeznaczona jest dla wszystkich osób, które
wykazuj¹ zainteresowania przyrodnicze. Obecnie jest to
jeden z najchêtniej odwiedzanych serwisów o szeroko
pojêtej tematyce geologicznej i geoturystycznej w Polsce –
w ci¹gu niespe³na roku zanotowano prawie 130 tys. wejœæ
na stronê, a tylko podczas ostatniego miesi¹ca ok. 20 tys.
wejœæ. Na podkreœlenie zas³uguje równie¿ fakt, ¿e serwis
ma tak¿e swoje konto na facebooku, gdzie zrzesza ju¿
ponad 500 sympatyków. Spo³ecznoœæ fanów Geopic.pl
wci¹¿ wzrasta.
Ide¹ serwisu jest popularyzacja wiedzy geologicznej i
geoturystycznej poprzez zamieszczanie – w miarê mo¿liwoœci – codziennie nowego zdjêcia prezentuj¹cego ciekawe struktury czy zjawiska geologicznie; nie brakuje tak¿e
doskona³ych zdjêæ skamienia³oœci. Na stronie mo¿na znaleŸæ zarówno fotografie okazów widzianych pod mikroskopem, przyk³ady form ukszta³towania powierzchni Ziemi,
tropy dinozaurów, jak i rzeŸbê z piaskowca na cmentarzu
na warszawskich Pow¹zkach.
Prezentowane w serwisie zdjêcia s¹ opatrzone krótkim
opisem przygotowanym przez profesjonalnych geologów.
U³atwienie w wyszukiwaniu zdjêæ stanowi ich podzia³ na
piêæ kategorii: ogólne, sedymentologia, skamienia³oœci,
ska³y i minera³y oraz tektonika. W bazie znajduje siê obecnie ok. 250 zdjêæ, a codziennie przybywaj¹ nowe.
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Ryc. 1. Lej krasowy w obrêbie skoœnie warstwowanych, wêglanowych osadów mioceñskich (neogen), Zapadlisko Przedkarpackie,
Smerdyna, Polska. Wszystkie zdjêcia w artykule pochodz¹ ze
strony internetowej www.geopic.pl. Fot. Z. Remin

