Prof. dr hab. Mariusz-Orion Jêdrysek
— podsekretarz stanu, g³ówny geolog kraju

W dniu 05.12.2005 r. premier Kazimierz Marcinkiewicz powo³a³
Mariusza-Oriona Jêdryska na stanowisko podsekretarza stanu
w Ministerstwie Œrodowiska, g³ównego geologa kraju

Prof. dr hab. Mariusz-Orion Jêdrysek urodzi³ siê 28 kwietnia 1962 r. w G³ubczycach (woj. opolskie). W latach 1980–1985 studiowa³ geologiê stratygraficzno-poszukiwawcz¹, w latach 1984–1986
mineralogiê i petrografiê w indywidualnym programie studiów na Uniwersytecie Wroc³awskim, równolegle w latach 1983–1984 studiowa³ fizykê na Uniwersytecie Wroc³awskim. W 1985 roku uzyska³
tytu³ magistra geologii, w 1989 tytu³ doktora nauk przyrodniczych (geologia) — praca doktorska
wykonana w Instytucie Fizyki UMCS. W 1998 roku zosta³ doktorem habilitowanym nauk o Ziemi w dziedzinie geologii, biogeochemii i geologii izotopowej Uniwersytetu Wroc³awskiego. Od 1999 r. profesor
nadzwyczajny, od 2004 roku profesor nauk o Ziemi.
W latach 2001–2002 odbywa³ studia menad¿erskie prowadzone przez Uniwersytet Minnesota (USA)
na SGH w Warszawie, w ramach programu Warsaw Executive Master of Business Administration.
Od 1987 r. pracownik naukowy Uniwersytetu Wroc³awskiego (od 1994 r. kieruje zorganizowan¹
przez siebie Pracowni¹ Geologii Izotopowej i Geoekologii, a w 1998 r. zosta³ kierownikiem Zak³adu
Geologii Stosowanej).
Dorobek naukowy prof. M.-O. Jêdryska obejmuje oko³o 100 prac naukowych, publikowanych w
wiêkszoœci w jêzyku angielskim w miêdzynarodowych czasopismach naukowych (w tym w kilkunastu
z tzw. listy filadelfijskiej) i ponad 100 abstraktów. By³ redaktorem Coursebook on Isotope Geology
(1990).
W ramach pracy naukowej odby³ d³ugoterminowe sta¿e w Mitsubishi Kasei i NoDai Univ. Agricultur. (Tokio) oraz Instytucie Geochemii na Uniwersytecie w Getyndze, a tak¿e kilka krótkich sta¿y
naukowych, m.in. w Kanadzie, USA, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Japonii i Tajlandii.
Prof. M.-O. Jêdrysek nale¿y do kilku miêdzynarodowych organizacji naukowych (European Society for Isotope Research, którego by³ za³o¿ycielem i pierwszym szefem, oraz European Association of
Chemistry and the Environment). Dzia³a równie¿ w wielu polskich organizacjach naukowych, m.in. w
Polskim Towarzystwie Geologicznym i Polskim Towarzystwie Mineralogicznym. Uczestniczy³ w
organizacji kilku miêdzynarodowych konferencji naukowych, kierowa³ kilkunastoma grantami. Jest
cz³onkiem kolegium redakcyjnego dwóch miêdzynarodowych czasopism: Materials and Geoenvironment (S³owenia) oraz Environmental Chemistry Letters (Springer Verlag). W 2001 r. prof. Jêdrysek by³
reprezentantem KBN do 7-osobowej komisji ds. wyboru dyrektora Pañstwowego Instytutu Geologicznego, od 2004 r. prof. Jêdrysek jest cz³onkiem Rady Naukowej Miêdzynarodowego Centrum Ekologii PAN.
W 2003 r. zorganizowa³ now¹ specjalizacjê Geochemia œrodowiska i gospodarka odpadami na kierunku geologia UWr. Od 2004 roku jest prezesem Stowarzyszenia Geologów Wychowanków Uniwersytetu Wroc³awskiego.
By³y stypendysta Japan Society for the Promotion of Science, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
Fundacji Humboldta i Groundwater Pollution (GPoll). Laureat kilku nagród rektora Uniwersytetu
Wroc³awskiego i nagrody Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Hobby: motocross, pi³ka no¿na, opera, nurkowanie
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