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WYDARZENIA
Wielka przyjemnoœæ malowania gór. Wystawa malarstwa Agaty Olszyñskiej
– 16.10–30.11.2012, Muzeum Geologiczne Pañstwowego Instytutu Geologicznego
– Pañstwowego Instytutu Badawczego, Warszawa
Malarstwo jest zajêciem wymagaj¹cym cierpliwoœci –
sam zachwycaj¹cy pomys³ nie wystarczy, trzeba umieæ
zamieniæ go na równie piêkny obraz. Dlatego czasem zapominam, co przedstawiaj¹ obrazy, które malujê – podczas
tworzenia obrazu to nie takie wa¿ne. Najwa¿niejsze, by
umieæ to „coœ” przetworzyæ po swojemu, tak by powsta³
udany obraz, utrwaliæ swoje wra¿enie, zapisaæ na p³ótnie
ulotne kolory, wspomnienia, kszta³ty. Tak siê sk³ada, ¿e
prêdzej czy póŸniej, i niezale¿nie od pierwotnych planów,
tym „czymœ” okazuj¹ siê góry... albo chocia¿ pagórki.
Wystawa w Muzeum Geologicznym Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego,
jak zawsze, by³a wielk¹ przyjemnoœci¹. W jego zabytkowych wnêtrzach obrazy prezentuj¹ siê lepiej ni¿ w galeriach
sztuki. Niepowtarzalna atmosfera tego miejsca stanowi

doskona³e t³o dla sztuki. Nie wspominaj¹c ju¿ oczywiœcie
o ogromnym – i bardzo dla mnie mi³ym – zainteresowaniu
wystaw¹.
Wracaj¹c do gór: niemal wszystkie pejza¿e pochodz¹
z Polski i pokazuj¹ ró¿norodnoœæ krajobrazów naszego kraju.
Nie wszystkie s¹ radosne i sk¹pane w s³oñcu. Niektóre
zachwycaj¹ mroczn¹, zagadkow¹ atmosfer¹, surowoœci¹
granitowych ska³, smutkiem polodowcowych, przestrzennych krajobrazów, tajemnic¹ spowitych mg³¹ urwisk. To
tak¿e jest piêkne i warte pokazania.
Mam nadziejê, ¿e zwiedzanie tej wystawy by³o przyjemnoœci¹ i zachêt¹ do podziwiania piêkna przyrody.
Agata Olszyñska
Serwis fotograficzny na str. 94

Beneficjenci Stypendium Naukowego im. Krzysztofa Beresa na rok 2013
w Polskim Towarzystwie Geologicznym
Zarz¹d G³ówny Polskiego Towarzystwa Geologicznego
(ZG PTG) przyznaje co roku stypendium im. Krzysztofa
Beresa wyró¿niaj¹cym siê pracownikom naukowym w okresie pierwszych 5 lat pracy zawodowej na podstawie konkursu projektów badawczych na nastêpny rok. Wnioski
nale¿y sk³adaæ do 15 maja do biura ZG PTG. Poni¿ej
przedstawiono sylwetki laureatów ostatniego konkursu.
Paulina Minor-Wróblewska, doktorantka w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Urodzi³a siê w D¹browie Tarnowskiej. W latach 2004–2009
studiowa³a geologiê w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagielloñskiego (ING UJ). Pracê magistersk¹
„Granica ordowik/sylur w profilu ¯danowa w Górach Bardzkich (Sudety)” przygotowa³a pod opiek¹ dr El¿biety Porêbskiej. W 2009 r. rozpoczê³a studia doktoranckie na Wydziale
Biologii i Nauk o Ziemi ING UJ. Pod kierunkiem dr. hab.
Stanis³awa Leszczyñskiego przygotowuje pracê doktorsk¹
dotycz¹c¹ rekonstrukcji p³ytkomorskich stref karpackich
basenów fliszowych w paleocenie i dolnym eocenie, g³ównie na podstawie analizy glonów koralinowych oraz szcz¹tków innych organizmów wystêpuj¹cych w obrêbie fliszu.
Doktorantka posiada doœwiadczenie zawodowe nabyte m.in.
na uniwersytetach w Rumunii i we W³oszech podczas wyjazdów stypendialnych oraz w trakcie uczestnictwa w licznych konferencjach krajowych i miêdzynarodowych. Mimo
pocz¹tkowego etapu pracy naukowej w okresie 2010–2012
opublikowa³a ju¿ 13 prac, w tym 5 wspólnych, g³ównie
w materia³ach konferencji miêdzynarodowych.
Nale¿y podkreœliæ zaanga¿owanie doktorantki w dzia³alnoœæ naukow¹ i promocyjn¹ ING UJ, m.in. poprzez prowadzenie zajêæ dydaktycznych, udzia³ w Festiwalu Nauki
oraz w Ma³opolskiej Nocy Naukowców, a tak¿e prace
w komitetach organizacyjnych konferencji naukowych.
Uznanie komisji stypendium im. Krzysztofa Beresa
zyska³ projekt badawczy „Egzotyki wapieni glonowych
z piaskowców ciê¿kowickich (p³aszczowina œl¹ska) polskich
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Karpat zewnêtrznych: analiza mikrofacjalna i interpretacja
p³ytkomorskich œrodowisk wêglanowych w paleogenie”.
Rafa³ Damaziak, doktorant w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagielloñskiego. Urodzi³ siê
3 czerwca 1985 r. w Kwidzynie w województwie pomorskim,
gdzie ukoñczy³ Technikum Chemiczne w Zespole Szkó³
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Sk³odowskiej-Curie.
W 2005 r. rozpocz¹³ jednolite studia magisterskie na kierunku geologia w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagielloñskiego. Obroni³ pracê magistersk¹ z zakresu
paleontologii krêgowców i uzyska³ tytu³ zawodowy magistra
geologii o specjalizacji stratygraficzno-paleontologicznej
w 2010 r. W 2011 r. zosta³ przyjêty na studia doktoranckie
w ING UJ, gdzie przygotowuje dysertacjê doktorsk¹ pod
kierunkiem prof. dr. hab. Mariana A. Gasiñskiego z zakresu
mikropaleontologii otwornicowej utworów kredy i paleocenu
jednostki skolskiej. Na razie ma skromny dorobek – jedn¹
publikacjê zagraniczn¹ w materia³ach konferencyjnych.
Wyró¿nia siê zaanga¿owaniem w dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ macierzystego instytutu, w którym wykaza³ siê rzetelnoœci¹ w prowadzeniu æwiczeñ w ramach kursów „Geologia
dynamiczna” i „Podstawy paleontologii” oraz serii wyk³adów dla m³odzie¿y licealnej we wspó³pracy z Krakowskim
M³odzie¿owym Towarzystwem Mi³oœników Nauk i Sztuk.
Pracowa³ aktywnie w samorz¹dzie studenckim, Kole Naukowym Geologów Studentów UJ i organizacjach charytatywnych. Wspomaga dzia³alnoœæ biura ZG PTG, promowa³
ING UJ na Festiwalu Nauki w Krakowie oraz podczas Ma³opolskiej Nocy Naukowców, a dodatkowo przewodniczy
Komisji Stypendialnej Wydzia³u Biologii i Nauk o Ziemi UJ
oraz jest wspó³organizatorem XXII Konferencji Naukowej
Sekcji Paleontologicznej PTG w Tyñcu.
Stypendium im. Krzysztofa Beresa na rok 2013 przyznano Rafa³owi Damaziakowi na realizacjê projektu badawczego „Granica kreda-paleocen jednostki skolskiej rejonu
Dynowa na podstawie analizy mikropaleontologicznej”.
Andrzej Paulo
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Ryc. 5. „Zachodz¹ce s³oñce oœwietla Granaty”
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