
Fotografia dzikiej przyrody 2007 — wystawa w Muzeum Ziemi PAN

Konkurs fotograficzny pod tym tytu³em, organizowany
przez BBC Wildlife Magazine oraz Muzeum Historii Natu-
ralnej w Londynie, jest uznawany za jedno z najbardziej
presti¿owych w œwiecie przedsiêwziêæ poœwiêconych foto-
grafii przyrodniczej. Rokrocznie efektem konkursu jest
odwiedzaj¹ca kilkadziesi¹t krajów wystawa, na której s¹
prezentowane prace nagrodzone i wyró¿nione. Na tego-
roczn¹ edycjê sk³ada siê 90 fotogramów wyselekcjonowa-
nych spoœród prawie 33 tys. wykonanych przez 2973 autorów
z 78 krajów. Warto podkreœliæ, ¿e wœród wyró¿nionych
prac, pi¹ty ju¿ raz w historii, znajduje siê zdjêcie autorstwa
polskiego fotografa. W tym roku jest to Las mg³y Micha³a
Budzyñskiego, wyró¿niony w jednej z kategorii m³odzie-
¿owych konkursu (11–14 lat).

Dziêki spostrzegawczoœci, wra¿liwoœci, a czasami ³uto-
wi szczêœcia fotografa zostaj¹ zapisane, trwaj¹ce niekiedy
u³amek sekundy, epizody z ¿ycia Natury. Czasem prozaicz-
ne, a czasem niezwyk³e przez wyj¹tkowoœæ uchwyconych
scen. Fakt, ¿e mo¿emy je zobaczyæ, a z do³¹czonych krót-
kich notatek dowiedzieæ siê o sytuacjach, w jakich zdjêcia
powsta³y, ma niezwyk³y walor edukacyjny. Jest bowiem
szansa, ¿e chwila zastanowienia nad niezwyk³oœci¹, ró¿no-
rodnoœci¹, ale i dramatyzmem ¿ycia na Ziemi mo¿e siê
przyczyniæ siê do uœwiadomienia potrzeby jego ochrony.

Wystawa, goszcz¹ca w progach Muzeum Ziemi PAN
ju¿ po raz czwarty, bêdzie czynna do 29 stycznia 2008 r.

Patronat Honorowy nad wystaw¹ objêli: Minister Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Œrodowiska.
Organizatorem tourne wystawy po Polsce jest Agencja
Zegart — Jerzy Zegarliñski. Sponsorami tourne wystawy
po Polsce s¹: Nikon i Shell, a w Warszawie: Polska Funda-
cja Upowszechniania Nauki, Wydawnictwo Epograf i Izba
Gospodarcza Wodoci¹gi Polskie.
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Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Geoturystyki

— International Association for Geotourism (IAGt)

Uprzejmie informujemy, ¿e dnia 28.06.2007 r. w
Krakowie zosta³o za³o¿one Miêdzynarodowe Stowarzy-
szenie Geoturystyki — International Association for
Geotourism (IAGt).

Dzia³alnoœæ stowarzyszenia koncentruje siê na:
� integracji nauk o Ziemi i œrodowisku naturalnym

oraz o dziedzictwie górniczym i turystyce;
� promocji uniwersalnego piêkna przyrody nieo¿y-

wionej i dziedzictwa górniczego;
� promocji naukowych badañ interdyscyplinarnych

oraz kompleksowej ochronie przyrody nieo¿ywionej
i dziedzictwa górniczego;

� promocji dzia³alnoœci biznesowej w geoturystyce;
� fundowaniu stypendiów dla studentów i pracowni-

ków nauki dzia³aj¹cych w obszarze ochrony przyro-
dy i dziedzictwa górniczego.
Z wyboru cz³onków za³o¿ycieli w³adze stowarzysze-

nia objêli:
� prof. Tadeusz S³omka — prezes;
� prof. Jan Golonka — wiceprezes;
� dr in¿. Wojciech Mayer — sekretarz.

Zachêcamy do wspó³pracy wszystkich sympatyków
turystyki po obiektach geologicznych. Jest nas ju¿ kilka-
dziesi¹t osób z Polski, S³owacji, Czech, Niemiec, Francji
i W³och. Chêtnych do czynnej dzia³alnoœci chcielibyœmy
powitaæ w gronie cz³onków stowarzyszenia. Wystarczy
wype³niæ deklaracjê cz³onkowsk¹ i uiszczaæ sk³adkê
w wysokoœci 30 EUR/rok, pocz¹wszy od roku 2008.

Aktualne wiadomoœci o dzia³alnoœci stowarzyszenia za-
mieszczamy na stronie internetowej www.iageotour.com.

IAGt, wspólnie z Akademi¹ Górniczo-Hutnicz¹ oraz
Stowarzyszeniem Naukowym im. S. Staszica, wydaje
czasopismo naukowe — kwartalnik Geoturystyka (Geo-
tourism) — na razie w wersji polsko-angielskiej, ale w
niedalekiej przysz³oœci, w miarê nap³ywu artyku³ów z ró¿-
nych krajów, planujemy przejœæ na wersjê anglojêzyczn¹.
Podkreœlamy jednak, ¿e ju¿ obecnie chêtnie zamieszcza-
my artyku³y w jêzyku angielskim.

Adres redakcji: Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony
Œrodowiska i Geoturystyki, Wydzia³ Geologii, Geofi-
zyki i Ochrony Œrodowiska, Akademia Górniczo-Hut-
nicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska
(redakcja@geoturystyka.pl).

Polecamy tak¿e Pañstwa uwadze stronê internetow¹
www.geoturystyka.pl z licznymi relacjami z wypraw,
opisami obiektów geoturystycznych i forum dyskusyj-
nym. Zapraszamy do wzbogacenia strony o Pañstwa pre-
zentacje. W miarê nap³ywu prezentacji autorów spoza
Polski uruchomimy stronê anglojêzyczn¹ www.geoto-
urism.online.com

Proszê do nas pisaæ na adres: slomka@geoturystyka.pl
lub slomka@geol.agh.edu.pl

Odpowiemy na ka¿de pytanie.

Prezes Stowarzyszenia
Tadeusz S³omka

Ryc. 1. Ciemna aleja — Bob McCallion (Wielka Brytania)


