
Zielone laury dla zas³u¿onych dla ochrony œrodowiska

Jakie polskie firmy s¹ liderami w pozyskiwaniu kra-

jowych i unijnych œrodków pomocowych na realizacjê

proekologicznych inwestycji? Odpowiedzi¹ s¹ wyniki

konkursu Zielony Laur dla najlepszych w Polsce firm,

instytucji i osób zas³u¿onych dla ochrony œrodowiska

To ju¿ trzecia edycja tego presti¿owego konkursu. Fir-
ma Termochem z Pu³aw zdoby³a nagrodê za instalacje w
zak³adach energetycznych i chemicznych w Polsce, jak i w
innych krajach UE. Zielone laury trafi³y równie¿ do kielec-
kiej Hydrogeotechniki oraz do dwóch firm pracuj¹cych na
rzecz Elektrowni Turów w Bogatyni (ELTUR-WAPORE i
WASA).

W kategorii osób szczególnie zas³u¿onych dla ochrony
œrodowiska przyznano nagrody za wk³ad w tworzenie pol-
skiego systemu funduszy ekologicznych. Zwyciêzcami
okazali siê: prof. Józef Kozio³ i prof. Maciej Nowicki.
Poœmiertnie uhonorowano równie¿ prof. Stefana
Koz³owskiego, ministra œrodowiska w rz¹dzie Jana
Olszewskiego. Nagrody przyznano za wk³ad w tworzenie
systemu finansowania ochrony œrodowiska w Polsce.

W kategorii dla instytucji naukowo-badawczych laury
przypad³y Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej
za opracowanie i wdra¿anie systemu wykrywania ska¿eñ

przed ujêciami wody dla miast na g³ównych rzekach. Dru-
ga nagrodzona instytucja to Pañstwowy Instytut Geolo-
giczny. Wysoko oceniono wypracowan¹ w nim metodologiê
przygotowywania map ska¿eñ gruntów metalami i sub-
stancjami ropopochodnymi. S¹ one œwietn¹ pomoc¹ w
przygotowywaniu planów i studiów zagospodarowania
gruntów przez samorz¹dy oraz w³adze wojewódzkie.

Gala konkursu mia³a miejsce w Warszawie 25.10.2007 r.
Towarzyszy³a jej sesja Droga do polskiego sukcesu — sys-

tem finansowania ochrony œrodowiska. Honorowymi
patronami konkursu zostali: prezes Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska, g³ówny inspektor Ochrony Œrodowi-
ska i przewodnicz¹cy Konwentu Prezesów Wojewódzkich
Funduszy Ochrony Œrodowiska.

Ju¿ w styczniu przysz³ego roku odbêdzie siê druga czêœæ
Zielonych Laurów. Tym razem poznamy samorz¹dowych
liderów proekologicznej dzia³alnoœci.
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Konkurs fotografii geologicznej Geologia z profilu i en face
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Geolodzy z racji swego zawodu spêdzaj¹ du¿o czasu w
terenie i s¹ wyczuleni na formy otaczaj¹cego œwiata przy-
rody. Obcuj¹c z malowniczymi formacjami skalnymi, for-
mami erozyjnymi czy barwnymi przek³adañcami osadów,
odczuwaj¹ potrzebê utrwalenia i przekazania innym piêkna
górskich szczytów, w¹wozów rzecznych, a czasem filigra-
nowych skamienia³oœci, dostrze¿onych w niepozornym
kamyku. Wielu pionierów geologii upamiêtnia³o swoje
odczucia estetyczne, szkicuj¹c widoki odwiedzanych, nie-
kiedy bardzo egzotycznych okolic. Znaczna czêœæ potocz-
nej wiedzy o wygl¹dzie odleg³ych krain i trudno
dostêpnych okolic by³a czerpana z ilustracji zamieszczo-
nych w terenowych szkicownikach podró¿ników i przy-
rodników, w tym geologów.

Wynalezienie aparatu fotograficznego pozwoli³o doku-
mentowaæ swoje wyprawy nawet tym, którzy nie maj¹
talentów plastycznych. Rozwój fotografii cyfrowej umo-
¿liwia uwiecznienie za pomoc¹ lekkiego aparatu setek i
tysiêcy zdjêæ podczas jednego „wypadu” w teren.

Konkurs fotografii geologicznej Geologia z profilu i en
face jest okazj¹ do tego, aby z wielu zdjêæ, wykonywanych
przez pracowników Pañstwowego Instytutu Geologiczne-
go, wybraæ i pokazaæ te, których piêkno zas³uguje na pre-
zentacjê. Jest on jednoczeœnie zachêt¹ do uwa¿niejszego
przyjrzenia siê nieo¿ywionej i o¿ywionej przyrodzie, jaka
nas otacza, i dostrze¿enia w niej kategorii estetycznych,
które czasem umykaj¹ „szkie³ku i oku” badacza, skupione-
go na opisie zjawisk geologicznych.

Pierwsza edycja konkursu fotografii geologicznej dla
pracowników Pañstwowego Instytutu Geologicznego
zosta³a przeprowadzona w 2005 r. Du¿e zainteresowanie,
jakim cieszy³ siê konkurs, sk³oni³o organizatorów do pono-
wienia go w 2007 r. Druga edycja zaowocowa³a
nades³aniem oko³o 100 fotogramów od 20 autorów.

Przys³ane zdjêcia cechowa³a du¿a ró¿norodnoœæ tema-
tyczna: pocz¹wszy od typowych zdjêæ dokumentacyjnych
na artystycznych kompozycjach skoñczywszy. Zdjêcia
pochodz¹ z ró¿nych regionów Polski i œwiata.

W dniu 18 stycznia 2008 r. nast¹pi³o otwarcie pokon-
kursowej wystawy fotogramów Geologia z profilu i en
face, której towarzyszy³o wrêczenie nagród zwyciêzcom
konkursu. I miejsce przyznano Dorocie Karmasz za zdjêcie
Demianowskiej Jaskini Lodowej na S³owacji, II miejsce —
Iwonie Walentek za fotografiê Etny po wybuchu w 1992 r.,
a III miejsce — Jackowi KoŸmie za fotografiê jeziora
antropogenicznego. Dodatkowo wrêczono trzy wyró¿nie-
nia.

Wystawa bêdzie czynna do koñca kwietnia br. Czêœæ
zdjêæ bêdzie mo¿na wykorzystaæ do plenerowej wystawy
planowanej na maj tego roku.

Prezentowane na wystawie fotografie bêd¹ za zgod¹
autorów wykorzystywane w wydawanych przez PIG opra-
cowaniach popularnonaukowych i edukacyjnych.

Lidia Adach & W³odzimierz Mizerski
Serwis fotograficzny na str. 85, 167, 168
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Zdjêcie na ok³adce: Demianowska Jaskinia Lodowa na S³owacji. Fot. Dorota Karmasz — I miejsce w konkursie fotografii geologicz-
nej Geologia z profilu i en face — Warszawa, 18.01.2008 (patrz str. 107)
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Ryc. 2. Jezioro antropogeniczne — Jacek KoŸma (III miejsce)

Ryc. 1. Okolice Etny po wybuchu w 1992 r. — Iwona Walentek (II miejsce)

Konkurs fotografii geologicznej Geologia z profilu i en face

Warszawa, 18.01.2008 (patrz str. 107)
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Ryc. 6. Lodowiec Stein w Alpach Berneñskich, Szwajcaria
— Magda Derkacz (wyró¿nienie)

Ryc. 4. Skaliste wybrze¿e Morza Joñskiego, zat. Jale, Albania
— Monika Krzeczyñska (wyró¿nienie)

Ryc. 5. Sto¿ek aktywnego wulkanu b³otnego, Krym, Ukraina
— Pawe³ Karamañ (wyró¿nienie)

Ryc. 3. Ró¿ne formy rzadkich nacieków aragonitowych w
Ochtiñskiej Aragonitowej Jaskini w S³owackim Krasie —
Pawe³ Ró¿añski (wyró¿nienie)

Konkurs fotografii geologicznej Geologia z profilu i en face

Warszawa, 18.01.2008 (patrz str. 107)
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