
Wystawa Ska³y i skamienia³oœci polskich pla¿
Gdañsk-Oliwa, 1.02.2008

Dnia 1 lutego 2008 r. w Oddziale Geologii Morza

Pañstwowego Instytutu Geologicznego w Gdañsku-Oli-

wie zosta³a otwarta wystawa Ska³y i skamienia³oœci pol-

skich pla¿.

Jest to pierwsza ekspozycja geologiczna w tym oddzia-

le, która ma na celu edukacjê i popularyzacjê wiedzy z

zakresu historii geologicznej wybrze¿a po³udniowego

Ba³tyku, ze szczególnym uwzglêdnieniem rejonu aglo-

meracji trójmiejskiej. Wystawa jest skierowana do osób,

które chc¹ pog³êbiæ swoj¹ wiedzê nt. zamieszkiwanego

przez nie regionu. Eksponaty wybrano ze zbiorów

zgromadzonych przez pracowników Oddzia³u Geologii

Morza PIG oraz z najcenniejszych zbiorów udostêpnio-

nych przez kolekcjonera hobbystê Bartosza Glinkê. Ekspo-

zycja Ska³y i skamienia³oœci polskich pla¿ prezentuje

okazy, które po- chodz¹ z klifów Kêpy Red³owskiej (Gdy-

nia Or³owo) i Kêpy Oksywskiej (Gdynia Babie

Do³y–Mechelinki), a wiêc najbardziej charakterystyczne

dla tej w³aœnie strefy wybrze¿a morskiego. Za³o¿eniem

organizatorów wystawy by³o pokazanie piêkna przyrodni-

czego trójmiejskich pla¿, a tak¿e wzbudzenie w jej

odbiorcach zainteresowania geologi¹ regionu. Zagadnie-

nia dotycz¹ce historii geologicznej pla¿ Trójmiasta oraz

charakterystyki petrograficznej i paleontologicznej oka-

zów przedstawiono w formie za³¹czników tekstowych i

graficznych. Ciekawostk¹ ekspozycji jest plansza przed-

stawiaj¹ca drzewo rodowe grup prezentowanych organi-

zmów oraz najnowsza tabela stratygraficzna.

Mam nadziejê, ¿e edukacyjny cel przedsiêwziêcia bêdzie

przynosi³ efekty oraz pozwoli na pog³êbianie i uporz¹dko-

wanie wiedzy geologicznej przeciêtnych odbiorców, czê-

sto s³abo zorientowanych w problematyce geologii —

g³ównie m³odzie¿y szkolnej, studentów, a tak¿e kolekcjone-

rów. Ekspozycja mo¿e jednoczeœnie pe³niæ funkcjê swoistej

wizytówki Oddzia³u Geologii Morza Pañstwowego Insty-

tutu Geologicznego, promuj¹cej jego dzia³alnoœæ. W naj-

bli¿szej przysz³oœci planuje siê bowiem poszerzenie

wystawy o inne zagadnienia zwi¹zane z geologi¹ morza.
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Stowarzyszenie Emerytowanych Pracowników PIG

Z przyjemnoœci¹ zawiadamiam, ¿e w dniu 29 listopa-

da 2007 r. S¹d Rejonowy dla Miasta Sto³ecznego War-

szawy zarejestrowa³ Stowarzyszenie Emerytowanych

Pracowników Pañstwowego Instytutu Geologicznego.

Celem nowo powsta³ej grupy jest dzia³alnoœæ

zwi¹zana ze wspieraniem emerytowanych pracowników

PIG. Bêdzie to realizowane m.in. przez:

� organizowanie ró¿nych form dzia³alnoœci emerytowa-

nych pracowników;

� zbieranie i publikowanie ich wspomnieñ;

� organizowanie pomocy dla emerytowanych pracow-

ników.

Cz³onkiem zwyczajnym stowarzyszenia mo¿e zostaæ

ka¿da osoba fizyczna po osi¹gniêciu ustawowego wieku

emerytalnego lub po przejœciu na wczeœniejsz¹ emerytu-

rê b¹dŸ rentê, pod warunkiem, ¿e by³a ona pracownikiem

Pañstwowego Instytutu Geologicznego w dowolnym

okresie swojego ¿ycia. Statut organizacji przewiduje

równie¿ obecnoœæ cz³onków wspieraj¹cych oraz

cz³onków honorowych.

W dniu 16 stycznia 2008 r. na I Walnym Zgroma-

dzeniu Stowarzyszenia Emerytowanych Pracowni-

ków PIG wybrano zarz¹d w nastêpuj¹cym sk³adzie:

� Maciej Podemski — prezes,

� Janusz Drzewiñski — wiceprezes,

� Zbigniew Werner — sekretarz,

� Barbara S³oniewicz — skarbnik,

� Bo¿enna Budzicka, Barbara Rybicka-Grochowska

i Janusz Uberna — cz³onkowie.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt.

Stowarzyszenie EP PIG

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

e-mail: maciej.podemski@pgi.gov.pl

tel. 022-849-53-51 w. 343

tel. kom. 0-601-325-870

Prezes Stowarzyszenia

Maciej Podemski


