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Wydarzenia

Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności 
i „Dziennika Polskiego” zaprasza na kolejne spotkanie. 
Prof. Tadeusz Słomka przedstawi wykład pod tytułem  
Gaz łupkowy – mity i rzeczywistość. Spotkanie odbędzie się  
w poniedziałek, 23 stycznia 2012 r. o godz. 18.15, w auli PAU 
przy ul. Sławkowskiej 17, I p.

Prof. Tadeusz Słomka jest geolo-
giem. – My, geolodzy, jesteśmy jak de
tektywi, bardzo często zajmujemy się  
rozwiązywaniem zagadek z przeszłości,  
a poza tym często pierwsi coś rekon
struujemy. Fascynujący zawód, nie znam 
lepszego – twierdzi prof. Słomka.

Tadeusz Słomka studia w AGH 
ukończył w 1972 r., tytuł doktora uzyskał 
w 1984 (AGH); doktora habilitowanego 
– w 1995 (AGH), profesora – w 2008. 
Główne kierunki jego działalności na-
ukowej to sedymentologia, geomatema-
tyka, geoturystyka, geologia złóż. Jest 
kierownikiem Zakładu Geologii Ogólnej 
i Matematycznej. W latach 1996–1999 
był prodziekanem, a w latach 1999– 
–2005 dziekanem Wydziału Geologii, 
Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. 
Obecnie jest prorektorem AGH.

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska łączy  
w swoim programie tradycję i nowoczesność – można prze-
czytać w informatorze AGH – bo choć utrzymał wszystkie tra-
dycyjne specjalności z zakresu geologii i geofizyki stosowanej, 
tworzy również wiele nowych, odpowiadających na wyzwania  
przyszłości: z zakresu ochrony środowiska, zastosowania infor
matyki w naukach o Ziemi, odnawialnych źródeł energii czy nowych 
technologii w wykorzystaniu minerałów i skał. Jedną z takich 
specjalności jest geoturystyka, przygotowująca specjalistów po
trafiących zaspokoić ciekawość turystów, dlaczego, kiedy i w jaki 
sposób powstały wspaniałe obiekty przyrody nieożywionej (np. 
jaskinie, wąwozy, wulkany). Słowem, wydział oferuje swoim stu-
dentom wykształcenie, jakie będzie się cieszyć dużym zainte-
resowaniem w najbliższym czasie i na które zapotrzebowanie 
z roku na rok rośnie.

Prof. Tadeusz Słomka jest twórcą 
unikatowego w skali światowej czaso
pisma naukowego „Geoturystyka/Geo-
tourism”, w którym ukazują się naukowe  
i popularnonaukowe artykuły o obiek-
tach przyrody nieożywionej stanowią-
cych atrakcje turystyczne, a także twórcą 
portalu internetowego geoturystyka.pl  
prezentującego opisy wielu obiektów 
geoturystycznych świata oraz relacje  
z podróży. Jest także redaktorem i współ 
autorem anglojęzycznej książki Geo
tourism – a variety of aspects oraz Kata
logu obiektów geoturystycznych w Polsce 
opisującego najciekawsze geologiczne 
stanowiska dokumentacyjne.

Studenci lubią prof. Słomkę. Wypowiadając się w ankiecie 
na stronie www.ocen.pl, uznali go za wykładowcę sprawiedli-
wego – 4,74 pkt, a studentki za urodziwego – także 4,74 pkt, 
zaś jego zajęcia za przydatne – 4,73 pkt. Tadeusz Słomka 
jest też laureatem prestiżowego odznaczenia „Laur uśmiechu”, 
przyznawanego przez studencką brać, co można sprawdzić  
na stronie Partii Dobrego Humoru.

MARIAN NOWY
fot. AGH

Geolog o gazie łupkowym

Prof. Tadeusz Słomka

Zapraszamy na posiedzenia, które odbędą się w gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie
Informacje na temat posiedzeń i konferencji można znaleźć na stronie internetowej PAU (www.pau.krakow.pl)

19.01.2012, godz. 17.00, sala nr 24
Posiedzenie naukowe  
Komisji Etnograficznej PAU
Dr Joanna TalewiczKwiatkowska, 
Wpływ programów pomocowych dla Romów na ich sytuację 
społeczoekonomiczną w Polsce

20.01.2012, godz. 12.00, sala nr 24
Posiedzenie naukowe  
Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr hab. Witold Paweł Alexandrowicz, prof. AGH, 
Martwica w Groniu na Podhalu i jej znaczenie dla wyznaczania 
granicy Późny Glacjał – Holocen

23.01.2012, godz. 18.15, Duża Aula
Kawiarnia Naukowa  
Polskiej Akademii Umiejętności i „Dziennika Polskiego”
Prof. Tadeusz Słomka,  
Gaz łupkowy – mity i rzeczywistość

24.01.2012, godz. 11.00, sala 31
Posiedzenie naukowe  
Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Mariusz Czapla, 
W obronie Kresów Wschodnich. Walki grupy KOP  
gen. Wilhelma OrlikRuckemana we wrześniu 1939 r.

24.01.2012, godz. 11.00, Mała Aula
Posiedzenie naukowe  
Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
1. Dr Ewa Ogłoza przedstawi ocenę podręczników:

Joanna Konowalska, Sławomir Mateja, • Nasz wspólny świat. 
Podręcznik do kształcenia literackokulturowego dla klasy pierwszej 
gimnazjum. Wrocław 2009; Wydawnictwo Edukacyjne WIKING
Joanna Konowalska, Iwona Mokrzan, • Nasz wspólny świat.  
Podręcznik do kształcenia literackokulturowego dla klasy drugiej 
gimnazjum. Wrocław 2010; Wydawnictwo Edukacyjne WIKING
Joanna Konowalska, Iwona Mokrzan, • Nasz wspólny świat.  
Podręcznik do kształcenia literackokulturowego dla klasy trzeciej 
gimnazjum. Wrocław 2011; Wydawnictwo Edukacyjne WIKING

2. Dr hab. Helena Synowiec, prof. UŚ przedstawi ocenę 
podręczników:

Joanna Konowalska, Sławomir Mateja, Iwona Mokrzan • Nasz wspólny 
świat. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy pierwszej 
gimnazjum. Wrocław 2009; Wydawnictwo Edukacyjne WIKING
Joanna Konowalska, Iwona Mokrzan, • Nasz wspólny świat.  
Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy drugiej gimnazjum. 
Wrocław 2010; Wydawnictwo Edukacyjne WIKING
Joanna Konowalska, Iwona Mokrzan, • Nasz wspólny świat.  
Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy trzeciej gimnazjum. 
Wrocław 2011; Wydawnictwo Edukacyjne WIKING

25.01.2012, godz. 16.15, Mała Aula
Posiedzenie naukowe  
Komisji Historii Nauki PAU
Prof. Konrad Rudnicki,  
Historia odkrycia galaktyk

25.01.2012, godz. 18.00, Duża Aula
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
1. Wojciech Ganczarek,  
Dwie kultury – pół wieku później
2. Katarzyna Kwarcińska,
Czy Polska może stać się drugą Norwegią? Refleksje z podróży

30.01.2012, godz. 16.15, Mała Aula
Posiedzenie naukowe  
Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. Jan Prokop, Prof. Jerzy Zdrada,  
Co Polska może wnieść do Europy
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