I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika
ul. Słowackiego 2
34-300 Żywiec
e-mail: biuro@lo-zywiec.pl

23.01.2019

Konkurs geologiczny
Państwowego Instytutu
Geologicznego
Rusza 20-ta - jubileuszowa edycja konkursu geologiczno-środowiskowego Nasza Ziemia - środowisko
przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro. W tym roku zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych do bacznej obserwacji świata, a w szczególności żywiołów rządzących
naszą planetą i ich wpływu na nasze życie!
Potęga żywiołów Ziemi

Mieszkamy na planecie żywiołów. Staramy się je poznać, zrozumieć, a nawet okiełznać i
wykorzystać ich moc. Z pewnym wyprzedzeniem i w miarę precyzyjnie potrafimy już dziś
przewidzieć wylewy rzek, uderzenia huraganów, a nawet upadek meteorytu, ale
kataklizmy natury geologicznej często pozostają dla nas tajemnicą niemal do ostatnich
sekund przed ich nadejściem. Wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, fale tsunami to
fascynujące i jednocześnie przerażające spektakle przyrody, uwalniające w ułamkach
sekund niszczycielską energię, która przypomina nam o potędze żywiołów i bezradności
człowieka wobec sił natury.
W długiej, liczącej około 4,6 miliarda lat historii Ziemi zjawiska te zdarzały się
wielokrotnie. Właściwie od momentu, kiedy Ziemia ostygła i utworzyła się jej twarda
skorupa skalna, podlegała ona nieustannym zmianom zachodzącym pod wpływem
żywiołów obdarzonych ogromną siłą – destrukcyjną, ale też twórczą. Zarówno w
przeszłości, jak i w teraźniejszości kształtują one oblicze świata! Drogi uczestniku
konkursu. Puść wodze swojej wyobraźni, fantazji i udaj się w podróż, której celem będzie
spotkanie z najpotężniejszym Twoim zdaniem z żywiołów, który najmocniej odcisnął swoje
piętno w wyglądzie naszej planety lub spowodował największe jej spustoszenie.

UWAGA!
Laureaci trzech pierwszych miejsc w finale ogólnopolskim na poziomie szkół
ponadgimnazjalnych zdobywają w tym roku indeksy wyższych uczelni:

* Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
* Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
Życzymy miłej zabawy i sukcesu w konkursie!
LINK do strony konkursowej
LINK do strony PIG-PIB
województwa śląskiego.
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