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Aktualnoœci Stowarzyszenia Galicia Tectonic Group
Za³o¿one w 1999 r. Stowarzyszenie
Galicia Tectonic Group pocz¹wszy od
2005 r. jest organizacj¹ po¿ytku publicznego. Dzia³alnoœæ stowarzyszenia ma
na celu przede wszystkim integracjê i
stymulacjê badañ tektonicznych, wymianê informacji naukowej w zakresie geologii i geofizyki oraz promocjê osi¹gniêæ
nauki w zakresie geologii i geofizyki. Cz³onkami naszej
organizacji s¹ pracownicy instytucji naukowych: Austrii,
Polski, S³owacji, Wêgier i Wietnamu.
Na zebraniu w dniu 15.02.2007 r. Zarz¹d Stowarzyszenia GTG w celu promowania osi¹gniêæ w zakresie geologii
strukturalnej i regionalnej zdecydowa³ o przyznaniu nagrody im. Bohdana Œwiderskiego za lata 2004 i 2005. Laureatem nagrody za rok 2004 zosta³ Vrato Hurai (Bratys³awa)
za wspó³autorstwo artyku³u Wczesny hydrotermalny kras
w jaskiniach wadycznych Niskich Tatr w œwietle badañ izotopów trwa³ych i inkluzji ciek³ych (Fluid inclusion and stable isotopic evidence for early hydrothermal karstification
in vadose caves of the Nízke Tatry Mountains (Western Carpathians), opublikowanego w Geologica Carpathica, vol.

55, nr 5, str. 421–429. Laureatem nagrody za rok 2005
zosta³ László Fodor (Budapeszt) za wspó³autorstwo artyku³u Zarys struktur neotektonicznych i morfotektonika zachodniej i centralnej czêœci Basenu Panoñskiego (An outline
of neotectonic structures and morphotectonics of the
western and central Pannonian Basin), opublikowanego w
Tectonophysics, vol. 410, nr 1, str. 15–41.
Laureatem kolejnej nagrody im. Staszka Bruda za rok
2007, przyznanej w dniu 13.04.2007 r., zosta³ Jiøi Sláma
(Praga) za prezentacjê Zachowanie siê cyrkonu w ska³ach
wysokiego stopnia metamorfizmu na podstawie badañ izotopów Hf, pierwiastków œladowych i tekstur (Behaviour of
zircon in high-grade metamorphic rocks — Evidence from
Hf isotopes, trace elements and textural studies), autorstwa
J. Slámy, J. Košlera i R.B. Pedersena, przedstawion¹ na 5. spotkaniu Œrodkowoeuropejskiej Grupy Badañ Tektonicznych
(ryc. 1). Nagroda ta jest przyznawana m³odym naukowcom
skupionym w Œrodkowoeuropejskiej Grupie Badañ Tektonicznych w celu zachêcenia ich do jak najlepszego prezentowania wyników badañ.
W dniu 24.09.2007 r., podczas spotkania GeoPomerania 2007, sekretarz GTG Witold Zuchiewicz otrzyma³
Medal Serge von Bubnoffa, przyznany przez Deutsche
Gesellschaft fûr Geowissenschaften za badania nad neotektonik¹ Polski oraz organizacjê prac naukowych w tym
zakresie.
W marcu 2007 r. N.Q. Cuong, A. Œwierczewska i A. Tokarski przeprowadzili kilkudniowe rekonesansowe badania w Peru w rejonach wystêpowania silnych trzêsieñ zie-

Ryc. 1. Jiøi Sláma odbiera Nagrodê im. Staszka Bruda. Od lewej:
K. Schulman, J. Sláma, A. Œwierczewska, W. Zuchiewicz. Fot.
M. Rauch

Ryc. 2. Mur inkaski w Cuzco. Œciœle dopasowane bloki
granitowe u³o¿one bez u¿ycia zaprawy s¹ pozbawione spêkañ. Fot.
A. Œwierczewska

Ryc. 3. Mur œwi¹tyni preinkaskiej w Chavin de Huantar. Przestrzenie pomiêdzy blokami s¹ wype³nione piaszczyst¹ zapraw¹. Na niektórych widaæ spêkania lub uskoki. Fot. A. Œwierczewska
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mi. Obiektem tych badañ by³y tektonicznie spêkane klasty
w holoceñskich ¿wirach ods³oniêtych w nadmorskim klifie
w Limie oraz œciany budowli inkaskich (Cuzco) i preinkaskich (Chavin de Huantar). Wyniki rekonesansu wskazuj¹
na wyraŸn¹ zale¿noœæ liczby spêkanych klastów od litologii ¿wirów oraz na zale¿noœæ liczby spêkanych bloków od
zawartoœci spoiwa w murach budowli (ryc. 2, 3). Badania
by³y prowadzone na koszt uczestników.
W listopadzie 2007 r. ten sam zespó³ przeprowadzi³ kilkudniowy rekonesans na Pomorzu Zachodnim (Niemcy i
Polska). Otrzymane wyniki nawi¹zywa³y do wyników
badañ prezentowanych przez A. Piotrowskiego (PIG) podczas spotkania GeoPomerania 2007, dotycz¹cych relacji
pomiêdzy trzêsieniami ziemi a ba³tyckimi tsunami. Celem
rekonesansu by³o rozpoznanie wystêpowania spêkanych
tektonicznie klastów w tym rejonie. Podczas badañ prowadzonych w ramach programu UE Mapa morfotektoniczna
obszaru nizin europejskich — MELA (Morphotectonic
Map of the European Lowland Area) stwierdzono wystêpowanie spêkanych klastów w fluwioglacjalnych ¿wirach

ods³oniêtych w nadmorskim klifie w Rewalu i Siano¿êtach
oraz w ¿wirowni w Goleniowie.
W czerwcu 2007 r. odby³ siê wyjazd naukowy M. Banasia w Karpaty Wschodnie (Rumunia), sponsorowany
czêœciowo przez GTG. Celem wyjazdu by³o zebranie prób
egzotyków pochodz¹cych z niszczenia pod³o¿a Karpat
zewnêtrznych. Zebrany materia³ bêdzie u¿yty przez M. Paszkowskiego do rekonstrukcji paleogeograficznych obszaru
karpackiego.
W dniach 25–26.09.2007 r. w Szczecinie, w ramach
spotkania GeoPomerania 2007, odby³a siê sesja neotektoniczna zatytu³owana Neotektonika przekraczaj¹ca granice
platform zachodnio- i wschodnioeuropejskiej (Neotectonics cross-bordering the Western and Eastern European
Platform), wspó³organizowana przez GTG. Szczegó³owe
sprawozdanie z tej sesji zosta³o zamieszczone w
Przegl¹dzie Geologicznym, vol. 55, nr 12, str. 1101.
Wiêcej informacji mo¿na znaleŸæ na stronie
http://www.igf.fuw.edu.pl/GaliciaTGroup/.
Anna Œwierczewska, Antoni Tokarski & Witold Zuchiewicz

Miêdzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO 2007
Poznañ, 20–23.11.2007
W dniach 20–23 listopada w Poznaniu odby³y siê 19. Miêdzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO 2007. Honorowy patronat nad targami obj¹³ minister œrodowiska prof. dr
hab. in¿. Maciej Nowicki.
Tegoroczne targi POLEKO by³y imprez¹ znacznie wiêksz¹
od ich poprzedniej edycji — ekspozycja zajê³a powierzchniê
ponad 18 000 m2. Uczestniczy³o w nich ponad 1000
wystawców z 21 krajów: Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Lichtensteinu,
Litwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji, S³owacji, Stanów
Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i
W³och. Obecne by³y narodowe reprezentacje: Czech,
Danii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Norwegii i Szwecji. W tym
roku targi zwiedzi³y ponad 23 tysi¹ce osób z 32 krajów.
Zaprezentowano najnowsze rozwi¹zania z zakresu
ochrony œrodowiska i gospodarki komunalnej w sektorach
tematycznych: Woda i œcieki; Odpady, recykling, utrzymanie czystoœci i porz¹dku; Energia i odnawialne Ÿród³a energii;
Powietrze,
ha³as
i
wibracje;
Aparatura
kontrolno-pomiarowa oraz Edukacja ekologiczna.
Tematem wiod¹cym imprezy, z uwagi na rosn¹ce w
Unii Europejskiej znaczenie proekologicznej polityki
energetycznej, by³y odnawialne Ÿród³a energii. W marcu
2007 r. kraje cz³onkowskie Unii Europejskiej przyjê³y plan
dzia³añ integruj¹cy politykê klimatyczn¹ i energetyczn¹
Wspólnoty. Na targach prezentowana by³a specjalna ekspozycja — Salon Czystej Energii, poœwiêcona najnowszym rozwi¹zaniom z zakresu energetyki odnawialnej.
Ekspozycja ta, po raz siódmy organizowana w ramach
POLEKO, w tym roku nabra³a szczególnego znaczenia.
Zosta³a ona zorganizowana we wspó³pracy z izbami i stowarzyszeniami zajmuj¹cymi siê propagowaniem energii odnawialnej: Polsk¹ Izb¹ Gospodarcz¹ Energetyki Odnawialnej,
Polsk¹ Izb¹ Biomasy oraz Polskim Towarzystwem Energety-
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ki S³onecznej. Na stoiskach eksperci udzielali informacji
na temat nowoœci w technologiach wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii.
Poza Salonem Czystej Energii odby³o siê kilka wydzielonych ekspozycji specjalnych: Salon Recyklingu, Salon
Aparatury Kontrolno-Pomiarowej, Park Techniki Komunalnej oraz Salon Nauka dla Œrodowiska.
Ekspozycjom targowym towarzyszy³y liczne konferencje i seminaria, dotycz¹ce najbardziej aktualnych problemów z zakresu ekologii, w tym: konferencja Odnawialne
ród³a Energii, zorganizowana przez Ministerstwo Œrodowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, konferencja Utrzymanie czystoœci wód,
zorganizowana przez Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej
oraz konferencja Nowoczesne technologie w rekultywacji
jezior, przygotowana przez firmê Ekol-Unicon. Targom
towarzyszy³ równie¿ XI Miêdzynarodowy Zjazd Ekologiczny Polska w Europie — rozwój i œrodowisko.
Nawi¹zaniu miêdzynarodowej wspó³pracy biznesowej
w dziedzinie ochrony œrodowiska s³u¿y³y liczne wydarzenia,
podczas których polskie i zagraniczne firmy oraz oœrodki
naukowo-badawcze mia³y okazjê znaleŸæ partnerów do
realizacji wspólnych projektów. By³y to m.in. Dzieñ Duñski
(Ambasada Królestwa Danii), Wspó³praca polsko-norweska w dziedzinie ochrony œrodowiska (Ambasada Królestwa
Norwegii), Polsko-Niemieckie Spotkania Kooperacyjne
pod has³em Badania œrodowiska na rzecz trwa³ego rozwoju: technologie, techniki i koncepcje modelowe (Federalne
Ministerstwo Edukacji i Badañ BMBF — Biuro Miêdzynarodowe BMBF, Miêdzynarodowa Sieæ Kooperacji Technologicznej AiF (intec.net) oraz Zukunftsagentur Brandenburg),
spotkania brokerskie EcoInnoTech (Innovation Relation
Centre Central Poland, Sieæ Technologii Ochrony Œrodowiska ENVITECH-Net, Polska Platforma Technologiczna

