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KALENDARIUM
Opracowa³a Maja Kowalska1

Przegl¹d wa¿niejszych wydarzeñ2
(15 paŸdziernika–15 listopada 2013)
16–19.10. W Warszawie oraz w Bocheñcu odby³a siê polsko-ukraiñska sesja
naukowa „Od Czarnohory po Góry Œwiêtokrzyskie – geologiczne peregrynacje”,
podczas której podsumowano wyniki dotychczasowych badañ geologicznych prowadzonych przez naukowców z Ukrainy
i Polski oraz omówiono ich najnowsze
osi¹gniêcia. Sesja sk³ada³a siê z czêœci
referatowej, przeprowadzonej na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, oraz dwudniowej wycieczki terenowej po Górach Œwiêtokrzyskich. Referaty wyg³oszono
w dwóch blokach – „»M³oda« geologia, m³ode procesy
i miocen” oraz „Od czwartorzêdu po paleozoik”. W gronie
blisko 40 uczestników sesji znaleŸli siê przedstawiciele
polskich jednostek naukowo-badawczych: Uniwersytetu
Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie, Uniwersytetu £ódzkiego, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Wydzia³u Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,
obecnych by³o tak¿e szeœcioro naukowców z Ukrainy –
z Lwowskiego Uniwersytetu Pañstwowego im. Iwana Franki i z Instytutu Geologii i Geochemii Paliw Kopalnych
Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie. Podczas
czêœci terenowej uczestnicy mieli mo¿liwoœæ poznania atrakcyjnych stanowisk w Górach Œwiêtokrzyskich. Sesja zorganizowana zosta³a przez Instytut Geologii Podstawowej
Uniwersytetu Warszawskiego.
16.10. Podczas inauguracji roku akademickiego 2013/
2014 w Wy¿szej Szkole Biznesu w D¹browie Górniczej
prof. Micha³owi Kleiberowi, prezesowi Polskiej Akademii
Nauk, wrêczono nagrodê Edukatora Roku w kategorii „Europejski wymiar edukacji” za jego wk³ad w rozwój europejskiego szkolnictwa wy¿szego.
16–18.10. W Jachrance nad Zalewem Zegrzyñskim odby³o siê XVI Sympozjum Wspó³czesne Problemy Hydrogeologii. Poruszono na nim tematykê zwi¹zan¹ m.in. z genez¹ i sk³adem chemicznym zasobów wód podziemnych,
ich dokumentowaniem, zagro¿eniami i ochron¹, kartografi¹ hydrogeologiczn¹, migracj¹ zanieczyszczeñ, hydrogeologi¹ regionaln¹, monitoringiem wód podziemnych oraz
hydrogeologicznymi aspektami eksploatacji gazu z ³upków.
Spotkanie zosta³o zorganizowane przez Wydzia³ Geologii

Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy.
17–19.10. W Poznaniu odby³y siê 24. Miêdzynarodowe Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour
Salon 2013. Motto tej edycji brzmia³o „W trzy dni dooko³a
œwiata”. Krajem partnerskim Tour Salon 2013 by³a Japonia,
a partnerstwo regionu zagranicznego przypad³o regionowi
Veneto ze stolic¹ w Wenecji. Polskie Ministerstwo Sportu
i Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna, Polska Izba
Turystyki oraz miasto Poznañ objê³y honorowy patronat
nad tym wydarzeniem. W imprezie wziêli udzia³ m.in. pracownicy Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego, którzy przedstawili dokonania instytutu i ofertê z zakresu geoturystyki, ochrony georó¿norodnoœci i geoedukacji.
20.10. Odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia nagród naukowych tygodnika Polityka. Ju¿ po raz trzynasty kapitu³a
konkursu stypendialnego wyró¿ni³a piêciu zwyciêzców
z grupy piêtnastu finalistów wybranych spoœród kilkuset
zg³oszonych kandydatów. Wœród laureatów w kategorii
nauk technicznych znalaz³ siê dr hab. in¿. Piotr Faliszewski, adiunkt na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa
Staszica w Krakowie.
24.10. Przedstawiciele oœmiu ekoliderów odebrali z r¹k
ministra œrodowiska Marcina Korolca statuetki laureatów
GreenEvo – Akceleratora Zielonych Technologii. Ministerstwo Œrodowiska ju¿ po raz czwarty nagrodzi³o najbardziej
konkurencyjne i innowacyjne polskie rozwi¹zania proœrodowiskowe. W tym roku 14 spoœród 22 zg³oszonych do
programu projektów zakwalifikowano do udzia³u w II etapie konkursu, a 8 z nich zosta³o nagrodzonych. Wyró¿nione
firmy do³¹czy³y do grona 40 laureatów poprzednich edycji GreenEvo. Wœród zwyciêskich rozwi¹zañ znalaz³y siê
technologie s³u¿¹ce m.in. do oczyszczania wody, utylizacji
odpadów komunalnych czy zarz¹dzania energi¹ powietrza
w budynku. Statuetki GreenEvo otrzymali przedstawiciele
firm: Dagas, Energo Natura, Energetyka Solarna ENSOL,
Far Data, Frapol, M3System, Mielec Diesel GAZ, NIKOL
Jan Niko³ajuk. Tytu³ laureata wi¹¿e siê m.in. z mo¿liwoœci¹
uczestnictwa w misjach gospodarczych wraz z przedstawicielami polskiego rz¹du, a tak¿e licznych seminariach,
targach, spotkaniach biznesowych oraz konferencjach.

1

Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa; maja.kowalska@
pgi.gov.pl.
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Czêœæ Kalendarium dotycz¹ca informacji o przysz³ych wydarzeniach jest dostêpna na naszej stronie internetowej (www.pgi.gov.pl/
prz_geol) w zak³adce Kalendarium wydarzeñ.
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24–25.10. W hali AMBEREXPO w Gdañsku odby³y
siê Pomorskie Dni Energii 2013, czyli dwudniowy „festiwal energii”, w ramach którego zorganizowano targi, prezentacje, debaty i konferencje. Tematyka Pomorskich Dni
Energii dotyczy³a m.in. gazu z ³upków, energii j¹drowej
i odnawialnej (wiatrowej, s³onecznej, wodnej, wód geotermalnych), budownictwa energetycznego, mo¿liwoœci pozyskiwania funduszy na dzia³ania zwi¹zane z energi¹, europejskich inicjatyw na rzecz efektywnoœci energetycznej,
a tak¿e projektów energetycznych realizowanych z funduszy Unii Europejskiej. W wydarzeniu wziêli udzia³ przedstawiciele instytucji naukowych, stowarzyszeñ i instytucji z bran¿y energetycznej oraz organów publicznych, jak
równie¿ przedsiêbiorcy i animatorzy dzia³añ edukacyjnych. Po raz pierwszy w festiwalu uczestniczy³ Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy.
W ramach imprezy dzia³a³y równie¿ kawiarenki dyskusyjne pod has³em „Spotkaj siê przy kawie z ekspertem”,
w których debatowano na tematy zwi¹zane z bran¿¹ energetyczn¹. Pomorskie Dni Energii zosta³y zorganizowane
przez stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objêli prezydent
miasta Gdañska oraz Ministerstwo Œrodowiska i Ministerstwo Gospodarki.
24–25.10. W Warszawie odby³a siê 36. Ogólnopolska
Konferencja Kartograficzna pod has³em „Efektywnoœæ
prezentacji kartograficznej” zorganizowana przez Oddzia³
Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
Katedrê Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut
Geodezji i Kartografii. Na spotkaniu dyskutowano o aktualnym stanie polskiej kartografii topograficznej, tematycznej i szkolnej z punktu widzenia efektywnoœci nowych
rozwi¹zañ metodycznych i technologicznych, a tak¿e efektywnoœci zaspokajania potrzeb u¿ytkowników map i atlasów.
Patronat nad wydarzeniem obj¹³ g³ówny geodeta kraju, zaœ
patronat medialny – redakcja miesiêcznika Geodeta i portalu Geoforum.pl.
24–26.10. W Kielcach odby³a siê konferencja „Geoturystyka dla zrównowa¿onego rozwoju” GEO-EXPO-TOUR,
skierowana g³ównie do przedstawicieli samorz¹dów lokalnych, przedsiêbiorstw zwi¹zanych z bran¿¹ wydobywcz¹
i przetwórcz¹ surowców mineralnych oraz organizacji pozarz¹dowych w Polsce i za granic¹. W programie znalaz³y
siê wyst¹pienia specjalistów z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica w Krakowie, Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Œwiêtokrzyskiego, Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu
Badawczego, Uniwersytetu Œl¹skiego, oddzia³ów Polskiej
Organizacji Turystycznej oraz Polskiej Akademii Nauk.
Uczestnicy dyskutowali m.in. o geoproduktach, promocji dziedzictwa geologicznego, finansowaniu geoturystyki,
geoparkach i wykorzystaniu terenów górniczych na rzecz
turystyki zrównowa¿onej. G³ównym celem by³o przedstawienie i wymiana doœwiadczeñ dotycz¹cych tworzenia
i wdra¿ania zrównowa¿onych projektów i produktów zwi¹zanych z dziedzictwem geologicznym. Konferencji towarzyszy³a sesja terenowa, która obejmowa³a wycieczkê do
rezerwatu skalnego „Œlichowice” im. Jana Czarnockiego,
rezerwatu przyrody Kadzielnia oraz Centrum Geoedukacji
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na Wietrzni. Organizatorami wydarzenia by³y Geopark
Kielce oraz Targi Kielce. Spotkanie odby³o siê pod patronatem Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego, Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki
Œwiêtokrzyskiej, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, Polskiej Organizacji Turystycznej, wojewody
œwiêtokrzyskiego, marsza³ka województwa œwiêtokrzyskiego oraz prezydenta miasta Kielce.
25–26.10. W Warszawie odby³a siê konferencja z okazji 60. rocznicy Sieci Szkó³ Stowarzyszonych UNESCO
zorganizowana przez Polski Komitet ds. UNESCO we
wspó³pracy z Ministerstwem Œrodowiska. Has³em konferencji by³o „Wychowywaæ w dialogu ze œrodowiskiem”.
Pierwszego dnia dyskutowano nad wyzwaniami stoj¹cymi
przed edukacj¹ w kontekœcie zrównowa¿onego rozwoju
oraz przedstawiono prezentacje Szkó³ Stowarzyszonych
UNESCO i szkó³ leœnych. Drugiego dnia odby³y siê warsztaty „Metody wykorzystywane w nauczaniu o zrównowa¿onym rozwoju” prowadzone przez trenerów z Centrum
Inicjatyw UNESCO we Wroc³awiu.
28.10. W Pañstwowym Instytucie Geologicznym –
Pañstwowym Instytucie Badawczym w Warszawie odby³a
siê I Konferencja Podziemnego Laboratorium Badawczego PURL, podczas której omówiono zadania laboratorium
i oczekiwania wobec niego, a tak¿e przedstawiono polskie
i œwiatowe doœwiadczenia zwi¹zane z poszukiwaniem
lokalizacji g³êbokich sk³adowisk odpadów promieniotwórczych. Dyskutowano te¿ o wspó³pracy w budowaniu koncepcji polskiego geologicznego sk³adowiska. Inicjatywa
Polskiego Programu Sk³adowania Podziemnego jest wspóln¹
ide¹ instytucji naukowo-badawczych, bêd¹c¹ odpowiedzi¹
na potrzeby gospodarki krajowej i zrównowa¿onego rozwoju. Ma ona na celu badania nad g³êbokim sk³adowaniem,
wspierane i opiniowane przez instytucje rz¹dowe odpowiedzialne za bezpieczn¹ gospodarkê odpadami promieniotwórczymi. W programie bior¹ udzia³: Pañstwowy Instytut
Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy, Instytut
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej
Akademii Nauk, Instytut Chemii i Techniki J¹drowej,
Wydzia³ Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Œrodowiska, Pañstwowa
Agencja Atomistyki oraz Zak³ad Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (wiêcej informacji na str. 731).
28–29.10. W Krakowie odby³o siê spotkanie w ramach
Polsko-Amerykañskiego Mostu Innowacji bêd¹cego wspóln¹ inicjatyw¹ Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica w Krakowie, a tak¿e absolwentów programu Top 500
Innovators. Przedsiêwziêcie to mia³o – na przyk³adzie wzorców amerykañskich – promowaæ wspó³pracê nauki z biznesem, zachêciæ m³odych ludzi do podejmowania dzia³alnoœci innowacyjnej oraz przyczyniæ siê do stworzenia platformy wymiany doœwiadczeñ miêdzy naukowcami z Polski
i USA, studentami i pracownikami centrów transferu technologii. Podczas spotkania przybli¿ono uczestnikom program Top 500 Innovators, najwiêkszy rz¹dowy program
wspierania innowacyjnoœci w nauce.
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5.11. W Warszawie odby³o siê 23. Seminarium GIS
w Praktyce pod has³em „Nowe technologie GIS – techniki
satelitarne, drony, rozwi¹zania radarowe i LiDAR” zorganizowane przez Centrum Promocji Informatyki. Podczas
spotkania dyskutowano m.in. na temat wp³ywu technik
lotniczych i satelitarnych na rozwój map, zastosowania
zdjêæ satelitarnych w gospodarce przestrzennej oraz wykorzystania teledetekcji hiperspektralnej w ocenie jakoœci
i iloœci wód œródl¹dowych. Wœród prelegentów znaleŸli
siê przedstawiciele Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Centrum Badañ Kosmicznych Polskiej Akademii
Nauk oraz firmy Gispro.
6–8.11. W Bibliotece Narodowej w Warszawie odby³a
siê XXIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji
Przestrzennej z cyklu Geoinformacja w Polsce pod has³em
„Infrastruktura informacji przestrzennej dŸwigni¹ rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego” zorganizowana przez
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. Podczas
spotkania przedstawiono dorobek polskich oœrodków i œrodowisk naukowych i technicznych zajmuj¹cych siê informacj¹ geoprzestrzenn¹. Wa¿nym elementem programu by³a
problematyka rozwoju informacji przestrzennej w Warszawie. Po raz pierwszy odby³a siê sesja m³odych geomatyków – doktorantów i cz³onków studenckich kó³ naukowych najwiêkszych polskich uczelni. Ostatniego dnia konferencji przeprowadzono warsztaty. Honorowy patronat
nad wydarzeniem objêli minister administracji i cyfryzacji Micha³ Boni oraz prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, patronat organizacyjny – g³ówny geodeta
kraju Kazimierz Bujakowski.
7.11. W Warszawie odby³a siê konferencja „Horyzonty nauki. Program Horyzont 2020: fundusze na badania
i innowacje w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej” inauguruj¹ca najwiêkszy w historii Unii Europejskiej program finansowania badañ naukowych. Do celów
programu Horyzont 2020 nale¿¹ m.in. zapewnienie nowego, uproszczonego modelu finansowego, zachowanie równowagi pomiêdzy ma³ymi i du¿ymi projektami, a tak¿e
wprowadzenie instrumentów odpowiadaj¹cym potrzebom
krajów i regionów, których potencja³ naukowy i innowacyjny jest ni¿szy. Program opiera siê na trzech filarach:
„Doskona³oœæ w nauce” (Excellence in science), „Wiod¹ca
pozycja w przemyœle” (Industrial leadership) oraz „Wyzwania spo³eczne” (Societal challenges) – ich szczegó³owy opis znajduje siê na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego (www.nauka.gov.pl/
horyzont-2020). Na konferencji omówiono m.in. szanse
dla polskich naukowców i wyzwania, przed którymi stoj¹.
Dyskusjê podzielono na trzy sesje tematyczne poœwiêcone
poszczególnym filarom programu. W spotkaniu oprócz
polskiej minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary
Kudryckiej oraz unijnej komisarz ds. badañ, innowacji
i nauki Máire Geoghegan-Quinn wziêli udzia³ przedstawiciele uczelni, centrów transferów technologii, parków
naukowo-technologicznych, a tak¿e brokerzy innowacji
oraz przedsiêbiorcy.
7–9.11. W Krakowie odby³a siê ogólnopolska konferencja naukowa „Darmowe dane i open source w bada-

niach œrodowiska”. Przedstawiono mo¿liwoœci wykorzystania darmowych danych i programów GIS w badaniach
naukowych z dziedziny geografii i nauk pokrewnych. Organizatorem konferencji by³o Studenckie Ko³o Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie. Patronat honorowy nad spotkaniem objêli: rektor Uniwersytetu Pedagogicznego Micha³
Œliwa, Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska oraz Stowarzyszenie Naukowa Sieæ Studentów Geoinformatyki.
7–9.11. W Poznaniu odby³a siê konferencja „Geologia
morza – teraŸniejszoœæ kluczem do przesz³oœci, przesz³oœæ
kluczem do przysz³oœci” dedykowana prof. dr. hab. Stanis³awowi Lorencowi – wieloletniemu dyrektorowi instytutów geologicznych we Wroc³awiu i Poznaniu oraz rektorowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
znanemu badaczowi œrodowisk morskich. Tematem przewodnim spotkania by³a geologia morza, jedna z najszybciej rozwijaj¹cych siê dziedzin nauk geologicznych. Konferencja stanowi³a okazjê do wymiany doœwiadczeñ badaczy pracuj¹cych na Ba³tyku i innych morzach oraz tych,
którzy badaj¹ kopalne ska³y osadowe i wulkaniczne powsta³e w morzach i oceanach. Spotkanie zorganizowa³
Instytut Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.
8.11. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronis³aw
Komorowski wrêczy³ akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wœród nich
znaleŸli siê m.in. dyrektor ds. wspó³pracy i promocji
Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego
Instytutu Badawczego Grzegorz Pieñkowski, który otrzyma³ z r¹k prezydenta nominacjê na profesora nauk o Ziemi,
oraz Stanis³aw Skrzypek i Wojciech Suwa³a z Akademii
Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica w Krakowie,
nominowani na profesorów nauk technicznych.
8.11. W Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie otwarto wystawê czasow¹ z cyklu Natura–
Sztuka zatytu³owan¹ „Odkrywanie Biebrzy”. Ekspozycjê
przygotowano z okazji 20-lecia Biebrzañskiego Parku
Narodowego, które by³o obchodzone w paŸdzierniku br.
Zdjêcia prezentowane na wystawie wykonane zosta³y
przez 50 fotografów z 10 krajów podczas XXXIII Miêdzynarodowego Kongresu Fotografów Dzikiej Przyrody IFWP
(International Federation of Wildlife Photography), zorganizowanego w kwietniu br. na terenie Biebrzañskiego
Parku Narodowego. W czasie kilkudniowego pobytu nad
Biebrz¹ uczestnicy kongresu mieli mo¿liwoœæ sfotografowania biebrzañskiej fauny i flory.
11.11. Na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpoczê³a siê 19. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu
(COP19) wraz z 9. Sesj¹ Spotkañ Stron Protoko³u z Kioto.
W pierwszym dniu COP19 Marcin Korolec, minister œrodowiska, przej¹³ prezydencjê procesu UNFCCC i bêdzie
sprawowaæ j¹ w 2014 r. do dnia rozpoczêcia COP20.
12–13.11. W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
odby³a siê konferencja „Shale Gas as a Bridge Energy
Carrier – from Fossil Fuels to Green Energy” („Gaz ziemny
729

Przegl¹d Geologiczny, vol. 61, nr 12, 2013

z ³upków jako pomostowy noœnik energii – od paliw kopalnych do zielonej energii”). Uroczystego otwarcia spotkania dokonali: Jerzy Nawrocki – cz³onek Komitetu Wykonawczego EuroGeoSurveys, dyrektor Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego,
Marcin Korolec – minister œrodowiska, a tak¿e Mart J.
van Bracht – prezes Stowarzyszenia Europejskich S³u¿b
Geologicznych (EuroGeoSurveys), dyrektor zarz¹dzaj¹cy
holenderskiej s³u¿by geologicznej (TNO). Eksperci EuroGeoSurveys, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz
znamienici europejscy naukowcy i decydenci przedstawili
kluczowe zagadnienia zwi¹zane z zasobami gazu ziemnego
z ³upków oraz bezpieczeñstwem œrodowiska naturalnego
podczas prowadzenia prac poszukiwawczo-rozpoznawczych
i eksploatacyjnych. W konferencji uczestniczy³o ponad 200
osób ze œwiata polityki, nauki i biznesu, w tym m.in. przedstawiciele ministerstw i zagranicznego korpusu dyplomatycznego, senatorowie i pos³owie, eksperci z europejskich
s³u¿b geologicznych, polskich i zagranicznych uczelni, instytutów badawczych, a tak¿e koncernów naftowych i firm
zwi¹zanych z sektorem poszukiwawczym i wydobywczym.
Drugiego dnia spotkania odby³a siê wycieczka na teren
wiercenia poszukiwawczego firmy PGNiG zlokalizowanego w miejscowoœci Wojcieszków k. Kocka (województwo
lubelskie), gdzie uczestnicy mogli siê zapoznaæ z geolo-
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gicznymi warunkami wystêpowania gazu ziemnego z ³upków w basenie lubelskim oraz metodami monitoringu
œrodowiska prowadzonego przez PGNiG w ramach prac
poszukiwawczo-rozpoznawczych. Konferencja zosta³a zorganizowana pod auspicjami Miêdzynarodowej Unii Nauk
Geologicznych i odbywa³a siê jako impreza towarzysz¹ca
szczytowi klimatycznemu ONZ w Warszawie.
14–15.11. Na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odby³o siê VI Seminarium z cyklu Geneza, Litologia
i Stratygrafia Utworów Czwartorzêdowych. Podczas spotkania przedstawiono i przedyskutowano prowadzone
prace i kierunki badañ nad litogenez¹ i stratygrafi¹ kopalnych i wspó³czesnych osadów czwartorzêdowych w ró¿nych strefach morfoklimatycznych, przedstawiono tak¿e
opracowania dotycz¹ce klasyfikacji oraz kartograficznej
prezentacji rzeŸby i utworów czwartorzêdowych. Seminarium zosta³o zorganizowane przez Instytut Geoekologii
i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
Komitet Badañ Czwartorzêdu Polskiej Akademii Nauk,
Komisja Badañ Czwartorzêdu – Oddzia³ Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich.

