
nis³aw.burliga@ing.uni.wroc.pl oraz na stronie interneto-
wej: http://www.psgs.pl.

21–23.10.2010. W Poznaniu i Dymaczewie odbêdzie
siê konferencja hydrograficzna pt. Woda – Œrodowisko –
Zmiany, organizowana z okazji 50-lecia Zak³adu Hydrolo-
gii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu przez Wydzia³ Nauk Geograficznych
i Geologicznych UAM, Fundacjê UAM, Oddzia³ Poznañ-
ski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Komisjê
Hydrologiczn¹ Polskiego Towarzystwa Geograficznego
oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu. Informacje: dr Dariusz Wrze-
siñski, Zak³ad Hydrologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza, ul. Dziêgielowa 27, 61-680
Poznañ, tel. 61-829-62-56, e-mail: darwrze@amu.edu.pl
oraz na stronie internetowej: www.hydro2010.amu.edu.pl.

27–29.10.2010. W Suchej Górze k. Bytomia odbêdzie
siê III Geosympozjum M³odych Badaczy Silesia 2010 pt.
Wspó³czesne trendy w naukach o Ziemi, organizowane przez
Wydzia³ Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego. Konferen-
cja przeznaczona jest dla m³odych naukowców, studentów
ostatniego roku studiów licencjackich i magisterskich,
uczestników studiów doktoranckich oraz „œwie¿o upieczo-
nych” doktorów ze wszystkich wy¿szych uczelni w kraju.
Informacje: mgr Kamila Banasik, Katedra Geochemii Mine-
ralogii i Petrografii, Wydzia³ Nauk o Ziemi, Uniwersytet
Œl¹ski, ul. Bêdziñska 60, 41-200 Sosnowiec, tel. 32-368-93-57,
e-mail: kbanasik@us.edu.pl oraz na stronie internetowej:
http://geosymp.wnoz.us.edu.pl.

18–20.11.2010. W Poznaniu odbêdzie siê konferencja
naukowa Klimat Polski na tle klimatu Europy, organizowana
przez Zak³ad Klimatologii na Wydziale Nauk Geogra-
ficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu z okazji 40. rocznicy powstania Zak³adu
Klimatologii oraz 70-lecia urodzin prof. zw. dr. hab. Aloj-
zego Wosia. Informacje: Hanna Forycka-£awniczak, Zak³ad

Klimatologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Dziêgie-
lowa 27, 61-680 Poznañ, tel. 61-829-62-66, fax 61-829-62-30,
e-mail: hannafl@amu.edu.pl oraz na stronie internetowej:
http://klimat2010.amu.edu.pl.

19.11.20102. W Krakowie odbêdzie siê konferencja
naukowa pt. Prekambr i paleozoik regionu krakowskiego –
model budowy geologicznej i jego aspekt utylitarny, orga-
nizowana przez Pañstwowy Instytut Geologiczny –
Pañstwowy Instytut Badawczy. Informacje: dr Monika
Jachowicz-Zdanowska, Oddzia³ Górnoœl¹ski PIG-PIB, ul.
Królowej Jadwigi 1, 41-200 Sosnowiec, tel. 32-266-20-36
w. 141, e-mail: monika.jachowicz@pgi.gov.pl.

21–22.11.2010. W Krakowie w Instytucie Nauk Geo-
logicznych PAN w oœrodku badawczym przy ul. Senackiej 1
po raz jedenasty odbêdzie siê konferencja Datowanie mine-
ra³ów i ska³. Informacje: Micha³ Banaœ, e-mail: ndbanas@
cyf-kr.edu.pl lub na stronie internetowej: www.ing.pan.pl.

20–27.07.2011. W Bernie (Szwajcaria) odbêdzie siê
XXVIII Kongres INQUA (International Union for Quater-
nary Research). Informacje na stronie internetowej: http://
www.inqua.tcd.ie/congress.html.

1–5.08.2011. W Trondheim (Norwegia) odbêdzie siê
kongres ICAM2011 – 10th International Congress for Applied
Mineralogy. Informacje na stronie internetowej: www.
icam2011.org.

22–26.08.2011. W Rovaniemi (Finlandia) odbêdzie siê
miêdzynarodowe sympozjum 25th International Applied
Geochemistry Symposium (IAGS 2011). Informacje na
stronie internetowej: http:// www.iags2011.fi.

2–10.08.2012. W Brisbane (Australia) odbêdzie siê
miêdzynarodowy kongres geologiczny – 34th Internatio-
nal Geological Congress (IGC). Informacje na stronie
internetowej: http://www.34igc.org.

Przegl¹d wa¿niejszych wydarzeñ

(14 maja–15 czerwca 2010)

14.05. W Muzeum Geologicznym Wydzia³u Geologii,
Geofizyki i Ochrony Œrodowiska Akademii Górniczo-Hut-
niczej w Krakowie otwarto wystawê fotografii Justyny
Ciesielczuk, Krzysztofa Gaidzika, Andrzeja Ga³asia,
Paw³a Panajewa, Andrzeja Paulo oraz Jerzego ¯aby, zaty-
tu³owan¹: W Kanionie Colca i dolinie wulkanów w Peru.
Wystawa potrwa do 30 czerwca 2010 r.

18.05. W Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia Sty-
pendium im. profesora Kacpra Rafa³a Rybickiego. Nagro-
da ta zosta³a przyznana przez Komisjê Stypendialn¹ po raz
drugi. Tegorocznym laureatem zosta³ dr Adam Piotrowski
z Zak³adu Hydrologii i Hydrodynamiki IG PAN. Stypen-
dium przyznawane jest co roku m³odemu (do 35 lat) pra-
cownikowi naukowemu instytutu lub uczestnikowi
studium doktoranckiego prowadzonego przez instytut, za
wybitne i twórcze prace badawcze z zakresu badañ podsta-

wowych, w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geofi-
zyka, udokumentowane publikacj¹ lub seri¹ publikacji
og³oszonych w okresie trzech lat poprzedzaj¹cych datê
przyznania stypendium.

19–21.05. W Œlesinie odby³a siê IX Konferencja z
cyklu Kopaliny Towarzysz¹ce i Z³o¿a Antropogeniczne,
zorganizowana pod honorowym patronatem podsekretarza
stanu, g³ównego geologa kraju, Henryka Jacka Jezierskie-
go przez Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-In-
stytut, Zak³adowe Ko³o SITG oraz Kopalniê Wêgla
Brunatnego Konin S.A. Poza sesjami referatowymi odby³y
siê 2 sesje terenowe: do odkrywek z³ó¿ wêgla brunatnego
Kopalni Konin oraz do kopalni soli w K³odawie.

20.05. Minister nauki i szkolnictwa wy¿szego og³osi³
tegoroczn¹ edycjê konkursu Granty na granty, przeznaczo-
nego dla jednostek naukowych zamierzaj¹cych stworzyæ
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miêdzynarodowe konsorcjum i podj¹æ siê koordynacji pro-
jektu realizowanego w ramach programu badawczego Unii
Europejskiej. W ramach konkursu mo¿liwe jest uzyskanie
œrodków finansowych na prace maj¹ce na celu przygotowanie
wniosku projektowego w odpowiedzi na wezwanie konkurso-
we og³oszone przez Komisjê Europejsk¹ lub inny upowa¿nio-
ny przez ni¹ podmiot. Wnioski przyjmowane s¹ sukcesywnie
do 30 wrzeœnia 2010 r. Szczegó³owe informacje na temat kon-
kursu dostêpne s¹ na stronie: http://tinyurl.com/2u6cxj3.

22.05. W Gliwicach odby³o siê spotkanie z okazji 65-
lecia utworzenia Politechniki Œl¹skiej. Otwarcia uroczy-
stoœci dokona³ rektor Politechniki Œl¹skiej prof. Andrzej
Karbownik, wyg³aszaj¹c przemowê z okazji jubileuszu
uczelni. Podczas uroczystoœci wrêczone zosta³y tytu³y Hono-
rowego Profesora Politechniki Œl¹skiej oraz dyplomy doktora
habilitowanego i doktora – promocje doktorskie. Spotkanie
zakoñczy³o otwarcie Sali Historii Politechniki Œl¹skiej.

23–26.05. W Kudowie Zdroju odby³a siê XIII Miêdzy-
narodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Zarz¹dzanie
zasobami wodnymi w dorzeczu Odry, zorganizowana pod
patronatem prezesa Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wod-
nej Leszka Karwowskiego i wojewody dolnoœl¹skiego
Rafa³a Jurkowlañca. Organizatorzy konferencji to: Regio-
nalne Zarz¹dy Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu, Gliwi-
cach, Poznaniu i Szczecinie; Wydzia³ In¿ynierii Œrodo-
wiska Politechniki Wroc³awskiej; Instytut Kszta³towania i
Ochrony Œrodowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wroc³awiu; Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Oddzia³ we Wroc³awiu; Instytut Nauk Geologicznych Uni-
wersytetu Wroc³awskiego; Przedsiêbiorstwo Geologiczne
PROXIMA S.A. we Wroc³awiu; Oddzia³ Dolnoœl¹ski we
Wroc³awiu Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwo-
wego Instytutu Badawczego oraz Polskie Zrzeszenie In¿y-
nierów i Techników Sanitarnych, Oddzia³ Dolnoœl¹ski.

24.05. W siedzibie Pañstwowego Instytutu Geologicz-
nego – Pañstwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
obchodzono œwiêto instytutu. Z tej okazji w PIG-PIB
goœci³ minister œrodowiska Andrzej Kraszewski. Uczestni-
czy³ on w spotkaniu dyskusyjnym najwy¿szych w³adz
resortu i dyrekcji PIG-PIB, w którym udzia³ wziêli równie¿
g³ówny geolog kraju Henryk Jacek Jezierski oraz dyrektor
Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych MŒ
Ewa Zalewska. Wa¿nym punktem programu by³o uroczy-
ste otwarcie nowego laboratorium instytutu, wyposa-
¿onego w najnowoczeœniejsz¹ w Europie mikrosondê elek-
tronow¹ Cameca SX 100. Uczestniczy³ w tym równie¿
Grzegorz Puœcizn, przedstawiciel Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa, które sfinansowa³o zakup tego urz¹dzenia.
Podczas spotkania z goœæmi i pracownikami dyrektor
instytutu Jerzy Nawrocki przedstawi³ Strategiê dzia³ania
PIG-PIB w latach 2010–2015. Po czeœci oficjalnej w
g³ównej sali wystawowej Muzeum Geologicznego PIG-PIB
dby³ siê koncert fortepianowy utworów F. Chopina, a po nim
nast¹pi³ tradycyjny piknik w ogrodach instytutu.

24.05. W Pañstwowym Instytucie Geologicznym –
Pañstwowym Instytucie Badawczym w Warszawie zainau-
gurowana zosta³a wystawa Dinozaury Gondwany. W ogro-
dzie przed gmachem Muzeum Geologicznego PIG-PIB

prezentowane s¹ odlewy tropów oraz naturalnej wielkoœci
modele dinozaurów, zamieszkuj¹cych w kolejnych okre-
sach ery mezozoicznej obszary gigantycznego kontynentu
pó³kuli po³udniowej – Gondwany. Ekspozycjê uzupe³niaj¹
tablice informacyjne, przedstawiaj¹ce zró¿nicowanie i
przystosowania dinozaurów zasiedlaj¹cych ró¿norodne
œrodowiska Gondwany w ci¹gu 140 mln lat. Wystawê
odwiedzi³ podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska,
g³ówny geolog kraju Henryk Jacek Jezierski, który wyrazi³
swoje uznanie dla tego typu form edukacji geologicznej.
Wystawa stanowi pok³osie wspólnych wypraw paleontolo-
gicznych pracowników PIG-PIB i JuraPark, m.in. do Maroka
i Argentyny.

24.05. Na now¹ kadencjê zosta³a powo³ana Pañstwowa
Rada Geodezyjna i Kartograficzna (PRGiK). W jej sk³ad
wesz³o 25 cz³onków. Akty powo³ania cz³onkom rady wrê-
czy³a prezes Jolanta Orliñska, g³ówny geodeta kraju. Prze-
wodnicz¹cym rady zosta³ prof. Bogdan Ney (Instytut
Geodezji i Kartografii, przewodnicz¹cy Wydzia³u VII –
Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN), wiceprzewod-
nicz¹cymi: dr Marek Baranowski – dyrektor Instytutu Geo-
dezji i Kartografii oraz dr hab. Zdzis³aw Kurczyñski z
Politechniki Warszawskiej. PRGiK jest organem dorad-
czym g³ównego geodety kraju.

24.05. W Belwederze w Warszawie odby³a siê ceremo-
nia wrêczenia dyplomów Polskiego God³a Promocyjnego
Teraz Polska. Kapitu³a Polskiego God³a Promocyjnego
przyzna³a god³o 13 produktom, 9 us³ugom, 3 przedsiêwziê-
ciom innowacyjnym oraz 9 gminom. Wœród laureatów zna-
laz³ siê Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, który zdoby³
god³o za technologiê pt. Zmodyfikowany katalityczny proces
wodorowy regeneracji olejów odpadowych. Autorami
wynalazku s¹ Antoni Marchut, Franciszek Steinmec, Iwona
Skrêt, Jan Lubowicz, Micha³ Krasodomski (INiG) oraz pra-
cownicy Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.: Gra¿yna Mikrut,
Bogdan Pawlicki, Grzegorz Kowalczyk, Mariusz Iskierski i
Piotr Dziadosz. Technologia ta zosta³a wdro¿ona na skalê
przemys³ow¹ w 2008 r. w Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.
Efektem wdro¿enia jest produkcja i sprzeda¿ na rynki krajo-
we i zagraniczne baz olejowych nowej generacji wiod¹cym
producentom olejów smarowych. Dyplomy laureatom 20.
edycji Konkursu Teraz Polska wrêcza³ osobiœcie marsza³ek
Sejmu, pe³ni¹cy obowi¹zki prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Bronis³aw Komorowski, w towarzystwie przewod-
nicz¹cego Kapitu³y God³a prof. Micha³a Kleibera.

25.05. W godzinach przedpo³udniowych prezes Rady
Ministrów Donald Tusk wizytowa³ dwa osuwiska w gmi-
nie Lanckorona (Lanckorona-£aœnica, Lanckorona-Pod-
chybie). Premier rozmawia³ z poszkodowanymi, których
domy zosta³y zniszczone w czasie odnowienia siê proce-
sów osuwiskowych po ulewnych deszczach w drugiej
po³owie maja. Wyjaœnieñ udzielali równie¿ geolodzy
Oddzia³u Karpackiego Pañstwowego Instytutu Geologicz-
nego – Pañstwowego Instytutu Badawczego: dr hab. Anto-
ni Wójcik, dr Piotr Nescieruk i dr Wojciech R¹czkowski,
nadzoruj¹cy prace geologiczne wykonywane na osuwisku.

25.05. W wieku 74 lat zmar³ Prof. zw. dr hab. in¿.
Wies³aw Gabzdyl. By³ on za³o¿ycielem i wieloletnim
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dyrektorem Instytutu Geologii Stosowanej na Wydziale
Górnictwa i Geologii oraz prorektorem Politechniki
Œl¹skiej ds. Nauczania i Wychowania w latach 1972–1977.
By³ wybitnym naukowcem, twórc¹ œl¹skiej szko³y geologii
stosowanej – petrologii i geologii z³ó¿ wêgla, wycho-
wawc¹, przyjacielem m³odzie¿y i m³odej kadry naukowej
oraz wielu pokoleñ in¿ynierów górników i geologów gór-
niczych. By³ cz³onkiem komitetów redakcyjnych, komisji i
rad naukowych, laureatem nagród pañstwowych, wyró¿-
nieñ i odznaczeñ. Odznaczony zosta³ m.in. Krzy¿em
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem
Komisji Edukacji Narodowej, posiada³ tak¿e tytu³ Gene-
ralnego Dyrektora Górniczego I Stopnia.

27–28.05. W Krakowie odby³a siê Konferencja Pod-
ziemne Magazyny Gazu stabilizatorem bezpieczeñstwa
dostaw gazu, zorganizowana przez Instytut Nafty i Gazu w
zespole konferencyjnym Miêdzynarodowego Centrum
Kultury w Krakowie. Konferencjê przygotowa³o i przepro-
wadzi³o Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki.
Patronat honorowy nad spotkaniem objêli wiceprezes
Rady Ministrów, minister gospodarki – Waldemar Pawlak,
Urz¹d Regulacji Energetyki oraz Polskie Górnictwo Nafto-
we i Gazownictwo SA.

27–30.05. W Gdyni odbywa³ siê VIII Ba³tycki Festiwal
Nauki zorganizowany przez Urz¹d Miasta Gdyni. Ju¿ po
raz ósmy wœród instytucji uczestnicz¹cych i organi-
zuj¹cych imprezê znalaz³ siê Oddzia³ Geologii Morza
Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego
Instytutu Badawczego, który zaproponowa³ mieszkañcom
Trójmiasta i turystom spotkanie 29 i 30 maja na pla¿y, nie-
daleko Klifu Or³owskiego. Pod has³em O geologii morza
przygotowano ekspozycjê o charakterze interaktywnym,
skierowan¹ do szerokiego odbiorcy, poœwiêcon¹ wybra-
nym kierunkom badawczym, georó¿norodnoœci i geotury-
styce. Z pomoc¹ pracowników oddzia³u odwiedzaj¹cy
mogli poszukaæ s³odkiej wody na pla¿y w Or³owie i dowie-
dzieæ siê, dlaczego wystêpuje ona tak blisko s³onych wód
Zatoki Gdañskiej. Mo¿na by³o te¿ zgromadziæ w³asn¹ mini
kolekcjê paleontologiczn¹ lub petrograficzn¹, albo pod-
czas wycieczek terenowych zapoznaæ siê z zawi³oœciami
budowy geologicznej Klifu Or³owskiego. Dodatkow¹ atrak-
cj¹ by³y meteoryty z kolekcji Muzeum Geologicznego
PIG-PIB oraz prywatnej kolekcji Stanis³awa Kalickiego.

28.05. W Pa³acu Staszica w Warszawie odby³a siê uro-
czystoœæ jubileuszowa poœwiêcona 65-leciu powstania
Instytutu Geodezji i Kartografii. W spotkaniu uczestniczyli
m.in. liczni przedstawiciele w³adz pañstwowych z wicemi-
nistrem spraw wewnêtrznych i administracji Tomaszem
Siemoniakiem, wiceministrem infrastruktury Piotrem
Styczniem i g³ównym geodet¹ kraju Jolant¹ Orliñsk¹,
instytucji naukowych oraz organizacji spo³ecznych.

31.05–2.06. W Katowicach Odby³ siê II Europejski
Kongres Gospodarczy. W spotkaniu objêtym patronatem
José Manuela Barroso, przewodnicz¹cego Komisji Euro-
pejskiej, udzia³ wzi¹³ prof. Andrzej Kraszewski, minister
œrodowiska. Wyst¹pienie prof. Kraszewskiego podczas
kongresu poœwiêcone by³o polityce energetycznej i pakie-

towi energetyczno-klimatycznemu. Minister œrodowiska
okreœli³ realizacjê pakietu jako wielkie wyzwanie i wysi³ek
dla ca³ej Europy, ale szczególnie du¿y wysi³ek dla Polski
jako kraju, którego bezpieczeñstwo energetyczne opiera
siê na zasobach wêgla. Jako sposoby na poradzenie sobie z
t¹ sytuacj¹ minister Kraszewski wskaza³ restrukturyzacjê
sektora energetycznego i wprowadzenie nowych, czystych
technologii generowania energii i produkcji przemys³owej.
Rozwój czystych technologii wêglowych to g³ówny temat
debaty, która 2 czerwca br. towarzyszy³a Europejskiemu
Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach. Podczas spo-
tkania o najwa¿niejszych kwestiach dotycz¹cych mo¿liwo-
œci sk³adowania dwutlenku wêg³a mówi³ dr Henryk Jacek
Jezierski, podsekretarz stanu w MŒ, g³ówny geolog kraju.
Europejski Kongres Gospodarczy to najwiêksza konferen-
cja biznesowa w Europie Œrodkowej – wziê³o w nim udzia³
ok. 4000 uczestników, blisko 700 prelegentów.

1.06. W Muzeum Techniki (Pa³ac Kultury i Nauki) w War-
szawie otwarto wystawê zatytu³owan¹ Kosmos w zasiêgu rêki.
Na wystawie mo¿na zobaczyæ kilkaset okazów ró¿nych meteo-
rytów, m.in. nale¿¹cych do rzadkoœci ksiê¿ycowych, marsjañ-
skich oraz popularnych Sikhote Alin, Campo de Cielo, Mora-
sko, Canyon Diablo. Jest to wystawa meteorytów ze zbiorów
kolekcjonerów: Wadi & Jana Woreczko oraz Andrzeja S. Pil-
skiego, zorganizowana pod naukow¹ opiek¹ dr. hab. £ukasza
Karwowskiego, profesora Uniwersytetu Œl¹skiego. Wystawa
bêdzie czynna do 31 sierpnia br.

1.06. W Muzeum Geologicznym Pañstwowego Insty-
tutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego
w Warszawie otwarto now¹ wystawê Opowieœci geologicz-
ne wydobyte spod Ziemi. Wystawa przeznaczona jest g³ównie
dla dzieci, dlatego jej otwarcie zaplanowano w Dniu Dziec-
ka. Sk³ada siê z 5 ksi¹g opisuj¹cych nieustanne przemiany
Ziemi i losy stworzeñ niegdyœ j¹ zamieszkuj¹cych.

7.06. Na antenie TVP Kraków wyemitowany zosta³
reporta¿ z cyklu Krakowski Program Akademicki. Premie-
rowy odcinek tego programu w ca³oœci poœwiêcony by³
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica w
Krakowie. Trwaj¹cy dwanaœcie minut film, zatytu³owany
Dyplom AGH – pewna droga w przysz³oœæ, zaprezentowa³
zarówno osi¹gniêcia naukowców, jak i studentów tej uczel-
ni. Ca³y cykl poœwiêcony jest prezentacji krakowskich
uczelni, a jego emisja planowana jest tak¿e w innych
oœrodkach regionalnych TVP.

7.06. G³ówny geolog kraju dr Henryk Jacek Jezierski
wzi¹³ udzia³ w uroczystej inauguracji Ogólnopolskiej Pre-
zentacji Projektów M³odzie¿owych (OPPM), która odby³a
na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas spotkania
efekty pracy nad projektami, realizowanymi wspólnie z
Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), zaprezentowa³o
kilkadziesi¹t zespo³ów uczniowskich z ca³ej Polski.
M³odzie¿ prowadzi³a je m.in. w ramach programu edukacji
ekologicznej Aktywni z natury, w którym szko³y dzia³aj¹ na
rzecz poprawy stanu œrodowiska, zmniejszenia emisji
dwutlenku wêgla i racjonalnego korzystania z zasobów
naturalnych. Jego uczestnicy analizuj¹ swój wp³yw na stan
planety za pomoc¹ kalkulatora emisji CO2, wyci¹gaj¹
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wnioski i podejmuj¹ dzia³ania na rzecz zmniejszenia tzw.
ekoœladu. Podczas tegorocznej imprezy zaprezentowano
tak¿e projekty z innych programów realizowanych przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej: Akademia uczniowska,
Kulthurra, Literacki Atlas Polski – Reporta¿e, M³odzie-
¿owa Akcja Obywatelska – 20 lat wspólnie, Patrz i zmie-
niaj, Poczytaj mi przyjacielu, Samorz¹d uczniowski, Sefer,
Œlady przesz³oœci. Zarówno OPPM, jak i program Aktywni
z Natury, organizowane s¹ przez CEO w ramach Partner-
stwa dla Klimatu – platformy wspó³pracy na rzecz dzia³añ
zapobiegaj¹cych zmianom klimatu i uœwiadamiaj¹cych ich
zagro¿enia, stworzonej przez Ministerstwo Œrodowiska.

7–11.06. W Poznaniu odby³y siê Warsztaty Geograficz-
ne GIS – Woda w œrodowisku, zorganizowane przez Komi-
tet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut
Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich oraz
ESRI Polska – GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o. – tpi
TOPCON.

9.06. W Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w
Warszawie otwarto nowa wystawê zatytu³owan¹ W barw-
nym œwiecie ska³ i kanionów Arizony i Utah. Ta wystawa
fotografii z cyklu Natura – Sztuka jest propozycj¹ Muzeum
Ziemi PAN na nadchodz¹cy czas letnich wakacji. Autora-
mi zamieszczonych na wystawie fotografii s¹ Bo¿ena
Komorowska, Waldemar Komorowski oraz El¿bieta
Weron. W otwarciu uczestniczy³ g³ówny geolog kraju,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska dr Henryk
Jacek Jezierski, który poinformowa³ o zamiarze og³oszenia
konkursu popularyzuj¹cego geologiê jako element promo-
cji regionu. Konkurs pod has³em Magnetyzm Polskiej Geo-
logii - Geoturystyka, bêdzie ukazywa³ zdjêcia najciekawszych
obiektów geoturystycznych w Polsce na wysokim pozio-
mie artystycznym. Najlepsze prace zostan¹ w przysz³ym
roku wystawione na wernisa¿u w Muzeum Ziemi PAN.
Wystawê mo¿na zwiedzaæ do 29 sierpnia br.

10.06. W wieku 81 lat zmar³a Prof. zw. dr hab. Danuta
Ma³ecka, emerytowany profesor Wydzia³u Geologii Uni-
wersytetu Warszawskiego, wybitny hydrogeolog i wycho-
wawca wielu pokoleñ m³odzie¿y. Danuta Ma³ecka nale¿a³a
do wspó³twórców warszawskiej, uniwersyteckiej i karpac-
kiej szko³y hydrogeologicznej. Za zas³ugi na polu zawodo-
wym i spo³ecznym odznaczona zosta³a: Krzy¿em Sybirackim,
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodo-
wej, Z³ot¹ odznak¹ ZNP, licznymi nagrodami rektora UW i
ministra Edukacji.

10–11.06. W Zielonej Górze i £agowie Lubuskim odby³a
siê V Miêdzynarodowa Konferencja Ochrona i Rekultywacja
Dorzecza Odry: Wêgiel brunatny surowcem Nadodrza,
zorganizowana przez Instytut In¿ynierii Œrodowiska Uni-
wersytetu Zielonogórskiego. Tematyka konferencji dotyczy³a
eksploatacji wêgla brunatnego, rekultywacji terenów zdegra-
dowanych, ochrony zasobów naturalnych, gospodarki
wodnej i leœnej oraz zrównowa¿onego rozwoju dorzecza.

12.06. W Warszawie w Parku Marsza³ka Edwarda
Rydza-Œmig³ego pod has³em Wielki MikroŒwiat odby³ siê
14. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Naukowe-
go Kopernik. Swoje stoiska na pikniku mia³o Ministerstwo
Œrodowiska oraz Pañstwowy Instytut Geologiczny –
Pañstwowy Instytut Badawczy. Na stoisku PIG-PIB zorga-
nizowanym przez Muzeum Geologiczne instytutu zapre-
zentowano ekspozycjê Mikroœwiat zaklêty w ska³ach,
przygotowano interaktywne zabawy, konkursy, pokazy,
modele mikroskamienia³osæi oraz model najstarszego
czworonoga l¹dowego z Gór Œwiêtokrzyskich. Minister-
stwo Œrodowiska przygotowa³o wiele atrakcji dla dzieci i
m³odzie¿y, których celem by³a edukacja ekologiczna oraz
popularyzacja polskiej przyrody, poprzez m.in. upowszech-
nianie informacji nt. ró¿norodnoœci biologicznej, w tym
now¹ edukacyjn¹ grê komputerow¹ poœwiêcon¹ sztuce
kamufla¿u w œwiecie przyrody.

14.06. W Ministerstwie Œrodowiska odby³ siê briefing
ministra œrodowiska, Andrzeja Kraszewskiego – Czy zmie-
nia siê klimat dla klimatu? Przedstawiciele mediów zostali
poinformowani o postêpach negocjacji klimatycznych pod-
czas Rady UE ds. Œrodowiska w Luksemburgu i w trakcie
kolejnej rundy globalnych negocjacji ONZ w Bonn, a przed
œwiatow¹ konferencj¹ w Meksyku. W spotkaniu z dzienni-
karzami bra³ udzia³ równie¿ Tomasz Chruszczow, dyrektor
Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery MŒ.

14.06. W warszawskiej siedzibie Pañstwowego Insty-
tutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego
odby³a siê konferencja Dzieñ CCS w Pañstwowym Insty-
tucie Geologicznym – Podziemne sk³adowanie CO2 – fakty
i mity. Wœród ok. 140 uczestników byli przedstawiciele
instytucji tworz¹cych konsorcjum (PIG-PIB – jako lider,
Akademia Górniczo-Hutnicza, G³ówny Instytut Górnic-
twa, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Ener-
gi¹ PAN, Instytut Nafty i Gazu, Przedsiêbiorstwo Badañ
Geofizycznych), przedstawiciele administracji pañstwo-
wej i samorz¹dowej, delegaci przedsiêbiorstw zaintereso-
wanych technologi¹ CCS, naukowcy z kraju i zagranicy,
dziennikarze i cz³onkowie organizacji ekologicznych.

15.06. Prezes Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej
(centralnego organu administracji rz¹dowej w³aœciwego w
sprawach gospodarowania wodami) poinformowa³ o roz-
poczêciu konsultacji spo³ecznych projektu Polityka wodna
pañstwa do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2016) wraz
z Prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko. Konsultacje roz-
poczê³y siê 14 czerwca br., potrwaj¹ do 9 lipca br. Projekt
ten jest wieloletnim dokumentem strategicznym identyfi-
kuj¹cym problemy uznane za najistotniejsze z punktu
widzenia osi¹gniêcia celów, przed którymi stoi gospodarka
wodna. Wytycza priorytetowe kierunki, na których skon-
centrowane bêd¹ dzia³ania pañstwa. Okreœla on zasady i
warunki, do których wszyscy u¿ytkownicy wód bêd¹ zobo-
wi¹zani dostosowaæ swoje dzia³ania i zamierzenia w gospo-
darowaniu wodami. Szczegó³owe informacje na temat
projektu, terminów i miejsc konsultacji oraz pe³na doku-
mentacja dostêpne s¹ na stronie internetowej: http://kzgw.
gov.pl/pl/Projekt-Polityki-wodnej-panstwa-do-roku-2030.html.
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