
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.

14–16.09.20112. W Poznaniu-¯erkowie odbêdzie siê
XV Sympozjum z cyklu Wspó³czesne Problemy Hydrogeo-
logii, organizowane przez Instytut Geologii Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Pañstwowy Instytut
Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy. Informacje
na stronie internetowej: www.wph2011.amu.edu.pl.

20–22.09.20112. W Poznaniu odbêdzie siê IX Zjazd
Geomorfologów Polskich nt. Georó¿norodnoœæ rzeŸby Pol-

ski wraz z sympozjum Cyfrowe mapy geomorfologiczne

oraz sympozjum Przemiany geoekosystemów œwiata, orga-
nizowany pod protektoratem rektora Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Bronis³awa Marci-
niaka przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich oraz
Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM w Poznaniu.
W czasie zjazdu obchodzone bêd¹ dwie rocznice. Sesja
jubileuszowa poœwiêcona bêdzie 20-leciu dzia³alnoœci Sto-
warzyszenia Geomorfologów Polskich, które zosta³o powo-
³ane w Poznaniu w grudniu 1991 r. oraz 50-leciu pracy
naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej wieloletniego pre-
zesa stowarzyszenia prof. zw. dr hab. Andrzeja Kostrzew-
skiego. Informacje: dr Renata Paluszkiewicz, Stowarzy-
szenie Geomorfologów Polskich, ul. Dziêgielowa 27,
61-680 Poznañ, tel. 618-296-203, e-mail: Renata.Palusz-
kiewicz@amu.edu.pl oraz na stronie internetowej: http://
www.staff.amu.edu.pl/~sgp.

2–10.08.2012. W Brisbane (Australia) odbêdzie siê
miêdzynarodowy kongres geologiczny – 34th International

Geological Congress (IGC). Informacje na stronie interne-
towej: http://www.34igc.org.

Przegl¹d wa¿niejszych wydarzeñ
(15 wrzeœnia–15 paŸdziernika 2010)

15.09. W Sosnowcu odby³a siê Jubileuszowa Konfe-
rencja prof. Wac³awa M. Zuberka pt. Geofizyka w geologii

i górnictwie, zorganizowana przez Wydzia³ Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Œl¹skiego we wspó³pracy z G³ównym Insty-
tutem Górnictwa, Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii
Nauk i Polskim Towarzystwem Przyjació³ Nauk o Ziemi.

18–19.09. W Pa³acu Kultury i Nauki w Warszawie
odby³a siê 50. jubileuszowa edycja najwiêkszej w kraju
Gie³dy Minera³ów – Pa³ac Minera³ów. Gie³da swoj¹ tema-
tyk¹ obejmowa³a zarówno naturalne okazy mineralogiczne
i paleontologiczne, jak i ró¿nego typu bi¿uteriê, wyroby
jubilerskie i galanteriê kamienn¹. Dodatkowymi atrakcja-
mi imprezy by³y wystawy specjalne Bursztyn – z³oto pó³-

nocy oraz Geolandia (relacja z gie³dy na str. 1052).

19.09. W Zache³miu ko³o Zagnañska, w koœciele para-
fii Œw. Marcina i Œw. Rozalii, na zaproszenie ksiêdza pro-
boszcza prelekcjê nt. odkrycia tropów najstarszych tetra-
podów wyg³osi³ Piotr Szrek z Pañstwowego Instytutu Geo-
logicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego (infor-
macja na temat wirtualnej wycieczki geologicznej po
kamienio³omie w Zache³miu na str. 1050).

20.09. W siedzibie Pañstwowego Instytutu Geologicz-
nego – Pañstwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
odby³o siê uroczyste otwarcie plenerowej wystawy Pod-

ziemne Krajobrazy, prezentowanej na ogrodzeniu PIG-PIB
od strony ul. Rakowieckiej. Wystawa, przygotowana wspól-
nie ze Speleoklubem Warszawskim, ma na celu populary-
zacjê geologii oraz alpinizmu jaskiniowego. Trzydzieœci
osiem wielkoformatowych fotogramów stanowi wybór
zdjêæ nades³anych na Miêdzynarodowy Konkurs Fotogra-
fii Jaskiniowej. Otwarciu towarzyszy³y prelekcje: Kilka

s³ów o fotografii – wyk³ad Krzysztofa Recielskiego ze Spe-
leoklubu Warszawskiego oraz Jaskinia – geologiczny tunel

w czasie i przestrzeni – wyk³ad Paw³a WoŸniaka z Oddzia³u
Górnoœl¹skiego PIG-PIB (relacja z wystawy na str. 1053).

20–22.09. W Witaszycach k. Jarocina odby³y siê po-
³¹czone konferencje: XLVII Seminarium Fizykochemicz-
ne Problemy Mineralurgii i XV Miêdzynarodowa Konfe-
rencja Przeróbki Kopalin, zorganizowane przez Instytut
Górnictwa Politechniki Wroc³awskiej, Zak³ad Przeróbki
Kopalin, Ochrony Œrodowiska i Utylizacji Odpadów Aka-
demii Górniczo-Hutniczej, Katedrê Przeróbki Kopalin i
Utylizacji Odpadów Politechniki Œl¹skiej oraz Sekcjê
Wykorzystania Surowców Mineralnych Komitetu Górnic-
twa Polskiej Akademii Nauk.

20–23.09. W Zakopanem-Koœcielisku odby³a siê Kon-
ferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL 2010 pt. Nowe

metody i technologie zagospodarowania z³ó¿ i wydobycia

wêglowodorów w warunkach l¹dowych i morskich, zorga-
nizowana przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie. Pod-
czas spotkania przedstawiono aktualne problemy badawcze
i rozwojowe, zwi¹zane z nowymi kierunkami badañ dla
potrzeb górnictwa nafty i gazu, na tle osi¹gniêæ œwiato-
wych. Dosz³o równie¿ do wymiany doœwiadczeñ i nawi¹-
zania œciœlejszej wspó³pracy z przedstawicielami instytucji
odpowiedzialnych za rozwój tej bran¿y w krajach Unii
Europejskiej i Europy Œrodkowo-Wschodniej.

20–26.09. W Warszawie odby³ siê kolejny Festiwal
Nauki. Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Insty-
tut Badawczy zorganizowa³ szereg wyk³adów i warsztatów
dotycz¹cych m.in. praktycznego rozpoznawania najczêœ-
ciej spotykanych w Polsce makroskamienia³oœci i mikro-
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skamienia³oœci, powstania wêgla, historii powstania krê-
gowców l¹dowych, jurajskich i kredowych kier lodowco-
wych oraz warunków panuj¹cych we wnêtrzach wspó³cze-
snych i dawnych jaskiñ. Wydzia³ Geologii Uniwersytetu
Warszawskiego równie¿ przygotowa³ szereg prelekcji i
wystaw, a tak¿e zorganizowa³ na dziedziñcu III Piknik
Geologiczny, podczas którego wszyscy chêtni mogli
dowiedzieæ siê m.in. jak powstaj¹ kryszta³y, sk¹d bierze siê
ropa naftowa, z jakich ska³ sk³adaj¹ siê poszczególne war-
stwy Ziemi, z jakich ska³ zbudowane s¹ obiekty w stolicy,
co to jest czas geologiczny, jakie organizmy zamieszki-
wa³y Ziemiê przed milionami lat itp.

22–23.09. W Pa³acu Kultury i Nauki w Warszawie odby³a
siê VIII Miêdzynarodowa Konferencja Nafta i Gaz 2010,
zorganizowana przez Zarz¹d Targów Warszawskich SA.
Honorowy patronat na konferencj¹ obj¹³ Waldemar Paw-
lak, wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki oraz
prof. Antoni Tajduœ, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanis³awa Staszica w Krakowie. Konferencji towarzy-
szy³a Miêdzynarodowa Wystawa Wynalazków i Innowacji.

23–25.09. W Szczyrku odby³a siê V Konferencja Nau-
kowa pt. Geochemia i geologia œrodowiska terenów uprze-

mys³owionych, zorganizowana przez Instytut Geologii Sto-
sowanej Politechniki Œl¹skiej, Komisjê Nauk Geolo-
gicznych Polskiej Akademii Nauk Oddzia³ Katowice oraz
Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Górnictwa przy
Politechnice Œl¹skiej. Tematyka spotkania obejmowa³a m.in.
nastêpuj¹ce zagadnienia: geochemia œrodowiska, racjonal-
na gospodarka odpadami mineralnymi, zagadnienia œrodo-
wiskowe w praktyce górniczej, zastosowanie metod geo-
fizycznych w monitoringu œrodowiska, monitoring proce-
sów geoegzodynamicznych, stosowanie surowców mine-
ralnych w ochronie œrodowiska, modelowanie procesów
migracji zanieczyszczeñ w œrodowisku, ochrona wód
powierzchniowych i podziemnych.

24.09. W Gliwicach, Katowicach, Zabrzu i Chorzowie
odby³a siê Œl¹ska Noc Naukowców zorganizowana przez 4
uczelnie: Uniwersytet Œl¹ski, Politechnikê Œl¹ska, Akade-
miê Muzyczn¹ im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
oraz Akademiê Ekonomiczn¹. Wyk³ady i pokazy zwi¹-
zane z geologi¹ przygotowali naukowcy z Wydzia³u Nauk
o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego i Wydzia³u Górnictwa i
Geologii Politechniki Œl¹skiej.

27.09. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronis³aw
Komorowski wrêczy³ akty nominacyjne nauczycielom
akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Nominacjê
profesorsk¹ w dziedzinie nauk o Ziemi otrzyma³ dr hab.
Jan Marek Matuszkiewicz z Instytutu Geografii i Prze-
strzennego Zagospodarowania im. Stanis³awa Leszczyc-
kiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, a w dzie-
dzinie nauk technicznych – dr hab. Krzysztof Stañczyk z
G³ównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

27–30.09. W Kielcach odby³a siê I Miêdzynarodowa
Konferencja Geochemiczna Contemporary problems of

geochemistry, zorganizowana przez Instytut Chemii Uni-

wersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz
Sekcjê Geochemii Polskiego Towarzystwa Mineralogicz-
nego.

28–30.09. W Augustowie odby³a siê konferencja Woda

wyzwaniem XXI wieku pt. £¹czy nas Woda 2010, zorgani-
zowana z okazji jubileuszu 75-lecia miesiêcznika Gospo-

darka Wodna pod honorowym patronatem Leszka Kar-
wowskiego, prezesa Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wod-
nej. Z okazji jubileuszu prezes Leszek Karwowski uhono-
rowa³ nagrod¹ Laura Wodnego dwie szczególnie zas³u¿one
dla czasopisma osoby: Leszka Bagiñskiego – wieloletnie-
go redaktora czasopisma (od 1976 r.), dyrektora RZGW w
Warszawie (od 2002 r.), by³ego dyrektora Departamentu
Gospodarki Wodnej w Ministerstwie Ochrony Œrodowi-
ska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa (1991–1998) oraz
Jana Zieliñskiego – wieloletniego przewodnicz¹cego Rady
Programowej czasopisma Gospodarka Wodna (od 2001 r.),
niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie gospodarki
wodnej, wieloletniego dyrektora Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej.

28.09–1.10. W Gdañsku odby³a siê miêdzynarodowa
konferencja Baltic – Petrol’2010, zorganizowana przez
Wydzia³ Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska Aka-
demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Pañstwowy Insty-
tut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy w Warsza-
wie, Przedsiêbiorstwo Poszukiwañ i Eksploatacji Z³ó¿ Ropy
i Gazu PETROBALTIC SA w Gdañsku oraz Towarzystwo
Badania Przemian Œrodowiska Geosfera w Krakowie.

30.09. W Warszawie odby³a siê konferencja paleobio-
logiczna pt. Biologia i paleobiologia raf koralowych, zor-
ganizowana przez Wydzia³ Biologii Uniwersytetu War-
szawskiego, Stowarzyszenie Rafowe – Warszawa i Eduka-
cja Przyrodnicza P.U.H. El-i.

30.09–1.10. W Krakowie odby³a siê konferencja pt.
Europejska wspólnota œrodowiska i kultury a zrówno-

wa¿ony rozwój, zorganizowana przez Uniwersytet Otwarty
Akademii Górniczo-Hutniczej przy wspó³pracy z Krakow-
skim Parkiem Technologicznym oraz z Rad¹ Programow¹
Szko³y Ochrony i In¿ynierii Œrodowiska im. Walerego
Goetla w AGH.

1.10. W Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w
Warszawie otwarto nowa wystawê czasow¹ pt. Fotografia

Dzikiej Przyrody 2009, zorganizowan¹ przez MZ PAN oraz
Agencjê Zegar. Patronat nad wydarzeniem objêli: minister
kultury i dziedzictwa narodowego oraz minister œrodowi-
ska. Wystawa prezentuje zwyciêskie prace z konkursu foto-
graficznego Wildlife Photographer of the Year 2009 orga-
nizowanego przez BBC Wildlife Magazine i Natural Histo-
ry Museum w Londynie. Wystawê mo¿na by³o ogl¹daæ do
28 paŸdziernika br. (relacja z wystawy na str. 1055).

4.10. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronis³aw
Komorowski postanowieniem z dnia 30 wrzeœnia 2010 r.
nada³ poœmiertnie geologowi Piotrowi Stañczakowi Krzy¿
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osi¹gniê-
cia w pracy zawodowej oraz niez³omn¹ postawê wobec
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zagra¿aj¹cego niebezpieczeñstwa. Pracownik Geofizyki
Kraków zosta³ porwany w Pakistanie we wrzeœniu 2008 r.
Talibowie w zamian za jego uwolnienie domagali siê zwol-
nienia z wiêzieñ swoich towarzyszy. Wobec niespe³nienia
tych ¿¹dañ przez pakistañskie w³adze w lutym 2009 r.
og³osili, ¿e Polaka zabito. W kwietniu ubieg³ego roku cia³o
Piotra Stañczaka przewieziono do kraju. Pogrzeb odby³ siê
na pocz¹tku maja w Kroœnie.

6.10. Na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego odby³o siê seminarium pt. Antropogeniczne prze-

kszta³cenia oœrodków gruntowych i skalnych, zorganizo-
wane z okazji jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej i nau-
kowej prof. dr. hab. Andrzeja Dr¹gowskiego przez Wydzia³
Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Pañstwowy Insty-
tut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy, Polski
Komitet Geologii In¿ynierskiej i Œrodowiska oraz Interna-

tional Association of Engineering Geology and the Envi-

ronment. Seminarium poœwiêcone by³o problemom meto-
dyki badañ, a tak¿e zagospodarowania oœrodków grunto-
wych i skalnych przekszta³conych w wyniku ró¿norod-
nych oddzia³ywañ antropogenicznych (zbiór artyku³ów
pod redakcj¹ Z. Frankowskiego, zwi¹zanych z tematem
seminarium, znajduje siê w numerze 9/2/2010 Przegl¹du

Geologicznego).

6.09. W Warszawie odby³o siê spotkanie na temat per-
spektyw prac nad projektami ustawy Prawo geologiczne i

górnicze oraz ustawy o odpadach wydobywczych, zorgani-
zowane przez Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej (PRP)
– najwiêksz¹ i najstarsz¹ organizacjê zrzeszaj¹c¹ przedsiê-
biorców w Polsce. W rozmowach wzi¹³ udzia³ g³ówny geo-
log kraju dr Henryk Jacek Jezierski. Pracodawcy Rze-
czypospolitej Polskiej dzia³aj¹ na rzecz wspólnych intere-
sów pracodawców zrzeszonych w organizacjach cz³on-
kowskich PRP. Wspieraj¹ oni wszelkie inicjatywy zmierza-
j¹ce do wzmocnienia roli polskich pracodawców i wspó³-
pracuj¹ ze wszystkimi organizacjami pracodawców i przed-
siêbiorców na rzecz realizacji wspólnych interesów œrodo-
wiska biznesu. Organizacja Pracodawcy Rzeczypospolitej
Polskiej (wczeœniej Konfederacja Pracodawców Polskich)
powsta³a w listopadzie 1989 r. i reprezentuje ponad 7000
firm. Przedsiêbiorstwa w niej zrzeszone zatrudniaj¹ ok. 3 mln
pracowników.

6–8.10. W Ustroniu odby³a siê III Miêdzynarodowa
Konferencja Naukowa Innowacyjne rozwi¹zania rewitali-

zacji terenów zdegradowanych, zorganizowana przez Cen-
trum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego oraz Insty-
tut Ekologii Terenów Uprzemys³owionych.

7–8.10. W Warszawie odby³ siê VII Kongres Nowego
Przemys³u, w którym wzi¹³ udzia³ g³ówny geolog kraju dr
Henryk Jacek Jezierski. Spotkanie zorganizowane przez
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiêbiorczoœci SA
poœwiêcone by³o strategicznym zmianom zachodz¹cym w
polskim sektorze paliwowo-energetycznym. Towarzyszy³y
mu panele dyskusyjne z udzia³em przedstawicieli rz¹du,
parlamentarzystów, ekspertów oraz wiod¹cych firm. Pod-

czas sesji pt. Gaz a bezpieczeñstwo energetyczne Polski

g³ówny geolog kraju podkreœli³, ¿e potwierdzone informa-
cje o obecnoœci gazu ³upkowego i jego zasobach w Polsce
powinny siê pojawiæ w ci¹gu najbli¿szych 4–5 lat. Wtedy
mo¿liwe bêdzie okreœlenie perspektyw wydobywania gazu
z ³upków – jego op³acalnoœci i zainteresowania inwestorów.

8–10.10. W Wiœle na terenie Beskidu Œl¹skiego odby³o
siê 44. Sympozjum Speleologiczne, zorganizowane pod
auspicjami Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa
Przyrodników im. Kopernika. Sesje referatowe dotyczy³y
jaskiñ polskich Karpat fliszowych, ale równie¿ szerokiego
zakresu badañ oraz eksploracji jaskiñ i form krasowych
(geologia, hydrologia, klimat, biologia, paleontologia,
archeologia i in.) na terenie Polski i œwiata. W czasie sym-
pozjum odby³y siê sesje terenowe, m.in. do Jaskini Mie-
charskiej i Jaskini Malinowskiej, do odkrywek wapieni
cieszyñskich, cieszynitów i utworów czwartorzêdowych,
a tak¿e do Cieszyñskich �róde³ Tufowych oraz do podzie-
mi miasta Cieszyna i stanowisk archeologicznych w okoli-
cach miasta.

10–13.10. W Zakopanem-Koœcielisku odby³a siê XXIV
Konferencja z cyklu Zagadnienia Surowców Energetycz-
nych i Energii w Gospodarce Krajowej, zorganizowana
przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Ener-
gi¹ Polskiej Akademii Nauk.

11.10. W Warszawie odby³o siê seminarium pt. Zapo-

bieganie powodziom i ochrona przeciwpowodziowa, zor-
ganizowane przez Ambasadê Królestwa Niderlandów wraz
z NL EVD International oraz publiczno-prywatn¹ organi-
zacj¹ Netherlands Water Partnership (NWP) we wspó³-
pracy z Krajowym Zarz¹dem Gospodarki Wodnej oraz
Regionalnym Zarz¹dem Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Seminarium to by³o kolejnym polsko-niderlandzkim przed-
siêwziêciem w sektorze wodnym. Celem spotkania by³o
stworzenie szerokiej platformy s³u¿¹cej wymianie doœwiad-
czeñ zarówno na szczeblu rz¹dowym, samorz¹dowym, jak
i handlowym miêdzy Polsk¹ a Holandi¹.

14.10. W Warszawie odby³y siê warsztaty pt. Geoinfor-

macja a œrodowisko w czasach INSPIRE, zorganizowane
przez Klub Rozwoju Technik Informacyjnych eAdmini-
stracja przy Centrum Promocji Informatyki.

14–16.10. W Zakopanem odby³a siê IV Konferencja z
cyklu Przyroda Tatrzañskiego Parku Narodowego a Cz³o-
wiek pt. Nauka a zarz¹dzanie obszarem Tatr i ich otocze-

niem, zorganizowana przez Tatrzañski Park Narodowy oraz
Polskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk o Ziemi, Oddzia³
Kraków.

14–17.10. W Sudetach odby³a siê XVII Sesja Sekcji
Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego Lam-

prophyres and related mafic hypabyssal rocks: current

petrological issues – zorganizowana przez Polskie Towa-
rzystwo Mineralogiczne, Uniwersytet Wroc³awski, Pañstwo-
wy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy
oraz Uniwersytet Jagielloñski.
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