
gospodarczej cz³owieka; Kondycja ekologiczna torfowisk
na terenach przemys³owych i ich ochrona. Informacje:
dr Jacek Forysia, Katedra Badañ Czwartorzêdu, Uniwersy-
tet £ódzki, ul. Kopciñskiego 31, 90-142 £ódŸ, tel.
42-665-59-72, e-mail: torfowiska2011@interia.pl oraz na
stronie internetowej http://torfowiska.geo.uni.lodz.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
miêdzynarodowy 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.

6–11.09.20112. W Wiedniu (Austria) odbêdzie siê konfe-
rencja SlopeTecto 2011 – 2nd Conference on Slope Tectonics.
Informacje na stornie internetowej: http://www.geologie.
ac.at/slope_tecto_2011.

14–16.09.2011. 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.

20–22.09.2011. W Poznaniu odbêdzie siê IX Zjazd Geo-
morfologów Polskich nt. Georó¿norodnoœæ rzeŸby Polski
wraz z sympozjum Cyfrowe mapy geomorfologiczne oraz
sympozjum Przemiany geoekosystemów œwiata, organizo-
wany pod protektoratem rektora Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu prof. Bronis³awa Marciniaka
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.Paluszkie-
wicz@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 paŸdziernika – 15 listopada 2010)

18.10. Pod has³em Czysta Woda dla Zdrowego Œwiata
ruszy³ ogólnopolski konkurs fotograficzny organizowany
przez Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej dla uczniów
szkó³ podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjal-
nych oraz studentów. Jest to pierwszy etap kampanii pro-
mocyjno-informacyjnej Wiedzieæ wiêcej o wodzie, której
celem jest podniesienie œwiadomoœci ekologicznej w zakre-
sie racjonalnego gospodarowania wod¹. Fotografie zwi¹-
zane z szeroko rozumian¹ tematyk¹ wody nale¿a³o nades³aæ
do 5 listopada br.

18.10. Minister Œrodowiska Andrzej Kraszewski w
towarzystwie podsekretarzy stanu dr. Henryka Jacka Jezier-
skiego (przewodnicz¹cy Komisji Nagród) i Bernarda B³asz-
czyka wrêczy³ 1 nagrodê indywidualn¹ i 4 nagrody zespo-
³owe za szczególne osi¹gniêcia naukowo-badawcze z zakre-
su ochrony, kszta³towania i racjonalnego u¿ytkowania œrodo-
wiska. Jedn¹ z nagród zespo³owych za opracowanie pt.
Zasady dokumentowania geologiczno-in¿ynierskich warun-
ków posadowienia obiektów budownictwa morskiego i
zabezpieczeñ brzegu morskiego otrzyma³ zespó³ autorów z
Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego
Instytutu Badawczego, Instytutu Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk oraz Przedsiêbiorstwa Badawczego
GEOSTAB Sp. z o.o. w sk³adzie: dr Zbigniew Frankowski,
prof. dr hab. Marek Graniczny, mgr in¿. Bo¿ena Juszkie-
wicz-Bednarczyk, dr Regina Kramarska, prof. dr hab. Zbi-
gniew Pruszak, dr Piotr PrzeŸdziecki, dr hab. in¿. Marek

Szmytkiewicz, prof. dr hab. in¿. Maciej Werno i dr Joanna
Zachowicz (relacja z uroczytoœci znajduje siê w numerze
11/2010 Przegl¹du Geologicznego – Prz. Geol., 58: 1056–
1057).

19.10. W Halinowie k. Warszawy odby³a siê uroczy-
stoœæ wmurowania aktu erekcyjnego Biblioteki Orygina³ów
Dokumentów Geologicznych Centralnego Archiwum Geolo-
gicznego Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwo-
wego Instytutu Badawczego. Gmach wed³ug projektu archi-
tekta Bart³omieja Teleca powstaje dziêki staraniom PIG-
-PIB i dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.
Budynek archiwum, o kubaturze 3642 m3 i powierzchni
u¿ytkowej 653 m2, bêdzie wyposa¿ony w nowoczesny sys-
tem klimatyzacyjny gwarantuj¹cy sta³¹ temperaturê i wil-
gotnoœæ, nowoczesny system przeciwpo¿arowy (gaszenie
gazem) oraz w system rega³ów przesuwnych, które poz-
wol¹ na zgromadzenie dokumentów geologicznych w iloœci
8650 m bie¿¹cych. W uroczystoœci wmurowania aktu erek-
cyjnego uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego, Ministerstwa Œrodowiska, Pañstwo-
wego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu
Badawczego, Starostwa Powiatowego w Miñsku Mazo-
wieckim oraz burmistrz Halinowa. Poœwiêcenia dokona³
ksi¹dz miejscowej parafii pw. NMP Matki £aski Bo¿ej.

20.10. W warszawskiej siedzibie Pañstwowego Insty-
tutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego
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odby³o siê spotkanie przedstawicieli polskiej i amerykañ-
skiej s³u¿by geologicznej. Stronê amerykañsk¹ reprezento-
wa³a dr Ingrid Verstraeten, kieruj¹ca w przesz³oœci wielo-
ma miêdzynarodowymi programami udostêpniania wody,
obecnie szefowa Europe and Eurasia USGS International
Programs Office, oraz dr Donald Gautier, wybitny specja-
lista w dziedzinie oceny zasobów ropy i gazu. Wizyta mia³a
na celu podjêcie wspólnych dzia³añ w niezwykle wa¿nym
segmencie badañ PIG-PIB, jakim jest ocena polskiego
potencja³u surowcowego w dziedzinie gazu ³upkowego.

20–23.10. W Poznaniu odby³y siê 21. Miêdzynarodowe
Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon
2010. Ju¿ po raz drugi uczestniczy³ w nich Pañstwowy
Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy.
Na stoisku PIG-PIB mo¿na by³o zapoznaæ siê z g³ównymi
za³o¿eniami geoturystyki oraz mo¿liwoœciami jej rozwoju
w Polsce. Instytut, jako oœrodek naukowy posiadaj¹cy
odpowiedni¹ wiedzê i doœwiadczenie w projektowaniu i
organizowaniu ró¿nego typu przedsiêwziêæ geoturystycz-
nych, zadeklarowa³ gotowoœæ do udzielenia pomocy mery-
torycznej w organizacji geoturystyki w kraju. Podczas
targów zaprezentowano postery informacyjne dotycz¹ce
dzia³alnoœci instytutu w zakresie ochrony i popularyzacji
przyrody nieo¿ywionej kraju, a tak¿e GeoTropy – popular-
nonaukowe tablice informacyjne, które w prosty i ciekawy
sposób ukazuj¹ wybrane zagadnienia geologiczne charakte-
rystyczne dla danego regionu, m.in. procesy kszta³tuj¹ce
powierzchniê Polski, bogactwa naturalne czy œwiat skamie-
nia³oœci. Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ by³a mo¿liwoœæ spotkania
jednego z odkrywców tropów pierwszego krêgowca, który
wyszed³ na l¹d. Piotr Szrek z Muzeum Geologicznego
PIG-PIB udziela³ informacji o tym sensacyjnym znalezisku
w Górach Œwiêtokrzyskich. Dla zainteresowanych przy-
gotowane zosta³y dwie wirtualne œcie¿ki geologiczne – opra-
cowana przez Muzeum Geologiczne PIG-PIB œcie¿ka geo-
logiczna Kamienio³om Kielniki oraz przygotowana przez
Oddzia³ Œwiêtokrzyski PIG-PIB œcie¿ka geologiczna
Kamienio³om Zache³mie (relacja z targów na str. 1130).

21.10. W Pañstwowym Instytucie Geologicznym –
Pañstwowym Instytucie Badawczym w Warszawie goœcili
przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wieluniu.
Celem wizyty by³o omówienie mo¿liwoœci wspó³pracy w
dziedzinie rozwoju geoturystyki na obszarze Jury Wieluñ-
skiej. W spotkaniu uczestniczyli: Janusz Antczak, wicesta-
rosta powiatu wieluñskiego, pe³ni¹cy równie¿ obowi¹zki
wiceprezesa Stowarzyszenia Polski Szlak Bursztynowy,
Alicja Dudaczyk, zastêpca naczelnika Wydzia³u Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska Starostwa Powiatowego w Wielu-
niu, Roman Piaseczny, geolog Starostwa Powiatowego w
Wieluniu, Jerzy Nawrocki, dyrektor PIG-PIB, Marek Gra-
niczny, zastêpca dyrektora PIG-PIB, dyrektor ds. pañstwo-
wej s³u¿by geologicznej oraz Kamila Janus i Dorota
Obarowska z Zak³adu Publikacji PIG-PIB.

21–22.10. W Œwieradowie-Zdroju odby³o siê jubile-
uszowe XV Miêdzynarodowe Sympozjum Solne Quo Vadis
Sal, zorganizowane pod patronatem ministra gospodarki,
wicepremiera Waldemara Pawlaka, przez Polskie Stowarzy-
szenie Górnictwa Solnego wspólnie z KGHM Cuprum SA

oraz Uniwersytetem Wroc³awskim. Wiod¹cym tematem
sympozjum by³ Potencja³ gospodarczy polskiego górnic-
twa solnego – stan obecny i kierunki rozwoju.

21–23.10. W Poznaniu i w Dymaczewie odby³a siê
Ogólnopolska Konferencja Hydrograficzna pt. Woda –
Œrodowisko – Zmiany, zorganizowana z okazji 50-lecia
Zak³adu Hydrologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez Wydzia³ Nauk
Geograficznych i Geologicznych UAM, Fundacjê UAM,
Oddzia³ Poznañski Polskiego Towarzystwa Geograficzne-
go, Komisjê Hydrologiczn¹ PTG oraz Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

22–23.10. W Warszawie odby³a siê 10. Europejska
Konwencja Mars Society, w której udzia³ wziêli badacze
Czerwonej Planety i naukowcy z ca³ego œwiata.

26.10. W siedzibie Oddzia³u Geologii Morza Pañstwo-
wego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu
Badawczego w Gdañsku odby³a siê konferencja informa-
cyjno-szkoleniowa pt. GEO: zagro¿enia, informacja, tury-
styka. Spotkanie, przeznaczone g³ównie dla przedstawi-
cieli administracji pañstwowej i samorz¹dowej w woje-
wództwach nadmorskich, zorganizowane zosta³o przez
Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut
Badawczy w ramach dzia³añ s³u¿by geologicznej i s³u¿by
hydrogeologicznej. W konferencji udzia³ wziê³o ok. 90
osób reprezentuj¹cych urzêdy marsza³kowskie, urzêdy
miejskie i gminne, rejonowe zarz¹dy gospodarki wodnej
oraz rejonowe dyrekcje ochrony œrodowiska – g³ównie z
województwa pomorskiego. Obecni byli równie¿ specja-
liœci z Urzêdu Morskiego, geolodzy powiatowi i woje-
wódzcy, pracownicy przedsiêbiorstw geologicznych i
naukowcy z pomorskich oœrodków akademickich.

27.10. W Pary¿u odby³o siê uroczyste uruchomienie
nowego, innowacyjnego portalu o geologii w Europie –
OneGeology-Europe. Rozpoczê³o siê funkcjonowanie
nowego narzêdzia, które pomo¿e decydentom na ca³ym
kontynencie w podejmowaniu administracyjnych decyzji
opieraj¹cych siê na wiedzy geologicznej, a obywatelom
Europy umo¿liwi poznanie utworów geologicznych znaj-
duj¹cych sie pod ich miastami i domami. W spotkaniu
wziêli udzia³ przedstawiciele Pañstwowego Instytutu Geo-
logicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego, który
jako reprezentant Polski bra³ udzia³ w tworzeniu paneuro-
pejskiego systemu kartograficznego. OneGeology-Europe
bezp³atnie udostêpnia przez internet pierwsz¹ dynamiczn¹,
wielojêzyczn¹ mapê geologiczn¹ Europy. Projekt stwarza
mo¿liwoœæ monitorowania obszaru Europy m.in. pod
wzglêdem ryzyka wystêpowania radonu, usuwania odpa-
dów, postêpów poszukiwañ z³ó¿ mineralnych oraz monito-
rowania powodzi i osuwisk.

27.10. W Wiœle odby³ siê II Kongres Polskiego Prze-
mys³u Gazowniczego pt. Gaz ziemny paliwem XXI wieku,
którego tematem przewodnim by³ Rynek gazu ziemnego w
Europie Œrodkowej – kierunki ewolucji i nowe wyzwania.
Konferencja zorganizowana przez Izbê Gospodarcz¹ Gazow-
nictwa podzielona zosta³a na szereg paneli tematycznych,
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podczas których przedstawiciele polskiego rz¹du i najwiêk-
szych firm naftowych omawiali aspekty œrodowiskowe,
techniczne oraz znaczenie poszukiwañ i wydobycia gazu z
³upków dla bilansu energetycznego Polski. W spotkaniu
uczestniczy³ g³ówny geolog kraju Henryk Jacek Jezierski,
który w trakcie swojego wyst¹pienia przybli¿y³ cechy przej-
rzystej polityki koncesyjnej oraz regulacje prawne poszuki-
wania i wydobycia gazu ze z³ó¿ w Polsce. G³ówny geolog
kraju podkreœli³, ¿e potwierdzone informacje o obecnoœci
gazu ³upkowego w Polsce powinny siê pojawiæ w ci¹gu
najbli¿szych 4–5 lat. Wtedy dopiero mo¿liwe bêdzie okre-
œlenie mo¿liwoœci wydobywania gazu z ³upków – jego
op³acalnoœci i zainteresowania inwestorów.

27–29.10. W Suchej Górze k. Bytomia odby³o siê III Geo-
-sympozjum M³odych Badaczy Silesia 2010 pt. Wspó³czesne
trendy w naukach o Ziemi, zorganizowane przez Wydzia³
Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego. Konferencja prze-
znaczona by³a dla m³odych naukowców, studentów stu-
diów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz
œwie¿o upieczonych doktorów ze wszystkich wy¿szych
uczelni w kraju.

8.11. W Muzeum Ziemi PAN otwarto wystawê fotogra-
fii pt. Leon Barszczewski (1849–1910) – od Samarkandy
do Siedlec. Wystawa zorganizowana zosta³a przez MZPAN

oraz Igora Stryjeckiego, wnuka Leona Barszczewskiego,
we wspó³pracy z Muzeum Regionalnym w Siedlcach, pod
honorowym patronatem Ambasady Uzbekistanu w War-
szawie (relacja z wystawy na str. 1133).

15–16.11. W Gdañsku-Jelitkowie odby³a siê IV Konfe-
rencja Naukowa z cyklu Modelowanie Przep³ywu Wód
Podziemnych, organizowana przez Wydzia³ In¿ynierii
L¹dowej i Œrodowiska Politechniki Gdañskiej, Pañstwowy
Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy oraz
Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk
w Gdañsku. Problematyka tegorocznego spotkania by³a
skoncentrowana m.in. na modelach przep³ywu wód podziem-
nych oraz na modelach transportu masy i energii. W progra-
mie znalaz³y siê równie¿ tematy dotycz¹ce modelowania
przep³ywu w dokumentowaniu G³ównych Zbiorników Wód
Podziemnych oraz zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyj-
nych wód podziemnych. Rozmawiano równie¿ o modelowa-
niu procesów hydrogeologicznych w strefie brzegowej
akwenów morskich oraz o zastosowaniu najnowszych tech-
nologii w integracji modeli przestrzennych i modeli prze-
p³ywu wód podziemnych z systemami GIS. W otwarciu kon-
ferencji wzi¹³ udzia³ podsekretarz stanu w Ministerstwie Œro-
dowiska, g³ówny geolog kraju Henryk Jacek Jezierski (relacja
z konferencji znajdzie siê w nastêpnym numerze Przegl¹du
Geologicznego – 1/2011).
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