
Zjazd organizowany jest przez Oddzia³ Wroc³awski PTG
we wspó³pracy z instytucjami naukowymi Wroc³awia. Wiê-
cej informacji na stronie internetowej Polskiego Towarzy-
stwa Geologicznego: www.ptgeol.pl.

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 listopada – 15 grudnia 2010 r.)

17.11. Na ca³ym œwiecie obchodzono GIS Day – œwiêto
u¿ytkowników oraz pasjonatów Systemów Informacji
Geograficznej (GIS – Geographic Information Systems).
W tym dniu organizowane by³y specjalne prezentacje,
warsztaty, konkursy oraz galerie, które mia³y przybli¿yæ
istotê GIS. Twórcy technologii oraz idei GIS dzielili siê
swoimi osi¹gniêciami i przedstawiali perspektywy rozwo-
ju. Prezentowali najnowoczeœniejsze aplikacje oraz propa-
gowali ich wdra¿anie w œrodowiskach akademickich, nau-
kowych, a tak¿e w szko³ach i innych oœrodkach rozwojo-
wych na ca³ym œwiecie. Tegoroczne obchody GIS Day w
Polsce zorganizowane zosta³y przez Wydzia³ Geodezji
Górniczej i In¿ynierii Œrodowiska Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie, a wspó³organizatorami byli Uni-
wersytet Jagielloñski, Uniwersytet Rolniczy oraz Politech-
nika Krakowska.

18–20.11. W Poznaniu odby³a siê konferencja nauko-
wa Klimat Polski na tle klimatu Europy zorganizowana
przez Zak³ad Klimatologii Wydzia³u Nauk Geograficz-
nych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu z okazji 40. rocznicy powstania Zak³adu
Klimatologii oraz 70-lecia urodzin prof. zw. dr. hab. Aloj-
zego Wosia.

19.11. W Krakowie odby³a siê konferencja naukowa pt.
Prekambr i paleozoik regionu krakowskiego – model budo-
wy geologicznej – jego aspekt utylitarny zorganizowana
przez Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Insty-
tut Badawczy (relacja z konferencji na str. 24).

20–26.11. Wydzia³ Górnictwa i Geologii Politechniki
Œl¹skiej obchodzi³ jubileusz 60-lecia swojego istnienia.
W programie obchodów jubileuszu by³y: konferencja
naukowa poœwiêcona zagadnieniom wspó³czesnego gór-
nictwa podziemnego i odkrywkowego, uroczysta Msza
Œwiêta, Akademia Barbórkowa oraz Biesiada Piwna.

23.11. Minister nauki i szkolnictwa wy¿szego prof.
Barbara Kudrycka wyró¿ni³a rektora Akademii Górniczo-
-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica w Krakowie prof. dr.
hab. in¿. Antoniego Tajdusia statuetk¹ naukowego Oskara
w uznaniu dla jego dzia³alnoœci naukowej i organizacyjno-
-menad¿erskiej w kierowaniu uczelni¹. W uzasadnieniu
przyznania nagrody podkreœlono ogromne znaczenie
sukcesu AGH, jakim jest kierowanie przez Akademiê Gór-
niczo-Hutnicz¹ pracami polskiego konsorcjum naukowo-
-badawczego w ramach Wêz³a Wiedzy i Innowacji KIC
Inno-Energy. Ten d³ugoterminowy projekt badawczy, o war-
toœci 120–150 milionów euro rocznie, dotyczy badañ nad
najnowoczeœniejszymi technologiami i jest najwiêkszym
naukowym projektem Unii Europejskiej. Zadaniem kon-
sorcjum CC PolandPlus, którego pracami kieruje AGH,
jest opracowanie nowych rozwi¹zañ w zakresie tzw. czys-
tych technologii wêglowych. Ministerialny Oskar zosta³ w
tym roku przyznany po raz pierwszy.

23–26.11. W Poznaniu odby³y siê Miêdzynarodowe
Targi Ochrony Œrodowiska POLEKO 2010 po³¹czone z
Miêdzynarodowymi Targami Techniki Komunalnej KOM-
TECHNIKA, Targami Produktów i Us³ug dla Samorz¹dów
GMINA oraz Salonem Nieruchomoœci i Inwestycji INVEST-
FIELD. W ekspozycji Nauka dla Œrodowiska tradycyjnie
uczestniczy³ Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwo-
wy Instytut Badawczy. Na stoisku PIG-PIB przedstawiona
zosta³a bogata oferta instytutu dotycz¹ca monitoringu œro-
dowiska (w tym g³ównie rozpoznawania i monitorowania
zagro¿eñ naturalnych), ochrony wód, gospodarki odpada-
mi, rekultywacji terenów poprzemys³owych i geoturystyki.
Licznie odwiedzaj¹ca stoisko m³odzie¿ mia³a okazjê wzi¹æ
udzia³ w ciekawych konkursach przygotowanych przez
Muzeum Geologiczne PIG-PIB (relacja z targów na str. 28).

26.11. W Warszawie odby³a siê konferencja Dyna-
miczna Ziemia – zrozumieæ aby przetrwaæ pt. Cywilizacja
wobec ekstremalnych zjawisk geosystemu zorganizowana
przez Centrum GeoPlanet we wspó³pracy z Instytutem
Nowoczesnej Edukacji GeoPlanet. Centrum GeoPlanet
³¹czy cztery instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut
Geofizyki, Instytut Nauk Geologicznych, Instytut Oceano-
grafii oraz Centrum Badañ Kosmicznych.

27.11. Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy
Instytut Badawczy uruchomi³ stacjê pomiarow¹ stê¿enia
CO2 w powietrzu atmosferycznym. Aparaturê zainstalowa-
no w archiwum rdzeni wiertniczych Centralnego Archi-
wum Geologicznego w Leszczach k. K³odawy.

29.11. W Ministerstwie Œrodowiska spotkali siê podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska Henryk Jacek
Jezierski i wiceminister zasobów naturalnych i œrodowiska
Wietnamu Nguyen Linh Ngoc. Rozmowy dotyczy³y mo¿-
liwoœci wspó³pracy w sprawie ochrony œrodowiska.
G³ównym celem spotkania by³o omówienie zagadnieñ z
zakresu geologii i gospodarowania zasobami naturalnymi.
Poruszano tak¿e tematy dotycz¹ce zwalczania i unikania
katastrof naturalnych oraz kwestie zwi¹zane z ochron¹ œro-
dowiska i wspó³prac¹ na rzecz zrównowa¿onego rozwoju.

29.11. Podczas uroczystoœci barbórkowej w G³ównym
Instytucie Górnictwa Srebrnego Skarbnika – statuetkê o
wadze 4,5 kg, wykonan¹ z czystego srebra wed³ug projektu
pracownika Kopalni Wêgla Kamiennego Pokój – otrzy-
ma³ prof. Józef Dubiñski, dyrektor GIG. To honorowe
wyró¿nienie, przyznawane pocz¹wszy od 1997 r. za wybit-
ne osi¹gniêcia i zas³ugi na rzecz polskiego górnictwa,
bezpiecznego pozyskiwania kopalin, rozpoznawania zagro-
¿eñ naturalnych oraz bezpieczeñstwa za³óg górniczych,
wrêczy³ dr in¿. Piotr Litwa, prezes Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego. Profesor dr hab. in¿. Józef Dubiñski jest 15. laurea-
tem tej nagrody. W 2010 r. statuetkê Srebrnego Skarbnika
wrêczono tak¿e prof. dr. hab. in¿. Zdzis³awowi K³eczkowi.
Nagrodê przyznaje kapitu³a powo³ana przez prezesa
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Wy¿szego Urzêdu Górniczego (WUG) – instytucji nadzo-
ruj¹cej kopalnie m.in. w zakresie bezpieczeñstwa i respek-
towania przepisów.

30.11. Warszawie odby³a siê konferencja Gaz ³upkowy
jako nowy element polskiego rynku energii zorganizowana
przez dziennik Rzeczpospolita. Jej celem by³o przybli¿enie
mo¿liwoœci, jakie pojawiaj¹ siê przed rynkiem energetycz-
nym, a tak¿e wyzwañ, jakie przed nim stoj¹. W spotkaniu
uczestniczy³ podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowi-
ska, g³ówny geolog kraju dr Henryk Jacek Jezierski, który
podczas pierwszego panelu (Polski gaz ³upkowy – rzeczy-
wistoœæ czy fikcja) mówi³ o du¿ym zainteresowaniu firm
naftowych poszukiwaniem niekonwencjonalnych z³ó¿ gazu
w Polsce. Przybli¿y³ on tak¿e kwestie dotycz¹ce przejrzy-
stej polityki koncesyjnej prowadzonej przez Ministerstwo
Œrodowiska. Podczas pozosta³ych sesji uczestnicy spotka-
nia rozmawiali o perspektywach poszukiwania i wydoby-
cia gazu ³upkowego w Polsce. Poruszano równie¿ zagad-
nienia zwi¹zane m.in. z obowi¹zkami w³aœciciela koncesji
(relacja z konferencji na str. 25).

2.12. W siedzibie Wydzia³u Nauk Biologicznych Pol-
skiej Akademii Nauk w Pa³acu Kultury i Nauki w Warsza-
wie odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia dyplomów osobom
nagrodzonym i wyró¿nionym przez Wydzia³ II Nauk Bio-
logicznych PAN w 2010 r. Wyró¿nienie otrzyma³a m.in.
prof. dr hab. Magdalena Borsuk-Bia³ynicka z Instytutu
Paleobiologii im. Romana Koz³owskiego PAN za wybitn¹
monografiê naukow¹ pt. An Early Triassic vertebrate as-
semblage from karst deposits at Czatkowice, Poland opu-
blikowan¹ w 2009 r. w Palaeontologia Polonica.

4.12. W uroczystoœciach Barbórkowych odbywaj¹cych
siê w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym w Katowicach uczest-
niczy³ podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska,
g³ówny geolog kraju dr Henryk Jacek Jezierski. Minister
Jezierski z³o¿y³ ¿yczenia pracownikom nadzoru górnicze-
go i podkreœli³, ¿e pe³ni¹ oni s³u¿bê publiczn¹, przyczyniaj¹c
siê do poprawy bezpieczeñstwa górników, ochrony ich zdro-
wia, optymalnego wykorzystania z³ó¿ kopalin, a tak¿e do
ograniczenia do minimum negatywnego oddzia³ywania
górnictwa na ludzi i œrodowisko. Znalaz³o to swój wyraz w
przyjêtej i realizowanej przez WUG strategii dzia³ania na
lata 2010–2014 oraz w motcie tej dzia³alnoœci – „kontrolo-
waæ i doradzaæ”. G³ówny geolog kraju ¿yczy³, aby praca
nadzoru górniczego przyczynia³a siê do poprawy bezpie-
czeñstwa i zmiany postaw przedsiêbiorców w kierunku
dzia³añ na rzecz bezpiecznej i efektywnej pracy górników
oraz zadowolenia z pracy dla dobra górnictwa i spo³eczeñ-
stwa. Obchodom Barbórki towarzyszy³a wystawa wykona-
nych przez m³odzie¿ prac plastycznych, nagrodzonych w
zorganizowanym przez WUG konkursie plastycznym pt.
Wspó³czesne Górnictwo: Górnik i wiertnik pracuj¹ bez-
piecznie. Kopalnia XXI wieku.

8.12. W Warszawie odby³o siê wrêczenie presti¿owej
nagrody Wydzia³u VII Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych
Polskiej Akademii Nauk. Nagrodê, z r¹k prezesa PAN
prof. Micha³a Kleibera, otrzyma³ dr hab. in¿. Stanis³aw
Prusek, profesor G³ównego Instytutu Górnictwa za mono-
grafiê pt. Metody prognozowania deformacji chodników

przyœcianowych w strefach wp³ywu eksploatacji z zawa³em
stropu.

8–9.12. W Gdañsku odby³o siê I Sympozjum Morskiej
Geomorfologii pt. Metody Badañ zorganizowane przez
Zak³ad Oceanografii Operacyjnej Instytutu Morskiego oraz
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich.

9.12. W Gdañsku odby³a siê akademia z okazji Dnia
Górnika oraz jubileuszu 20-lecia dzia³alnoœci wydobyw-
czej LOTOS Petrobaltic S.A. W uroczystoœciach uczestni-
czy³ podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska,
g³ówny geolog kraju Henryk Jacek Jezierski, który wrêczy³
prezesowi grupy LOTOS Paw³owi Olechnowiczowi decy-
zje o przed³u¿eniu 6 koncesji (Gotlandia, Rozewie, £eba,
Gaz Pó³noc, Sambia E, Sambia W) na poszukiwanie i roz-
poznawanie z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego na obsza-
rze Morza Ba³tyckiego.

10.12. W Pañstwowym Instytucie Geologicznym –
Pañstwowym Instytucie Badawczym odby³y siê uroczy-
stoœci Barbórkowe z udzia³em podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Œrodowiska, g³ównego geologa kraju Henryka
Jacka Jezierskiego. Barbórkê zorganizowano w Muzeum
Geologicznym PIG-PIB. Program akademii obejmowa³
z³o¿enie meldunku barbórkowego przez dyrektora instytu-
tu Jerzego Nawrockiego i wrêczenie odznaczeñ. G³ówny
geolog kraju, przyjmuj¹c meldunek górniczy dyrektora
PIG-PIB, podkreœli³ wagê, jak¹ dla funkcjonowania pañstwa
maj¹ realizowane przez instytut prace zmierzaj¹ce do oce-
ny mo¿liwoœci i bezpieczeñstwa geologicznego sk³adowa-
nia dwutlenku wêgla czy koordynacji systemu ostrzegania
przed geozagro¿eniami. Minister Jezierski podkreœli³ wiel-
kie zaanga¿owanie PIG-PIB w promowanie zainteresowa-
nia wystêpowaniem w Polsce niekonwencjonalnych Ÿróde³
gazu ziemnego, a tak¿e w promocjê polskiej geoturystyki.
Doradca prezydenta RP Henryk Wujec udekorowa³ Krzy-
¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski prof. Ryszar-
da Wagnera. Uroczyœcie podpisano równie¿ umowê, która
powo³uje now¹ jednostkê naukowo-przemys³ow¹ – Geo-
centrum Polska (zob. str. 2). Czêœæ oficjaln¹ zakoñczy³
koncert Chóru PIG-PIB pod dyr. Wies³awa Jelenia, nastêp-
nie goœcie i pracownicy instytutu bawili siê podczas biesia-
dy górniczej (relacja z Barbórki na str. 32).

14.12. W siedzibie Ministerstwa Œrodowiska odby³o
siê spotkanie podsekretarza stanu w MŒ, g³ównego geolo-
ga kraju, z przedstawicielami Krajowego Zwi¹zku Praco-
dawców Bran¿y Geologicznej. Spotkanie by³o okazj¹ do
omówienia kwestii dotycz¹cych finansowania przedsiê-
wziêæ z dziedziny geologii. Rozmawiano równie¿ o mo¿li-
woœciach zwiêkszenia zainteresowania podmiotów gospo-
darczych bran¿¹ geologiczn¹.

14.12. W auli Wydzia³u Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Œl¹skiego w Sosnowcu odby³a siê konferencja naukowa pt.
Zarz¹dzanie zbiornikami zaporowymi w œwietle Ramowej
Dyrektywy Wodnej zorganizowana przez zespó³ koordy-
nuj¹cy projektem Zintegrowany system wspomagaj¹cy
zarz¹dzaniem i ochron¹ zbiornika zaporowego (ZiZOZap).
W sk³ad konsorcjum naukowego wchodz¹: Uniwersytet
Œl¹ski w Katowicach, Politechnika Krakowska, Instytut
Ekologii Terenów Uprzemys³owionych w Katowicach oraz
Instytut Podstaw In¿ynierii Œrodowiska PAN w Zabrzu.
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