
Informacje na stronie internetowej: http://www.min-pan.
krakow.pl/se.

19–21.10.20112. W Cieszynie odbêdzie siê IV Geo-
-sympozjum M³odych Badaczy Silesia 2011 z cyklu
Wspó³czesne Trendy w Naukach o Ziemi, organizowane
przez Wydzia³ Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego.
Konferencja jest przeznaczona dla m³odych naukowców,
studentów ostatniego roku studiów licencjackich i magi-
sterskich, uczestników studiów doktoranckich oraz „œwie¿o
upieczonych” doktorów ze wszystkich wy¿szych uczelni w
kraju. Informacje na stronie internetowej: http://geosymp.
wnoz.us.edu.pl.

20–22.10.2011. We Wroc³awiu odbêdzie siê miêdzyna-
rodowa konferencja pt. Zrównowa¿ona produkcja i kon-
sumpcja surowców mineralnych w Europie – integracja
aspektów spo³ecznych i racjonalnego zu¿ycia zasobów,
organizowana pod patronatem przewodnicz¹cego Parla-
mentu Europejskiego Jerzego Buzka oraz wicepremiera,
ministra gospodarki Waldemara Pawlaka przez Instytut
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie, Europejskie Stowarzyszenie
Przemys³u Wydobywczego Rud Metali i Kopalin U¿ytecz-
nych oraz Zwi¹zek Pracodawców Polska MiedŸ. Konfe-
rencja jest organizowana w ramach przewodnictwa Polski
w Radzie Unii Europejskiej. Informacje: Marcin Cholewa,
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹,
Polska Akademia Nauk, ul. Wybickiego 7, 31-261 Kraków,
tel. 12-632-33-00 w. 156, e-mail: cholewa@meeri.pl oraz na
stronie internetowej: http://www.meeri.pl/pbs/konferencja.

16–18.11.2011. W Gdañsku-Jelitkowie odbêdzie siê
IV Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu Wspó³czesne Proble-
my Geologii In¿ynierskiej w Polsce, organizowane przez
Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut
Badawczy, Polski Komitet Geologii In¿ynierskiej i Œrodo-
wiska, Sekcjê Polsk¹ Miêdzynarodowej Asocjacji Geologii
In¿ynierskiej i Œrodowiska (IAEG – The International Asso-
ciation for Engineering Geology and the Environment) oraz
Wydzia³ Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Sympo-

zjum poœwiêcone bêdzie zagadnieniom dokumentowania
przekszta³ceñ œrodowiska, z uwzglêdnieniem nowoczesnych
metod badañ. Informacje: Monika Madej, Pañstwowy Insty-
tut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy, ul. Rako-
wiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. 22-459-25-17, e-mail:
monika.madej@pgi.gov.pl oraz na stronach internetowych:
http://www.pgi.gov.pl w zak³adce Konferencje/Warsztaty/
Wystawy, http://www.pkgis.uw.edu.pl, http://www.geo.
uw.edu.pl.

23–24.11.2011. W Warszawie odbêdzie siê konferen-
cja naukowa pt. Zmiany paleoklimatyczne w przesz³oœci
geologicznej, organizowana przez Pañstwowy Instytut
Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy. Na konfe-
rencji bêd¹ prezentowane wyniki badañ klimatycznych
w szerokim kontekœcie czasowym – od najdawniejszych
epok geologicznych do dzisiaj – z wykorzystaniem rezulta-
tów takich multidyscyplinarnych badañ jak: paleobotanika
wraz z palinologi¹, paleontologia krêgowców i bezkrêgow-
ców, paleolimnologia, badania lessów, badania paleoma-
gnetyzmu, badania termiki ska³ przypowierzchniowych,
analizy izotopów wêgla i tlenu, badanie zawartoœci CO2 i
metanu w atmosferze, datowania radiometryczne ska³,
analiza zapisu cykli orbitalnych Milankovicia, paleogeo-
grafia, klimatostratygrafia, cyklostratygrafia, stratygrafia
sekwencji, sedymentologia, rekonstrukcja paleoœrodowisk
sedymentacji, mineralogia, wystêpowanie surowców skal-
nych zwi¹zanych ze strefami klimatycznymi, zmiany klima-
tyczne a chemizm wód podziemnych, modele i symulacje
komputerowe procesów paleoklimatycznych. Informacje:
dr Barbara S³odkowska, Zak³ad Kartografii Geologicznej
Struktur P³ytkich, Pañstwowy Instytut Geologiczny –
Pañstwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975
Warszawa, e-mail: barbara.slodkowska@pgi.gov.pl oraz na
stronie internetowej: http://www.pgi.gov.pl w zak³adce
Konferencje/Warsztaty/Wystawy.

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 stycznia – 15 lutego 2011)

21.01. W Poznaniu odby³y siê warsztaty informacyjno-
-edukacyjne dotycz¹ce Centralnej Bazy Danych Geolo-
gicznych oraz serwisu internetowego Pañstwowego Insty-
tutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego
Geologia Samorz¹dowa, zorganizowane przez PIG-PIB w
Warszawie oraz Instytut Geologii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.

25.01. W Warszawie odby³a siê XVII edycja semina-
rium z cyklu Zarz¹dzanie kryzysowe i ratownictwo pt.
Praktyczne zastosowanie narzêdzi informatycznych (w tym

GIS) w zarz¹dzaniu kryzysowym, zorganizowane przez
Biuro Organizacyjne Centrum Promocji Informatyki.

26.01. W siedzibie Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie
odby³o siê uroczyste wrêczenie nagród i wyró¿nieñ przy-

znanych instytutowi na miêdzynarodowych wystawach w
2010 r. Przekazania dokona³ prezes Stowarzyszenia Pol-
skich Wynalazców i Racjonalizatorów Adam Rylski.
Oprócz dyplomów i medali zdobytych na miêdzynarodo-
wych wystawach Adam Rylski przekaza³ szczególne wyró¿-
nienie – Krzy¿ Oficerski Labor Improdus Omnia Vincit

(Praca wszystko zwyciê¿a) nadany za dorobek naukowy.
To belgijskie odznaczenie przyznawane jest instytucjom o
wyj¹tkowych osi¹gniêciach na polu nowoczesnych tech-
nologii. W uroczystoœci wziêli udzia³ autorzy innowacyj-
nych rozwi¹zañ nagradzanych przez œwiatowe gremia. Tylko
w 2009 i 2010 r. Instytut Nafty i Gazu otrzyma³ ponad 50
nagród i wyró¿nieñ przyznanych na miêdzynarodowych
wystawach. W skali kraju jest on niekwestionowanym
liderem w iloœci nagród otrzymywanych za innowacyjne
rozwi¹zania i technologie.
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26.01. Instytut Nafty i Gazu w Krakowie otrzyma³
nominacjê do Europejskiej Nagrody Biznesu 2011 – Euro-

pean Business Awards. Zosta³ on wybrany spoœród 15 tys.
instytucji z ca³ej Europy. Kapitu³a konkursu argumentuje
sw¹ decyzjê o nominowaniu placówki uznaniem dla jej
determinacji i starañ o to, by byæ dobrym pracodawc¹.
Instytut Nafty i Gazu bêdzie reprezentowa³ Polskê w kate-
gorii Pracodawca Roku. Konkurs European Business

Awards ma na celu promowanie doskona³oœci, najlepszych
praktyk i innowacji w europejskim œrodowisku bizneso-
wym. W 2011 r. nagrody zostan¹ przyznane po raz pi¹ty,
a ich wrêczenie nast¹pi podczas uroczystej gali, która
odbêdzie siê w listopadzie w Londynie.

28.01. W siedzibie Pañstwowej Agencji Atomistyki
(PAA) w Warszawie zosta³a zawarta umowa miêdzy Insty-
tutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, reprezentowa-
nym przez dyrektora instytutu prof. dr. hab. Paw³a Rowiñ-
skiego, a prezesem PAA, reprezentowanym przez Macieja
Jurkowskiego – wiceprezesa PAA i g³ównego inspektora
dozoru j¹drowego. Dziêki tej umowie prezes PAA bêdzie
móg³ korzystaæ z opinii i analiz Instytutu Geofizyki PAN –
zwi¹zanych z bezpieczeñstwem j¹drowym – w zakresie
sejsmologii, hydrologii i fizyki atmosfery. Wspó³praca ta
bêdzie szczególnie istotna podczas podejmowania przez
PAA decyzji dozorowych na potrzeby energetyki j¹drowej
czy lokalizacji sk³adowiska odpadów promieniotwórczych.

1–2.02. W Zegrzu odby³a siê II Ogólnopolska Konfe-
rencja Naukowo-Techniczna z cyklu Modelowanie procesów
hydrologicznych pt. Zjawiska ekstremalne w eksploatacji

infrastruktury komunalnej, zorganizowana przez Wydzia³
In¿ynierii Kszta³towania Œrodowiska i Geodezji wraz z
Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych Uni-
wersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu, Polskie Stowa-
rzyszenie Dachy Zielone, Urzêdy Miast Polskich oraz
Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp.

2.02. W siedzibie Ministerstwa Œrodowiska w Warsza-
wie dr Henryk Jacek Jezierski, podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Œrodowiska, g³ówny geolog kraju wrêczy³ przez
Mazovia-ENI fragment ³upka gazowego – najbardziej medial-

nej ska³y 2010 r. – wylicytowanego na specjalnej aukcji,
która zasili³a konto fundacji Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy. Gazowy ³upek przekazany przez g³ównego geo-
loga kraju trafi³ na aukcjê Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy w styczniu br. Œrodki z aukcji zasili³y konto fun-
dacji i wspomog¹ leczenie dzieci z chorobami urologiczny-
mi i nefrologicznymi.

3.02. W Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w
Warszawie otwarto wystawê czasow¹ akwafort i rysunków
Marii Oko³ów-Podhorskiej pt. MiedŸ i papier. Dominu-
j¹cym elementem na prezentowanych w Muzeum Ziemi
odbitkach akwafortowych s¹ motywy przyrodnicze. Wœród
akwafort s¹ prace sk³adaj¹ce siê na cykl przedstawiaj¹cy
roœliny, pejza¿e, jak równie¿ fragmenty architektury. Wysta-
wê mo¿na by³o ogl¹daæ do 27 lutego br. (wiêcej o wystawie
na str. 195).

4.02. W siedzibie Pañstwowego Instytutu Geologicz-
nego – Pañstwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
odby³o siê inauguracyjne spotkanie Komitetu Steruj¹cego i
Rady Programowej Centrum Naukowo-Przemys³owego
Geocentrum Polska. Oprócz cz³onków komitetu i rady
uczestniczyli w nim zaproszeni goœcie: Ewa Zalewska –
dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicz-
nych w Ministerstwie Œrodowiska, Jerzy K¹tcki – prze-
wodnicz¹cy Rady Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju
oraz Andrzej Siemaszko – dyrektor Krajowego Punktu
Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.
Podczas spotkania przewodnicz¹cy komitetu steruj¹cego
Jerzy Nawrocki, dyrektor PIG-PIB, przedstawi³ plan
dzia³añ Geocentrum na 2011 r. Plan zosta³ zatwierdzony
przez komitet steruj¹cy.

7–8.02. W Warszawie odby³a siê konferencja IV CEE

Gas Summit nt. Polska a œwiatowy rynek gazu, zorganizo-
wana przez firmê Top Consulting Conferences & Trainings.
Tematami przewodnimi spotkania by³y: dostawy gazu –
dzisiejsze i przysz³e kierunki, miêdzykrajowe po³¹czenia
gazowe – interkonektory, europejskie projekty gazowe,
finansowanie inwestycji w infrastrukturê bran¿ow¹ oraz
regulacje cenowe rynku gazowego.
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