
mi. Obiektem tych badañ by³y tektonicznie spêkane klasty
w holoceñskich ¿wirach ods³oniêtych w nadmorskim klifie
w Limie oraz œciany budowli inkaskich (Cuzco) i preinka-
skich (Chavin de Huantar). Wyniki rekonesansu wskazuj¹
na wyraŸn¹ zale¿noœæ liczby spêkanych klastów od litolo-
gii ¿wirów oraz na zale¿noœæ liczby spêkanych bloków od
zawartoœci spoiwa w murach budowli (ryc. 2, 3). Badania
by³y prowadzone na koszt uczestników.

W listopadzie 2007 r. ten sam zespó³ przeprowadzi³ kil-
kudniowy rekonesans na Pomorzu Zachodnim (Niemcy i
Polska). Otrzymane wyniki nawi¹zywa³y do wyników
badañ prezentowanych przez A. Piotrowskiego (PIG) pod-
czas spotkania GeoPomerania 2007, dotycz¹cych relacji
pomiêdzy trzêsieniami ziemi a ba³tyckimi tsunami. Celem
rekonesansu by³o rozpoznanie wystêpowania spêkanych
tektonicznie klastów w tym rejonie. Podczas badañ prowa-
dzonych w ramach programu UE Mapa morfotektoniczna
obszaru nizin europejskich — MELA (Morphotectonic
Map of the European Lowland Area) stwierdzono wystêpo-
wanie spêkanych klastów w fluwioglacjalnych ¿wirach

ods³oniêtych w nadmorskim klifie w Rewalu i Siano¿êtach
oraz w ¿wirowni w Goleniowie.

W czerwcu 2007 r. odby³ siê wyjazd naukowy M. Ba-
nasia w Karpaty Wschodnie (Rumunia), sponsorowany
czêœciowo przez GTG. Celem wyjazdu by³o zebranie prób
egzotyków pochodz¹cych z niszczenia pod³o¿a Karpat
zewnêtrznych. Zebrany materia³ bêdzie u¿yty przez M. Pasz-
kowskiego do rekonstrukcji paleogeograficznych obszaru
karpackiego.

W dniach 25–26.09.2007 r. w Szczecinie, w ramach
spotkania GeoPomerania 2007, odby³a siê sesja neotekto-
niczna zatytu³owana Neotektonika przekraczaj¹ca granice
platform zachodnio- i wschodnioeuropejskiej (Neotectoni-
cs cross-bordering the Western and Eastern European
Platform), wspó³organizowana przez GTG. Szczegó³owe
sprawozdanie z tej sesji zosta³o zamieszczone w
Przegl¹dzie Geologicznym, vol. 55, nr 12, str. 1101.

Wiêcej informacji mo¿na znaleŸæ na stronie
http://www.igf.fuw.edu.pl/GaliciaTGroup/.

Anna Œwierczewska, Antoni Tokarski & Witold Zuchiewicz

Miêdzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO 2007

Poznañ, 20–23.11.2007

W dniach 20–23 listopada w Poznaniu odby³y siê 19. Miê-
dzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO 2007. Honoro-
wy patronat nad targami obj¹³ minister œrodowiska prof. dr
hab. in¿. Maciej Nowicki.

Tegoroczne targi POLEKO by³y imprez¹ znacznie wiêksz¹
od ich poprzedniej edycji — ekspozycja zajê³a powierzchniê
ponad 18 000 m2. Uczestniczy³o w nich ponad 1000
wystawców z 21 krajów: Austrii, Belgii, Czech, Danii, Fin-
landii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Lichtensteinu,
Litwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji, S³owacji, Stanów
Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i
W³och. Obecne by³y narodowe reprezentacje: Czech,
Danii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Norwegii i Szwecji. W tym
roku targi zwiedzi³y ponad 23 tysi¹ce osób z 32 krajów.

Zaprezentowano najnowsze rozwi¹zania z zakresu
ochrony œrodowiska i gospodarki komunalnej w sektorach
tematycznych: Woda i œcieki; Odpady, recykling, utrzyma-
nie czystoœci i porz¹dku; Energia i odnawialne Ÿród³a ener-
gii; Powietrze, ha³as i wibracje; Aparatura
kontrolno-pomiarowa oraz Edukacja ekologiczna.

Tematem wiod¹cym imprezy, z uwagi na rosn¹ce w
Unii Europejskiej znaczenie proekologicznej polityki ener-
getycznej, by³y odnawialne Ÿród³a energii. W marcu 2007 r.
kraje cz³onkowskie Unii Europejskiej przyjê³y plan dzia³añ
integruj¹cy politykê klimatyczn¹ i energetyczn¹ Wspólno-
ty. Na targach prezentowana by³a specjalna ekspozycja —
Salon Czystej Energii, poœwiêcona najnowszym roz-
wi¹zaniom z zakresu energetyki odnawialnej. Ekspozycja
ta, po raz siódmy organizowana w ramach POLEKO, w
tym roku nabra³a szczególnego znaczenia. Zosta³a ona zor-
ganizowana we wspó³pracy z izbami i stowarzyszeniami zaj-
muj¹cymi siê propagowaniem energii odnawialnej: Polsk¹
Izb¹ Gospodarcz¹ Energetyki Odnawialnej, Polsk¹ Izb¹ Bio-
masy oraz Polskim Towarzystwem Energetyki S³onecznej.

Na stoiskach eksperci udzielali informacji na temat nowo-
œci w technologiach wykorzystania odnawialnych Ÿróde³
energii.

Poza Salonem Czystej Energii odby³o siê kilka wydzie-
lonych ekspozycji specjalnych: Salon Recyklingu, Salon
Aparatury Kontrolno-Pomiarowej, Park Techniki Komu-
nalnej oraz Salon Nauka dla Œrodowiska.

Ekspozycjom targowym towarzyszy³y liczne konferen-
cje i seminaria, dotycz¹ce najbardziej aktualnych proble-
mów z zakresu ekologii, w tym: konferencja Odnawialne
�ród³a Energii, zorganizowana przez Ministerstwo Œrodo-
wiska i Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej, konferencja Utrzymanie czystoœci wód,
zorganizowana przez Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej
oraz konferencja Nowoczesne technologie w rekultywacji
jezior, przygotowana przez firmê Ekol-Unicon. Targom
towarzyszy³ równie¿ XI Miêdzynarodowy Zjazd Ekolo-
giczny Polska w Europie — rozwój i œrodowisko.

Nawi¹zaniu miêdzynarodowej wspó³pracy biznesowej
w dziedzinie ochrony œrodowiska s³u¿y³y liczne wydarzenia,
podczas których polskie i zagraniczne firmy oraz oœrodki
naukowo-badawcze mia³y okazjê znaleŸæ partnerów do
realizacji wspólnych projektów. By³y to m.in. Dzieñ Duñski
(Ambasada Królestwa Danii), Wspó³praca polsko-norwe-
ska w dziedzinie ochrony œrodowiska (Ambasada Królestwa
Norwegii), Polsko-Niemieckie Spotkania Kooperacyjne
pod has³em Badania œrodowiska na rzecz trwa³ego rozwo-
ju: technologie, techniki i koncepcje modelowe (Federalne
Ministerstwo Edukacji i Badañ BMBF — Biuro Miêdzyna-
rodowe BMBF, Miêdzynarodowa Sieæ Kooperacji Technolo-
gicznej AiF (intec.net) oraz Zukunftsagentur Brandenburg),
spotkania brokerskie EcoInnoTech (Innovation Relation
Centre Central Poland, Sieæ Technologii Ochrony Œrodo-
wiska ENVITECH-Net, Polska Platforma Technologiczna
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Œrodowiska, Miêdzynarodowe Targi Poznañskie) oraz
Miêdzynarodowa Gie³da Kooperacji (World Trade Center
Poznañ).

Pierwszego dnia targów odby³a siê konferencja praso-
wa ministra œrodowiska prof. dr. hab. in¿. Macieja Nowic-
kiego. W konferencji wzi¹³ równie¿ udzia³ prezes
Miêdzynarodowych Targów Poznañskich, Przemys³aw
Trawa. Podczas spotkania minister M. Nowicki poinfor-
mowa³ o priorytetach dzia³añ resortu œrodowiska, jakimi s¹
m.in. wykorzystanie œrodków unijnych na ochronê œrodo-
wiska, gospodarka odpadami, gospodarka wodna i odna-
wialne Ÿród³a energii. Minister podkreœli³, ¿e odnawialne
Ÿród³a energii s¹ najwa¿niejszymi inwestycjami w ochro-
nie atmosfery i ¿e nale¿y przyk³adaæ du¿¹ wagê do kwestii
oszczêdnoœci energii. Profesor zaznaczy³ równie¿, ¿e sieæ
NATURA 2000 stanowi bardzo istotn¹ europejsk¹ sieæ
ekologiczn¹ i jest to doskona³a forma ochrony przyrody,
która powinna ³¹czyæ wartoœci przyrodnicze z inwestycja-
mi infrastrukturalnymi.

Trzeciego dnia targów (22 listopada), podczas Gali
Nagród, zosta³y wrêczone wyró¿nienia organizatorów dla
najlepszych firm i produktów, og³oszono tak¿e wyniki
konkursów sponsorowanych przez instytucje i fundacje. W tym

roku po raz pierwszy odby³ siê konkurs Ministerstwa
Œrodowiska pod nazw¹ GEOLOGIA 2007. Konkurs ten
promuje osi¹gniêcia i przedsiêwziêcia s³u¿¹ce rozwojowi
polskiej geologii, w szczególnoœci nowatorskie i wysoce
efektywne rozwi¹zania i osi¹gniêcia naukowe, techniczne,
technologiczne, organizacyjne, ideowe i gospodarcze. Ini-
cjatorem konkursu by³ g³ówny geolog kraju, prof. Mariu-
sz-Orion Jêdrysek, patronat merytoryczny sprawowa³a zaœ
Rada Geologiczna. O kolejnoœci nagród rozstrzyga³ mini-
ster œrodowiska.

W konkursie GEOLOGIA 2007 przyznano dwie nagro-
dy g³ówne, które otrzymali: dr hab. Ryszard Kotliñski, pro-
fesor Uniwersytetu Szczeciñskiego, za badania nad
przemys³ow¹ eksploatacj¹ polimetalicznych konkrecji z
pola Clarion-Clipperton na Oceanie Spokojnym oraz Insty-
tut Nafty i Gazu wraz Polskim Górnictwem Naftowym i
Gazownictwem SA za Pierwsz¹ europejsk¹ instalacjê
sekwestracji CO2. Przyznano równie¿ dwa wyró¿nienia: dla

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica w
Krakowie za Atlasy zasobów geotermalnych na Ni¿u Polskim
— formacje mezozoiku i paleozoiku oraz dla Pañstwowego
Instytutu Geologicznego z Warszawy za Platformê Integra-
cyjn¹ Pañstwowej S³u¿by Hydrogeologicznej, e-PSH i
Monitoring Wód Podziemnych. Zespó³ autorski w sk³adzie:
Jolanta Cabalska, Agnieszka Felter, Mateusz Hordejuk i
Anna Miko³ajczyk z Pañstwowego Instytut Geologicznego,
odebra³ dyplom za osi¹gniêcia w dziedzinie rozwoju baz
danych Pañstwowej S³u¿by Hydrogeologicznej z r¹k pani
Ewy Zalewskiej, dyrektor Departamentu Geologii i Kon-
cesji Geologicznych Ministerstwa Œrodowiska. Konkurs
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Ryc. 2. Fragment stoiska Muzeum Geologicznego PIG. Fot.
M. Kowalska

Ryc. 1. Stoisko Pañstwowego Instytutu Geologicznego. Fot.
B. ¯bikowska

Ryc. 3. Wizyta ministra œrodowiska prof. dr hab. in¿. Macieja
Nowickiego w stoisku PIG. Fot. M. Kowalska



GEOLOGIA bêdzie kontynuowany w kolejnych latach,
a nastêpna jego edycja jest przewidziana na I kwarta³ 2008 r.

Poza nagrodami ministra œrodowiska podczas uroczy-
stej Gali Nagród wrêczono nastêpuj¹ce nagrody i wyró¿-
nienia:

� Z³oty Medal MTP, który jest najstarsz¹ i najbardziej
presti¿ow¹ nagrod¹ targow¹ w Polsce. Znak Z³otego
Medalu MTP jest gwarancj¹ najwy¿szej jakoœci pro-
duktu. Nagrod¹ t¹ uhonorowano 11 produktów eks-
ponowanych na targach;

� Nagrodê Acanthus Aureus dla najlepszego projektu
stoiska oraz jego dopasowania do realizacji strategii
marketingowej przedsiêbiorstwa. W tym roku, po
raz pi¹ty, jednym z laureatów nagrody zosta³o Mini-
sterstwo Œrodowiska. Wœród 17 laureatów znalaz³y
siê tak¿e Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej, fundacja EkoFundusz oraz
Bank Ochrony Œrodowiska;

� Nagrodê w konkursie na najlepszego lokalnego koor-
dynatora kampanii Europejski Tydzieñ Zrównowa¿one-
go Transportu oraz Europejski Dzieñ bez Samochodu,
maj¹c¹ na celu wspieranie proekologicznych wzorców
zachowañ oraz popularyzacjê miejskiego transportu
przyjaznego œrodowisku. Nagrodê g³ówn¹ otrzyma³a
pani Ma³gorzata Rabieda z Opola za szerokie spek-
trum dzia³añ przeprowadzonych w ramach kampanii
oraz innowacyjnoœæ rozwi¹zañ w zakresie zrówno-
wa¿onego transportu;

� Nagrodê w konkursie Lider Us³ug Targowych, zorga-
nizowanym przez Polsk¹ Korporacjê Targow¹ (obec-
nie Polska Izba Przemys³u Targowego). Konkurs
wyró¿nia i nagradza wybitne inicjatywy i osi¹gniêcia
w zakresie obs³ugi wystawców i zwiedzaj¹cych,
marketingu, reklamy, promocji i public relations tar-
gów. W kategorii przedsiêbiorstwo us³ug targowych
nagrodzono przedsiêbiorstwo PROMOCJA S.C.
W³odzimierz Gola Dorota Lenartowska — Przedsiê-
biorstwo Organizacji Wystaw i Obs³ugi Targów z
Poznania za ponad 20-letnie doœwiadczenie i ogrom-
ny dorobek na rynku wystawienniczym, za wdra-
¿anie nowych technologii w budowie stoisk
targowych oraz profesjonaln¹ obs³ugê wystawców.
Natomiast w kategorii organizator wyst¹pieñ targo-
wych polskich wystawców za granic¹ nagrodzono
firmê MAXPOL Sp. z o.o. z Warszawy za umo¿li-
wienie polskim wystawcom, bior¹cym udzia³ w tar-
gach za granic¹, nawi¹zania nowych kontaktów
gospodarczych na nowych rynkach zagranicznych,
ze szczególnym uwzglêdnieniem organizacji
wyst¹pieñ na targach w Szanghaju.

Stoisko Pañstwowego Instytutu Geologicznego znajdo-
wa³o siê w s¹siedztwie ekspozycji Ministerstwa Œrodowi-
ska. Maskotk¹ stoiska by³ model dinozaura Dilophosaurus
wetherili. Nasz¹ ekspozycjê tradycyjnie zdobi³y fotogramy
lotnicze Marka Ostrowskiego z wystaw Gea-znaczy Zie-
mia i Krajobrazy geologiczne Wis³y oraz minera³y z
Muzeum Geologicznego PIG. Zaprezentowaliœmy foldery
i publikacje popularno-naukowe Pañstwowego Instytutu
Geologicznego oraz bazy danych i informacji geologicz-
nych udostêpnianych poprzez stronê internetow¹ instytutu.
Pierwszego dnia targów mieliœmy zaszczyt goœciæ w stoisku
PIG nowo mianowanego ministra œrodowiska — prof. dr.

hab. in¿. Macieja Nowickiego. Honory gospodarza czyni³
doc. dr hab. Jerzy Nawrocki, zastêpca dyrektora PIG,
dyrektor ds. naukowych.

Pañstwowy Instytut Geologiczny wzi¹³ równie¿ udzia³ w
sesji posterowej w salonie Nauka dla œrodowiska, przygoto-
wanej przez Miêdzynarodowe Targi Poznañskie we
wspó³pracy z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemys³owio-
nych (IETU) w Katowicach oraz Instytutem Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Ponad 50 jednostek
badawczo-rozwojowych i instytutów naukowo-badawczych,
dzia³aj¹cych w sferze szeroko rozumianej ekologii, przedsta-
wi³o najnowsze osi¹gniêcia. Stoiska wystawców w Salonie
Nauka dla œrodowiska zosta³y zlokalizowane w sektorach
odpowiadaj¹cych tematyce badañ. By³a to doskona³a oka-
zja do pokazania osi¹gniêæ Pañstwowego Instytutu Geolo-
gicznego w dziedzinie ochrony œrodowiska i innowacyjnych
technologii ekologicznych oraz promocji instytutu jako
partnera projektów badawczo-rozwojowych i wdro¿enio-
wych. Przedstawiliœmy nastêpuj¹ce postery:

� Geochemical Atlas of Europe, autorstwa Anny
Pasiecznej;

� Projekt PROMOTE — testy nowoczesnych technologii
œrodowiskowych na terenie Starej Gazowni w Bydgosz-
czy, autorstwa Wojciecha Irmiñskiego;

� Likwidacja sk³adowisk nieprzydatnych pestycydów
(mogilników), autorstwa Dariusza Choromañskiego,
Wojciecha Wo³kowicza i Stanis³awa Wo³kowicza.

Udzia³ przedstawicieli polskiego sektora nauki zosta³
dofinansowany ze œrodków Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wy¿szego. Niemieckie Federalne Ministerstwo Eduka-
cji i Badañ Naukowych (BMBF) przedstawi³o ofertê
naukowo-badawcz¹ licznych instytutów niemieckich i
oœrodków akademickich.

Targom POLEKO tradycyjnie towarzyszy³o Ogólnopol-
skie Forum Edukacji Ekologicznej — Eko Media Forum.
Jego celem jest wymiana doœwiadczeñ pomiêdzy oœrodka-
mi edukacji ekologicznej, prezentacja ich osi¹gniêæ oraz
przedstawianie praktycznych rozwi¹zañ stosowanych
przez oœrodki edukacyjne w celu wzbudzenia wiêkszego
zainteresowania dzieci i m³odzie¿y tematyk¹ zwi¹zan¹ z
ochron¹ przyrody. W forum wziê³y udzia³ pozarz¹dowe orga-
nizacje ekologiczne, centra edukacji ekologicznej, parki naro-
dowe i krajobrazowe, fundacje, stowarzyszenia, wydawnictwa
oraz inne jednostki prowadz¹ce dzia³ania w zakresie edukacji
ekologicznej. Jednym z wystawców by³o Muzeum Geologicz-
ne PIG, które zaprezentowa³o ekspozycjê Bliskie spotkania z
lodowcem. W stoisku muzeum mo¿na by³o obejrzeæ wystawê
fotogramów Krajobraz polodowcowy, okazy geologiczne i
paleontologiczne, m.in. koœci zwierz¹t plejstoceñskich, prze-
strzenny model l¹dolodu oraz model mamuta wielkiego. Pra-
cownicy muzeum przygotowali tak¿e konkursy wiedzy
ekologicznej i geologicznej, które cieszy³y siê bardzo du¿ym
zainteresowaniem dzieci i m³odzie¿y.

Jubileuszowe 20. Miêdzynarodowe Targi Ekologicz-
ne POLEKO zaplanowane zosta³y na 17–20.11.2008 r.
POLEKO 2008 bêd¹ towarzyszyæ po raz pierwszy Miê-
dzynarodowe Targi Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA.
Powsta³y one poprzez wyodrêbnienie z zakresu tematycz-
nego dotychczasowych targów jednej z najprê¿niej rozwi-
jaj¹cych siê ekspozycji specjalnych — Parku Techniki
Komunalnej.

Maja Kowalska, Ilona Œmietañska & Barbara ¯bikowska
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