
00-975 Warszawa, tel. 022-849-53-51 wew. 436, fax
022-849-53-42, e-mail: weronika.danel@pgi.gov.pl oraz
na stronie internetowej http://konf.pgi.gov.pl

8–9.09.2008. W Kudowie Zdroju odbêdzie siê konfe-
rencja POKOS 3, pt. Baseny œródgórskie — kontekst regio-

nalny œrodowisk i procesów sedymentacji, organizowana
przez Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wroc-
³awskiego oraz Polskie Towarzystwo Geologiczne. Szcze-
gó³owe informacje na stronie internetowej www.pokos.ing.
uni.wroc.pl

11–13.09.2008. W £agowie Lubuskim odbêdzie siê
IV Krajowy Zjazd Bran¿y Górnictwa Naftowego, organi-
zowany pod patronatem Stanis³awa Niedbalca — wice-
prezesa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
SA przez PGNiG SA, Oddzia³ w Zielonej Górze. Zjazd
bêdzie jedn¹ z uroczystoœci uœwietniaj¹cych jubileusz
40-lecia po- wo³ania Przedsiêbiorstwa Poszukiwañ Nafto-
wych w Zielo- nej Górze, którego dzia³alnoœæ kontynuuj¹
PGNiG SA w Zielonej Górze i Poszukiwania Naftowe
Diament Sp. z o.o. Informacje: Dorota Mundry, PGNiG SA,
Oddzia³ w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 15,
65-034 Zielona Góra, tel. 068-329-12-62, e-mail: doro-
ta.mundry@zzgnig.com.pl

24–26.09.20082. W Polañczyku odbêdzie siê miêdzy-
narodowa konferencja pt. Kompleksy chaotyczne Karpat

polskich, organizowana przez Oddzia³ Karpacki
Pañstwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie.
Informacje: dr Leszek Jankowski, Oddzia³ Karpacki PIG, ul.
Skrzatów 1, 31-560 Kraków, tel. 012-411-58-44 wew. 140,
e-mail: leszek.jankowski@pgi.gov.pl

25–26.09.2008. W £odzi odbêdzie siê XV Ogólnopol-
ska Konferencja Naukowa pt. Chemizm opadów atmosfe-

rycznych, wód powierzchniowych i podziemnych,
organizowana przez Pracowniê Ochrony Jakoœci Wód w
Katedrze Geologii Uniwersytetu £ódzkiego. Sta³ymi
wspó³organizatorami konferencji s¹: Komisja Hydrolo-
giczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydzia³
Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa Urzêdu Miasta £odzi
oraz Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa £ódzkiego Urzêdu
Wojewódzkiego. Celem konferencji bêdzie przedstawie-
nie obecnego stanu badañ dotycz¹cych wp³ywu zanie-
czyszczonych opadów na œrodowisko, zagro¿eñ
œrodowiska wodnego wynikaj¹cych z niew³aœciwej loka-
lizacji i nieracjonalnej dzia³alnoœci gospodarczej oraz
monitoringu atmosfery i hydrogeosfery. Informacje: dr
Maciej Ziu³kiewicz, Pracownia Ochrony Jakoœci Wód
Uniwersytetu £ódzkiego, ul. Narutowicza 88, 90-139 £ódŸ,
tel. 042-665-59-17 wew. 920, e-mail:macziul@geo.uni.
lodz.pl

25–28.09.2008. W Poznaniu odbêdzie siê miêdzynaro-
dowa konferencja pt. Environmental impacts of tsunami,
organizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu oraz CCOP (Coordinating Committee for Geo-

science Programmes in East and Southeast Asia). Informa-
cje: dr Witold Szczuciñski, Instytut Geologii, Uniwersytet
Adama Mickiewicza, ul. Maków Polnych 16, 61-606
Poznañ, tel. 061-829-60-25, fax 061-829-60-01, email:
witek@amu.edu.pl oraz na stronie internetowej www.tsuna-
mi.amu.edu.pl

10–11.10.2008. W Warszawie odbêdzie siê 9. Czesko-
Polsko-S³owacka Konferencja Paleontologiczna, orga-
nizowana przez Instytut Paleobiologii Polskiej Akade-
mii Nauk. W programie konferencji przewiduje siê dwie
sesje plenarne, sesjê posterow¹ oraz spotkanie towarzy-
skie. Informacje: dr Maria Aleksandra Bitner, Instytut
Paleo- biologii PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warsza-
wa, tel. 022 697-88-70, e-mail: bitner@twarda.pan.pl

Przegl¹d wa¿niejszych wydarzeñ

(13 grudnia 2007 – 15 stycznia 2008 r.)

13.12.2007. Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii
Nauk dokona³o wyboru nowych cz³onków rzeczywistych
i cz³onków korespondentów PAN. W Wydziale VII Nauk
Górniczych i Nauk o Ziemi PAN (spoœród dotychczaso-
wych cz³onków korespondentów) na cz³onków rzeczywi-
stych PAN wybrano Lubomira W³odzimierza Barana (spe-
cjalista w dziedzinie geodezji i kartografii, Wydzia³ Geo-
dezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu War-
miñsko-Mazurskiego w Olsztynie) oraz Janusza Kolar-
czyka (geolog, Wydzia³ Geologii Geofizyki i Ochrony
Œrodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie).
Nowymi cz³onkami korespondentami PAN zostali: Józef
Dubiñski (górnictwo, geologia in¿ynierska, in¿ynieria i
ochrona œrodowiska, G³ówny Instytut Górnictwa) oraz
Andrzej ¯elaŸniewicz (geologia, Instytut Nauk Geolo-
gicznych PAN).

17.12.2007. W siedzibie Ministerstwa Œrodowiska w
Warszawie odby³o siê spotkanie g³ównego geologa kraju

Henryka Jacka Jezierskiego z profesorami: Tadeuszem
Perytem (dyrektor Pañstwowego Instytutu Geologiczne-
go), Krzysztofem Jaworowskim, Leszkiem Marksem,
Markiem Narkiewiczem i Stanis³awem Speczikiem (byli
dyrektorzy PIG). Rozmowa dotyczy³a problemów funkcjo-
nowania instytutu.

18.12.2007. G³ówny geolog kraju Henryk Jacek Jezier-
ski spotka³ siê w Ministerstwie Œrodowiska z przedstawi-
cielami firm geologicznych zrzeszonych w Zwi¹zku
Pracodawców Bran¿y Geologicznej. G³ównym tematem
rozmów by³o omówienie zasad wspó³pracy, a szczególnie
planów ministerstwa dotycz¹cych finansowania i zama-
wiania prac geologicznych w Narodowym Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.

20.12.2007. G³ówny geolog kraju Henryk Jacek Jezier-
ski spotka³ siê w Katowicach z kierownictwem Wy¿szego
Urzêdu Górniczego i dyrektorami okrêgowych urzêdów
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górniczych. Wiod¹cym tematem dyskusji by³y oczekiwa-
nia GGK, aby w nowym projekcie ustawy Prawo geolo-

giczne i górnicze ograniczyæ do minimum bariery
biurokratyczne prowadzenia dzia³alnoœci górniczej, z jed-
noczesnym zachowaniem mechanizmów minimali-
zuj¹cych ryzyko powstania zagro¿eñ bezpiecznej pracy w
górnictwie.

4.01.2008. W Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie otwarto now¹ wystawê przygotowan¹ wspól-
nie z Agencj¹ Zegart, zatytu³owan¹ Fotografia dzikiej
przyrody 2007. Wystawê tworz¹ zwyciêskie prace w kon-
kursie fotograficznym Wildlife Photographer of the Year
2007, organizowanym przez BBC Wildlife Magazine oraz
Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Na tegoroczn¹
edycjê wystawy sk³ada siê 90 nagrodzonych i wyró¿nio-
nych zdjêæ autorstwa 79 fotografów z 29 krajów. Perfek-
cyjne pod wzglêdem artystycznym i technicznym zdjêcia
ukazuj¹ naturalne piêkno przyrody.

7.01.2008. G³ówny geolog kraju Henryk Jacek Jezier-
ski spotka³ siê w Ministerstwie Œrodowiska z Rad¹ Sekcji
Krajowej Geologiczno-Wiertniczej NSZZ Solidarnoœæ.
Przedstawiciele sekcji przedstawili swoj¹ krótk¹ diagnozê
obecnego stanu polskiej geologii, zw³aszcza w odniesieniu
do Pañstwowego Instytutu Geologicznego — spra-
wuj¹cego rolê s³u¿by geologicznej i hydrogeologicznej.
Minister H.J. Jezierski naœwietli³ swoj¹ wizjê funkcjono-
wania PIG oraz zamiary usprawnienia finansowania zadañ
geologicznych ze œrodków Narodowego Funduszu Ochro-
ny Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.

11.01.2008. W Ministerstwie Œrodowiska odby³a siê
konferencja prasowa ministra œrodowiska, prof. Macieja
Nowickiego, nt. kontroli udzielenia koncesji na poszuki-
wanie i rozpoznawanie z³o¿a wód termalnych na terenie
miasta Torunia oraz dofinansowania przedsiêwziêcia
przez Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej. W spotkaniu wziêli udzia³ tak¿e: Sta-
nis³aw Gaw³owski, sekretarz stanu w Ministerstwie
Œrodowiska i Henryk Jacek Jezierski, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Œrodowiska, g³ówny geolog kraju. Jak
powiedzia³ wiceminister Henryk Jacek Jezierski, z prze-
prowadzonej w Ministerstwie Œrodowiska kontroli,
dotycz¹cej postêpowania w sprawie udzielenia koncesji
geologicznej na poszukiwanie i rozpoznanie z³o¿a wód
termalnych na terenie miasta Torunia wynika, ¿e nie ma

¿adnych podstaw do tego, ¿eby kwestionowaæ wa¿noœæ

koncesji. Koncesja jest wa¿na i zosta³a wydana zgodnie z

prawem.

14.01.2008. W Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie odby³o siê seminarium pt. Wêgiel brunatny —

szanse i zagro¿enia rozwoju energetyki opartej na wêglu

brunatnym w I po³owie XXI wieku w Polsce, zorganizo-
wane z inicjatywy Komitetu Steruj¹cego im. prof. Ada-
ma Stefana Trembeckiego dla Przygotowania
Zagospodarowania Legnickiego Zag³êbia Górni-
czo-Energetycznego. By³o ono po³¹czone z narad¹
komitetu dotycz¹c¹ uwarunkowañ zagospodarowania
z³o¿a wêgla brunatnego Legnica. W spotkaniu wziêli
udzia³ przedstawiciele strony rz¹dowej z podsekreta-

rzem stanu w Ministerstwie Œrodowiska, g³ównym geo-
logiem kraju dr. Henrykiem Jackiem Jezierskim, jak
równie¿ kilkunastu parlamentarzystów, wœród których
obecny by³ przewodnicz¹cy Sejmowej Komisji Gospo-
darki Wojciech Jasiñski i by³y podsekretarz stanu Her-
bert Gabryœ. Nie zabrak³o równie¿ licznego grona œwiata
nauki, profesorów polskich uczelni technicznych, a tak¿e
przedstawicieli bran¿y paliwowo-energetycznej i biur
projektowych. Dodatkowo udzia³ wziêli przedstawiciele
Górniczej Izby Przemys³owo-Handlowej, Polskiego
Klubu Ekologicznego oraz g³ównych central zwi¹zków
zawodowych. G³ównym tematem seminarium by³a dys-
kusja dotycz¹ca przysz³oœci polskiej elektroenergetyki
oraz wskazanie roli wêgla brunatnego w zapewnieniu
bezpieczeñstwa energetycznego Polski. Cz³onkowie
Komitetu Steruj¹cego uznali, ¿e najlepszym z³o¿em
wêgla brunatnego, nadaj¹cym siê w przysz³oœci do eks-
ploatacji, jest kompleks z³ó¿ wêgla brunatnego na
pó³noc od Legnicy. Jego udokumentowane zasoby, siê-
gaj¹ce 15 mld ton (!), klasyfikuj¹ te z³o¿a wœród najwiê-
kszych na œwiecie. Jest to kilkakrotnie wiêcej ni¿ zasoby

we wszystkich obecnie czynnych rejonach wydobyw-

czych w Polsce — stwierdzi³ dr Jacek Kasiñski z
Pañstwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie.
Jednak pojawiaj¹ siê pytania, czy jego eksploatacja jest
w ogóle celowa i potrzebna?

15.01. 2008. W Pañstwowym Instytucie Geologicznym
w Warszawie odby³o siê posiedzenie Rady Programowej
Targów Geologia 2008 z udzia³em g³ównego geologa kraju
Henryka Jacka Jezierskiego. Spotkanie zosta³o poœwiêcone
uszczegó³owieniu programu seminariów towarzysz¹cych
targom.

25.01.2008. W zabytkowej kopalni wêgla Guido w
Zabrzu odby³ siê kolejny Konwent Dziekanów wydzia³ów
zwi¹zanych z naukami górniczymi i geologicznymi. Kon-
went, który powsta³ w 2000 r., gromadzi³ pocz¹tkowo dzie-
kanów z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki
Wroc³awskiej i Politechniki Œl¹skiej. Do grupy tej do³¹czy-
li dziekani wydzia³ów uniwersyteckich oraz zagranicznych
(z Czech, S³owacji i Hiszpanii), kszta³c¹cych na kierun-
kach górniczych i geologicznych. Konwent s³u¿y wymia-
nie pogl¹dów i doœwiadczeñ oraz u³atwia wspólne
reprezentowanie œrodowiska. W spotkaniu uczestniczy³
g³ówny geolog kraju dr Henryk Jacek Jezierski, zaproszo-
ny przez prof. Krystiana Probierza, dziekana Wydzia³u
Górnictwa i Geologii Politechniki Œl¹skiej, przewod-
nicz¹cego konwentu w kadencji 2005–2008. Jednym z
g³ównych tematów obrad by³y przygotowywane zmiany w
prawie górniczym i geologicznym. Informacje o historii,
mo¿liwoœciach zwiedzania i planach kopalni Guido prze-
kaza³ jej dyrektor mgr in¿. Eugeniusz Kentnowski, po
czym zaprosi³ do zjazdu na dó³ kopalni. Po zaopatrzeniu siê
w poch³aniacze i lampy górnicze oraz obowi¹zkowym
szkoleniu z zakresu BHP, uczestnicy konwentu zjechali
autentyczn¹ klatk¹ szybow¹ na poziom 170 m. Ten udo-
stêpniony do zwiedzania poziom prezentuje metody wydo-
bycia wêgla kamiennego i pracê górnika z prze³omu XIX i
XX w. oraz przedstawia historiê przemys³u wêglowego na
Œl¹sku.
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