
2–3.10.2008. W oœrodku konferencyjnym w hotelu
Repiska w Dolinie Demianowskiej na S³owacji odbêdzie
siê XIII Miêdzynarodowe Sympozjum Solne QVO VADIS
SAL, zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Gór-
nictwa Solnego (PSGS) przy wspó³udziale Zak³adów Gór-
niczych SOLIVARY z Preszowa oraz Slovenskiej
Banickiej Spolocnosti (odpowiednik polskiego SITG).
Tematami przewodnimi sympozjum bêd¹: magazynowanie
paliw w strukturach geologicznych i zagro¿enia zwi¹zane z
eksploatacj¹ z³ó¿ solnych. Informacje: Krzysztof Bukow-
ski, sekretarz PSGS, e-mail: buk@geolog.geol.agh.edu.pl
oraz na stronie internetowej www.psgs.pl.

8–10.10.20082. W Atenach (Grecja) odbêdzie siê kon-
gres — VIII Hydrogeological International Congress of

Greece oraz warsztaty — III MEM Workshop on Fissured

Rocks Hydrology. Szczegó³owe informacje na stronie
internetowej http://www.iah-hellas.geol.uoa.gr/conference/
index.php?lang= en&id=0.

10–11.10.2008. W Warszawie odbêdzie siê IX Czesko-
-Polsko-S³owacka Konferencja Paleontologiczna, organi-
zowana przez Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii
Nauk. W programie konferencji przewiduje siê dwie sesje
plenarne, sesjê posterow¹ oraz spotkanie towarzyskie.
Informacje: dr Maria Aleksandra Bitner, Instytut Paleobio-
logii PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, tel.
022-697-88-70, e-mail: bitner@twarda.pan.pl.

23-24.10.2008. W Lublinie odbêdzie X Ogólnopolska
Sesja Naukowa pt. Datowanie Minera³ów i Ska³, organizo-

wana przez Zak³ad Spektrometrii Mas Instytutu Fizyki
oraz Zak³ad Geologii i Ochrony Litosfery Instytutu Nauk o
Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej. Informa-
cje prof. Stanis³aw Ha³as, Instytut Fizyki, pl. M. Curie-
-Sk³odowskiej 1, 20-031 Lublin, tel. 081-537-62-75, e-mail:
halas@tytan.umcs.lublin.pl oraz na stronie internetowej
www.datowanie.umcs.lublin.pl.

26.10–1.11.20082. W Toyama (Japonia) odbêdzie siê
kongres — XXXVI IAH Congress Integrating Groundwater

Science and Human Well-being. Informacje na stronie
internetowej http://www.lni.co.jp/iah2008.

27–30.10. 2008. W Poznaniu odbêd¹ siê Miêdzynaro-
dowe Targi Ochrony Œrodowiska POLEKO. W tym samym
czasie odbêdzie siê pierwsza edycja Miêdzynarodowych
Targów Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA. Jest to
nowa propozycja Miêdzynarodowych Targów Poznañskich
dla firm oferuj¹cych rozwi¹zania z zakresu gospodarki
komunalnej. Targi KOMTECHNIKA powsta³y poprzez
wyodrêbnienie z zakresu tematycznego POLEKO jednej z
najprê¿niej rozwijaj¹cych siê ekspozycji specjalnych —
Parku Techniki Komunalnej. Zmiana terminu targów z
listopada na paŸdziernik jest podyktowana organizacj¹
XIV Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która odbêdzie
siê w dniach 1–12 grudnia 2008 r. na terenach Miêdzynaro-
dowych Targów Poznañskich. Informacje na stronach
internetowych www.poleko.mtp.pl. oraz www. komtechni-
ka.pl.

Przegl¹d wa¿niejszych wydarzeñ

(15 kwietnia–15 maja 2008 r.)

15–17.04. We Wroc³awiu-Krzy¿owej odby³a siê XVII
Szko³a Kartograficzna pt. G³ówne problemy wspó³czesnej

kartografii 2008 — analizy przestrzenne w kartografii, zor-
ganizowana przez Zak³ad Kartografii Instytutu Geografii i
Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wroc³awskiego oraz
Oddzia³ Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geogra-
ficznego.

16.04. Uczelniane Kolegium Elektorów Politechniki
Œl¹skiej wybra³o nowego rektora PŒ. Zosta³ nim by³y wice-
minister gospodarki, jeden z najbardziej znanych eksper-
tów ds. górnictwa, prof. Andrzej Karbownik. Profesor jest
zwi¹zany z Politechnik¹ Œl¹sk¹ od pocz¹tku swojej kariery
naukowej. W ostatnich latach by³ dziekanem Wydzia³u
Organizacji i Zarz¹dzania PŒ oraz dyrektorem Katedry
Zarz¹dzania Przedsiêbiorstwem i Organizacji Produkcji
PŒ. W drugiej turze wyborów popar³o go 94 elektorów,
a jego kontrkandydata — prof. Krystiana Probierza, dzie-
kana Wydzia³u Górnictwa i Geologii PŒ — 69 elektorów.
Andrzej Karbownik zast¹pi³ na stanowisku rektora prof.
Wojciecha Zieliñskiego, który pe³ni³ tê funkcjê przez dwie
kadencje.

16–18.04. W Czarnej k. Ustrzyk Dolnych odby³a siê
konferencja naukowo-techniczna pt. Ropa i gaz a ska³y

wêglanowe po³udniowej Polski, zorganizowana przez
Wydzia³ Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Sto-
warzyszenie Naukowo-Techniczne In¿ynierów i Techni-

ków Przemys³u Naftowego i Gazowniczego, Oddzia³ w
Sanoku.

16–17.04. W Warszawie odby³o siê II spotkanie Krajo-
wego Forum Wodnego, zorganizowane przez Krajowy Za-
rz¹d Gospodarki Wodnej. Spotkanie stanowi³o kontynuacjê
otwartego dialogu pomiêdzy ró¿nymi œrodowiskami w zakre-
sie zarz¹dzania gospodark¹ wodn¹. Uczestnikami byli
przedstawiciele w³adz odpowiedzialnych za planowanie w
gospodarce wodnej, organizacje sektora komercyjnego,
organizacje pozarz¹dowe, ekologiczne, grupy lokalne
bior¹ce udzia³ w rozwi¹zywaniu lokalnych problemów,
jednostki naukowo-badawcze i przede wszystkim przed-
stawiciele u¿ytkowników wód. W spotkaniu uczestniczy³
prezes KZGW prof. Andrzej Sadurski.

16–18.04. W Szklarskiej Porêbie odby³a siê VIII Kon-
ferencja Kruszywa mineralne — Surowce, Rynek, Techno-

logie, Jakoœæ, zorganizowana przez Stowarzyszenie
In¿ynierów i Techników Górnictwa we Wroc³awiu, Insty-
tut Górnictwa Politechniki Wroc³awskiej oraz Metso Mine-

rals (Poland) Sp. z o.o. Tematyka konferencji koncentrowa³a
siê wokó³ problemów zwi¹zanych z baz¹ zasobow¹ kopa-
lin skalnych i ich wykorzystaniem, technicznymi i u¿ytko-
wymi w³aœciwoœciami kruszyw i kamienia budowlanego,
eksploatacj¹ kopalin, przeróbk¹ kruszyw i zarz¹dzaniem
jakoœci¹.
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17–18.04. W Czêstochowie odby³a siê XVII Konferen-
cja pt. Zrównowa¿one gospodarowanie zasobami wód pod-
ziemnych na terenach przekszta³conych antropogenicznie,
zorganizowana przez Polskie Zrzeszenie In¿ynierów i Tech-
ników Sanitarnych, Oddzia³ w Czêstochowie oraz Ko³o
Zak³adowe PZITS przy Wodoci¹gach Czêstochowskich.

20.04. Na Górze Œw. Anny (Góry Œwiêtokrzyskie)
odby³ siê II Duszpasterski Zjazd Œrodowisk Geologów.
Powsta³emu w 2007 r. Duszpasterstwu Geologów prze-
wodniczy³ ks. bp dr Edward Janiak — biskup duszpa-
sterstw przyrodniczych. W czasie zjazdu odby³a siê Msza
Œw., konferencja z udzia³em ks. prof. Andrzeja Ma³achowskie-
go oraz wycieczka geologiczna po okolicy.

21.04. W siedzibie Ministerstwa Œrodowiska w War-
szawie odby³a siê konferencja prasowa z udzia³em ministra
œrodowiska prof. Macieja Nowickiego, pt. Przyroda i my —

zagro¿enia i nadzieje. Podczas spotkania minister œrodowi-
ska poinformowa³ o podejmowanych przez resort przedsiê-
wziêciach s³u¿¹cych ochronie przyrody. Po konferencji
nast¹pi³o otwarcie wystawy Fotografia dzikiej przyrody,
prezentuj¹cej prace nagrodzone w miêdzynarodowym kon-
kursie Wildlife Photographer of the Year 2007, organizo-
wanym przez BBC Wildlife Magazine oraz Muzeum
Historii Naturalnej w Londynie. Honorowy patronat nad
wystaw¹ obj¹³ minister œrodowiska.

23–24.04. W Leœnej k. Z³otnik Lubañskich odby³a siê
IV Konferencja pt. Dziedzictwo i historia górnictwa oraz

wykorzystanie pozosta³oœci dawnych robót górniczych,
zorganizowana przez Instytut Górnictwa Politechniki
Wroc³awskiej oraz KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum
Badawczo-Rozwojowe.

24–25.04. W Krakowie odby³a siê konferencja naukowa
pt. Problemy gospodarki zasobami œrodowiska, po³¹czona
z jubileuszem 70-lecia urodzin i 48-lecia pracy naukowej
profesora Andrzeja Paulo, zorganizowana przez Katedrê
Analiz Œrodowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodar-
czej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

27.04. Na polach Mokotowskich w Warszawie odby³
siê fina³owy festyn z okazji œwiêta Dnia Ziemi, obchodzo-
nego w Polsce po raz dziewiêtnasty. Has³o przewodnie
tegorocznego Dnia Ziemi brzmia³o: Klimat w potrzebie.
W przedsiêwziêciu zatytu³owanym Wizjer naukowy —

instytuty dla klimatu uczestniczy³y czo³owe instytucje
zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska (m.in. Pañstwowy Instytut
Geologiczny), które zaprezentowa³y swoje osi¹gniêcia,
dorobek naukowy, publikacje, jak równie¿ rozmaite cieka-
wostki, wystawy i konkursy. Pañstwowy Instytut Geolo-
giczny wraz z Muzeum Geologicznym PIG przedstawi³
informacje o zmianach klimatu, które zasz³y w ostatnim
okresie geologicznym, o zwierzêtach zamieszkuj¹cych teren
Polski w czasie zlodowaceñ i zmianach w œwiecie roœlin.

25.04. W Warszawie odby³o siê spotkanie dr. Henryka
Jacka Jezierskiego, g³ównego geologa kraju, podsekretarza
stanu w Ministerstwie Œrodowiska z kierownictwem
Pañstwowej Agencji Atomistyki. Mia³o ono zwi¹zek z
powierzeniem przez ministra œrodowiska od dnia 14 kwiet-
nia 2008 r. nadzoru nad prezesem Pañstwowej Agencji
Atomistyki g³ównemu geologowi kraju. Podczas spotkania
zaprezentowano zakres dzia³alnoœci Pañstwowej Agencji

Atomistyki oraz omówiono wstêpnie dalsz¹ realizacjê
sprawowanych przez ni¹ zadañ.

29.04. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowi-
ska, g³ówny geolog kraju, dr Henryk Jacek Jezierski spo-
tka³ siê z kierownictwem Pañstwowego Instytutu Geolo-
gicznego w Warszawie. Podczas spotkania omówiono
oczekiwania Ministerstwa Œrodowiska wobec dzia³alnoœci
Pañstwowego Instytutu Geologicznego oraz sposoby
wykonywania przez PIG zadañ pañstwowej s³u¿by geolo-
gicznej i pañstwowej s³u¿by hydrogeologicznej.

5.05. Ukaza³a siê pierwsza edycja internetowego
Newslettera G³ównego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska.
Newsletter zawiera aktualne informacje na temat Inspekcji
Ochrony Œrodowiska. W celu jego subskrypcji nale¿y
podaæ swój adres e-mailowy na stronie www.gios.gov.pl.

6–9.05. W Smo³dzinie odby³a siê konferencja naukowa
pt. Holoceñskie przemiany wybrze¿y i wód po³udniowego

Ba³tyku — przyczyny, uwarunkowania i skutki, zorganizo-
wana przez Wydzia³ Nauk Geograficznych i Geologicz-
nych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Komitet
Badañ Czwartorzêdu Polskiej Akademii Nauk przy
wspó³udziale S³owiñskiego Parku Narodowego i Stowa-
rzyszenia Geomorfologów Polskich.

8–9.05. W Warszawie odby³y siê warsztaty z cyklu
Sukces w Praktyce, pt. Prawo geologiczne i górnicze —

procedura uzyskania koncesji, zorganizowane przez Infor-
media Polska Sp. z o.o. W czasie warsztatów omawiano
m.in. nastêpuj¹ce zagadnienia: procedury koncesyjne, rolê
Pañstwowego Instytutu Geologicznego, dokumentacje
geologiczne, odwo³ania od decyzji oraz zagadnienie PIG

jako pañstwowa s³u¿ba geologiczna i pañstwowa s³u¿ba

hydrogeologiczna na przyk³adzie bezzbiornikowego maga-

zynowania wêglowodorów i sekwestracji CO2. Prelegenta-
mi podczas warsztatów byli: Grzegorz Pieñkowski (PIG),
Krzysztof Szama³ek i Ryszard Sa³aciñski (Wydzia³ Geolo-
gii Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Piotr Spaczyñski
(Kancelaria Prawna Grynhoff WoŸny Maliñski).

12–14.05. W Szklarskiej Porêbie odby³a siê VII Konfe-
rencja Naukowa Doktorantów pt. Interdyscyplinarne

zagadnienia w górnictwie i geologii, zorganizowana pod
patronatem prorektora Politechniki Wroc³awskiej prof. dr.
hab. in¿. Janusza Szafrana przez Wydzia³ Geoin¿ynierii,
Górnictwa i Geologii Politechniki Wroc³awskiej.

15.05. W Pañstwowym Instytucie Geologicznym w
Warszawie odby³y siê uroczystoœci œwiêta PIG, obchodzo-
ne w 89. roczniê powo³ania instytutu. Z tej okazji zorgani-
zowano sesjê naukow¹ i wystawê poœwiêcon¹ prof. Stanis³a-
wowi Doktorowiczowi-Hrebnickiemu, uroczyst¹ akademiê
oraz wystawê plenerow¹ na ogrodzeniu instytutu. Na zakoñ-
czenie odby³ siê trwaj¹cy do wieczora piknik w instytuto-
wych ogrodach. W uroczystoœciach wziêli udzia³ m.in..
Maciej Nowicki — minister œrodowiska, Henryk Jacek
Jezierski — g³ówny geolog kraju, podsekretarz stanu w
MŒ, Ewa Zalewska — dyrektor Departamentu Geologii i
Koncesji Geologicznych w MŒ, Andrzej Sadurski — pre-
zes Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej, Bernadetta
Czerska — wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej i Zbigniew Lewicki —
zastêpca g³ównego inspektora ochrony œrodowiska.
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