
Przegl¹d wa¿niejszych wydarzeñ

(15 czerwca–15 lipca 2009)

15–16.06. W M¹chocicach Kapitulnych k. Kielc odby³a
siê narada geologów wojewódzkich, w której uczestniczy³
Henryk Jacek Jezierski, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Œrodowiska, g³ówny geolog kraju. Spotkanie by³o okazj¹ do
wymiany informacji, jak równie¿ dyskusji nad istotnymi
problemami funkcjonowania administracji geologicznej oraz
organów koncesyjnych. W spotkaniu wziêli udzia³ tak¿e geo-
lodzy powiatowi z województwa œwiêtokrzyskiego.

15–19.06. W Poznaniu odby³y siê warsztaty geogra-
ficzne zatytu³owane GIS — platforma integracyjna geo-
grafii, zorganizowane przez Komitet Nauk Geograficznych
Polskiej Akademii Nauk, Pracowniê Analiz Geoinforma-
cyjnych Instytutu Geoekologii i Geoinformacji Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza, Stowarzyszenie Geomorfo-
logów Polskich oraz ESRI Polska.

16–19.06. W miejscowoœci Jeziorowskie k. Gi¿ycka
odby³a siê IV Polska Konferencja Paleobotaniki Czwarto-
rzêdu pt. PóŸnoglacjalne i holoceñskie zmiany œrodowisk
abiotycznych i ich zapis paleobotaniczny, zorganizowana
przez Pañstwowy Instytut Geologiczny w Warszawie,
Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie oraz Muzeum Kultury Ludowej w Wêgo-
rzewie.

17.06. W Warszawie odby³a siê konferencja Rekulty-
wacja i rewitalizacja terenów pogórniczych w Polsce i w
Niemczech. Perspektywy i wyzwania. Wymiana doœwiad-
czeñ, zorganizowana przez Polsko-Niemieck¹ Izbê Prze-
mys³owo-Handlow¹. W otwarciu spotkania uczestniczy³
Henryk Jacek Jezierski, podsekretarz stanu w Minister-
stwie Œrodowiska, g³ówny geolog kraju. W swoim
wyst¹pieniu podkreœli³ on, ¿e przemiany ustrojowe, rozpo-
czête w Polsce w czerwcu 1989 r., które póŸniej skutko-
wa³y obaleniem Muru Berliñskiego, oprócz zmiany
systemu gospodarczego doprowadzi³y do koniecznoœci
innego postrzegania górnictwa. Obecnie wymagane jest
uzyskanie akceptacji spo³ecznej na prowadzenie dzia³alno-
œci górniczej. W celu jej uzyskania niezbêdne jest konse-
kwentne rekultywowanie terenów zdegradowanych przez
górnictwo odkrywkowe. W³aœciwa rekultywacja, co poka-
zuje przyk³ad £uku Mu¿akowa, wspólnego obiektu geo-
parku polsko-niemieckiego, mo¿e w przysz³oœci staæ siê
atrakcj¹ turystyczn¹ i szans¹ do rozwoju regionu. Prze-
s³anie to adresowane jest w szczególnoœci do firm niemiec-
kich, które przyjecha³y do Polski w celu nawi¹zania kon-
taktu z polskimi firmami wydobywczymi, jak równie¿ z
oœrodkami naukowymi. Minister Jezierski apelowa³ rów-
nie¿ o to, aby myœlenie o procesie inwestycyjnym w gór-
nictwie nie koñczy³o siê na wyeksploatowaniu z³o¿a, ale na
w³aœciwym przygotowaniu terenów górniczych, ich rekul-
tywacji i rewitalizacji oraz przygotowaniu do innego
wykorzystania (na przyk³ad w kierunku udostêpniania jako
atrakcji turystycznych).

17–19.06. W Bogatyni i Œwieradowie Zdroju odby³y
siê XIII Warsztaty Górnicze z cyklu Zagro¿enia Natural-
ne w Górnictwie, organizowane przez Instytut Gospo-
darki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie, PGE Kopalniê Wêgla Bru-
natnego Turów SA oraz Ko³o Zak³adowe Stowarzyszenia

In¿ynierów i Techników Górnictwa tej kopalni.
18.06. G³ówny geolog kraju, podsekretarz stanu w

Ministerstwie Œrodowiska, Henryk Jacek Jezierski uczest-
niczy³ w otwarciu konferencji dotycz¹cej projektów CCS
(Carbon Capture and Storage), zorganizowanej przez
Miêdzynarodow¹ Agencjê Energii (MAE) w Ministerstwie
Gospodarki. Podczas spotkania minister Jezierski przed-
stawi³ dzia³ania Ministerstwa Œrodowiska w zakresie oce-
ny mo¿liwoœci sk³adowania dwutlenku wêgla. Poinformowa³
o przyjêciu rok temu dokumentu Dzia³ania Ministerstwa
Œrodowiska w celu rozpoznania struktur geologicznych dla
podziemnego sk³adowania dwutlenku wêgla. Realizuj¹c
nakreœlone w tym dokumencie cele uruchomiono temat
badawczy, którego zadaniem ma byæ wskazanie miejsc do
mo¿liwego sk³adowania CO2. Temat ten realizowany jest
przez konsorcjum, którego liderem jest Pañstwowy Insty-
tut Geologiczny. Minister podkreœli³, ¿e obecnie kluczo-
wym momentem do oceny mo¿liwoœci sk³adowania CO2

jest wykonanie testowego otworu z zat³aczaniem dwutlen-
ku wêgla do g³êbokich warstw wodonoœnych. Inwestorem
tych prac bêdzie PGE Elektrownia Be³chatów. Dopiero
wyniki tego otworu pozwol¹ na ocenê mo¿liwoœci, barier i
zagro¿eñ zwi¹zanych z wykorzystaniem œrodowiska geo-
logicznego jako miejsca sk³adowania CO2 oraz bêd¹ ele-
mentem niezbêdnym do dalszych dzia³añ prawno-orga-
nizacyjnych, realizowanych przez rz¹d.

18.06. W Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w
Warszawie otwarto wystawê fotografii Bo¿eny i Waldema-
ra Komorowskich Abstrakcyjne formy natury. Wystawê
mo¿na ogl¹daæ do 30 sierpnia br.

18–19.06. W Bratys³awie (S³owacja) odby³a siê XII
Miêdzynarodowa Konferencja HYDROGEOCHEMIA'09
pt. Aktualne trendy w hydrogeochemii, zorganizowana
przez S³owack¹ Asocjacjê Hydrogeologów, Wydzia³ Przy-
rodniczy Uniwersytetu Komeñskiego w Bratys³awie,
Instytut Geologii In¿ynierskiej, HGF i VŠB — Uniwersy-
tetu Technicznego w Ostrawie oraz Zak³ad Hydrogeologii i
Geologii In¿ynierskiej Wydzia³u Nauk o Ziemi Uniwersy-
tetu Œl¹skiego w Katowicach.

19.06. W siedzibie Oddzia³u Dolnoœl¹skiego Pañstwo-
wego Instytutu Geologicznego we Wroc³awiu odby³a siê
jubileuszowa sesja pt. 60 lat Oddzia³u Dolnoœl¹skiego
Pañstwowego Instytutu Geologicznego — w s³u¿bie nauce,
gospodarce i spo³eczeñstwu Dolnego Œl¹ska, zorganizowa-
na z okazji 90-lecia Pañstwowego Instytutu Geologicznego i
60-lecia jego dolnoœl¹skiego oddzia³u. W uroczystoœciach
wziêli udzia³ m.in.: Henryk Jacek Jezierski — podsekretarz
stanu w Ministerstwie Srodowiska, g³ówny geolog kraju,
Leszek Karwowski — prezes Krajowego Zarz¹du Gospo-
darki Wodnej, Tadeusz Drab — wicemarsza³ek wojewódz-
twa dolnoœl¹skiego, Herbert Wirth — prezes Zarz¹du
KGHM Polska MiedŸ SA, Jerzy Nawrocki — dyrektor PIG
oraz przedstawiciele uczelni, jednostek naukowo-badaw-
czych i przedsiêbiorstw.

22–26.06. W L¹dku Zdroju odby³y siê miêdzynarodo-
we warsztaty — X Isotope Workshop, organizowane przez
European Society for Isotope Research oraz Pracowniê
Geologii Izotopowej i Geoekologii Uniwersytetu Wroc-
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³awskiego. By³o to kolejne, interdyscyplinarne spotkanie
specjalistów z takich dziedzin, jak: geologia, geochemia,
biochemia, medycyna, hydrologia, ekologia, paleoklimato-
logia, archeologia i wiele innych.

23.06. Na Zamku Królewskim w Warszawie zosta³y
wrêczone nagrody w konkursie Lider Polskiego Biznesu —
Diamenty. Tê presti¿ow¹ nagrodê otrzyma³ G³ówny Insty-
tut Górnictwa. Jury konkursu przyzna³o Diamenty tym fir-
mom, które w okresie od otrzymania Z³otej Statuetki
utrzyma³y b¹dŸ poprawi³y swoj¹ pozycjê na rynku. Anali-
zowano m.in. wysokoœæ obrotów, zyskownoœæ, poziom
kredytów, nale¿noœci i zobowi¹zañ oraz stan zatrudnienia
w firmie. Nagrodê przyznano GIG za utrzymanie wiod¹cej
pozycji na rynku. BCC (Business Centre Club) uhonoro-
wa³a prowadzone od wielu lat dzia³ania instytutu, takie jak:
wszechstronne i niekonwencjonalne prace sprzyjaj¹ce roz-
wojowi przedsiêbiorczoœci, wspieranie aktywnoœci gospo-
darczej, przygotowanie kadr mened¿erskich oraz
podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
œl¹skich firm, organizowanie œrodków finansowych i pozy-
skiwanie potencja³u intelektualnego w regionie, kraju i
Europie.

24–27. W Szklarskiej Porêbie i Turoszowie odby³a siê
VIII Ogólnopolska Konferencja z cyklu Neotektonika Pol-
ski zatytu³owana Neotektonika Europy Œrodkowej, zorga-
nizowana przez Komisjê Neotektoniki Komitetu Badañ
Czwartorzêdu Polskiej Akademii Nauk oraz Oddzia³ Dol-
noœl¹ski Pañstwowego Instytutu Geologicznego.

24–25.06. W Krakowie odby³a siê miêdzynarodowa
konferencja — 6th Annual Conference of SEPM CES —
Sediment 2009, zorganizowana przez Instytut Nauk Geolo-
gicznych Uniwersytetu Jagielloñskiego. Konferencja by³a
dorocznym spotkaniem sekcji œrodkowoeuropejskiej
Society for Sedimentary Geology (SEPM) i po raz pierwszy
odbywa³a siê w Polsce.

25.06. W Muzeum Ewolucji Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie odby³o siê spotkanie z laureatami uczestni-
ków konkursu plastycznego dla dzieci i m³odzie¿y Fascy-
nuj¹cy œwiat dinozaurów, zorganizowanego przez Instytut
Paleobiologii PAN.

3.07. W wieku 73 lat zmar³ Prof. dr hab. Jerzy G³azek,
geolog, cz³onek korespondent Polskiej Akademii Umiejêt-
noœci w Krakowie, profesor zwyczajny w Instytucie Geo-
logii i wieloletni kierownik Zak³adu Geologii Regionalnej
i Dynamicznej Wydzia³u Nauk Geograficznych i Geolo-
gicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Profesor by³ wychowawc¹ kilku pokoleñ geologów i speleo-
logów oraz wybitnym uczonym, inicjuj¹cym nowe kierunki
badañ w geologii, w tym badañ krasu i jaskiñ.

6–10.07. W Olsztynie k. Czêstochowy odby³a siê Let-
nia Szko³a Geologii zorganizowana przez Pañstwowy
Instytut Geologiczny. By³a to jedna z form popularyzacji
wiedzy o œrodowisku nieo¿ywionym, zorganizowana po
raz pierwszy przez instytut w sercu Jury Krakowsko-Czê-
stochowskiej. Podczas tygodniowych zajêæ szko³y, które
odbywa³y siê w sali sesyjnej Urzêdu Gminy w Olsztynie,
s³uchacze mogli dowiedzieæ siê m.in. jakie stworzenia
mieszka³y przed milionami lat w jurajskim morzu, czy w
jaskiniach mo¿na znaleŸæ per³y, dlaczego wyginê³y mamu-
ty i co jad³y dinozaury.

8.07. W Olsztynie k. Czêstochowy odby³ siê I Piknik
Geologiczny na Jurze Krakowsko-Czêstochowskiej zorga-
nizowany wspólnie przez Pañstwowy Instytut Geologicz-
ny oraz Urz¹d Gminy Olsztyn. W pikniku uczestniczyli
m.in. Henryk Jacek Jezierski, podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Œrodowiska, g³ówny geolog kraju i Katarzyna
Sobierajska, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i
Turystyki. W programie imprezy by³a m.in. konferencja
prasowa ministrów H.J. Jezierskiego i K. Sobierajskiej,
wyk³ad Geoturystyka — szansa na rozwój gmin, przejœcie
œcie¿k¹ geologiczn¹ kamienio³omu Kielniki i kiermasz ze
stoiskami twórców ludowych, sprzedawców skamie-
nia³oœci i minera³ów, groto³azów ze Speleoklubu Czêsto-
chowskiego. Swoje stoiska mia³y równie¿ Pañstwowy
Instytut Geologiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uni-
wersytet Warszawski, gmina Olsztyn, s¹siednia gmina
Janów oraz Jurapark w Ba³towie.

8.07. Na stronie internetowej Ministerstwa Œrodowiska
www.mos.gov.pl zosta³ zamieszczony Katalog obiektów
geoturystycznych, wykonany na zamówienie MŒ i sfinan-
sowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej. Katalog zawiera 100 opisów najcie-
kawszych geoatrakcji z ca³ej Polski. Skierowany jest do
osób zainteresowanych zawodowo i amatorsko propago-
waniem zagadnieñ z zakresu nauk o Ziemi, g³ównie geolo-
gii, geografii, ochrony przyrody i turystyki. Patronat
medialny nad Katalogiem obiektów geoturystycznych obj¹³
portal onet.pl.

10.07. W siedzibie Ministerstwa Œrodowiska Republiki
S³owacji w Bratys³awie nast¹pi³o podpisanie porozumie-
nia miêdzy ministrem œrodowiska Rzeczypospolitej Pol-
skiej a ministerstwem œrodowiska Republiki S³owackiej o
wspó³pracy w dziedzinie geologii. W imieniu Ministerstwa
Œrodowiska Polski porozumienie podpisa³ Henryk Jacek
Jezierski, podsekretarz stanu w MŒ, g³ówny geolog kraju.
Umowa umo¿liwi zintensyfikowanie wspó³pracy pomiê-
dzy polskimi i s³owackimi s³u¿bami geologicznymi oraz
firmami geologicznymi i geofizycznymi. Wspó³praca ta
dotyczyæ bêdzie m.in. badañ geologicznych, hydrogeolo-
gicznych i geoœrodowiskowych, w tym: korelacji jedno-
stek litostratygraficznych Karpat, badañ g³êbokiej struktury
obszaru karpackiego, analizy facjalnej i basenowej, wód
geotermalnych, badania i monitorowania zagro¿eñ natural-
nych (powodzie, osuwiska) oraz kartografii geologicznej
(w tym mapy geoturystyczne), geoœrodowiskowej i hydro-
geologicznej obszarów przygranicznych. Obecnie prowa-
dzone s¹ prace przygotowawcze do rozpoczêcia opraco-
wywania nowej mapy geologicznej Tatr w skali 1 : 10 000,
obejmuj¹cej obszar tej struktury, znajduj¹cy siê w Polsce i
na S³owacji. Wa¿n¹ rolê we wspó³pracy dwustronnej
odgrywaæ te¿ bêdzie kooperacja jednostek naukowych obu
krajów. Przy okazji podpisania porozumienia dyskutowano
o mo¿liwoœciach wspó³pracy zwi¹zanej z rozwojem geo-
parków, wykonywaniem wspólnych map geologicznych
dla szerokich grup odbiorców oraz o potencjalnej
wspó³pracy Pañstwowego Instytutu Geologicznego ze
s³u¿b¹ geologiczn¹ S³owacji w rozpoznawaniu z³ó¿ uranu i
lokalizowaniu sk³adowisk odpadów promieniotwórczych.
Podpisanie umowy u³atwi instytucjom i firmom geologicz-
nym prowadzenie wspó³pracy dwustronnej, jak równie¿
rozwijanie wspólnych prac geologów polskich i s³owac-
kich w innych krajach.
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