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KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE
III Konferencja Naukowa Rtêæ w Œrodowisku – Identyfikacja Zagro¿eñ
dla Zdrowia Cz³owieka – Gdynia, 8–10.05.2013
W Gdyni-Wzgórze Œw. Maksymiliana w dniach 8–
10 maja 2013 r. odby³a siê III Konferencja Naukowa z cyklu
Rtêæ w Œrodowisku – Identyfikacja Zagro¿eñ dla Zdrowia
Cz³owieka.
Zagadnienia zwi¹zane z emisj¹ rtêci do œrodowiska,
ska¿eniem œrodowiska naturalnego przez ten pierwiastek
i jego konsekwencjami znajduj¹ siê w centrum zainteresowania od wielu lat, przede wszystkim z uwagi na niepo¿¹dane skutki, jakie powoduje podwy¿szenie koncentracji
Hg w biosferze. Rtêæ, w odró¿nieniu od innych metali ciê¿kich, mo¿e byæ transportowana w atmosferze na du¿e
odleg³oœci, ³atwo ulega transformacji w bardziej toksyczne
zwi¹zki metylortêciowe, ponadto podlega nie tylko bioakumulacji, lecz tak¿e biomagnifikacji w wodnym ³añcuchu troficznym. Najwiêksze zagro¿enie dla zdrowia ludzi
stwarza rtêæ wystêpuj¹ca w formie metylortêci (HgMe),
która jest neurotoksyczna dla rozwijaj¹cych siê organizmów i zwiêksza ryzyko wyst¹pienia negatywnych skutków w uk³adzie sercowo-naczyniowym.
Konferencja, na której przedstawiono najnowsze wyniki badañ prowadzonych przez pracowników naukowych
z polskich i zagranicznych uczelni i instytutów badawczych,
poœwiêcona by³a zagadnieniom dotycz¹cym wystêpowania rtêci w œrodowisku na obszarze Polski oraz metodyce
oznaczania tego pierwiastka. Organizatorem spotkania by³
Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdañskiego. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele uczelni (m.in. Uniwersytetu Gdañskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
w Warszawie, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa
Staszica w Krakowie, Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu, Uniwersytetu Pó³nocno-Zachodniego z RPA, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
w Olsztynie, Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu,
Politechniki Gdañskiej, Politechniki £ódzkiej i Politechniki Œl¹skiej) oraz instytutów badawczych (m.in. Instytutu Uprawy Nawo¿enia i Gleboznawstwa – Pañstwowego
Instytutu Badawczego, Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego, Instytutu
Ekologii Terenów Uprzemys³owionych, Instytutu Podstaw
In¿ynierii Œrodowiska Polskiej Akademii Nauk, Instytutu

Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Medycyny
Pracy i Zdrowia Œrodowiskowego, Instytutu Chemicznej
Przeróbki Wêgla, Pañstwowego Instytutu Weterynaryjnego – Pañstwowego Instytutu Badawczego, Holenderskiej Organizacji Zastosowañ Nauki i G³ównego Instytutu
Górnictwa).
Na III Konferencji Naukowej Rtêæ w Œrodowisku –
Identyfikacja Zagro¿eñ dla Zdrowia Cz³owieka wyg³oszono 28 referatów, które przedstawiono w 6 sesjach, a na sesji
posterowej zaprezentowano blisko 20 plakatów. Wyg³oszone podczas spotkania referaty i przedstawione w jego
trakcie postery dotyczy³y:
– problematyki analitycznej rtêci;
– wystêpowania rtêci w atmosferze;
– wystêpowania rtêci w wodach œródl¹dowych, morskich i podziemnych;
– wystêpowania rtêci w glebach, osadach morskich,
rzecznych i jeziornych;
– wystêpowania rtêci w organizmach na ró¿nych ich
poziomach troficznych.
Z Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego w konferencji udzia³ wziêli
prof. dr hab. Izabela Bojakowska i Jacek Retka, którzy
przedstawili dwa referaty i jeden poster:
– „Zale¿noœæ miêdzy zawartoœci¹ rtêci a zawartoœci¹
siarki, materii organicznej, fosforu i ¿elaza w osadach
jezior Polski” (I. Bojakowska, E. Górecka i J. Kucharzyk);
– „Zmiennoœæ zawartoœci rtêci w profilu pionowym
torfowisk Otal¿yno i Huczwa” (I. Bojakowska, E. To³kanowicz, J. Retka i W. Bureæ-Drewniak);
– „Oznaczenie zawartoœci rtêci w próbkach gleb i porównanie efektywnoœci trawienia” (E. Górecka, D. Karmasz,
J. Retka i A. Maksymowicz).
Pe³ne teksty referatów i posterów zosta³y opublikowane w 252-stronicowym tomie pt. „Rtêæ w œrodowisku.
Identyfikacja zagro¿eñ dla zdrowia cz³owieka” pod redakcj¹ prof. dr hab. Lucyny Falkowskiej wydanym przez
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego (ISBN 978-837865-090-4).
Izabela Bojakowska

Konferencja „Kierunki rozwoju geoturystyki i wsparcie ochrony georó¿norodnoœci
w regionie œwiêtokrzyskim” – Chêciny, 14.06.2013
Dnia 14 czerwca br. w Centrum Informacji Turystycznej
i Historycznej Gminy Chêciny „Niemczówka” odby³a siê
konferencja pt. „Kierunki rozwoju geoturystyki i wsparcie
ochrony georó¿norodnoœci w regionie œwiêtokrzyskim”.
By³a ona zwieñczeniem pierwszego w Polsce szkolenia
przeprowadzonego w formie kursu dla przysz³ych przewodników geoparkowych, adresowanego do osób posiadaj¹cych
uprawnienia przewodnika terenowego po województwie
œwiêtokrzyskim oraz cz³onków kó³ i klubów zrzeszonych
w PTTK Kielce. Specjalistyczny kurs z geologii i geotury-

styki regionu œwiêtokrzyskiego odbywa³ siê od 7 lutego do
25 maja 2013 r. i obejmowa³ szeœæ zajêæ teoretycznych
oraz cztery wycieczki terenowe, podczas których kursanci
zapoznali siê z geologi¹ regionu œwiêtokrzyskiego. Certyfikat ukoñczenia szkolenia, po wczeœniejszym zdaniu egzaminu, otrzyma³o 28 osób.
Konferencja oraz specjalistyczny kurs zosta³y zorganizowane przez Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy i Geopark Kielce we wspó³pracy
z gmin¹ Chêciny, PTTK Kielce, Regionaln¹ Organizacj¹
447

Przegl¹d Geologiczny, vol. 61, nr 8, 2013

Turystyczn¹ Województwa Œwiêtokrzyskiego, Ko³em Przewodników Œwiêtokrzyskich PTTK „Bartek” oraz Klubem
Górskim PTTK Kielce.
Czêœæ referatow¹ konferencji poprzedzi³a wycieczka
terenowa, w trakcie której udano siê do Kowali, do czynnego kamienio³omu wapieni i margli górnego dewonu
eksploatowanych przez firmê Dyckerhoff Polska. Wycieczkê po kamienio³omie poprowadzili dr hab. Wies³aw Trela
i dr Piotr Szrek z Pañstwowego Instytutu Geologicznego –
Pañstwowego Instytutu Badawczego. Uczestnicy zapoznali
siê z geologi¹ ska³ dewoñskich oraz poszukiwali skamienia³oœci, co w wielu przypadkach zakoñczy³o siê sukcesem. Dziêki uprzejmoœci kierownictwa firmy Dyckerhoff
Polska mieli oni tak¿e mo¿liwoœæ obserwowania z nowo
utworzonej platformy widokowej „strzelania” w kamienio³omie. Nastêpnie pojechali do nieczynnego kamienio³omu
dolomitów na Górze Rzepka ko³o Chêcin, po którym
oprowadza³ dr Piotr Zió³kowski z Wydzia³u Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na terenie wyrobiska tego
kamienio³omu planowane jest wybudowanie Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej. Liderem konsorcjum
maj¹cego utworzyæ centrum jest Uniwersytet Warszawski. Inwestycja bêdzie dotowana z regionalnego programu
operacyjnego województwa œwiêtokrzyskiego finansowanego przez Uniê Europejsk¹.
W konferencji uczestniczy³o blisko 70 osób, wœród
nich byli burmistrz Chêcin Robert Jaworski, wicestarosta
starachowicki Dariusz D¹browski, wiceprzewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Chêcinach Bogumi³a Wroñska, geolog
województwa œwiêtokrzyskiego W³adys³aw Doroz, geolog
powiatu kieleckiego Agata Spi¿ewska, dyrektor Geoparku
Kielce El¿bieta Czajkowska, prezes Zarz¹du Oddzia³u
Œwiêtokrzyskiego PTTK Marcin Marciniewski, mened¿er
Centrum Kongresowego Targi Kielce S.A. Monika Witek
oraz kierownik Centrum Geoedukacji w Kielcach Micha³
Poros. Z Pañstwowego Instytutu Geologicznego udzia³
wziêli by³y sekretarz naukowy instytutu doc. dr hab. Grzegorz Pieñkowski, prof. nadzw. PIG-PIB, organizatorzy konferencji – przedstawiciele Programu Ochrona Georó¿norodnoœci i Geoturystyka, a tak¿e reprezentanci niemal wszystkich jednostek regionalnych PIG-PIB (z Kielc, Krakowa,
Sosnowca i Wroc³awia). Obecni byli tak¿e uczestnicy kursu geoturystycznego.
Pierwsz¹ czêœæ konferencji prowadzi³ prof. Grzegorz
Pieñkowski, drug¹ kierownik Programu Ochrona Georó¿norodnoœci i Geoturystyka dr Magdalena Sidorczuk. W programie znalaz³o siê osiem wyst¹pieñ, podczas których prelegenci przedstawili mo¿liwoœci wykorzystania walorów
przyrodniczych dla rozwoju turystycznego, koncentruj¹c
siê na regionie œwiêtokrzyskim.
Ci¹g wyst¹pieñ rozpocz¹³ burmistrz Chêcin Robert
Jaworski, który scharakteryzowa³ strategiê rozwoju gminy
w oparciu o walory przyrodniczo-kulturowe. Kolejny referat wyg³osi³a dr Magdalena Sidorczuk na temat mo¿liwoœci
i perspektyw zwi¹zanych z rozwijaniem geoturystyki oraz
jej znaczenia w ochronie georó¿norodnoœci. Potencja³
geoturystyczny regionu œwiêtokrzyskiego oraz rolê, jak¹
w realizacji zadañ geoturystycznych odgrywa pañstwowa
s³u¿ba geologiczna, przedstawi³ dr hab. Wies³aw Trela,
prof. nadzw. PIG-PIB, dyrektor Oddzia³u Œwiêtokrzyskiego PIG-PIB. Kierownik Centrum Geoedukacji w Kielcach
Micha³ Poros omówi³ cykl tworzenia produktów geotury-
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stycznych od pomys³u do realizacji, podaj¹c wiele przyk³adów z regionu oraz liczne wskazówki dotycz¹ce zarz¹dzania georó¿norodnoœci¹.
Kolejni przedstawiciele Pañstwowego Instytutu Geologicznego przybli¿yli uczestnikom dwa geoparki z regionu
œwiêtokrzyskiego. Profesor Grzegorz Pieñkowski przedstawi³ koncepcjê geoparku Dolina Kamiennej i stan zaawansowania prac nad jego utworzeniem oraz unikalny projekt
edukacyjny zaadresowany do nauczycieli – Zrozumieæ
Ziemiê. Z kolei dr Piotr Szrek, kierownik Muzeum Geologicznego PIG-PIB, omówi³ plany zwi¹zane z utworzeniem
w rejonie Zagnañska i s¹siednich gmin geoparku Kraina
Tetrapoda i Skamienia³ych Wydm.
Doktor Piotr Zió³kowski z Wydzia³u Geologii UW przedstawi³ szczegó³y projektu wybudowania Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chêcinach oraz plany jego
edukacyjnego i naukowego zagospodarowania.
O rozwoju geoturystyki i edukacji przyrodniczej o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa geologicznego i kulturowego w gminie Sitkówka-Nowiny opowiedzia³ Grzegorz
Pabian z Gminnego Oœrodka Kultury „Per³a” w Nowinach.
Na zakoñczenie konferencji g³ówni organizatorzy szkolenia dla przewodników œwiêtokrzyskich – Micha³ Poros
oraz Magdalena Sidorczuk – dokonali podsumowania kursu GEO-GUIDE i wrêczyli uczestnikom certyfikaty jego
ukoñczenia.
Atmosfera konferencji by³a doskona³a, a z powodu
ogromnego zainteresowania tego typu spotkaniami planowana jest organizacja podobnego kursu w innym regionie
Polski.
W przeddzieñ konferencji odby³o siê spotkanie pracowników PIG-PIB prowadz¹cych dzia³alnoœæ z zakresu
szeroko pojêtej ochrony georó¿norodnoœci i geoturystyki.
Spotkania takie organizowane s¹ co roku. Dwa g³ówne
tematy rozmów dotyczy³y kontynuacji prac prowadzonych
w ramach Centralnego Rejestru Geostanowisk Polski oraz
potrzeby organizacji konferencji geoturystycznych w kolejnych latach.
Przy okazji warto wspomnieæ, ¿e 12 lutego br. zosta³o
zawarte porozumienie pomiêdzy Targami Kielce S.A., Geoparkiem Kielce, Pañstwowym Instytutem Geologicznym –
Pañstwowym Instytutem Badawczym, Uniwersytetem Jana
Kochanowskiego w Kielcach i Regionaln¹ Organizacj¹
Turystyczn¹ Województwa Œwiêtokrzyskiego o rozpoczêciu wspó³pracy, a przede wszystkim o promocji produktów
i inicjatyw geoturystycznych oraz propagowania zasad zrównowa¿onego rozwoju w dzia³ach gospodarki zwi¹zanych
z turystyk¹ oraz wydobyciem i przetwórstwem surowców
mineralnych. Na mocy porozumienia zostanie zorganizowane miêdzynarodowe forum „Geoturystyka dla zrównowa¿onego rozwoju GEO-EXPO-TOUR”, którego motywem
przewodnim bêdzie przedstawienie i wymiana doœwiadczeñ w zakresie tworzenia i wdra¿ania zrównowa¿onych
projektów i produktów zwi¹zanych z dziedzictwem geologicznym. Konferencja, skierowana g³ównie do samorz¹dów
lokalnych, przedsiêbiorstw z bran¿y wydobywczej i przetwórczej surowców mineralnych oraz organizacji pozarz¹dowych w Polsce i za granic¹, odbêdzie siê w dniach
24–26 paŸdziernika br. na terenie Centrum Kongresowego
Targi Kielce. Serdecznie zapraszamy do udzia³u!
Maja Kowalska & Magdalena Sidorczuk

