Przegl¹d Geologiczny, vol. 60, nr 12, 2012

Geologia”) zorganizowano specjalnie dla nich. Prowadzili
j¹ Pawe³ Aleksandrowski, Pawe³ Dobak oraz Krystian Probierz.
Ogó³em wyg³oszono 90 referatów, tematycznie obejmuj¹cych chyba wszystkie dziedziny geologii. PóŸnym
popo³udniem odby³a siê sesja posterowa, na której przedstawiono ponad 70 posterów, a wieczorem uroczysta kolacja
w Muzeum Geologicznym Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego.
Wiod¹cym tematem ostatniego dnia spotkania by³y
niezwykle istotne dla przysz³oœci naszej planety zmiany
klimatyczne. Sesjê plenarn¹ poprowadzi³ w tym dniu Jacek
Rajchel. Na koniec przedstawiciele szwedzkiej firmy ABEM
zaprezentowali nowoczesne instrumenty pomiarowe stosowane w geofizyce.
Z okazji II Polskiego Kongresu Geologicznego wydrukowano tom abstraktów, zawieraj¹cy 184 streszczenia referatów i posterów. Jest on dostêpny na stronie internetowej
kongresu – http://2pkg.edu.pl (w zak³adce Abstrakty i publikacje). Do wydawnictw pokongresowych z³o¿ono 50 artyku³ów, które uka¿¹ siê w Biuletynie Pañstwowego Instytutu Geologicznego i Przegl¹dzie Geologicznym pod koniec
bie¿¹cego roku i na pocz¹tku przysz³ego.
II Polski Kongres Geologiczny by³ wa¿nym forum
wymiany pogl¹dów i doœwiadczeñ przedstawicieli ró¿nych
dyscyplin nauk o Ziemi. Wziêli w nim udzia³ geolodzy

z ponad 50 jednostek (instytutów naukowo-badawczych,
wy¿szych uczelni, firm, jednostek samorz¹du terytorialnego, fundacji i parków narodowych). Trudu organizacji tak
wielkiego przedsiêwziêcia podjê³y siê Wydzia³ Geologii
Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Geologiczne i wspieraj¹cy je w dzia³aniach Pañstwowy Instytut
Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy. Nastêpny
kongres jest planowany za cztery lata we Wroc³awiu.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e udana organizacja spotkania
nie by³aby mo¿liwa bez œcis³ej wspó³pracy komitetu organizacyjnego, kierowanego przez Krzysztofa Szama³ka, komitetu naukowego, którego przewodnicz¹cym by³ Marek
Graniczny, oraz komitetu redakcyjnego, w sk³ad którego
weszli Anna Andraszek oraz Jacek Grabowski. Nienagann¹
obs³ugê II PKG zapewni³a firma Global Wings. Na podkreœlenie zas³uguje równie¿ ogromny wk³ad pracy wolontariuszy, którymi byli studenci Wydzia³u Geologii UW, bez
ich poœwiêcenia sprawny przebieg spotkania nie by³by
mo¿liwy.
Organizatorzy pragn¹ bardzo serdecznie podziêkowaæ
sponsorom II Polskiego Kongresu Geologicznego, którymi
byli: PGNiG, KGHM Polska MiedŸ, BNK Polska, FX
Energy, Miedzi Copper oraz HDI Rathdowney. Dziêki nim
oprawa spotkania odpowiada³a oczekiwaniom uczestników.
Magdalena Mizerska, Marek Graniczny
& W³odzimierz Mizerski

16. Kongres Peruwiañskiego Towarzystwa Geologicznego i Konferencja SEG 2012
Lima, Peru, 23–26.09.2012
W dniach 23–26 wrzeœnia 2012 w Limie odby³ siê
16. Kongres Peruwiañskiego Towarzystwa Geologicznego
(Sociedad Geológica del Perú – SGP) po³¹czony z organizowan¹ co dwa lata konferencj¹ Stowarzyszenia Geologów Z³o¿owych (Society of Economic Geologists – SEG).
Zgromadzi³ ponad 1800 uczestników z 36 pañstw (51%
z Peru, 23% z innych czêœci Ameryki £aciñskiej i 26%
z reszty œwiata). W tej liczbie mieœci siê ponad 350 studentów. Pod wzglêdem rozmachu mo¿e byæ porównywany
z najwiêkszymi zjazdami naukowymi œwiata. Przy okazji,
na specjalnej wystawie 44 przedsiêbiorstwa geologiczne,
geofizyczne i górnicze reklamowa³y swój dorobek, oferuj¹c
sprzêt i us³ugi.
Na czele komitetu organizacyjnego kongresu SGP sta³
Federico Seminario, a konferencji SEG – Miguel Cardozo.
Na kongresie SGP do prezentacji (30 minut z dyskusj¹)
dopuszczono oko³o 270 referatów i 90 posterów zgrupowanych w tematach:
– „Z³o¿a kopalin sta³ych i ich rozpoznawanie”,
– „Geologia z³ó¿ wêglowodorów”,
– „Geologia regionalna i tektonika Andów”,
– „Geochemia”,
– „Hydrogeologia”,
– „Geologia œrodowiskowa i zagro¿enia geologiczne”,
– „Sejsmologia”,
– „Geofizyka”,
– „Stratygrafia, sedymentologia i paleontologia”,
– „Wulkanologia”,
– „Geologia a spo³eczeñstwo”,
– „Geologia in¿ynierska i geotechnika”.
Ponadto na zaproszenie organizatorów przedstawiono
12 odczytów problemowych na tematy zwi¹zane z Ameryk¹
Po³udniow¹ i zorganizowano piêæ konferencji okr¹g³ego

sto³u. Program SEG obejmowa³ m.in. sympozjum dotycz¹ce
porfirowych z³ó¿ miedzi w Andach, metodyki poszukiwañ
i rozpoznawania z³ó¿ g³êbokich (zakrytych) oraz próby
syntetycznej charakterystyki kilku prowincji metalogenicznych i kilka krótkich kursów. Postery SEG wyda³y siê nam
ma³o odkrywcze.
Ca³oœæ mo¿na scharakteryzowaæ nastêpuj¹co: sprawna
organizacja, t³umaczenia symultaniczne na wysokim poziomie, potê¿ny wk³ad do poznania geologii Peru, niezwykle
presti¿owa i prawdopodobnie najwiêksza impreza naukowa
w Ameryce £aciñskiej.
W kongresie SGP wziê³o udzia³ piêciu uczestników
Polskiej Wyprawy Naukowej do Peru (PWNP; Prz. Geol.,
1/2011, str. 58), która we wrzeœniu 2012 r. ponownie pracowa³a w okolicy kanionu rzeki Colca. Ponadto Jerzy ¯aba,
Justyna Ciesielczuk i Krzysztof Gaidzik zostali przyjêci do
Peruwiañskiego Towarzystwa Geologicznego. Komitet organizacyjny zakwalifikowa³ na kongres SGP wszystkie prace
nades³ane przez uczestników PWNP, cztery jako referaty
i dwa jako postery. Do pierwszej grupy nale¿¹:
– „Style erupcji i wnioski petrologiczne o grupie wulkanicznej Andahua” (Andrzej Ga³aœ);
– „Zalety i s³abe strony proponowanego parku narodowego »Kanion Colca i Dolina Wulkanów«” (Andrzej Paulo
i Andrzej Ga³aœ);
– „Wykwity w suchym regionie zlewni rzeki Colca,
po³udniowe Peru” (Justyna Ciesielczuk, Krzysztof Gaidzik,
Gra¿yna Bzowska, Jerzy ¯aba i Andrzej Paulo);
– „Za³o¿enia tektoniczne sieci rzecznej rzeki Colca”
(Krzysztof Gaidzik, Jerzy ¯aba, Justyna Ciesielczuk, Zbigniew Ma³olepszy i Andrzej Paulo);
a do drugiej:
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– „Zmiany termiczne formacji Ashua na kontakcie
z intruzj¹ porfirow¹ (Huambo, po³udniowe Peru), studium
wstêpne” (Andrzej Paulo, Justyna Ciesielczuk, Krzysztof
Gaidzik, Jerzy ¯aba, Adam Gawe³ i Gra¿yna Bzowska);
– „Sieæ uskokowa w dolinie rzeki Colca miêdzy Maca
i Pinchollo, Andy œrodkowe” (Jerzy ¯aba, Zbigniew Ma³olepszy, Krzysztof Gaidzik, Justyna Ciesielczuk i Andrzej
Paulo).

Po zakoñczeniu kongresu postery te przekazano zainteresowanym geologom z pañstwowego uniwersytetu w Arequipie (Universidad Nacional de San Agustín – UNSA),
a kilka posterów zachowanych po 1. Kongresie Peruwiañsko-Polskim, który odby³ siê w Arequipie w 2010 r. (Prz.
Geol., 1/2011, str. 64) – przedstawicielom organów planowania i administracji obszarów chronionych.
Andrzej Paulo & Andrzej Ga³aœ

16. Miêdzynarodowa Konferencja Metale Ciê¿kie w Œrodowisku
Rzym, W³ochy, 23–28.09.2012
W Rzymie w dniach 23–28 wrzeœnia 2012 r. odby³a siê
16. Miêdzynarodowa Konferencja Metale Ciê¿kie w Œrodowisku (ICHMET 2012). Organizatorem spotkania by³ w³oski
Instytut Badañ Zanieczyszczenia Atmosfery – Narodowy
Instytut Badawczy, a miejscem obrad Papieski Uniwersytet Œwiêtego Tomasza z Akwinu (Angelicum Conference
Centre).
Na program konferencji ICHMET 2012 sk³ada³y siê
nastêpuj¹ce sesje tematyczne:
– „Remediacja”,
– „Metale ciê¿kie w osadach”,
– „Metale ciê¿kie w atmosferze”,
– „Metale ciê¿kie w glebach”,
– „Chemia analityczna”,
– „Metale ciê¿kie w miejscach ska¿onych”,
– „Metale ciê¿kie w jedzeniu”,
– „GMOS – Global Mercury Observation System”,
– „Interoperacyjnoœæ”,
– „Scalenie nauki i polityki”,
– „Biomonitoring”,
– „Metale ciê¿kie w systemach wodnych”,
– „Metale ciê¿kie w œciekach i zanieczyszczonych
wodach”,
– „Metale ciê¿kie a zdrowie”.
Obrady konferencji ICHMET 2012 otworzy³ Nicola
Pirrone, dyrektor Instytutu Badañ Zanieczyszczenia Atmosfery – Narodowego Instytutu Badawczego. W oficjalnym
rozpoczêciu uczestniczyli te¿ w³oski senator Francesco
Ferrante oraz przedstawiciele w³oskiego Ministerstwa Œrodowiska i w³adz lokalnych.
W ramach sesji tematycznych wyg³oszono 150 referatów
(w tym cztery wyk³ady plenarne) i przedstawiono 201 plakatów. Tematy wyk³adów plenarnych brzmia³y nastêpuj¹co:
– „Metale i metaloidy w oceanie: wp³yw na globalne
cykle” (Elsie Sunderland),
– „Cykle ¿ycia i mo¿liwoœæ recyklingu metali ciê¿kich”
(Thomas Graedel),
– „Udostêpnianie danych œrodowiskowych” (Alessandro Annoni),
– „Sk³adniki py³ów a skutki zdrowotne” (Francesco
Forastiere).
Najwiêcej referatów i plakatów dotyczy³o remediacji,
biomonitoringu, chemii analitycznej, zanieczyszczenia atmosfery, gleb, osadów i systemów wodnych. Najczêœciej
omawianym pierwiastkiem by³a rtêæ, której poœwiêcono
odrêbn¹ sesjê tematyczn¹. Pozosta³e wyst¹pienia koncentrowa³y siê wokó³ ró¿nych zagadnieñ zwi¹zanych z obecnoœci¹
metali ciê¿kich w wodach, œciekach, osadach, glebach,
py³ach, atmosferze i jedzeniu. Tematyka odnosi³a siê zarówno
do zbierania materia³u do badañ, wykonywania analiz,
interpretacji otrzymanych danych, oceny wp³ywu poszcze630

gólnych pierwiastków na ¿ycie i zdrowie cz³owieka, jak
i do sposobów rekultywacji œrodowiska. Mo¿na by³o zapoznaæ siê z lokalnymi problemami krajów, których przedstawiciele brali udzia³ w spotkaniu, jak równie¿ z globalnym podejœciem do tematu. St¹d miêdzynarodowe projekty
dotycz¹ce zbierania danych o zagro¿eniach i próba stworzenia wspólnych przepisów.
W konferencji wziê³o udzia³ ponad 250 uczestników
z ca³ego œwiata (m.in. z Wenezueli, Pakistanu, Mo³dawii,
Niemiec, Kanady, Francji, Belgii i Czech, ze S³owacji,
z Litwy, Japonii, Argentyny, Tajwanu i Chin). Polskê reprezentowali pracownicy naukowi z Pañstwowego Instytutu
Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego, Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, Politechniki Czêstochowskiej, Instytutu Uprawy Nawo¿enia i Gleboznawstwa
– Pañstwowego Instytutu Badawczego, Akademii Rolniczej
w Krakowie, Uniwersytetu Gdañskiego, Instytutu Hodowli
i Aklimatyzacji Roœlin – Pañstwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Dendrologii PAN, Instytutu Botaniki PAN, Instytutu
Podstaw In¿ynierii Œrodowiska PAN, Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej,
Uniwersytetu Jagielloñskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Uniwersytetu Œl¹skiego, Akademii Pomorskiej w S³upsku, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemys³owionych i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Przed rozpoczêciem obrad odby³y siê spotkanie dotycz¹ce projektu Globalnego Systemu Obserwacji Rtêci
(GMOS) i trzy kursy na temat:
– publikacji danych i interoperacyjnoœci technologii
zwi¹zanych z projektem GMOS,
– nietradycyjnych stabilnych izotopów metali w naukach
œrodowiskowych,
– The Mercury Game – roli nauki w polityce miêdzynarodowej.
Pracownicy Pañstwowego Instytutu Geologicznego –
Pañstwowego Instytutu Badawczego przedstawili wyniki
swoich badañ w postaci plakatów:
– „Badanie zawartoœci cyny i molibdenu w glebach
pochodz¹cych z po³udniowej czêœci Wy¿yny Œl¹skiej”
(Weronika Bureæ-Drewniak; wspó³autorzy: Irena Jaroñ,
Jaros³aw Kucharzyk, Wanda Narkiewicz i Anna Pasieczna);
– „Tal w surowcach mineralnych wydobywanych w Polsce” (Izabela Bojakowska; wspó³autor: Andrzej Paulo).
W imieniu organizatorów uroczystego zamkniêcia
konferencji dokona³ Nicola Pirrone. W czasie swojego
przemówienia zaprosi³ uczestników na nastêpn¹, 17. konferencjê ICHMET, zaplanowan¹ na 2014 r. w Chinach.
Weronika Bureæ-Drewniak

