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5–11.07.2010. W Almaden (Hiszpania, Iberian Pyritic
Belt) odbêdzie siê doroczne sympozjum INHIGEO (International Commission on the History of the Geological Sciences)
— INHIGEO 2010 Annual Meeting History of Mining and
Mineral Resources. Informacje: http://www.inhigeo.org.
10–18.07.2010. W Sofii (Bu³garia) odbêdzie siê miêdzynarodowa konferencja 8th International Conference of
INZA Zeolite 2010 na temat Occurrence, properties and
utilization of the natural zeolite. Informacje na stronie:
http://www.zeolite2010.org.
1–5.08.2010. W Trondheim (Norwegia) odbêdzie siê
miêdzynarodowy kongres 10th International Congress for
Applied Mineralogy (ICAM 2011). Informacje na stronie
internetowej: www.icam2011.org.
1–6.08.2010. W Brisbane (Australia) odbêdzie siê kongres 19th World Congress of Soil Science na temat Soil
solutions for a changing world. Informacje na stronie:
http://www.19wcss.org.au.
29.08–4.09.2010. W Cairns (Australia) odbêdzie siê
miêdzynarodowe sympozjum SEISMIX 2010 — 14th International Symposium on Deep Seismic Profiling of the
Continents and their Margins. Informacje: http://www.earthscrust.org/earthscrust/seismix2010.htm.
5–10.09.2010. W Auckland (Nowa Zelandia) odbêdzie
siê miêdzynarodowy kongres IAEG 2010 — 11th Congress
of the International Association for Engineering and the
Environment. Informacje: http://www.iaeg2010.com.
6–10.09.2010. W Gdañsku odbêdzie siê miêdzynarodowa konferencja Geodiversity, natural and cultural heritage of the Kaszuby Region (Eastern Pomerania, Poland),
organizowana przez Pañstwowy Instytut Geologiczny —
Pañstwowy Instytut Badawczy oraz Northern European
Working Group ProGEO European Association for Conservation of Geological Heritage. Informacje: dr Gra¿yna
Miotk-Szpiganowicz, Oddzia³ Geologii Morza, Pañstwowy Instytut Geologiczny, ul. Koœcierska 5, 80-328 Gdañsk,
tel. 058-554-29-09, w. 309, fax 058-554-29-10, e-mail:
grazyna.miotk-szpiganowicz@pgi.gov.pl.

12–17.09.2010. W Krakowie odbêdzie siê XXXVIII
Kongres IAH (International Association of Hydrogeologists), pt. Groundwater quality sustainability. Wiêcej informacji o kongresie na stronie www.iah2010.org.
13–16.09.2010. W Warszawie i Kielcach odbêdzie siê
miêdzynarodowa konferencja CIMP 2010 (Commission
Internationale de Microflore du Paléozoique), pt. Palynology and its possibilities: a record of climate and environmental changes, organizowana przez Instytut Nauk
Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Pañstwowy
Instytut Geologiczny — Pañstwowy Instytut Badawczy
oraz Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu
Wroc³awskiego. Informacje: dr Monika Masiak, Instytut
Nauk Geologicznych PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, tel. 022-697-88-04, fax 022-620-62-23, e-mail:
cimp2010@ing.pan.pl i Masiak@twarda.pan.pl oraz na stronie
internetowej: www.ing.pan.pl/CIMP-2010/index_cimp.htm.
23–26.09.2010. W Salonikach (Grecja) odbêdzie siê
kongres CBGA 2010 — XIX Congress of the Carpathian
Balkan Geological Association. Informacje na stronie:
http://www.cbga2010.org.
30.09–9.10.2010. W Keystone Resort (USA, Colorado)
odbêdzie siê miêdzynarodowa konferencja Society of Economic Geologists 2010 Conference (SEG2010) na temat
Global metallogeny, innovative exploration, and new
discoveries. Informacje: http://www.seg2010.org.
20–27.07.2011. W Bernie (Szwajcaria) odbêdzie siê
miêdzynarodowy kongres XXVIII Congress of the International Union for Quaternary Research. Informacje na stronie: http://www.inqua.tcd.ie.
22–26.08.2011. W Rovaniemi (Finlandia) odbêdzie siê
miêdzynarodowe sympozjum 25th International Applied
Geochemistry Symposium (IAGS 2011). Informacje: http://
www.iags2011.fi.
2–10.08.2012. W Brisbane (Australia) odbêdzie siê miêdzynarodowy kongres geologiczny — 34th International
Geological Congress (IGC). Informacje: http://www.34igc.org.

Przegl¹d wa¿niejszych wydarzeñ
(15 paŸdziernika – 15 listopada 2009)
14–17.10. We Wroc³awiu odby³a siê III Zawodowa
Konferencja Stowarzyszenia Kartografów Polskich z cyklu
Zawód kartografa pod has³em Perspektywy zawodu kartografa, po³¹czona z obchodami jubileuszu 10-lecia stowarzyszenia, zorganizowana przez SKP, Instytut Geografii
i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wroc³awskiego
oraz Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wroc³awiu.
16–18.10. W Zamoœciu oraz w Che³mie odby³o siê
43. Sympozjum Speleologiczne zorganizowane przez Sekcjê Speleologiczn¹ Polskiego Towarzystwa Przyrodników
im. Kopernika, Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii
Curie-Sk³odowskiej w Lublinie, Komitet Badañ Czwartorzêdu PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Speleoklub
Beskidzki z Dêbicy oraz Che³mskie Podziemia Kredowe
Labirynt. Podczas sympozjum, oprócz sesji referatowych
poœwiêconych problematyce krasu, jaskiñ i sztucznych
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podziemi, odby³y siê sesje terenowe na obszarze Roztocza
oraz w rejonie Che³ma i Zamoœcia.
20.10. G³ówny geolog kraju dr Henryk Jacek Jezierski,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska odebra³
z r¹k rektora Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr. hab.
in¿. Antoniego Tajdusia tytu³ Konsula Honorowego AGH.
Uroczystoœæ mia³a miejsce podczas inauguracji roku akademickiego, stanowi¹cej element obchodów jubileuszu
90-lecia uczelni. Tytu³ Honorowego Konsula AGH jest
nadawany osobom zwi¹zanym z uczelni¹, których
dzia³alnoœæ przyczyni³a siê do jej rozwoju i promocji.
Senat AGH wyró¿ni³ g³ównego geologa kraju za szczególne zas³ugi w promowaniu uczelni w kraju i na œwiecie,
przygotowanie przyjaznej dla przedsiêbiorców ustawy
Prawo geologiczne i górnicze oraz za zlecanie AGH prowadzenia wielu tematów naukowo-badawczych. Tytu³
przyznano równie¿ za promowanie inicjatywy AGH
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dotycz¹cej organizacji w 2010 r. Œwiatowej Konferencji
Miêdzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów IAH i Œwiatowego Kongresu Geoturystycznego.
21–22.10. W Poznaniu odby³y siê Miêdzynarodowe
Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon
2009. Honorowy patronat nad targami objê³o Ministerstwo
Sportu i Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna oraz
Polska Izba Turystyki. W targach po raz pierwszy bra³
udzia³ Pañstwowy Instytut Geologiczny, który promowa³
geoturystykê. W stoisku instytutu mo¿na by³o siê zapoznaæ
z g³ównymi za³o¿eniami geoturystyki oraz mo¿liwoœciami
jej rozwoju w Polsce. Zainteresowani otrzymali foldery,
prezentuj¹ce najbardziej interesuj¹ce geologicznie regiony
Polski.
21.10. W Poznaniu podczas targów Tour Salon podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska, g³ówny geolog
kraju dr Henryk Jacek Jezierski nada³ po raz pierwszy status geoparku krajowego polskiej czêœci £uku Mu¿akowa
— malowniczemu regionowi o bogatej kulturze i ogromnym potencjale. Wydarzenie to jest zwieñczeniem
dotychczasowej wspó³pracy Ministerstwa Œrodowiska
i Ministerstwa Sportu i Turystyki, a jednoczeœnie deklaracj¹ kontynuacji dzia³añ na rzecz rozwoju geoturystyki.
Wybór obszaru zosta³ dokonany przez grono ekspertów
z uwagi na to, ¿e polska czêœæ £uku Mu¿akowa jest jedynym w Polsce obszarem, który w znacznym stopniu spe³nia
podstawowe kryteria stawiane geoparkom. Do podstawowych wyró¿ników obszaru uznawanego za geopark nale¿¹
bowiem wielkie walory œwiata abiotycznego, maj¹cego
specjaln¹ wartoœæ naukow¹. Pod uwagê brany jest tak¿e
stan ochrony przyrody o¿ywionej oraz wystêpowanie chronionych obiektów dziedzictwa kulturowego. Nominacja
powinna przyczyniæ siê do dalszego rozwoju polskiej czêœci Geoparku £uk Mu¿akowa, spopularyzowaæ park i upowszechniaæ wiedzê o jego znaczeniu oraz przyczyniaæ siê
do ³atwiejszego pozyskiwania œrodków na realizacjê zakreœlonych celów rozwoju.
21–22.10.2009. W Warszawie odby³a siê X Konferencja Analityka w s³u¿bie hydrogeologii, geologii i ochrony
œrodowiska, zorganizowana przez Centralne Laboratorium
Chemiczne Pañstwowego Instytutu Geologicznego.
Tematyka konferencji obejmowa³a m.in.: pobieranie próbek œrodowiskowych do badañ geochemicznych i ich
przygotowanie do analizy; zastosowanie nowoczesnych
technik analitycznych; walidacjê procedur pomiarowych;
zapewnienie jakoœci badañ i statystyczn¹ ocenê wyników;
interpretacjê i wykorzystanie wyników analizy: jakoœciowej, iloœciowej, specjacyjnej oraz izotopowej w hydrogeologii, geologii i ochronie œrodowiska.
22–24.10. W Sidorówce na SuwalszczyŸnie odby³o siê
spotkanie kierownictwa Pañstwowego Instytutu Geologicznego i S³u¿by Geologicznej Litwy. Celem by³o podpisanie ramowej umowy o wspó³pracy naukowej oraz
dyskusja programu wspó³pracy na najbli¿sze dwa lata,
opartej m.in. na Planie wspó³pracy miêdzy Ministerstwem
Œrodowiska RP i Ministerstwem Œrodowiska Republiki
Litewskiej na lata 2010–2011, podpisanym we wrzeœniu br.
Wspó³praca polsko-litewska w dziedzinie geologii kon-

centruje siê obecnie na promocji geoturystyki i ochronie
dziedzictwa geologicznego, szczegó³owej kartografii geologicznej obszarów przygranicznych, w tym mapach geologiczno-turystycznych, oraz na dzia³aniach skierowanych
na rozwój wspólnego monitoringu przygranicznych wód
podziemnych. Dyskutowano nowe propozycje przedsiêwziêæ, w tym w zakresie kartografii geologicznej struktur
wg³êbnych na obszarze pogranicza, oraz udzia³ strony
litewskiej w ofercie projektu opracowywanego przez instytut w ramach programu Partnerstwa Wschodniego
(Eastern Partneship). Projekt dotyczy rozwoju s³u¿b geologicznych pañstw Partnerstwa Wschodniego, zgodnego z
wymogami i standardami UE.
23–24.10. W Gdañsku-Sobieszewie odby³a siê sesja
naukowa zorganizowana z okazji 50-lecia istnienia Katedry Geomorfologii i Geologii Czwartorzêdu Uniwersytetu
Gdañskiego, zorganizowana przez Katedrê Geomorfologii
i Geologii Czwartorzêdu UG, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddzia³ Gdañski, Gdañskie Towarzystwo
Naukowe oraz Komitet Badañ Czwartorzêdu Polskiej Akademii Nauk.
5.11. W Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie otwarto now¹ wystawê pt. Sol¹ malowane.
Ciechociñskie Tê¿nie — Impresje fotograficzne Emilii
Wandy Ma³kowskiej. Wystawa zosta³a zorganizowana
pod patronatem Towarzystwa Przyjació³ Ciechocinka
przy wspó³pracy z przedsiêbiorstwem Uzdrowisko Ciechocinek SA.
5–6.11. W Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii
Nauk w Sopocie odby³a siê I Konferencja Programowa
Centrum Badañ Ziemi i Planet — GeoPlanet. Konferencja
mia³a za zadanie ukazaæ istniej¹ce ju¿ zale¿noœci i p³aszczyzny wspó³dzia³ania naukowców z instytutów wchodz¹cych w sk³ad GeoPlanet; poprzez identyfikacjê potrzeb
i wspólnych obszarów badawczych tworzyæ zespo³y
w dziedzinie podstawowych i stosowanych badañ geofizycznych, geologicznych, oceanologicznych i kosmicznych oraz wspólnie tworzyæ aplikacje infrastrukturalne.
Oprócz naukowców z czterech instytutów: Centrum Badañ
Kosmicznych PAN, Instytutu Geofizyki PAN, Instytutu
Nauk Geologicznych PAN i Instytutu Oceanologii PAN,
w sesjach i panelach dyskusyjnych wziêli udzia³ równie¿
przedstawiciele w³adz, jednostek naukowych, administracji pañstwowej, fundacji promuj¹cych nauki o Ziemi, a tak¿e dziennikarze naukowi.
13.11. Ministerstwo Œrodowiska przedstawi³o do konsultacji spo³ecznej Za³o¿enia do projektu ustawy o zmianie
ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz innych ustaw,
zawieraj¹ce zasady zat³aczania dwutlenku wêgla pod
ziemiê: gdzie mo¿na zat³aczaæ, jak monitorowaæ sk³adowanie, kiedy zamykaæ inwestycje i kto ponosi za nie odpowiedzialnoœæ. Nowe regulacje dostosuj¹ polskie prawo do
wymogów unijnych i pozwol¹ na realizacjê 2 demonstracyjnych projektów — w Be³chatowie i Kêdzierzynie. Elektroniczna wersja za³o¿eñ zosta³a umieszczona na stronie
internetowej Ministerstwa Œrodowiska, pod adresem:
www.mos.gov.pl/kategoria/2226_ustawy/. Zakoñczenie
konsultacji przewidziano na 6 grudnia br.
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