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KALENDARIUM
Opracowa³a Maja Kowalska1

Przegl¹d wa¿niejszych wydarzeñ2
(15 paŸdziernika–15 listopada 2012)
16.10. Rz¹d przyj¹³ za³o¿enia ustawy
w sprawie wydobycia wêglowodorów,
czyli ropy naftowej i gazu, w tym przede
wszystkim dotycz¹ce wydobycia i opodatkowania z³ó¿ gazu z ³upków. Na wzór
Norwegii, Holandii czy Danii powstanie
pañstwowa spó³ka nadzoruj¹ca i zarz¹dzaj¹ca wydobywaniem wêglowodorów
w kraju – Narodowy Operator Kopalin
Energetycznych (NOKE). Firmy eksploatuj¹ce z³o¿a gazu
i ropy blisko 40% zysków brutto zap³ac¹ w formie podatków i op³at.
17.10. W Pary¿u podpisano porozumienie, na mocy
którego centrum naukowe Polskiej Akademii Nauk – Centrum Badañ Ziemi i Planet GeoPlanet – przyjêto do konsorcjum oœmiu wiod¹cych europejskich instytucji badawczych
w dziedzinie nauk o Ziemi. Oprócz reprezentuj¹cego Polskê
GeoPlanet w jego sk³ad wchodz¹: Natural Environment
Research Council, British Geological Survey (NERC-BGS,
Wielka Brytania); Instituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV, W³ochy); Die Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich (ETH Zürich, Szwajcaria); Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum (GFZ,
Niemcy); Institut de physique du globe de Paris (IPGP,
Francja); Institut de ciències de la terra Jaume Almera,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ICTJA-CSIC, Hiszpania); Universiteit Utrecht (Holandia). Celem
dzia³ania konsorcjum jest przygotowanie badañ naukowych, a tak¿e planów budowy infrastruktury badawczej,
s³u¿¹cej badaniom Ziemi od skali nano po wymiar planetarny, dla lepszego zrozumienia mechanizmów rz¹dz¹cych
geosystemem.
17.10. Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej wraz
z regionalnymi zarz¹dami gospodarki wodnej rozpoczê³y
„Kampaniê informacyjn¹ na temat opracowania planów
zarz¹dzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych”. Jest ona skierowana do organów
odpowiedzialnych za ochronê przeciwpowodziow¹ i ma na
celu w³¹czenie zainteresowanych stron w proces opracowywania planów tej ochrony. Kampania bêdzie prowadzona
na poziomie krajowym oraz na obszarze dzia³ania regionalnych zarz¹dów gospodarki wodnej. Poprzedzi³y j¹ konsultacje spo³eczne celów i projektów planów zarz¹dzania

ryzykiem powodziowym, które przeprowadzono w formie
oœmiu spotkañ informacyjnych w dniach 17 paŸdziernika–
7 listopada w Gliwicach, we Wroc³awiu, w Poznaniu, Warszawie, Szczecinie, Krakowie i Gdañsku.
17–19.10. Przedstawiciele najwa¿niejszych instytucji
i urzêdów górniczych w Polsce prezentowali najnowoczeœniejsze rozwi¹zania w bran¿y na Miêdzynarodowym Kongresie SILESIA INNOVATICA 2012 „Innowacje w bran¿y
górniczej”. Spotkanie by³o okazj¹ do poznania innowacyjnych rozwi¹zañ w górnictwie, których celem jest zmniejszenie wypadkowoœci (w tym spowodowanej przyczynami
naturalnymi, jak po¿ary czy wybuchy), a tak¿e znaczne
obni¿enie kosztów dzia³alnoœci kopalñ. Oficjalne otwarcie
odby³o siê w Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa w Siemianowicach Œl¹skich, a nastêpnie kongres przeniesiono
do Huciska w Jurze Krakowsko-Czêstochowskiej. Drugi
dzieñ spotkania poœwiêcono na panele dyskusyjne oraz
prezentacje innowacyjnych rozwi¹zañ w bran¿y górniczej.
Odby³y siê tak¿e targi bran¿owe, podczas których firmy
zaprezentowa³y produkty i us³ugi (np. rozwi¹zania IT)
wspomagaj¹ce procesy w górnictwie.
18.10. W Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie otwarto wystawê „Bursztyn nie tylko nad
Ba³tykiem”. Jest to pierwsza wystawa, na której przedstawiono rozwój obróbki bursztynu w Polsce po³udniowej
i œrodkowej od czasów przedhistorycznych do dzisiejszych.
Prezentowane s¹ muzealia i wyroby ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Nadwiœlañskiego w Kazimierzu Dolnym, Muzeum w Gliwicach,
Muzeum Pó³nocno-Mazowieckiego w £om¿y, Muzeum
Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Muzeum Ziemi
PAN w Warszawie, Kolekcji Wspó³czesnej Sztuki Z³otniczej Marii Magdaleny Kwiatkiewicz w Poznaniu i Galerii
Sztuki w Legnicy, a tak¿e wyroby artystyczne twórców
z kolekcji prywatnych. Wystawê zorganizowano pod patronatem marsza³ka Senatu RP Bogdana Borusewicza. Bêdzie
j¹ mo¿na ogl¹daæ do 31 maja 2013 r.
23–25.10. W Warszawie odby³a siê X Konferencja Esri
Polska – najwiêksze wydarzenie poœwiêcone systemom
informacji geograficznej w Polsce. Tegoroczne has³o
brzmia³o „Wspólna przestrzeñ – jeden GIS”. W spotkaniu
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wziê³o udzia³ prawie 950 osób. Podczas konferencji wyg³oszono blisko 100 referatów i przeprowadzono 11 warsztatów
technicznych (materia³y konferencyjne s¹ dostêpne na stronie internetowej http://www.konferencja.esri.pl/materia³y-konferencyjne). Przygotowano szeœæ stoisk, na których
mo¿na by³o porozmawiaæ z pracownikami poszczególnych
dzia³ów Esri Polska. Podczas spotkania zaprezentowa³o siê
równie¿ 18 wystawców wykorzystuj¹cych w swoich dzia³aniach GIS, reprezentuj¹cych zarówno sektor publiczny,
jak i instytucje pozarz¹dowe oraz firmy komercyjne.
23–26.10. W Ustroniu w Beskidzie Œl¹skim odby³o siê
XV Jubileuszowe Miêdzynarodowe Sympozjum Geotechnika – Geotechnics 2012 pod honorowym patronatem wiceprezesa rady ministrów, ministra gospodarki Waldemara
Pawlaka oraz rektora Politechniki Œl¹skiej prof. dr. hab.
in¿. Andrzeja Karbownika. Umo¿liwi³o ono wymianê doœwiadczeñ i dyskusjê o kierunkach rozwoju geotechniki
w kraju i za granic¹, a tak¿e nawi¹zanie kontaktów i rozszerzenie wspó³pracy przedstawicieli ró¿nych krajów. G³ównymi tematami by³y m.in. wybrane zagadnienia z geotechniki
i mechaniki górotworu, nowoczesne technologie górnicze,
statecznoœæ budowli podziemnych, ochrona œrodowiska górniczego i powierzchni terenu, zagospodarowanie terenów
pogórniczych, projektowanie i rekonstrukcja kopalñ, a tak¿e
kszta³cenie kadr in¿ynierskich. Przedstawiono te¿ przyk³ady historycznej dzia³alnoœci górniczej na ziemiach polskich. W ramach sympozjum odby³a siê specjalna sesja
szkoleniowa dla kadry in¿ynierskiej przemys³u górniczego
pt. „Diagnostyka wyrobisk górniczych czynnikiem optymalnej ich eksploatacji i zachowania bezpieczeñstwa w kopalniach podziemnych”.
24–27.10. W Poznaniu odby³y siê 23. Miêdzynarodowe Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour
Salon 2012. Honorowy patronat na wydarzeniem objêli
Ministerstwo Sportu i Turystyki, prezydent miasta Poznania oraz Polska Izba Turystyki i Polska Organizacja Turystyczna. Jednym z wystawców by³ Pañstwowy Instytut
Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy, prezentuj¹cy na swoim stoisku ofertê z zakresu geoturystyki, ochrony
georó¿norodnoœci i geoedukacji.
26 10. W Mys³owicach odby³a siê XIV Konferencja
z cyklu Górnictwo Dziœ i Jutro. Temat tegorocznego spotkania brzmia³ „Realnoœæ oparcia struktury wytwarzania
energii elektrycznej w Polsce w oparciu o krajowe Ÿród³a
paliw pierwotnych”. Spotkanie zorganizowano w ramach
jubileuszu 120-lecia Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Górnictwa pod honorowym patronatem prezydenta
RP Bronis³awa Komorowskiego.
30.10. Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy
Instytut Badawczy jako druga organizacja z Polski do³¹czy³
do elitarnego towarzystwa Open Geospatial Consortium
(OGC) zajmuj¹cego siê rozwojem standardów geoprzestrzennych. OGC koncentruje siê na edukacji w zakresie
geomatyki oraz na rozwoju specyfikacji danych w skali
globalnej. Podstawowe prace obejmuj¹: serwisy lokalizacyjne, informacjê geograficzn¹, systemy informacji
przestrzennej (GIS), teledetekcjê, geodezjê i kartografiê,
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nawigacjê, geoprzestrzenne bazy danych, sensor webs oraz
inne geoprzestrzenne technologie, Ÿród³a informacji i aplikacje. OGC utworzono w1994 r. jako organizacjê non-profit.
Obecnie do OGC nale¿y ponad 450 jednostek z ró¿nych
kontynentów.
30.10. W Krakowie odby³o siê kolejne szkolenie geologiczne zorganizowane przez Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy pod patronatem
centrum naukowo-przemys³owego Geocentrum Polska,
zatytu³owane „Geotermia – stan rozpoznania g³ównych
zbiorników wód termalnych i mo¿liwoœci ich wykorzystania”. Uczestnikami byli g³ównie pracownicy jednostek
samorz¹dowych (gmin, starostw powiatowych, urzêdów
marsza³kowskich) i regionalnych dyrekcji ochrony œrodowiska z ca³ej Polski, a tak¿e przedstawiciele prywatnych
przedsiêbiorstw geologicznych, nauczyciele akademiccy
oraz doktoranci. Podczas szkolenia omówiono przede
wszystkim uwarunkowania geologiczne geotermii, potencja³ geotermalny Polski (mapy i modele termiczne, lokalizacja ujêæ wód termalnych), warunki prawne i geologiczne
(temperatura, mineralizacja, g³êbokoœæ zalegania, wydajnoœæ, odnawialnoœæ zasobów) eksploatacji wód termalnych, obszary o najkorzystniejszych warunkach geotermalnych (lokalizacja zak³adów geotermalnych), wystêpowanie i wykorzystanie wód termalnych (ciep³ownictwo,
balneologia, rekreacja) na wybranych przyk³adach, potencja³ geotermii niekonwencjonalnej (ciep³o gor¹cych ska³ –
HDR), wytyczne wdra¿ania geotermii œrednio- i niskotemperaturowej (w tym geotermii niskiej entalpii), podstawy
technologii wydobycia i zagospodarowania wód termalnych, aspekty prawne wykorzystywania geotermii oraz
ekonomiczne aspekty wykorzystania energii geotermalnej
w Polsce. Podano tak¿e praktyczne wskazówki dotycz¹ce
rozpoczêcia inwestycji zwi¹zanych z wykorzystywaniem
geotermii i omówiono rolê PIG-PIB w okreœlaniu potencja³u geotermalnego kraju.
31.10. Zakoñczy³ siê nabór zg³oszeñ w VIII edycji konkursu „Popularyzator Nauki”. Do redakcji serwisu Nauka
w Polsce PAP nades³ano rekordow¹ liczbê ponad 50 zg³oszeñ. Kapitu³a konkursu, której przewodniczy prezes Polskiej
Akademii Nauk prof. Micha³ Kleiber, wybierze laureatów
pod koniec listopada, a 5 grudnia 2012 r. w Centrum Prasowym PAP odbêdzie siê ceremonia wrêczenia nagród.
W tym presti¿owym konkursie, któremu patronuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, nagradzani s¹
uczeni, ludzie mediów, spo³ecznicy oraz instytucje, wykazuj¹cy pasjê dzielenia siê wiedz¹ i ods³aniania tajemnic
wspó³czesnej nauki w sposób przystêpny dla ka¿dego.
Wielu z nich aktywnie uczestniczy w coraz liczniejszych
festiwalach i piknikach nauki.
31.10. Zakoñczy³o dzia³alnoœæ Stowarzyszenie Dinopark.
Powo³ano je w 2003 r., aby upowszechniaæ wiedzê o znaleziskach z Krasiejowa, gdzie wœród licznych skamienia³oœci
odkryto szcz¹tki dinozaurów. Cz³onkowie stowarzyszenia
uznali, ¿e cel rozpropagowania tego terenu zosta³ osi¹gniêty
– Krasiejów jest najwiêksz¹ atrakcj¹ turystyczn¹ Opolszczyzny, a miejsce wykopalisk znane jest w ca³ej Polsce.
Odkrywka w Krasiejowie zyska³a œwiatow¹ s³awê dziêki
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licznym znaleziskom triasowych krêgowców. Stan zachowania okazów, ich liczba i ró¿norodnoœæ pozwoli³y na rozpoczêcie prac badawczych, które trwaj¹ do dziœ. Pawilon
paleontologiczny i bazê studenck¹ w Krasiejowie przejmie
Uniwersytet Opolski.
31.10. Na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprezentowano najwiêkszy znaleziony w Polsce, wa¿¹cy
prawie 261 kg ¿elazny meteoryt. W listopadzie rozpocznie
siê proces jego oczyszczania. Meteoryt, wydobyty 8 paŸdziernika br. w rezerwacie Meteoryt Morasko, ma sto¿kowaty kszta³t i wymiary: wysokoœæ – 50 cm, szerokoœæ –
40 cm i d³ugoœæ – 71 cm. Obwód w najszerszym miejscu
liczy 2 m. Jest to gruboziarnisty oktaedryt typu IAB, sk³adaj¹cy siê w 93% z ¿elaza i w 6% z niklu. Jak oceniaj¹
badacze, meteoryt nadlecia³ 5 tys. lat temu z prêdkoœci¹
7–20 km na sekundê i uderzy³ w piaszczysty teren obecnego pó³nocnego Poznania, na którym po³o¿ony jest rezerwat
Meteoryt Morasko.
7.11. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis³awa
Staszica w Krakowie podpisa³a umowy na unijne dofinansowanie dwóch inwestycji, w tym najwiêkszego w historii
uczelni przedsiêwziêcia, jakim bêdzie budowa Centrum
Energetyki, w którym powstanie kilkadziesi¹t nowoczesnych specjalistycznych laboratoriów, s³u¿¹cych zarówno
badaniom komercyjnym, jak i rozwijaniu badañ podstawowych w dziedzinie szeroko rozumianej energetyki. Rozbudowane bêdzie te¿ Akademickie Centrum Komputerowe
Cyfronet, mieszcz¹ce m.in. najpotê¿niejszy w Polsce
superkomputer „Zeus”.
8.11. W Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie otwarto wystawê „Mikrofascynacje”. Prezentowane na niej prace Marka Misia to abstrakcyjne obrazy
œwiata mikrokryszta³ów ró¿nych zwi¹zków chemicznych.
Mikrofotografie autora wielokrotnie wyró¿niano w miêdzynarodowych konkursach poœwiêconych tej dziedzinie fotografii. Wystawê mo¿na ogl¹daæ do 30 grudnia 2012 r.
Wiêcej zdjêæ autorstwa Marka Misia mo¿na obejrzeæ na
stronie internetowej http://www.mismicrophoto.com.
10–11.11. W Sosnowcu odby³a siê 50. Jubileuszowa
Miêdzynarodowa Wystawa i Gie³da Minera³ów, Ska³ i Skamienia³oœci Jesieñ 2012 zorganizowana przez Wydzia³ Nauk
o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego. Wœród wielu prezentowanych na gie³dzie okazów mo¿na by³o podziwiaæ kolorowe
i zró¿nicowane pod wzglêdem formy minera³y i skamienia³oœci pochodz¹ce z ró¿nych zak¹tków œwiata. Podczas
gie³dy odby³a siê otwarta jubileuszowa sesja popularnonaukowa – 50. Sesja Gemmologiczno-Paleontologiczna.

12.11. W Warszawie odby³a siê konferencja dotycz¹ca
projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoœci województwa mazowieckiego przez budowanie spo³eczeñstwa
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007–2013. Konferencjê,
której organizatorem by³ Urz¹d Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego, poœwiêcono g³ównie infrastrukturze
informacji przestrzennej i roli baz danych przestrzennych.
Wziêli w niej udzia³ m.in. marsza³ek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz g³ówny geodeta kraju,
prezes G³ównego Urzêdu Geodezji i Kartografii Kazimierz
Bujakowski.
12–14.11. W wielu miejscach Polski obchodzono GIS
Day. Jest to coroczne œwiêto mi³oœników i u¿ytkowników
Systemów Informacji Geograficznej (Geographic Information Systems). Inicjatorami GIS Day byli National Geographic Society i firma Environmental Systems Research
Institute (Esri). Obchody odby³y siê m.in. w Warszawie
(pod has³em „GIS w stolicy!”), Poznaniu, Sosnowcu oraz
Krakowie.
14.11. Miêdzy Buskiem-Zdrojem a Wiœlic¹ na Ponidziu
w województwie œwiêtokrzyskim czterech speleologów
odkry³o drug¹ pod wzglêdem d³ugoœci jaskiniê gipsow¹
w Polsce. Wejœcie do jaskini by³o znane ju¿ wczeœniej,
ale nikomu dot¹d nie uda³o siê jej dok³adnie zmierzyæ.
Czêœciowo zalana wod¹ mierzy 342 m. Spoœród jaskiñ gipsowych d³u¿sza od niej jest w Polsce jedynie Jaskinia Skorocicka (352 m), która równie¿ znajduje siê na Ponidziu.
Odkrywcy nie chc¹ na razie ujawniæ dok³adnej lokalizacji
jaskini, nie podaj¹ te¿ zaproponowanej przez siebie nazwy.
Jaskinia czeka na kolejnych naukowców – geologów i biologów, którzy dok³adnie przebadaj¹ jej korytarze. Prawdopodobnie nast¹pi to po publikacji opisu jaskini i jej planu
w jednym z periodyków speleologicznych na pocz¹tku
przysz³ego roku.
14–16.11. W Ustroniu odby³a siê V Konferencja Naukowa Modelowanie Przep³ywu Wód Podziemnych zorganizowana przez Uniwersytet Œl¹ski, Pañstwowy Instytut
Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy oraz Polski
Komitet Narodowy Miêdzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów, poœwiêcona problemom modelowania procesów filtracji, transportu masy i energii oraz modelowania
hydrogeochemicznego. Spotkanie mia³o charakter warsztatów. Honorowy patronat nad wydarzeniem obj¹³ podsekretarz stanu w ministerstwie œrodowiska, g³ówny geolog
kraju Piotr WoŸniak.
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