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KALENDARIUM
Opracowa³a Barbara ¯bikowska1

Przegl¹d wa¿niejszych wydarzeñ2
(22 czerwca–15 lipca 2012)
20–22.06. W Centrum Badawczym
Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie odby³a
siê konferencja „Science for Industry:
necessity is the mother of invention. First
Networking Event in the field of modern
geochemical applications in geosystem
exploration” zorganizowana w ramach
projektu ATLAB. Spotkanie poœwiêcone
by³o rozwijaniu wspó³pracy pomiêdzy sektorami naukowym i przemys³owym w szeroko pojêtej dziedzinie aplikacji nowoczesnych metod geochemicznych w eksploracji
geosystemu.
22.06. W Muzeum Górnictwa Wêglowego w Zabrzu
odby³y siê uroczystoœci z okazji 90-lecia Wy¿szego Urzêdu
Górniczego. W sesji historycznej i w wystawie przypominaj¹cej najwa¿niejsze fakty i dokonania nadzoru górniczego uczestniczyli przedstawiciele rz¹du i samorz¹du,
instytucje wspó³pracuj¹ce z nadzorem górniczym, osoby
reprezentuj¹ce najwiêksze firmy wydobywaj¹ce kopaliny
w Polsce. Wœród goœci obecny by³ tak¿e g³ówny geolog
kraju, podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska,
Piotr WoŸniak. Wy¿szy Urz¹d Górniczy w Katowicach
zosta³ powo³any w dniu 24 czerwca 1922 r. Obecnie nadzoruje 6,5 tys. zak³adów górniczych w ca³ej Polsce. Na mocy
ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” minister œrodowiska pe³ni nadzór nad centralnym organem administracji
rz¹dowej, jakim jest prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
23–24.06. W Olsztynie ko³o Czêstochowy odby³ siê
IV Jurajski Piknik Geologiczny zorganizowany przez
Urz¹d Gminy Olsztyn i Pañstwowy Instytut Geologiczny –
Pañstwowy Instytut Badawczy. Tegoroczna edycja objêta
zosta³a patronatem Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa Geologicznego i stanowi³a imprezê towarzysz¹c¹
kolejnemu Ogólnopolskiemu Jarmarkowi Kolekcjonerów
„Pod Zamkiem”. Popularnonaukowa formu³a wydarzenia
przyci¹gnê³a do Olsztyna wszystkich zainteresowanych
naukami o Ziemi, ale równie¿ œrodowiskiem, kultur¹
i histori¹ regionu. W krainie bia³ych ska³, jaskiñ i ruin zamkowych mo¿na by³o poznaæ przede wszystkim najstarsz¹
historiê Jury Krakowsko-Czêstochowskiej.
24.06. Na Polu Mokotowskim odby³ siê festyn z okazji
Dnia Ziemi pod has³em „Dobra energia dla wszystkich”

nawi¹zuj¹cym do obchodów Miêdzynarodowego Roku
Zrównowa¿onej Energii dla Wszystkich Ludzi. W pikniku
jak co roku uczestniczy³ Pañstwowy Instytut Geologiczny
– Pañstwowy Instytut Badawczy. Stoisko PIG-PIB poœwiêcone zosta³o surowcom energetycznym – kopalnym
paliwom oraz wodom geotermalnym. Odwiedzaj¹cy je
mogli równie¿ obejrzeæ ekspozycjê okazów geologicznych
i paleontologicznych, rekonstrukcjê wczesnojurajskiego
dinozaura Dilophosaurus wetherili oraz wzi¹æ udzia³
w konkursach, warsztatach, doœwiadczeniach i pokazach
dla najm³odszych. Na Polu Mokotowskim swoje stanowiska zorganizowa³o wiele instytucji, m.in. Ministerstwo
Œrodowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej, Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej, Instytut Ochrony Œrodowiska – Pañstwowy Instytut
Badawczy, a tak¿e liczne stowarzyszenia, fundacje i ko³a
naukowe.
25–27.06. W Piotrkowie Trybunalskim odby³y siê VII
Warsztaty M³odych Geomorfologów „Poligeneza rzeŸby
strefy staroglacjalnej w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego” zorganizowane przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich i Wydzia³ Nauk Geograficznych Uniwersytetu £ódzkiego.
25–29.06. W Olsztynie ko³o Czêstochowy odby³y siê
zajêcia Letniej Szko³y Geologii 2012, na których mo¿na
by³o siê dowiedzieæ, jak wiele informacji ukrytych jest
w jaskiniach i jak je odnaleŸæ, co skrywa mapa i jak j¹
czytaæ, poznaæ dzieje ¿ycia na Ziemi, us³yszeæ opowieœæ
o smoku, geologii i nosoro¿cu w³ochatym, a tak¿e odkryæ
tajemnice narodzin ska³ magmowych. Zajêcia czêœciowo
mia³y charakter warsztatów ukierunkowanych na interaktywnoœæ. Organizatorem tegorocznej szko³y tradycyjnie
by³ Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut
Badawczy.
25–29.06. W Krakowie odby³a siê miêdzynarodowa
konferencja International Mining Conference 2012 zorganizowana wspólnie przez Akademiê Górniczo-Hutnicz¹
im. Stanis³awa Staszica i Uniwersytet Nauki i Technologii
Anhui w Chinach. Tematyka obejmowa³a m.in. zagadnienia technik i technologii w górnictwie, zwalczania zagro¿eñ naturalnych w kopalniach, innowacyjnych technologii
w górnictwie, ekonomiki i zarz¹dzania, a tak¿e bezpieczeñstwa i ochrony œrodowiska.
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25–30.06. W miejscowoœciach Rachów na Ukrainie oraz
Benatina na S³owacji odby³a siê miêdzynarodowa konferencja Jurassica X zorganizowana przez Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy, Instytut
Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagielloñskiego, Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Instytut
Geologiczny S³owackiej Akademii Nauk w Bratys³awie,
Polskie Towarzystwo Geologiczne oraz S³owackie Towarzystwo Geologiczne.
26.06. W Krakowie w wieku 72 lat zmar³ prof. dr. hab.
in¿. Adam Gawin – wybitny geofizyk, d³ugoletni i zas³u¿ony
pracownik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa
Staszica w Krakowie, lubiany i ceniony wyk³adowca. Zajmowa³ siê teori¹ pól geofizycznych, elektromagnetycznych i sprê¿ystych. Wypromowa³ liczne grono dyplomantów i doktorantów. Autor wielu opracowañ naukowych,
publikacji oraz patentu dotycz¹cego kwadrupolowych profilowañ indukcyjnych. Zosta³ pochowany w dniu 3 lipca br.
na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
28.06. W Warszawie odby³o siê szkolenie „Niekonwencjonalne z³o¿a surowców energetycznych: gaz ³upkowy (shale gas), gaz zamkniêty (tight gas) i ropa z ³upków –
uwarunkowania geologiczne, poszukiwanie i wydobycie,
wp³yw na œrodowisko” zorganizowane przez Pañstwowy
Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy pod
auspicjami Geocentrum Polska. Uczestniczyli w nim pracownicy jednostek samorz¹dowych (regionalnych dyrekcji
ochrony œrodowiska, starostw powiatowych oraz urzêdów
marsza³kowskich), ministerstwa œrodowiska, firm naftowych i studenci geologii.
29.06. W Pa³acu Prezydenckim odby³a siê uroczystoœæ
wrêczenia nominacji profesorskich. Z r¹k prezydenta RP
Bronis³awa Komorowskiego odebra³o je 45 uczonych. Tytu³
profesora w dziedzinie nauk o Ziemi otrzymali: £ukasz
Karwowski z Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach, Bogus³aw Kaszewski z Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej
w Lublinie, Jerzy Nitychoruk i Jan Parafiniuk z Uniwersytetu Warszawskiego.
1.07. Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Micha³
Kleiber powo³a³ z dniem 1 lipca 2012 r. prof. Marka Grada
na funkcjê dziekana Wydzia³u III Nauk Œcis³ych i Nauk
o Ziemi PAN. Profesora Grada w pe³nieniu funkcji zastêpcy
przewodnicz¹cego rady kuratorów tego wydzia³u zast¹pi³
prof. Pawe³ Rowiñski, cz³onek korespondencyjny PAN.
5.07. W Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie otwarto wystawê fotografii Barbary Zdanowicz pt. „Szlakami i bezdro¿ami wielkopolskiej przyrody”.
Autorka zdjêæ jest mi³oœniczk¹ polskiej przyrody, krajobrazów oraz sztuki fotografowania. Swoimi fotografiami
dokumentuje rzeczy przemijaj¹ce, zderzenia kontrastów
i przenikanie siê kultur. Wystawê mo¿na bêdzie ogl¹daæ
do 31 sierpnia br. (wiêcej informacji na temat wystawy
znajduje siê na str. 413).
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11.07. Z inicjatywy ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego oraz ministra skarbu pañstwa Narodowe Centrum
Badañ i Rozwoju (NCBiR) i Agencja Rozwoju Przemys³u
S.A. (ARP) podpisa³y umowê w sprawie finansowania prac
badawczych nad eksploatacj¹ gazu ³upkowego. Porozumienie umo¿liwi œcis³¹ wspó³pracê nauki i przemys³u w badaniach, które pomog¹ w pozyskaniu wiedzy i technologii
niezbêdnych przy eksploatacji gazu ³upkowego w Polsce.
Bud¿et przeznaczony na realizacjê programu to 1 mld z³.
Po³owa funduszy bêdzie pochodziæ ze œrodków publicznych – po 250 mln z³ przeka¿¹ NCBiR oraz ARP. Pozosta³e
500 mln z³ wy³o¿¹ przedsiêbiorstwa zainteresowane wykorzystaniem wyników badañ. NCBiR w ramach tego programu bêdzie wspieraæ prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi technologiami wydobycia gazu ³upkowego. Przedsiêbiorcy, którzy otrzymaj¹ dotacjê z NCBiR, bêd¹ mogli
uzyskaæ od ARP finansowanie na pozosta³e wydatki zwi¹zane
z testowaniem i przygotowaniem wdro¿enia opracowanych w ramach prac badawczo-rozwojowych rozwi¹zañ.
To m.in. tworzenie projektów nowych produktów, prototypów, realizacja programów pilota¿owych czy uruchomienie produkcji eksperymentalnej. O finansowanie w ramach
programu mog¹ siê ubiegaæ konsorcja naukowe z udzia³em
przedsiêbiorców. W ramach projektu bêd¹ dofinansowane
projekty o bud¿ecie od 3 mln z³ do 200 mln z³, o okresie
realizacji do 36 miesiêcy. Konkurs na wspólne projekty
naukowo-badawcze zostanie og³oszony do koñca lipca br.
12–16.07. We Wroc³awiu odby³o siê 23. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Profesorów Górnictwa (23rd Annual
General Meeting of the Society of Mining Professors) zorganizowane przez Politechnikê Wroc³awsk¹ oraz KGHM
CUPRUM Sp z.o.o Centrum Badawczo-Rozwojowe.
Society of Mining Professors / Societät der Bergbaukunde
istnieje od 1990 r. Zrzesza profesorów ponad 60 uczelni
i instytutów górniczych z ca³ego œwiata. Funkcjê prezydenta stowarzyszenia pe³ni obecnie (od 2011 r.) prof. Monika
Hardygóra.
13–15.07. W Lwówku Œl¹skim odby³o siê XV Lwóweckie Lato Agatowe zorganizowane pod has³em „Bursztyn –
z³oto pó³nocy”. Oprócz kolekcji bursztynów Lucjana Myrty
mo¿na by³o zobaczyæ ekspozycjê granatów i wyroby jubilerskie miasta Turnov (Czechy). Po raz pierwszy w imprezie
uczestniczy³ Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy
Instytut Badawczy. Na stoisku wystawienniczym PIG-PIB
przedstawione zosta³y informacje o bursztynach. Odwiedzaj¹cy mogli równie¿ zg³êbiæ swoj¹ wiedzê o typach
wulkanów i rodzajach erupcji wulkanicznych, obejrzeæ
ciekawe okazy geologiczne ska³ magmowych wylewnych
i g³êbinowych oraz zapoznaæ siê z ofert¹ geoturystyczn¹.
14–15.07. W Wetlinie odby³o siê drugie plenerowe spotkanie GIS NIGHT 2012. GIS NIGHT to bezp³atna impreza
organizowana przez firmê SmallGIS z myœl¹ o m³odych
mi³oœnikach zastosowania GIS (systemu informacji geograficznej) w ¿yciu codziennym i zawodowym.

