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KALENDARIUM
Opracowa³a Maja Kowalska1

Przegl¹d wa¿niejszych wydarzeñ2
(15 lutego–15 marca 2013)
15.02. Profesor Antoni Tajduœ zosta³
przewodnicz¹cym Centralnej Komisji do
Spraw Stopni i Tytu³ów na kadencjê
2013–2016. Dotychczasowym przewodnicz¹cym by³ prof. Tadeusz Kaczorek.
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytu³ów dzia³a przy prezesie Rady Ministrów, do jej zadañ nale¿y m.in. opiniowanie aktów normatywnych zwi¹zanych
z nadawaniem stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego oraz tytu³u profesora. Profesor Antoni Tajduœ
urodzi³ siê w 1949 r. w Tymbarku. Jest profesorem zwyczajnym nauk technicznych, specjalizuje siê w mechanice ska³
i gruntów, budownictwie podziemnym, zastosowaniu metod
numerycznych w mechanice ska³ i gruntów oraz energetyce. Przez dwie kadencje (2005–2012) pe³ni³ funkcjê rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica
w Krakowie. Obecnie jest kierownikiem Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki na Wydziale Górnictwa
i Geoin¿ynierii AGH. Za wybitne zas³ugi w pracy naukowej i dzia³alnoœci dydaktycznej oraz za popularyzowanie
nauki w Polsce i na œwiecie otrzyma³ Krzy¿ Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski, jest te¿ laureatem licznych innych
odznaczeñ i wyró¿nieñ. Opracowa³ dziewiêæ patentów,
z czego cztery zosta³y wdro¿one, jest autorem ok. 250 prac
naukowo-badawczych i ekspertyz.
18–22.02. W Kenii, w Nairobi, odby³a siê 27. Zwyk³a
Sesja Rady Zarz¹dzaj¹cej / Globalne Forum Ministrów
Œrodowiska Programu ONZ ds. Œrodowiska (27th Regular
Session of the Governing Council / Global Ministerial Environment Forum United Nations Environment Programme).
Przedstawiciele rz¹dów opowiedzieli siê za mocniejszym
powi¹zaniem procesu badañ naukowych prowadzonych
pod patronatem UNEP ze spotkaniami na szczeblu ministerialnym. By³a to pierwsza sesja Rady Zarz¹dzaj¹cej UNEP
w rozszerzonej formule, wynikaj¹cej z uzgodnieñ przyjêtych
podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie
Zrównowa¿onego Rozwoju Rio+20, która odby³a siê w czerwcu ub.r. Zmiany maj¹ prowadziæ m.in. do wzmocnienia roli
UNEP w systemie ONZ. W 27. sesji Rady Zarz¹dzaj¹cej UNEP wziê³a udzia³ najwiêksza w historii liczba ponad
150 delegacji rz¹dowych. Uczestniczyli w niej tak¿e przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych, agencji i programów
ONZ. Podczas spotkania do biura Rady Zarz¹dzaj¹cej UNEP
powo³ano wiceminister œrodowiska Beatê Jaczewsk¹. Objê³a

ona funkcjê sprawozdawcy (ang. rapporteur), któr¹ bêdzie
pe³ni³a przez najbli¿sze dwa lata. Do zadañ wiceminister
Jaczewskiej bêdzie nale¿a³o m.in. ca³oœciowe podsumowywanie obrad rady oraz konsultacji ministerialnych.
19–20.02. W Warszawie na konferencji „Rynek Gazu
2013 – zmiany i nowoœci” omówiono nowe przepisy prawne
reguluj¹ce rynek energii i gazu, mo¿liwoœci jego rozwoju,
a tak¿e zagadnienia zwi¹zane z perspektywami i biznesowymi uwarunkowaniami eksploatacji polskiego gazu z ³upków oraz jego wp³ywem na rynek gazu ziemnego. Spotkanie zorganizowa³a firma Movida Conferences pod honorowym patronatem Agencji Rynku Energii, Polskiej Izby
Przemys³u Chemicznego oraz Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego.
20.02. W Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum”
im. Jana Pazdura w Starachowicach odby³a siê konferencja poœwiêcona pomys³owi utworzenia Geoparku „Dolina
Kamiennej”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele samorz¹dów terytorialnych, m.in. Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Œwiêtokrzyskiego, starostw starachowickiego i ostrowieckiego, gmin Bli¿yn, Skar¿ysko Koœcielne
i St¹porków, a tak¿e pracownicy Muzeum Historyczno-Archeologicznego „Krzemionki” w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim, Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie,
Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego
Instytutu Badawczego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Radomiu, nadleœnictw Skar¿ysko-Kamienna,
Starachowice i St¹porków. Podpisano deklaracjê utworzenia Geoparku „Dolina Kamiennej”, który ma byæ obszarem
ochrony i udostêpnienia stanowisk geologicznych oraz promocji turystycznej pó³nocnej czêœci województwa œwiêtokrzyskiego. Centrum administracyjnym i edukacyjnym geoparku bêdzie muzeum przyrody i techniki w Starachowicach. Stworzenie geoparku jest wspóln¹ inicjatyw¹ PIG-PIB
oraz powiatu starachowickiego. Pierwsze plany dotycz¹ce
tego obszaru pojawi³y siê ju¿ 2001 r.
21.02. W Krakowie wrêczono nagrody w ogólnopolskim konkursie Mobile Trend Awards 2012 za najlepsze
projekty i aplikacje mobilne. Konkurs Mobile Trends Awards
zorganizowany przez ClickMaster Polska stanowi³ czêœæ
II Mobile Trends Conference – wydarzenia skierowanego
do przedstawicieli bran¿y IT oraz œrodowiska biznesowego. Wœród nagrodzonych w kategorii „Aplikacja mobilna –
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edukacja” znalaz³a siê multimedialna gra edukacyjna Ministerstwa Œrodowiska „Kapitan Dyzio” stworzona w ramach
projektu finansowanego ze œrodków Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Gra przeznaczona jest dla dzieci w wieku 4–7 lat, mo¿na j¹ bezp³atnie pobraæ ze strony internetowej Ministerstwa Œrodowiska: http://dzieci.mos.gov.pl.
24.02. Do Muzeum Geologicznego Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego
w Warszawie powróci³ po renowacji model dilofozaura
Dyzia. Dyzio zosta³ poddany nie tylko poprawkom kosmetycznym, ale tak¿e udoskonaleniom wynikaj¹cym z odkryæ,
których dokonano w ostatnich latach i które pozwoli³y na
lepsze poznanie tego zwierzêcia. Nowe informacje wziêto
pod uwagê przy „odœwie¿aniu” rekonstrukcji. Model ten
stworzy³a artystka Marta Szubert we wspó³pracy z naukowcami, z wykorzystaniem najnowszych odkryæ paleontologicznych. Dyzio by³ jednym z pierwszych na œwiecie
modeli opierzonych dinozaurów pokazanych publicznoœci
i cieszy siê ogromn¹ popularnoœci¹ wœród zwiedzaj¹cych.
„Powitaniu” Dyzia w muzeum PIG-PIB towarzyszy³a prelekcja dr. Gerarda Gierliñskiego poœwiêcona dinozaurom
oraz Marty Szubert o kulisach tworzenia modelu.
25.02. W Ministerstwie Œrodowiska w Warszawie odby³
siê briefing prasowy z udzia³em Connie Hedegaard, komisarz ds. dzia³añ w dziedzinie klimatu w Komisji Europejskiej, oraz Marcina Korolca, ministra œrodowiska. G³ównym tematem spotkania by³y przygotowania do Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu
COP19, która odbêdzie siê w listopadzie br. w Warszawie.
Konferencja COP (konferencja stron, ang. conference of the
parties) jest najwa¿niejszym organem Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu
(United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC), która zosta³a podpisana w 1992 r. podczas
Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro. Okreœla ona za³o¿enia
miêdzynarodowej wspó³pracy dotycz¹cej ochrony klimatu
i redukcji emisji gazów cieplarnianych na œwiecie.
27.02. W Pañstwowym Instytucie Geologicznym – Pañstwowym Instytucie Badawczym w Warszawie podpisano
„Porozumienie w sprawie przekazywania przez PIG-PIB
do Biura Ochrony Rz¹du informacji o zagro¿eniach” sygnowane przez szefa BOR gen. dyw. Mariana Janickiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Œrodowiska, g³ównego
geologa kraju Piotra WoŸniaka oraz dyrektora PIG-PIB
prof. Jerzego Nawrockiego. Instytut zobowi¹za³ siê do wsparcia dzia³añ BOR przez dostarczanie informacji o aktualnych geozagro¿eniach, nie tylko w kraju, ale równie¿ za
granic¹. Wspó³praca z BOR wpisuje siê w prowadzony
obecnie w PIG-PIB program zwiêkszenia efektywnoœci
dystrybucji informacji o geozagro¿eniach. Pe³ne uruchomienie „centrum kryzysowego” w instytucie jest planowane na pocz¹tek 2014 r.
27.02. W sk³ad powo³anej przez przewodnicz¹cego
Komisji Europejskiej José Manuela Barroso Rady Doradczej ds. Nauki i Technologii (Science and Technology
Advisory Council) wesz³a prof. dr hab. in¿. Joanna Piniñska.
Rada ta jest niezale¿n¹ i nieformaln¹ grup¹ naukowych
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i technologicznych ekspertów, którzy zapewniaj¹ merytoryczne wsparcie podczas podejmowania politycznych decyzji w Unii Europejskiej. Obok innych kluczowych projektów zwi¹zanych ze wspieraniem rozwoju badañ i innowacji, takich jak Unia Innowacji, Europejska Przestrzeñ
Badawcza oraz Horyzont 2020, wspomaga ona inteligentny
i zrównowa¿ony rozwój w Europie. W sk³ad rady wchodzi
15 cz³onków, którzy reprezentuj¹ œrodowisko akademickie, biznes i organizacje pozarz¹dowe, s¹ oni specjalistami
z ró¿nych dziedzin. Profesor Piniñska jest geologiem,
kierownikiem Zak³adu Geomechaniki Instytutu Hydrogeologii i Geologii In¿ynierskiej na Wydziale Geologii
Uniwersytetu Warszawskiego. Nale¿y do dzia³aj¹cej przy
Komisji Europejskiej Grupy Helsiñskiej, która zajmuje siê
promowaniem kobiet w nauce.
28.02. Ruszy³ program Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej „KAWKA – Likwidacja
niskiej emisji wspieraj¹ca wzrost efektywnoœci energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych Ÿróde³ energii”,
który ma prowadziæ do zwiêkszenia efektywnoœci dzia³añ
administracji samorz¹dowej na rzecz poprawy jakoœci powietrza w polskich miastach. Na ten cel NFOŒiGW przeznaczy
400 mln z³. Dodatkowe pieni¹dze bêd¹ pochodziæ z wojewódzkich funduszy ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej. Dofinansowane zostan¹ przedsiêwziêcia zlokalizowane
na obszarze miast powy¿ej 10 tys. mieszkañców (ograniczenie to nie dotyczy miejscowoœci uzdrowiskowych).
28.02. Ministerstwo Finansów zaproponowa³o projekt
ustawy o specjalnym podatku wêglowodorowym oraz zmiany przepisów ustawy o podatku od wydobycia niektórych
kopalin. Ustawa wejdzie w ¿ycie najwczeœniej w 2015 r.
1.03. Stanis³aw Gaw³owski, sekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska, wrêczy³ powo³anie na stanowisko
prezesa Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej Witoldowi Sumis³awskiemu. Witold Sumis³awski jest absolwentem Politechniki Wroc³awskiej, pe³ni³ funkcjê prezesa
zarz¹du i dyrektora naczelnego w Miejskim Przedsiêbiorstwie Wodoci¹gów i Kanalizacji we Wroc³awiu. W latach
1992–2004 by³ wiceprezesem Izby Gospodarczej Wodoci¹gi Polskie, przewodniczy³ Dolnoœl¹skiemu Forum Wodnemu. Od 2010 r. pracowa³ jako dyrektor naczelny w Regionalnym Zarz¹dzie Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu. Pod
jego kierownictwem RZGW we Wroc³awiu realizowa³ na
Odrze i Nysie K³odzkiej liczne inwestycje, które podnios³y
bezpieczeñstwo powodziowe. Najwa¿niejszym zadaniem
nowego prezesa bêdzie przeprowadzenie najwiêkszych
inwestycji wodnych oraz uruchomienie „Informatycznego
systemu os³ony kraju przed nadzwyczajnymi zagro¿eniami” i dokoñczenie realizacji planów gospodarowania
dorzeczami.
2–3.03. W Pa³acu Kultury i Nauki w Warszawie odby³a
siê 53. Miêdzynarodowa Wystawa i Gie³da Minera³ów, Skamienia³oœci i Wyrobów Jubilerskich „Pa³ac Minera³ów”.
Ponad 200 wystawców z Polski oraz liczni zagraniczni goœcie
prezentowali okazy minera³ów, skamienia³oœci i niezwykle
efektowne wyroby jubilerskie. Podczas gie³dy dy¿urowa³
rzeczoznawca jubilerski, który dokonywa³ darmowej wyceny
bi¿uterii. Zorganizowano wystawê specjaln¹ poœwiêcon¹

Przegl¹d Geologiczny, vol. 61, nr 4, 2013

malachitom, a tak¿e edukacyjn¹ krainê dla m³odzie¿y –
Geolandiê, gdzie dzieci pod opiek¹ pedagogów mog³y
uczestniczyæ w zabawach edukacyjnych. Nowoœci¹ by³a
„Strefa projektanta”, w której indywidualni, czêsto pocz¹tkuj¹cy artyœci prezentowali oryginaln¹, rêcznie wykonan¹
bi¿uteriê.
4–5.03. W Bukowinie Tatrzañskiej odby³o siê IV Seminarium z cyklu Ch³odno o Hydrogeologii oraz towarzysz¹ce
mu IV Otwarte Zawody Geologów w Narciarstwie pod honorowym patronatem podsekretarza stanu w Ministerstwie
Œrodowiska, g³ównego geologa kraju Piotra WoŸniaka.
W seminarium zorganizowanym przez Pañstwowy Instytut
Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy wziêli udzia³
przedstawiciele firm geologicznych, oœrodków i instytucji
naukowych, administracji odpowiedzialnej za gospodarkê
wodn¹ (Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej, regionalne
zarz¹dy gospodarki wodnej) i Ministerstwa Œrodowiska.
Spotkanie mia³o charakter dyskusji panelowej. Umo¿liwi³o ono wymianê doœwiadczeñ miêdzy osobami zwi¹zanymi z hydrogeologi¹ i gospodark¹ wodn¹ w kraju oraz
dyskusjê na tematy istotne dla œrodowiska hydrogeologicznego. Zagadnieniami wiod¹cymi by³y mo¿liwoœci wykorzystania i implementacji dokumentacji hydrogeologicznych przez ograny odpowiedzialne za prowadzenie gospodarki wodnej w kraju i terenow¹ administracjê geologiczn¹
oraz gromadzenie i udostêpnianie informacji geologicznej w œwietle europejskiej dyrektywy INSPIRE i ustaw
krajowych. Po zakoñczeniu obrad, drugiego dnia, w Bia³ce
Tatrzañskiej odby³y siê IV Otwarte Zawody Geologów
w Narciarstwie o Puchar G³ównego Geologa Kraju. Organizatorami czêœci sportowej byli Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy oraz Przedsiêbiorstwo Geologiczne Polgeol S.A.
7.03. W PAN Muzeum Ziemi w Warszawie otwarto
wystawê fotografii przyrodniczej „Nasze Fascynacje 2013”.
Jest ona wynikiem konkursu na fotografa roku, organizowanego ju¿ po raz dwunasty przez Okrêg Mazowiecki
Zwi¹zku Polskich Fotografów Przyrody. Fotografem roku
2013 OM ZPFP zosta³ £ukasz Bo¿ycki, wyró¿niony za
zdjêcie z kategorii „Owady i pajêczaki”: „Matka z³a wszelkiego”. Na konkurs zg³oszono blisko 800 prac w 10 kategoriach („Krajobraz”; „Ptaki”; „Ssaki”; „Owady i pajêczaki”; „Inne zwierzêta”; „Roœliny, grzyby, porosty”; „Œwiat
w naszych rêkach”; „Kompozycja i forma”; „Eksperyment”; „Zestaw”). Jury przyzna³o nagrody i wyró¿nienia
za 51 fotografii wykonanych przez cz³onków OM ZPFP.
Wystawê bêdzie mo¿na ogl¹daæ do 7 kwietnia br.
8.03. Podczas spotkania Koalicji na rzecz Klimatu
i Czystego Powietrza (Climate and Clean Air Coalition to
Reduce Short-Lived Climate Pollutants – CCAC) w Pary¿u
Polska zosta³a jej pe³noprawnym partnerem. Inicjatywa
skupia pañstwa, które podejmuj¹ dzia³ania na rzecz ograniczania zanieczyszczeñ wynikaj¹cych z uwalniania do
atmosfery gazów cieplarnianych. Ma ona wzmocniæ dzia³ania globalne w zakresie redukcji emisji krótkotrwa³ych

zanieczyszczeñ powietrza (ang. short-lived climate pollutants, SLCPs), takich jak metan, sadza i fluorowane wêglowodory (HFC). Koalicja CCAC powsta³a w lutym 2012 r.
z inicjatywy USA i kilku innych pañstw oraz Programu ONZ
ds. Œrodowiska (United Nations Environment Programme
– UNEP). Europejskimi cz³onkami s¹: Komisja Europejska,
Dania, Finlandia, Szwecja, Holandia, Niemcy, Austria, Francja, W³ochy, Wielka Brytania i Polska, bêd¹ca pierwszym
krajem spoœród pañstw Europy Œrodkowo-Wschodniej,
który zosta³ partnerem CCAC.
11.03. Minister œrodowiska jako operator Programu
Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu œrodowiska
oraz dzia³añ kontrolnych” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014
og³osi³ nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów na ogóln¹ kwotê niemal 900 tys. euro.
Program ma podnieœæ jakoœæ monitoringu œrodowiska oraz
wzmocniæ dzia³ania inspekcji œrodowiska. O dofinansowanie ze œrodków funduszy EOG mog¹ ubiegaæ siê jednostki
sektora finansów publicznych dzia³aj¹ce w zakresie ochrony œrodowiska. Wnioski bêd¹ przyjmowane do 20 maja br.
w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej.
11.03. G³ówny gmach Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, tzw. budynek A, zosta³ nazwany imieniem Jana
Wy¿ykowskiego – odkrywcy z³ó¿ miedzi i srebra na Dolnym Œl¹sku. Ten wybitny geolog by³ pracownikiem instytutu i szefem zespo³u, który w 1957 r. odkry³, a póŸniej
udokumentowa³ jedno z najbogatszych z³ó¿ metali na œwiecie. W uroczystoœci wziêli udzia³ bliscy zmar³ego w 1974 r.
Jana Wy¿ykowskiego – ¿ona Kazimiera Wy¿ykowska, brat
Stanis³aw Wy¿ykowski, córka i wnukowie. Obecni byli
tak¿e m.in. minister œrodowiska Marcin Korolec, dyrektor
Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Œrodowiska Rafa³ Miland, prezes Zarz¹du KGHM
Polska MiedŸ S.A. Herbert Wirth, wspó³pracownik odkrywcy Andrzej Rydzewski oraz ok. 100 pracowników PIG-PIB.
Podczas spotkania odby³a siê projekcja filmu Aliny Suworow pt. „Wydrzeæ ziemi tajemnicê”, który przybli¿a postaæ
Jana Wy¿ykowskiego i narodziny polskiego przemys³u miedziowego. Dyrektor PIG-PIB prof. Jerzy Nawrocki wrêczy³
ma³¿once odkrywcy odznaczenie „Za zas³ugi dla Pañstwowego Instytutu Geologicznego” przyznane poœmiertnie
Janowi Wy¿ykowskiemu.
12.03. W Warszawie, w Instytucie Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, podczas konwersatorium
Centrum Badañ Ziemi i Planet GeoPlanet Micha³ Banaœ
wyg³osi³ wyk³ad pt. „Zastosowanie fotografii latawcowej
w naukach o Ziemi, ich popularyzacji i dydaktyce”. Autor
przedstawi³ historiê, metodykê, aspekty prawne fotografii
latawcowej (ang. kite aerial photography, KAP) i mo¿liwoœci jej zastosowania w naukach o Ziemi, w szczególnoœci
we w³aœciwych badaniach naukowych, edukacji oraz popularyzacji nauki z uwzglêdnieniem projektów, w których
bierze udzia³ centrum GeoPlanet.
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