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KALENDARIUM
Opracowa³a Maja Kowalska1

Przegl¹d wa¿niejszych wydarzeñ2
(15 marca–15 kwietnia 2013)
18.03. W Brunowie odby³a siê II sesja
warsztatowa grupy roboczej „Rewitalizacja miast” projektu „Razem dla pogranicza Dolny Œl¹sk–Saksonia”. Wziêli w niej
udzia³ m.in. przedstawiciele Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Dolnoœl¹skiego, Instytutu Rozwoju Terytorialnego
z Wroc³awia oraz niemieccy urzêdnicy
z Saksoñskiego Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych, Urzêdu ds. Zarz¹dzania Miastem Görlitz, Starostwa Powiatowego w Görlitz i Jednostki ds. Rozwoju
Miasta ¯ytawy. Podczas posiedzenia przedstawiono przyk³adowe projekty Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej
z zakresu efektywnoœci energetycznej, m.in. pilota¿owy
projekt „TransGeoTherm – Energia geotermalna dla transgranicznego rozwoju Nysy”, prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Wspó³pracy Transgranicznej Polska–
Saksonia 2007–2013. W trakcie prezentacji uczestnikom
warsztatów przybli¿ono g³ówne za³o¿enia, cele i planowane
rezultaty projektu, w tym mo¿liwoœci rozwoju energii geotermalnej na Dolnym Œl¹sku oraz mo¿liwoœci wspó³pracy
z zespo³em ekspertów projektu TransGeoTherm z Oddzia³u
Dolnoœl¹skiego Pañstwowego Instytutu Geologicznego –
Pañstwowego Instytutu Badawczego i z saksoñskiej s³u¿by
geologicznej – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft Und Geologie (LfULG). Wiêcej informacji o projekcie „Razem dla pogranicza Dolny Œl¹sk–Saksonia” mo¿na
znaleŸæ pod adresem http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/
projekty-wlasne-urzedu/razem-dla-pogranicza, jak równie¿
http://www.landesentwicklung.sachsen.de/17878.htm.
18 i 22.03. Delegacja Pañstwowej S³u¿by ds. Geologii
i Surowców Mineralnych Ukrainy odwiedzi³a Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy
w Warszawie w celu kontynuacji rozmów o wspó³pracy
dwustronnej s³u¿b geologicznych Polski i Ukrainy oraz
w ramach EuroGeoSurveys. Na czele delegacji ukraiñskiej
sta³ Walerij Dudinow, nowy szef s³u¿by. Rozmowy umo¿liwi³y podsumowanie postêpu we wdra¿aniu „Memorandum
of understanding” z 6 wrzeœnia 2007 r. Dyskutowano tak¿e
nad perspektywami wspó³pracy s³u¿b geologicznych oraz
mo¿liwoœciami podjêcia wspólnych projektów badawczych.
19.03. Pod has³em „Dziennikarze dla klimatu” rozpocz¹³ siê ogólnopolski konkurs na materia³y dziennikarskie,
które w najbardziej interesuj¹cy i kompetentny sposób

przedstawiaj¹ kwestie zwi¹zane ze zmianami klimatu. Organizatorem konkursu jest Klub Publicystów Ochrony Œrodowiska EKOS przy Zarz¹dzie G³ównym Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich. Partnerem wydarzenia jest Niemiecka Fundacja Federalna Œrodowisko (Deutsche Bundesstiftung Umwelt). Konkurs ma zachêciæ dziennikarzy do
popularyzowania wiedzy o zmianach klimatu, ze szczególnym uwzglêdnieniem konsekwencji gospodarczych, spo³ecznych i politycznych, jakie niesie efekt cieplarniany. Prace
powinny przyczyniæ siê do popularyzacji idei wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii i edukacji spo³eczeñstwa.
Organizatorzy konkursu czekaj¹ na artyku³y, audycje radiowe, a tak¿e programy telewizyjne do 11 paŸdziernika br.
Szczegó³owe informacje o konkursie s¹ dostêpne na stronie internetowej: www.dziennikarzedlaklimatu.pl.
19.03. Odby³o siê pierwsze posiedzenie Rady ds. Niekonwencjonalnych róde³ Energii, która jest zespo³em doradczym prezesa Polskiej Akademii Nauk. W jej sk³ad wchodz¹
przedstawiciele uczelni technicznych, jednostek naukowych
PAN i prezesi najwiêkszych firm dzia³aj¹cych w Polsce,
zwi¹zanych z bran¿¹ energetyczn¹. Podczas posiedzenia
omówiono m.in. zadania rady, przede wszystkim monitorowanie i wspieranie dzia³alnoœci Centrum Badawczego
PAN Konwersja Energii i ród³a Odnawialne w Jab³onnie
oraz proponowanie rozwi¹zañ i koncepcji wiêkszego wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii, które bêd¹ stanowi³y
wk³ad Polskiej Akademii Nauk w debatê nad za³o¿eniami
polityki energetycznej kraju, wymiana informacji i doœwiadczeñ miêdzy przedstawicielami œwiata nauki i przemys³u
w celu lepszego wykorzystania krajowego potencja³u badawczego s³u¿¹cego rozwojowi energetyki.
22.03. W ca³ym kraju obchodzono Œwiatowy Dzieñ
Wody. Tegoroczne uroczystoœci odby³y siê pod has³em
Miêdzynarodowy Rok Wspó³pracy w Dziedzinie Wody.
Partnerem i patronem licznych wydarzeñ organizowanych
z tej okazji w wielu miastach Polski by³ Krajowy Zarz¹d
Gospodarki Wodnej. W Warszawie odby³ siê piknik rodzinny zorganizowany przez Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. W grudniu
2003 r. Zgromadzenie ONZ ustanowi³o lata 2005–2015
Miêdzynarodow¹ Dekad¹ dla Akcji „Woda dla ¿ycia”. Celem
tegorocznych obchodów Œwiatowego Dnia Wody jest podniesienie w pañstwach œwiadomoœci na temat potrzeby
wzmo¿enia miêdzynarodowej wspó³pracy w dziedzinie wody
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oraz podjêcia dzia³añ w zakresie planowania, dostêpu do
wody i us³ug z ni¹ zwi¹zanych.
25.03. W Warszawie Polska Agencja Prasowa we wspó³pracy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem
S.A. zorganizowa³a debatê „Okr¹g³y stó³ na temat gazu
³upkowego w Polsce”. By³a ona okazj¹ do wymiany
pogl¹dów o szansach i barierach, regulacjach prawnych
i uwarunkowaniach ekonomicznych zwi¹zanych z poszukiwaniami i wydobyciem gazu ³upkowego w Polsce. Poruszono wiele tematów dotycz¹cych zasobów gazu ³upkowego w Polsce oraz technicznymi mo¿liwoœciami jego
wydobycia. Rozmawiano m.in. o planach poszczególnych
firm, barierach, jakie napotykaj¹ inwestorzy, regulacjach
finansowych oraz ryzyku inwestycyjnym. Tematem dyskusji by³ tak¿e projekt ustawy wêglowodorowej oraz stanowisko Unii Europejskiej w sprawie wydobycia gazu z ³upków.
W debacie wzi¹³ udzia³ m.in. minister Skarbu Pañstwa
Miko³aj Budzanowski. W dyskusji uczestniczyli tak¿e przedstawiciele najwiêkszych firm zaanga¿owanych w poszukiwania tego surowca w naszym kraju.
26.03. Rozpoczê³y siê konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie kszta³tu nowego porozumienia dotycz¹cego redukcji emisji gazów cieplarnianych. Maj¹ one
na celu rozpoczêcie publicznej debaty pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi, instytucjami Unii Europejskiej oraz
wszystkimi zainteresowanymi podmiotami na temat kszta³tu
nowego porozumienia klimatycznego. Na podstawie zebranych opinii KE opracuje stanowisko Unii Europejskiej
w sprawie nowej globalnej umowy klimatycznej. Konsultacje s¹ prowadzone w Internecie i potrwaj¹ do 26 czerwca br. Nowe porozumienie klimatyczne ma zostaæ wypracowane przed koñcem 2015 r., a zacznie obowi¹zywaæ
w 2020 r. Wiêcej informacji o konsultacjach, w tym o sposobie dostarczenia zg³oszeñ, znajduje siê na stronie internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/clima/
consultations/0020/index_en.htm.
27.03. W Popradzie odby³y siê polsko-s³owackie konsultacje miêdzyrz¹dowe pod przewodnictwem premierów
Polski i S³owacji Donalda Tuska i Roberta Fico. W spotkaniu delegacji uczestniczy³ tak¿e minister œrodowiska
Marcin Korolec. Jednym z poruszanych tematów by³a problematyka ochrony œrodowiska. Ministrowie œrodowiska
Polski i S³owacji Marcin Korolec i Peter iga omówili
m.in. aktualny stan prac nad projektem umowy miêdzy
rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a rz¹dem Republiki
S³owackiej w zakresie strategicznych ocen oddzia³ywania
przedsiêwziêæ na œrodowisko, przede wszystkim w kontekœcie transgranicznym. Ponadto omawiano kwestie dotycz¹ce
wspó³pracy naszych krajów w zakresie zarz¹dzania transgranicznymi obszarami chronionymi. Kolejnym z podjêtych
tematów by³a ochrona powietrza. Podczas spotkania zaproponowano nawi¹zanie bli¿szej wspó³pracy nad popraw¹
jakoœci powietrza w rejonach nadgranicznych poprzez
powo³anie polsko-s³owackiej grupy roboczej. W trakcie
konsultacji miêdzyrz¹dowych rozmowy dwustronne prowadzili równoczeœnie ministrowie spraw zagranicznych,
rolnictwa, sportu, transportu oraz wiceministrowie gospodarki obu pañstw.
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5–7.04. W Hali Stulecia we Wroc³awiu odby³a siê 5., jubileuszowa edycja Miêdzynarodowych Targów Turystycznych.
Po raz pierwszy wzi¹³ w nich udzia³ Pañstwowy Instytut
Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy, który
przedstawi³ swoje dokonania z zakresu geoturystyki,
ochrony georó¿norodnoœci i geoedukacji. Na stoisku wystawienniczym PIG-PIB by³o mo¿na zapoznaæ siê z g³ównymi za³o¿eniami geoturystyki oraz mo¿liwoœciami jej
rozwoju w Polsce. Podczas targów na 120 stoiskach ekspozycje zaprezentowa³o ponad 200 wystawców, przede wszystkim organizacji oraz jednostek samorz¹dowych zwi¹zanych
z promocj¹ turystyki w kraju i za granic¹. Odby³y siê wydarzenia specjalne, takie jak Festiwal Podró¿ników, Festiwal
Kulinarny i Strefa Ma³ego Podró¿nika. W programie targów znalaz³y siê tak¿e liczne konferencje i seminaria. Targi
zorganizowa³a firma Evento S.A., a patronat honorowy nad
imprez¹ objêli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska
Izba Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna, Dolnoœl¹ska Organizacja Turystyczna, Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Dolnoœl¹skiego, prezydent miasta Wroc³awia oraz Dolnoœl¹ska Izba Turystyki.
5–7.04. W Kielcach odby³y siê targi kamieniarskie
Salon Kamienia. Towarzyszy³a im konferencja naukowa
„Kamieñ w z³o¿u, krajobrazie i architekturze” przygotowana przez Oddzia³ Œwiêtokrzyski Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego
w Kielcach. By³a to ju¿ 18. edycja konferencji, stanowi¹ca
kontynuacjê konferencji z cyklu Kamieñ w Budownictwie.
Wœród poruszanych tematów znalaz³y siê m.in. geologiczna
ocena mo¿liwoœci produkcji bloków skalnych w z³o¿ach
po³o¿onych poza Dolnym Œl¹skiem, kamienie apotropaiczne
rzeŸby w architekturze Krakowa, problematyka nazewnictwa kamieni w kontekœcie konkursów, ofert i przetargów na
roboty budowlane, mo¿liwoœci zagospodarowania nieczynnych wyrobisk górniczych na obszarze gminy Sitkówka-Nowiny w Górach Œwiêtokrzyskich czy georó¿norodnoœæ
w architekturze. Wyk³ady poprowadzili naukowcy z Oddzia³u Œwiêtokrzyskiego Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego w Kielcach, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica
w Krakowie, dwumiesiêcznika Nowy Kamieniarz, Gminnego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sitkówce-Nowinach oraz Geoparku Kielce.
7.04. W Muzeum Geologicznym Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego
w Warszawie otwarto wystawê meteorytów. Najznakomitszym jej elementem by³ piêkny orientowany meteoryt,
który spad³ w 1994 r. we wsi Baszkówka pod Warszaw¹.
By³a to jedna z niewielu okazji, by zobaczyæ go na ¿ywo,
gdy¿ póŸniej na wystawie ze wzglêdów bezpieczeñstwa
zast¹piono go wiernym odlewem. Otwarciu wystawy towarzyszy³y referaty popularnonaukowe i wyst¹pienia poœwiêcone najs³awniejszym meteorytom na œwiecie.
8.04. W Warszawie podpisano porozumienie miêdzy
Pañstwowym Instytutem Geologicznym – Pañstwowym
Instytutem Badawczym a Rz¹dowym Centrum Bezpieczeñstwa w sprawie monitorowania i analizy zagro¿eñ naturalnych na potrzeby zarz¹dzania kryzysowego. Specjaliœci
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z PIG-PIB bêd¹ przekazywaæ do RCB informacje dotycz¹ce ekstremalnych zjawisk naturalnych, ze szczególnym uwzglêdnieniem podtopieñ, trzêsieñ ziemi, osuwisk
i obrywów, lawin b³otnych i aktywnoœci wulkanicznej.
Dyrektor PIG-PIB Jerzy Nawrocki poinformowa³ przedstawicieli RCB o planie uruchomienia sieci monitoringu
geozagro¿eñ w ramach pañstwowej s³u¿by geologicznej.
Omówiono koniecznoœæ uwzglêdnienia p³ytkiej budowy
geologicznej w dziedzinie modelowania i monitorowania
zagro¿eñ powodziowych. Dyrektor ds. geoinformacji PIG-PIB Roman Smó³ka przedstawi³ program budowy systemu
informacji o geozagro¿eniach, który zostanie uruchomiony
w instytucie w 2014 r.
8.04. Na posiedzeniu Komitetu INSPIRE jednog³oœnie
zatwierdzono projekt rozporz¹dzenia dotycz¹cego interoperacyjnoœci zbiorów danych i us³ug w Europie (implementing
rule) dla aneksów II i III dyrektywy INSPIRE. Wraz z t¹
decyzj¹ zaakceptowano m.in. zapisy specyfikacji danych dla
tematów „Geologia”, „Zasoby mineralne” i „Zasoby energetyczne”. Projekt rozporz¹dzenia zostanie przekazany do
zatwierdzenia przez Parlament i Radê Unii Europejskiej,
i w g³osowaniu bêdzie podjêta decyzja o wdro¿eniu w ¿ycie
kolejnego aktu prawnego zwi¹zanego z dyrektyw¹ INSPIRE.
Zapisy zawarte w rozporz¹dzeniu bezpoœrednio wp³yn¹
na dzia³ania dotycz¹ce budowy infrastruktury informacji
przestrzennej w zakresie geologii, zasobów naturalnych oraz
energetycznych. Wyniki kilkuletnich prac zespo³ów tematycznych pos³u¿¹ przede wszystkim sprawnemu zarz¹dzaniu i analizom w zakresie danych przestrzennych dotycz¹cych œrodowiska naturalnego, ale równie¿ bêd¹ bardzo
wa¿ne dla innych spo³ecznoœci, które skorzystaj¹ z doœwiadczenia INSPIRE i dla których bêdzie ono podstaw¹.

13–19.04. W Krakowie odby³o siê spotkanie Arctic
Science Summit Week 2013. Jest to najbardziej uznana
arktyczna konferencja naukowa na œwiecie. Przedstawiono
na niej najnowsze wyniki badañ o kluczowym znaczeniu
nie tylko dla rozwoju nauki, lecz tak¿e dla decyzji gospodarczo-politycznych zwi¹zanych z Arktyk¹. W ramach
ASSW 2013 zorganizowano sympozjum naukowe pod
has³em „The Arctic Hub – regional and global perspectives” oraz liczne spotkania w³adz organizacji naukowych
i logistycznych. W ASSW 2013 wziê³o udzia³ blisko 400
uczestników z 25 krajów. Organizatorami byli Komitet
Badañ Polarnych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie
Konsorcjum Polarne. Rolê koordynatora odgrywa³ International Arctic Science Committee (IASC). Patronat nad
imprez¹ objêli m.in. minister nauki i szkolnictwa wy¿szego
Barbara Kudrycka, minister spraw zagranicznych Rados³aw
Sikorski, a ze strony nauki prezes PAN Micha³ Kleiber oraz
prezes Fundacji Nauki Polskiej Maciej ¯ylicz. Nad organizacj¹ czuwa³o Polskie Konsorcjum Polarne utworzone przez
12 instytucji naukowych – uniwersytety: Jagielloñski, Œl¹ski,
Wroc³awski, Gdañski, Marii Curie Sk³odowskiej w Lublinie, Jana Kochanowskiego w Kielcach, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Miko³aja Kopernika w Toruniu i Akademiê Morsk¹ w Gdyni oraz instytuty PAN: Geofizyki,
Oceanologii i Nauk Geologicznych.
15.04. Minister œrodowiska Marcin Korolec powo³a³ na
dyrektora Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego prof. dr. hab. Jerzego Nawrockiego. Kadencja trwa 4 lata. Profesor Nawrocki jest pracownikiem PIG-PIB od 1985 r. W latach 2006–2007 pe³ni³
funkcjê zastêpcy dyrektora PIG-PIB ds. naukowych, a od
2008 r. dyrektora PIG-PIB.

NASI W FILADELFII
Publikacje polskich badaczy w czo³owych
czasopismach miêdzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi

STRATYGRAFIA, PALEOEKOLOGIA,
PALEONTOLOGIA
Mariusz Kêdzierski, El¿bieta Machaniec (Uniwersytet Jagielloñski), Francisco J. Rodríguez-Tovar (Uniwersytet w Granadzie, Hiszpania) i Alfred Uchman (UJ)
przedstawili w Cretaceous Research sekwencjê biowydarzeñ pogranicza cenomanu i turonu w utworach pelagicznych jednostki podœl¹skiej polskich Karpat fliszowych.
Wyznaczenie granicy cenoman–turon w tego typu osadach
jest problematyczne, gdy¿ wskaŸnikowy amonit Watinoceras devonense, podobnie jak inne makroskamienia³oœci,
jest rzadko znajdowany. Z kolei poziomy biostratygraficzne oparte na otwornicach lub nanoskamienia³oœciach
wskazuj¹ jedynie przedzia³ wiekowy, w jakim powinna
znaleŸæ siê granica cenoman–turon. W przypadku otwornic

planktonicznych takim przedzia³em jest poziom Whiteinella
archaeocretacea. Wydzielenie tego poziomu jest jednak
równie¿ bardzo czêsto utrudnione lub niemo¿liwe, szczególnie w osadach pelagicznych czy hemipelagicznych,
w których znaleziska gatunków indeksowych s¹ rzadkie.
Dotyczy to otwornic Rotalipora cushmani i Helvetoglobotruncana helvetica, definiuj¹cych doln¹ i górn¹ granicê
poziomu archaeocretacea. W publikacji autorzy proponuj¹ nowy schemat biostratygraficzny, w którym poziom
archaeocretacea zast¹piono nowym poziomem otwornic
planktonicznych Heterohelix, zdefiniowanym jako przedzia³ pomiêdzy ostatnim wyst¹pieniem Parathalmanninella
micheli a pierwszym wyst¹pieniem Marginotruncana spp.
Poziom Heterohelix zawiera w sobie interwa³ graniczny cenoman–turon, a w obrêbie tego poziomu wskazano
horyzonty z wydarzeniami biotycznymi, które maj¹ walor
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