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KALENDARIUM
Opracowa³a Maja Kowalska1

Przegl¹d wa¿niejszych wydarzeñ2
(15 listopada–15 grudnia 2012)
15–16.11. W Szczyrku odby³a siê
XVII Miêdzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu Zapobieganie
Zanieczyszczeniu, Przekszta³caniu i Degradacji Œrodowiska zorganizowana przez
Instytut Ochrony i In¿ynierii Œrodowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej, poœwiêcona ochronie przyrody, kszta³towaniu krajobrazu
przyrodniczego, technologiom i urz¹dzeniom przyjaznym
œrodowisku, metodyce naukowo-badawczej w badaniach
œrodowiskowych, gospodarce odpadami, niekonwencjonalnym Ÿród³om energii, zarz¹dzaniu œrodowiskiem, zrównowa¿onemu rozwojowi oraz edukacji ekologicznej.
15–16.11. W Stambule odby³ siê IV Szczyt Rady Atlantyckiej na temat energetyki i gospodarki (Atlantic Council
Energy & Economic Summit). Jego celem by³o promowanie wspó³pracy transatlantyckiej i bezpieczeñstwa energetycznego na œwiecie. W dwudniowym spotkaniu uczestniczy³o prawie 350 goœci z ponad 40 krajów œwiata, którzy
dyskutowali na temat polityki energetycznej i gospodarczej w Europie Œrodkowej i Azji Centralnej. W debacie
poœwiêconej potencja³owi gazu niekonwencjonalnego wzi¹³
udzia³ m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska, g³ówny geolog kraju Piotr WoŸniak, który zwróci³
uwagê na rozwój europejskiego rynku gazowego, unijne
regulacje prawne, a tak¿e warunki poszukiwania i przysz³ego wydobycia gazu z ³upków oraz perspektywy korzystania z nowego Ÿród³a energii w Polsce. Uczestnicy
debaty zastanawiali siê nad najlepszymi rozwi¹zaniami,
jakie powinny przyj¹æ pañstwa europejskie, aby rozwin¹æ
rynek niekonwencjonalnego gazu ziemnego z korzyœci¹
dla rozwoju gospodarki i bez szkód dla œrodowiska.
19–20.11. Ekipa telewizji BBC pod kierunkiem Clare
Kingston nagrywa³a sceny do filmu o pierwszych krêgowcach, które wysz³y na l¹d w Górach Œwiêtokrzyskich. W¹tek
tropów tetrapodów z Zache³mia postanowi³ w³¹czyæ do
swojego nowego cyklu filmowego dotycz¹cego historii
¿ycia na Ziemi sir David Attenborough, œwiatowej s³awy
przyrodnik i popularyzator nauk przyrodniczych. Kilka
godzin materia³u filmowego ekipa BBC nakrêci³a w podziemnym magazynie okazów Muzeum Geologicznego
Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego
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Instytutu Badawczego w Warszawie, zaœ nastêpnego dnia
dokumentaliœci z BBC wraz z odkrywcami i autorami opisu
tropów, Perem Ahlbergiem, Grzegorzem NiedŸwiedzkim
i Piotrem Szrekiem, oraz Grzegorzem Pieñkowskim pojechali do Zache³mia w Górach Œwiêtokrzyskich, gdzie
w kamienio³omie nagrano sceny ukazuj¹ce sposób poszukiwañ i metody badañ tropów. Trzyczêœciowy film BBC
o historii ¿ycia na Ziemi zostanie wyemitowany pod
koniec 2013 r. w ogólnobrytyjskim programie BBC Two.
Opieraj¹c siê na wczeœniejszych doœwiadczeniach, mo¿na
za³o¿yæ, ¿e ogl¹dalnoœæ tego programu w samej Wielkiej
Brytanii przekroczy 10 mln widzów.
19–20.11. W Poznaniu odby³ siê XVI Miêdzynarodowy Kongres Ochrony Œrodowiska ENVICON, który
zgromadzi³ oko³o 500 uczestników. To najwiêksze w Polsce wydarzenie poœwiêcone ochronie œrodowiska tradycyjnie stanowi³o inauguracjê Miêdzynarodowych Targów
Ochrony Œrodowiska Poleko. Tegoroczna edycja kongresu
poœwiêcona by³a m.in. zagadnieniom zwi¹zanym z gospodark¹ wodno-œciekow¹ (sesje: „Polski rynek gospodarki
wodno-œciekowej” i „Gospodarka wodno-œciekowa – prawo
i finansowanie inwestycji”) oraz z gospodark¹ odpadami
(sesje: „Gospodarka odpadami miêdzy regionem a gmin¹ –
rola administracji publicznej” i „Polski rynek gospodarki
odpadami”). W spotkaniu wziêli udzia³ reprezentanci administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, przedstawiciele polskich i zagranicznych przedsiêbiorstw, jak równie¿ eksperci
w dziedzinach gospodarki odpadami i gospodarki wodno-œciekowej.
19–20.11. W Pañstwowym Instytucie Geologicznym –
Pañstwowym Instytucie Badawczym w Warszawie odby³o
siê spotkanie uczestników projektu „SubCoast. Developing a GMES-service for monitoring and forecasting subsidence hazards in coastal lowland areas around Europe”
(„SubCoast. Rozwój systemu GMES dla monitorowania
i przewidywania zagro¿eñ powodowanych przez subsydencjê na obszarach wybrze¿y mórz europejskich”). Jest to
projekt miêdzynarodowy realizowany w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. PIG-PIB bierze w nim
udzia³ jako jeden z 12 partnerów, wœród których znajduj¹
siê instytucje naukowe, s³u¿by geologiczne oraz firmy teledetekcyjne z Danii, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Wielkiej
Brytanii i W³och. W ramach SubCoast s¹ prowadzone
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badania nad osiadaniem terenu, erozj¹ oraz ruchami neotektonicznymi na obszarach wybrze¿y mórz europejskich.
PIG-PIB koordynuje prace w testowym obszarze „Ba³tyk”,
który obejmuje wybrze¿a Danii, Litwy i Polski. Polskim
obszarem testowym jest wybrze¿e Zatoki Gdañskiej. Pozosta³e dwa obszary testowe to delta Renu i Mozy w Holandii
oraz rejon Emilia-Romania we W³oszech.
19–21.11. W Obrzycku k. Poznania odby³o siê 19. Spotkanie Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego pod has³em „Meteorites: insights into planet
composition”.
20–23.11. W Poznaniu odby³a siê 24. edycja Miêdzynarodowych Targów Ochrony Œrodowiska Poleko 2012
po³¹czona z Miêdzynarodowymi Targami Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA oraz Targami Produktów i Us³ug
dla Samorz¹dów Lokalnych GMINA. Zgromadzi³y one 550
uczestników z 19 krajów. Zaprezentowano niemal 80 rynkowych nowoœci oraz zorganizowano przesz³o 40 debat
i konferencji. Zakres tematyczny targów obejmowa³ m.in.
wodê i œcieki, odpady i gleby, recykling, powietrze, klimat,
energiê odnawialn¹, doradztwo i instytucje ochrony œrodowiska oraz rekultywacjê. W ramach Poleko przygotowano
cztery ekspozycje tematyczne: Salon Czystej Energii, Salon
Recyklingu, Salon Aparatury Kontrolno-Pomiarowej oraz
Salon Nauka dla Œrodowiska. Wœród wystawców by³ równie¿ Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy. Ekspozycja instytutu poœwiêcona by³a przede
wszystkim œrodowiskowym aspektom poszukiwañ gazu
³upkowego, sk³adowania CO2 w strukturach geologicznych oraz energii geotermalnej. PIG-PIB znalaz³ siê wœród
laureatów nagrody „Acanthus Aureus”, przyznawanej przez
Miêdzynarodowe Targi Poznañskie za stoisko najbardziej
sprzyjaj¹ce realizacji strategii marketingowej firmy na
targach. Targi odwiedzi³o blisko 22 tys. osób.
21.11. W Warszawie odby³a siê konferencja „Polski gaz
ziemny 2020 – prawo, podatki, perspektywy” zorganizowana przez Organizacjê Polskiego Przemys³u Poszukiwawczo-Wydobywczego i Izbê Gospodarcz¹ Gazownictwa. Mia³a
ona formê debaty na temat przysz³oœci energetycznej
Polski oraz wp³ywu rozwoju rynku gazu ziemnego na
gospodarkê krajow¹, przede wszystkim w kontekœcie poszukiwañ gazu z ³upków. By³o to pierwsze zainicjowane przez
bran¿ê Oil & Gas otwarte spotkanie przedstawicieli sektora
gazowniczego oraz strony rz¹dowej. W konferencji uczestniczyli cz³onkowie rz¹du i samorz¹dów, reprezentanci firm
z bran¿y poszukiwawczo-wydobywczej oraz eksperci
rynku gazowego, którzy dyskutowali nad modelem wsparcia procesu poszukiwañ i eksploatacji b³êkitnego paliwa
w Polsce. Uczestnicy debatowali o najwa¿niejszych aspektach rozwoju rynku gazu ziemnego w naszym kraju –
regulacjach prawnych i instytucjonalnych sprzyjaj¹cych
efektywnym poszukiwaniom i przemys³owemu wydobyciu gazu, mechanizmach podatkowych i fiskalnych oraz
ich wp³ywie na rozwój sektora gazowego i energetycznego,
a tak¿e o promocji rozwoju rynku gazu, i jego wp³ywie na
polsk¹ gospodarkê oraz zastosowaniu w³asnych technologii poszukiwañ i wydobycia surowców. Konferencja odby³a
siê pod honorowym patronatem Ministerstwa Œrodowiska,

Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Skarbu Pañstwa,
wzi¹³ w niej udzia³ m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska, g³ówny geolog kraju Piotr WoŸniak
(wiêcej informacji o konferencji znajduje siê na str. 13).
21–23.11. W Krakowie odby³a siê XXII Ogólnopolska
Szko³a Gospodarki Wodnej pod has³em „Zrównowa¿one
gospodarowanie wod¹ w œwietle zmian klimatu” zorganizowana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej –
Pañstwowy Instytut Badawczy oraz Sekcjê Systemów
Gospodarki Wodnej Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk. Spotkanie umo¿liwi³o wymianê
doœwiadczeñ oraz doskonalenie wiedzy w zakresie szeroko
rozumianej gospodarki wodnej, a tak¿e upowszechnianie
wyników prac projektowych i badawczych prowadzonych
przez jej uczestników. Program obejmowa³ zagadnienia
zwi¹zane ze zrównowa¿onym gospodarowaniem zasobami wodnymi w œwietle mo¿liwych zmian klimatycznych
i gospodarczych. Adresatami spotkania byli specjaliœci
z uczelni i naukowych instytutów badawczych, eksperci
w dziedzinie administracji wodnej oraz wszyscy zainteresowani problematyk¹ zrównowa¿onego gospodarowania
wod¹.
22.11. Zakoñczy³ siê nabór wniosków w pierwszym
konkursie w ramach programu „Blue Gas – Polski Gaz
£upkowy” realizowanego przez Narodowe Centrum Badañ
i Rozwoju oraz Agencjê Rozwoju Przemys³u. Program
ukierunkowany jest na rozwój technologii zwi¹zanych
z wydobyciem gazu ³upkowego w Polsce i ich wdro¿enie
w dzia³alnoœci gospodarczej operuj¹cych w Polsce przedsiêbiorstw. Wyniki naboru zostan¹ og³oszone na prze³omie
lutego i marca 2013 r. Dofinansowane bêd¹ prace badawczo-rozwojowe oraz badania przemys³owe, których celem
jest rozwój innowacyjnych technologii zwi¹zanych z wydobyciem gazu ³upkowego w Polsce. Program finansowany
jest ze œrodków publicznych, przekazanych przez NCBR
jako dotacja celowa ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego, oraz z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiêbiorców,
którym dysponuje ARP. Na realizacjê programu „Blue
Gas – Polski Gaz £upkowy” przeznaczono ³¹cznie kwotê
500 mln z³. Kolejny nabór wniosków zostanie og³oszony
w 2013 r.
22–24.11. We Wroc³awiu odby³y siê poœwiêcone geodynamice Sudetów warsztaty – 13th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas – zorganizowane przez Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu
oraz Instytut Mechaniki i Struktury Górotworu Czeskiej
Akademii Nauk w Pradze. Patronat nad spotkaniem obj¹³
Komitet Geodezji Polskiej Akademii Nauk.
24–25.11. W Warszawie podczas Miêdzynarodowej
Gie³dy Bi¿uterii i Minera³ów mo¿na by³o odwiedziæ stoiska ponad 200 wystawców, którzy prezentowali okazy
minera³ów i skamienia³oœci oraz niezwykle efektowne
wyroby jubilerskie. Zorganizowano tak¿e edukacyjn¹
krainê dla m³odzie¿y – Geolandiê, gdzie dzieci pod opiek¹
pedagogów mog³y uczestniczyæ w ró¿nych zabawach
edukacyjnych.
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26–30.11. W Instytucie Geologii Stosowanej Wydzia³u
Górnictwa i Geologii Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach
odby³ siê cykl wyk³adów podczas spotkania pod nazw¹
Applied Geology Week, które obj¹³ patronatem dyrektor
Instytutu Geologii Stosowanej WG PŒ prof. dr hab. in¿.
Krystian Probierz. W ramach programu Erasmus zaproszeni
goœcie z partnerskich uczelni z Niemiec, Turcji i S³owenii
poprowadzili dla studentów wyk³ady z zakresu geologii,
górnictwa, a tak¿e ochrony œrodowiska. Tego typu spotkania od kilku lat odbywaj¹ siê w Wy¿szej Technicznej
Szkole Zawodowej im. Georgiusa Agricoli w Bochum,
a w tym roku po raz drugi Applied Geology Week zorganizowano na Politechnice Œl¹skiej w Gliwicach.
30.11. Prezydent RP Bronis³aw Komorowski wrêczy³
akty nominacyjne nauczycielom akademickim i pracownikom nauki i sztuki. Nowo mianowani profesorowie reprezentuj¹ nauki m.in. medyczne, humanistyczne i techniczne. Prezydent, gratuluj¹c naukowcom, podkreœli³, ¿e ich
sukces bêdzie s³u¿y³ instytucjom, z którymi wspó³pracuj¹,
oraz ca³ej polskiej nauce. W gronie wyró¿nionych s¹ pracownicy polskich uczelni i instytutów oraz przedstawiciel
National Research Council w Kanadzie. Nominacje profesorskie otrzyma³o 59 uczonych, wœród nich tak¿e zwi¹zani
z naukami o Ziemi: Mariusz Kulesza z Uniwersytetu £ódzkiego, Maciej Pietrzak z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Krzysztof Szama³ek z Uniwersytetu
Warszawskiego.
30.11. Minister nauki i szkolnictwa wy¿szego prof. dr
hab. Barbara Kudrycka powo³a³a cz³onków Rady Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju. Rada NCBR, jako cia³o
doradcze i opiniotwórcze, wypowiada siê w sprawach
okreœlania zadañ badawczych s³u¿¹cych realizacji strategicznych programów badañ naukowych i rozwojowych, a
tak¿e warunków konkursów na wykonanie prac badawczych. W jej sk³ad wchodz¹ przedstawiciele prezydenta RP,
administracji rz¹dowej, a tak¿e wybitne osobistoœci reprezentuj¹ce œrodowiska naukowe, gospodarcze i finansowe.
Wœród cz³onków rady zg³oszonych przez œrodowiska naukowe znalaz³ siê prof. Antoni Tajduœ, rektor Akademii
Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica w Krakowie
w latach 2005–2008 i 2008–2012.
30.11. W Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk odby³o siê seminarium pod tytu³em „Metody poœrednie w badaniach klimatu
– przesz³oœæ, teraŸniejszoœæ, przysz³oœæ”. Oprócz klimatologów wziêli w nim udzia³ przedstawiciele innych dyscyplin nauki, m.in. geologii. Przybli¿ono zagadnienia
dotycz¹ce wybranych metod rekonstrukcji klimatu, mo¿liwoœci ich wykorzystania oraz mankamenty. Seminarium
zorganizowa³y Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie
Klimatologów Polskich oraz Instytut Geografii Fizycznej
Wydzia³u Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu
Warszawskiego.
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1–2.12. W Krakowie odby³a siê 46. Miêdzynarodowa
Wystawa i Gie³da Minera³ów, Skamienia³oœci i Wyrobów
Jubilerskich zorganizowana pod patronatem rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica w Krakowie, dziekana Wydzia³u Geologii, Geofizyki i Ochrony
Œrodowiska AGH, prezesa Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego oraz Komitetu Dnia Górnika AGH.
4.12. Na terenie ca³ego kraju obchodzono Barbórkê –
œwiêto, w którym górnicy i geolodzy szczególn¹ czeœæ
oddaj¹ swojej patronce œwiêtej Barbarze.
5.12. Minister œrodowiska Marcin Korolec powo³a³
nowy Zarz¹d Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej. Nowym prezesem zarz¹du NFOŒiGW
zosta³a Ma³gorzata Skucha. Na jej zastêpców minister Korolec powo³a³ Jacka Gdañskiego, Barbarê Koszu³ap i Krystiana Szczepañskiego. Nowy zarz¹d rozpocznie prace
1 stycznia 2013 r. Do tego czasu obowi¹zki bêdzie pe³niæ
dotychczasowe kierownictwo.
7–8.12. W Warszawie, w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, odby³a siê
II Konferencja Geoarcheologiczna pod tytu³em „Nekropola memficka (Egipt) w œwietle badañ geoarcheologicznych i œrodowiskowych” poœwiêcona zmianom klimatycznym i œrodowiskowym zarejestrowanym w depozytach naturalnych i antropogenicznych w rejonie nekropolii
memfickiej, na stanowiskach takich jak Abu Roasz, Giza,
Abusir, Sakkara, Meidum i Memfis (Mit Rahina). Konferencja umo¿liwi³a wymianê informacji miêdzy archeologami,
sedymentologami, geografami, klimatologami i naukowcami innych specjalnoœci. Spotkanie mia³o na celu równie¿
nawi¹zanie œcis³ej wspó³pracy miêdzy badaczami i zapocz¹tkowanie nowych projektów badawczych. W konferencji
wziêli udzia³ badacze z kilku krajów (Wielka Brytania,
Australia, Niemcy, Czechy, Litwa). Organizatorami spotkania by³y Instytut Archeologii Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, Instytut Kultur Œródziemnomorskich
i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, Czeski Instytut
Egiptologii Uniwersytetu Karola w Pradze i Wydzia³ Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.
12.12. W Krakowie odby³a siê uroczystoœæ powo³ania
nowych cz³onków Rady Narodowego Centrum Nauki.
Dwunastu profesorów z ca³ej Polski otrzyma³o nominacje
z r¹k podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego Jacka Guliñskiego. Rada NCN to organ
odpowiedzialny przede wszystkim za kszta³t konkursów
NCN, w których naukowcy mog¹ siê ubiegaæ o pieni¹dze
na badania realizowane w polskich uczelniach, instytutach i innych jednostkach. Rada sk³ada siê z 24 wybitnych
naukowców, reprezentuj¹cych trzy kierunki badañ naukowych: nauki humanistyczne, spo³eczne i o sztuce, nauki
œcis³e i techniczne oraz nauki o ¿yciu. Co dwa lata zmienia
siê po³owa sk³adu rady.

