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KALENDARIUM
Opracowa³a Maja Kowalska1

Przegl¹d wa¿niejszych wydarzeñ2
15 maja–15 czerwca
16–17.05. W ca³ej Europie obchodzono Noc Muzeów 2015, podczas której
mo¿na by³o bezp³atnie zwiedzaæ muzea
i wiele innych instytucji kulturalnych.
W tym roku obchody odby³y siê równie¿
w Muzeum Geologicznym Pañstwowego
Instytutu Geologicznego – Pañstwowego
Instytutu Badawczego (PIG-PIB) w Warszawie. Zwiedzaj¹cym zosta³a udostêpniona sta³a ekspozycja oraz wystawa fotografii „Islandia –
wyspa czterech ¿ywio³ów”. Zorganizowano tak¿e prelekcjê „Wyjœcie roœlin na l¹d” oraz Podchody w Muzeum –
grê, w której uczestnicy za pomoc¹ wskazówek szukali
ukrytych w ró¿nych miejscach sali wystawowej okazów
i zagadek. Pierwsza Noc Muzeów odby³a siê w Berlinie
w 1997 r. W 2001 r. przekszta³ci³a siê w imprezê o zasiêgu
ogólnoeuropejskim, w której udzia³ bierze obecnie ok. 120
miast. W Polsce Noc Muzeów jest organizowana od 2003 r.
i zawsze cieszy siê ogromnym zainteresowaniem. Ide¹
akcji jest propagowanie kultury poprzez udostêpnienie
w godzinach wieczornych i nocnych muzeów, galerii itp.
oraz organizowanie specjalnych wydarzeñ temu towarzysz¹cych.
18–19.05. W Berlinie odby³ siê 6. Petersberg Climate
Dialogue, w którym uczestniczyli ministrowie ds. œrodowiska i klimatu z ok. 35 krajów. Celem spotkania by³o podsumowanie przygotowañ do Konferencji Stron Ramowej
Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu w Pary¿u. Jedn¹
z wa¿niejszych poruszonych spraw by³a kwestia finansowania dzia³añ klimatycznych. Na spotkaniu Polskê reprezentowa³ Marcin Korolec, sekretarz stanu w Ministerstwie
Œrodowiska, pe³nomocnik rz¹du ds. polityki klimatycznej.
W wydarzeniu udzia³ wziêli tak¿e m.in. kanclerz Niemiec
Angela Merkel i prezydent Francji Francois Hollande.
Pierwsze spotkanie z cyklu Petersberg Climate Dialogue
odby³o siê w 2010 r., po szczycie klimatycznym w Kopenhadze w 2009 r. Polska uczestniczy³a we wszystkich spotkaniach Petersberg Climate Dialogue.
18–21.05. W Pañstwowym Instytucie Geologicznym –
Pañstwowym Instytucie Badawczym w Warszawie odby³o
siê spotkanie miêdzynarodowej Grupy Roboczej ds. Granicy Oksfordu i Kimerydu, tzw. Grupy Kimerydzkiej, Podkomisji Stratygrafii Jury z Komisji Stratygrafii Miêdzynarodowej Unii Nauk Geologicznych. Dyskutowano nad

wyró¿nieniem œwiatowego wzorca granicy (GSSP), który
jest proponowany w obszarach borealnych na wyspie Skye
w Szkocji, oraz jej korelacji z profilami obszarów tetydzkich – zw³aszcza strefy submedyterañskiej, do której w
jurze nale¿a³a przewa¿aj¹ca czêœæ Polski. Po spotkaniu
odby³a siê wycieczka w okolice Bobrowników i £obodna
na Wy¿ynie Wieluñskiej.
19.05. Podczas uroczystej gali w Teatrze Kamienica
og³oszono wyniki konkursu Kampania Spo³eczna Roku
2014. Nagrody i wyró¿nienia wrêczono 25 kampaniom
z 74 zg³oszonych do rywalizacji. Jurorzy oceniali nie tylko
kreacjê i estetykê, ale ca³okszta³t dzia³añ komunikacyjnych, w tym równie¿ dobór odpowiednich narzêdzi i efektywnoœæ. W kategorii „Kampanie o tematyce ekologicznej”
nagrodê otrzyma³a kampania „Dom, który dla mnie
oszczêdza”, przygotowana dla Ministerstwa Œrodowiska
przez Fabrykê Komunikacji Spo³ecznej we wspó³pracy
z Domem Mediowym Codemedia. Jury, przyznaj¹c nagrodê tej akcji, doceni³o niekonwencjonalne podejœcie w motywacji do dzia³añ ekologicznych, dowcipn¹ symbolikê
przekazu oraz formy przekazu dostosowane odpowiednio
dla odbiorców. Organizatorami konkursu byli portal kampaniespoleczne.pl i Fundacja Komunikacji Spo³ecznej,
a partnerami strategicznymi Polpharma i Jet Line Outdoor.
19–22.05. W Wieliczce odby³a siê Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa „O!SUWISKO”, podczas której
zaprezentowano wyniki realizacji dwóch etapów projektu
System Os³ony Przeciwosuwiskowej (SOPO). Podstawowym celem przesiêwziêcia jest rozpoznanie i udokumentowanie wszystkich osuwisk i terenów potencjalnie zagro¿onych ruchami masowymi w Polsce oraz za³o¿enie systemu monitoringu na wybranych osuwiskach. Do tej pory
w ramach programu zweryfikowano dane dotycz¹ce osuwisk w Polsce pozakarpackiej oraz rozpoznano ponad
50 tys. osuwisk w rejonie karpackim. Nastêpny etap, obejmuj¹cy kolejne zagro¿one regiony, rozpocznie siê w przysz³ym roku. Konferencja zosta³a skierowana do œrodowisk
badawczo-naukowych oraz administracji samorz¹dowej
i pañstwowej. Program obejmowa³ sesje poœwiêcone m.in.
problematyce rejestracji i kartografii osuwisk, monitoringu
i zabezpieczeñ na osuwiskach oraz zagadnieniom legislacyjnym. Poruszano równie¿ tematy praktycznych aspektów
zabezpieczania osuwisk z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci
ekonomicznych i technicznych. Konferencja zorganizowa-
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na przez PIG-PIB odby³a siê pod patronatem ministerstw:
administracji i cyfryzacji, infrastruktury i rozwoju oraz œrodowiska, a tak¿e Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt SOPO, realizowany
przez Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy
Instytut Badawczy od 2006 r. na zamówienie ministra
œrodowiska, jest finansowany ze œrodków NFOŒiGW.
19–24.05. Na wybrze¿u odby³ siê Ba³tycki Festiwal
Nauki, podczas którego zorganizowano Naukowy Piknik
Geologiczny. By³a to kolejna edycja cyklicznej imprezy
popularnonaukowej organizowanej od 2003 r. przez wy¿sze uczelnie województwa pomorskiego, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty bran¿owe oraz
zwi¹zane z nauk¹ œrodowiska pozauczelniane. W organizacjê imprezy w³¹czyli siê pracownicy Oddzia³u Geologii
Morza PIG-PIB, którzy zorganizowali wycieczki geologiczne wzd³u¿ klifu or³owskiego oraz lekcje rozpoznawania ska³ wystêpuj¹cych na pla¿y.
20.05. Odby³o siê ostatnie posiedzenie Rady M³odych
Naukowców IV Kadencji. Jest to cia³o doradcze ministra
nauki i szkolnictwa wy¿szego, które zajmuje siê przede
wszystkim kwestiami rozwoju oraz karier pocz¹tkuj¹cych
badaczy. Rada dzia³a równie¿ na rzecz wprowadzenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postêpowania przy
rekrutacji pracowników naukowych w jednostkach naukowych. Cz³onkami rady s¹ m³odzi naukowcy z wybitnymi
osi¹gniêciami, którzy nie ukoñczyli 35. roku ¿ycia i ciesz¹
siê uznaniem w œrodowisku akademickim. Podczas spotkania podsumowano dzia³alnoœæ IV Kadencji Rady. W posiedzeniu uczestniczy³a prof. Lena Kolarska-Bobiñska.
Minister nauki podziêkowa³a za dotychczasow¹ wspó³pracê i wsparcie resortu w dzia³aniach na rzecz m³odych
naukowców. Nabór wniosków do kolejnej kadencji rady
zakoñczy³ siê 16 maja, niebawem MNiSW og³osi jej sk³ad.
20.05. W Barcelonie podczas pierwszego dnia 18. Forum
Ekoinnowacji organizowanego przez Komisjê Europejsk¹
zosta³y wrêczone nagrody EMAS Awards 2015, nazywane
œrodowiskowymi Oskarami. System ekozarz¹dzania i audytu EMAS to nowoczesne narzêdzie zarz¹dzania, nastawione na osi¹ganie efektów w zakresie ochrony œrodowiska
oraz oszczêdnoœci energii i zasobów. Tematem wiod¹cym
tegorocznej edycji konkursu by³y skuteczne innowacje ekologiczne wspieraj¹ce poprawê dzia³alnoœci œrodowiskowej.
Organizuj¹c tegoroczn¹ edycjê EMAS Awards, Komisja
Europejska zdecydowa³a uhonorowaæ osi¹gniêcia organizacji, które wyró¿niaj¹ siê w dziedzinie ekoinnowacji.
Wœród 22 podmiotów nominowanych w 6 kategoriach znalaz³y siê 3 polskie organizacje: CEMEX Polska Sp. z o.o.,
oddzia³ Che³m – w kategorii „Du¿e organizacje sektora
prywatnego”, Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji
Okrêgu Czêstochowskiego S.A. – „Du¿e organizacje sektora publicznego” oraz Regionalne Centrum Gospodarki
Wodno-Œciekowej S.A. z Tych – „Ma³e organizacje sektora publicznego”. G³ówn¹ nagrodê w swojej kategorii
zdoby³o Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Œciekowej S.A., które jest krajowym i europejskim liderem w sektorze gospodarki wodno-œciekowej pod wzglêdem wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii. Przyznaj¹c tê
nagrodê, podkreœlono wyniki firmy w zakresie ci¹g³ego
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doskonalenia systemu ekozarz¹dzania i audytu, m.in.
poprzez optymalizacjê procesów i wdra¿ane rozwi¹zania
technologiczne. Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Œciekowej S.A. zosta³o równie¿ docenione za œwiadomoœæ ekologiczn¹ i spo³eczn¹ odpowiedzialnoœæ biznesu.
22.05. Na ca³ym œwiecie œwiêtowano ustanowiony przez
Organizacjê Narodów Zjednoczonych Miêdzynarodowy
Dzieñ Ró¿norodnoœci Biologicznej. Jest on obchodzony
w dniu wejœcia w ¿ycie konwencji na temat ró¿norodnoœci
biologicznej, która stanowi jedno z najwa¿niejszych przyrodniczych porozumieñ miêdzynarodowych. Tegoroczne
has³o przewodnie spotkania brzmia³o: „Ró¿norodnoœæ biologiczna dla zrównowa¿onego rozwoju”. Z okazji obchodów œwiêta na ca³ym œwiecie prowadzone s¹ dzia³ania na
rzecz ochrony zagro¿onych gatunków roœlin i zwierz¹t.
27.05. W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
odby³a siê konferencja „GIS w in¿ynierii œrodowiska”.
Celem konferencji by³a popularyzacja rozwi¹zañ GIS
w analizach œrodowiskowych, m.in. hydrologii, meteorologii, projektowaniu infrastruktury sieciowej, prognozowaniu ryzyka œrodowiskowego. Patronat medialny nad tym
wydarzeniem objê³a redakcja miesiêcznika GEODETA
i portalu Geoforum.pl. Konferencja zosta³a zorganizowana
przez KNGK Geoinformatyka z Wydzia³u Geodezji Górniczej i In¿ynierii Œrodowiska AGH przy wspó³pracy ze
Studenckim Ko³em Naukowym Hydrogeomatyków „Szuwarek” z Politechniki Krakowskiej oraz Ko³em Naukowym Leœników z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
28.05. W Warszawie odby³ siê fina³ konkursu „Nasza
Ziemia – œrodowisko przyrodnicze wczoraj, dziœ i jutro”.
Tegoroczna, XVI edycja konkursu zosta³a zorganizowana
pod has³em „Skrzydlaty eksperyment Ziemi”. Do rywalizacji zg³oszono ponad 3 tys. prac. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych otrzymali indeksy Wydzia³u Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagielloñskiego. Konkurs zosta³ zorganizowany przez
PIG-PIB wspólnie z litewsk¹ S³u¿b¹ Geologiczn¹. Patronat nad imprez¹ objêli m.in. S³awomir Brodziñski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska, g³ówny geolog
kraju oraz Jego Ekscelencja Pan Šarunas Adomavièius,
Ambasador Republiki Litewskiej w Polsce.
1.06. Odby³o siê Polsko-Francuskie Forum Nauki
i Innowacji zorganizowane wspólnie przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, Ambasadê Francji i Instytut Francuski w Polsce. Dyskutowano na temat wspó³pracy
pomiêdzy naukowcami oraz mo¿liwoœciami polskich badaczy w europejskich konkursach grantowych.
1.06. Przemys³aw £agodzki obj¹³ stanowisko dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Doktor
Przemys³aw £agodzki jest absolwentem Akademii Rolniczej w Szczecinie i doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Szczeciñskiego. Jest autorem kilkudziesiêciu
publikacji w zakresie rachunkowoœci zarz¹dczej, sprawozdawczoœci finansowej oraz zarz¹dzania œrodowiskiem.
Wczeœniej by³ m.in. dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska w Szczecinie i pe³ni³ obowi¹zki zastêpcy
dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
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2.06. W siedzibie Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Pary¿u otwarto wystawê fotograficzn¹ „Polskie Parki Narodowe”. W ceremonii wzi¹³
udzia³ sekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska Marcin
Korolec. Wystawa to wspólny projekt Ministerstwa Œrodowiska i parków narodowych, powsta³a w 2012 r. i by³a
dotychczas prezentowana m.in. w 18 parkach narodowych
oraz na terenie Ambasady RP w Hadze. Do tej pory obejrza³o j¹ ponad 70 tys. odwiedzaj¹cych. Ekspozycja sk³ada
siê z 23 fotografii przedstawiaj¹cych najpiêkniejsze i najcenniejsze pod wzglêdem przyrodniczym miejsca oraz
gatunki wystêpuj¹ce w polskich parkach narodowych.
Mo¿na j¹ podziwiaæ w Pary¿u do koñca wrzeœnia, m.in. na
terenie Ambasady RP w Pary¿u oraz w trakcie obchodów
Europejskich Dni Dziedzictwa.
2.06. Rada Ministrów przyjê³a projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony œrodowiska oraz niektórych
innych ustaw przed³o¿onych przez ministra œrodowiska.
Celem nowelizacji jest zmniejszenie liczby awarii w zak³adach stwarzaj¹cych ryzyko wyst¹pienia powa¿nego
zagro¿enia, a w razie ich wyst¹pienia zapewnienie najwy¿szego poziomu ochrony ludzi i œrodowiska. Podniesienie
bezpieczeñstwa funkcjonowania zak³adów przemys³owych
bêdzie realizowane m.in. poprzez wdro¿enie odpowiednich systemów i procedur s³u¿¹cych zarz¹dzaniu i kontroli
zagro¿eñ zwi¹zanych z substancjami niebezpiecznymi. Zostanie na³o¿ony obowi¹zek wprowadzenia przez wszystkie
zak³ady podlegaj¹ce omawianym regulacjom systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem gwarantuj¹cego lepsz¹ ochronê
ludzi i œrodowiska. Zmianie ulegnie wykaz substancji,
których sk³adowanie na terenie zak³adów stwarza niebezpieczeñstwo. Wzmocnione zostan¹ tak¿e wymogi dotycz¹ce kontroli zak³adów objêtych omawianymi przepisami
oraz dostêpu spo³eczeñstwa do informacji publicznej na
ten temat, ogólnie dostêpne bêd¹ równie¿ zasady i instrukcje dotycz¹ce sposobów postêpowania w przypadku wyst¹pienia zagro¿enia.
2.06. Og³oszone zosta³y kryteria i tryb oceny czasopism naukowych. Komunikat wraz ze szczegó³owymi
informacjami znajduje siê na stronie MNiSW. Dla czasopism naukowych, które nie posiadaj¹ wspó³czynnika wp³ywu Impact Factor, ankiety w celu poddania ich ewaluacji
wype³nia siê w formie elektronicznej. Nale¿y je wype³niæ
w kreatorze ankiety aplikacyjnej czasopisma naukowego.
Kreator zosta³ udostêpniony w dniu 15 czerwca 2015 r. i bêdzie otwarty do 15 lipca.
9–10.06. Na Stadionie Narodowym w Warszawie odby³o siê Krajowe Forum Wodne 2015. Spotkanie zosta³o
poœwiêcone strategicznym dla gospodarowania i zarz¹dzania wodami w Polsce dokumentom: aktualizacji Planów
gospodarowania wodami oraz Planom Zarz¹dzania Ryzykiem Powodziowym. Rozmowy na temat gospodarki wodnej w kraju prowadzili przedstawiciele wszystkich grup,
które kszta³tuj¹ i s¹ zainteresowane polsk¹ gospodarkê
wodn¹: administracji rz¹dowej, samorz¹dowej, naukowców, przedstawiciele bran¿ wodnych, przedsiêbiorców
oraz organizacji pozarz¹dowych. Forum zosta³o zorganizowane przez Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej pod

honorowym patronatem ministra œrodowiska Macieja Grabowskiego.
9–10.06. Na Zamku Lubelskim w Lublinie odby³a siê
Miêdzynarodowa Konferencja ECOFORUM „Po pierwsze
œrodowisko”. S¹ to cykliczne spotkania z zakresu ekologii,
zainicjowane szeœæ lat temu przez prezydenta miasta Lublina – Krzysztofa ¯uka. Konferencja stanowi okazjê do
wymiany pomys³ów oraz doœwiadczeñ w zakresie skutecznej ochrony œrodowiska. Podczas jej trwania odby³y siê
liczne wyk³ady i prezentacje, a tak¿e spotkania oraz dyskusje eksperckie. ECOFORUM pozwala na podjêcie dialogu przedstawicieli ró¿nych œrodowisk w trosce o wypracowanie œcie¿ki rozwoju chroni¹cej œrodowisko naturalne.
Honorowy patronat nad tegoroczn¹ edycj¹ konferencji
obj¹³ Janusz Piechociñski – wicepremier, minister gospodarki, W³odzimierz Karpiñski – minister skarbu pañstwa
oraz Maciej Grabowski – minister œrodowiska. Podczas
spotkania zosta³o podpisane z miastem Lublin pierwsze
porozumieniew ramach projektu Ministerstwa Œrodowiska
pt. „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla
miast powy¿ej 100 tys. mieszkañców”. Jednym z celów
projektu jest przekonanie w³adz lokalnych, ¿e istnieje
potrzeba adaptacji do tych zmian.
10.06. W Wy¿szej Szkole Technicznej w Katowicach
w ramach VII Œl¹skiego Forum Inwestycji, Budownictwa
i Nieruchomoœci odby³o siê 72. spotkanie Forum „Energia –
Efekt – Œrodowisko”, zorganizowane przez NFOŒiGW.
Tematem spotkania by³a „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oraz budownictwo energooszczêdne
kluczowym elementem zrównowa¿onego rozwoju”.
10–12.06. W £odzi odby³a siê VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzêdu pt. „Dynamika zmian roœlinnoœci
Ni¿u Polskiego w dobie póŸnoglacjalnych zmian klimatu
i narastania antropopresji w holocenie”. Towarzyszy³y jej
dwie sesje terenowe obejmuj¹ce: Kujawy i Kotlinê Kolsk¹
oraz Wzniesienia £ódzkie i Równinê £owicko-B³oñsk¹.
Spotkanie zosta³o zorganizowane przez Katedrê Geomorfologii i Paleogeografii Wydzia³u Nauk Geograficznych
Uniwersytetu £ódzkiego, Komitet Badañ Czwartorzêdu
PAN oraz PIG-PIB.
11.06. W województwie œl¹skim odby³o siê pi¹te posiedzenie Pañstwowej Rady Ochrony Œrodowiska. Spotkanie
by³o poœwiêcone g³ównie tematyce zwi¹zanej z ochron¹
powietrza. W obradach uczestniczyli minister œrodowiska
Maciej Grabowski, przedstawiciele regionalnych instytucji
ochrony œrodowiska, a tak¿e wiceminister zdrowia Beata
Ma³ecka-Libera oraz cz³onek zarz¹du województwa œl¹skiego Gabriela Lenartowicz. W trakcie posiedzenia dyskutowano na temat ochrony powietrza w œwietle problemów
zdrowotnych, a tak¿e kwestii dotycz¹cych wojewódzkich
programów ochrony œrodowiska i systemu gospodarki
odpadami w Polsce. Podczas konferencji prasowej, po
zakoñczeniu obrad rady, minister œrodowiska Maciej Grabowski podpisa³ z prezydentem D¹browy Górniczej porozumienie ws. opracowania planu adaptacji do zmian
klimatu. D¹browa Górnicza to drugie po Lublinie miasto,
które w³¹czy³o siê w projekt Ministerstwa Œrodowiska
„Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla
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miast powy¿ej 100 tys. mieszkañców”. Projekt ma na celu
doprowadzenie do przedstawienia, w perspektywie do dwóch
lat, planu konkretnych mo¿liwych dzia³añ, które ogranicz¹
wp³yw klimatu na funkcjonowanie miasta i ogranicz¹ ryzyko zwi¹zane np. z ulewnymi deszczami, falami upa³ów
czy niszcz¹cymi wichurami.
11.06. W auli Instytutu Biocybernetyki i In¿ynierii Biomedycznej im. Macieja Na³êcza PAN w Warszawie odby³a
siê 130. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii
Nauk, podczas której wybrano prof. Stefana Malepszego na
stanowisko wiceprezesa PAN. Profesor (cz³onek korespondent PAN od 2004 r.) jest specjalist¹ z zakresu genetyki
i biotechnologii. Prowadzi badania nad podstawami ulep-
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szania genetycznego roœlin, poznaniem sposobu dzia³ania
genów odpowiedzialnych za proces embriogenezy somatycznej w kulturze in vitro oraz uwarunkowaniami biologicznymi i metodycznymi skutecznego stosowania modyfikacji genetycznych i wytwarzaniem roœlin genetycznie zmodyfikowanych przydatnych w gospodarce. Pracuje w Szkole
G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a w latach
2011–2015 by³ przewodnicz¹cym Rady Kuratorów Wydzia³u II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN oraz cz³onkiem Prezydium PAN. W drugiej czêœci 130. Sesji ZO PAN
prof. Andrzej Zoll, przewodnicz¹cy Komisji do spraw etyki
w nauce, przedstawi³ sprawozdanie z dzia³alnoœci komisji
w 2014 r. Zgromadzenie przyjê³o tak¿e sprawozdania finansowe i z dzia³alnoœci merytorycznej akademii w 2014 r.

