
ralnego, surowców mineralnych, wulkanizmu, trzêsieñ
ziemi, osuwisk, gleby, wód i oceanu. Jedn¹ z g³ównych
sesji bêdzie: Kupferschiefer 2010, w ramach której zostan¹
przedstawione zagadnienia dotycz¹ce mineralizacji krusz-
cowej w utworach kontaktu cechsztynu i czerwonego
sp¹gowca basenu œrodkowoeuropejskiego. Przewidywana
jest nie tylko prezentacja najnowszych wyników poszuki-
wañ i badañ tej mineralizacji, lecz tak¿e wymiana informa-
cji na temat archeogeologii i problemów zwi¹zanych z
historycznym rozwojem przemys³u miedziowego. Organi-
zatorzy tej sesji planuj¹ wycieczki terenowe do rejonów
niemieckiego i polskiego górnictwa miedziowego. Infor-
macje: doc. dr hab. S³awomir Oszczepalski, Pañstwowy
Instytut Geologiczny — Pañstwowy Instytut Badawczy,
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. 22-849-53-51 w. 260,
e-mail: slawomir.oszczepalski@pgi.gov.pl oraz na stronie
internetowej http://www.geodarmstadt2010.de/index.php?
Option=com_con-tent&view=article&id=129&Itemid=67&
lang=en. Informacje na stronie internetowej: www.geodarm-
stadt2010.de.

10–13.10.20102. W Darmstadt (Niemcy) odbêdzie siê
VIII Europejska Konferencja Wêglowa 8th European Coal
Conference. Informacje na stronie internetowej:
http://www.geodarmstadt2010.de/index.php?option =com_
content&view=article&id=91&Itemid=67&lang=de.

14–16.10.20102. W Zakopanem odbêdzie siê IV Kon-
ferencja z cyklu Przyroda Tatrzañskiego Parku Narodowe-
go a Cz³owiek pt. Nauka a zarz¹dzanie obszarem Tatr i ich
otoczeniem, organizowana przez Tatrzañski Park Narodo-
wy oraz Polskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk o Ziemi,
Oddzia³ Kraków. Informacje: W³adys³aw Borowiec, tel.
kom. 512-355-257, Monika £ój, tel. kom. 606-577-126,
e-mail: tatry2010@gmail.com oraz na stronie interneto-
wej: http://home.agh.edu.pl/~ptpnoz/4konferencja.html.

14–17.10.20102. W Sudetach odbêdzie siê miêdzynaro-
dowa konferencja — XVII Spotkanie Sekcji Petrologii
Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego Lamprophyres
and related mafic hypabyssal rocks: current petrological
issues, organizowane przez PTMin, Uniwersytet Wroc-
³awski, Pañstwowy instytut Geologiczny — Pañstwowy
Instytut Badawczy oraz Uniwersytet Jagielloñski. Infor-
macje: dr hab. Marek Awdankiewicz, Instytut Nauk Geolo-
gicznych, Uniwersytet Wroc³awski, ul. Cybulskiego 30,
50-205 Wroc³aw, tel. 71-375-92-91, fax 71-375-93-71,

e-mail: marek.awdankiewicz@ing.uni.wroc.pl oraz na stro-
nie internetowej: http://www.ing.uni.wroc.pl/~lamprophy-
res2010.

21–23.10.2010. W Poznaniu i Dymaczewie odbêdzie
siê konferencja hydrograficzna pt. Woda — Œrodowisko —
Zmiany, organizowana z okazji 50-lecia Zak³adu Hydrolo-
gii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu przez Wydzia³ Nauk Geograficznych
i Geologicznych UAM, Fundacjê UAM, Oddzia³ Poznañ-
ski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Komisjê
Hydrologiczn¹ Polskiego Towarzystwa Geograficznego
oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu. Informacje: dr Dariusz Wrze-
siñski, Zak³ad Hydrologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza, ul. Dziêgielowa 27, 61-680
Poznañ, tel. 61-829-62-56, e-mail: darwrze@amu.edu.pl
oraz na stronie internetowej: www.hydro2010.amu.edu.pl.

18–20.11.20102. W Poznaniu odbêdzie siê konferencja
naukowa Klimat Polski na tle klimatu Europy, organizowa-
na przez Zak³ad Klimatologii na Wydziale Nauk Geogra-
ficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu z okazji 40. rocznicy powstania Zak³adu
Klimatologii oraz 70-lecia urodzin prof. zw. dr. hab. Aloj-
zego Wosia. Informacje: Hanna Forycka-£awniczak, Zak³ad
Klimatologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Dziêgie-
lowa 27, 61-680 Poznañ, tel. 61-829-62-66, fax: 61-829-62-30,
e-mail: hannafl@amu.edu.pl oraz na stronie internetowej:
http://klimat2010.amu.edu.pl.

20–27.07.2011. W Bern (Szwajcaria) odbêdzie siê
XXVIII Kongres INQUA (International Union for Quater-
nary Research). Informacje na stronie internetowej: http://
www.inqua.tcd.ie/congress.html.

1–5.08.2011. W Trondheim (Norwegia) odbêdzie siê
kongres ICAM2011 — 10th International Congress for
Applied Mineralogy. Informacje na stronie internetowej:
www.icam 2011.org.

22–26.08.2011. W Rovaniemi (Finlandia) odbêdzie siê
miêdzynarodowe sympozjum 25th International Applied
Geochemistry Symposium (IAGS 2011). Informacje na
stronie internetowej: http:// www.iags2011.fi.

2–10.08.2012. W Brisbane (Australia) odbêdzie siê
miêdzynarodowy kongres geologiczny — 34th Interna-
tional Geological Congress (IGC). Informacje na stronie
internetowej: http://www.34igc.org.

Przegl¹d wa¿niejszych wydarzeñ
(15 stycznia 2009–15 lutego 2010)

19.01. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska,
g³ówny geolog kraju Henryk Jacek Jezierski, uczestniczy³
w posiedzeniu Sejmowej Komisji Gospodarki, Sejmowej
Komisji Ochrony Œrodowiska Zasobów Naturalnych i
Leœnictwa, Sejmowej Komisji Samorz¹du Terytorialnego i
Polityki Regionalnej oraz podkomisji nadzwyczajnej do
rozpatrzenia rz¹dowego projektu ustawy Prawo geologiczne i
górnicze.

20.01. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odby³a
siê doroczna uroczystoœæ wrêczania nagród za wybitne
osi¹gniêcia naukowe. Nagrody premiera zosta³y ustano-

wione z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk w 1994 r.
Dyplomy nagród z r¹k Donalda Tuska odebra³o 44
naukowców i 5 zespo³ów naukowych. Specjalne wyró¿nie-
nie otrzymali Grzegorz NiedŸwiedzki z Uniwersytetu War-
szawskiego i Piotr Szrek z Pañstwowego Instytutu Geo-
logicznego — Pañstwowego Instytutu Badawczego, którzy
w Górach Œwiêtokrzyskich odkryli odciski stóp najstarszych
czworono¿nych zwierz¹t l¹dowych.

21.01. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, jako
pierwsza instytucja naukowa w Polsce, udostêpni³a swoje
zasoby edukacyjne w internecie. Materia³y mog¹ byæ
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wykorzystywane przez wszystkich pod warunkiem zacho-
wania praw autorskich i u¿ywania ich w celach niekomer-
cyjnych. Projekt AGH wzorowany jest na pierwszym i
jednym z najlepszych tego typu rozwi¹zañ na œwiecie, uru-
chomionym przez Massachusetts Institute of Technology
(MIT) w Stanach Zjednoczonych w 2002 r. Na stronie
internetowej: http://open.agh.edu.pl zainteresowani znajd¹
69 kursów obejmuj¹cych wszystkie kierunki i specjalno-
œci, w których kszta³ci krakowska uczelnia. Zdaniem jej
przedstawicieli, przerobienie tych materia³ów zajê³oby
1–1,5 tys. Godzin.

22. 01. Na terenie Kopalni Wêgla Brunatnego Be³chatów,
w eksploatowanym od kilku lat polu Szczerców, w rejonie
uskoku brze¿nego rowu Kleszczowa, o godzinie 5:05 nad
ranem nast¹pi³ wstrz¹s o energii 1,61 x 1010 J, czyli o sile
4,42 w skali Richtera i trwa³ kilka sekund. Epicentrum
wstrz¹su znajdowa³o siê g³êboko pod powierzchni¹ ziemi.
Zagro¿enie sejsmiczne w tym rejonie wynika z trzech
powodów: specyficznej budowy geologicznej tamtejszego
z³o¿a, systematycznego odwadniania górotworu oraz
zwa³owania du¿ych mas skalnych. W latach 1990–2008
zarejestrowano tam ogó³em 692 wstrz¹sy o energii 1,1x108
J i wiêkszej. Nie spowodowa³y one ¿adnych zagro¿eñ dla
ludzi i kopalni. Dziêki profilaktyce prowadzonej w kopalni
nie dosz³o do uszkodzeñ budynków, maszyn i urz¹dzeñ.
Najsilniejszy wstrz¹s w okolicach Be³chatowa odnotowano
w 1980 r. Jego energiê okreœlono na 4,5 x 1010 J.

22–23.01. Na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w
Poznaniu odby³a siê konferencja Wokó³ ewolucji i ewolu-
cjonizmu, zorganizowana przez Wydzia³ Fizyki i Instytut
Filozofii UAM. Wœród poruszanych podczas spotkania
zagadnieñ znalaz³y siê m.in.: horyzonty ewolucji biolo-
gicznej, geologiczne i gnostyczne spojrzenie na ewolucjê,
ontologiczne zaplecze ewolucji, ewolucja Wszechœwiata a
powstanie ¿ycia na Ziemi, sfery sporów œwiatopogl¹do-
wych wokó³ ewolucji i iluzje poznawcze z punktu widzenia
ewolucji umys³u.

26.01. O za³o¿eniach do ustawy o geologicznym
sk³adowaniu CO2, a tak¿e o tym, kto ma prowadziæ sk³ado-
wiska tego gazu, gdzie mog¹ one powstaæ, kto ma je nadzo-
rowaæ i monitorowaæ — mówi³ podczas konferencji,
poœwiêconej emisjom CO2, g³ówny geolog kraju Henryk
Jacek Jezierski. Spotkanie zorganizowane by³o przez
dziennik Gazetê Prawn¹. Henryk Jacek Jezierski podkre-
œli³ w swoim wyst¹pieniu istotn¹ rolê Ministerstwa Œrodo-
wiska w zakresie wprowadzania tej nowoczesnej technologii,
m.in. poprzez wsparcie realizacji projektów demonstracyj-
nych — wykonanie otworu pilotowego w celu próbnego
zat³aczania CO2 do g³êbokich solankowych poziomów
wodonoœnych. Pozwoli to na uzyskanie szczegó³owych
wyników ze stosowania technologii CCS w okreœlonych
warunkach geologicznych oraz na podjêcie decyzji o skali
jej stosowania w Polsce.

27.01. W Pañstwowym Instytucie Geologicznym —
Pañstwowym Instytucie Badawczym w Warszawie odby³a
siê konferencja Niekonwencjonalne z³o¿a gazu ziemnego
w Polsce, zorganizowana pod patronatem g³ównego geolo-
ga kraju, podsekretarza stanu w Ministerstwie Œrodowiska
Henryka Jacka Jezierskiego przez PIG-PIB oraz Departa-
ment Geologii i Koncesji Geologicznych w MŒ. W konfe-
rencji naukowej uczestniczy³o oko³o 250 osób, w tym

przedstawiciele wszystkich sektorów nauki i gospodarki,
zainteresowani niekonwencjonalnymi z³o¿ami. Obecni byli
naukowcy, pracownicy krajowych i zagranicznych firm
naftowych, wiertniczych i geofizycznych oraz przedstawi-
ciele administracji pañstwowej szczebla ministerialnego.

27.01. W Warszawie w siedzibie Pañstwowego Insty-
tutu Geologicznego — Pañstwowego Instytutu Badawcze-
go odby³a siê konferencja prasowa g³ównego geologa kraju
Henryka Jacka Jezierskiego, zorganizowana przez Biuro
Prasowe Ministerstwa Œrodowiska oraz PIG-PIB w prze-
rwie trwaj¹cej tego dnia konferencji naukowej Niekonwen-
cjonalne z³o¿a gazu ziemnego w Polsce. Konferencja
prasowa ministra Jezierskiego nosi³a tytu³ Polska jak Tek-
sas? i dotyczy³a perspektyw poszukiwañ niekonwencjonal-
nych z³ó¿ gazu ziemnego w naszym kraju: gazu w ³upkach
(shale gas) i gazu zamkniêtego (tight gas). Henryk Jezierski
poinformowa³ przedstawicieli mediów o perspektywach
zwiêkszenia zasobów, iloœci udzielonych koncesji i harmono-
gramie prac badawczych. Nie ukrywa³, ¿e dane s¹ jeszcze
wysoce niepewne. Namawia³ jednak do optymistycznego
spojrzenia na nowe mo¿liwoœci. Gaz ³upkowy ju¿ doprowa-
dzi³ do rewitalizacji amerykañskiego rynku gazu ziemnego.
W ci¹gu kilku ostatnich lat kraj ten, o prawie wyeksploato-
wanych klasycznych z³o¿ach gazu, zyska³ niezale¿noœæ od
importu, zrezygnowa³ ze sprowadzania kosztownego LNG
(Skroplony Gaz Ziemny — Liquefied Natural Gas) i wyszed³
na prowadzenie wœród producentów gazu ziemnego.
Wszystko dziêki niekonwencjonalnym z³o¿om podobnym
do polskich i fantastycznemu opanowaniu technologii
wydobycia przez ma³e, wyspecjalizowane firmy, do których
dopiero teraz do³¹czaj¹ giganci naftowego rynku.

29.01. Jacek Bielawa otrzyma³ z r¹k Szefa S³u¿by
Cywilnej, S³awomira Brodziñskiego, akt przeniesienia na
stanowisko dyrektora generalnego Wy¿szego Urzêdu Gór-
niczego. Nowy dyrektor generalny zosta³ wy³oniony w
wyniku naboru przeprowadzonego w formie konkursu i
obj¹³ stanowisko z dniem 1 lutego 2010 r. Jacek Bielawa
pe³ni³ dotychczas funkcjê dyrektora Biura Organizacyjne-
go WUG. Ma on 35 lat. Jest absolwentem Wydzia³u Filolo-
gicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego (1998) oraz Krajowej
Szko³y Administracji Publicznej (2002). W latach 1999–
–2000 pracowa³ w redakcji Wydawnictwa Literackiego w
Krakowie. W toku kszta³cenia w KSAP odby³ sta¿e w
Ministerstwie Œrodowiska oraz w szwedzkiej administracji
rz¹dowej (Länsstyrelsen Blekinge län w Karlskronie). W WUG
jest zatrudniony od maja 2002 r., pocz¹tkowo na stanowi-
sku specjalisty w Biurze Organizacyjnym, a od 2003 r. —
dyrektora tego biura. W 2005 r. obj¹³ funkcjê redaktora
dzia³owego miesiêcznika WUG Bezpieczeñstwo Pracy i
Ochrona Œrodowiska w Górnictwie. Dwa lata póŸniej po-
wierzono mu obowi¹zki sekretarza redakcji tego pisma.

1.02. W siedzibie Ministerstwa Œrodowiska odby³o siê
po¿egnanie Macieja Nowickiego, który w grudniu 2009 r.
z³o¿y³ rezygnacjê z urzêdu ministra œrodowiska. Profesor
Nowicki dwukrotnie sprawowa³ funkcjê ministra œrodo-
wiska: w rz¹dzie Jana Krzysztofa Bieleckiego (1991) i
Donalda Tuska (2007). By³ d³ugoletnim pracownikiem nau-
kowym, specjalist¹ w dziedzinie ochrony atmosfery. W trak-
cie kariery zawodowej by³ m.in. pracownikiem ONZ, doradc¹
sekretarza generalnego OECD w Pary¿u. W 1992 r. za³o¿y³
fundacjê EkoFundusz i by³ jej prezesem do paŸdziernika
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2007 r. W 1996 r. zosta³ laureatem najwiêkszej w Europie
nagrody w ochronie œrodowiska za ca³okszta³t dokonañ jako
naukowiec, polityk i dzia³acz ekologiczny — Der Deutsche
Umweltpreis. Pieni¹dze z niej przeznaczy³ na za³o¿enie fun-
dacji, maj¹cej na celu wspieranie rozwoju najlepszych
absolwentów polskich uczelni w ochronie œrodowiska.

1.02. Andrzej Kraszewski odebra³ z r¹k Prezydenta RP
nominacjê na stanowisko ministra œrodowiska. Doktor hab.
in¿. Andrzej Kraszewski jest profesorem Politechniki War-
szawskiej na Wydziale In¿ynierii Œrodowiska, specjalist¹
w zakresie oddzia³ywania przedsiêwziêæ infrastruktural-
nych na œrodowisko. Prowadzi³ badania w zakresie meto-
dologii ocen oddzia³ywania na œrodowisko, oddzia³ywania
transportu na œrodowisko i roli konfliktu w podejmowaniu
decyzji. Zajmowa³ siê równie¿ analiz¹ ryzyka, budow¹
modeli prognostycznych, informatyk¹ œrodowiska i syste-
mami informacji o œrodowisku. Pe³ni³ m.in. funkcje dorad-
cy ministra œrodowiska, eksperta Sejmowej Komisji OŒZNiL
i wiceprzewodnicz¹cego Konwencji EKG ONZ o ocenach
oddzia³ywania na œrodowisko w kontekœcie transgranicz-
nym. By³ mediatorem w konfliktach dotycz¹cych sk³ado-
wisk odpadów i lokalizacji obwodnic. Pe³ni³ tak¿e funkcjê
moderatora okr¹g³ego sto³u w sprawie obwodnicy Augu-
stowa (Dolina Rospudy) oraz Warszawskiego Okr¹g³ego
Sto³u Odpadowego. By³ dot¹d przewodnicz¹cym Krajowej
Komisji Ocen Oddzia³ywania na Œrodowisko i spo³ecznym
doradc¹ pe³nomocnika rz¹du ds. polskiej energetyki j¹drowej.

4.02. W Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk otwar-
to wystawê fotografii Miros³awa Sadeckiego pt. Ka³u¿e —

informel transformationen. Fotografowane obiekty s¹ frag-
mentami lodowych tafli powsta³ych na powierzchni ka³u¿.
Autor, wnikn¹wszy obiektywem w ich wewnêtrzn¹ struktu-
rê, ukazuje tajemniczy, nierealny, bliski, a zarazem niedo-
stêpny œwiat wnêtrza lodowych struktur (Prz. Geol., 58: 108).

3.02. Prezydent RP Lech Kaczyñski wrêczy³ akty no-
minacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom
nauki i sztuki, którym nada³ tytu³y profesora na wniosek
Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytu³ów. W dziedzi-
nie Nauk o Ziemi tytu³ profesora otrzymali: dr hab. Marek
Leszek Degórski — Instytut Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
dr hab. Ewa Jadwiga Olempska-Roniewicz — Instytut Paleo-
biologii PAN w Warszawie oraz dr hab. Joanna Ma³gorzata
Wibig — Uniwersytet £ódzki.

5.02. Wirtualna Biblioteka Nauki, umo¿liwiaj¹ca
wszystkim pracownikom nauki, doktorantom i studentom
bezp³atny dostêp do najbardziej presti¿owych i warto-
œciowych publikacji naukowych, zosta³a uruchomiona
przez resort nauki. Z biblioteki potencjalnie mo¿e skorzy-
staæ ok. tysi¹ca instytucji naukowych, m.in. instytuty
PAN, jednostki badawczo-rozwojowe oraz publiczne i
prywatne uczelnie. Udostêpnione bêd¹ jednostkom nauko-
wym takie bazy danych jak: Web of Science (z archiwiza-
cj¹), Springer, EBSCO Publishing, Science Direct, Journal
Citation Reports i CPCI. Ponadto Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wy¿szego dofinansuje dostêp do: Nature,
Math, Science, Scopus oraz Source OECD. Wiêcej informa-
cji o nowej inicjatywie ministerstwa na www.wbn.edu.pl.
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