
Nagrody Ministra Œrodowiska
Warszawa, 18.10.2010

Jak co roku w Sali Kolumnowej Ministerstwa Œrodowi-
ska odby³a siê uroczystoœæ og³oszenia wyników konkursu
Nagród Ministra Œrodowiska i wrêczenia dyplomów lau-
reatom tego presti¿owego wyró¿nienia.

Nagrody przyznawane s¹ za szczególne osi¹gniêcia
naukowo-badawcze z zakresu ochrony, kszta³towania i
u¿ytkowania œrodowiska naturalnego oraz jego zasobów.
Komisja konkursowa pod przewodnictwem g³ównego geo-
loga kraju przedstawi³a ministrowi œrodowiska do akcepta-
cji jedno wyró¿nienie za ca³okszta³t dzia³alnoœci, trzy wy-
ró¿nienia zespo³owe i jedno indywidualne.

Gospodarzem spotkania, które odby³o siê 18 paŸdzier-
nika br., by³ minister Andrzej Kraszewski w asyœcie podse-
kretarzy stanu Henryka Jacka Jezierskiego i Bernarda
B³aszczyka. Wœród goœci obecni byli, oprócz sporej grupy
laureatów (nagrodzone zespo³y by³y dosyæ liczne), tak¿e
wy¿si urzêdnicy Ministerstwa Œrodowiska, wnioskodawcy
nagród – kierownicy jednostek naukowo-badawczych,
przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿-
szego, delegaci instytutów resortowych i, oczywiœcie, znacz-
na grupa dziennikarzy.

Nagrodê indywidualn¹ za ca³okszta³t pracy naukowo-
badawczej oraz podejmowane dzia³ania na rzecz ochrony
klimatu otrzyma³ prof. dr hab. Maciej Sadowski z Instytutu
Ochrony Œrodowiska. Laureat, obchodz¹cy w³aœnie 50-
lecie pracy zawodowej, jest znany opinii publicznej jako
uczestnik wielu miêdzynarodowych negocjacji klimatycz-
nych, dotycz¹cych m.in. protoko³u z Kioto. Dziêki jego
zaanga¿owaniu Konferencja Stron Konwencji (COP) przy-
jê³a dla Polski odrêbny, korzystniejszy rok odniesienia w
ocenie emisji gazów cieplarnianych. To u³atwi³o nam wy-
wi¹zanie siê z limitów przyjêtych w Kioto, a nawet pozwo-
li³o uzyskaæ warte kilka miliardów dolarów nadwy¿ki nie-
wykorzystanej emisji.

Nagrody zespo³owe odebra³y trzy grupy naukowców.
Na wniosek prof. dr. hab. in¿. Janusza Pempkowiaka, dy-
rektora Instytutu Oceanologii PAN, minister nagrodzi³ ze-
spó³ kierowany przez prof. dr. hab. Jana Marcina Wês³aw-
skiego, do którego nale¿¹: dr Gabriela Gic-Grusza, mgr Lu-
cyna Kryla-Straszewska, dr Jan Warzocha oraz dr hab. Ja-
cek Urbañski. Dzie³em tego zespo³u jest Atlas siedlisk dna
Polskich Obszarów Morskich – pierwsze opracowanie tego
typu w Polsce i jedno z pierwszych w Europie.

Kolejny nagrodzony zespó³ sk³ada³ siê z naukowców z
Politechniki Warszawskiej: prof. dr. hab. in¿. Marka Nawa-
lanego, dr in¿. Ma³gorzaty Logi, mgr in¿. Anny Kwiatkow-
skiej, dr. in¿. Bartosza Czy¿kowskiego, dr. in¿. Krzysz-
tofa Kochanka, dr. in¿. Grzegorza Sinicyna, mgr in¿. Kata-
rzyny Sawickiej oraz mgr. in¿. Marcina Kawki, którzy
przygotowali pracê pt. System gromadzenia, przechowy-
wania, przetwarzania i udostêpniania on-line danych mo-
nitoringu wód w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Œro-
dowiska w Krakowie. Jest to pierwszy w Polsce nowoczes-
ny system informacyjny wspomagaj¹cy statutow¹ dzia³al-
noœæ trzech delegatur krakowskiego WIOŒ-u w zakresie
spójnego i bezpiecznego gromadzenia danych pomiaro-
wych dotycz¹cych wskaŸników jakoœci wód w skali woje-

wództwa, analiz czasowych i przestrzennych danych po-
miarowych, klasyfikacji wód powierzchniowych oraz ra-
portowania o stanie wód do Generalnego Inspektora
Ochrony Œrodowiska. Wnioskodawc¹ nagrody by³ dziekan
Wydzia³u In¿ynierii Œrodowiska Politechniki Warszaw-
skiej, prof. nzw. dr hab. in¿. Bernard Zawada.

Geolodzy (zw³aszcza in¿ynierscy) mog¹ siê poczuæ
usatysfakcjonowani: minister Kraszewski, na wniosek dy-
rektora Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwo-
wego Instytutu Badawczego, doc. dr. hab. Jerzego Nawroc-
kiego, nagrodzi³ zespó³ z³o¿ony z pracowników PIG-PIB,
przedstawicieli Instytutu Budownictwa Wodnego PAN i
Przedsiêbiorstwa Badawczego GEOSTAB. W sk³ad tego
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Ryc. 1. Laureat nagrody za ca³okszta³t dzia³alnoœci naukowo-
badawczej, prof. dr hab. Maciej Sadowski (w œrodku), w towa-
rzystwie ministra œrodowiska, Andrzeja Kraszewskiego (z lewej),
i g³ównego geologa kraju, Henryka Jacka Jezierskiego (z prawej).
Fot. M. Rutkowski

Ryc. 2. Zespó³ kierowany przez dr. Zbigniewa Frankowskiego,
nagrodzony za pracê pt. Zasady dokumentowania geologiczno-
in¿ynierskich warunków posadowienia obiektów budownictwa mor-
skiego i zabezpieczeñ brzegu morskiego. Od lewej: Bo¿ena Jusz-
kiewicz-Bednarczyk, Zbigniew Frankowski, Maciej Werno, Joan-
na Zachowicz, Marek Graniczny, Piotr PrzeŸdziecki. Fot. z archi-
wum Ministerstwa Œrodowiska



zespo³u, kierowanego przez dr. Zbigniewa Frankowskiego
z PIG-PIB, wchodzili: prof. dr hab. Marek Graniczny,
mgr in¿. Bo¿ena Juszkiewicz-Bednarczyk, dr Regina Kra-
marska, prof. dr hab. Zbigniew Pruszak, dr Piotr PrzeŸ-
dziecki, dr hab. in¿. Marek Szmytkiewicz, prof. dr hab. in¿.
Maciej Werno i dr Joanna Zachowicz. Nagrodzona praca
nosi tytu³ Zasady dokumentowania geologiczno-in¿ynier-
skich warunków posadowienia obiektów budownictwa mor-
skiego i zabezpieczeñ brzegu morskiego. Opracowanie ma
charakter poradnika zawieraj¹cego wytyczne do przepro-
wadzania badañ i dokumentowania geologiczno-in¿ynier-
skiego, metodyki badañ geologiczno-in¿ynierskich, zakre-
su badañ geologiczno-in¿ynierskich do posadowienia ró¿-
nych budowli morskich i zabezpieczeñ brzegu morskiego
oraz ogólnej charakterystyki obiektów lokalizowanych
w strefie brzegowej i na morzu.

Indywidualn¹ Nagrodê Ministra Œrodowiska otrzyma³a
doc. dr hab. Jadwiga Zabielska-Matejuk za pracê pt. Ochro-
na drewna nowej generacji czwartorzêdowymi solami amo-
niowymi. Opracowanie to zawiera wyniki badañ ekspery-
mentalnych, które zastosowane w praktyce umo¿liwi¹
zwiêkszenie trwa³oœci drewna bez negatywnego oddzia-
³ywania na œrodowisko. Wnioskodawc¹ by³ doc. dr W³a-
dys³aw Strykowski, dyrektor Instytutu Technologii Drewna.

Przed rozpoczêciem ceremonii wrêczenia dyplomów
minister Kraszewski w krótkim przemówieniu podkreœli³
wagê badañ naukowych dotycz¹cych œrodowiska natural-
nego. Stwierdzi³ obrazowo, ¿e o tym, ile gospodarkê pañ-
stwa kosztuje brak wiedzy w tej dziedzinie, sam siê przeko-
na³, gdy zamieni³ gabinet profesora na Politechnice War-
szawskiej na gabinet ministra.

W imieniu laureatów podziêkowania z³o¿y³ prof. Sa-
dowski. W swym wyst¹pieniu podzieli³ siê kilkoma reflek-
sjami natury ogólnej. Wspomnia³, jak tu¿ po ukoñczeniu
studiów wydawa³o mu siê, ¿e klimat da siê ³atwo wymode-
lowaæ – potrzebne s¹ tylko szybsze komputery. Dzisiaj, po
50 latach naukowych zmagañ z klimatem, zdaje sobie spra-
wê, jak naiwne by³y to próby, i jak ma³o wiemy o tym
skomplikowanym systemie. Podkreœli³ ogromn¹ potrzebê
gruntownych badañ naukowych w tej dziedzinie. Przeko-
nywa³ tak¿e, ¿e Polsce potrzebne jest nowe porozumienie
klimatyczne, które tak jak poprzednie z Kioto wymusi
modernizacjê gospodarki i ograniczy marnotrawstwo su-
rowców energetycznych.

Na zakoñczenie uroczystoœci jeszcze raz zabra³ g³os
minister Kraszewski. Zwróci³ uwagê na szerokie spektrum
tematyki nagrodzonych badañ naukowych, rozci¹gaj¹ce
siê od mikroœwiata biologii do perspektyw globalnych,
zakreœlonych w pracach zespo³ów z Instytutu Oceanologii i
Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Ins-
tytutu Badawczego. Podkreœli³ znaczenie tych dwóch os-
tatnich opracowañ, które wkrótce mog¹ byæ niezwykle
przydatne, gdy¿ Ministerstwo Œrodowiska przygotowuje
siê do oceny projektów farm wiatrowych na Ba³tyku o
ogromnej mocy 4 gigawatów. Minister jeszcze raz pod-
kreœli³ wagê badañ naukowych i obieca³, ¿e te kosztowne
przedsiêwziêcia bêd¹ nale¿ycie finansowane, bo korzyœci
dla gospodarki, œrodowiska i bezpieczeñstwa ¿ycia obywa-
teli s¹ niewspó³mierne do wydatków ponoszonych przez
pañstwo na te badania.

Miros³aw Rutkowski
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