
Barbórka w Pañstwowym Instytucie Geologicznym

– Pañstwowym Instytucie Badawczym

Warszawa, 10.12.2010

Co roku na pocz¹tku grudnia w ca³ym kraju górnicy i
geolodzy obchodz¹ Barbórkê – dzieñ, w którym szcze-
góln¹ czeœæ oddaj¹ swej patronce œwiêtej Barbarze. Trady-
cyjnie polskie œwiêto górnicze obchodzone jest w dniu
imienin œw. Barbary, 4 grudnia.

W Pañstwowym Instytucie Geologicznym uroczysto-
œci z okazji œwiêta patronki górników i geologów odby³y
siê w 2010 r. nieco po terminie, bowiem dopiero 10 grud-
nia. O godzinie 15.30 w sali g³ównej Muzeum Geologicz-
nego PIG-PIB zgromadzili siê goœcie oraz pracownicy
instytutu.

Barbórkê zorganizowan¹ przez instytut zaszczycili sw¹
obecnoœci¹ m.in. doradca prezydenta RP Henryk Wujec,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska, g³ówny
geolog kraju Henryk Jacek Jezierski, g³ówny inspektor
ochrony œrodowiska Andrzej Jagusiewicz, dyrektor Depar-
tamentu Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa
Œrodowiska Ewa Zalewska, prezes Krajowego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej Leszek Karwowski oraz by³y minister
œrodowiska Maciej Nowicki. Wœród goœci obecni byli pre-
zesi spó³ek górniczych, dyrektorzy przedsiêbiorstw geolo-
gicznych, surowcowych i energetycznych, przedstawiciele
koncernów naftowych, w tym równie¿ zagranicznych,
aktualnie poszukuj¹cych gazu ³upkowego w Polsce, repre-
zentanci oœrodków akademickich i jednostek naukowo-
-badawczych wspó³pracuj¹cych z instytutem. W obchodach
œwiêta wziêli udzia³ równie¿ przedstawiciele s³u¿b geolo-
gicznych Republiki Czeskiej i Ukrainy, zaprzyjaŸnieni z
instytutem burmistrzowie Olsztyna i K³odawy oraz cz³on-
kowie Rady Naukowej PIG-PIB z przewodnicz¹cym Krzy-
sztofem Jaworowskim na czele, pracownicy PIG-PIB z
Warszawy oraz z oddzia³ów regionalnych.

Spotkanie Barbórkowe rozpoczêto od wspólnego od-
œpiewania przez Chór Pañstwowego Instytutu Geolo-
gicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego oraz zgro-
madzonych goœci hymnu górniczego Niech ¿yje nam górni-

czy stan.
Dyrektor instytutu Jerzy Nawrocki powita³ goœci, a nastêp-

nie – zgodnie z tradycj¹ – odczyta³ meldunek barbórkowy i
przekaza³ go na rêce swego zwierzchnika, g³ównego geo-
loga kraju Henryka Jacka Jezierskiego. Meldunek ten sta-
nowi podsumowanie rocznej dzia³alnoœci i osi¹gniêæ PIG-
-PIB. Rok 2010 by³ dla instytutu rokiem szczególnym. Ju¿
w styczniu do publicznej wiadomoœci podano informacjê o
odkryciu najstarszych na œwiecie œladów czworono¿nych
zwierz¹t – tetrapodów, pierwszych krêgowców, które wysz³y
z morza na l¹d. Wyniki badañ zosta³y opublikowane w cza-
sopiœmie Nature, a odkrycie uhonorowano nagrod¹ pre-
miera. Jak podkreœli³ dyrektor, troje z piêciorga autorów
odkrycia to pracownicy PIG-PIB. W minionym roku insty-
tut zorganizowa³ szereg znacz¹cych konferencji, które po-
œwiêcone by³y m.in. niekonwencjonalnym z³o¿om gazu
ziemnego, podziemnemu sk³adowaniu dwutlenku wêgla
oraz zapobieganiu zagro¿eniom naturalnym (zw³aszcza na
terenach nara¿onych na ruchy masowe, osuwiska oraz
obrywy nadmorskie). W po³owie zesz³ego roku PIG-PIB
zakoñczy³ realizacjê wa¿nego etapu krajowego programu

dotycz¹cego podziemnego sk³adowania CO2. Instytut pre-
zentowa³ wyniki prac konsorcjum, m.in. wyznaczenie loka-
lizacji sk³adowisk dla instalacji pilotowych CCS w zespole
energetycznym Kopalni Wêgla Brunatnego Be³chatów i
zak³adów chemicznych w Jaworze. Dyrektor Nawrocki
podkreœli³ równie¿ fakt, ¿e w listopadzie 2010 r. w Lesz-
czach k. K³odawy uruchomiona zosta³a stacja pilotowa
ci¹g³ego monitoringu stê¿enia CO2 w powietrzu atmosfe-
rycznym. Instytut przyst¹pi³ tak¿e do konsorcjum, którego
celem bêdzie wykonanie pilotowej instalacji zat³aczania
CO2 w g³êbokie poziomy solankowe. W ramach badañ nad
geologicznymi uwarunkowaniami rozwoju energetyki nie-
konwencjonalnej w Polsce PIG-PIB wraz z oœrodkami
wspó³pracuj¹cymi rozpocz¹³ prace nad mo¿liwoœci¹ uru-
chomienia instalacji geotermalnych typu Hot Dry Rocks.
Od maja 2010 r. instytut wspó³pracuje z amerykañsk¹
s³u¿b¹ geologiczn¹ (USGS) w zakresie doboru metod
monitoringu ruchów masowych.

Dyrektor przedstawi³ tak¿e inne zesz³oroczne dzia³a-
nia, m.in. zakoñczenie projektu SPBA (Southern Permian

Basin Area) po³¹czone z publikacj¹ atlasu po³udniowego
basenu permskiego, a tak¿e uruchomienie pierwszego
europejskiego geoportalu OneGeology, który w³¹czy³ dane
geologiczne z Polski w jednolity obraz kartografii geolo-
gicznej Europy. Istotnym wydarzeniem by³o te¿ urucho-
mienie w maju 2010 r. mikrosondy elektronowej Cameca
SX 100, zakupionej dziêki dotacji Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wy¿szego. To najnowoczeœniejsze w Europie
urz¹dzenie, które posiadaj¹ nieliczne najlepsze laboratoria
geochemiczne na œwiecie.

32

Przegl¹d Geologiczny, vol. 59, nr 1, 2011

Ryc. 1. Dyrektor PIG-PIB Jerzy Nawrocki przekazuje meldunek
barbórkowy na rêce g³ównego geologa kraju Henryka Jacka
Jezierskiego. Fot. B. Ruszkiewicz



Jak podkreœli³ dyrektor Nawrocki, du¿o uwagi poœwiê-
cono w zesz³ym roku edukacji spo³ecznej i promocji geolo-
gii. Instytut bra³ udzia³ w licznych targach, w tym równie¿
miêdzynarodowych, festiwalach nauki i rozmaitych impre-
zach geoturystycznych. Zorganizowa³ równie¿, jak co roku,
uliczn¹ galeriê fotografii, która tym razem poœwiêcona
by³a podziemnym krajobrazom jaskiñ.

Jerzy Nawrocki zaznaczy³, ¿e PIG-PIB realizuje obec-
nie ponad 500 tematów badawczych. Czêœæ z nich to wielo-
letnie programy o kluczowym znaczeniu dla gospodarki i
monitorowania geozagro¿eñ (m.in. kontynuacja projektu
SOPO, prace kartograficzne w ramach SMGP, MGP, MHP,
atlasów geoin¿ynierskich i geochemicznych, prowadzenie
baz danych, coroczny bilans zasobów kopalin, analizy surow-
cowe, œrodowiskowe i hydrogeologiczne). Dyrektor pod-
kreœli³ te¿ znacz¹c¹ rolê PIG-PIB na forum wspó³pracy
miêdzynarodowej.

W imieniu prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego
list gratulacyjny odczyta³ doradca prezydenta Henryk
Wujec, legendarny dzia³acz Solidarnoœci. Przypomnia³ on
równie¿ o solidarnoœciowych tradycjach instytutu, którego
Komisja Zak³adowa jako jedna z pierwszych zarejestro-
wa³a siê w 1980 r. w Regionie Mazowsze. Na zakoñczenie
swego wyst¹pienia doradca prezydenta poinformowa³ o
przyznaniu wysokiego odznaczenia pañstwowego – Krzy-

¿a Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski – za wybitne
zas³ugi dla rozwoju polskiej geologii i osi¹gniêcia w pracy
naukowo-badawczej prof. Ryszardowi Wagnerowi, d³ugo-
letniemu pracownikowi instytutu, po czym wrêczy³ insy-
gnia uhonorowanemu profesorowi.

Jak co roku, podczas Barbórki wrêczono tak¿e ozna-
czenia resortowe, okolicznoœciowe odznaki za zas³ugi dla
Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego
Instytutu Badawczego oraz dyplomy nadania stopni górni-
czych.

Jednym z bardziej znacz¹cych momentów Barbórki
by³o podpisanie umowy o utworzeniu nowej jednostki
naukowo-przemys³owej Geocentrum Polska, zrzeszaj¹cej
wielkie przedsiêbiorstwa surowcowe i czo³owe instytucje
naukowe. Organizacja ta powsta³a z inicjatywy dyrektora
PIG-PIB, który do bezpoœredniej wspó³pracy zaprosi³
KGHM, PGNiG, PGE Be³chatów, Akademiê Górniczo-
-Hutnicz¹, Instytut Morski, Instytut Nafty i Gazu i Uniwer-
sytet Marii Curie-Sk³odowskiej. Geocentrum Polska ma
na celu œcis³¹ integracjê potencja³ów jednostek naukowych
i wielkich przedsiêbiorstw przemys³owych, co umo¿liwi
szybszy rozwój w interesuj¹cych wszystkie strony dziedzi-
nach. Jak podkreœli³ Jerzy Nawrocki PIG-PIB jest typow¹

placówk¹ naukowo-badawcz¹, a zarazem od prawie stu lat

pe³ni funkcjê s³u¿by geologicznej kraju. Instytut zd¹¿y³

nabraæ doœwiadczenia w ³¹czeniu nauki z praktyk¹ i jako

lider Geocentrum Polska postara siê wykorzystaæ tê umie-

jêtnoœæ. Geocentrum ma staæ siê w przysz³oœci platform¹

integruj¹c¹ znacznie wiêcej podmiotów gospodarczych i

naukowych z grupy „geo”.
Umowê o utworzeniu Geocentrum Polska podpisali

podczas Barbórki: Jerzy Nawrocki z PIG-PIB, Tadeusz
S³omka z Akademii Górniczo-Hutniczej, dyrektor Piotr
Such z Instytutu Nafty i Gazu, Jan Szataniak z PGE Gór-

nictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Ryszard Dêbic-
ki z Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie.
Uprawnieni przedstawiciele PGNiG nie mogli uczestni-

czyæ w ceremonii, natomiast stosowne dokumenty
podpisali kilka dni po obchodach Barbórki.

Nowe centrum naukowo-przemys³owe zajmie siê klu-
czowymi dla Polski problemami, przede wszystkim nowy-
mi technologiami s³u¿¹cymi zwiêkszeniu wydobycia gazu,
ropy i miedzi, sk³adowaniu dwutlenku wêgla w g³êbokich
strukturach geologicznych oraz bezpiecznym rozwojem
energetyki j¹drowej. Wa¿nym elementem bêdzie ochrona
œrodowiska, zrównowa¿ona eksploatacja kopalin, akcepta-
cja spo³eczna kontrowersyjnych czêsto projektów górni-
czych i geologicznych. Strategiczne znaczenie bêd¹ mia³y
badania nad zmianami klimatu, rekonstrukcja wydarzeñ z
dalekiej przesz³oœci, prognozowanie kierunków zmian,
ocena ich skutków i propozycje najlepszej adaptacji gospo-
darki i spo³eczeñstwa do nowych warunków.

Oficjaln¹ czêœæ Barbórki zakoñczy³ koncert Chóru
Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego
Instytutu Badawczego pod dyrekcj¹ Wies³awa Jelenia. Chó-
rzyœci (17 kobiet i 4 mê¿czyzn) wykonali piêæ popularnych
utworów: Prz¹œniczka, Pieœñ wieczorna, Walczyk Warsza-

wy, Yellow Submarine oraz Kuku³eczka.
Barbórkê zakoñczy³a – trwaj¹ca do póŸnych godzin

wieczornych i przebiegaj¹ca w mi³ej i weso³ej atmosferze
– biesiada piwna.

Maja Kowalska
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Ryc. 2. Uroczyste podpisanie umowy dotycz¹cej utworzenia centrum
naukowo-przemys³owego Geocentrum Polska. Fot. B. Ruszkiewicz

Ryc. 3. Wystêp Chóru Pañstwowego Instytutu Geologicznego.
Fot. B. Ruszkiewicz


