
organizowana pod patronatem przewodnicz¹cego Parla-
mentu Europejskiego Jerzego Buzka oraz wicepremiera,
ministra gospodarki Waldemara Pawlaka przez Instytut
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie, Europejskie Stowarzyszenie
Przemys³u Wydobywczego Rud Metali i Kopalin U¿ytecz-
nych oraz Zwi¹zek Pracodawców Polska MiedŸ. Konfe-
rencja jest organizowana w ramach przewodnictwa Polski
w Radzie Unii Europejskiej. Informacje: Marcin Cholewa,
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹,
Polska Akademia Nauk, ul. Wybickiego 7, 31-261 Kraków,
tel. 12-632-33-00 w. 156, e-mail: cholewa@meeri.pl oraz na
stronie internetowej: http://www.meeri.pl/pbs/konferencja.

16–18.11.20112. W Gdañsku-Jelitkowie odbêdzie siê
IV Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu Wspó³czesne proble-
my geologii in¿ynierskiej w Polsce, organizowane przez
Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut
Badawczy, Polski Komitet Geologii In¿ynierskiej i Œrodo-
wiska, Sekcjê Polsk¹ Miêdzynarodowej Asocjacji Geologii
In¿ynierskiej i Œrodowiska (IAEG – The International Asso-
ciation for Engineering Geology and the Environment) oraz
Wydzia³ Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Sympo-
zjum poœwiêcone bêdzie zagadnieniom dokumentowania
przekszta³ceñ œrodowiska, z uwzglêdnieniem nowoczesnych
metod badañ. Informacje: Monika Madej, Pañstwowy Insty-
tut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy, ul. Rako-
wiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. 22-849-53-51 w. 517,
e-mail: monika.madej@pgi.gov.pl oraz na stronach interne-
towych: http://www.pgi.gov.pl w zak³adce Kalendarium,
http://www.pkgis.uw.edu.pl, http://www.geo.uw. edu.pl.

23–24.11.20112. W Warszawie odbêdzie siê konferen-
cja naukowa pt. Zmiany paleoklimatyczne w przesz³oœci
geologicznej, organizowana przez Pañstwowy Instytut
Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy. Na konfe-
rencji bêd¹ prezentowane wyniki badañ klimatycznych
w szerokim kontekœcie czasowym – od najdawniejszych
epok geologicznych do dzisiaj – z wykorzystaniem rezulta-
tów takich multidyscyplinarnych badañ jak: paleobotanika
wraz z palinologi¹, paleontologia krêgowców i bezkrêgow-
ców, paleolimnologia, badania lessów, badania paleoma-
gnetyzmu, badania termiki ska³ przypowierzchniowych,
analizy izotopów wêgla i tlenu, badanie zawartoœci CO2 i
metanu w atmosferze, datowania radiometryczne ska³,
analiza zapisu cykli orbitalnych Milankovicia, paleoge-
ografia, klimatostratygrafia, cyklostratygrafia, stratygrafia
sekwencji, sedymentologia, rekonstrukcja paleoœrodowisk
sedymentacji, mineralogia, wystêpowanie surowców skal-
nych zwi¹zanych ze strefami klimatycznymi, zmiany klima-
tyczne a chemizm wód podziemnych, modele i symulacje
komputerowe procesów paleoklimatycznych. Informacje:
dr Barbara S³odkowska, Zak³ad Kartografii Geologicznej
Struktur P³ytkich, Pañstwowy Instytut Geologiczny –
Pañstwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975
Warszawa, e-mail: barbara.slodkowska@pgi.gov.pl oraz na
stronie internetowej: http://www.pgi.gov.pl w zak³adce
Kalendarium.

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

Przegl¹d wa¿niejszych wydarzeñ

(15 grudnia 2010 – 15 stycznia 2011)

15.12.2010. W siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wy¿szego odby³o siê spotkanie inauguruj¹ce
dzia³alnoœæ Rady Narodowego Centrum Nauki. Minister
nauki i szkolnictwa wy¿szego prof. dr hab. Barbara Kudryc-
ka wrêczy³a akty nominacyjne wszystkim 24 nowo powo-
³anym cz³onkom Rady Narodowego Centrum Nauki, wy³o-
nionym spoœród ponad 500 zg³oszeñ. Jednym z cz³onków
rady, wybranych przez Zespó³ Identyfikuj¹cy, zosta³ prof.
zw. dr hab. Janusz Janeczek, kierownik Katedry Geoche-
mii, Mineralogii i Petrografii na Wydziale Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Œl¹skiego, rektor UŒ w kadencji 2002–2008.
Do g³ównych zadañ rady nale¿y m.in. okreœlanie dyscy-
plin, w ramach których bêd¹ og³aszane i przeprowadzane
konkursy na realizacjê projektów badawczych, ustalanie
wysokoœci œrodków finansowych przeznaczonych na reali-
zacjê projektów badawczych w ramach poszczególnych
dyscyplin lub grup dyscyplin, og³aszanie konkursów na
finansowanie stypendiów doktorskich i sta¿y po uzyska-
niu stopnia naukowego doktora, wybieranie spoœród wy-
bitnych naukowców polskich i zagranicznych zespo³ów
ekspertów odpowiedzialnych za ocenê wniosków z³o-
¿onych w konkursach. Celem Narodowego Centrum Nauki
jest m.in. podwy¿szenie jakoœci prac naukowych oraz
wsparcie m³odych naukowców rozpoczynaj¹cych karierê
naukow¹.

20.12.2010. W Pañstwowym Instytucie Geologicznym
– Pañstwowym Instytucie Badawczym odby³a siê premiera
nowej gry edukacyjnej przygotowanej przez Ministerstwo

Œrodowiska przy merytorycznej pomocy PIG-PIB. Sk¹d
siê bior¹ bursztyny? Jak powstaj¹ jaskinie? Do czego kie-
dyœ s³u¿y³y krzemienie? Tego dzieci mog¹ siê dowiedzieæ
w kolejnych etapach gry komputerowej Gdy kamienie by³y
¿ywe. W uroczystej inauguracji geogry uczestniczyli pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska, g³ówny geo-
log kraju Henryk Jacek Jezierski, dyrektor PIG-PIB Jerzy
Nawrocki oraz uczniowie V klasy Szko³y Podstawowej w
Chotomowie (relacja z premiery gry znajduje siê w nume-
rze 1/2011 Przegl¹du Geologicznego).

21.12.2010. Spó³ka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazow-
nictwo SA poda³a informacjê o rozpoczêciu w po³owie
grudnia 2010 r. odwiertu za gazem z ³upków na Pomorzu w
otworze Lubocino-1, zlokalizowanym na koncesji poszu-
kiwawczej Wejherowo w miejscowoœci Lubocino (gmina
Krokowa, powiat pucki, województwo pomorskie). Otwór
realizowany jest przez Poszukiwania Nafty i Gazu Nafta
Sp. z o.o Pi³a, przedsiêbiorstwo z grupy kapita³owej
PGNiG SA. G³ównym celem odwiertu jest zbadanie ska³
³upkowych ordowiku i syluru. Utwory perspektywiczne,
w których mo¿e wystêpowaæ gaz z ³upków, s¹ spodziewa-
ne na g³êbokoœci ponad 1000 m. Wed³ug harmonogramu
wiercenia do koñca stycznia 2011 r. planowane jest prze-
wiercenie zarówno utworów syluru, jak i ordowiku oraz
pobranie próbek. W ramach badañ zaprojektowanych w
otworze pobrane zostanie ponad 800 m rdzenia, który ma
obj¹æ ca³oœæ utworów rokuj¹cych nadzieje na z³o¿e gazu.
Wykonane zostan¹ równie¿ badania laboratoryjne maj¹ce
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na celu okreœlenie geochemii, w³asnoœci petrofizycznych
oraz wieku przewiercanych ska³, stosowane w nowocze-
snym, œwiatowym przemyœle naftowym. PGNiG SA aktyw-
nie prowadzi poszukiwania gazu niekonwencjonalnego w
Polsce i posiada obecnie 13 koncesji, na terenie których
prowadzone jest lub bêdzie poszukiwanie i rozpoznawanie
gazu ³upkowego. Obszary, na których spodziewane jest
wystêpowanie niekonwencjonalnych z³ó¿ gazu w Polsce to
Pomorze, Mazowsze, Lubelszczyzna, Podkarpacie oraz
Wielkopolska.

23.12.2010. W Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie
podpisano dwie ostatnie w 2010 r. umowy z PGNiG SA o
dofinansowanie ze œrodków Unii Europejskiej projektów:
Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo oraz
Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Mogilno. Ca³ko-
wite dotacje na wszystkie projekty rozbudowy podziem-
nych magazynów gazu wynios¹ ok. 673,4 mln z³. Dofinan-
sowanie ze œrodków unijnych kawernowego podziemnego
magazynu gazu Kosakowo wyniesie ok. 93,5 mln z³, nato-
miast ca³kowity koszt realizacji tej inwestycji szacowany
jest na ok. 667,1 mln z³. Gaz magazynowany bêdzie w spe-
cjalnie wytworzonych komorach solnych. W ramach inwe-
stycji planuje siê wykonanie dziesiêciu komór magazy-
nowych o ³¹cznej pojemnoœci czynnej 250 mln m3 gazu
oraz budowê niezbêdnej infrastruktury naziemnej. Jej
zakoñczenie planowane jest na 2020 r. Przewidywana sub-
wencja UE na rozbudowê kawernowego podziemnego maga-
zynu gazu Mogilno wyniesie z kolei ok. 23,1 mln z³. Plano-
wany ca³kowity koszt realizacji projektu to ok. 220,4 mln.
Pojemnoœæ czynna KPMG Mogilno, która aktualnie wyno-
si 370 mln m3, ma zostaæ zwiêkszona o ok. 165 mln m3.
Zakoñczenie budowy pierwszych czterech komór magazy-
nowych nast¹pi w 2014 r.

31.12.2010. Minister nauki i szkolnictwa wy¿szego
Barbara Kudrycka powo³a³a Komitet Ewaluacji Jednostek
Naukowych bêd¹cy organem opiniodawczo-doradczym
ministra. Kandydaci zg³oszeni zostali przez œrodowiska
naukowe i gospodarcze. Komitet liczy 30 osób i sk³ada siê
4 grup reprezentuj¹cych ró¿ne dziedziny. S¹ to: Grupa Nauk
Œcis³ych i In¿ynierskich, Grupa Nauk o ¯yciu, Grupa Nauk
Humanistycznych i Spo³ecznych oraz Grupa Nauk o Sztu-
ce i Twórczoœci Artystycznej. Przedstawicielem nauk o
Ziemi (w grupie Nauk o ¯yciu) zosta³ prof. dr hab. Krzysz-
tof Jaworowski z Pañstwowego Instytutu Geologicznego –
Pañstwowego Instytutu Badawczego. Co dwa lata bêdzie
nastêpowa³a zmiana po³owy cz³onków komitetu. Komitet
bêdzie oceniaæ jednostki naukowe zgodnie ze standardami
i zasadami oceny uznanymi na œwiecie. Pozwoli to na
rzeczywiste powi¹zanie wysokoœci finansowania z jako-
œci¹ prowadzonych prac badawczych. W wyniku oceny
ka¿da jednostka naukowa bêdzie zaklasyfikowana do jed-
nej z czterech kategorii: A+ – poziom wiod¹cy w skali
kraju, A – poziom bardzo dobry, B – poziom akceptowalny
z rekomendacj¹ wzmocnienia dzia³alnoœci naukowej oraz
C – poziom niezadowalaj¹cy.

4.01.2011. W Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie otwarto now¹ wystawê okresow¹ zatytu³o-
wan¹ Œwiat³o i Przyroda. Jest to kolejna wystawa z cyklu

Natura – Sztuka. Prezentowane s¹ na niej znakomite foto-
grafie Micha³a Budzyñskiego – m³odego, niezwykle uta-
lentowanego fotografa przyrody. Jest to szósta indywi-
dualna wystawa tego autora. Po³¹czenie niezwyk³oœci œwiata
przyrody z artystyczn¹ wra¿liwoœci¹ i umiejêtnoœci¹
uchwycenia obrazu za pomoc¹ aparatu fotograficznego
daje mo¿liwoœæ podziwiania niesamowitych przedstawieñ
natury (relacja z wystawy na str. 129).

7.01.2011. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodo-
wiska, g³ówny geolog kraju dr Henryk Jacek Jezierski w
imieniu prezesa Rady Ministrów wrêczy³ Januszowi W³o-
darskiemu nominacjê na stanowisko prezesa Pañstwowej
Agencji Atomistyki (PAA). Ceremonia wrêczenia nominacji
odby³a siê w Ministerstwie Œrodowiska. Janusz W³odarski,
dotychczasowy dyrektor generalny PAA, przej¹³ obowi¹zki
prezesa tej instytucji w poniedzia³ek, 10 stycznia br.

9.01.2011. Podczas spotkania inauguruj¹cego tradycyj-
ny Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska, g³ówny geolog
Henryk Jacek Jezierski kraju przekaza³ fragment ³upka
gazowego na aukcjê, która zasili konto fundacji WOŒP.
Ministerstwo wystawi³o na aukcje równie¿ ekologiczne
torby zaprojektowane przez Ewê Jagielsk¹-¯ak, które
powsta³y w ramach ogólnopolskiej kampanii EKOSZYK
(relacja z fina³u WOŒP na str. 130).

12.01.2011. Na Politechnice Warszawskiej odby³a siê
pierwsza z serii piêciu konferencji naukowych poœwiêco-
nych energii atomowej zorganizowana przez Politechnikê
Warszawsk¹, któr¹ wspar³y Ambasada Francji w Polsce
oraz Komisariat ds. Energii Atomowej (CEA – Commissa-
riat a` l'Energie Atomique) i Francuska Agencja ds. Miêdzy-
narodowej Energetyki Nuklearnej (AFNI – Agence France
Nucléaire International). Konferencja Rozwój energetyki
j¹drowej w Polsce rozpoczê³a cykl debat o energii atomo-
wej dla parlamentarzystów, w³adz lokalnych, mediów,
organizacji pozarz¹dowych i œrodowisk naukowych, które-
mu patronuje minister œrodowiska Andrzej Kraszewski.
Wp³yw rozwoju energetyki j¹drowej na ochronê klimatu,
bezpieczeñstwo programu j¹drowego i budowanie wiedzy
o bezpieczeñstwie i nadzorze – to najwa¿niejsze z punktu
widzenia resortu œrodowiska zagadnienia zwi¹zane z przy-
gotowaniami do rozwoju programu energii j¹drowej w Pol-
sce. Minister Kraszewski podczas wyst¹pienia otwieraj¹-
cego konferencjê powiedzia³: Coraz wiêcej krajów decydu-
je siê wróciæ do koncepcji energetyki j¹drowej. G³ówny
powód to potrzeba walki ze zmianami klimatu. Tak¿e Pol-
ska szuka sposobów by zmniejszyæ emisjê gazów cieplar-
nianych. W zakresie dzia³añ zwi¹zanych ze œrodowiskiem,
równie wa¿ne jest dla nas tak¿e zapewnienie warunków do
bezpiecznego prowadzenia tego procesu w Polsce dziêki
dzia³aniom i nadzorowi podleg³ego ministrowi œrodowiska
prezesa Pañstwowej Agencji Atomistyki. Te dane i informa-
cje bêd¹ te¿ odgrywa³y rolê w budowaniu spo³ecznego
odczucia bezpieczeñstwa w zwi¹zku z energetyk¹ j¹drow¹,
niezbêdnym dla powodzenia tego projektu w Polsce. Nale¿y
te¿ pamiêtaæ o zrównowa¿onym rozwoju wykorzystania
innych Ÿróde³ energii, w tym wspierania przyjaznej œrodo-
wisku energii ze Ÿróde³ odnawialnych.
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