
Przegl¹d wa¿niejszych wydarzeñ

(17 marca–15 kwietna 2008 r.)

17–18.03. W Krakowie i Katowicach odby³a siê konfe-
rencja dotycz¹ca czystych technologii wêglowych. Hono-
rowy patronat nad imprez¹ objêli Waldemar Pawlak,
wicepremier, minister gospodarki oraz prof. Maciej
Nowicki, minister œrodowiska. Celem konferencji by³o
przedyskutowanie wszystkich aspektów polityki energe-
tyczno-klimatycznej, przede wszystkim w zakresie bezpie-
czeñstwa podziemnego sk³adowania CO2 i procesowania
wêgla. Spotkanie zainicjowa³ prof. Jerzy Buzek — pose³
sprawozdawca ds. europejskiego programu strategicznych
technologii energetycznych (SET Plan), który wraz z prof.
Barbar¹ Kudryck¹, ministrem nauki i szkolnictwa wy¿sze-
go, otworzy³ konferencjê w Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. Goœæmi specjalnymi drugiego dnia konferen-
cji, odbywaj¹cej siê w tym dniu na Uniwersytecie Œl¹skim
w Katowicach, byli Andris Piebalgs, komisarz UE ds. ener-
gii oraz Maciej Nowicki, minister œrodowiska. W spotka-
niu wziêli równie¿ udzia³ przedstawiciele Komisji
Europejskiej, Europejskiej Platformy Technologicznej
Niskoemisyjnej Energetyki oraz eksperci z krajów
cz³onkowskich UE, zainteresowani problematyk¹ czystych
technologii wêglowych.

26.03. W Kielcach odby³a siê XIII Konferencja Nauko-
wa Kamieñ w budownictwie, przygotowana przez Oddzia³
Œwiêtokrzyski Pañstwowego Instytutu Geologicznego,
towarzysz¹ca tradycyjnie Miêdzynarodowym Targom
Kamienia i Maszyn Kamieniarskich Interkamieñ w Kiel-
cach. Referaty dotyczy³y problematyki kamienia natural-
nego w zabytkowych budowlach Warszawy, anortozytu,
œwiêtokrzyskiego marmuru Zygmuntówka i kamieniarstwa
w Chinach, gdzie rozwijaj¹ dzia³alnoœæ tak¿e polskie firmy
kamieniarskie.

26–28.03. W Kielcach odby³y siê XIII Miêdzynarodo-
we Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich Interkamieñ

2008. Ich organizatorem s¹ Targi Kielce. W imprezie
wziê³o udzia³ 59 krajowych i zagranicznych wystawców.
Stoisko informacyjne Pañstwowego Instytutu Geologicz-
nego, który by³ honorowym patronem imprezy, przygoto-
wali i obs³ugiwali pracownicy Oddzia³u Œwiêtokrzyskiego
PIG.

31.03. W wieku 78 lat zmar³a prof. Halszka Osmólska,
najwybitniejsza polska badaczka dinozaurów. Do œmierci
czynnie pracowa³a w Instytucie Paleobiologii PAN w
Warszawie. W latach 1984–89 by³a te¿ jego dyrektorem.
Uczestniczy³a w polsko-mongolskich wyprawach paleon-
tologicznych na pustyniê Gobi, podczas których odkryto
mnóstwo szcz¹tków dinozaurów, ssaków i innych zwierz¹t.

1.04. W wieku 83 lat zmar³ prof. Kazimierz £ydka, wy-
bitny petrograf ska³ osadowych, emerytowany profesor i
d³ugoletni pracownik Instytutu Geochemii, Mineralogii i
Petrologii Wydzia³u Geologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego.

1.04. Polska przyst¹pi³a do projektu pod nazw¹ EMMA
(European Multi-service Meteorological Awareness Sys-

tem), którego celem jest publikowanie jednolitych dla ca³ej
Europy ostrze¿eñ o wyst¹pieniu groŸnych zjawisk pogodo-
wych. Ostrze¿enia te — w kolorze czerwonym, pomarañ-
czowym, ¿ó³tym i zielonym — mo¿na œledziæ na stronach
internetowych. METEOALARM ma ostrzegaæ przed
wszystkimi zagro¿eniami pogodowymi: silnym wiatrem,
deszczem, œnie¿ycami, burzami, mg³¹, a tak¿e wysokimi i
niskimi temperaturami. Witryna internetowa jest adreso-
wana do szerokiego spo³eczeñstwa oraz do specjalistów w
ca³ej Europie.

5–6.04. W Sosnowcu na Wydziale Nauk o Ziemi Uni-
wersytetu Œl¹skiego odby³a siê XLI Miêdzynarodowa
Wystawa i Gie³da Minera³ów, Ska³ i Skamienia³oœci.
Kolekcjonerzy zaprezentowali ciekawe kolekcje pochodz¹ce
z ró¿nych miejsc na œwiecie.

10.04. Uczelniane Kolegium Elektorów Akademii Gór-
niczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie dokona³o
wyboru rektora na kadencjê 2008–2012. Rektorem
AGH zosta³ ponownie wybrany prof. Antoni Tajduœ.

11.04. W Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w
Warszawie mia³a miejsce inauguracja Œwiatowego Roku
Planety Ziemia w Polsce oraz otwarcie wystawy plenero-
wej 10 pytañ o Ziemiê — przesz³oœæ przysz³oœci. Ekspozy-
cja jest skoncentrowana na przedstawieniu, przez najwy-
bitniejszych polskich specjalistów, 10 najwa¿niejszych pro-
blemów stoj¹cych obecnie przed mieszkañcami naszej pla-
nety i bêd¹cych najwa¿niejszymi wyzwaniami dla nauk o
Ziemi. W uroczystoœci uczestniczy³ m.in. dr Henryk Jacek
Jezierski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska,
g³ówny geolog kraju.

14.04. W siedzibie Ministerstwa Œrodowiska w War-
szawie odby³ siê briefing dla przedstawicieli mediów nt.
Czy œrodowisko mo¿e zastopowaæ EURO 2012. Informacje
o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko przedstawili prof.
Maciej Nowicki, minister œrodowiska i dr Maciej Trzeciak,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska, g³ówny
konserwator przyrody.

14.04. We Wroc³awiu odby³o siê spotkanie g³ównego
geologa kraju, podsekretarza stanu w Ministerstwie
Œrodowiska z Lo¿¹ Dolnoœl¹sk¹ Business Centre Club.
Tematyka rozmów koncentrowa³a siê wokó³ prawnych
aspektów prowadzenia dzia³alnoœci górniczej w Polsce,
nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy
o odpadach wydobywczych. W spotkaniu uczestniczy³a
równie¿ Janina Wik³o, geolog województwa dolno-
œl¹skiego oraz Andrzej Stachowiak, dyrektor Oddzia³u
Dolnoœl¹skiego Pañstwowego Instytutu Geologicznego.

15.04. Minister Œrodowiska, prof. Maciej Nowicki
powo³a³ z dniem 15 kwietnia 2008 r. doc. dr. hab. Jerzego
Nawrockiego na funkcjê dyrektora Pañstwowego Instytutu
Geologicznego na okres 5 lat.

349

Przegl¹d Geologiczny, vol. 56, nr 5, 2008


