
Przegl¹d wa¿niejszych wydarzeñ
(15 sierpnia – 15 wrzeœnia 2009)

19.08. W Muzeum Ziemi PAN w Warszawie odby³a siê
konferencja prasowa pt. Skarby Polski na Pacyfiku i Geo-

Tropem po Polsce z udzia³em Henryka Jacka Jezierskiego,
podsekretarza stanu w Ministerstwie Œrodowiska, g³ówne-
go geologa kraju. Minister Jezierski przedstawi³ informa-
cje o wynikach niedawno zakoñczonego rejsu badawczego
w rejon z³o¿a Clarion–Cliperton na Pacyfiku, w którym
uczestniczyli polscy specjaliœci. W rejonie tym Polska,
jako cz³onek organizacji Interoceanmetal (IOM), ma pra-
wo do eksploatacji oceanicznych konkrecji polimetalicz-
nych. Drugim tematem konferencji by³y GeoTropy — du¿e
tablice przedstawiaj¹ce wybrane fakty geologiczne charak-
terystyczne dla poszczególnych regionów Polski, promu-
j¹ce te regiony i pobudzaj¹ce geoturystykê. Wykonawc¹
GeoTropów bêdzie Pañstwowy Instytut Geologiczny.

21.08. W Ministerstwie Œrodowiska odby³o siê spotka-
nie Henryka Jacka Jezierskiego, podsekretarza stanu w MŒ,
g³ównego geologa kraju, z sekretarzem generalnym Miê-
dzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów, Shaminderem
Puri. Tematem rozmów by³y sposoby promocji XXXVIII
Kongresu IAH, który odbêdzie siê w Krakowie w dniach
12–17 wrzeœnia 2010 r. Wiêcej informacji o kongresie na
stronie: www.iah2010.org.

29.08. W Podlesicach odby³a siê impreza plenerowa
pt. Jurajskie regionalia — cz³owiek i przyroda, zorganizo-
wana przez Wydzia³ Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego,
Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Zawierciañskiej i So³ectwo
Podlesice. Uczestnicy imprezy mogli poznaæ œwiat
jurajskiej przyrody i sposoby jej czynnej ochrony na tra-
sie œcie¿ki przyrodniczej w rezerwacie Góra Zborów. Sto-
iska edukacyjne zorganizowa³y m.in. Uniwersytet Œl¹ski,
Zespó³ Parków Krajobrazowych Województwa Œl¹skiego i
Uniwersytet Szczeciñski. Jurajskim regionaliom towarzy-
szy³y m.in. prezentacje strojów regionalnych z gminy Kro-
czyce, targi i degustacja ¿ywnoœci ekologicznej z terenu
Jury, kiermasz wyrobów rêkodzie³a artystycznego oraz
koncert Zespo³u Pieœni i Tañca Ziemia Kroczycka.

2.09. W Ministerstwie Œrodowiska odby³o siê spotka-
nie przedstawicieli resortu œrodowiska z delegacj¹ Komitetu
ds. Wody przy Królewskiej Szwedzkiej Akademii Rolnictwa i
Leœnictwa. G³ównym tematem rozmów by³a Ramowa Dyrek-
tywa Wodna i Ba³tycki Plan Dzia³añ HELCOM. W spotka-
niu uczestniczyli m.in. Leszek Karwowski — prezes
Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej, Andrzej Janusie-
wicz — g³ówny inspektor ochrony œrodowiska oraz przed-
stawiciele MŒ, GIOŒ, KZGW, Generalnej Dyrekcji
Ochrony Œrodowiska, Pañstwowej Agencji Atomistyki
oraz Pañstwowego Instytutu Geologicznego. Stronê
szwedzk¹ reprezentowali m.in. przedstawiciele Uniwersy-
tetu w Sztokholmie, Szwedzkiego Uniwersytetu Rolnic-
twa, Ministerstwa Œrodowiska, Królewskiej Szwedzkiej
Akademii Rolnictwa i Leœnictwa, a tak¿e Rady Ochrony
Œrodowiska. Delegacji przewodniczy³ prof. Harry Linnér
ze Szwedzkiego Uniwersytetu Rolnictwa.

3.09. W Pañstwowym Instytucie Geologicznym w War-
szawie odby³o siê uroczyste otwarcie plenerowej wystawy
zatytu³owanej Niezwyk³e Galapagos — u Ÿróde³ teorii

ewolucji. Wystawa zosta³a zorganizowana wspólnie przez
Ambasadê Republiki Ekwadoru i PIG. Tworz¹ j¹ 44 wiel-
koformatowe fotogramy przedstawiaj¹ce przyrodê wysp
Galapagos. W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczyli
m.in. Ambasador Republiki Ekwadoru Fernando Flores
oraz Henryk Jacek Jezierski — podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Œrodowiska, g³ówny geolog kraju, a tak¿e przed-
stawiciele korpusu dyplomatycznego, parlamentarzyœci,
przedstawiciele administracji pañstwowej, w tym Mini-
sterstwa Œrodowiska, przedstawiciele œwiata nauki, m.in. z
Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Warszawskiego,
oraz dziennikarze. Licznie przybyli tak¿e przyjaciele Jego
Ekscelencji Pana Ambasadora Ekwadoru i Pani Ambasador
oraz przebywaj¹cy obecnie w Polsce obywatele tego kraju.
Wystawê mo¿na ogl¹daæ do 15.10.2009 r.

7.09. W Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w
Warszawie odby³y siê Obchody Jubileuszu 90-lecia Pañ-
stwowej S³u¿by Hydrologiczno-Meteorologicznej (PSHM).
W uroczystoœciach uczestniczyli m.in. Maciej Nowicki —
minister œrodowiska i Bernard B³aszczyk — podsekretarz
stanu w MŒ.

10.09. W Muzeum Ziemi PAN w Warszawie otwarto
edukacyjn¹ wystawê fotograficzn¹ Parki narodowe USA
— Historia Ziemi zapisana w krajobrazach. Wystawa
zosta³a przygotowana przez Muzeum Uniwersytetu Marii
Curie-Sk³odowskiej, Wydzia³ Biologii i Nauk o Ziemi
UMCS i Lubelski Komitet Planeta Ziemia w ramach
obchodów Œwiatowego Roku Planety Ziemia. Autorzy
zaprezentowanych na wystawie fotografii — Krystyna i
Marian Harasimiukowie oraz Ma³gorzata i Andrzej Kie-
drowscy — przedstawili ró¿norodnoœæ krajobrazow¹ par-
ków narodowych amerykañskiego Zachodu widzian¹
oczami przyrodników.

14.09. W siedzibie Ministerstwa Œrodowiska odby³a
siê uroczystoœæ wrêczenia nagród Ministra Œrodowiska za
szczególne osi¹gniêcia naukowo-badawcze w zakresie
ochrony, kszta³towania i u¿ytkowania œrodowiska oraz
jego zasobów. Nagrody wrêczali minister Maciej Nowicki
oraz Henryk Jacek Jezierski — podsekretarz stanu w MŒ,
g³ówny geolog kraju. Nagroda Ministra Œrodowiska jest
presti¿owym wyró¿nieniem przyznawanym za innowacyj-
ne prace naukowo-badawcze z zakresu ochrony œrodowi-
ska, nakierowane na zastosowanie praktyczne, wyró¿-
niaj¹ce siê efektami naukowymi, gospodarczymi i spo³ecz-
nymi. Przyznawana jest w dwóch kategoriach: za szczegól-
ne osi¹gniêcia naukowo-badawcze (zespo³owa lub indy-
widualna) oraz za ca³okszta³t dzia³alnoœci naukowo-ba-
dawczej (indywidualna). W dziedzinie geologii nagrodê
indywidualn¹ za ca³okszta³t dzia³alnoœci otrzyma³ prof. dr
hab. in¿. Stanis³aw Witczak z Wydzia³u Geologii, Geofizy-
ki i Ochrony Œrodowiska Akademii Górniczo Hutniczej,
a nagrodê zespo³ow¹ za Tabelê stratygraficzn¹ Polski —
Polska Przedkarpacka i Karpaty otrzyma³ zespó³ pod kie-
rownictwem prof. dr. hab. Ryszarda Wagnera z Pañstwo-
wego Instytutu Geologicznego.
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