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KALENDARIUM
Opracowa³a Maja Kowalska1

Przegl¹d wa¿niejszych wydarzeñ2
15 listopada–15 grudnia
12–19.11. W Sydney w Australii pod
has³em „Parks, People, Planet – Inspiring
Solutions” odby³ siê VI Œwiatowy Kongres Parków. Jego g³ównym celem by³a
promocja parków narodowych i obszarów
chronionych. Kongres by³ tak¿e okazj¹ do
przegl¹du stanu obszarów chronionych na
œwiecie pod k¹tem globalnych problemów
œrodowiskowych. Wziê³o w nim udzia³
ponad 6000 uczestników z ok. 170 krajów, z ca³ego œwiata.
Polska delegacja, z podsekretarzem stanu w Ministerstwie
Œrodowiska i g³ównym konserwatorem przyrody Piotrem
Otawskim, aktywnie uczestniczy³a w obradach, prezentuj¹c zagadnienia zwi¹zane m.in. z ochron¹ przyrody w polskich parkach narodowych oraz wspó³prac¹ transgraniczn¹
w tym zakresie. Œwiatowy Kongres Parków odbywa siê co
10 lat. Pierwszy kongres zwo³ano w 1962 r. w Seattle (USA).
19.11. W Pa³acu Staszica w Warszawie odby³a siê konferencja pt. „Górnictwo jako bran¿a strategiczna – bariery
i szanse rozwoju w gospodarce globalnej”. Celem spotkania by³a wymiana wiedzy i doœwiadczeñ w zakresie zagadnieñ prawnych, ekonomicznych, spo³ecznych i œrodowiskowych zwi¹zanych z przemys³em górniczym w Polsce
oraz stworzenie forum dla wypracowania optymalnych rozwi¹zañ legislacyjnych. Poruszano tematykê dostêpu do
surowców mineralnych, warunków prowadzenia dzia³alnoœci wydobywczej, spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu oraz bezpieczeñstwa wydobycia. Podsekretarz stanu
w Ministerstwie Œrodowiska, g³ówny geolog kraju S³awomir Brodziñski, podczas inauguracyjnej sesji konferencji, przedstawi³ prezentacjê „Strategia surowcowa Polski z
perspektywy Ministerstwa Œrodowiska”, omawiaj¹c szanse
i zagro¿enia dla polityki surowcowej w kontekœcie aktualnego stanu prawnego. Konferencja zosta³a zorganizowana
w ramach Obchodów Jubileuszu 25-lecia Pracodawców
Rzeczpospolitej Polskiej, przez Zwi¹zek Pracodawców
Polska MiedŸ wspólnie z Forum Przemys³u Wydobywczego Pracodawców RP oraz Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ PAN. Honorowy patronat nad
spotkaniem obj¹³ wicepremier, minister gospodarki Janusz
Piechociñski.
19.11. W Zamku Królewskim w Warszawie odby³o siê
uroczyste wrêczenie nagród w drugiej edycji konkursu
„Dziennikarze dla klimatu”. Tytu³ ten otrzymali autorzy
prac publicystycznych, którzy w najbardziej interesuj¹cy
i rzetelny sposób przedstawili problemy, konsekwencje
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i zagro¿enia zmieniaj¹cego siê klimatu. Nagrodê g³ówn¹
otrzyma³a Ewa Podolska, dziennikarka radia TOK FM, za
dwa cykle audycji „Rozmowy o klimacie” oraz „Energia
dla klimatu”. Nagrodzono ponadto Edwina Bendyka –
dziennikarza tygodnika Polityka za artyku³ „Dobry klimat
dla klimatu” oraz Andrzeja Papliñskiego – dziennikarza
miesiêcznika MURATOR za zestaw filmów poœwiêconych domom pasywnym, ogniwom fotowoltaicznym i zmianom w instalacji grzewczej, dostêpnych na stronach internetowych TV MURATOR. Przyznano tak¿e 3 wyró¿nienia.
Do 2 edycji konkursu „Dziennikarze dla klimatu” zg³oszono 121 prac, w tym 107 prasowych, 10 internetowych,
4 radiowe i jedn¹ telewizyjn¹. Konkurs jest organizowany
przez Klub Publicystów Ochrony Œrodowiska EKOS
dzia³aj¹cy przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich
wspólnie z Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemiecka
Fundacja Federalna Œrodowisko). Podstawowym celem przedsiêwziêcia jest popularyzacja dzia³añ na rzecz ochrony klimatu. Konkurs ma za zadanie wyró¿niæ prace dziennikarzy
zaanga¿owanych w tematykê klimatu wœród spo³eczeñstwa, tak¿e wœród spo³ecznoœci lokalnych, promowaæ
nowatorskie rozwi¹zania maj¹ce istotny wp³yw na przeciwdzia³anie niekorzystnym zjawiskom klimatycznym.Wiêcej
informacji na http://www.dziennikarzedlaklimatu.pl/.
20.11. W Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu odby³o
siê seminarium zamykaj¹ce projekt wspó³finansowany ze
œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Wspó³pracy Transgranicznej Polska–Saksonia 2007–2013 „TransGeoTherm –
Energia geotermalna dla rozwoju regionu Nysy. Projekt
pilota¿owy”. Seminarium zosta³o skierowane do przedstawicieli lokalnych i regionalnych jednostek samorz¹du terytorialnego, producentów, instalatorów oraz u¿ytkowników
tzw. pomp ciep³a, a tak¿e wszystkich zainteresowanych
praktycznym wykorzystaniem niskotemperaturowej energii geotermalnej w budynkach biurowych, przemys³owych
i mieszkalnych. Przedstawiono prezentacje dotycz¹ce rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, a szczególnie na
Dolnym Œl¹sku, a tak¿e omówiono realizowany projekt
i mo¿liwoœci bezp³atnego udostêpniania jego wyników –
modelu geologicznego 3D, map potencja³u geotermalnego
pod³o¿a skalnego oraz ich praktycznego wykorzystania.
Seminarium zosta³o zorganizowane przez Oddzia³ Dolnoœl¹ski Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego oraz Saksoñski Urz¹d Krajowy ds. Œrodowiska, Rolnictwa i Geologii we Freibergu.

Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa; maja.kowalska@
pgi.gov.pl.
2
Czêœæ Kalendarium dotycz¹ca informacji o przysz³ych wydarzeniach jest dostêpna na naszej stronie internetowej (www.pgi.gov.pl/
prz_geol) w zak³adce Kalendarium wydarzeñ.
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20–21.11. W Warszawie odby³o siê XVIII Posiedzenie
Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wspó³pracy S¹siedzkiej
w dziedzinie Ochrony Œrodowiska. Posiedzenia Wspólnej
Komisji S¹siedzkiej poœwiêcone s¹ omówieniu bie¿¹cych,
priorytetowych dla obu stron, spraw w zakresie wspó³pracy
w dziedzinie ochrony œrodowiska. Podczas spotkania wymieniano informacje na temat zanieczyszczeñ powietrza,
przemieszczania odpadów i inwestycji, stanowi¹cych ewentualne transgraniczne szkodliwe oddzia³ywanie na œrodowisko, oraz mo¿liwoœci wsparcia z funduszy UE w nowej
perspektywie finansowej. Uczestnicy dyskutowali tak¿e
o wspó³pracy w zakresie realizacji Konwencji EKG ONZ
o transgranicznych skutkach awarii przemys³owych oraz w
dziedzinie ochrony przyrody na obszarach przygranicznych, w tym przywrócenia i uaktualnienia Polsko-Niemieckiej Rady Programowej dla transgranicznego obszaru
w Dolinie Dolnej Odry.
21.11. Na Stadionie Narodowym w Warszawie odby³a
siê konferencja „Z Warszawy do Pary¿a przez Limê” podsumowuj¹ca wyniki ubieg³orocznej Konferencji COP19
oraz niespe³na rok polskiej prezydencji w procesie tworzenia globalnego porozumienia klimatycznego. Omówiono
tak¿e rolê samorz¹dów we wdra¿aniu polityki zwi¹zanej
z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych oraz ze zrównowa¿onym wykorzystaniem energii. W konferencji wziêli
udzia³ przedstawiciele administracji rz¹dowej wraz z prezydentami i burmistrzami wybranych miast. Spotkanie zosta³o zorganizowane przez Ministerstwo Œrodowiska oraz
Urz¹d m.st. Warszawy.
24–25.11. W Pañstwowym Instytucie Geologicznym –
Pañstwowym Instytucie Badawczym (PIG-PIB) w Warszawie odby³o siê spotkanie Grupy Geotermalnej Europejskiej
Platformy Instytutów Geotechnicznych (ELGIP), zrzeszaj¹cej najwiêksze europejskie instytucje naukowe w dziedzinie geotechniki, geologii in¿ynierskiej i in¿ynierii œrodowiska. Jego celem by³o podsumowanie stanu wiedzy nt.
p³ytkiej geotermii i mo¿liwoœci jej wykorzystania w
budownictwie. Podczas obrad poruszano m.in. tematykê
modelowania termo-hydro-mechanicznego zachowania siê
gruntów pod d³ugotrwa³ym obci¹¿eniem, zagadnienia oceny potencja³u geotermalnego w kontekœcie zrównowa¿onego rozwoju terenów miejskich oraz omawiano, realizowane obecnie przez cz³onków ELGIP, projekty wdro¿eniowe w dziedzinie p³ytkiej geotermii. W spotkaniu wziê³o
udzia³ 26 specjalistów z kraju i zagranicy, jego czêœci¹ by³o
cykliczne posiedzenie zarz¹du ELGIP. W tym roku organizacja zebrania przypad³a przedstawicielom Warszawskiej
Grupy Laboratoriów Geotechnicznych, do której nale¿¹
PIG-PIB i Instytut Techniki Budowlanej.
25–26.11. W Warszawie odby³a siê pi¹ta edycja konferencji Shale Gas World Europe, która zgromadzi³a kilkuset
przedstawicieli bran¿y ³upkowej – operatorów, naukowców,
reprezentantów organów unijnych, a tak¿e rz¹dów i samorz¹dów z ca³ej Europy. Program obejmowa³ wyk³ady, warsztaty oraz panele dyskusyjne poœwiêcone zagadnieniom
strategii przemys³owych, technologii, ochrony œrodowiska
oraz zaanga¿owania spo³ecznego.
2.12. Minister Œrodowiska Maciej H. Grabowski skierowa³ pismo do Rady Naukowej Pañstwowego Instytutu
Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego w
Warszawie, w którym informuje, ¿e dzia³aj¹c na podstawie

art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z póŸn. zm.) odmawia
powo³ania na dyrektora Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego prof. dr. hab.
Krzysztofa Szama³ka, kandydata przedstawionego przez
Komisjê Konkursow¹. Minister w uzasadnieniu decyzji
wskaza³, ¿e konkurs zosta³ przeprowadzony z naruszeniem
przepisów prawa, które polega na niedope³nieniu wymogów
formalnych wynikaj¹cych z § 11 ust. 2 Rozporz¹dzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 28 paŸdziernika 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego
(Dz. U. Nr 215, poz. 1412). Na najbli¿szym posiedzeniu
Rada Naukowa PIG-PIB rozwa¿y zaistnia³¹ sytuacjê i podejmie stosowne decyzje.
4.12. Na terenie ca³ego kraju obchodzono Barbórkê –
œwiêto, w którym górnicy i geolodzy oddaj¹ szczególn¹
czeœæ swojej patronce œwiêtej Barbarze.
5.12. W Muzeum Geologicznym Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego
w Warszawie odby³o siê otwarcie wystawy „Okruchy
przesz³oœci w wêglu brunatnym”, która poœwiêcona jest
rodzajom wêgla brunatnego i œrodowisku jego powstawania. Z kolei prezentowane „okruchy przesz³oœci” to makroi mikroszcz¹tki roœlinne, dziêki którym mo¿liwe jest odtworzenie szaty roœlinnej, rekonstrukcja paleoœrodowiska
i klimatu. Okazy pochodz¹ ze zbiorów Muzeum Geologicznego PIG-PIB i Kopalni Wêgla Brunatnego Be³chatów. Na
wystawie pokazano równie¿ wyj¹tkowe rysunki ziarn py³ku z osadów miocenu, wykonane w 1956 r. przez Teresê
Marcinkiewicz z inicjatywy Julii Doktorowicz-Hrebnickiej.
Wernisa¿ wystawy odby³ siê 5 grudnia 2014 r. podczas
obchodów Barbórki w PIG-PIB. Dla zwiedzaj¹cych, wystawa zosta³a udostêpniona od 7 grudnia i czynna bêdzie
przez najbli¿szy rok.
6–7.12. W Hali OSIR w Warszawie odby³a siê Miêdzynarodowa Gie³da Bi¿uterii i Minera³ów. Ponad 200 wystawców z Polski oraz liczni zagraniczni goœcie prezentowali okazy minera³ów, skamienia³oœci i niezwykle efektowne wyroby jubilerskie. Zorganizowano edukacyjn¹ krainê
dla m³odzie¿y – Geolandiê, gdzie dzieci pod opiek¹ pedagogów mog³y uczestniczyæ w zabawach edukacyjnych.
W ramach Zimowego Miasteczka najm³odsi zwiedzaj¹cy
mogli spróbowaæ w³asnych si³ i szczêœcia, p³ucz¹c z³oto
technik¹ u¿ywan¹ na Dzikim Zachodzie w XIX w.
8.12. W Warszawie odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia
nagród laureatom X edycji konkursu Popularyzator Nauki
2014. W uroczystoœci wrêczenia nagród wziê³a udzia³ minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobiñska. Konkurs Popularyzator Nauki organizuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego oraz serwis Polskiej Agencji Prasowej Nauka
w Polsce. Nagradzani s¹ w nim uczeni, ludzie mediów,
instytucje oraz spo³ecznicy, których pasj¹ jest dzielenie siê
wiedz¹ i ods³anianie tajemnic wspó³czesnej nauki w sposób
przystêpny dla ka¿dego. Pierwsza edycja konkursu odby³a
siê w 2005 r. Tegorocznych laureatów, wy³onionych spoœród
21 finalistów, ocenia³o jury pod przewodnictwem prof.
Micha³a Kleibera, prezesa Polskiej Akademii Nauk. Wœród
laureatów znaleŸli siê: Fundacja PZU (kategoria Sponsor
Popularyzacji), portal Wszechnica.org.pl (kategoria Nauka
w Internecie); Piotr Cieœliñski – kierownik dzia³u Nauka
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Gazety Wyborczej (kategoria Media); Grupa EkoLogiczna
z Siedlec (kategoria Instytucje Pozanaukowe); Instytut
Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (kategoria Instytucje Naukowe); Micha³ Szyd³owski – czyli Pan
Korek (kategoria Popularyzator Indywidualny – animatorzy); oraz Robert Mys³ajek – adiunkt w Instytucie Genetyki i Biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu
Warszawskiego (kategoria Popularyzator Indywidualny –
naukowcy). Nagrodê specjaln¹ za ca³okszta³t dzia³alnoœci
otrzyma³a dr Hanna Krajewska z archwium PAN za popularyzacjê trudnej tematyki archiwistycznej oraz czasopismo „Urania – Postêpy Astronomii” za upowszechnianie
wiedzy o polskiej astronomii od ponad 90 lat. Katarzyna
Dziedzik, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu w Bia³ymstoku,
zosta³a laureatk¹ wyró¿nienia im. red. Tomasza Trzciñskiego za „wzorcow¹ politykê informacyjn¹”. Wiêcej informacji na www.naukawpolsce.pap.pl.
9.12. W Budapeszcie podczas posiedzenia Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) powo³ano
dwie nowe wspólnoty wiedzy i innowacji w obszarach
„Surowce – zrównowa¿one poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie, recykling i zastêpowanie” oraz „Innowacje na
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rzecz zdrowego stylu ¿ycia oraz aktywnego starzenia siê”.
W obu przedsiêwziêciach bior¹ udzia³ polskie jednostki
naukowe i przedsiêbiorstwa. Dotychczas funkcjonowa³y
trzy takie sieci – dzia³aj¹ce w dziedzinach zwi¹zanych
z klimatem, technologiami informatycznymi i energi¹.
MNiSW zapowiedzia³o, ¿e przeka¿e œrodki na refundacjê
dzia³añ zwi¹zanych z przygotowaniem i z³o¿eniem wniosku w konkursie EIT.
9–10.12. W Pañstwowym Instytucie Geologicznym –
Pañstwowym Instytucie Badawczym odby³a siê XIX Konferencja pt. „Zastosowanie metod AAS, ICP-OES i ICP-MS
w analizie œrodowiskowej”, podczas której omówiono zagadnienia zwi¹zane z wykorzystaniem ró¿nych metod spektroskopowych w analizie œrodowiskowej oraz kryminalistyce.
Spotkanie by³o skierowane do analityków z oœrodków akademickich, instytutów naukowo-badawczych, zak³adów
wodoci¹gowych, stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz
inspektoratów ochrony œrodowiska, jak równie¿ oœrodków
zwi¹zanych z przemys³em. Konferencja zosta³a zorganizowana przez Politechnikê £ódzk¹, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego oraz Pañstwowy Instytut Geologiczny.

