Sympozja i konferencje
w spotkaniach sesji pt. Security in the Arctic, którą organizowało Northern
Resaerch Forum oraz Thematic Network on Geopolitics and Security pod
kierownictwem Prof. Lassi Heininena z Finlandii. Warto też zaznaczyć, iż
podczas Arctic Circle miała również miejsce inauguracja kolejnego numeru
ważnego periodyku dotyczącego stosunków międzynarodowych w Arktyce
pt. „Arctic Yearbook 2013”.
Na zakończenie warto podkreślić, iż wśród kilkuosobowej grupy
Polaków biorących udział w omawianej konferencji znalazł się ambasador
Polski w Islandii pan Lech Mastelarz oraz trójka młodych badaczy
pracujących w Arctic Centre w Rovaniemi w Finlandii, natomiast Prof. dr
hab. Jacek Jania z Uniwersytetu Śląskiego, który został specjalnie
zaproszony do udziału w konferencji z wykładem z zakresu arktycznych
badań glacjologicznych dla uczestników panelu poświęconego „trzeciemu
biegunowi” (czyli lodowcom w Himalajach), zasiada w składzie Rady
Doradczej Arctic Circle.
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XXXV SYMPOZJUM POLARNE WROCŁAW 2014
We Wrocławiu, w dniach od 4 do 7 czerwca br. odbywało się kolejne
35 Sympozjum Polarne, tym razem pod hasłem „Diversity and state of polar
ecosystems”. Sympozjum zorganizował Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego wspólnie
z Komitetem Badań Polarnych PAN oraz Klubem Polarnym Pol. Tow.
Geograficznego. Ta krajowa i mająca długą tradycję konferencja stanowi
platformę wymiany doświadczeń badawczych i logistycznych naukowców
pracujących w polskich stacjach badawczych w Arktyce i Antarktyce.
Ważnym celem konferencji było także budowanie i utrzymanie kadry
wysokiej klasy specjalistów biorących udział w eksploracji i badaniach
obszarów polarnych. W sympozjum wzięło udział 170 osób (w tym
11 z zagranicy) reprezentujących 36 samodzielnych krajowych jednostek
z uczelni wyższych i PAN oraz dziewięć ośrodków zagranicznych z Austrii
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Biuletyn Polarny 19-20
(1), Czech (2), Holandii (1), Niemiec (1), Norwegii (1), Rosji (3) i Wielkiej
Brytanii (2). Wszyscy uczestnicy otrzymali w materiałach nowy Biuletyn
Polarny nr 17-18. Obrady odbywały się w języku polskim, natomiast
materiały prezentacji multimedialnych i postery uczestnicy przygotowali
w j. angielskim.
Na dwóch sesjach plenarnych (GEO i BIO) i pięciu sesjach
dedykowanych
(GLACIO,
BIO,
GEO,
AT-MO
i
CZŁOWIEK
W ŚRODOWISKU POLARNYM) przedstawiono 64 referaty. Obie sesje
plenarne i jedną sesję dedykowaną otwierały wykłady wprowadzające,
przedstawione przez troje zaproszonych specjalistów (Saskia Brix- Elsig
z German Centre for Marine Biodiversity Research, Josef Elster z Czech
Centre of Polar Ecology oraz Wolfgang Schoener z austriackiego Zentreal
Anstalt fur Meteorologie und Geodynamik). W sesji posterowej
zaprezentowano 69 posterów. Łącznie zaprezen-towano ponad 130 różnych
wystąpień, których abstrakty wydano w wersji elektronicznej: (Migała K. et
al. (eds ) 2014, Book of Abstracts 35th Polar Symposium „Diversity and state
of polar ecosys-tems” 4-7 June 2014, Wrocław, 136pp, ISBN
978−83−62673−39−1.
Konferencja pozwoliła ocenić, że w polskim środowisku naukowym
zajmującym się obszarami polarnymi pojawiły się nowe kierunki badań oraz
udane próby uogólnień. Młody wiek większości autorów wystąpień
i bogactwo tematyki badawczej oraz coraz częściej interdyscyplinarność
badań napawają optymizmem. Wiele wystąpień sięgało dobrych standardów
międzynarodowych. Dostrzeżono także znaczny postęp metodyczny
i technicz-no-aparaturowy polskich badań. Imprezie towarzyszyła
okolicznościowa wystawa uliczna „Nauki polarne pod polską flagą”,
wzbogacona o trzy plansze p.t.” Polarny Wrocław”, eksponowana przy ul.
Kuźniczej i aktualnie przeniesiona do gmachu głównego UWr przy pl.
Uniwersyteckim 1 (klatka schodowa od strony Auli Leopoldina). Obrady
urozmaicały także dwa stoiska: jedno wydawnictwa naukowego Springer
z Holandii a drugie firmy brytyjskiej Gill Instruments - producenta aparatury
meteorologicznej.
Streszczenia wystąpień
w internecie pod adresem:

(Book

of

Abstracts)

są

dostępne

http://www.geogr.uni.wroc.pl/images/publikacje/SP_2014_Abstract_book.pdf

Tradycyjnie Sympozjum Polarne kończyła sesja Klubu Polarnego
PTG, współorganizatora Sympozjum. Prowadził ją Przewodniczący Klubu dr
42

Sympozja i konferencje
Jerzy Pereyma. Na wstępie minutą ciszy uczczono pamięć ś. p. zmarłych
w ciągu ostatnich dwóch lat polarników: Ks. Kardynała Józefa Glempa, prof.
Jerzy Melke, prof. Jana Piechurę, Józefa Kowalskiego, Wiesława
Kołodziejskiego. Następnie odbyły się wybory delegata na Walne Zebranie
Polskiego Towarzystwa Geograficznego we wrześniu 2014 roku. Wybrano
Elżbietę Majchrowską – sekretarza Klubu. Obligatoryjnie delegatem jest też
Przewodniczący Klubu Polarnego – Oddziału PTG. Prowadzący zebranie
przekazał podziękowanie od Redaktora Naczelnego Biuletynu Polarnego
prof. dr hab. Andrzeja Maneckiego, autorom i redaktorom Biuletynu nr
17- 18, wydanego przez Komitet Badań Polarnych PAN, Klub Polarny PTG
oraz Uniwersytet Wrocławski w roku 2014. Następnie Elżbieta Majchrowska
przedstawiła przebieg uroczystego seminarium, poświęconego wręczeniu
prof. dr. hab. Krzysztofowi Birkenmajerowi Dyplomu Honorowego Członka
Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Seminarium odbyło się 19 maja
2014 w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zorganizowane
było przez Klub Polarny oraz Zakład Badań i Dokumentacji Polarnej im. Prof.
Z. Czeppego UJ. Dyplom wręczył Przewodniczący PTG prof. dr hab. Antoni
Jackowski. Spotkanie prowadzili prof. dr hab. Maria Agata Olech oraz dr
hab. Piotr Köhler. Okolicznościowe referaty przedstawili dr Jerzy Pereyma
oraz prof. dr hab. Jacek Jania. Podziękowanie i krótkie wspomnienie
o geograficznych aspektach swojej działalności wygłosił prof. Birkenmajer.
W seminarium uczestniczyło ok. 20 osób. Kolejnym punktem sesji było
przyjęcie nowych członków Klubu dr Bartosza Korabiewskiego i dr Michała
Węgrzyna. W wolnych wnioskach prof. Jacek Jania przypomniał o jubileuszu
85–lecia urodzin Profesora Krzysztofa Birkenmajera, wybitnego geologa
i badacza polarnego, Honorowego Przewodniczącego Komitetu Badań
Polarnych PAN, członka PAN i PAU. Prosił o nadsyłanie fotografii
i materiałów do przygotowywanego, z okazji jubileuszu, albumu. Dr Jacek
Piasecki przypomniał o setnej rocznicy urodzin Profesora Alfreda Jahna
inicjatora i pierwszego Przewodniczącego Klubu Polarnego. Postanowiono,
że Klub Polarny przyłączy się do organizacji jubileuszu. Prof. Piotr Głowacki
poprosił o dystrybuowanie, szczególnie wśród młodych polarników,
informacji rozsyłanych przez niego elektronicznie. Są one potrzebne do
raportów o polskiej działalności polarnej. Na Svalbardzie ta działalność
stawia nasz kraj na drugim (po Norwegii) miejscu. Tradycyjnie, w końcowym
punkcie sympozjum, przewodniczący Klubu Polarnego ogłosił miejsce
następnego, XXXVI Sympozjum Polarnego. W imieniu Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej do Lublina zaprosił polarników w 2016 roku dr hab. Piotr
Zagórski.
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