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Dziękujemy wszystkim Członkom Rady PKPol
za poświęcony czas i zaangażowanie.

Rok w cieniu pandemii
Pandemia SARS-CoV-2 w znaczący

• Baza danych publikacyjnych pol-

sposób zmody kowała realizację ini-

skich naukowców polarnych jest

cjatyw, w które Konsorcjum jest zaan-

gotowa do publikacji. Mamy na-

gażowane i wpłynęła na nasze plany:

dzieję na jej inaugurację podczas

a w pracę nad nim zaangażowani
byli Delegaci Konsorcjum;
• Pomimo ograniczeń, naukowcom z
UMK, UAM i UŚ udało się zorganizować badania terenowe na Sval-

• Na rok 2021 przesunięte zostały:
XXXVIII Międzynarodowe Sympo-

bardzie i utrzymać cenne wielolet-

zjum Polarne wraz z warsztatami PK-

nie serie pomiarowe.

Pol; Arctic Circle Assembly 2020, na

Posiedzenie Rady PKPol odbyło się

które przyjęta została interdyscypli-

11 grudnia, online. Jego agenda

narna sesja pod patronatem PKPol,

obejmowała:

a także 3rd International Conferen-

• podsumowanie roku 2020;

ce on “Polar Climate and Environmental Change in the Last Millennium”, objęta wsparciem Konsorcjum.
Mimo to, rok 2020 przyniósł kilka
istotnych wydarzeń:
• Z sukcesem s nalizowana została
praca nad Zielono-Białą Księgą
Polskich Badań Polarnych;

XXVIII Międzynarodowego Sympozjum Polarnego;
• Z satysfakcją przyjęliśmy również informację o zatwierdzeniu Polskiej
Polityki Polarnej. Dużą rolę w po-
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• dyskusję nad udziałem Polski w projekcie unijnym EU-PolarNet 2 - Coordinating and Co-Designing the
European Polar Research Area;

wstawaniu tego rządowego doku-

• Informacje na temat postępów ini-

mentu odegrała opracowana pod

cjatywy rewitalizacji Stacji im A.B.-

patronatem PKPol Strategia Polskich

Dobrowolskiego na Antarktydzie;

Badań Polarnych na lata 2017-2027,

fi

• wstępne sprawozdanie nansowe;

• Plany działalności na rok 2021.

Inicjatywy
Zielono-Biała Księga Polskich Badań Polarnych
Druga część Narodowego Programu Badań Polarnych, Zielonobiała Księga polskich badań polarnych została opublikowana
w październiku 2020, jako monogra a na łamach Publications
of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences.
Zielono-biała Księga ma na celu przedstawienie aktualnego
stanu polskich badań prowadzonych w obszarach
polarnych, a także zasugerowanie głównych kierunków
rozwoju tych badań w Polsce, z uwzględnieniem ich znaczenia edukacyjno-poznawczego oraz społecznej i ekonomicznej
użyteczności. Adresatami Księgi są jednostki administracji
państwowej oraz środowisko naukowe w Polsce, zarówno polarne jak i poszukujące nowego otwarcia w swojej działalności
badawczej.
Serdecznie dziękujemy Redaktorom: prof. Żanecie Polkowskiej (PG) za czas i zaangażowanie, które pozwoliły doprowadzić projekt do zaawansowanego etapu oraz prof. Markowi
Lewandowskiemu (IGF PAN), który odpowiadał za ostateczny
kształt oraz proces publikacji Księgi; Autorom oraz wszystkim
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osobom zaangażowanym w powstanie tego opracowania.

Publikacja jest dostępna w języku polskim i angielskim:
PL: https://pub.igf.edu.pl/zielono-biala-ksiega-polskich-badan-polarnychpod-egida-polskiego-konsorcjum-polarnego-pkpol,4,en,pubs,4,0,6,145.html
EN: https://pub.igf.edu.pl/polish-polar-research-green-and-white-paper-under-the-aegis-of-the-polish-polar-consortium-ppc,4,en,pubs,4,0,6,146.html

I N I C J AT Y W Y
Zatwierdzenie Polskiej Polityki
Polarnej

ku wyzwaniom przyszłości. Polska

regionów polarnych, (2) wzmacnia-

Polityka Polarna”.

nie obecności Polski w regionach po-

Dnia 11 września 2020 Rada Mini-

Dokument, koordynowany przez Mi-

strów przyjęła uchwałę w sprawie za-

nisterstwo Spraw Zagranicznych, po-

twierdzenia dokumentu rządowego

wstał w ścisłej współpracy z pol-

pt.: „Od ekspedycji z przeszłości

skimi badaczami polarnymi. Wykorzystano również dokumenty wypracowane przez polarne środowisko naukowe, jak „Strategia polskich
badań polarnych. Koncepcja na lata
2017–2027”.
Główny długoterminowy cel polskiej
polityki polarnej to „zapewnienie
stałej i aktywnej obecności Polski
w dialogu, współpracy oraz kształtowaniu polityki polarnej na świe-

larnych, w tym zapewnienie rozwoju
aktywności naukowej polskich badaczy, (3) zapewnienie problematyce
polarnej należytej wagi w polityce
wewnętrznej państwa oraz (4) aktywne poszukiwanie nowych i innowacyjnych ścieżek rozwoju pozycji Polski w sprawach polarnych.
Cele te będą realizowane poprzez
szerokie spektrum działań o charakterze politycznym, prawnym,
instytucjonalnym oraz inwestycyjnym, których zarys prezentuje dokument PPP.

cie, przy wykorzystaniu posiadanych

Dokument dostępny jest na stronie

zasobów własnych oraz poszukiwa-

MSZ: https://www.gov.pl/web/dy-

niu nowych”, co przekłada się na cele

plomacja/od-ekspedycji-z-przeszlo-

szczegółowe: (1) zapewnienie ak-

sci-ku-wyzwaniom-przyszlosci-pol-

tywnego udziału oraz wpływu Polski

ska-polityka-polarna.

na procesy kształtujące przyszłość

Promocja i popularyzacja polskiej nauki polarnej

Zapraszamy
na naszą stronę internetową,
do mediów społecznościowych
oraz do lektury newslettera!

Plany na rok 2021
Nasze plany, niezależnie od albo pomimo pandemii, obejmują:

• Interdyscyplinarną sesja naukową podczas Arctic Circle 2021 (Reykjavik, Islandia);
• warsztaty PKPol podczas XXXVIII Międzynarodowego Sympozjum Polarnego (Toruń) oraz objęcie Sympozjum patronatem;
• wsparcie nansowe dla młodych naukowców uczestniczących w polarnych konferencjach i warsztatach;
• wsparcie nansowe konferencji 3rd International Conference on “Polar Climate
and Environmental Change in the Last Millennium” (Toruń);
• Intensywną działalność promocyjno-edukacyjną.

Fotogra e i gra ki: domena publiczna.
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Opracowanie: M. Lisowska, E. Łepkowska — Sekretariat PKPol
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http:/www.pkpolar.pl/

of ce@pkpolar.pl

https:/www.facebook.com/PolskieKonsorcjumPolarne/

