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Protokół z Posiedzenia Plenarnego Komitetu Geofizyki PAN, które odbyło się
w dniu 19 kwietnia 2017r. (środa) o godz.11.00. w sali 213 Instytutu Geofizyki PAN przy
ul. Ks. Janusza 64 w Warszawie.
W Posiedzeniu uczestniczyło 32 członków KG.
Posiedzenie otworzył przewodniczący KG prof. Szymon Malinowski.
Ze względu na opóźnienie komunikacyjne (pociągi), zmieniony został porządek obrad.
Obrady rozpoczęto od dyskusji nad poparciem wstąpienia Polski do European Centre for
Medium-Range Weather Forecasts ECMWF, prowadzonej przez przewodniczącego KG,
Prof. Szymona Malinowskiego. Uchwala poparcia KG została przyjęta jednogłośnie.
W następnym punkcie obrad Prof. Jarosław Napiórkowski przedstawił historię czasopisma
Acta Geophysica, które rozpoczęło swą działalność w 1952 roku.
Prof. IGF PAN Mariusz Majdański przedstawił sylwetkę naukową kandydata na nowego
edytora naczelnego Acta Geophysica, prof. Eleftherii Papadimiytiou, profesora sejsmologii,
Geophysics Department of Aristotle University of Thessaloniki, Grecja.
W celu przeprowadzenia głosowania nad poparciem KG odnośnie wyboru nowego edytora
naczelnego została powołana komisja skrutacyjna w składzie:
1. Monika Dec
2. Piotr Krzywiec
3. Piotr Głowacki
W wyniku tajnego głosowania została podjęta uchwala nad poparciem kandydatury
prof. Eleftherii Papadimiytiou przez KG, 27 głosów za, 2 przeciw, 3 wstrzymujące się.
W następnym punkcie programu Prof. Jacek Piskozub wygłosił wykład pt. Dlaczego Arktyka
ociepla się aż tak szybko? W poszukiwaniu mechanizmów "amplifikacji arktycznej" .
W czasie dyskusji po referacie zwrócono uwagę na istotną szybkość zmian, znacznie
przewyższającą zachodzące w historii zjawiska naturalne ocieplania klimatu oraz na bardzo
trudne do przewidzenia skutki pozytywnego sprzężenia zwrotnego, które może być motorem
coraz szybszych zmian klimatu.
Następnie Prof. Szymon Malinowski poprowadził dyskusję nad przygotowaniem
zaktualizowanego stanowiska KG w sprawie ocieplenia klimatu. W dyskusji uczestniczyli,
miedzy innymi prof. Lewandowski, prof. Jeleńska oraz prof. Golonka.
Została powołana komisja do przygotowania zaktualizowanego stanowiska KG w składzie:
Prof. Jacek Piskozub (przewodniczący)
Prof. PAN Krzysztof Markowicz
Prof. Renata Romanowicz

W głosowaniu otwartym, za powołaniem komisji wypowiedziało się 17 osób, przeciw 3,
wstrzymujących się 10.
Na zakończenie obrad prof. Jadwiga Jarzyna zaproponowała, aby następne posiedzenie KG
odbyło się jesienią w Krakowie.
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