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KALENDARIUM
Przegl¹d wa¿niejszych wydarzeñ1
maj–czerwiec 2016
KRAJ
16–18.05. Jedno z najwa¿niejszych dorocznych spotkañ przedstawicieli bran¿ gazowniczej, ciep³owniczej
i energetycznej – GAZTERM 2016 odby³o siê w Miêdzyzdrojach. Tegoroczny temat konferencji, odbywaj¹cej siê
ju¿ po raz dziewiêtnasty, to bezpieczeñstwo dostaw surowców energetycznych. G³ównym partnerem by³a spó³ka
PGNiG, a za jakoœæ merytoryczn¹ referatów odpowiada³
Dolnoœl¹ski Instytut Studiów Energetycznych. Wk³ad
organizacyjny w³o¿y³y te¿ firmy: Tauron, Europol Gaz,
PGE i Grupa Azoty. Geologów mog³y zainteresowaæ
wyst¹pienia dotycz¹ce podziemnych magazynów gazu,
pozyskiwania metanu z pok³adów wêgla i perspektyw zgazowania wêgla kamiennego w z³o¿u.
18–20.05. Europejski Kongres Gospodarczy jest najwiêksz¹ tego typu imprez¹ w centralnej Europie. Tradycyjnie odbywa siê w Katowicach, a z racji lokalizacji wiele
wyst¹pieñ jest poœwiêconych energetyce i górnictwu wêgla
kamiennego. W tym roku w „Spodku” pojawi³o siê ponad
8 tys. goœci z krajów europejskich, a tak¿e z Azji i Afryki.
Odby³o siê ponad 120 debat z udzia³em 700 prelegentów.
Najwa¿niejsza sesja, otwieraj¹ca obrady, nosi³a tytu³ „Energia, przemys³, klimat – horyzont 2030. Scenariusze dla
œwiata i Europy”. W kolejnych dniach wiele uwagi poœwiêcono geopolityce w powi¹zaniu z bezpieczeñstwem gospodarczym, digitalizacji gospodarki oraz m³odym przedsiêbiorcom.
31.05–3.06. Zak³ad Geologii Morza Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdañskiego zorganizowa³ w Jastrzêbiej Górze konferencjê naukow¹ „Procesy geologiczne w
strefie brzegowej morza – GEOST II” . Jest to kontynuacja
spotkania poœwiêconego tej samej tematyce, które odby³o
siê w czerwcu 2013 r. Patronat nad konferencj¹ obj¹³ rektor
Uniwersytetu Gdañskiego prof. Bernard Lammek, marsza³ek woj. pomorskiego Mieczys³aw Struk oraz Komitet
Badañ Morza PAN i Stowarzyszenie Geomorfologów
Polskich. Pracownicy Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego dzia³ali w
Komitecie Naukowym, ponadto wyg³osili kilka referatów.
1–3.06. W Poznaniu z inicjatywy Instytutu Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich oraz Katedry Geoin¿ynierii SGGWodby³a siê konferencja „Geomorfologia
stosowana – modelowanie i prognozowanie zmian œrodowiskowych” . Celem, drugiego ju¿, ogólnopolskiego spotkania poœwiêconego tej tematyce by³o dokonanie przegl¹du nowoczesnych metod modelowania procesów geomorfologicznych oraz prognozowania mo¿liwoœci wyst¹pienia zjawisk ekstremalnych, a tak¿e wykorzystania tych

metod w ocenie ryzyka przyrodniczego w ró¿nych skalach
przestrzennych.
3–5.06. IX Konferencja Meteorytowa organizowana
przez Polskie Towarzystwo Meteorytowe i Politechnikê
£ódzk¹ odby³a siê w £odzi. W programie, obok specjalistycznych referatów, by³y te¿ warsztaty spektroskopii Ramana, podczas których prezentowano mo¿liwoœci pomiarowe konfokalnego mikroskopu WITec alpha 300RSA.
Uczestnicy spotkania wziêli udzia³ w pokazach nieba obserwowanego przez teleskop Planetarium i Obserwatorium
Astronomicznego im. Arego Sternfelda oraz prezentacji
nowootwartego planetarium cyfrowego EC1. W czasie imprezy odby³a siê równie¿ wycieczka po mieœcie zakoñczona w Muzeum Geologicznym Uniwersytetu £ódzkiego.
8–10.06. Po raz dwudziesty siódmy krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza zorganizowa³a Miêdzynarodow¹
Konferencjê Naukowo-Techniczn¹ „Drilling Oil & Gas”.
Tegoroczna edycja by³a poœwiêcona kierunkom rozwoju
przemys³u naftowo-gazowniczego, przede wszystkim w
Polsce. W programie przewidziano wiele sesji: plenarn¹,
specjalistyczne, posterowe oraz panel dyskusyjny. Obok
technicznych zagadnieñ wiertniczych poruszano te¿ tematy ogólne, takie jak wp³yw eksploatacji ropy naftowej na
œrodowisko i spo³ecznoœci lokalne. Sporo uwagi poœwiêcono podziemnej sekwestracji CO2 i geotermii HDR. Brakowa³o referatów na temat rozpoznania i eksploatacji wêglowodorów niekonwencjonalnych w Polsce.
8–11.06. XXXVI Sympozjum Polarne „Progress in polar
research – new experiences and challenges”, które odby³o
siê w Lublinie, mia³o w tym roku dodatkowy aspekt, upamiêtnia³o bowiem 30-lecie wypraw badaczy z Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej na Szpicbergen. Organizatorami spotkania byli: Wydzia³ Nauk o Ziemi i Gospodarki
Przestrzennej UMCS, Klub Polarny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskie Towarzystwo Geograficzne
Oddzia³ Lubelski, Komitet Badañ Polarnych PAN oraz
Polskie Konsorcjum Polarne. Bogaty program czterodniowych obrad wype³nia³y referaty naukowe i popularno-naukowe, sesje posterowe i panele dyskusyjne. Na uwagê
zas³ugiwa³o otwarte posiedzenie informacyjne Scientific
Committee on Antarctic Research (SCAR) w znacznej
mierze poœwiêcone zachêceniu m³odych naukowców do
udzia³u w badaniach polarnych.
13–15.06. Po raz siódmy Wydzia³ Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego zorganizowa³ warsztaty terenowe dla
m³odych hydrogeologów i hydrologów. G³ówn¹ baz¹ imprezy by³ Sosnowiec, przewidziano te¿ dwie wycieczki
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terenowe – do zbiorników wodnych w Gocza³kowicach
i KuŸnicy Warê¿yñskiej. Trzy dni poœwiêcono na zajêcia
wprowadzaj¹ce z zakresu modelowania za pomoc¹ pro-

gramów MIKE 11 i AutoCad 2016. Podczas imprezy odby³y siê równie¿ sesje referatowe i posterowe poœwiêcone
nowym metodom badawczym w hydrogeologii i hydrologii.

ŒWIAT
18–19.05. W Akwizgranie odby³a siê miêdzynarodowa konferencja poœwiêcona górnictwu w Europie –
AIMS 2016. Ten wydawa³oby siê historyczny temat
(przynajmniej dla wiêkszoœci krajów naszego kontynentu)
przedstawi³ Instytut In¿ynierii Surowców Mineralnych
Uniwersytetu w Akwizgranie. Jak twierdz¹ organizatorzy,
kilkusetletnie doœwiadczenie potê¿nego niegdyœ sektora
europejskiej gospodarki mo¿e u³atwiæ eksploratorom
dzia³aj¹cym w innych czêœciach œwiata rozwi¹zywanie
konfliktów spo³ecznych i œrodowiskowych, immanentnie
zwi¹zanych z bran¿¹. AIMS 2016 jest pierwszym wydarzeniem tego typu, ale jak zapewniaj¹ organizatorzy spotkania bêdzi¹ siê odbywaæ co roku.
29.05–3.06. PETER 2016 to akronim jedenastej miêdzynarodowej konferencji poœwiêconej fizyce fal uderzeniowych (Shock Vawe Physics), która odby³a siê w Saint-Malo (Francja). Ten dosyæ hermetyczny dzia³ fizyki, zajmuj¹cy zachowaniem cia³ sta³ych i cieczy w warunkach
ekstremalnych ciœnieñ i temperatur, mo¿e zainteresowaæ
geofizyków i wielu geologów. Wœród referatów wymienionych w programie mo¿na by³o znaleŸæ prezentacje poœwiêcone impaktom o wysokich prêdkoœciach, a tak¿e omówienia eksperymentów i wyników modelowañ numerycznych,
które mog¹ mieæ znaczenie dla zrozumienia procesów geologicznych zachodz¹cych we wnêtrzu naszej planety oraz
w strefach sejsmicznie aktywnych. Przedsiêwziêcie wspólnie przygotowali pracownicy brytyjskiego Institute of Physics (IOP), francuskiego Commissariat á L’energie Atomique (CEA) oraz amerykañskiego Los Alamos National
Laboratory (LANL).
30.05–2.06. European Association of Geoscientists
and Engineers (EAGE), jedno z najwiêkszych multidyscyplinarnych stowarzyszeñ geologicznych, zrzeszaj¹ce ponad 19 tys. cz³onków na wszystkich kontynentach, co roku
organizuje wielk¹ konferencjê i wystawê w jednej ze stolic
europejskich. Tegoroczna 78th EAGE Conference & Exhibition odby³a siê w Wiedniu. G³ównym tematem by³a ropa
naftowa. W sesjach referatowych i posterowych uczestniczy³o ponad 5,5 tys. goœci, którzy mogli siê zapoznaæ z ponad tysi¹cem wyst¹pieñ. Oko³o 300 wystawców prezentowa³o swoje najnowsze osi¹gniêcia w dziedzinie geofizyki,
geologii i in¿ynierii z³ó¿ ropy naftowej. Uczestnicy imprezy mogli podwy¿szyæ w³asne kwalifikacje przez udzia³ w
warsztatach – do wyboru by³o ich 12. Sponsorami konferencji by³y koncerny: OMV, ExxonMobile, Saudi Aramco,
Kuwait Petroleum Corporation i Shell.
31.05–4.06. G³ówne spotkanie grupy badawczej „Earthquake Geology and Seismic Hazards”, dzia³aj¹cej w
ramach International Union for Quaternary Science
(INQUA), nosi nazwê PATA Days (od Paleoseismology,
Active Tectonics, and Archeoseismology). Ma ono zwykle
postaæ warsztatów terenowych. Odbywa siê od siedmiu
lat w regionach szczególnie interesuj¹cych dla specjalistów stosunkowo nowej dziedziny nauk o Ziemi jak¹ jest
paleosejsmologia, rozwijana g³ównie od lat 70. XX w.
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w USA. W tym roku jako obiekt pogl¹dowy wybrano ryft
pó³nocnej Rio Grande, a bazê spotkania stanowi³a miejscowoœæ Crestone w stanie Colorado, po³o¿ona w samym centrum tej niezwykle interesuj¹cej jednostki geologicznej.
1–3.06. Œwietne tradycje francuskiej geotechniki
kontynuuje wspó³czeœnie m.in. IFSTARR – Pañstwowy
Instytut Badawczy Transportu, Planowania Przestrzennego
i Rozwoju Sieci, w którego ramach dzia³a GERS – Departament Geotechniki, Œrodowiska, Zagro¿eñ Naturalnych
i Nauk o Ziemi. Jednostka ta wspólnie z International
Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
(ISSMGE) oraz French Geotechnical Society (CFMS) przygotowa³a trzeci¹ ju¿ konferencjê pt. „European Conference
on Physical Modelling in Geotechnics – EUROFUGE”,
która odby³a siê w Nantes. Wielkim walorem tej lokalizacji
by³a mo¿liwoœæ prezentacji supernowoczesnego zaplecza
laboratoryjnego GERS – wirówki geotechnicznej, symulatora wstrz¹sów sejsmicznych, tunelu aerodynamicznego,
basenu do symulacji falowania, laserowych urz¹dzeñ do
pomiarów œcieralnoœci nawierzchni i odpornoœci na wibracje. By³a to dobra ilustracja wyk³adów nt. fizycznych podstaw modelowania geotechnicznego, wyg³oszonych przez
specjalistów z krajów europejskich, Brazylii i Australii.
13–17.06. Zaplanowana z du¿ym rozmachem 8th International Siberian Early Career GeoScientists Conference
odby³a siê w akademickiej dzielnicy Nowosybirska, zwanej Akademgorodkiem. Impreza adresowana do absolwentów oraz m³odych naukowców mia³a na celu zachêcenie
ich do pracy w niezwykle interesuj¹cym i wci¹¿ nie do
koñca rozpoznanym geologicznie regionie Federacji Rosyjskiej, jakim jest Syberia. Organizatorami by³y renomowane placówki badawcze: Instytut Geologii Naftowej i Geofizyki im. A.A. Trofimiuka, Instytut Geologii i Mineralogii
im. V.S. Sobolewa oraz Uniwersytet Nowosybirski. W programie znalaz³y siê referaty i postery obejmuj¹ce w zasadzie wszystkie dzia³y nauk o Ziemi, ze szczególnym uwzglêdniem geologii naftowej i mineralogii z³ó¿ rudnych.
Wycieczki terenowe pozwala³y na zapoznanie siê z geologi¹ A³taju i problematyk¹ p³ytkich badañ geofizycznych w
rejonie Nowosybirska.
15–17.06. Wielce zas³u¿ony Australasian Institute of
Mining and Metallurgy (AusIMM), za³o¿ony w 1893 r. w
Australii, propaguje nowe podejœcie do z³ó¿ rud metali,
które pozwoli na du¿e oszczêdnoœci w gospodarowaniu
zasobami i znacznie efektywniejsze ich wykorzystanie.
J¹dro koncepcji stanowi równorzêdny udzia³ w rozpoznaniu z³o¿a zarówno geologów, jak i metalurgów, którzy
wprowadzaj¹ praktyczny aspekt do oceny parametrów cia³a
rudnego. Dziedzina wiedzy nazwana geometalurgi¹ zyskuje uznanie przemys³u wydobywczego, o czym œwiadczy
zainteresowanie konferencjami tematycznymi organizowanymi przez AusIMM. Trzecia z kolei – Geomet 2016,
odby³a siê w Perth (Western Australia) i zgromadzi³a
przedstawicieli ponad 45 firm z 12 krajów, w tym gigantów
takich jak Rio Tinto czy Anglo American.

