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KRAJ
21–22.09. Warsztaty poœwiêcone geologicznym i œrodowiskowym aspektom zagospodarowania terenów pogórniczych odby³y siê w Sosnowcu. Ich organizatorem by³
Oddzia³ Górnoœl¹ski Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego. W spotkaniu
wziêli udzia³ pracownicy administracji samorz¹dowej, byli
równie¿ obecni przedstawiciele jednostek naukowych –
AGH i Uniwersytetu Œl¹skiego. Podczas sesji referatowej,
która odby³a siê w pierwszym dniu zajêæ, omawiano wp³yw
p³ytkiej dzia³alnoœci górniczej na stan gruntów i wód podziemnych, specyfikê projektowania obiektów budowlanych
na tego typu terenach oraz ich rekultywacjê. Drugi dzieñ
przeznaczono na wycieczki terenowe. Uczestnicy warsztatów zwiedzili piaskowniê firmy Sibelco w Bukownie
oraz oœrodek edukacyjny Geosfera w Jaworznie – wzorcowy przyk³ad rewitalizacji nieczynnego kamienio³omu.
22–23.09. XXII Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji odby³a siê na Politechnice Warszawskiej. Jej podtytu³ – „Zdalne techniki badania œrodowiska –
historia, wspó³czesnoœæ, nowe trendy” – dobrze oddawa³
tematykê obrad. Organizatorami byli: Oddzia³ Teledetekcji
i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Wydzia³ Geodezji i Kartografii Politechniki
Warszawskiej. W spotkaniu wziêli udzia³ przedstawiciele
polskich i zagranicznych oœrodków naukowo-badawczych
oraz pracownicy kilku firm komercyjnych. Szczególn¹
uwagê zwrócono na t³o historyczne obrad, jako ¿e odbywa³y siê one w dniach jubileuszu 70-lecia powo³ania na
Politechnice Warszawskiej Katedry Fotogrametrii i 25-lecia rozpoczêcia dzia³alnoœci Zespo³u Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej.
26–28.09. Agrofizyka jest nauk¹ z pogranicza agronomii i fizyki. Przedmiotem jej zainteresowania jest system
gleba–roœlinnoœæ u¿ytkowa–atmosfera, opisywany metodami nauk œcis³ych. Z uwagi na pierwszy cz³on triady
wyniki badañ agrofizycznych mog¹ byæ interesuj¹ce dla
geologów. Silny oœrodek naukowy – Instytut Agrofizyki
im. Bohdana Dobrzañskiego PAN dzia³a w Lublinie, i to
w³aœnie on by³ inicjatorem „11 International Conference on
Agrophysics: Soil, Plant & Climate”, która odby³a siê w
tym mieœcie. Organizatorzy po³o¿yli szczególny nacisk na
interdyscyplinarne podejœcie do przedmiotu swych badañ,
st¹d wœród agrofizyków przewijali siê specjaliœci z wielu
innych dziedzin jak pedologia, biologia, chemia i meteorologia. Obecnoœci geologów nie odnotowano.
25–28.09. W malowniczym Zwierzyñcu, w sercu Roztocza, odby³y siê obrady i dyskusje XXXIX Ogólnopolskiej
Konferencji Kartograficznej. Zosta³a ona przygotowana
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przez Zak³ad Kartografii i Geomatyki Uniwersytetu Marii
Curie Sk³odowskiej i lubelski oddzia³ Polskiego Towarzystwa Geograficznego, we wspó³pracy z Roztoczañskim
Parkiem Narodowym. Tematyka spotkania, w którym udzia³
wziê³o ponad 100 specjalistów, ogniskowa³a siê wokó³
nowych rozwi¹zañ technicznych w dziedziedzinie wizualizacji kartograficznej. W ostatnim dniu konferencji zaplanowano wycieczkê do Lwowa poœwiêcon¹ pamiêci
tamtejszych kartografów – Eugeniusza Romera i jego
uczniów, w tym prof. Franciszka Uhorczaka zwi¹zanego
w latach powojennych z UMCS w Lublinie.
28–29.09. W warszawskiej SGGW odby³a siê II Konferencja Naukowo-Techniczna ProGeotech 2016. Inicjatorzy
spotkania to Katedra Geoin¿ynierii SGGW i Polski Komitet Geotechniki. Celem dwudniowych obrad i warsztatów
prowadzonych przez firmy komercyjne by³o naœwietlenie
problematyki badañ, doboru parametrów oraz obliczeñ projektowych posadowieñ budowli zgodnych z zasadami
Eurokodu 7. Te nie³atwe kwestie, wci¹¿ niespójnie ujête
w polskich przepisach prawnych, budz¹ wiele w¹tpliwoœci
geotechników i geologów in¿ynierskich. Organizatorzy wyrazili nadziejê, ¿e przynajmniej czêœæ z nich uda³o siê
wyjaœniæ.
9–12.10. Jubileuszow¹, trzydziest¹ konferencjê z cyklu
Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w
Gospodarce Krajowej krakowski Instytut Gospodarki
Surowcami Mineralnymi i Energi¹ PAN przeprowadzi³
w Zakopanem. Spotkaniu o ustalonej renomie w œrodowisku specjalistów nadano podtytu³ „Energetyka wobec nowych wyzwañ”. Tematyka wydarzenia obejmowa³a ca³e
spektrum zagadnieñ ekonomicznych, geologicznych i technicznych powi¹zanych z energetyk¹. Najwiêcej miejsca
poœwiêcono g³ównej polskiej kopalinie energetycznej –
wêglowi kamiennemu, ale na uwagê zas³uguje fakt, ¿e w
wielu referatach omawiano problematykê zwi¹zan¹ z wêglem
brunatnym. Przedstawiono te¿ nowe trendy w rz¹dowej
polityce gazowej, niezmienne zasady unijnej polityki
energetyczno-klimatycznej oraz problemy œrodowiskowe
zwi¹zane z energetyk¹ klasyczn¹ i alternatywn¹.
9–12.10. Równie¿ w Zakopanem odbywa³a siê siódma
konferencja nt. modelowania przep³ywu wód podziemnych – MPWP 2016. Organizatorami wysoce specjalistycznego spotkania, tak jak i poprzednich szeœciu, byli
hydrogeolodzy z Katedry Hydrogeologii i Geologii In¿ynierskiej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony
Œrodowiska AGH w Krakowie oraz Stowarzyszenia
Naukowego im. Stanis³awa Staszica. Przed i po czêœci plenarnej konferencji odby³y siê warsztaty poœwiêcone zasto-
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sowaniu ró¿nego typu programów komputerowych do
modelowania hydrogeologicznego.
11–13.10. W Mszczonowie odby³ siê zorganizowany
z du¿ym rozmachem V Ogólnopolski Kongres Geotermalny. Przedsiêwziêcie zosta³o przygotowane przez Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne, Urz¹d Miejski w Mszczonowie, Geotermiê Mazowieck¹ S.A., IGSMiE PAN oraz
Katedrê Surowców Energetycznych Wydzia³u Geologii,
Geofizyki i Ochrony Œrodowiska AGH. Na uwagê zas³uguje du¿a iloœæ patronatów honorowych, jak¹ uda³o siê zgromadziæ organizatorom – wœród nich na poczesnym miejscu
widnieje akces Pañstwowego Instytutu Geologicznego –
Pañstwowego Instytutu Badawczego. Referaty na temat
ró¿norakich aspektów geotermii g³êbokiej i p³ytkiej wy-

g³aszali zarówno naukowcy – teoretycy, jak i praktycy –
projektanci i operatorzy systemów geotermalnych. Jedn¹
z sesji technicznych prowadzili specjaliœci z PIG-PIB. Nie
zabrak³o wyst¹pieñ przedstawicieli administracji rz¹dowej
(resorty œrodowiska, energii i rozwoju) oraz w³adz samorz¹dowych. Wysoka frekwencja zainteresowanych tematyk¹ obrad uwydatnia rosn¹c¹ rolê geotermii w rz¹dowej
polityce energetycznej. W czasie kongresu Zak³ad Publikacji Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego zaprezentowa³ wiele ciekawych
wydawnictw. Zosta³y one rozdane uczestnikom imprezy,
prowadzono równie¿ ich sprzeda¿. Najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê katalogi zbiorów Muzeum Geologicznego PIG-PIB i Przewodnik geoturystyczny Sudetów.

ŒWIAT
18–25.09. Program CLIVAR (Climate Variability and
Predictability) to jeden z komponentów wielkiego przedsiêwziêcia naukowego o nazwie The World Climate Research Programme’s (WCRP), dzia³aj¹cego pod auspicjami
International Council for Science (ICS), World Meteorological Organization (WMO) oraz UNESCO.
Naukowcy uczestnicz¹cy w pracach CLIVAR spotkali
siê tym razem w chiñskim mieœcie Qingdao, ¿eby dokonaæ
przegl¹du osi¹gniêæ w dziedzinie badañ nad dynamik¹
interakcji systemu ocean–atmosfera, kluczowego elementu zmian klimatycznych. Ustalono równie¿ agendê przysz³ych prac, uwzglêdnia ona szerszy ni¿ dotychczas udzia³
specjalistów z ró¿nych dziedzin nauki.
22–23.09. VGC 2016 to skrótowa nazwa miêdzynarodowego spotkania specjalistów w dziedzinie wizualizacji
danych przestrzennych – Virtual Geoscience Conference.
Pierwsza tego typu konferencja odby³a siê w 2014 r. w
Lozannie, okaza³a siê bardzo dobrym pomys³em, dlatego
postanowiono je kontynuowaæ. Tegoroczna VGC odby³a siê
w Bergen. Slogan zachêcaj¹cy do spotkania w norweskim
mieœcie – Where Geomatics Meets Geoscience – lapidarnie
wyjaœnia cele organizatorów. Podczas sesji plenarnych
i warsztatowych omawiano wszystkie dziedziny teledetekcji, wizualizacji i obróbki danych, uwypuklaj¹c korzyœci,
jakie odnosz¹ geolodzy korzystaj¹cy z cyfrowego ogl¹du
terenu. Nowoœci¹ by³o szerokie przedstawienie tematyki
dronów, zdaniem prelegentów – optymalnego narzêdzia w
wielu dziedzinach geologii.
25–28.09. Wydarzeniem roku dla œrodowiska geologów w USA by³ wielki meeting Geological Society of America (GSA), który odby³ siê w Denver, w stanie Colorado.
GSA jest organizacj¹ miêdzynarodow¹ (zrzesza ponad 26
tys. cz³onków w 115 krajach), jednak impreza w Denver
by³a wydarzeniem raczej wewnêtrznym – wiêkszoœæ referatów wyg³oszonych podczas 200 sesji tematycznych odnosi³a siê do zjawisk i procesów typowych dla USA. Ze
wzglêdu na liczbê wyk³adów organizatorzy zdecydowali
siê opracowaæ specjaln¹ aplikacjê na urz¹dzenia mobilne,
u³atwiaj¹c¹ uczestnikom dotarcie na czas do odpowiednich
sal konferencyjnych. Tradycyjnie dla wielkich spotkañ
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tego typu starannie zadbano nie tylko o transfer wiedzy, ale
i rozrywki. Wiele mówi fakt, ¿e dwaj najwa¿niejsi sponsorzy to ExxonMobil oraz… Left Hand Brewing – wielka
kompania piwowarska z Longmont, w stanie Colorado.
Konferencja mia³a ogromne znaczenie naukowe, a prelegenci przedstawiali najnowsze osi¹gniêcia w praktycznie
wszystkich dzia³ach nowoczesnej geologii. Imprezie towarzyszy³o kilkadziesi¹t warsztatów, dziesi¹tki wycieczek
terenowych oraz wystawa z udzia³em ponad 500 firm komercyjnych i instytucji naukowych.
26–30.09. Dyrektywa Komisji Europejskiej INSPIRE,
która pojawi³a siê w maju 2007 r., ju¿ za piêæ lat ma zostaæ
w pe³ni wprowadzona we wszystkich krajach UE. Ogromne przedsiêwziêcie, prowadz¹ce do integracji europejskiej
infrastruktury informatycznej w dziedzinie ochrony i zarz¹dzania œrodowiskiem, wymaga ci¹g³ego wspó³dzia³ania
specjalistów i decydentów. Konferencja w Barcelonie, która odbywa³a siê pod has³em „INSPIRing a sustainable
environment”, by³a wa¿nym elementem owego wspó³dzia³ania, a ponadto pos³u¿y³a do przedstawienia korzyœci jakie ju¿ osi¹gnê³a gospodarka unijna dziêki dzia³aniom
INSPIRE. Istotnym punktem obrad by³o te¿ zdefiniowanie punktów krytycznych dla pe³nego wdro¿enia idei.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich
narodowych oœrodków koordynacyjnych, wysocy rang¹
urzêdnicy KE, politycy, naukowcy i przedsiêbiorcy. Obecni byli te¿ dzia³acze organizacji proekologicznych i liczni
dziennikarze.
11–12.10. W Saarbruecken (Niemcy) odby³a siê trzecia
z kolei konferencja CISCEM 2016 – Conference on In Situ
and Correlative Electron Microscopy. Spotkanie by³o poœwiêcone zastosowaniu metodyki obrazowania EM do obserwacji procesów zachodz¹cych w warunkach rzeczywistych,
np. w œrodowisku gazowym, w podwy¿szonej temperaturze czy ciœnieniu. Badania maj¹ szczególne znaczenie
w in¿ynierii materia³owej, ale zastosowanie tych procedur
jest mo¿liwe w wielu innych dziedzinach. Przyk³ady dotycz¹ce biologii, mineralogii, chemii i fizyki prelegenci
przytaczali podczas paneli dyskusyjnych. Organizatorem obrad by³ Leibniz-Institut für Neue Materialien w
Saarbruecken.

