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KRAJ
17–19.10. Targi POL-ECO-SYSTEM odbywaj¹ce siê
co roku w Poznaniu to jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ
krajowych w dziedzinie ochrony œrodowiska i racjonalnej
gospodarki zasobami. Tegoroczn¹ imprezê, przebiegaj¹c¹
pod has³em „Gospodarka obiegu zamkniêtego dla cz³owieka i przyrody”, otworzy³ wiceminister œrodowiska, g³ówny
geolog kraju prof. Mariusz Orion Jêdrysek. W Centrum
Kongresowym MTP powsta³a EKOSFERA, czyli przestrzeñ
wystawienniczo-konferencyjna Ministerstwa Œrodowiska,
Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej, Banku Ochrony Œrodowiska, Instytutu Ochrony
Œrodowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Instytutu Ekologii Terenów Uprzemys³owionych. Toczy³y siê tu liczne
debaty, a wœród nich trzy istotne dla geologów – o polityce
surowcowej pañstwa, surowcach dna oceanicznego i geotermii. W g³ównej ekspozycji targowej wziê³o udzia³
ponad 400 wystawców polskich i zagranicznych, a stoiska
zwiedzi³o ponad 7300 osób.
17–20.10. W Rzeszowie odby³o siê 6. Ogólnopolskie
Sympozjum „Wspó³czesne problemy geologii in¿ynierskiej” (WPGI) przygotowane przez Pañstwowy Instytut
Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
we wspó³pracy z Polskim Komitetem Geologii In¿ynierskiej i Œrodowiska oraz spó³k¹ Menard Polska. Spotkania
w tej formule s¹ organizowane co trzy lata, a tegoroczne
by³o poœwiêcone nowoczesnym metodom rozpoznania
pod³o¿a gruntowego w budownictwie i roli geologii in¿ynierskiej w procesie inwestycyjnym. Program obejmowa³
trzy warsztaty, siedem sesji tematycznych, dwie sesje projektowe, sesjê posterow¹ oraz wycieczkê terenow¹ (nowy
odcinek drogi S-19 pod Rzeszowem). Wyg³oszono ponad
60 referatów, zaprezentowano liczne postery, by³y czynne
stoiska wystawowe sponsorów imprezy. W pracach sympozjum wziê³o udzia³ ponad 200 uczestników z bran¿y
geologicznej i budowlanej.
24–25.10. W Serocku k. Warszawy odby³ siê Kongres
GIS 2017 zorganizowany przez znan¹ firmê Esri. W wydarzeniu przeznaczonym dla wszystkich specjalistów, którzy
w swojej pracy wykorzystuj¹ mo¿liwoœci systemów informacji przestrzennej, wziê³o udzia³ ok. 600 goœci. W programie przewidziano m.in.: wyst¹pienie prezesa Esri Polska
Tomasza Galanta, prezentacje wdro¿eñ w ró¿nych dziedzinach gospodarki i nauki, wystawê produktów i wystêpy
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artystyczne. Drugiego dnia zaplanowano sesje równoleg³e
poœwiêcone rozwi¹zaniom GIS dla administracji publicznej, zarz¹dzania infrastruktur¹, ochrony œrodowiska, edukacji, bezpieczeñstwa publicznego, a tak¿e przydatnoœci
GIS w wojsku i biznesie. Pracownicy PIG-PIB przedstawili prezentacje poœwiêcone mobilnej aplikacji mapowej
GeoLOG oraz wykorzystaniu narzêdzi Esri do realizacji
geologiczno-in¿ynierskich opracowañ kartograficznych.
25–27.10. Miêdzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywnoœci Energetycznej RENEXPO to cykliczna
impreza organizowana w Warszawie od 2011 r. przez
spó³kê REECO Poland. W tegorocznym wydarzeniu,
odbywaj¹cym siê w Warszawskim Centrum EXPO XXI
uczestniczy³o ponad 120 wystawców z wielu krajów œwiata, prezentuj¹cych najnowsze rozwi¹zania i produkty w
ró¿nych dziedzinach OZE, jak: fotowoltaika, produkcja
biogazu, wykorzystanie energii wodnej, pomp ciep³a i biomasy. Obok cenionych przez uczestników targów spotkañ
oraz rozmów biznesowych, toczy³y siê debaty naukowe
i techniczne (m.in. 7. Polska Konferencja Hydroenergetyczna) oraz liczne panele dyskusyjne. Konferencja
„P³ytka energia geotermalna dla Programu Mieszkanie
Plus”, poœwiêcona zakoñczeniu polsko-norweskiego projektu Geothermal4PL, zosta³a przygotowana przez pracowników PIG-PIB i odby³a siê w pierwszym dniu targów.
8–10.11. W malowniczym pa³acu w Wojanowie k. Jeleniej
Góry przebiega³y obrady XVIII Sympozjum Wspó³czesne
Problemy Hydrogeologii (WPH 2017). Jedno z najwa¿niejszych spotkañ hydrogeologów polskich jest organizowane przez ró¿ne oœrodki akademickie i naukowo-badawcze
co dwa lata, poczynaj¹c od roku 1980. Tegoroczne by³o
dzie³em pracowników Uniwersytetu Wroc³awskiego, Politechniki Wroc³awskiej i Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego. Partnerzy
przedsiêwziêcia to dwie organizacje bran¿owe: International Association of Hydrogeologists i Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich. Sponsorem g³ównym by³a spó³ka
KGHM Polska MiedŸ, któr¹ wspomaga³o kilkanaœcie
przedsiêbiorstw i instytucji naukowo-badawczych.
Tematyka referatów ogniskowa³a siê wokó³ zasobów
wód podziemnych w warunkach zmian klimatycznych,
nowych metod i rozwi¹zañ w badaniach wód podziemnych, wód mineralnych, leczniczych, termalnych i kopalnianych, a tak¿e eksploatacji wód podziemnych i moni-
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toringu zasobów wodnych oraz jakoœci wód podziemnych,
badañ regionalnych i modelowania. Omawiano te¿ rolê
wód podziemnych we wspó³czesnym spo³eczeñstwie.
Na podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e w konferencji wziêli

udzia³ nie tylko naukowcy, ale równie¿ liczni praktycy
z oœrodków samorz¹dowych i przedsiêbiorstw hydrogeologicznych.

ŒWIAT
22–25.10. Geological Society of America (GSA) to
jedna z najwiêkszych i najstarszych organizacji geologicznych na œwiecie. Towarzystwo, za³o¿one w 1888 r., zrzesza
dzisiaj ponad 26 tys. indywidualnych cz³onków ze 115
krajów. Jego doroczne zjazdy ciesz¹ siê wielkim zainteresowaniem œrodowisk naukowych i biznesowych, nie tylko
w USA. 129. konwencja odby³a siê w Seattle, mieœcie
o bardzo interesuj¹cym po³o¿eniu geologicznym. Goœciny
i pomocy merytorycznej udzieli³ miejscowy University of
Washington. Imponuj¹cy program imprezy obejmowa³ 257
sesji tematycznych, 25 szkoleñ oraz 6 sesji plenarnych,
prowadzonych w formule Pardee Keynote. Zakres zagadnieñ poruszanych w blisko 5 tys. referatów, prezentowanych przez specjalistów z 31 dyscyplin naukowych,
obejmowa³ w zasadzie ca³e spektrum wiedzy o Ziemi i planetach Uk³adu S³onecznego. Uczestnicy zjazdu mogli
ponadto wzi¹æ udzia³ w jednej z 24 wycieczek fakultatywnych, a tak¿e zwiedziæ wystawê, na której ponad 200
przedsiêbiorstw i instytucji demonstrowa³o swoje produkty, us³ugi oraz kompetencje. Zgodnie z tradycj¹ tego typu
zjazdów zadbano równie¿ o bogat¹ ofertê towarzysk¹
i artystyczn¹.
25–27.10. W Lizbonie mia³a miejsce 31st European
Simulation and Modelling Conference (ESM 2017). Organizatorem by³o European Multidisciplinary Society for
Modelling and Simulation Technology (EUROSIS),
instytucja non profit powo³ana dla aktywnego wsparcia
procesu wdra¿ania zaawansowanych technologii modelowania komputerowego w nauce, gospodarce i administracji
krajów Unii Europejskiej. Przedsiêwziêciu patronowa³
European Institute of Technology, a pomocy logistycznej
i merytorycznej udziela³y lizboñski Instituto Superior
Técnico oraz uniwersytety w Gent (Belgia) i Skövde
(Szwecja).
Niezwykle specjalistyczne zagadnienia poruszane w
prezentacjach dotyczy³y ró¿norodnych aspektów technologii komputerowego modelowania i symulowania procesów
w wielu dziedzinach nauki i gospodarki. Szczególnie wiele
miejsca poœwiêcono modelowaniu w biologii, in¿ynierii
œrodowiskowej, energetyce wykorzystuj¹cej OZE, medycynie i zarz¹dzaniu kryzysowym. Sesje odbywa³y siê jednoczeœnie w trzech audytoriach, a kilka z nich prowadzili
specjaliœci z Polski (m.in. z PAN).
5–9.11. 9th Congress of the Balkan Geophysical Society
(BGS 2017) odbywa³ siê w znanym tureckim kurorcie
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Antalya. Towarzystwo zosta³o za³o¿one w 1993 r. przez
œrodowiska geofizyków z Albanii, Bu³garii, Grecji, Rumunii, Turcji i ówczesnej Jugos³awii. W roku 2002 do³¹czyli
do nich naukowcy z Wêgier i Serbii. Kongresy BGS s¹
organizowane w cyklu dwuletnim, z wyj¹tkiem dwóch
pierwszych, które odby³y siê w 1996 r. w Atenach i w roku
1999 w Istambule. Organizatorem tegorocznego spotkania
by³a Chamber of Geophysical Society of Turkey (CGET),
a wsparcia merytorycznego udziela³y European Association of Geoscientists and Engineers oraz Ankara Üniversitesi. G³ównym tematem kongresu by³o zastosowanie
metod geofizycznych do poszukiwania i rozpoznawania
z³ó¿ surowców energetycznych: ropy naftowej, gazu ziemnego, wêgla i wód termalnych. Szczególnie wiele uwagi
poœwiêcono nowym rozwi¹zaniom w dziedzinie badañ
podmorskich oraz geofizycznej teledetekcji lotniczej i satelitarnej. Obok sesji referatowych i posterowych odbywa³y siê szkolenia prowadzone przez firmy komercyjne,
a istotn¹ czêœci¹ imprezy by³y miêdzynarodowe targi
sprzêtu i us³ug geofizycznych.
13–17.11. Nexus for Exoplanet System Science
(NExSS) – sieæ naukowo-badawcza, koordynowana przez
NASA, przygotowa³a spotkanie zatytu³owane „Habitable
Worlds 2017: A System Science Workshop”, które odby³o
siê w akademickim mieœcie Laramie (USA, stan Wyoming). Jak uwa¿aj¹ organizatorzy, poszukiwania ¿ycia poza
nasz¹ planet¹ s¹ bliskie prze³omu w zwi¹zku z ostatnimi
odkryciami i przygotowaniami do jeszcze bardziej
zaawansowanych operacji kosmicznych, m.in. precyzyjnego rozpoznania sk³adu atmosfer gazowych spowijaj¹cych
niektóre skaliste planetoidy. Rozwój badañ w tej dziedzinie
wymaga wspó³pracy specjalistów z wielu ga³êzi nauki, dlatego do udzia³u w spotkaniu zaproszono biologów, geologów, helio- i astrofizyków oraz planetologów. Podczas
sesji warsztatowych naukowcy starali siê zdefiniowaæ
fizyczne warunki umo¿liwiaj¹ce rozwój ¿ycia na planetach
pozaziemskich oraz zastanawiali siê nad mo¿liwoœciami
pomiaru wskaŸników œwiadcz¹cych o wystêpowaniu
takich warunków obecnie lub w przesz³oœci geologicznej.
W komitecie organizacyjnym mo¿na znaleŸæ przedstawicieli renomowanych amerykañskich wy¿szych uczelni
i oœrodków naukowo-badawczych, w tym pracowników
s³ynnego SETI Institute. W programie obok zajêæ kameralnych przewidziano szereg wycieczek, m.in. do miejscowego obserwatorium astronomicznego, muzeum
geologicznego oraz centrum wizualizacji i modelowania
komputerowego.

