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KRAJ
17–18.05. W Oddziale Karpackim Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego
(PIG-PIB) w Krakowie odby³a siê konferencja szkoleniowa
dla przedstawicieli samorz¹dów pt. „Aspekty administracyjno-prawne i œrodowiskowe terenów objêtych ruchami masowymi Ziemi”. W zajêciach wziê³o udzia³ ponad 70 osób
reprezentuj¹cych administracjê geologiczn¹ ró¿nych szczebli oraz œrodowiska naukowe i bran¿owe. Podczas kilku
sesji tematycznych specjaliœci z PIG-PIB, urzêdów wojewódzkich i firm komercyjnych przedstawili m.in. procedury
dokumentowania ruchów masowych, zasady monitoringu
osuwisk – klasyczne i geofizyczne, organizacjê systemu
SOPO oraz problematykê administracyjno-prawn¹ zagospodarowania terenów osuwiskowych.
31.05. W siedzibie Biblioteki Narodowej w Warszawie
odby³a siê konferencja prasowa poœwiêcona wydarzeniom
zwi¹zanym ze Œwiatowym Dniem Ziemi (22 kwietnia).
Podczas spotkania og³oszono wyniki Konkursu na Cz³owieka Roku Polskiej Ekologii. Laureatem zosta³ o. Stanis³aw
Jaromi, franciszkanin, absolwent Wydzia³u Matematyczno-Przyrodniczego KUL i doktor filozofii. Promotorem jego
magisterium z dziedziny ochrony œrodowiska by³ prof.
Stefan Koz³owski, wybitny geolog i ekolog, w latach
1963–2007 zwi¹zany z PIG-PIB. Ojciec Jaromi jest od lat
zaanga¿owany w edukacjê ekologiczn¹, interesuje siê sprawami dialogu pomiêdzy nauk¹ i wiar¹, kultur¹ i duchowoœci¹, chrzeœcijañsk¹ wizj¹ œwiata i ró¿nymi nurtami ekofilozofii.
31.05–2.06. XVIII seminarium z cyklu „Metodyka rozpoznawania i dokumentowania z³ó¿ kopalin oraz geologicznej obs³ugi kopalñ” odbywa³o siê w ¯aganiu.
Organizatorami spotkania byli: Instytut Górnictwa Odkrywkowego „PoltegorInstytut” i Zak³adowe Ko³o SITG,
Wydzia³ Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska AGH
oraz Oddzia³ Dolnoœl¹ski PIG-PIB. Patronat honorowy
obj¹³ prof. Mariusz Orion Jêdrysek, sekretarz stanu w
Ministerstwie Œrodowiska, g³ówny geolog kraju. Tematyka seminarium obejmowa³a problemy projektowania prac
geologicznych, dokumentowania zmian stanu zasobów
i matematycznego modelowania z³ó¿, a tak¿e teoriê i praktykê stosowania kodeksu JORC. W nieodleg³ym geoparku
£uk Mu¿akowa odby³a siê sesja terenowa poœwiêcona
walorom przyrodniczym i turystycznym terenów dawnego
górnictwa wêgla brunatnego i i³ów ceramicznych.
1–2.06. W krakowskiej siedzibie Oddzia³u Karpackiego PIG-PIB odby³a siê ogólnopolska konferencja naukowa
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pn. „Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii”.
Ósma ju¿ edycja tego corocznego spotkania zosta³a przygotowana przez PIG-PIB i Oddzia³ Warszawski Polskiego
Towarzystwa Mineralogicznego. Szerokie spektrum prezentacji i referatów obejmowa³o zagadnienia z dziedziny
geologii naftowej, sedymentologii i magmatyzmu w ujêciu
petrologicznym i geochemicznym. Poruszano równie¿ problematykê analityki izotopowej, najnowszych metod badañ geochemicznych oraz roli petrologii w projektach
interdyscyplinarnych.
3.06. Znana i powszechnie lubiana impreza poœwiêcona popularyzacji wiedzy, czyli 21. Piknik Naukowy, odbywa³a siê tym razem na terenach warszawskiego stadionu
PGE Narodowy. Organizatorami tego du¿ego przedsiêwziêcia medialnego by³o Polskie Radio i Centrum Nauki
Kopernik. Tradycyjnie wziêli w nim udzia³ pracownicy
PIG-PIB, którzy w tym roku mieli dodatkow¹ motywacjê,
albowiem tematem wiod¹cym by³a Ziemia. Stoisko instytutu wabi³o okazami ska³ i minera³ów, miniaturowym wulkanem oraz eksponatami paleontologicznymi. Muzeum
Geologiczne przygotowa³o warsztaty z rozpoznawania
ska³ i minera³ów oraz liczne konkursy z nagrodami. Frekwencja jak zwykle bi³a rekordy, zw³aszcza w kategorii
dzieciêco-m³odzie¿owej.
4.06. Od kilku lat finalnym akcentem obchodów Œwiatowego Dnia Ziemi (22 kwietnia) jest festyn organizowany
na Polu Mokotowskim w Warszawie przez Ministerstwo
Œrodowiska, NFOŒiGW, Lasy Pañstwowe, parki narodowe
i centralne instytucje zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska przy
wspó³pracy licznych organizacji spo³ecznych. Has³em tegorocznej imprezy by³o „W kierunku natury”, a wydarzenie nawi¹zywa³o do bioró¿norodnoœci i kierunków jej
ochrony. Geologiê tradycyjnie reprezentowa³ PIG-PIB, stanowisko wystawowe przygotowa³o Muzeum Geologiczne.
7–9.06. W kampusie Wydzia³u Geodezji, In¿ynierii
Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego (UWM) w Olsztynie odbywa³a siê konferencja po³¹czona z warsztatami pn. „GIS w nauce”. Szóst¹ ju¿
edycjê imprezy przygotowali logistycznie pracownicy
UWM, ale w komitecie organizacyjnym dzia³ali uczeni
z kilku du¿ych oœrodków akademickich. Wa¿n¹ rolê odegrali partnerzy merytoryczni, wœród których mo¿na by³o
znaleŸæ czo³owe firmy sektora GIS, m.in. ESRI Polska,
Faro, Geopartner, Vimap, Navigate i Taxus IT. Czêœæ z nich
prowadzi³a warsztaty ciesz¹ce siê du¿ym zainteresowaniem uczestników. Tematyka sesji plenarnych i specjali-
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stycznych obejmowa³a bardzo szeroki zakres zagadnieñ.
Niestety geologiczne aspekty wykorzystania GIS omawiano tylko w pojedynczych referatach.
8.06. Miêdzynarodowe Centrum Doskona³oœci w
zakresie metanu z kopalñ wêgla (ICE-CMM) zosta³o oficjalnie otwarte w Katowicach. Jest to pierwsza tego typu
inicjatywa na œwiecie. ICE-CMM zosta³o za³o¿one przez
G³ówny Instytut Górnictwa, Polskie Górnictwo Naftowe

i Gazownictwo, PIG-PIB oraz Instytut Nafty i Gazu.
Bêdzie ono funkcjonowa³o pod patronatem Europejskiej
Komisji Gospodarczej ONZ (UNECE). Z okazji otwarcia
nowego oœrodka odby³a siê konferencja naukowa, podczas
której eksperci z ca³ego œwiata zaprezentowali najlepsze
rozwi¹zania z zakresu wykorzystania oraz wydobycia
metanu z pok³adów wêgla. Przedyskutowano tak¿e mo¿liwoœci rozwoju segmentu wydobywczego w Polsce.

ŒWIAT
20–21.05. W stolicy Macedonii Skopje mia³a miejsce
3rd International Scientific Conference GEOBALCANICA
2017. Organizatorem by³o Geobalcanica Society, wydawca
czasopisma Acta Geobalcanica, wspierane przez Wydzia³
Przyrodniczo-Matematyczny Uniwersytetu œw. Cyryla i Metodego w Skopje, Europejskie Stowarzyszenie Geografów
(EAG), Macedoñskie Towarzystwo Geograficzne i firmê
Geomap. Chocia¿ wydarzenie by³o poœwiêcone geografii
i naukom pokrewnym, to w spisie ponad stu przedstawionych referatów przewa¿a³y opracowania geologiczne
i geomorfologiczne. W konferencji wziê³o udzia³ blisko
dwustu uczestników z 28 krajów œwiata, m.in. z Polski.
22–23.05. GeoEnergie 2017 to nazwa konferencji poœwiêconej energii geotermicznej, która odby³a siê w Bergen
(Norwegia). W spotkaniu wziê³o udzia³ prawie sto osób –
przedstawicieli oœrodków naukowo-badawczych i firm
komercyjnych z kilku krajów œwiata. Omawiano m.in.
mo¿liwoœci wspó³pracy z koncernami naftowymi i plany
rozwoju p³ytkiej geotermii w Norwegii i Szwecji. Konferencja mia³a polski akcent – uczestniczyli w niej delegaci
PIG-PIB, którzy przedstawili polsko-norweski projekt
Geothermal4PL. Jest to idea zasilenia domów budowanych
w ramach rz¹dowego programu Mieszkanie Plus ciep³em
pochodz¹cym z p³ytkich instalacji geotermicznych. Finansowanie projektu oparto na œrodkach z grantów ekologicznych Funduszu Norweskiego.
4–7.06. W Townsville (Queensland, Australia) odbywa³a siê konferencja FUTORES II – Future understanding
of tectonics, ores, resources, environment and sustainability. Spotkanie naukowe przygotowane przez Economic Geology Research Centre (EGRU) przy James Cook University
umo¿liwi³o wymianê pogl¹dów na temat przysz³oœci górnictwa rudnego w œwiecie kurcz¹cych siê zasobów. Uczestnicy zastanawiali siê nad nowymi kierunkami zainteresowañ przemys³u wydobywczego, próbuj¹c antycypowaæ
rozwój technologii dzisiaj jeszcze nieistniej¹cych. Pozornie akademicka debata cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem przedstawicieli globalnych koncernów surowcowych,
podobnie jak pierwsza edycja konferencji, która mia³a
miejsce w 2013 r.
4–8.06. Amerykañska Association of Environmental &
Engineering Geologists (AEG) by³a organizatorem trzeciej
ju¿ konferencji pn. „Landslides: Putting Experience,
Knowledge and Emerging Technologies into Practice”.
Spotkanie naukowców i praktyków z wielu ró¿nych ga³êzi
gospodarki, administracji publicznej, sektora bankowego,
ubezpieczeniowego i prawniczego odbywa³o siê w Roanoke
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(Wirginia, USA). Prezentacje dotyczy³y rozpoznawania,
monitorowania i zapobiegania skutkom ruchów masowych.
Przedstawiano te¿ nowe techniki badawcze, w tym zwi¹zane z wykorzystaniem dronów i skanowania laserowego.
W sesjach plenarnych i wycieczkach terenowych wziê³o
udzia³ ponad 400 uczestników.
6–9.06. Konferencja NovCare 2017 – Novel Methods
for Subsurface Characterization and Monitoring: From
Theory to Practice odby³a siê w kampusie Technische
Universität (TU Dresden) w DreŸnie. Spotkanie przygotowali: TU Dresden, Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung i Kansas Geological Survey. Pi¹ta impreza z tego
cyklu by³a poœwiêcona, tak jak poprzednie, najnowszym
metodom automatycznego monitorowania parametrów œrodowiska podpowierzchniowego, przede wszystkim p³ytkich
poziomów wodonoœnych i gleb. Obok klasycznych problemów zwi¹zanych z kalibrowaniem sieci czujników œrodowiskowych, zarz¹dzaniem bazami danych i analizowaniem wiarygodnoœci informacji, omawiano równie¿ zasady
modelowania cyfrowego zbiorników wód podziemnych oraz
zastosowanie dronów do pozyskiwania geoinformacji.
6–7.06. W Adelaide, stolicy australijskiego stanu South
Australia, odbywa³y siê obrady AusIMM International Uranium Conference 2017, jednego z najwa¿niejszych wydarzeñ w bran¿y uranowej. Organizatorem przedsiêwziêcia
by³ Australasian Institute of Mining and Metallurgy
(AusIMM), a g³ównym partnerem South Australian
Government Department of State Development. Imponuj¹c¹ listê sponsorów otwiera³ koncern BHP Billiton.
Podczas sesji plenarnych specjaliœci z ca³ego œwiata wyg³osili referaty dotycz¹ce kluczowych zagadnieñ bran¿y:
oceny wielkoœci zasobów, nowych technologii i najnowszych osi¹gniêæ w dziedzinie rozpoznania z³ó¿. Atrakcj¹
imprezy by³y wycieczki do dwóch s³ynnych kopalni uranowych: Olympic Dam i Heathgate Resources – Beverley.
12–17.06. 79th European Association of Geoscientists
and Engineers (EAGE) Conference & Exhibition odby³a
siê w Pary¿u. Has³em spotkania czo³owych ekspertów i decydentów bran¿y naftowej by³o „Time to open a new
Chapter”. Symultanicznie z g³ównym spotkaniem przebiega³y obrady i warsztaty Society of Petroleum Engineers –
SPE EUROPEC. Razem da³o to imponuj¹cy efekt – uczestnicy mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê z ogromnym wachlarzem zagadnieñ w dziedzinie poszukiwania i eksploatacji
wêglowodorów p³ynnych i gazowych, omawianych przez
najwybitniejszych œwiatowych specjalistów. Sponsorami
obu konferencji by³y koncerny: Total, Saudi Aramco i Shell.

