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18.09. W £odzi odby³a siê konferencja otwieraj¹ca
miêdzynarodowy projekt „Energia geotermalna: podstawa
niskoemisyjnego ciep³ownictwa, poprawy warunków ¿ycia
i zrównowa¿onego rozwoju – wstêpne studia dla wybranych obszarów w Polsce”. Przedsiêwziêcie jest realizowane ze œrodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (tzw. fundusz norweski i fundusz
EOG). Uczestnicz¹ w nim specjaliœci z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ PAN (lider konsorcjum), Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki
Wroc³awskiej oraz Krajowej Agencji Energii w Islandii,
Christian Michelsen Research AS w Norwegii, a tak¿e
z Europejskiej Rady Energii Geotermalnej. W pracach
bior¹ udzia³ przedstawiciele miast, dla których bêd¹ opracowane wstêpne studia – L¹dka Zdroju, Konstantynowa
£ódzkiego, Poddêbic i Sochaczewa. Ca³oœæ koordynuje
Ministerstwo Œrodowiska i NFOŒiGW.
18–21.09. W gmachu Politechniki Koszaliñskiej odbywa³ siê 85. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego.
Tematyka obrad dotyczy³a geologii Po³udniowego Ba³tyku
i Pomorza Œrodkowego oraz aktualnych problemów geologii morza w perspektywie polskich badañ oceanicznych.
Patronat honorowy sprawowali: sekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska prof. Mariusz Orion Jêdrysek,
wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Koz³owski,
wicemarsza³ek województwa zachodniopomorskiego
Tomasz Sobieraj oraz prezydent Koszalina Piotr Jedliñski.
W pracach Komitetu Organizacyjnego bra³a udzia³ pokaŸn¹ reprezentacja pracowników Pañstwowego Instytutu
Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego
(PIG-PIB) z oddzia³ów szczeciñskiego i gdañskiego.
Czêœæ referatow¹ 85. Zjazdu PTG podzielono na bloki:
Oceany, Ba³tyk, Wybrze¿e i Geologia Pomorza. Odby³a siê
te¿ sesja posterowa oraz dwie wycieczki pt. „Geologia
wybrze¿a Pomorza Œrodkowego – od Trzêsacza przez Karlino do £azów” i „Budowa geologiczna Bornholmu w
œwietle ods³oniêæ, odwiedziny Centrum Naukowego
NaturBornholm”.
20.09. Miêdzynarodowa konferencja i wystawa Nafta–
Gaz–Chemia odby³a siê po raz piêtnasty w Warszawie.
Organizatorem by³a spó³ka Zarz¹d Targów Warszawskich,
a w wydarzeniu udzia³ wziêli parlamentarzyœci, przedstawiciele administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, ambasadorowie i przedstawiciele ambasad, cz³onkowie zarz¹dów
firm z sektora nafty, gazu, energetyki i chemii, pracownicy
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wy¿szych uczelni i instytutów naukowo-badawczych,
prawnicy, eksperci gospodarczy i dziennikarze. Wiod¹ce
tematy sesji plenarnej to „Bezpieczeñstwo energetyczne
Polski – samodzielnie czy w Unii Europejskiej?” oraz
„Perspektywy wspólnego rynku energii”. Referat wprowadzaj¹cy wyg³osi³ wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Dyskusje odbywa³y siê blokach tematycznych:
rynek paliwowy, gaz ziemny i chemia. W konferencji
udzia³ wziê³o 405 uczestników, w tym wielu z zagranicy.
21–23.09. 10th Geosymposium of Young Researchers
„Silesia 2017” przebiega³o w malowniczej scenerii kopalni
Guido w Zabrzu. Impreza, organizowana corocznie przez
Wydzia³ Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego, jest adresowana do studentów, doktorantów i m³odych pracowników nauki. Z za³o¿enia ma charakter multidyscyplinarny,
u³atwiaj¹cy wymianê pogl¹dów badaczy specjalizuj¹cych
siê w ró¿nych ga³êziach nauk o Ziemi – geografii, geofizyce, geologii i ochrony œrodowiska. Wœród licznych partnerów przedsiêwziêcia mo¿na znaleŸæ jednostki badawcze
zwi¹zane z Uniwersytetem Œl¹skim, a tak¿e G³ówny Instytut Górnictwa, Instytut Ekologii Terenów Uprzemys³owionych oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Patronem medialnym sympozjum zosta³o w tym roku czasopismo Open Geosciences nale¿¹ce do grupy De Gruyter.
27–29.09. Sympozjum Komitetu Geodezji PAN zatytu³owane „Monitorowanie dynamiki Ziemi w ramach
systemu GGOS” odby³o siê w warszawskiej siedzibie Wojskowej Akademii Technicznej. Spotkanie zorganizowali:
Komitet Geodezji PAN, Wojskowa Akademia Techniczna,
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie i Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu. Celem konferencji by³a
prezentacja polskich osi¹gniêæ w dziedzinie realizacji projektu Global Geodetic Observing System (GGOS), firmowanego przez International Association of Geodesy.
G³ównym celem projektu jest integracja geodezyjnych
technik pomiarowych s³u¿¹cych do monitorowania dynamicznych zmian w systemie ziemskim. Sesje referatowe
dotyczy³y uk³adów odniesienia, pola grawitacynego, ruchu
obrotowego i geodynamki ziemskiej, satelitów nawigacyjnych i metod teledetekcyjnych w geodezji.
29.09–5.10. International Geoscience Programme
(IGCP) to wspólna inicjatywa UNESCO i International
Union for Geological Sciences s³u¿¹ca rozwojowi nauk
o Ziemi. W jej ramach Rada IGCP od 1972 r. zatwierdza
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projekty zg³aszane przez grupy naukowców, finansuje prace badawcze, monitoruje ich postêp i wreszcie og³asza
wyniki badañ. Projekty obejmuj¹ce ró¿norodne zagadnienia z dziedziny nauk o Ziemi i klimacie (ostatnio równie¿
dotycz¹ce geoparków) s¹ numerowane wg kolejnoœci zatwierdzania – najnowszy oznaczono jako 661.
Spotkanie geologów zainteresowanych realizacj¹ jednego z takich projektów – IGCP 589, poœwiêconemu rozwojowi azjatyckiej domeny Oceanu Tetydy – odby³o siê
w krakowskiej siedzibie Akademi Górniczo-Hutniczej.
Organizatorami byli pracownicy AGH i Oddzia³u Karpackiego PIG-PIB w Krakowie. Sympozjum nadano podtytu³
„Western Tethys meets Eastern Tethys”, co lapidarnie
oddaje tematykê obrad. W ramach spotkania odby³y siê
sesje referatowe i posterowe oraz wycieczki do klasycznych odkrywek ma³opolskich i tatrzañskich, co pozwoli³o
badaczom, zajmuj¹cym siê od piêciu lat azjatyck¹ czêœci¹
Tetydy, na zapoznanie siê z rozwojem polskiego fragmentu
oceanu.
5–6.10. Oko³o 150 osób z ca³ej Polski – samorz¹dowców,
techników i naukowców – uczestniczy³o w warsztatach
poœwiêconych p³ytkiej geotermii, które odbywa³y siê w
Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chêcinach.
Spotkanie koñcz¹ce realizacjê polsko-norweskiego projektu
Gethermal4PL zorganizowali jego wykonawcy: PIG-PIB
i norweski instytut Christian Michelsen Research AS.

Przedsiêwziêcie, finansowane przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, polega na
opracowaniu map i raportów potencja³u geotermalnego dla
szeœciu obszarów inwestycyjnych rz¹dowego programu
Mieszkanie Plus – Bia³a Podlaska, Gdynia, Poznañ, Pruszków, Wroc³aw i Zamoœæ. Miejsce spotkania wybrano nieprzypadkowo – ECEG w Chêcinach jest ogrzewane
i klimatyzowane dziêki systemowi opartemu na pompach
ciep³a i 90 p³ytkich otworach wiertniczych.
15–18.10. W Koœcielisku k. Zakopanego odbywa³a siê
31. konferencja z cyklu „Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej” organizowana
corocznie przez Pracowniê Ekonomiki i Badañ Rynku Paliwowo-Energetycznego Instytutu Gospodarki Surowcami
Mineralnymi i Energi¹ PAN w Krakowie oraz Komitet
Zrównowa¿onej Gospodarki Surowcami Mineralnymi
PAN. Tematykê spotkania zdominowa³ wêgiel kamienny –
perspektywy rozwoju rynku, polski mix energetyczny na
tle Europy, ekonomika wydobycia, strategie rozwoju krajowych koncernów wêglowych. Na uwagê zas³ugiwa³a
du¿a iloœæ referatów poœwiêconych domieszce rtêci w
wêglu kamiennym i sposobom jej usuwania. Omawiano
równie¿ problematykê akceptacji spo³ecznej (a raczej jej
braku) dla nowych odkrywek wêgla brunatnego oraz pojedyncze zagadnienia z dziedziny OZE i sektora ropy naftowej i gazu ziemnego.

ŒWIAT
10–12.10. Z inicjatywy International Sedimentological
Association (IAS) oraz Association des Sédimentologistes
Français (ASF) w Tuluzie zorganizowano konferencjê pod
nazw¹ International Meeting in Sedimentology. W spotkaniu przygotowanym logistycznie przez grupê pracowników Université Paul Sabatier i Université Jean
JaurÀs (oba w Tuluzie) oraz Université de Montpellier
i Université de Pau et des Pays de l’Adour wziê³o udzia³
ponad 800 badaczy z ca³ego œwiata. Na bogaty program
imprezy sk³ada³o siê kilkadziesi¹t sesji tematycznych
tocz¹cych siê równolegle w siedmu audytoriach, trzy
warsztaty i kilkanaœcie wycieczek geologicznych. Autorzy
referatów i posterów prezentowali najnowsze osi¹gniêcia
wspó³czesnej sedymentologii, ze szczególnym uwzglêdnieniem aspektów surowcowych badañ naukowych. Podczas warsztatów eksperci z koncernu Total przedstawili
podstawy geomorfologii sejsmicznej, nowej dziedziny wiedzy zajmuj¹cej siê badaniem wspó³czesnych, powierzchniowych struktur geologicznych przy u¿yciu sejsmiki 3D
i metod teledetekcyjnych. Rezultaty takich badañ, zw³aszcza prowadzonych pod wod¹, umo¿liwiaj¹ lepsze rozpoznanie struktur pogrzebanych, dostêpnych tylko
otworowo.
11–13.10. Z racji swego specyficznego po³o¿enia geotektonicznego Turcja ma bogate doœwiadczenie w sejsmologii i in¿ynierii sejsmicznej. Pragn¹c podzieliæ siê wiedz¹
i wymieniæ pogl¹dy ze specjalistami z innych krajów,
czo³owa turecka organizacja zrzeszaj¹ca specjalistów
budownictwa sejsmicznego, Association of Earthquake
Engineering of Turkey (TDMD), co dwa lata organizuje
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konferencje pod nazw¹ International Conference on Earthquake Engineering and Seismology. Czwarta z kolei odby³a siê w Eskiºehir, du¿ym mieœcie przemys³owym
i oœrodku uniwersyteckim po³o¿onym w Œrodkowej Anatolii. Sesje referatowe odbywa³y siê równolegle w kilku
audytoriach miejscowego uniwersytetu. Podzielono je na
bloki tematyczne – budownictwo ¿elbetowe, analiza strukturalna, historyczne budownictwo kamienne, sejsmologia
i geotechnika. Autorami prezentacji, jak i uczestnikami
konferencji byli g³ównie specjaliœci tureccy, badaczy
zagranicznych pojawi³o siê niewielu, byæ mo¿e z powodu
sytuacji politycznej panuj¹cej w tym kraju.
15–18.10. ICE czyli International Conference & Exhibition to wspólne naukowo-komercyjne przedsiêwziêcie
American Association of Petroleum Geologists i Society of
Exploration Geophysicists – dwóch wiod¹cych organizacji
bran¿owych zrzeszaj¹cych 65 tys. specjalistów ze 128
krajów œwiata. Konferencja i wystawa w nowej formule
(AAPG/SEG) odby³a siê po raz czwarty, tym razem w Londynie. Poprzednie wydarzenia mia³y miejsce w meksykañskim kurorcie Cancun, Barcelonie i Melbourne. W kilkuset
sesjach tematycznych i kilkunastu warsztatach uczestniczy³o ponad 2 tys. goœci z ca³ego œwiata, w tym bardzo wielu m³odych specjalistów, którym organizatorzy poœwiêcili
specjaln¹ uwagê. Komisja Programowa ICE mia³a nie lada
problem z wyborem referatów, bo zg³oszono ich rekordow¹ iloœæ – ponad 1200. Uroczyst¹ sesj¹ plenarn¹ uczczono setn¹ rocznicê za³o¿enia AAPG. Wœród imponuj¹cej
liczby sponsorów i partnerów imprezy czo³owe miejsce
zajê³y firmy Saudi Aramco i Shell.

