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KRAJ
16–17.03. W warszawskim hotelu Intercontinental odby³a siê konferencja „Prawo geologiczne i górnicze 2017”.
Organizatorem by³a firma Trio Conferences wspó³pracuj¹ca z kancelari¹ adwokack¹ SSW Spaczyñski, Szczepaniak i Wspólnicy. To ju¿ druga edycja spotkania przeznaczonego przede wszystkim dla przedsiêbiorców z bran¿y
górniczej i geologicznej. Wyk³ady na temat wielorakich
aspektów obowi¹zuj¹cej legislacji prowadzili specjaliœci
ze spó³ek PGNiG i KGHM, Ecolandu, firmy Colas Kruszywa, a tak¿e z Górniczej Izby Przemys³owo-Handlowej,
Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wy¿szego Urzêdu
Górniczego. Obok szczegó³owo omawianych przepisów
prawa geologicznego i górniczego poruszano równie¿ problematykê zwi¹zan¹ z nowym prawem wodnym.

22.03. Ogólnopolska konferencja hydrologiczna z okazji Œwiatowego Dnia Wody odby³a siê na Wydziale Nauk
Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Wydarzenie zatytu³owane
„Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody” by³o
adresowane przede wszystkim do m³odych pracowników
nauki i studentów. Prezentowano m.in. najnowsze wyniki
badañ, których celem by³o okreœlenie naturalnej odpornoœci zlewni na wp³ywy zewnêtrzne i jej zdolnoœci do samoregulacji. Problematyka ta jest istotna dla planowania
strategii zarz¹dzania zasobami wodnymi zgodnie z zasadami zrównowa¿onego rozwoju. Omawiano równie¿ zagadnienia zwi¹zane ze zjawiskami ekstremalnymi, takimi jak
powodzie i susze. Wybrane referaty i postery zostan¹ opublikowane w Przegl¹dzie Fizjograficznym.

20–21.03. Konferencja „Wspó³czesne wyzwania kartografii geologicznej w Polsce” odby³a siê w warszawskiej
siedzibie Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badwczego. Zosta³a ona przygotowana
przez PIG–PIB we wspó³pracy z Uniwersytetem Wroc³awskim. Honorowy patronat nad przedsiêwziêciem obj¹³
wiceminister œrodowiska i g³ówny geolog kraju prof.
Mariusz Orion Jêdrysek. W spotkaniu wziê³o udzia³ ponad
120 uczestników z ca³ego kraju. Wyg³oszono 19 referatów,
w znacznej czêœci poœwiêconych nowym narzêdziom kartografii – teledetekcji lotniczej i satelitarnej, cyfrowym
modelom terenu i organizacji baz danych. W g³ównej sali
Muzeum Geologicznego PIG-PIB by³a prezentowana
wystawa poœwiêcona seryjnej kartografii geologicznej
w skali 1 : 50 000 oraz najnowszej geologicznej mapie tatr
w skali 1 : 10 000.

30.03. Menad¿erowie ponad 50 najwa¿niejszych firm
bran¿y gazowej i energetycznej z Polski i Europy Centralnej spotkali siê w Warszawie na konferencji „Gaz dla Polski 2017”. Impreza organizowana co roku przez firmê
Adventure Consulting odby³a siê po raz jedenasty. Patronat
medialny obj¹³ portal Biznes Alert. Wyst¹pienie otwieraj¹ce konferencjê wyg³osi³ Piotr Naimski, pe³nomocnik
rz¹du ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. G³ówne
tematy spotkania to dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego
do Polski i regionu Europy Centralnej, stan prac nad rozbudow¹ terminalu LNG w Œwinoujœciu i projektowanym po³¹czeniem z Norwegi¹, strategia i bezpieczeñstwo energetyczne Polski wobec zaostrzania polityki klimatyczno-energetycznej UE oraz g³ówne trendy na europejskim
i œwiatowym rynku gazu i ich wp³yw na rynki regionalne.

22.03. Z okazji Œwiatowego Dnia Wody oraz polskiego
Roku Wis³y w Ministerstwie Œrodowiska odby³a siê konferencja naukowa poœwiêcona problematyce hydrologicznej.
Zgodnie z promowanym przez ONZ has³em tegorocznych
obchodów – Why waste water? – szczególn¹ uwagê poœwiêcono problematyce racjonalnego gospodarowania zasobami wody i zmniejszania jej zu¿ycia w przemyœle
i gospodarce komunalnej.
Tego samego dnia w Ministerstwie Œrodowiska odby³o
siê spotkanie ministrów odpowiedzialnych za gospodarkê
wodn¹ pañstw Grupy Wyszehradzkiej, Rumunii i Bu³garii.
Tematem rozmów, zakoñczonych wydaniem wspólnego
oœwiadczenia, by³ harmonogram prac nad wdra¿aniem
Ramowej Dyrektywy Wodnej UE.

28–31.03. Dwa spotkania geoinformatyczne odby³y siê
we Wroc³awiu: Akademia Kartografii i Geoinformatyki
(28–29.03) oraz IX Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji (30–31.03). Wydarzenia przygotowa³y: G³ówny
Urz¹d Geodezji i Kartografii, Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Wydzia³ Geodezji i Kartografii Politechniki
Warszawskiej, Zak³ad Geodezji i Geoinformatyki Wydzia³u Geoin¿ynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki
Wroc³awskiej oraz Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejêtnoœci. Podczas sympozjum zosta³y og³oszone wyniki konkursów Internetowa Mapa Roku 2016/17
oraz Mapa Roku 2015/16. Akademia i sympozjum maj¹
s³u¿yæ integracji œrodowiska osób wykorzystuj¹cych w
swojej pracy geoinformatykê i systemy informacji geograficznej oraz udostêpniaj¹cych informacjê topograficzn¹
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i tematyczn¹ z wykorzystaniem ró¿nych metod prezentacji
kartograficznej.
30–31.03. W Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w
Wa³brzychu mia³a miejsce konferencja naukowa zatytu³owana „Muzea geologiczne – kolekcje, ekspozycje,
popularyzacja – w 100 rocznicê urodzin Eufrozyna Sagana”. Wziêli w niej udzia³ przedstawiciele muzeów przyrodniczych z ca³ej Polski. W drugim dniu wydarzenia goœæmi

muzealników byli uczniowie wa³brzyskich szkó³. Interesuj¹cym akcentem imprezy by³a wystawa „Œlady… Eufrozyn Sagan i ¿ycie zapisane w kamieniu”. Na ekspozycjê
sk³ada³y siê fotografie, dokumenty i wybrane eksponaty
z licz¹cej ponad cztery tys. okazów kolekcji makroflory
i fauny karboñskiej zebranej przez Eufrozyna Sagana
(1916–1995), wybitnego polskiego paleobotanika, wieloletniego dyrektora muzeum w Wa³brzychu i popularyzatora wiedzy przyrodniczej.

ŒWIAT
16–17.03. W stolicy Mozambiku – Maputo, odby³y siê
dwie konferencje poœwiêcone problematyce naftowej i gazowej: 3rd Deepwater East & Southern Africa Congress
2017 oraz 2nd East & Southern Africa Gas & LNG Conference 2017. Pierwsza z nich zgromadzi³a ponad 400 specjalistów w dziedzinie g³êbokowodnej eksploatacji wêglowodorów – naukowców i praktyków z ca³ego œwiata. Druga
dotyczy³a niezwykle wa¿nych dla tej czêœci Afryki projektów ruroci¹gów gazowych i systemów LNG, m.in.
Eni-Coral FLNG Project in Mozambique, South Africa
FSRU & Gas-to-Power Project, Tanzania LNG Project.
Oba wydarzenia mia³y na celu aktywizacjê kontaktów inwestorów i przedstawicieli administracji pañstw Afryki
Wschodniej i Po³udniowej oraz wymianê doœwiadczeñ nabytych podczas realizacji prac badawczych i technicznych.
20–21.03. Fifth International Conference on Remote
Sensing and Geoinformation of Environment – RSCy2017
– to nazwa spotkania, które mia³o miejsce w Paphos na
Cyprze. Tak jak poprzednie cztery konferencje, organizowane co roku w tej samej formule, RScy 2017 cieszy³o siê
du¿ym powodzeniem w œrodowisku specjalistów w dziedzinie teledetekcji, zw³aszcza satelitarnej. Uczestnicy z 40
krajów mieli mo¿liwoœæ wys³uchania referatów wyg³aszanych przez ekspertów z m.in.: Europejskiej Agencji Kosmicznej, NASA, Komisji Europejskiej, Narodowego
Obserwatorium w Atenach i Leica Geosystems AG. Przewidziano równie¿ zajêcia praktyczne i prezentacje ofert
czo³owych firm dzia³aj¹cych na rynku teledetekcji i geoinformacji. Imprezê sponsorowa³y dwie najwiêksze agencje
kosmiczne – europejska ESA i amerykañska NASA.
21–23.03. W New Plymouth (Nowa Zelandia) odby³a
siê New Zealand Petroleum Conference 2017. W programie mo¿na by³o znaleŸæ szereg wyst¹pieñ poœwiêconych
zarówno geologii ma³o znanych l¹dowych i morskich basenów naftowych Nowej Zelandii, jak i najnowszym rozwi¹zaniom technicznym w dziedzinie eksploatacji i poszukiwañ ropy naftowej. Autorami prezentacji byli miejscowi
naukowcy i przedstawiciele s³u¿by geologicznej oraz eksperci z du¿ych przedsiêbiorstw zagranicznych, jak Shell
Todd Oil Services, Baker Hughes, Schlumberger i OMV.
Interesuj¹cym pomys³em by³a debata na temat przysz³oœci
nowozelandzkiego sektora naftowego, podczas której politycy z partii aktualnie rz¹dz¹cej starli siê z przedstawicielami partii opozycyjnych.
21–24.03. Najwiêksze wydarzenie w bran¿y nafty i gazu
Pó³nocnej Afryki to konferencja i wystawa NAPEC – North
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Africa Petroleum Exhibition & Conference. Tegoroczna
impreza, siódma z kolei, odby³a siê w Oranie (Algeria). Jej
has³o przewodnie – Working Together Amid the new Oil
Price Level – dobrze obrazuje najwiêksze problemy z jakimi boryka siê bran¿a na ca³ym œwiecie, w regionie Pó³nocnej Afryki dodatkowo pog³êbione z powodu niestabilnoœci
politycznej i zagro¿enia bezpieczeñstwa. Podczas sesji plenarnej referaty wyg³osili przedstawiciele algierskiej administracji rz¹dowej, specjaliœci z pañstwowych koncernów
operuj¹cych w regionie: algierskiego Sonatrach, libijskiego NOC, tunezyjskiego ETAP, egipskiego EGAS i mauretañskiego SMHPM a tak¿e managerowie koncernów zagranicznych, m.in. Repsol, Anadarko, ENI, Total, CEPSA,
Statoil i Gazprom.
27–31.03. Konferencja naukowa poœwiêcona zachodniosyberyjskim z³o¿om ropy naftowej i gazu ziemnego
odby³a siê w Tiumeniu (Federacja Rosyjska). Spotkanie,
organizowane ju¿ po raz pi¹ty przez European Association
of Geoscientists and Engineers (EAGE), zgromadzi³o plejadê rosyjskich geologów i geofizyków naftowych, przedstawicieli lokalnych przedsiêbiorstw surowcowych –
Kogalymnipineft, £ukoil, Gazpromnieft, oraz specjalistów
z koncernów zagranicznych. W bogatym programie konferencji mo¿na by³o znaleŸæ referaty poœwiêcone przeró¿nym aspektom geologii naftowej Syberii. Uwagê zwraca³
stosunkowo du¿y udzia³ przekrojowych referatów geologicznych w porównaniu do wyst¹pieñ technicznych i ekonomicznych. Interesuj¹co zapowiada³y siê wyk³ady poœwiêcone hydratom gazowym formacji Ba¿enow oraz jednostkom tektonicznym szelfu Morza Barentsa. Ka¿d¹ sesjê
koñczy³y prezentacje komercyjne firm serwisowych rosyjskich i zagranicznych.
2–5.04. American Association of Petroleum Geologists
(AAPG) jest jedn¹ z najwiêkszych organizacji zrzeszaj¹cych specjalistów bran¿y naftowej – nale¿y do niej
ponad 34 tys. geologów i techników z prawie wszystkich
krajów œwiata. Jej konwencje zwane ACE (Annual Covention & Exhibition) zalicza siê do piêciu najwa¿niejszych
wydarzeñ w œwiecie nafty i gazu. Tegoroczna ACE 2017,
która odby³a siê Houston (USA), mia³a szczególny charakter, albowiem przebiega³a w stulecie powstania AAPG. Jak
zwykle by³a przygotowana perfekcyjnie i z iœcie amerykañskim rozmachem. Wziê³o w niej udzia³ prawie siedem tys.
uczestników z 72 krajów œwiata. Polskê reprezentowali
delegaci z MŒ i PIG-PIB, którzy przedstawili ofertê koncesyjn¹ w International Pavilion. W sesjach referatowych
uczestniczyli m.in. specjaliœci z AGH, Instytutu Nafty
i Gazu, PGNiG i PIG-PIB.

