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KRAJ
14.06. Marcin Mazurowski, zastêpca dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Œrodowiska, zosta³ wybrany na stanowisko eksperta
Komisji Granic Szelfu Kontynentalnego ONZ. Polak znajdzie siê w 21-osobowym miêdzynarodowym gronie specjalistów w dziedzinie oceanografii i geologii morza. Celem
komisji jest pomoc merytoryczna we wdra¿aniu konwencji
Narodów Zjednoczonych o prawie morza i morskich strefach ekonomicznych. Organizacja wydaje m.in. zalecenia
pañstwom, które chc¹ wytyczyæ zewnêtrzn¹ granicê swego
szelfu w odleg³oœci wiêkszej ni¿ 200 mil morskich od linii
brzegowej, oraz przygotowuje ekspertyzy w przypadkach
sporów miêdzynarodowych, dotycz¹cych przebiegu granic
szelfów kontynentalnych.
19–23.06. Miêdzynarodowa konferencja naukowa z cyklu
Jurassica odby³a siê w Koœcielisku k. Zakopanego. Trzynaste ju¿ z rzêdu spotkanie zosta³o przygotowane przez Grupê Robocz¹ Systemu Jurajskiego, dzia³aj¹c¹ od 1999 r. w
ramach Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Zrzesza
ona naukowców polskich, czeskich i s³owackich, a materia³y ze spotkañ s¹ publikowane w czasopiœmie Volumina
Jurassica. Konferencja, tak jak i poprzednie, dotyczy³a
chronostratygrafii serii jurajskich, tym razem w polskich
i s³owackich Tatrach. Szczególn¹ uwagê poœwiêcono granicy jura/kreda w œwietle najnowszych badañ mikropaleontologicznych, izotopowych i sedymentologicznych.
Poza sesjami referatowymi i posterowymi odby³y siê wycieczki terenowe, podczas których naukowcy z Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu
Badawczego (PIG-PIB), Uniwersytetu Jagielloñskiego,
Uniwersytetu Warszawskiego i S³owackiej Akademii
Nauk omawiali kluczowe zagadnienia dotycz¹ce œrodowiska depozycji oraz nastêpstwa osadów jury i kredy w klasycznych odkrywkach tatrzañskich.
28.06. W warszawskim hotelu Marriott odbywa³ siê
XII Ogólnopolski Kongres Petrobiznes – Paliwa Chemia
Gaz. Has³o tegorocznego spotkania brzmia³o: Miêdzy polityk¹, bezpieczeñstwem a biznesem – nowe wyzwania dla
liderów rynku petrochemicznego i gazowego w Polsce.
Kongres zosta³ objêty patronatem honorowym m.in. przez
ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, sekretarza
stanu w Ministerstwie Œrodowiska, g³ównego geologa kraju prof. dr hab. Mariusza Oriona Jêdryska, ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka. Imprezê
przygotowa³o Europejskie Centrum Biznesu, a uczestni1

czyli w niej zarówno przedstawiciele rz¹du, eksperci, jak
i prezesi, wiceprezesi, cz³onkowie zarz¹dów oraz dyrektorzy spó³ek paliwowych, chemicznych i gazowych. Kongres podzielono na trzy sesje tematyczne. Inauguracyjnej
nadano tytu³ „Polski rynek energii, petrochemii oraz gazu
na etapie intensywnych zmian”, dwie kolejne to „Nowe
priorytety i cele sektora gazowego do 2020” oraz „Chemia
wsparciem dla sektora gazowego i paliwowego”. G³ównym partnerem spotkania by³a spó³ka PGNiG, a wsparcia
merytorycznego i logistycznego udziela³a m.in. kancelaria
prawna CMS, firma konsultingowa EY i Grupa Azoty S.A.
Podczas debat omawiano wêz³owe problemy dywersyfikacji dostaw gazu i ropy naftowej, za³o¿enia polityki surowcowej i energetycznej pañstwa oraz zastanawiano siê nad
kierunkami rozwoju krajowego rynku paliw p³ynnych
i gazowych w œwietle regulacji klimatycznych Unii Europejskiej.
28–30.06. Miêdzynarodowe Forum Górnicze (IMF)
przygotowane przez Jastrzêbsk¹ Spó³kê Wêglow¹ odbywa³o siê w Hotelu Go³êbiewski w Wiœle oraz na terenie
KWK Pniówek w Paw³owicach. Has³o tegorocznego IMF
to: Mining of the future – New Problems and Solutions.
Patronat honorowy objê³o Ministerstwo Energii oraz
Ambasada Australii w Polsce. W spotkaniu uczestniczy³o
ponad dwustu specjalistów z ca³ego œwiata. Referat inauguracyjny wyg³osi³ minister energii Krzysztof Tchórzewski. Stwierdzi³ m.in., ¿e nowoczesne górnictwo wsparte
innowacyjnymi rozwi¹zaniami mo¿e sprostaæ wyzwaniom
klimatycznym i udowodniæ, ¿e korzystanie z wêgla jako
Ÿród³a energii mo¿e byæ efektywne i bezpieczne dla œrodowiska. W podobnym duchu wypowiada³ siê ambasador
Paul Wojciechowski, podkreœlaj¹c, ¿e australijskie podejœcie do wêgla jest podobne do polskiego. Prezes JSW Daniel
Ozon zauwa¿y³ natomiast, ¿e przejœcie do gospodarki
opartej na zaawansowanych technologiach zbyt czêsto uto¿samia siê z odejœciem od gospodarki opartej na przemyœle
surowcowym. – Polska energetyka d³ugo jeszcze pozostanie oparta na wêglu, a œwiat przez kolejne lata nie odejdzie
od produkcji stali z wykorzystaniem koksu – podkreœli³.
4.07. W warszawskim Domu Technika NOT odbywa³a
siê XIII Miêdzynarodowa Konferencja NEUF – New Energy User Friendly. Spotkanie objête patronatem Ministerstwa Energii, Ministerstwa Œrodowiska i Krajowego
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarnoœæ
przygotowa³a firma konsultingowa Procesy Inwestycyjne,
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zajmuj¹ca siê promocj¹ gospodarki niskoemisyjnej i zrównowa¿onej. G³ównym tematem obrad by³ polski mix energetyczny w œwietle europejskich i œwiatowych trendów
gospodarczo-politycznych. Zgadzaj¹c siê z ogóln¹ tez¹
o dominuj¹cej roli wêgla kamiennego, uczestnicy obrad
jednoczeœnie podkreœlali koniecznoœæ wiêkszego zró¿nicowania Ÿróde³ energii. Omawiano m.in. szanse pozyskiwania metanu z pok³adów wêgla, rolê energetyki j¹drowej
oraz kierunki optymalnego rozwoju odnawialnych Ÿróde³
energii.
2–12.07. Akcentem geologicznym 41. Sesji Komitetu
Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO, odbywaj¹cej siê w

Krakowie, by³o przyznanie miejsca na presti¿owej liœcie
œwiatowego dziedzictwa ludzkoœci zabytkowemu zespo³owi kopalñ cynku i o³owiu w Tarnowskich Górach. Decyzja komitetu UNESCO zwieñczy³a szeœæ lat zabiegów
i przygotowañ wielu organizacji spo³ecznych oraz w³adz
samorz¹dowych o uwzglêdnienie ich wniosku wpisania
historycznych kopalni na listê UNESCO. Nowy obiekt –
15. z kolei w Polsce – sk³ada siê z 28 stanowisk rozrzuconych na dosyæ rozleg³ym terenie: wyrobisk, sztolni, szybów, instalacji odwadniaj¹cych i charakterystycznych
elementów krajobrazu pogórniczego. Najbardziej znane to
udostêpnione turystycznie Zabytkowa Kopalnia Srebra
i Sztolnia Czarnego Pstr¹ga.

ŒWIAT
19.06. Posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Œrodowiska (ENVI) odby³o siê w Luksemburgu. G³ównymi
tematami obrad by³y zobowi¹zania wynikaj¹ce z Porozumienia Paryskiego, kwestia redukcji emisji gazów cieplarnianych w œwietle planowanych regulacji unijnych, rola
sektora u¿ytkowania gruntów i leœnictwa w ³agodzeniu
zmiany klimatu oraz gospodarka o obiegu zamkniêtym.
W spotkaniu wziêli udzia³ minister œrodowiska prof. Jan
Szyszko oraz wiceministrowie œrodowiska Pawe³ Sa³ek
i S³awomir Mazurek.
Polska delegacja podkreœli³a wagê sformu³owañ o neutralnoœci klimatycznej zawartych w deklaracji paryskiej
oraz wyrazi³a nadziejê na przyjêcie satysfakcjonuj¹cego
pakietu implementacyjnego podczas konferencji COP 24 w
Katowicach.
27.06–6.07. 17. International Mulitidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017 odbywa³a siê w znanym
kurorcie bu³garskim – Albenie. Organizatorem by³a
austriacka spó³ka SGEM World Science GmbH, której
wsparcia udzieli³o kilkanaœcie instytutów i akademii
naukowych z Europy Œrodkowo-Wschodniej (w tym Polska Akademia Nauk) oraz Turcji, Armenii, Gruzji i Japonii.
Organizowane od 2001 r. konferencje SGEM ciesz¹ siê
ustalon¹ renom¹ w œwiecie specjalistów w zakresie nauk
o Ziemi, m.in. z powodu rozleg³ej tematyki obejmuj¹cej
28 dyscyplin tej ga³êzi wiedzy oraz wysokiej punktacji
referatów konferencyjnych w uznanych bazach indeksuj¹cych. G³ówne tematy tegorocznej konferencji to: rola
geologii œrodowiskowej we wspó³czesnym œwiecie, problematyka badañ kosmicznych, systemy laserowe przedstawiane jako narzêdzia badañ przyrodniczych przysz³oœci
oraz monitoring œrodowiska i analizy jego wra¿liwoœci na
presjê, widziane jako klucz do zielonej i bezpiecznej Ziemi. Oprócz sesji referatowych i posterowych odbywa³y siê
warsztaty poœwiêcone m.in. mo¿liwoœciom i technologiom
korzystania z europejskich systemów wsparcia badañ
naukowych oraz liczne wycieczki zarówno geologiczne,
jak i turystyczne.
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30.06–4.07. W po³udniowo-chiñskim Guangzhou, w
Europie znanym lepiej jako Kanton, mia³a miejsce 33.
doroczna konferencja Society for Environmental Geochemistry and Health (SEGH). Organizatorem wydarzenia
by³y: Institute of Environmental Health and Pollution Control, School of Environmental Science and Engineering,
Guangdong University of Technology oraz Guangzhou
Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences.
Podczas spotkania omawiano wêz³owe problemy geochemii œrodowiskowej zarówno te znane od lat, jak i pojawiaj¹ce siê od niedawna, jeszcze s³abo rozpoznane. Zgodnie
z tradycj¹ SEGH organizatorzy zadbali o udzia³ w sesjach
konferencji nie tylko uczonych z kilkunastu krajów œwiata,
ale równie¿ praktyków – polityków, decydentów gospodarczych, urzêdników odpowiedzialnych za stan œrodowiska
oraz przedstawicieli s³u¿b sanitarnych i medycznych.
13–14.07. Has³em 3rd International Conference and
Expo on Oil and Gas, która odbywa³a siê w Berlinie, by³o:
Pioneering Revolutionary Technologies in Oil and Gas
Field. W spotkaniu przygotowanym przez amerykañsko-brytyjsk¹ firmê Conference Series LLC wziê³o udzia³
ponad 300 uczestników reprezentuj¹cych zarówno œwiat
nauki, jak i przemys³ wydobywczy oraz petrochemiczny.
Zgodnie z zapowiedzi¹ wiele uwagi poœwiêcono najnowszym, rewolucyjnym technologiom w dziedzinie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Miêdzy innymi na
przyk³adzie kanadyjskich z³ó¿ gazu w formacjach ³upkowych omawiano zat³aczanie CO2 jako metodê wspomagania produkcji, a jednoczeœnie sekwestracji geologicznej
tego gazu cieplarnianego. Interesuj¹co zapowiada³ siê blok
prezentacji poœwiêconych chiñskim doœwiadczeniom w
dziedzinie eksploatacji gazu ziemnego typu tight. Obok
problematyki niekonwencjonalnych z³ó¿ wêglowodorów
poruszano tematykê dotycz¹c¹ z³ó¿ klasycznych, w tym
geofizykê wiertnicz¹ i poszukiwawcz¹, ochronê œrodowiska przed zanieczyszczeniami generowanymi przez przemys³ wydobywczy, a tak¿e zagadnienia techniczne
zwi¹zane z zarz¹dzaniem sieciami ruroci¹gów naftowych.

