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WYDARZENIA
II Konferencja Geotematyczna GAUS
Chêciny, 5–8.04.2018
II Konferencja Geotematyczna GAUS odby³a siê
w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w
Chêcinach w dniach 5–8.04.2018 r. Imprezê tê zorganizowa³y samorz¹dy studenckie wydzia³ów geologicznych 3 najlepszych uczelni w Polsce: Samorz¹d
Studentów Wydzia³u Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Samorz¹d Studentów Wydzia³u Geologii,
Geofizyki i Ochrony Œrodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Samorz¹d Studencki
Wydzia³u Geoin¿ynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wroc³awskiej.
Tegoroczna konferencja GAUS trwa³a cztery dni.
Pierwszego dnia odby³y siê prezentacje i wyk³ady
prowadzone przez przedstawicieli licznych firm geologicznych, geofizycznych i górniczych, m.in. takich
jak: Aarsleff Sp. z o.o., Budimex, Geobrugg, Instytut
Geofizyki PAN, IMG Monitoring Sp. z o.o., Keller
Polska Sp. z o.o., Miedzi Copper, Przedsiêbiorstwo
Geologiczno-Wiertnicze Pawlak, Remea, Stowarzy- Ryc. 1. Dr Piotr Zió³kowski z Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi
szenie In¿ynierów i Techników Przemys³u Naftowego warsztat Metody magnetyczne w poszukiwaniu wêglowodorów
i Gazowniczego, Skanska S.A., TPI oraz TPA Sp. z o.o.
Uczestnicy prelekcji poznali profile dzia³alnoœci tych
 Zastosowanie zobrazowañ pochodz¹cych z bezfirm oraz, co najwa¿niejsze dla m³odych adeptów geologii,
za³ogowego systemu lataj¹cego (UAV).
szczegó³owe wymagania, jakie s¹ stawiane nowym praZajêcia, prowadzone przez specjalistów AGH, UW,
cownikom.
PWr i przedstawicieli zaproszonych firm, odby³y siê w
Drugi dzieñ spotkania przeznaczono na warsztaty geo- bogato wyposa¿onych laboratoriach Europejskiego Cenlogiczne o bardzo zró¿nicowanej tematyce. Poruszono na trum Edukacji Geologicznej.
Trzeci dzieñ spotkania przebieg³ pod znakiem wycienich m.in. takie zagadnienia jak:
czek terenowych. Dziêki uprzejmoœci firm Lafarge oraz
 Spektroskopia promieniowania gamma;
 Metody magnetyczne w poszukiwaniu wêglowodo- Nordkalk Sp. z o.o. uczestnicy konferencji zwiedzili tereny
czynnych kamienio³omów w Ma³ogoszczu oraz Miedzianrów (ryc. 1);
ce, gdzie poznali tajniki budowy geologicznej Gór Œwiêto Projektowanie pali prefabrykowanych;
 Geochemia powierzchniowa w poszukiwaniach naf- krzyskich i mogli poszukaæ skamienia³oœci oraz okazów
towych i ochronie œrodowiska;
mineralogicznych. Pracownicy Przedsiêbiorstwa Geolo-

Ryc. 2. Laureaci sesji referatowej (od lewej): Marek Kondratowicz (PWr), Jakub Czurczak i Marta Kumorowska (AGH), Gabriela Barej (UW),
Karolina Kipigroch (AGH), Lidia Zenkner i Hubert Tarnacki (UW). Obie fot. A. Ba³achowska
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giczno-Wiertniczego Pawlak poprowadzili warsztat terenowy, podczas którego zademonstrowali urz¹dzenia
wiertnicze z osprzêtem, wykonali p³ytki otwór wiertniczy
i pokazali, w jaki sposób dokonuje siê likwidacji takiego
otworu. W tym samym dniu odby³y siê równie¿ geofizyczne zajêcia terenowe, wyjaœniaj¹ce zasady stosowania w
badaniach naukowych tomografii elektrooporowej, sejsmicznego profilowania refrakcyjnego w wersji odwzorowania tomograficznego oraz metody georadarowej. Na
zakoñczenie tych zajêæ dokonano interpretacji wyników.
Dodatkowo przedstawiciele SITPNiG zorganizowali dla
chêtnych wyczerpuj¹cy warsztat na temat dolomitu g³ównego i zaprosili jego uczestników do Centralnego Magazynu Rdzeni w Chmielniku, gdzie mo¿na by³o obejrzeæ
rdzenie z kilku otworów wiertniczych, w tym przyjrzeæ siê
charakterystycznym facjom i mikrofacjom oraz poznaæ
wyniki badañ geofizycznych wybranych rdzeni.
Ostatni dzieñ konferencji przeznaczono na sesjê referatow¹, zorganizowan¹ pod patronatem programu edukacyjnego PGNiG Geotalent, na której studenci przedstawili
wyniki swoich badañ naukowych. Wyst¹pienia by³y oceniane przez jury w sk³adzie: dr hab. Anna Wysocka, mgr
Krzysztof Wolañski, mgr in¿. Piotr Strzelecki, Agnieszka
Siwiec oraz Dawid Jamróz.
Spoœród autorów 12 referatów jury wy³oni³o 3 zwyciêzców (ryc. 2):
 I miejsce zaj¹³ Marek Kondratowicz z Politechniki
Wroc³awskiej – autor referatu Modelowanie 3D

transportu urobku w kopalni odkrywkowej w programie FLEXSIM;
 II miejsce zajêli Jakub Czurczak i Marta Kumorowska z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie –
za referat System monitorowania procesu osiadania
zapadowego na przyk³adzie modelu fizycznego;
 III miejsce zdoby³a Gabriela Barej z Uniwersytetu
Warszawskiego – autorka referatu Chondryt zwyczajny nr 258/09 z pustyni Al Wusta.
Ponadto jury wyró¿ni³o:
 Karolinê Kipigroch z Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie – autorkê pracy Wstêpna charakterystyka mineralogiczno-chemiczna odpadów poprzemys³owych hutnictwa rud Zn-Pb;
 Lidiê Zenkner z Uniwersytetu Warszawskiego – za
referat Zastosowanie spektroskopii promieniowania
gamma w stratygrafii sekwencji;
 Huberta Tarnackiego z Uniwersytetu Warszawskiego – autora referatu G³êbokie z³o¿a miedzi i srebra
na monoklinie przedsudeckiej szans¹ dla polskiego
przemys³u wydobywczego.
Organizatorzy pragn¹ podziêkowaæ wszystkim, którzy
walnie przyczynili siê do realizacji II Konferencji Geotematycznej GAUS 2018. Dziêkujemy sponsorom za wsparcie finansowe, a organizatorom warsztatów za to, ¿e
poœwiêcili swój cenny czas, by poprowadziæ dla nas ciekawe zajêcia.
Kamil Kobyliñski

Konferencja Naukowa Muzea – Nauka, Edukacja, Popularyzacja
JuraPark Solec Kujawski, 29.04.2018
Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
Muzea – Nauka, Edukacja, Popularyzacja, zorganizowana przez Muzeum Ziemi im. Karola Sabatha w ramach obchodów jubileuszu 10-lecia tej
placówki, odby³a siê w JuraParku w Solcu Kujawskim 29 kwietnia 2018 r.
Uczestnicy konferencji reprezentowali krajowe
oœrodki akademickie, m.in. Uniwersytet Miko³aja
Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Œl¹ski i Uniwersytet Jagielloñski, placówki muzealne, np.
Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, Muzeum Solca im. Ksiêcia Przemys³a i Muzeum Archeologiczne w Gdañsku, oraz firmy i stowarzyszenia –
JuraPark i Grupa Profit.
Na konferencji wyg³oszono 15 referatów i zaprezentowano 9 posterów o bogatej tematyce.
Wyk³ad inauguracyjny, a w³aœciwie fascynuj¹cy
pokaz multimedialny pt. Przepis na dinozaura
cz. 2. przedstawi³ Andrzej Boczarowski z Uniwersytetu Œl¹skiego. Prelekcja dotyczy³a kulisów
za³o¿enia oraz dzia³alnoœci najnowszego parku
Moab Giant w stanie Utah w USA i wzbudzi³a
du¿e zainteresowanie uczestników konferencji.
Pozosta³e wyst¹pienia ujêto w piêæ bloków tematycznych: JuraPark i jego dzia³alnoœæ, Muzeum Ryc. 1. Andrzej Boczarowski z UŒl podlewa nowo zasadzony mi³orz¹b
a turystyka, Edukacja i popularyzacja w geologii, dwuklapowy, który poœwiêcono pamiêci wybitnego polskiego paleontologa –
Tradycja i nowoczesnoœæ w muzealnictwie oraz Karola Sabatha. Fot. M. Korecka
Archeologia i jej popularyzacja.
Pierwszy blok obejmowa³ trzy wyst¹pienia pracowni- Muzeum Ziemi im. Karola Sabatha w Solcu Kujawskim.
ków JuraParku Solec, dotycz¹ce aspektów dzia³alnoœci Ryszard G³uszec przedstawi³ za³o¿enia i kilkuletni do337

