
IV Konferencja Naukowa z cyklu Modelowanie Przep³ywu Wód Podziemnych

Gdañsk-Jelitkowo, 15–16.11.2010

W dniach 15–16 listopada 2010 r. w Gdañsku-Jelitko-
wie odby³a siê IV Konferencja Naukowa z cyklu Modelo-
wanie Przep³ywu Wód Podziemnych. Honorowy patronat
nad spotkaniem obj¹³ g³ówny geolog kraju, podsekretarz
stanu w Ministerstwie Œrodowiska, dr Henryk Jacek Jezier-
ski. Konferencja zosta³a zorganizowana przez Politechnikê
Gdañsk¹ (PG) i Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwo-
wy Instytut Badawczy (PIG-PIB). W obradach uczestniczy³o
131 osób reprezentuj¹cych uczelnie wy¿sze, instytuty badaw-
cze, urzêdy oraz firmy bran¿owe z ca³ego kraju. Podstawo-
wym celem spotkania by³a wymiana doœwiadczeñ z zakresu
modelowania procesów hydrogeologicznych oraz prezenta-
cja najnowszych osi¹gniêæ g³ównych oœrodków krajowych
zajmuj¹cych siê tymi zagadnieniami. Konferencja odby³a siê
z wydatnym wsparciem sponsorów, których role pe³nili: Gdañ-
ska Infrastruktura Wodoci¹gowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
(GIWK) oraz Energa SA.

Obrady podzielono na 6 sesji, w trakcie których zapre-
zentowano 23 referaty dotycz¹ce problematyki modelowa-
nia procesów filtracji wód podziemnych oraz transportu
masy i energii. Po przywitaniu uczestników i oficjalnym
otwarciu konferencji przez przewodnicz¹cego komitetu
naukowego prof. Romualda Szymkiewicza g³os zabrali
zaproszeni goœcie. G³ówny geolog kraju dr Henryk Jacek
Jezierski podziêkowa³ organizatorom za zaproszenie i
wyrazi³ swoje zadowolenie z faktu, ¿e inicjatywa cyklicz-
nych spotkañ osób zajmuj¹cych siê modelowaniem hydro-
geologicznym przetrwa³a i wci¹¿ siê rozwija. ¯yczy³
równie¿ wszystkim zebranym owocnych obrad. Nastêpnie
g³os zabrali przedstawiciele organizatorów: dr Les³aw
Skrzypczyk (PIG-PIB), dr hab. in¿. Ireneusz Kreja (PG) i
prof. Andrzej Sawicki (Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk – IBW PAN) oraz przedstawiciel
sponsorów: prezes Jacek Skarbek (GIWK).

Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej nast¹pi³a czêœæ nau-
kowa konferencji. Pierwszy referat, zaprezentowany przez
prof. Kazimierza Burzyñskiego z Politechniki Gdañskiej,
nakreœli³ zarys historyczny modelowania przep³ywu wód
podziemnych w Polsce, ze szczególnym uwzglêdnieniem
roli „oœrodka gdañskiego”. Nastêpnie prof. Marek Nawala-
ny wyg³osi³ referat zatytu³owany Modelowanie i modele w
hydrogeologii, którego celem by³o usystematyzowanie
pojêæ i definicji zwi¹zanych z modelami i procesem mode-
lowania przep³ywu wód podziemnych.

Na kolejnych sesjach wyg³oszono szereg referatów
omawiaj¹cych metodykê badañ modelowych, a tak¿e ich
aplikacje na wielu polach aktywnoœci hydrogeologów.
Poruszone zagadnienia obejmowa³y miêdzy innymi:

� Aplikacje modeli transportu masy i energii,
� Modelowanie hydrogeochemiczne formowania siê

sk³adu chemicznego wód podziemnych,
� Modelowanie przep³ywu w dokumentowaniu zaso-

bów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych wód pod-
ziemnych,

� Modelowanie oddzia³ywania (zwi¹zku) wód pod-
ziemnych i powierzchniowych,

� Modelowanie procesów hydrogeologicznych jako
narzêdzie w rozwi¹zywaniu problemów zagospoda-
rowania przestrzennego,

� Integracjê modeli przep³ywu wód podziemnych z
systemami GIS.

Odrêbna sesja poœwiêcona zosta³a prezentacji zamó-
wionego przez Ministerstwo Œrodowiska poradnika pt.
Metodyka modelowania matematycznego w badaniach i

obliczeniach hydrogeologicznych. Zawartoœæ poradnika,
przeznaczonego jako pomoc dla hydrogeologów i studen-
tów nauk geologicznych, omówi³ koreferent opracowania
dr Piotr Herbich.

Ka¿da z sesji koñczy³a siê ¿yw¹ dyskusj¹, która najczê-
œciej przenosi³a siê jeszcze do kuluarów. Dziêki przychyl-
noœci dyrektora PIG-PIB Jerzego Nawrockiego wyg³oszone
referaty zebrano i opublikowano w Biuletynie Pañstwowego

Instytutu Geologicznego (nr 442).
Obrady zakoñczy³ przewodnicz¹cy komitetu naukowe-

go prof. Romuald Szymkiewicz. Podziêkowa³ uczestni-
kom za tak liczne przybycie, referuj¹cym za wysi³ek
w³o¿ony w przygotowanie prezentacji, a sponsorom za
okazane zrozumienie i wsparcie finansowe. Konferencjê z
wdziêkiem i humorem podsumowa³ prof. Bohdan Kozerski.
Wskaza³ na potrzebê kontynuowania inicjatywy, o czym
mo¿e œwiadczyæ frekwencja i aktywnoœæ uczestników
bie¿¹cego spotkania. Podziêkowa³ organizatorom za przy-
gotowanie konferencji i materia³ów. Na koniec swojego
wyst¹pienia zaprosi³ wszystkich na Uniwersytet Œl¹ski do
Sosnowca, gdzie za dwa lata planowana jest kolejna, pi¹ta
ju¿ konferencja z cyklu Modelowanie Przep³ywu Wód
Podziemnych.

Zbigniew Kordalski
w imieniu komitetu organizacyjnego MPWP4
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Ryc. 1. G³ówny geolog kraju, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Œrodowiska, dr H.J. Jezierski otwiera konferencjê. Fot. A. Krokosz


