
Miêdzynarodowe Targi Geologia 2008 — Sprzêt — Technika — Myœl
Warszawa, 26–27.02.2008

W dniach 26–27.02.2008 r. w Pa³acu Kultury i Nauki w
Warszawie odby³y siê Miêdzynarodowe Targi Geologia
2008 — Sprzêt — Technika — Myœl, organizowane przez
Zarz¹d Targów Warszawskich Biura Reklamy Poland SA
pod patronatem Pañstwowego Instytutu Geologicznego,
wspólnie z Ministerstwem Œrodowiska, G³ównym Geodet¹
Kraju, Narodowym Funduszem Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej, Instytutem Techniki Budowlanej oraz
Pa³acem Kultury i Nauki.

Szósta edycja targów by³a kolejn¹ szans¹ na promowa-
nie geologii nie tylko jako nauki, ale przede wszystkim
jako wa¿nej dziedziny wiedzy o gospodarce kraju. Na
bazie znanej od stuleci dyscypliny naukowej rozwinê³a siê
wspó³czesna geologia, zasadniczo ró¿na od tamtej, koja-
rzonej z lup¹ i m³otkiem. Nowoczesna geologia to m.in.
kszta³towanie œrodowiska naturalnego, racjonalna eksplo-
atacja surowców mineralnych i zasobów wód podziem-
nych, szukanie nowych mo¿liwoœci wykorzystywania
surowców, badania dotycz¹ce zachowywania siê ska³ w
ró¿nych warunkach, gospodarka odpadami, rekultywacja
terenów poprzemys³owych i zdegradowanych.

Zasadniczym wyzwaniem dla geologii staje siê obecnie
ochrona zasobów naszej planety. Rok 2008 zosta³ og³oszo-
ny przez ONZ Miêdzynarodowym Rokiem Planety Zie-
mia, m.in. po to, aby pokazaæ wzajemne relacje pomiêdzy
dzia³alnoœci¹ cz³owieka a Ziemi¹ oraz podkreœliæ rolê geo-
logii w zrównowa¿onym rozwoju œwiata.

Na targach, które zajê³y mniejsz¹ powierzchniê ni¿ w
latach ubieg³ych, swoje us³ugi zaprezentowa³o 28 instytu-
cji. Wystawcy przedstawili oferty dla gospodarki i samo-
rz¹dów, rozwi¹zania stosowane w ochronie œrodowiska,
technologie poszukiwania i eksploatacji surowców, tech-
nologie i systemy GIS oraz sprzêt do badañ polowych,
sprzêt laboratoryjny i pomiarowy.

W ceremonii otwarcia uroczystoœci udzia³ wziêli:
g³ówny geolog kraju, podsekretarz stanu w Ministerstwie

Œrodowiska Henryk Jacek Jezierski, kierownik Pañstwo-
wego Instytutu Geologicznego Jerzy Nawrocki, zastêpca
dyrektora ds. naukowo-badawczych Instytutu Techniki
Budowlanej Micha³ Wójtowicz oraz przewodnicz¹cy Rady
Programowej Targów Jacek Wróblewski.

Podczas ceremonii otwarcia wrêczono nagrody w kon-
kursie Grand Prix Targów Geologia 2008, zorganizowanym
przez Zarz¹d Targów Warszawskich SA. W jury konkursu
zasiadali: Barbara ¯bikowska i W³odzimierz Mizerski
(z Pañstwowego Instytutu Geologicznego), S³awomir Maj-
man, Kama Milewska oraz Jacek Wróblewski.

Pierwsz¹ nagrodê otrzyma³o Przedsiêbiorstwo Inno-
wacyjno-Wdro¿eniowe WAMET Sp. z o.o. za wiertnicê
samochodow¹ typu H30S, opracowan¹ i wdro¿on¹ w opar-
ciu o w³asn¹ myœl konstrukcyjn¹. Wiertnica ta jest przezna-
czona do wykonywania studni g³êbinowych, pomp ciep³a
oraz prac geotechnicznych. S³u¿y do wiercenia w gruncie
pionowych otworów o œrednicy max 250 mm do g³êboko-
œci 120 cm. Jest urz¹dzeniem wydajnym, nowoczesnym,
o wielofunkcyjnej konstrukcji i du¿ych mo¿liwoœciach
technologicznych.

Przyznano równie¿ dwa wyró¿nienia. Pierwsze otrzy-
ma³a firma Soft-Projekt za pakiet programów do geologii i
geologii in¿ynierskiej GeoStar 6 i Goplan 4 Profesional.
Jest to oprogramowanie umo¿liwiaj¹ce kompleksowe i
samodzielne tworzenie dokumentacji geologicznej i geolo-
giczno-in¿ynierskiej. Stosowane jest w geologii in¿ynier-
skiej do projektowania wszelkiego rodzaju obiektów, jak
równie¿ do projektowania dróg, sieci energetycznych,
kanalizacyjnych, gazowych i innych oraz do dokumento-
wania i eksploatacji z³ó¿ kopalin, w tym: wêgla kamienne-
go, brunatnego, kruszyw, gipsów, wapieni oraz soli kamien-
nej. W zakres tworzonych dokumentów wchodz¹ karty
otworu, przekroje geologiczne i mapy. Rysunki s¹ tworzo-
ne pó³automatycznie po wype³nieniu odpowiednich arku-
szy na podstawie wyników badañ gruntów. Program

288

Przegl¹d Geologiczny, vol. 56, nr 4, 2008

Ryc. 2. Ceremonia otwarcia targów, od lewej: Jerzy Nawrocki,
Jacek Wróblewski, Henryk Jacek Jezierski, Micha³ Wójtowicz i
Kama Milewska

Ryc. 1. Stoisko Pañstwowego Instytutu Geologicznego. Obie fot.
M. Rutkowski
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wykonuje tak¿e wariantowe obliczenia i analizy (zasobów,
kubatur, parametrów gruntów i z³ó¿), tworz¹c czêsto
pó³automatyczne mapy izoliniowe i mapy zasiêgów grun-
tów.

Drugie wyró¿nienie otrzyma³o Przedsiêbiorstwo Ba-
dañ Geofizycznych Sp. z o.o. za wykrywanie obiektów
archeologicznych z wykorzystaniem metody georadaro-
wej. Jest to metoda stosowana w geologii surowcowej,
in¿ynierskiej i geotechnice, w badaniach lodowców oraz
we wszelkich pracach dotycz¹cych rozpoznania gruntu i
budowli. Opiera siê na wykorzystaniu fal elektromagne-
tycznych o stosunkowo wysokich czêstotliwoœciach, prze-
chodz¹cych przez oœrodek geologiczny lub obiekty
antropogeniczne. Jej zasiêg g³êbokoœciowy jest niewielki
(do kilkunastu metrów), ale dziêki dobrej rozdzielczoœci
pozwala na wykrywanie nawet bardzo ma³ych p³ytko zale-
gaj¹cych obiektów. Metoda, stosowana w geologii in¿y-
nierskiej i ochronie œrodowiska, od 2004 r. jest praktyko-
wana przez PBG w celach poszukiwañ archeologicznych.

Podczas pierwszego dnia targów odby³a siê konferen-
cja prasowa g³ównego geologa kraju, podsekretarza stanu
w Ministerstwie Œrodowiska dr. Henryka Jacka Jezierskie-
go. By³a ona poœwiêcona projektowi nowej ustawy Prawo
geologiczne i górnicze. Projekt ten zosta³ przyjêty przez
Ministerstwo Œrodowiska 20 lutego br., a nastêpnie skiero-
wany do konsultacji spo³ecznych. Koniecznoœæ opracowa-
nia ca³kowicie nowego aktu prawnego wynik³a z iloœci
zmian i nowelizacji wprowadzanych do obowi¹zuj¹cej od
14 lat ustawy. Minister Jezierski przedstawi³ najwa¿niejsze
za³o¿enia projektu, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na liczne
u³atwienia w porównaniu z dotychczas stosowanymi pro-
cedurami. Magdalena Mizerska z Przegl¹du Geologiczne-
go zada³a pytanie o rolê, jak¹ bêdzie pe³niæ Pañstwowy Instytut
Geologiczny w myœl nowej ustawy. Minister powiedzia³, ¿e
projekt nowego dokumentu jednoznacznie powierza insty-
tutowi zadania pañstwowej s³u¿by geologicznej, zak³adaj¹c
¿e zadania te maj¹ charakter niew³adczy. Regulacje
dotycz¹ce pañstwowej s³u¿by geologicznej okreœla art.
137–138 projektu ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
G³ówny geolog kraju potwierdzi³, ¿e resort nie bêdzie kon-
tynuowa³ planowanych przez jego poprzednika (ministra
Mariusza-Oriona Jêdryska) prac nad stworzeniem Polskiej
S³u¿by Geologicznej jako rodzaju osobnej agencji czy
urzêdu. Powiedzia³ równie¿, ¿e chce, aby Pañstwowy
Instytut Geologiczny s³u¿y³ nie tylko administracji geolo-
gicznej, ale ca³ej geologii. Minister oczekuje od instytutu,
by wspólnie z innymi jednostkami naukowymi kreowa³
nowe tematy badawcze, które nastêpnie bêd¹ mog³y byæ
realizowane przez przedsiêbiorstwa komercyjne. Nowa
ustawa ma na celu odbiurokratyzowanie dzia³alnoœci geo-
logicznej i górniczej, a tym samym uproszczenie prac geo-
logicznych i pobudzenie przedsiêbiorczoœci. Konferencja
zgromadzi³a znaczna grupê dziennikarzy, reprezen-
tuj¹cych g³ównie prasê specjalistyczn¹.

Dnia 26 lutego odby³a siê tak¿e V Konferencja Samorz¹d
i geologia, zorganizowana przez Federacjê Regionalnych
Zwi¹zków Gmin i Powiatów RP, Pañstwowy Instytut Geo-
logiczny oraz Zarz¹d Targów Warszawskich SA. Pracow-
nicy Pañstwowego Instytutu Geologicznego uczestniczyli
w nastêpuj¹cych sesjach:

� Celowoœæ badañ geologicznych przy realizacji inwe-
stycji komunalnych — dr Ma³gorzata Sikorska-Maj-
kowska, Zak³ad Geologii Œrodowiskowej (Mapa

obszarów zdegradowanych i podwy¿szonego ryzyka
naturalnego), dr Kamilla Olejniczak, Centralne
Archiwum Geologiczne (Rola samorz¹dów w proce-
sie koncesjonowania prac geologicznych, zatwier-
dzania projektów prac, nadzoru nad pracami oraz
przyjmowania dokumentacji geologicznych), dr Zbi-
gniew Frankowski, Zak³ad Hydrogeologii i Geologii
In¿ynierskiej (Korzyœci dla gmin i inwestorów z pro-
wadzenia prac geologiczno-in¿ynierskich i rekulty-
wacyjnych);

� Problemy osuwisk na terenach podgórskich oraz
górniczych — dr Piotr Nescieruk, Oddzia³ Karpacki;

� Pozyskiwanie Ÿróde³ energii odnawialnej dla celów
gospodarki komunalnej — dr in¿. Józef Chowaniec,
dyrektor Oddzia³u Karpackiego.

Pañstwowy Instytut Geologiczny by³ organizatorem
konferencji Woda — podziemne bogactwo, która odby³a siê
drugiego dnia targów (relacja z konferencji na str. 277).
Podczas konferencji zosta³y wyg³oszone nastêpuj¹ce refe-
raty:

� Wody podziemne — szansa dla Warszawy — dr Zbi-
gniew Nowicki (PIG);

� Kartografia hydrogeologiczna dla samorz¹dów —
dr Ma³gorzata WoŸnicka (PIG);

� Zasoby wód podziemnych — aktualny stan rozpo-
znania — dr Piotr Herbich (PIG);

� Monitoring wód podziemnych — przyk³ad zastoso-
wania lokalnego — dr Bogus³aw Kazimierski (PIG);

� Ramowa Dyrektywa Wodna w odniesieniu do wód
podziemnych — mgr Jan Mitrêga i dr Les³aw
Skrzypczyk (PIG);

� Naturalne zmiany cyklu obiegu wody — prof. dr hab.
in¿. Maciej Maciejewski, dr Tomasz Walczykiewicz
i mgr Celina Rataj (IMGW, Kraków).

Targom w tym roku towarzyszy³y seminaria, m.in.
Metody geofizyczne w zastosowaniach geologiczno-in¿y-
nierskich i œrodowiskowych (Geofizyka Toruñ) oraz Zasto-
sowanie geosyntetyków w geotechnice (Instytut Techniki
Budowlanej).

Zainteresowanie, jakim cieszy³o siê stanowisko Pañstwo-
wego Instytutu Geologicznego, przesz³o najœmielsze ocze-
kiwania. Przez d³ugi czas, zw³aszcza pierwszego dnia
targów, byliœmy wprost oblegani przez ¿¹dnych wszelkiej
wiedzy zwiedzaj¹cych, wœród których przewa¿ali przed-
stawiciele geologii powiatowej. Okaza³e stoisko instytutu,
podobnie jak w latach poprzednich, zosta³o ozdobione
fotogramami Marka Ostrowskiego z wystaw Gea — znaczy
Ziemia i Krajobrazy geologiczne Wis³y oraz modelem
wczesnojurajskiego dinozaura Dilophosaurus wetherili.
W przeszklonej gablocie mo¿na by³o podziwiaæ bogactwo
okazów mineralogicznych i paleontologicznych z ca³ego
œwiata. Pokazaliœmy tak¿e prezentacje multimedialne
przedstawiaj¹ce dzia³alnoœæ instytutu oraz foldery i publi-
kacje popularno-naukowe.

Przy okazji targów dni otwarte zorganizowa³y war-
szawskie muzea geologiczne: Muzeum Ziemi Polskiej
Akademii Nauk, Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiolo-
gii Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Wydzia³u Geologii
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Geologiczne
Pañstwowego Instytutu Geologicznego.

Maja Kowalska & Barbara ¯bikowska
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