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Jury, w sk³ad którego wchodzili m.in. przedstawiciele
Pañstwowego Instytutu Geologicznego, przyzna³o dwie
równorzêdne nagrody w kategorii Produkt. Otrzyma³y je:
 GEOD Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe Micha³
Wójcik za RVDS — system pionowego wiercenia
otworów;
 Przedsiêbiorstwo Innowacyjno-Wdro¿eniowe WAMET
Sp. z o.o. za wiertnicê hydrogeologiczn¹ typu H13P.
Przyznane zosta³y tak¿e dwie nagrody specjalne —
Pañstwowy Instytut Geologiczny zosta³ uhonorowany za
inicjowanie przedsiêwziêæ popularyzuj¹cych geologiê,
a Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA — za najciekawsze stoisko.
Stoisko Pañstwowego Instytutu Geologicznego przyci¹ga³o licznych odwiedzaj¹cych atrakcyjn¹ form¹ i kolorystyk¹. W stoisku goœciliœmy m.in. podsekretarza stanu w
Ministerstwie Œrodowiska, g³ównego geologa kraju Mariusza Oriona Jêdryska oraz zastêpcê prezesa Zarz¹du Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska Lecha P³otkowskiego.
Wa¿nym celem naszej obecnoœci na Targach GEOLOGIA 2006 by³a promocja PIG. Zaprezentowaliœmy
materia³y promuj¹ce dzia³alnoœæ naukowo-badawcz¹, jak
równie¿ oferty us³ug PIG, m.in. w zakresie ochrony œrodowiska, gospodarki odpadami, analityki chemicznej, geologii morza, badañ minera³ów i ska³ oraz budownictwa.
Przedstawiliœmy równie¿ publikacje oraz prezentacje multimedialne. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê fotogra-

my Marka Ostrowskiego z wystaw organizowanych przez
instytut: Gea — znaczy Ziemia i Krajobrazy geologiczne
Wis³y, oraz eksponaty z Muzeum Geologicznego Pañstwowego Instytutu Geologicznego. Eksponowaliœmy tak¿e model przestrzenny przep³ywu wód w œrodowisku krasowym,
obrazuj¹cy powstawanie jaskiñ oraz rekonstrukcjê wczesnojurajskiego dinozaura Dilophosaurus wetherili.
Pomimo mniejszej od ubieg³orocznej frekwencji targi
nale¿y zaliczyæ do udanych. W 30 stoiskach targowych
swoj¹ ofertê przedstawia³o 60 firm. Reprezentowane by³y
przedsiêbiorstwa krajowe i zagraniczne, firmy prowadz¹ce
badania terenowe i prace poszukiwawcze, produkuj¹ce
sprzêt do wykonywania prac geologicznych i oprogramowanie do interpretacji wyników; by³y równie¿ instytucje
naukowe i uczelnie. Uczestnicy targów przedstawili oferty
dla gospodarki i samorz¹dów, rozwi¹zania dla ochrony
œrodowiska, technologie i systemy GIS, jak równie¿ sprzêt
do badañ polowych, sprzêt laboratoryjny i pomiarowy.
Przy okazji targów dni otwarte zorganizowa³y warszawskie muzea geologiczne: Muzeum Ewolucji Instytutu
Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Ziemi
Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Wydzia³u Geologii
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Geologiczne
Pañstwowego Instytutu Geologicznego.
Maja Kowalska & Barbara ¯bikowska
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Uroczyste obchody 50-lecia Komisji Dokumentacji Geologiczno-In¿ynierskich
przy Ministerstwie Œrodowiska
W dniu 27.03.2006 r. w Ministerstwie Œrodowiska
odby³o siê uroczyste posiedzenie Komisji Dokumentacji
Geologiczno-In¿ynierskich z okazji 50-lecia jej dzia³alnoœci. Posiedzeniu przewodniczy³ prof. dr hab. Andrzej
Dr¹gowski — przewodnicz¹cy Komisji Dokumentacji
Geologiczno-In¿ynierskich (KDGI). Udzia³ w nim wziêli
m.in.: prof. dr hab. Mariusz-Orion Jêdrysek — g³ówny
geolog kraju, Ewa Zalewska — zastêpca dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa
Œrodowiska, cz³onkowie komisji oraz zaproszeni goœcie z:
Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w
Poznaniu, Uniwersytetu Wroc³awskiego, Akademii Techniczno Rolniczej w Bydgoszczy, Pañstwowego Instytutu
Geologicznego, Polskiego Komitetu Geotechniki, Urzêdu
Miasta Sto³ecznego Warszawy, urzêdów marsza³kowskich
(w tym z województwa mazowieckiego, województwa
wielkopolskiego, lubelskiego, podlaskiego i kujawsko-pomorskiego), a tak¿e starostw powiatowych (w Piasecznie i
¯yrardowie) oraz Geoprojektu-Szczecin.
Posiedzenie komisji otworzy³ przewodnicz¹cy KDGI
prof. dr hab. Andrzej Dr¹gowski. Nastêpnie goœci powitali
przedstawiciele Ministerstwa Œrodowiska — g³ówny geolog kraju, prof. dr hab. Mariusz-Orion Jêdrysek i zastêpca
dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Œrodowiska Ewa Zalewska. Po krótkich wyst¹pieniach i powitaniach nast¹pi³o uroczyste
wrêczanie honorowego odznaczenia Zas³u¿ony dla polskiej geologii. Minister osobiœcie dokona³ dekoracji: prof.
dr. hab. Andrzeja Dr¹gowskiego, prof. dr. hab. Ryszarda
Kaczyñskiego, prof. dr hab. in¿. Joanny Piniñskiej i prof.
dr. hab. in¿. Wies³awa Subotowicza.
Kolejnym punktem spotkania by³o wyst¹pienie profesora Andrzeja Dr¹gowskiego, który wyg³osi³ referat zaty-

tu³owany 50-lecie dzia³alnoœci Komisji Dokumentacji
Geologiczno-In¿ynierskich. W referacie profesor przedstawi³ d³ug¹ historiê komisji oraz problematykê podejmowanych przez ni¹ prac, dotycz¹cych m.in. budowy autostrad,
sztucznych zbiorników wodnych, naturalnych i sztucznych
zagro¿eñ geologicznych, rejestracji osuwisk w Karpatach,
ocen i prognoz zmian warunków geologiczno-in¿ynierskich zwi¹zanych z inwestycjami, a szczególnie sk³adowaniem odpadów, a tak¿e problemy z zagospodarowaniem
przestrzennym kraju. Referent podkreœli³, ¿e prace komisji
wp³ywa³y na standardy opracowañ geologiczno-in¿ynierskich, podnosz¹c ich poziom w skali kraju.
Nastêpnie wielu zaproszonych goœci z³o¿y³o na rêce
przewodnicz¹cego KDGI gratulacje i podziêkowania za
d³ugoletni¹, owocn¹ pracê.
Kolejnym punktem programu by³ referat Zbigniewa
Frankowskiego pt. Dokumentowanie geologiczno-in¿ynierskie w œwietle polityki Ministerstwa Œrodowiska. Z. Frankowski przedstawi³ priorytetowe kierunki badañ w zakresie
geologii in¿ynierskiej w Polsce do roku 2010, zwracaj¹c
uwagê na problemy informatyzacji geologiczno-in¿ynierskiej, edukacjê, syntetyczne oceny parametrów ska³ i gruntów w ujêciach regionalnych i regulacje prawne.
Po obu wyst¹pieniach wywi¹za³a siê o¿ywiona dyskusja, w której poruszane by³y g³ównie zagadnienia roli geologii in¿ynierskiej w planowaniu przestrzennym, problemy
z zakresu nowoczesnych metod badawczych w geologii
in¿ynierskiej i popularyzacji wiedzy geologiczno-in¿ynierskiej w spo³eczeñstwie. Podnoszona te¿ by³a kwestia potrzeby
organizacji szkoleñ w zakresie dokumentowania warunków
geologiczno-in¿ynierskich i koniecznoœci wprowadzenia
zmian w prawodawstwie geologicznym.
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