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Sprawozdanie
Zarządu Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego
za okres sprawozdawczy 1951/52
Zebranie konstytuujące Oddziału Wrocławskiego P. T. G. odbyło się
we Wrocławiu w dniu 13. XI. 1951 r.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 posiedzeń naukowych z na
stępującymi referatami:
1. Prof. dr S. Kulczyński: „Geneza karbońskich pokładów węglowych
w świetle współczesnych poglądów na procesy torfowe“
2. Prof. dr J. Zwierzycki: „Zagadnienia soli potasowych w Polsce“
3. Prof. d r A. Jahn: „Ile było zlodowaceń w Polsce“
4. Prof. dr J. Mydlarski: „Człowiek pleistoceński formy przedludzkie“
5. Prof. inż. A. Patia: „Złoża trzeciorzędowe węgla brunatnego“
6- Dr J. Oberc: „Historia rozwoju Sudetów położonych na północ od
Kłodzka“
7. Prof. dr R. Krajewski: „Wpływ pola termicznego intrudującej magmy
na metemorfizm węgla na przykładzie Zagłębia Dolno-śląskiego“
8. Mgr J. Teisseyre: „Źródła mineralne Dolnego Śląska“
9. Prof. dr H. Teisseyre: „Spękania skalne jako zjawisko tektoniczne“
10. Doc. dr J. Wdowiarz: „Zarys geologicznej budowy Polski środkowej
w świetle nowych materiałów“
11. Prof. dr Fr. Bieda: „Otwornice i stratygrafia fliszu karpackiego“
12. Mgr J. Piątkowski: „Cechsztyn Gór Kaczawskich“
13. D r J. Oberc: „Pokaz skał z Gór Bardzkich“Ponadto w dniu 29 kwietnia 1952 w obecności Prezesa P. T. G. prof.
Fr. Biedy odbyła się komisja przedstawicieli Zarządu dla rozpatrzenia
sprawy zrekonstruowania profilu H. Gópperta, którym ma zaopiekować
się Oddział Wrocławski.
Liczba członków Oddziału Wrocławskiego z początkowej 28 wzrosła
do 44 osób.

Walne zebranie
PTG w dniu 23 września 1952 w Kazimierzu Dolnym
Zebranie otworzył przewodniczący P. T. G. prof .Fr. Bieda, witając
przybyłych członków P. T. G. oraz gości, a wśród nich przedstawicielkę
geologii czeskiej dr V. Kneblovą S. G. U. Ć. S. R. Następnie wezwał ze
branych do uczczenia pamięci zmarłych członków Towarzystwa: dyr.
P. I. G. J. Czarnockiego, jednego z założycieli P. T. G. a równocześnie
wiceprzewodniczącego i członka honorowego Towarzystwa oraz J. Syniewskiej.
Na przewodnicz^gego Walnego Zebrania wybrano prof. Wł. Szafeifi,
na sekretarzy m gr J/D rath o w ą i mgr I. Jurkiewieżową. Prof. Szafer obej
m ując przewodnictwo podziękował za wybór i przedstawił Walnemu Ze
braniu porządek dzienny, uprzednio rozesłany członkom:
R o c zn ik Pol. Tow. G eol. X X If, 4.
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1. Zagajenie i wybór przewodniczącego oraz sekretarzy Walnego
Zebrania
2- Odczytanie protokółu z ostatniego Walnego Zebrania w Wałbrzychu
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego i Oddziałów
4. Dyskusja nad sprawozdaniami
15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Wnioski Zarządu Głównego
7. Walne wnioski i interpelacje.
Mgr K. Birkenm ajer odczytał protokół Walnego Zebrania w Wał
brzychu, który został jednogłośnie przyjęty. Następnie prof. Bieda podał
sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego i z działalności ośrodka
Krakowskiego Towarzystwa, a prof. Turnau-M orawska i prof. Maślankiewicz z działalności Oddziałów Warszawskiego i Wrocławskiego. Dr K. Ci
szewska odczytała sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,, zaznaczając, że Ko
misja nie stawia wniosku o absolutorium, ponieważ kadencja wybranego
w r. 1951 Zarządu Głównego trw a nadal. Stwierdza on, że ze względu na
trudności lokalowe wydawnictwa Towarzystwa nie są magazynowane
w sposób dostatecznie zabezpieczony. W dyskusji nad sprawozdaniami
prof. Wł- Szafer, jako przewodniczący Zebrania, stawia wniosek o w yra
żenie uznania Zarządowi za pracę, co przyjęto przez aklamację.
Na wniosek Zarządu Głównego postanowiono wysłać depesze do człon
ków Rządu Polskiej R. L. oraz prezesa P. A. N., prezesa C. U. G. i podzię
kować Oddziałowi Warszawskiemu za zorganizowanie Zjazdu w Warsza
wie. Następnie Walne Zebranie zatwierdziło zmiany w Zarządzie Głów
nym, mianowicie na miejsce zmarłego wiceprzewodniczącego dyr. J. Czar
nockiego powołano prof. E. Passendorfera, a na jego miejsce, jako członka
Zarządu, dr St. Wdowiarza.
Dr K. Tołwiński w dłuższym przemówieniu podkreślił, że Polskie
Towarzystwo Geologiczne jest przeglądem życia geologicznego w całym
kraju. I tak w zjazdach Towarzystwa przed laty brała udział tylko szczu
pła garstka geologów, teraz zjazdy są liczne i uczestników wciąż przybywa,
głównie spośród młodzieży. Dr Tołwiński przypomina, że przed laty na
zebraniach Towarzystwa dyskutowano sprawę opracowania i wydania Re
gionalnej Geologii Polski. Wydawnictwo to realizuje się, ale bardzo po
woli a tymczasem młodzież oczekuje. W dziedzinie publikacji map pierw
szym krokiem jest zestawienie Mapy Przeglądowej Polski w skali
1:300 000. Ta pomnikowa praca, podjęta przez Państwowy Instytut Ge
ologiczny, dobiega końca. Brak jeszcze kilku arkuszy, przez co nie mamy
pełnego obrazu całości. Zwraca się on z prośbą do Państw. Inst. Geolo
gicznego o przyspieszenie wydania reszty arkuszy .W geologii K arpat bra
kuje map w skali 1:200 000. Apeluje więc do autorów i wydawnictw o jak
najszybsze wydanie tej mapy tak potrzebnej ogółowi ze względów nauko
wych i praktycznych. Najgorzej przedstawia się sprawa map szczegóło
wych. Ta dziedzina była od dawna w Polsce zaniedbana, istnieje bowiem
zaledwie 1 arkusz K arpat w skali 1:50 000.
Dyr. L. Sawicki w imieniu prof. Jahna, doc. Br. Halickiego, prof.
Zb. Różyckiego i własnym złożył wniosek następującej treści: „Zarówno
obrady w pierwszym dniu Zjazdu, jak i wycieczki wykazały, że w dalszym
ciągu mamy jeszcze duże luki w poznaniu serii osadów czwartorzędowych.
Przy okazji różnych prac poznane zostały poszczególne profile* lecz w dal-
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szym ciągu nie potrafimy ich jeszcze w sposób nie budzący wątpliwości
powiązać i ustalić jednolitego schematu stratygraficznego. W związku
z tym Zjazd stwierdza, że w obecnej fazie szczególnie pilną sprawą jest
rozszerzenie zakresu prac nad stratygrafią utworów czwartorzędowych.
Prace te winny być prowadzone przez planowo zorganizowany zespół
różnych specjalistów. Walne Zebranie Towarzystwa zwraca się z prośbą
do wszystkich kolegów i instytucji prowadzących badania w zakresie
czwartorzędu, aby przy organizowaniu tych badań, mieli to na uwadze“.
D r V. Kneblova dziękuje profesorom Wł. Szaferowi i Fr. Biedzie
w następujących słowach: ..Mili Przyjaciele, chciałabym wam podzięko
wać, przede wszystkim prof. Wł. Szaferowi i prof. Fr. Biedzie, którzy mi
umożliwili wzięcie udziału w Zjeździe i dalej dziękuję wam wszystkim za
miłe i przyjacielskie powitanie. Bardzo mi się podobały wycieczki, które
były specjalnie dla mnie interesujące dlatego, że liczne utw ory pleistocenu u nas są tylko we fragmentach. Wierzę, że będzie możliwe jak
najwcześniej zorganizować Zjazd w P radze, który z powodów organizacyj
nych nie odbywał się przez trzy lata. Wierzcie, że wszyscy czescy,geologo
wie chętnie was powitają. My wszyscy musimy, zarówno w Polsce jak
i w Czechosłowacji postarać się, aby współpraca między Polską i Czecho
słowacją była coraz szersza i ściślejsza. Wierzę, że się to nam przy dobrej
woli uda. Jeszcze raz wam wszystkim gorąco dziękuję za bardzo piękne
dni, które między wami spędziłam i cieszę się na spotkanie w Czechosło
wacji. Życzę wiele powodzenia polskiej geologii“.
Po zakończeniu oficjalnej części Walnego Zebrania prof. Wł. Szafer
wygłosił szereg wspomnień osobistych o różnych geologach i innych uczo
nych polskich.

Sprawozdanie
z XXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Warszawie
Dwudziesty piąty, jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Geo
logicznego w Warszawie był poświęcony zagadnieniom czwartorzędu
w Polsce. Odbył się on w dniach 20—23 września 1952 r. Ponadto W dniu
24 września odbyła się wycieczka pozjazdowa do Łukowa.
W Zjeździe wzięło udział 165 osób. Komitet Zjazdowy, w którego
skład weszli następujący członkowie: prof. dr M. Turnau-M orawska (prze
wodniczący), doc. dr B. Halicki, iprof. dr S. Z. Różycki, dr E. Rühle i L. Sa
wicki (członkowie) powołał do życia Komisję Organizacyjną w składzie:
dr S. Krajewski (przewodniczący), mgr J. Czaplicka, mgr J. Głodek i mgr
W. Mioduszewska (członkowie).
Program Zjazdu przewidywał w pierwszym dniu naukowe referaty
dyskusyjne, w trzech dniach następnych wycieczki naukowe w teren.
W pierwszym dniu Zjazdu (20. IX.) o godz. 9 nastąpiło otwarcie Zja
zdu przez Przewodniczącego Pol. Tow. Geologicznego prof. dr Fr. Biedę,
a następnie po obiorze przewodniczącego sesji prof. dr E. Passendorfera,
jego zastępcy prof. dr J. Dylika i sekretarzy, zostały wygłoszone nastę
pujące referaty posiedzenia przedpołudniowego:
Dr E. Rühle: Rola i stan badań czwartorzędu w Polsce-.
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