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II Polski Kongres Geologiczny
Warszawa, 17–19.09.2012
W dniach 17–19 wrzeœnia 2012 r. ponad 300 geologów
z ca³ego kraju wziê³o udzia³ w debacie dotycz¹cej bezpieczeñstwa surowcowego Polski, zmian klimatu i rozwoju
nauk o Ziemi.
II Polski Kongres Geologiczny odby³ siê w Warszawie
pod honorowym patronatem g³ównego geologa kraju Piotra
WoŸniaka. Celem spotkania by³a prezentacja najnowszych
osi¹gniêæ naukowych i promocja geologii w spo³eczeñstwie.
Przyœwieca³o mu doœæ podchwytliwe has³o – „Geologia
jedna?!” – sk³aniaj¹ce do przemyœleñ na temat integracji
dzia³añ geologów oraz uzmys³awiaj¹ce koniecznoœæ uproszczenia bardzo hermetycznego jêzyka, którym siê pos³uguj¹.
O randze wydarzenia œwiadczy d³uga lista goœci honorowych. W uroczystym otwarciu kongresu uczestniczyli
m.in. g³ówny geolog kraju Piotr WoŸniak, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego Alojzy Nowak, dziekan Wydzia³u
Biologii UW Agnieszka Mostowska, prodziekan Wydzia³u
Geologii UW Andrzej Konon, prezes Polskiego Towarzystwa
Geologicznego Adam Gasiñski, wiceprezydent Stowarzyszenia Geologów Ukrainy Ludmi³a Gafych, dyrektor Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu
Badawczego ds. pañstwowej s³u¿by geologicznej Andrzej
Przybycin, dyrektor PIG-PIB ds. pañstwowej s³u¿by hydrogeologicznej Les³aw Skrzypczyk oraz byli g³ówni geologowie kraju: Henryk Jacek Jezierski, Mariusz-Orion Jêdrysek, Andrzej Skowroñski, Wojciech Brochwicz-Lewiñski,
Krzysztof Szama³ek i Wies³aw Œli¿ewski.
Po wyst¹pieniach g³ównego geologia kraju oraz pozosta³ych goœci honorowych odby³a siê niezwykle ciekawa,
³¹cz¹ca œrodowisko badawcze i przemys³owe, sesja „Bezpieczeñstwo surowcowe Polski”. Reprezentanci sponsorów kongresu przedstawili na niej perspektywy dzia³alnoœci na naszym rynku firm FX Energy (Jerzy Macio³ek),
HDI Rathdowney (Barbara Chammas), Miedzi Copper
(Stanis³aw Speczik) i BNK Polska (Jacek Wróblewski).
W programie pierwszego dnia znalaz³a siê tak¿e sesja
plenarna „Gaz ³upkowy – nowe wyzwania dla geologii”,
poprowadzona przez Mariusza Oriona-Jêdryska i Marka
Niecia. Mimo bardzo interesuj¹cego tematu, zajmuj¹cego
aktualnie pierwsze strony gazet, dyskusja w trakcie sesji
zosta³a zdominowana przez sprawy dotycz¹ce funkcjonowania pañstwowej s³u¿by geologicznej, któr¹ zgodnie
z ustaw¹ „Prawo geologiczne i górnicze” pe³ni Pañstwowy
Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy.
Po sesji odby³ siê Walny Zjazd Delegatów Polskiego
Towarzystwa Geologicznego i wieczorne spotkanie integracyjne.
Drugi dzieñ wype³ni³y obrady w siedmiu sesjach tematycznych:
– „Geoinformatyka i geologia in¿ynierskia” (prowadz¹cy: Marek Graniczny i Joanna Piniñska);
– „Bezpieczeñstwo surowcowe” (Pawe³ H. Karnkowski
i Stanis³aw Skompski);
– „Zrównowa¿one wykorzystanie wód podziemnych”
(Józef Chowaniec, Jerzy Ma³ecki i Andrzej Sadurski);
– „Geozagro¿enia” (Magdalena Sikorska-Jaworowska
i Stanis³aw Speczik);
– „Geoturystyka” (Henryk J. Jezierski i Piotr Roniewicz);
– „Ewolucja Ziemi” (Adam Gasiñski, Stanis³aw Or³owski, Jerzy Trammer i Leonard Mastella).
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Ryc. 1. Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego – Krzysztof
Szama³ek

Ryc. 2. Sesja plenarna w auli g³ównej Wydzia³u Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W pierwszym rzêdzie siedz¹ m.in. (od
prawej): dyrektor PIG-PIB ds. pañstwowej s³u¿by geologicznej
Andrzej Przybycin, dyrektor PIG-PIB ds. pañstwowej s³u¿by hydrogeologicznej Les³aw Skrzypczyk, g³ówny geolog kraju Piotr
WoŸniak i prorektor Uniwersytetu Warszawskiego Alojzy Nowak

Ryc. 3. G³ówny geolog kraju Piotr WoŸniak podczas przemówienia
inauguracyjnego. Wszystkie fot. B. Ruszkiewicz

Nale¿y podkreœliæ, ¿e szczególnymi wzglêdami organizatorów cieszyli siê m³odzi geolodzy i przedstawiciele
studenckich kó³ naukowych (w kongresie udzia³ wziê³o 80
doktorantów i studentów), gdy¿ jedn¹ sesjê („M³oda
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Geologia”) zorganizowano specjalnie dla nich. Prowadzili
j¹ Pawe³ Aleksandrowski, Pawe³ Dobak oraz Krystian Probierz.
Ogó³em wyg³oszono 90 referatów, tematycznie obejmuj¹cych chyba wszystkie dziedziny geologii. PóŸnym
popo³udniem odby³a siê sesja posterowa, na której przedstawiono ponad 70 posterów, a wieczorem uroczysta kolacja
w Muzeum Geologicznym Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego.
Wiod¹cym tematem ostatniego dnia spotkania by³y
niezwykle istotne dla przysz³oœci naszej planety zmiany
klimatyczne. Sesjê plenarn¹ poprowadzi³ w tym dniu Jacek
Rajchel. Na koniec przedstawiciele szwedzkiej firmy ABEM
zaprezentowali nowoczesne instrumenty pomiarowe stosowane w geofizyce.
Z okazji II Polskiego Kongresu Geologicznego wydrukowano tom abstraktów, zawieraj¹cy 184 streszczenia referatów i posterów. Jest on dostêpny na stronie internetowej
kongresu – http://2pkg.edu.pl (w zak³adce Abstrakty i publikacje). Do wydawnictw pokongresowych z³o¿ono 50 artyku³ów, które uka¿¹ siê w Biuletynie Pañstwowego Instytutu Geologicznego i Przegl¹dzie Geologicznym pod koniec
bie¿¹cego roku i na pocz¹tku przysz³ego.
II Polski Kongres Geologiczny by³ wa¿nym forum
wymiany pogl¹dów i doœwiadczeñ przedstawicieli ró¿nych
dyscyplin nauk o Ziemi. Wziêli w nim udzia³ geolodzy

z ponad 50 jednostek (instytutów naukowo-badawczych,
wy¿szych uczelni, firm, jednostek samorz¹du terytorialnego, fundacji i parków narodowych). Trudu organizacji tak
wielkiego przedsiêwziêcia podjê³y siê Wydzia³ Geologii
Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Geologiczne i wspieraj¹cy je w dzia³aniach Pañstwowy Instytut
Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy. Nastêpny
kongres jest planowany za cztery lata we Wroc³awiu.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e udana organizacja spotkania
nie by³aby mo¿liwa bez œcis³ej wspó³pracy komitetu organizacyjnego, kierowanego przez Krzysztofa Szama³ka, komitetu naukowego, którego przewodnicz¹cym by³ Marek
Graniczny, oraz komitetu redakcyjnego, w sk³ad którego
weszli Anna Andraszek oraz Jacek Grabowski. Nienagann¹
obs³ugê II PKG zapewni³a firma Global Wings. Na podkreœlenie zas³uguje równie¿ ogromny wk³ad pracy wolontariuszy, którymi byli studenci Wydzia³u Geologii UW, bez
ich poœwiêcenia sprawny przebieg spotkania nie by³by
mo¿liwy.
Organizatorzy pragn¹ bardzo serdecznie podziêkowaæ
sponsorom II Polskiego Kongresu Geologicznego, którymi
byli: PGNiG, KGHM Polska MiedŸ, BNK Polska, FX
Energy, Miedzi Copper oraz HDI Rathdowney. Dziêki nim
oprawa spotkania odpowiada³a oczekiwaniom uczestników.
Magdalena Mizerska, Marek Graniczny
& W³odzimierz Mizerski

16. Kongres Peruwiañskiego Towarzystwa Geologicznego i Konferencja SEG 2012
Lima, Peru, 23–26.09.2012
W dniach 23–26 wrzeœnia 2012 w Limie odby³ siê
16. Kongres Peruwiañskiego Towarzystwa Geologicznego
(Sociedad Geológica del Perú – SGP) po³¹czony z organizowan¹ co dwa lata konferencj¹ Stowarzyszenia Geologów Z³o¿owych (Society of Economic Geologists – SEG).
Zgromadzi³ ponad 1800 uczestników z 36 pañstw (51%
z Peru, 23% z innych czêœci Ameryki £aciñskiej i 26%
z reszty œwiata). W tej liczbie mieœci siê ponad 350 studentów. Pod wzglêdem rozmachu mo¿e byæ porównywany
z najwiêkszymi zjazdami naukowymi œwiata. Przy okazji,
na specjalnej wystawie 44 przedsiêbiorstwa geologiczne,
geofizyczne i górnicze reklamowa³y swój dorobek, oferuj¹c
sprzêt i us³ugi.
Na czele komitetu organizacyjnego kongresu SGP sta³
Federico Seminario, a konferencji SEG – Miguel Cardozo.
Na kongresie SGP do prezentacji (30 minut z dyskusj¹)
dopuszczono oko³o 270 referatów i 90 posterów zgrupowanych w tematach:
– „Z³o¿a kopalin sta³ych i ich rozpoznawanie”,
– „Geologia z³ó¿ wêglowodorów”,
– „Geologia regionalna i tektonika Andów”,
– „Geochemia”,
– „Hydrogeologia”,
– „Geologia œrodowiskowa i zagro¿enia geologiczne”,
– „Sejsmologia”,
– „Geofizyka”,
– „Stratygrafia, sedymentologia i paleontologia”,
– „Wulkanologia”,
– „Geologia a spo³eczeñstwo”,
– „Geologia in¿ynierska i geotechnika”.
Ponadto na zaproszenie organizatorów przedstawiono
12 odczytów problemowych na tematy zwi¹zane z Ameryk¹
Po³udniow¹ i zorganizowano piêæ konferencji okr¹g³ego

sto³u. Program SEG obejmowa³ m.in. sympozjum dotycz¹ce
porfirowych z³ó¿ miedzi w Andach, metodyki poszukiwañ
i rozpoznawania z³ó¿ g³êbokich (zakrytych) oraz próby
syntetycznej charakterystyki kilku prowincji metalogenicznych i kilka krótkich kursów. Postery SEG wyda³y siê nam
ma³o odkrywcze.
Ca³oœæ mo¿na scharakteryzowaæ nastêpuj¹co: sprawna
organizacja, t³umaczenia symultaniczne na wysokim poziomie, potê¿ny wk³ad do poznania geologii Peru, niezwykle
presti¿owa i prawdopodobnie najwiêksza impreza naukowa
w Ameryce £aciñskiej.
W kongresie SGP wziê³o udzia³ piêciu uczestników
Polskiej Wyprawy Naukowej do Peru (PWNP; Prz. Geol.,
1/2011, str. 58), która we wrzeœniu 2012 r. ponownie pracowa³a w okolicy kanionu rzeki Colca. Ponadto Jerzy ¯aba,
Justyna Ciesielczuk i Krzysztof Gaidzik zostali przyjêci do
Peruwiañskiego Towarzystwa Geologicznego. Komitet organizacyjny zakwalifikowa³ na kongres SGP wszystkie prace
nades³ane przez uczestników PWNP, cztery jako referaty
i dwa jako postery. Do pierwszej grupy nale¿¹:
– „Style erupcji i wnioski petrologiczne o grupie wulkanicznej Andahua” (Andrzej Ga³aœ);
– „Zalety i s³abe strony proponowanego parku narodowego »Kanion Colca i Dolina Wulkanów«” (Andrzej Paulo
i Andrzej Ga³aœ);
– „Wykwity w suchym regionie zlewni rzeki Colca,
po³udniowe Peru” (Justyna Ciesielczuk, Krzysztof Gaidzik,
Gra¿yna Bzowska, Jerzy ¯aba i Andrzej Paulo);
– „Za³o¿enia tektoniczne sieci rzecznej rzeki Colca”
(Krzysztof Gaidzik, Jerzy ¯aba, Justyna Ciesielczuk, Zbigniew Ma³olepszy i Andrzej Paulo);
a do drugiej:
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