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KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE
VI Ogólnopolska Konferencja z cyklu Neotektonika Polski
Srebrna Góra, 26–28.09.2005
W dniach 26–28.09.2005 r. Komisja Neotektoniki Komitetu Badañ Czwartorzêdu PAN zorganizowa³a w Srebrnej
Górze na Dolnym Œl¹sku VI Ogólnopolsk¹ Konferencjê z
cyklu Neotektonika Polski pod has³em Aktywne uskoki
Europy Œrodkowej. Spotkanie by³o wspó³organizowane przez
Oddzia³ Dolnoœl¹ski Pañstwowego Instytutu Geologicznego, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz Galicia Tectonic Group, przy wsparciu finansowym
Komitetu Badañ Czwartorzêdu Polskiej Akademii Nauk,
Pañstwowego Instytutu Geologicznego oraz Galicia T. Group. Obowi¹zki organizatorów pe³nili: J. Badura i B. Przybylski (PIG) oraz W. Zuchiewicz (ING UJ).
W konferencji wziê³o udzia³ ponad 30 uczestników z
ró¿nych oœrodków naukowych Polski (AGH, Akademii
Rolniczej we Wroc³awiu, Instytutu Geofizyki PAN, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN,
Instytutu Nauk Geologicznych PAN, KGHM Cuprum sp. z o.o.,
Pañstwowego Instytutu Geologicznego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej,
Uniwersytetu Jagielloñskiego, Uniwersytetu Œl¹skiego i Uniwersytetu Wroc³awskiego) oraz 3 osoby z Instytutu Struktury i Mechaniki Ska³ Czeskiej Akademii Nauk w Pradze.
Kolejnym sesjom referatowym przewodniczyli: S. Cacoñ,
J. Stemberk, M. Jarosiñski, A. Tokarski i P. Aleksandrowski.
Wyg³oszono nastêpuj¹ce referaty i komunikaty:
 W. Zuchiewicz — Aktywne uskoki: wprowadzenie;
 M. Jarosiñski — ród³a wspó³czesnych si³ tektonicznych w Europie Centralnej w œwietle wyników modelowañ
numerycznych FEM;
 W. Zuchiewicz — M³ode uskoki obszaru Polski: stan
dotychczasowych badañ;
 J. Badura & B. Przybylski — Cyfrowe modele terenu
jako narzêdzie w identyfikacji morfostruktur o genezie tektonicznej — metodyka, przyk³ady;
 A. Piotrowski — Mapa paleosejsmologiczna SW Ba³tyku i obszaru przyleg³ego;
 J. Rutkowski & K. Król — O niektórych strukturach
zwi¹zanych z tektonik¹ w otoczeniu jeziora Wigry i deformacjach jego osadów;
 Wojciech W³odarski — Synchronicznoœæ deformacji
neotektonicznych i glacitektonicznych w strefie rowu Kleczewa w œwietle analizy wstêg deformacyjnych;
 Andrzej Ha³uszczak — Kenozoiczna aktywnoœæ tektoniczna w strefie antykliny £êkiñska (rów Kleszczowa) —
sedymentacja i zapis mezostrukturalny;
 Andrzej Markiewicz & Jaros³aw Winnicki — Plejstoceñska reaktywacja cienkopokrywowej struktury monokliny przedsudeckiej a strefy du¿ych zaburzeñ glacitektonicznych w rejonie Zielonej Góry, Ko¿uchowa i G³ogowa
(SW Polska);
 Janusz Badura, Bogus³aw Przybylski, Jan Farbisz &
Witold Zuchiewicz — Przebieg polskiego segmentu sudeckiego uskoku brze¿nego: kontrowersje i fakty;

 Aleksander Aramowicz, Aneta A. Anczkiewicz &
Stanis³aw Mazur — Analiza trakowa apatytu z masywu
Gór Sowich w Sudetach polskich — implikacje dla postwaryscyjskiej denudacji i wypiêtrzenia;
 Stefan Cacoñ, Stanis³aw Dyjor & Bernard Kontny —
Wspó³czesne ruchy powierzchni skorupy ziemskiej w Sudetach i na ich przedpolu;
 Josef Stemberk & Petra Štìpanèiková — Monitoring
mikroprzemieszczeñ tektonicznych w systemie jaskiniowym
wzd³u¿ czeskiego segmentu sudeckiego uskoku brze¿nego;
 Józef Lewandowski — G³ówne morfostruktury neotektoniczne regionu górnoœl¹skiego;
 Halina Pawelec — Budowa pokryw stokowych jako
zapis ruchów neotektonicznych w pó³nocnej krawêdzi rowu
krzeszowickiego;
 Teresa Brzeziñska-Wójcik — Przejawy aktywnoœci
tektonicznej w strefie po³udniowego z³o¿onego systemu brze¿nych uskoków Roztocza (œrodkowo-wschodnia Polska);
 Marta Rauch-W³odarska, Tomasz Kalicki, Wojciech
W³odarski & Anna Budek — Kopalna forma w Brzeziu
(zapadlisko przedkarpackie) — przejaw aktywnoœci tektonicznej czy procesów geomorfologicznych?;
 Marta Rauch-W³odarska & Witold Zuchiewicz —
Geneza i wiek mezostruktur w serii witowskiej (Witów ko³o
Nowego Brzeska, zapadlisko przedkarpackie);
 Antoni Tokarski, Anna Œwierczewska & Witold
Zuchiewicz — Zastosowanie analizy spêkanych klastów
do rekonstrukcji neotektonicznych: przyk³ad z Kotliny
S¹deckiej (polski segment Karpat zewnêtrznych);
 Barbara Guterch — Trzêsienia ziemi obserwowane
na Podhalu wzd³u¿ pieniñskiego pasa ska³kowego;
 Monika £ój, Janusz Madej, S³awomir Porzucek &
Witold Zuchiewicz — M³oda tektonika Kotliny Orawskiej i
po³udniowej czêœci p³aszczowiny magurskiej w œwietle wyników badañ grawimetrycznych: nowy projekt badawczy;
 Milo Briestenský — Badania tektoniczne w kotlinie
Dobrá Voda, Karpaty Zachodnie (S³owacja);
 Ewa Szynkaruk — Tektonika systemu uskoków Morelia–Acambay (centralna czêœæ transmeksykañskiego pasa wulkanicznego) w œwietle danych geomorfologicznych i strukturalnych;
 Witold Zuchiewicz & Nguyen Quoc Cuong — M³ode
uskoki w pó³nocnym Wietnamie w œwietle wyników badañ geomorfologicznych: przyk³ad ze strefy uskoku Rzeki Czerwonej.
W trakcie konferencji terenowej zaprezentowano drobne
struktury tektoniczne w ¿wirach tarasu Nysy K³odzkiej w
prze³omie bardzkim (A. Tokarski, A. Œwierczewska, J. Badura i B. Przybylski) oraz szczeliny tektoniczne w Górach
Bardzkich (J. Badura, B. Przybylski i K. Urbañski).
Streszczenia referatów i komunikatów oraz przewodnik konferencji terenowej opublikowano w tomie Aktywne
uskoki Europy Œrodkowej pod redakcj¹ W. Zuchiewicza,
B. Przybylskiego i J. Badury, obejmuj¹cym 128 stron dwuszpaltowego druku w formacie A-4. Materia³y te, uzupe³-
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nione o aktualn¹ wersjê bibliografii Neotektonika Polski,
autorstwa W. Zuchiewicza, wydano tak¿e na CD (patrz strona
www.uj.edupl/ing/neotectonics/index.html).
Dotychczas Komisja Neotektoniki Komitetu Badañ
Czwartorzêdu PAN zorganizowa³a konferencje poœwiêcone
nastêpuj¹cym problemom:
 Wybrane zagadnienia neotektoniki Polski (Kraków,
26–27.03.1992);
 Neotektoniczne aspekty rozwoju geomorfologicznego dolin rzecznych i sto¿ków aluwialnych w strefie sudeckiego uskoku brze¿nego (konferencja terenowa Wroc³aw
— Sudety, 15–17.10.1992);
 Neotektonika Polski: metodyka, datowania, przyk³ady
regionalne (Kraków, 25–27.10.1993);

 M³oda tektonika w kszta³towaniu rzeŸby i osadów
Kotliny Orawskiej (konferencja terenowa Zakopane-Kiry,
14–16.05.1997);
 Neotektonika Polski: teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ
(Kraków, 23–24.10.1998);
 Neotektonika, morfotektonika, sejsmotektonika —
stan badañ i perspektywy rozwoju (Kraków, 3–4.09.2001);
 Neotektonika a morfotektonika: metody badañ
(Kraków, 26–27.09.2003).
Kolejne, siódme spotkanie Komisji Neotektoniki Komitetu Badañ Czwartorzêdu PAN planujemy zorganizowaæ w
Szczecinie w 2007 r., przy wsparciu Oddzia³u Pomorskiego Pañstwowego Instytutu Geologicznego.

Witold Zuchiewicz, Janusz Badura & Bogus³aw Przybylski

KRONIKA
Konferencje prasowe ministra œrodowiska
Po objêciu urzêdu minister œrodowiska, prof. Jan Szyszko
ju¿ dwukrotnie zaprosi³ do swojej siedziby dziennikarzy.
Celem pierwszego spotkania by³o przedstawienie priorytetów dzia³alnoœci Ministerstwa Œrodowiska w najbli¿szych
latach — drugiego zaœ zapoznanie z wynikami posiedzenia
Rady Unii Europejskiej oraz z uzgodnieniami konferencji
klimatycznej w Montrealu.
Rozpoczynaj¹c pierwsz¹ konferencjê w dniu 23.11.2005 r.
minister przedstawi³ zgromadzonym sekretarza stanu MŒ,
prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Andrzeja Mizgajskiego i nowego podsekretarza stanu — pani¹
Agnieszkê Bolestê, absolwentkê Wydzia³u In¿ynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.
Przechodz¹c do meritum spotkania prof. Jan Szyszko
scharakteryzowa³ obszar dzia³añ Ministerstwa Œrodowiska. Podkreœli³ wielkie znaczenie bogactwa przyrodniczego naszego kraju i wyró¿niaj¹cej go na tle Europy ogromnej
bioró¿norodnoœci gatunkowej. Przyzna³, ¿e bogactwo to po
czêœci jest efektem zacofania gospodarczego, ekstensywnego rolnictwa i braku infrastruktury, ale te¿ wynikiem
zachowania du¿ych obszarów lasów pañstwowych i wprowadzania ju¿ w czasach historycznych okresów ochronnych dla zwierz¹t.
Przedstawione podczas konferencji za³o¿enia programu rz¹du w dziedzinie ochrony œrodowiska s¹ oparte na
koncepcji zrównowa¿onego rozwoju, zak³adaj¹cej wzrost
gospodarczy z poszanowaniem praw rz¹dz¹cych przyrod¹.
Priorytetowym zadaniem tego programu bêdzie wspieranie
rolnictwa ekologicznego, gdy¿ dziêki wyj¹tkowym uwarunkowaniom przyrodniczym Polska jest idealnym miejscem do jego rozkwitu, a moda na produkty ekologiczne
mo¿e przyczyniæ siê do rozwoju przemys³u spo¿ywczego i
stworzyæ znakomite realia dla m³odych, dobrze wykszta³conych rolników. Minister uwa¿a, ¿e Polska wieœ mo¿e w
tej dziedzinie pokonaæ swoich europejskich konkurentów,
gdy¿ ma wielki potencja³ — m³odsze ni¿ na Zachodzie i
coraz lepiej wyedukowane spo³eczeñstwo oraz dobry stan
gleb, z których mo¿na zebraæ nieska¿one i niezmodyfikowane plony. Ministerstwo Œrodowiska bêdzie wspieraæ
najciekawsze inicjatywy ludzi m³odych, którzy zwi¹¿¹
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swoj¹ przysz³oœæ z ekologicznym rolnictwem i leœnictwem
— przez dotacje, u³atwienia formalne i pomoc w pozyskaniu po¿yczek o niskim oprocentowaniu.
Minister zaznaczy³, ¿e przystêpuj¹c do realizacji polityki zrównowa¿onego rozwoju trzeba uporz¹dkowaæ
podzia³ obowi¹zków i kompetencji pañstwa i samorz¹dów
terytorialnych. Do podstawowych obowi¹zków pañstwa
minister zaliczy³ zapewnienie bezpieczeñstwa ekologicznego kraju, czyli dba³oœæ o czyste powietrze, wodê oraz
tereny chronione i rekreacyjne. W tym celu nale¿y zachowaæ w gestii Ministerstwa Œrodowiska lasy pañstwowe i
d¹¿yæ do zalesienia 30% powierzchni naszego kraju. Natomiast gospodarka wodna powinna byæ prowadzona w
uk³adzie zlewniowym, w integracji z gospodark¹ leœn¹ i
planowaniem przestrzennym. Do obowi¹zków pañstwa
nale¿y te¿ tworzenie przejrzystego prawa dla samorz¹dów
i prowadzenie sta³ego monitoringu stanu œrodowiska przyrodniczego.
Jako kolejne, wa¿ne cele i zadania programowe resortu
prof. Jan Szyszko wymieni³ wspieranie rozwoju turystyki,
promocjê polskiej ¿ywnoœci za granic¹, przeprowadzenie
reformy finansowania ochrony œrodowiska poprzez ewolucyjne zastêpowanie funduszy ekologicznych systemem

