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LXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego
Ameliówka k. Kielc, 28–30.06.2006
Kolejny, 77. Zjazd Polskiego
Towarzystwa Geologicznego, pod
has³em Procesy i zdarzenia
w historii geologicznej Gór Œwiêtokrzyskich, odby³ siê w dniach od
28 do 30 czerwca bie¿¹cego roku
z siedzib¹ w Ameliówce, nieopodal Kielc. Zosta³ on zorganizowany
przez oddzia³y PTG w Kielcach
i Warszawie, we wspó³pracy
z Oddzia³em Œwiêtokrzyskim
Pañstwowego Instytutu Geologicznego z siedzib¹ w Kielcach
oraz Instytutu Geologii Podstawowej Wydzia³u Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodnicz¹cym komitetu organizacyjnego
zjazdu by³ Jan Pra¿ak, a wiceprzewodnicz¹cym Micha³ Szulczewski.
Obowi¹zki sekretarza pe³ni³a Stanis³awa Zbroja, wspomagana przez:
Jerzego
G¹gola,
Zbigniewa Ryc. 1. Uczestnicy LXXVII Zjazdu PTG, Ameliówka k. Kielc, 28–30.06.2006 r. Fot. J. Urban
Kowalczewskiego, Martê Romanek
i Stanis³awa Skompskiego. Radê
redakcyjn¹ zjazdu stanowili Zbigniew Kowalczewski wej prezentacji budowy geologicznej wybranej okolicy. Dla
i Stanis³aw Skompski. W zjeŸdzie wziê³o udzia³ 98 uczestników, wielu uczestników zjazdu by³a to swoistego rodzaju geologiczna podró¿ sentymentalna, bo kto z nas nie odbywa³ stuw tym 3 z Ukrainy.
To ju¿ pi¹ty zjazd Polskiego Towarzystwa Geologiczne- denckich praktyk w tym rejonie, czy te¿ nie wêdrowa³ z
go, zlokalizowany wy³¹cznie na terenie Gór Œwiêtokrzy- plecakiem, m³otkiem i przewodnikiem geologicznym w
skich. Pierwszy w historii zjazd Polskiego Towarzystwa rêce po tej krainie, kolebce polskiej geologii.
Pierwszy dzieñ zjazdu poœwiêcony by³ teoretycznemu
Geologicznego odby³ siê w³aœnie w Górach Œwiêtokrzyskich w 1921 roku, 85 lat temu, a nastêpne w latach: 1947, zaznajomieniu uczestników z najnowszymi osi¹gniêciami
1962, 1981. Historia dotychczasowych œwiêtokrzyskich zjaz- w rozpoznawaniu geologicznej budowy Gór Œwiêtodów towarzystwa, i innych, odbywaj¹cych siê czêœciowo na krzyskich. Przez 25 lat, jakie minê³y od poprzedniego zjaztym terenie w latach: 1933, 1971 i 1976, zosta³a interesuj¹co du w tym rejonie, nast¹pi³ niezwykle daleko id¹cy rozwój
badañ oraz ewolucja pogl¹dów w dziedzinie stratygrafii,
i wyczerpuj¹co opisana na ³amach Przegl¹du Geologicznesedymentologii, paleontologii, tektoniki, hydrogeologii
go, 6/2006 (Szunke & Kowalczewski, 2006). Mo¿na powie- i innych dziedzin nauk geologicznych. Jak napisali, w S³owie
dzieæ, ¿e tegoroczny zjazd by³ powrotem do korzeni tej wstêpnym do Przewodnika LXXVII Zjazdu PTG, cz³onkopiêknej idei corocznego organizowania spotkañ wielkiej wie komitetu organizacyjnego: Góry Œwiêtokrzyskie pod
rodziny polskich, a tak¿e zagranicznych geologów, i tereno- wzglêdem geologicznym stanowi¹ unikatowy obszar Europy. O jego wyj¹tkowoœci decyduje mo¿liwoœæ prowadzenia badañ niezwykle zró¿nicowanych formacji
geologicznych, reprezentuj¹cych wszystkie systemy stratygraficzne i doskonale widocznych w ods³oniêciach naturalnych i kamienio³omach. S¹dzê, ¿e zgodnie z tym
stwierdzeniem, ka¿dy z uczestników zjazdu zweryfikowa³ i rozszerzy³ swoj¹ dotychczasow¹ wiedzê o tym rejonie,
zw³aszcza, ¿e zarówno na sali obrad jak i w terenie,
by³a ona przekazywana w niezwykle przystêpny i interesuj¹cy sposób.
W trakcie pierwszego dnia zjazdu zosta³y wyg³oszone nastêpuj¹ce referaty:
 Jerzy Nawrocki — Paleogeografia Gór Œwiêtokrzyskich we wczesnym paleozoiku;
 Zbigniew Kowalczewski, Anna ¯ylinska, Zbigniew Szczepanik — Kambr w Górach Œwiêtokrzyskich;
 Wies³aw Trela — Ordowik w Górach Œwiêtokrzyskich: zapis stratygraficzny i sedymentacyjny;
Ryc. 2. Uczestnicy wycieczki w nieczynnej czêœci kamienio³omu
 Jan Malec — Sylur w Górach Œwiêtokrzyskich;
Baranów. Widzoczne œlady eksploatacji grubej ³awicy piaskowca ni¿szej
 Marek Narkiewicz, Grzegorz Racki, Stanis³aw
czêœci retu, z charakterystyczn¹ pow³ok¹ ¿elazisto-manganow¹ w stropie. Skompski, Micha³ Szulczewski — Zapis procesów
Fot. J. Rajchel
i zdarzeñ w dewonie i karbonie Gór Œwiêtokrzyskich;
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 Sylwester Salwa, Marek Jarosiñski — Ewolucja
strukturalna kompleksu dolnopaleozoicznego Gór Œwiêtokrzyskich — zarys problematyki;
 Andrzej Konon — M³odopaleozoiczna ewolucja
strukturalna Gór Œwiêtokrzyskich;
 Maria Kuleta, Stanis³awa Zbroja — Wczesny etap
rozwoju pokrywy permsko-mezozoicznej Gór Œwiêtokrzyskich;
 Jan Pra¿ak — Ujêcia wód podziemnych aglomeracji
kieleckiej.
Zosta³y równie¿ zaprezentowane nastêpuj¹ce postery:
 Jerzy G¹gol — Geologiczny stó³ Jana Czarnockiego;
 Jerzy G¹gol, Gertruda Herman — Aleksandra
Michalskiego (1855–1904) badania geologiczne Ponidzia;
 Jerzy G¹gol, Maria Kuleta, Stanis³awa Zbroja —
Odmiany
litologiczno-surowcowe
dolnotriasowych
piaskowców z regionu œwiêtokrzyskiego;
 Maria Kuleta, Marta Szunke, Stanis³awa Zbroja —
Geologiczne badania terenowe w Górach Œwiêtokrzyskich
na fotografiach od 1962 roku;
 Katarzyna Paw³owska, Jan Pra¿ak — Dzienniki terenowe Jana Czarnockiego (24.05.1889–16.12.1951);
 Stanis³aw Piskorz, Grzegorz NiedŸwiedzki, Józef
Szajn — Nowe z³o¿a dolnotriasowych surowców ilastych w zachodniej czêœci regionu œwiêtokrzyskiego;
 Jacek Rajchel — Kamienie dekoracyjne z rejonu Gór
Œwiêtokrzyskich w architekturze Krakowa;
 Wies³aw Trela — Fosfatogeneza w zapisie osadowym
œrodkowego/górnego ordowiku w Górach Œwiêtokrzyskich:
wskaŸnik warunków sedymentacyjnych i paleoekologicznych;
 Wies³aw Trela, Teresa Podhalañska, Jan Malec —
Granica ordowik/sylur w Zbrzy — po³udniowa czêœæ Gór
Œwiêtokrzyskich.
W czasie zjazdu istnia³ te¿ drugi, nieformalny w¹tek, ukazuj¹cy jego uczestnikom sylwetkê, pogmatwany ¿yciorys i ma³¹
ojczyznê Stefana ¯eromskiego — wielkiego pisarza, piewcy
Gór Œwiêtokrzyskich. G³ównymi narratorami byli tu Wanda
Ginalska-Prokop i Zbigniew Kowalczewski, którzy w czasie
geologicznych wycieczek przybli¿ali nam losy pisarza i losy
bohaterów jego powieœci, nawi¹zuj¹c do konkretnej okolicy lub
historycznych wydarzeñ. Jednym z takich dodatkowych punktów programu by³a popo³udniowa, piesza wycieczka u podnó¿a
Góry Radostowej wzd³u¿ rzeczki Lubrzanki, do Ciekot.
W³aœnie w tej wsi, nad brzegiem sztucznego stawu, znajdowa³
siê niewielki drewniany dworek, w którym przysz³y pisarz
spêdzi³ swoje dzieciñstwo. Niestety, budynek ten nie zachowa³ siê; pozosta³y tylko stare drzewa i pami¹tkowy pomnik.
Poznaliœmy równie¿ prawdziwe dzieje i dalsze losy pierwowzorów bohaterów Wiernej rzeki i opowiadania Echa leœne.
Pierwszego dnia zjazdu odby³ siê równie¿ Walny Zjazd
Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego, gdzie
omawiano bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z funkcjonowaniem tej
organizacji. Wieczorem natomiast odby³o siê tradycyjne spotkanie towarzyskie, przy suto zastawionym stole i mi³ej
muzyce. Atrakcj¹ wieczoru nastêpnego dnia by³o równie tradycyjne ognisko, przy którym nie zabrak³o piwa i piosenek.
Co prawda niestraszne geologom kaprysy pogody, ale na
szczêœcie by³a ona w czasie zjazdu znakomita, a nawet jeszcze lepsza.
Kolejn¹, integraln¹ czêœci¹ dwu nastêpnych dni zjazdu
by³y cztery autokarowe geologiczne wycieczki, ka¿da
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wed³ug innej marszruty. W dniu 29 czerwca br. odby³y siê
wycieczki na trasach:
 Kamecznica Podm¹chocicka — kamienio³om Wiœniówka Du¿a — archiwum rdzeni wiertniczych Oddzia³u
Œwiêtokrzyskiego PIG w Kielcach — Zalesie — Winnica.
Dotyczy³a ona utworów dolnego paleozoiku Gór Œwiêtokrzyskich i by³a prowadzona przez zespó³ w sk³adzie: Sylwester
Salwa, Jan Malec, Wies³aw Trela, Zbigniew Szczepanik,
Wojciech Koz³owski i Anna ¯yliñska;
 Muzeum Oddzia³u Œwiêtokrzyskiego PIG w Kielcach
— Zache³mie — kamienio³om Tumlin Gród — kopalnia
Baranów — kamienio³om Kopulak — Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, przygotowana i prowadzona przez zespó³ w sk³adzie: Maria Kuleta, Stanis³awa Zbroja,
Jerzy G¹gol, Grzegorz NiedŸwiedzki, Tadeusz Ptaszyñski
i Jolanta Studencka. Dotyczy³a ona l¹dowych osadów pstrego
piaskowca w pó³nocnym obrze¿eniu Gór Œwiêtokrzyskich.
Wycieczka ta, zgodnie z programem rozpoczê³a siê od zwiedzenia nowootwartej, czasowej ekspozycji w Muzeum Geologicznym przy Oddziale Œwiêtokrzyskim Pañstwowego
Instytutu Geologicznego w Kielcach, nt.: Podró¿ w czasie —
jak to by³o w triasie, oraz zwiedzeniem sta³ej ekspozycji muzealnej w ogrodzie instytutu. Ciekawym zakoñczeniem wycieczki by³a wizyta w Muzeum Przyrody i Techniki, Ekomuzeum
im. Jana Pazdura w Starachowicach. To niezwykle interesuj¹ce Muzeum eksponuje nie tylko zabytkowy park technologiczny, zwi¹zany z produkcj¹ ¿elaza w Staropolskim Okrêgu
Przemys³owym nad rzek¹ Kamienn¹ od najdawniejszych
czasów po wiek XX, ale równie¿ produkowane tu niegdyœ
samochody STAR, w tym autentyczne podwozie legendarnego STARA 660 M2, bia³ego papa mobile, z pamiêtnej
pielgrzymki papie¿a Jana Paw³a II do Polski w roku 1979.
W³aœnie w tym muzeum mieœci siê ekspozycja i ogromny
zbiór tropów gadów odkryty w ostatnich latach na terenie Gór
Œwiêtokrzyskich i ich obrze¿enia, w tym najwiêksza na œwiecie
kolekcja tropów gadów dolnotriasowych.
W ostatnim dniu zjazdu odby³y siê dwie kolejne wycieczki
na trasach:
 Zagnañsk — Bia³ogon — Busko Zdrój, dotycz¹ca ujêcia wód podziemnych dla aglomeracji kieleckiej oraz problematyki wód mineralnych Buska Zdroju, prowadzona przez:
Jana Pra¿aka, Gertrudê Herman i Jerzego G¹gola;
 Kopalnia Bukowa Góra — Mogi³ki — kopalnia
Ostrówka — Wietrznia, przygotowana przez zespó³: Micha³
Szulczewski, Andrzej Konon, Jan Malec, Marek Narkiewicz,
Stanis³aw Skompski i Aleksandra Wañkiewicz, a dotycz¹ca
problematyki dewonu zachodniej czêœci Gór Œwiêtokrzyskich.
Tradycyjnym zwyczajem uczestnicy zjazdu otrzymali starannie wydany Przewodnik LXXVII Zjazdu PTG, opracowany
pod redakcj¹ Stanis³awa Skompskiego i Anny ¯yliñskiej.
Przewodnik zosta³ oprawiony w kolorow¹ pó³tward¹
ok³adkê. Zawiera on 211 stron formatu A-4 z kolorowymi
ilustracjami w œrodku oraz 19 stronicowy aneks, z opisem
wycieczki na trasie Kopalnia Bukowa Góra — Mogi³ki —
kopalnia Ostrówka — Wietrznia. Ponadto, przewodnik mieœci w sobie szczegó³owe artyku³y wszystkich 9 wyg³oszonych referatów, jak równie¿ streszczenia 9 posterów i opisy
wycieczek.
Wed³ug wstêpnych ustaleñ, kolejny 78. Zjazd Polskiego
Towarzystwa Geologicznego w roku 2007 odbêdzie siê w
kooperacji ze stron¹ ukraiñsk¹, z lokalizacj¹ w po³udniowo-wschodniej Polsce i zachodniej Ukrainie.
Jacek Rajchel
Serwis fotograficzny na str. 920
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Ryc. 3. Szczeliny z wysychania na powierzchni po³ogiej warstwy
w piaskowcu tumliñskim; dolny pstry piaskowiec, kamienio³om
Tumlin-Gród na Górze Grodowej k. Tumlina.

Ryc. 4. Tropy krêgowców w osadzie miêdzywydmowym piaskowca tumliñskiego w kamienio³omie Tumlin-Gród.

Ryc. 5. Poziom gleby kopalnej ni¿szego retu w czynnej czêœci
kamienio³omu Baranów. Widaæ seledynowej barwy odbarwienia
wokó³ stref korzeniowych i charakterystyczn¹ dla kopalnych gleb
blokowo-p³atow¹ strukturê.

Ryc. 6. Skorupowo-konkrecyjne, groniaste skupienia ¿elazisto-manganowe tworz¹ce siê na pograniczu piaskowcowych osadów glifów krewasowych i równi zalewowej w utworach ni¿szego retu
czynnej czêœci kamienio³omu Baranów.

Ryc. 7. Fragment kamienio³omu Baranów z i³owcami ni¿szego retu i ³awic¹ piaskowca eksploatowan¹ niegdyœ w kamienio³omie
W³ochy. Wszystkie fot. J. Rajchel

