KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE
Konferencja SEPM-CES — SEDIMENT 2005
Gwatt, Szwajcaria, 18–20.07.2005
W dniach 18–20.07.2005 r. w Gwatt ko³o Thun w
Szwajcarii odby³o siê dziesi¹te spotkanie Society for Sedimentary Geology — SEDIMENT 2005, pod has³em The
Sediment Factory. Miejscem konferencji by³ oœrodek
wypoczynkowy Gwatt-Zentrum, po³o¿ony nad jeziorem
Thun. Wyp³ywaj¹ca z jeziora rzeka Aare rozcina fragment
l¹du, tworz¹c d³ug¹, w¹sk¹ wyspê, na której znajduje siê
centrum starego miasta Thun. Z pobliskich, skupionych
wokó³ jeziora, miejscowoœci wypoczynkowych mo¿na z
³atwoœci¹ wjechaæ licznymi kolejkami wysokogórskimi na
okoliczne szczyty gór, które miejscami osi¹gaj¹ wysokoœæ
ponad trzech tysiêcy metrów.
W konferencji wziê³o udzia³ oko³o 70 uczestników,
g³ównie z Niemiec i Szwajcarii; obecne te¿ by³y osoby z
Austrii, Bu³garii, Francji, Polski, Turcji i Wielkiej Brytanii.
Polskê reprezentowali pracownicy Pañstwowego Instytutu
Geologicznego, Instytutu Nafty i Gazu oraz Geonafty z
Krakowa, a tak¿e Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Sesje referatowe i posterowe rozpoczê³y siê w dniu 18
lipca 2005 r. Wyst¹pienia odbywa³y siê jednoczeœnie w
dwóch salach, w których prezentowano problematykê
zwi¹zan¹ z dan¹ grup¹ tematyczn¹. Program konferencji
obejmowa³ zagadnienia dotycz¹ce lodowców, osadów
jeziornych i fluwialnych, ska³ wêglanowych, analizy basenowej, diagenezy i geologii naftowej, jak równie¿ zagadnieñ tektonicznych i klimatycznych.
Pierwszy dzieñ poœwiêcono problemom aktywnoœci
lodowców, osadom jeziornym i rzecznym, ska³om wêglanowym, a tak¿e znaczeniu zmian klimatu dla sedymentacji
osadów. Tego dnia odby³a siê równie¿ sesja posterowa
dotycz¹ca tych zagadnieñ.
W drugim dniu obrad kontynuowano tematykê z pierwszego dnia, zorganizowano sesjê dotycz¹c¹ analizy base-

Ryc. 1. Autorki sprawozdania (od lewej) M. Kuberska i A. Koz³owska przed usytuowanym u podnó¿a Alp oœrodkiem wypoczynkowym Gwatt-Zentrum, w którym odbywa³a siê konferencja. Fot. A. Maliszewska

nowej, diagenezy i geologii naftowej oraz sesjê posterow¹,
poœwiêcon¹ tej problematyce.
W trzecim dniu obrad poruszano tematy dotycz¹ce lodowców, osadów jeziornych i rzecznych oraz nowe zagadnienia z dziedziny tektoniki oraz p³ytkich œrodowisk osadów silikoklastycznych. Dyskusjê kontynuowano na popo³udniowej sesji posterowej.
W ramach spotkania odby³y siê dwie wycieczki przedkonferencyjne poœwiêcone osadom
jurajskim i sekwencjom wêglanowym oraz osadom molasowym. Po konferencji zosta³y zorganizowane dwie kolejne wycieczki: Lodowce i ich
osady w rejonie Zermatt oraz Osuwiska i geomorfologia glacjalna w Alpach.
Uczestnicy mieli okazjê zaprezentowaæ
wyniki swoich badañ i braæ udzia³ w licznych
dyskusjach w czasie sesji posterowych. Konferencja zosta³a dobrze zorganizowana, prezentowane referaty i postery by³y na wysokim poziomie merytorycznym.

Ryc. 2. Polska grupa uczestników Konferencji SEPM-CES — SEDIMENT 2005.
Fot. A. Feldman-Olszewska
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