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XVIII Ukraiñsko-Polskie Seminarium Terenowe pt. „Pokrywa lessowa
pó³nocnego Przyczarnomorza” – Roksolany (Ukraina), 9–13.09.2013
W dniach 9–13 wrzeœnia br. w Roksolanach ko³o Odessy na Ukrainie odby³o siê XVIII Ukraiñsko-Polskie Seminarium Terenowe pt. „Pokrywa lessowa pó³nocnego Przyczarnomorza”. W konferencji uczestniczy³o ponad 40 specjalistów z zakresu geologii, paleogeogeografii i paleontologii czwartorzêdu. Sesje terenowe odby³y siê w rejonie
ujœcia Dniestru do Morza Czarnego.
Na spotkanie przygotowana zosta³a monografia naukowa zawieraj¹ca materia³y sesji terenowych oraz artyku³y
geologiczne, paleogeograficzne i archeologiczne zwi¹zane
z tematyk¹ konferencji.
G³ównym obiektem zainteresowania prezentowanym
podczas sesji terenowej by³ profil geologiczny w Roksolanach, jeden z najbardziej znanych profili lessowych w
Europie Wschodniej. Ulokowany jest on na wschodnim
brzegu limanu Dniestru oko³o 15 km powy¿ej ujœcia do
Morza Czarnego, w strefie stepowej z czarnoziemow¹
pokryw¹ glebow¹. O dawnym osadnictwie œwiadcz¹ znaleziska krzemieni górnego paleolitu znajdowane w stropowych warstwach lessów. Atrakcyjnoœæ geologiczn¹ profilu
dodatkowo podkreœla udokumentowana na g³êbokoœci
oko³o 10–11 m metrów cienka (2–5 cm), ale ci¹g³a warstwa
py³u wulkanicznego. Warstwa tefry przypuszczalnie wi¹¿e
siê z erupcj¹ wulkanów na Polach Flegrejskich na

Pó³wyspie Apeniñskim w górnym pleniglacjale. Stanowi
ona doskona³y marker stratygraficzny dla lessów z ostatniego cyklu glacjalnego. Profil lessowy w Roksolanach
oraz dwa pozosta³e prezentowane na wybrze¿u Morza
Czarnego (Kurortne i Primorskie) to sekwencje warstw lessu i czerwono-br¹zowych, kopalnych poziomów glebowych. Rubinowa kolorystyka paleogleb, bêd¹ca wypadkow¹
klimatu i procesów diagenezy, to g³ównie zapis zmian rejestrowanych w ich poziomach humusowych. W szczegó³owo omawianym profilu Roksolany sekwencja lessowo-glebowa odpowiada 21 stadiom izotopowo-tlenowym ze zidentyfikowan¹ granic¹ Brunhes-Matuyama w
dolnej czêœci tej subaeralnej serii, stanowi¹cej pokrywê na
aluwiach terasy VII, kickansakiej Dniestru. W osadach
rzecznych stwierdzono resztki kopalnej fauny ssaków
tamañskiego kompleksu faunistycznego.
Wiêcej informacji o konferencji wraz z wgl¹dem w
materia³y konferencyjne mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej Komisji Lessu Komitetu Badañ Czwartorzêdu PAN:
http://loess.umcs.lublin.pl.
Maria £anczont & Przemys³aw Mroczek
Serwis fotograficzny na str. 780

Sprawozdanie z konferencji pt. „Bezpieczeñstwo surowcowe Polski”
PIG-PIB, 10.10.2013
W dniu 10 paŸdziernika 2013 r. w siedzibie Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu
Badawczego, przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie, odby³a
siê jednodniowa konferencja pt. „Bezpieczeñstwo surowcowe Polski”. Organizatorami byli polska Platforma Technologiczna Surowców Mineralnych, z siedzib¹ biura przy
KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – CBR we Wroc³awiu, i PIGPIB, a patronat nad obradami obj¹³ wiceprezes Rady
Ministrów, minister gospodarki Janusz Piechociñski.
Celem spotkania by³a wymiana pogl¹dów odnoœnie bezpieczeñstwa surowcowego Polski, w zwi¹zku z prowadzonymi od 2008 r. na szczeblu Unii Europejskiej intensywnymi dzia³aniami w zakresie polityki surowcowej, a zw³aszcza dostêpnoœci do z³ó¿ surowców metalicznych, chemicznych i skalnych, a tak¿e innych surowców przemys³owych. Ich efektem jest zatwierdzenie Strategicznego
Planu Wdra¿ania Europejskiego Partnerstwa Innowacji w
Dziedzinie Surowców (EIP RM). Jego celem jest promowanie innowacji w ca³ym ³añcuchu tworzenia wartoœci
dodanej surowców poprzez wspieranie konkretnych dzia³añ
zgodnie z trzema priorytetowymi obszarami:
– technologicznym, w którym okreœlono zakres niezbêdnych prac badawczo-rozwojowych i priorytetowe rozwi¹zania technologiczne, dotycz¹ce pozyskiwania i produkcji surowców ze z³ó¿ pierwotnych i wtórnych, a tak¿e
substytutów surowców;
– nie technologicznym, uwzglêdniaj¹cym zagadnienia
zwi¹zane z popraw¹ warunków funkcjonowania przemys³u pozyskuj¹cego surowce ze Ÿróde³ pierwotnych i
wtórnych, okreœlaj¹cym ramy regulacyjne i rozszerzenie

736

wiedzy o surowcach mineralnych poprzez edukacjê i wymianê doœwiadczeñ;
– wspó³pracy miêdzynarodowej w zakresie technologii, handlu i edukacji.
Konferencja zgromadzi³a ponad 110 uczestników
reprezentuj¹cych administracjê rz¹dow¹ z ministerstw
gospodarki, œrodowiska, spraw zagranicznych, przedstawicieli nauki i szkolnictwa wy¿szego, delegatów
NFOŒiGW, pracowników instytutów naukowo-badawczych i oœrodków akademickich, koncernów surowcowych
i energetycznych, biur projektowych, kancelarii prawnych,
niezale¿nych agencji analitycznych i stowarzyszeñ pracodawców.
W pierwszej czêœci obrad znalaz³y siê wyst¹pienia m.in.:
– g³ównego geologa kraju Piotra WoŸniaka, który zapozna³ zebranych z podstawowymi dokumentami wypracowanymi w Polsce, prezentuj¹cymi zagadnienia zwi¹zane z
gospodark¹ surowcami; podkreœli³ ich wagê i wskaza³ na priorytet wêglowodorów w najbli¿szym okresie czasu, a tak¿e
nawi¹za³ do nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego
i problemów resortu w tym zakresie; przedstawi³ równie¿
wady dotychczasowej polityki resortu w dziedzinie zarz¹dzania surowcami, zarówno energetycznymi, jak i nieenergetycznymi oraz za³o¿enia dla nowego podejœcia do tych
zagadnieñ; wskaza³ te¿ propozycje zwiêkszenia roli pañstwa
w sektorze surowcowym, m.in. poprzez dyscyplinowanie
w³aœcicieli koncesji niewywi¹zuj¹cych siê z wykonywania
przyjêtych zadañ geologicznych; poinformowa³ równie¿ o
planie, uzgodnionym ju¿ z Ministerstwem Finansów, gwarantuj¹cym przep³yw czêœci œrodków wypracowanych
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przez przemys³ surowcowy do oœrodków naukowo-badawczych;
– zastêpcy dyrektora Departamentu Innowacji i Przemys³u (DIP) w Ministerstwie Gospodarki Zbigniewa
Kamieñskiego, który w swoim wyst¹pieniu analizowa³
potrzebê strategii surowcowej w Polsce, uwzglêdniaj¹c
ró¿ne problemy m.in. efektywnoœæ gospodarki zasobami i
surowcami; identyfikowa³ bariery wystêpuj¹ce w dostêpie
do surowców, zwraca³ uwagê na doskonalenie technologii
ich przetwórstwa, a tak¿e potrzebê zwiêkszenia stopnia
odzysku surowców ze z³ó¿ wtórnych, odpadów oraz szans
substytucji; podkreœli³ tak¿e znaczenie wspó³pracy miêdzynarodowej w tym zakresie i zaanga¿owanie Ministerstwa Gospodarki w prace nad Krajowym Programem
Gospodarki Niskoemisyjnej, inteligentnymi specjalizacjami (wœród których jest jedna dotycz¹ca zasobów i gospodarki surowcami mineralnymi) oraz partnerstwem innowacji, dotycz¹cym nowoczesnych technologii pozyskiwania, wykorzystania oraz wytwarzania substytutów; wyrazi³
tak¿e gotowoœæ ministerstwa do podjêcia prac nad odpowiednim dokumentem dotycz¹cym surowców;
– koordynatora Polskiej Platformy Technologicznej
Surowców Mineralnych prof. Jana Kude³ko (wiceprezesa
Zarz¹du KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – CBR), który omówi³
udzia³ platform surowcowych w kreowaniu polityki
surowcowej w UE i Polsce; przedstawi³ te¿ historiê Polskiej Platformy Technologicznej Surowców Mineralnych,
któr¹ w 2011 r. za³o¿y³o 27 podmiotów, wœród nich KGHM
CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe,
Instytut Ceramiki i Materia³ów Budowlanych, G³ówny
Instytut Górnictwa, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ PAN, Kompania Wêglowa S.A., Uniwersytet Wroc³awski, KGHM Polska MiedŸ S.A., Zak³ady
Górniczo-Hutnicze Boles³aw S.A. i Zwi¹zek Pracodawców Polska MiedŸ; w Radzie Steruj¹cej PPTSM dzia³a
miêdzy innymi PIG-PIB;
– dyrektora PIG-PIB prof. Jerzego Nawrockiego, który
podkreœli³ wk³ad Pañstwowej S³u¿by Geologicznej w
poszukiwanie i dokumentowanie zasobów surowców w
Polsce, co przek³ada siê na zabezpieczenie dostêpu do nich
i ci¹g³oœæ dostaw; zapozna³ te¿ zebranych z niektórymi
narzêdziami, które umo¿liwiaj¹ realizacjê tego celu – bazami danych, modelami 3D, laboratoriami badawczymi i
modernizowanymi w³aœnie archiwami dokumentów i próbek geologicznych; jako przyk³ady prac wytyczaj¹cych
nowe kierunki poszukiwañ surowcowych wymieni³ opracowania obrazuj¹ce niezagospodarowane z³o¿a Cu-Ag,
Zn-Pb i ostatnio realizowany projekt z zakresu REE;
– przedstawiciela Departamentu Wspó³pracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który w imieniu Pani Katarzyny Kacperczyk, dyrektora Departamentu
Wspó³pracy Ekonomicznej, zapozna³ zebranych z dzia³aniami MSZ wspieraj¹cymi pozyskanie i dostêp do surowców, w tym wspó³pracê z ró¿nymi krajami œwiata;
– cz³onka Sherpa Group w EIP on Raw Materials Henryka Karasia (doradcy Zarz¹du ds. Wspó³pracy Europejskiej, KGHM Polska MiedŸ S.A.), który poinformowa³ o
polityce bezpieczeñstwa surowcowego w krajach UE; podkreœli³ przy tym znaczenie surowców dla rozwoju œwiatowej gospodarki, uwzglêdniaj¹c prognozy makroekonomiczne, tj. zwiêkszenie w ci¹gu najbli¿szych 20 lat liczby
osób z tzw. klasy œredniej o ponad 3 miliardy konsumentów
(BRICS), wzrost popytu na surowce, przy coraz trudniej-

szych i dro¿szych sposobach ich pozyskania z nowych
z³ó¿, przy wy¿szych kosztach wydobycia, bardziej rygorystycznych wymaganiach z zakresu ochrony œrodowiska,
które mog¹ powstrzymywaæ inwestycje i produkcjê wielu
surowców na œwiecie;
– przedstawiciela PPTSM prof. Krzysztofa Szama³ka,
który przedstawi³ problemy bezpieczeñstwa surowcowego
Polski i wskaza³ najnowsze trendy w gospodarce surowcami mineralnym, tj. biohydrometalurgiê, podziemne zgazowanie, green mining, urban mining i eksploracjê zasobów
oceanicznych.
Drug¹ czêœæ konferencji stanowi³ panel dyskusyjny,
który prowadzi³ przewodnicz¹cy Komitetu Zrównowa¿onej Gospodarki Surowcami Mineralnymi prof. Marek
Nieæ, a uczestniczyli m.in.: pose³ na Sejm RP Tadeusz
Arkit, prezes Zarz¹du ZGH Boles³aw S.A Bogus³aw Ochab,
dyrektor Departamentu Badañ, Zarz¹dzania Wiedz¹ i Standardów Zarz¹dczych KGHM Polska MiedŸ S.A. Agata
Juzyk, dyrektor PIG-PIB prof. Jerzy Nawrocki.
Tematem, który najczêœciej przewija³ siê w dyskusji,
by³a ochrona z³ó¿. Przedstawiano liczne przyk³ady zniszczenia z³ó¿ surowców w wyniku urbanizacji i budowy
infrastruktury liniowej. Najczêœciej wymienian¹ przyczyn¹ utraty dostêpu do kopalin by³y z³e dzia³ania instytucji rz¹dowych i oœrodków administracyjnych w dziedzinie
planowania przestrzennego w skali kraju, a samorz¹dów w
skali regionalnej. Odnotowaæ nale¿y, ¿e podniesiono istotny problem, wskazuj¹c na bezw³ad i uœpienie bran¿y, niedomagaj¹cej siê stanowczo i we w³aœciwym czasie
rezerwacji cennych terenów, pod wzglêdem zalegaj¹cych
na nich zasobów surowcowych. Pose³ Tadeusz Arkit
zauwa¿y³, ¿e ochrona z³ó¿ wymaga regulacji w odrêbnej
ustawie.
Wiele uwagi poœwiêcono nieczytelnym ramom prawnym, w jakich powstaj¹ dokumenty rz¹dowe. W¹tpliwoœci
budzi³ te¿ podzia³ zadañ i kompetencji pomiêdzy resortami, które powinny wspó³dzia³aæ przy tworzeniu odpowiedniego dokumentu b¹dŸ strategii dzia³ania. Niejasnoœci
rozwia³ dyrektor Zbigniew Kamieñski z Ministerstwa
Gospodarki, wyjaœniaj¹c, ¿e jego resort podj¹³ siê koordynacji odpowiednich prac.
Podsumowuj¹c dyskusjê prof. Nawrocki stwierdzi³, ¿e
œrodowisko jest gotowe do wspomagania prac rz¹dowych,
a koordynatorem merytorycznym z ramienia bran¿y powinna byæ Polska Platforma Technologiczna Surowców Mineralnych, a wykonawczym Pañstwowa S³u¿ba Geologiczna.
Podkreœli³ przy tym, ¿e problemem g³ównym jest uzgodnienie dzia³añ pomiêdzy resortami odpowiedzialnymi za opracowanie dokumentu, stworzenie ram prawnych i organizacyjnych, zasad finansowania oraz jak najszybszego przyst¹pienia do faktycznych prac nad jego opracowaniem.
Profesor Jan Kude³ko popar³ zdanie przedmówcy, apeluj¹c o inicjowanie nowych dzia³añ i szerok¹ wspó³pracê
wszystkich zainteresowanych, bo jak zauwa¿y³, warunki s¹
sprzyjaj¹ce – strona rz¹dowa wykazuje obecnie du¿e zrozumienie i wolê polityczn¹ wdro¿enia racjonalnych podstaw gospodarki surowcami.
Prezentacje z konferencji dostêpne s¹ na stronie
http://www.cuprum.wroc.pl w zak³adce poœwiêconej Polskiej Platformie Technologicznej Surowców Mineralnych.
Jan Kude³ko, Joanna Kulczycka,
El¿bieta Pietrzyk-Sokulska & Miros³aw Rutkowski
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