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Na Nowy Rok dostaliœmy prezent od litewskiej s³u¿by geologicznej (LGT) – niewielk¹, ale wyj¹tkowo cenn¹ broszurê stanowi¹c¹ zwiêz³e podsumowanie 20 lat wspó³pracy miêdzy t¹ s³u¿b¹
i Pañstwowym Instytutem Geologicznym – Pañstwowym Instytutem Badawczym (PIG-PIB): „Polish-Lithuanian Geological Cooperation: 20 years experience and perspectives” („Polsko-litewska
kooperacja w zakresie geologii: 20 lat doœwiadczenia i perspektywy”). Firmuj¹ j¹ prof. Marek Graniczny ze strony PIG-PIB
i dr Jonas Satkñnas ze strony LGT. Zamiast wstêpu autorzy
zamieœcili symboliczne zdjêcie z ceremonii podpisania kolejnego
przed³u¿enia umowy o wspó³pracy naukowej przez dyrektora
LGT Juozasa Mockevièiusa i dyrektora PIG-PIB Jerzego Nawrockiego w Sidorówce w dniu 22 paŸdziernika 2009 r.
Historiê kontaktów naukowo-badawczych miêdzy PIG-PIB,
pe³ni¹cym funkcjê s³u¿by geologicznej i hydrogeologicznej Polski,
a LGT zilustrowano zwiêz³ymi omówieniami 13 wspólnych projektów, w których realizacji bra³a udzia³ ca³a plejada doœwiadczonych badaczy z obu krajów. Zestawienie otwiera polsko-litewski
program badañ œrodowiskowo-geologicznych „Belt of Yotvings –
fragment of Green Lungs of Europe” („Pas JadŸwingów – fragment Zielonych P³uc Europy”), od którego zaczê³o siê wspó³dzia³anie s³u¿b geologicznych Polski i Litwy w 1992 r. Nastêpnie
opisano projekty zwi¹zane z monitoringiem wód podziemnych na
obszarze pogranicza polsko-litewskiego, baz¹ danych o geotopach,
map¹ planowanego Geoparku JadŸwingów (Geopark Yotvings),
mapami geopotencja³u i geozagro¿eñ, monitoringiem geochemicznym, transgranicznymi problemami geoœrodowiskowymi w Ameryce Œrodkowej, opracowaniem metodologii kartowania i monitoringu litewskich i polskich odcinków wybrze¿a Ba³tyku. Nale¿y tu
jeszcze dodaæ udzia³ PIG-PIB i LGT w programach miêdzynarodowych takich jak MELA (Morphotectonic Map of the European
Lowland Area), TERRAFIRMA i SubCoast czy Geoindicators.
Przegl¹d przedsiêwziêæ PIG-PIB i LGT zamykaj¹ prowadzone od
szeœciu lat polsko-litewskie konkursy plastyczne dotycz¹ce geologii i œrodowiska dla uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Obraz zakresu i znaczenia wspó³pracy bardzo dobrze uzupe³nia spis publikacji zawieraj¹cych wyniki polsko-litewskich
prac. Spis, starannie zestawiony przez NijolÅ MartynÅnienÅ, obejmuje 114 pozycji z lat 1995–2012. Mamy tu opracowania wykonane w ramach profilu geofizycznego EUROBRIDGE (projekt
EUROPROBE), dziesi¹tki innych z zakresu geologii œrodowiskowej, w³¹cznie z kartografi¹ geoœrodowiskow¹ obszarów transgranicznych, tektoniki, stratygrafii i geofizyki. Jak mo¿na siê spodziewaæ, istotny jest tak¿e udzia³ opracowañ hydrogeologicznych
i geochemicznych.
Broszurê zamykaj¹ zwiêŸle wypunktowane perspektywy dalszych dzia³añ. Znalaz³ siê wœród nich wyraŸny sygna³ o zainteresowaniu obu stron ich zacieœnieniem i poszerzeniem o kontakty
z geologami i specjalistami w dziedzinie ochrony œrodowiska
regionu kaliningradzkiego i Bia³orusi oraz mo¿liwoœci¹ rozbudowy baz danych na te obszary.
Innym priorytetem staje siê uruchomienie nowych wspólnych projektów, dotycz¹cych zw³aszcza geologii œrodowiskowej
i geozagro¿eñ. Pod uwagê brane s¹ nastêpuj¹ce zagadnienia:
– baza danych o geotopach i jej zamieszczenie w Internecie,
– analiza gospodarki przestrzennej i jej zmian na skutek ska¿enia gruntów i wód gruntowych,
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– geodynamika wybrze¿a Ba³tyku – rejestracje i obserwacje
prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technik kartograficznych,
– monitoring geochemiczny na wybranych obszarach Pasa
JadŸwingów,
– monitoring wód podziemnych,
– inwentaryzacja Ÿróde³ ska¿eñ,
– promowanie dziedzictwa geologicznego,
– wspólne dziedzictwo geologii historycznej,
– badania nad gazem z ³upków.
Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e broszurka ta stanowi
bardzo udane kompendium 20 lat wspó³pracy LGT i PIG-PIB,
a zarazem dokumentuje, jak wa¿ne s¹ konsekwentne kultywowanie kontaktów i zaanga¿owanie kadry naukowej oraz zrozumienie i szacunek dla partnera, jego potrzeb i priorytetów. Trzeba
jeszcze dodaæ trafn¹ identyfikacjê problemów bliskich obu stronom, które dotycz¹ obszarów transgranicznych, zgodnie z zasad¹,
¿e budowa geologiczna nie zna granic pañstwowych, jak równie¿
znaczenie wymiany doœwiadczeñ w trakcie spotkañ roboczych,
konferencji oraz przygotowywania publikacji, nie wspominaj¹c
o ³¹czeniu si³, zw³aszcza gdy w grê wchodzi udzia³ w wa¿nych
miêdzynarodowych programach i projektach.
Co istotne, obie strony przekonuj¹ siê coraz bardziej, ¿e na
arenie miêdzynarodowej ich g³os staje siê donoœny i znacz¹cy,
gdy wystêpuj¹ ze stanowiskiem wspólnym dla nich, jak i dla
innych krajów Europy œrodkowej i wschodniej, co chyba stanowi
dobry prognostyk dla przysz³ych przedsiêwziêæ obu stron.
Trzeba podkreœliæ, ¿e tak owocna kooperacja rozwija³a siê
w czasach, gdy stosunki miêdzy naszymi krajami zosta³y okreœlone
przez szefa litewskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych jako
„zimny pokój, który trwa stanowczo za d³ugo”. W tej sytuacji jak
najbardziej warto zwróciæ uwagê na mo¿liwoœci rozszerzenia
dzia³añ na dalsze „trudne” tereny, to jest na region kaliningradzki
i Bia³oruœ.
Trzymamy mocno kciuki za kolejne sukcesy zespo³ów LGT
i PIG-PIB!
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