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KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE
3. Polski Kongres Geologiczny – Wroc³aw, 14–18.09.2016
W dniach 14–18 wrzeœnia 2016 r. we Wroc³awiu odby³
siê 3. Polski Kongres Geologiczny pod honorowym patronatem prof. dr. hab. Mariusza Oriona Jêdryska – sekretarza
stanu w Ministerstwie Œrodowiska, G³ównego Geologa
Kraju. Oprócz Oddzia³u Wroc³awskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego w organizacji kongresu uczestniczy³y trzy wroc³awskie uczelnie: Uniwersytet Wroc³awski,
Politechnika Wroc³awska i Uniwersytet Przyrodniczy,
przy trudnym do przecenienia udziale Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego
(PIG-PIB). Obrady, sesje plenarne, tematyczne i posterowe
odby³y siê w nowoczesnym Centrum Kongresowym Politechniki Wroc³awskiej. Przewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego 3. PKG by³ dr hab. Jurand Wojewoda, prezes
Oddzia³u Wroc³awskiego PTG.
Pod nieobecnoœæ prezesa Zarz¹du G³ównego PTG
Adama Gasiñskiego obrady otworzy³ wiceprezes Zarz¹du
G³ównego PTG W³odzimierz Mizerski, podkreœlaj¹c rangê
tego najwiêkszego w kraju zgromadzenia geologów, w którym udzia³ wziê³o niemal 400 uczestników. Nastêpnie krótkie przemówienia powitalne wyg³osili zaproszeni goœcie:
prof. dr hab. Jaros³aw Bosy – prorektor ds. nauki i wspó³pracy
z zagranic¹ Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu,
prof. dr hab. Wojciech Ciê¿kowski – w poprzedniej kadencji
dziekan Wydzia³u Geoin¿ynierii, Górnictwa i Geologii
Politechniki Wroc³awskiej, oraz dyrektor Pañstwowego
Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego, dr hab. Andrzej G¹siewicz, prof. PIG-PIB, który
podkreœli³ szczególne znaczenie kongresu w czasie, gdy
toczy siê dyskusja dotycz¹ca polskiej s³u¿by geologicznej.
Podczas ceremonii otwarcia wiceprezes Zarz¹du
G³ównego PTG wrêczy³ dyplom honorowego cz³onka Polskiego Towarzystwa Geologicznego wybitnemu specjaliœcie w dziedzinie hydrogeologii i geologii in¿ynierskiej –
prof. dr. hab. in¿. Jackowi Motyce z Wydzia³u Geologii,
Geofizyki i Ochrony Œrodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie.
Wrêczono równie¿ dwie nagrody naukowe PTG:
– Nagrodê naukow¹ im. Ludwika Zejsznera otrzyma³a
dr hab. Anna Waœkowska z Wydzia³u Geologii, Geofizyki
i Ochrony Œrodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im.
S. Staszica w Krakowie za pracê „Stratigraphy of the Hieroglyphic Beds with Black Eocene facies in the Silesian
Nappe (Outer Flysch Carpathians, Poland)”, opublikowan¹
w 2015 r. w Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85:
321–342;
– Nagrodê naukow¹ im. Henryka Œwidziñskiego otrzyma³a mgr Justyna Kowal-Kasprzyk z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagielloñskiego za pracê „North
Tethyan Tithonian chitinoidellids from exotic limestones
Peebles in the Silesian Nappe (Polish Outer Carpathians)”
opublikowan¹ w 2014 r. w Geologia Carpathica, 65 (1):
25–35.

Dwóch cz³onków PTG otrzyma³o stypendia im.
Krzysztofa Beresa na 2017 rok. S¹ to: mgr Aleksander
Kowalski z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu
Wroc³awskiego i dr in¿. Mateusz Damrat z Oddzia³u Geologii Morza PIG-PIB.
W ka¿dym dniu „stacjonarnej” czêœci konferencji odbywa³a siê sesja plenarna, po której nastêpowa³y sesje
tematyczne (by³o ich ³¹cznie 13) oraz sesja posterowa.
W kuluarach centrum kongresowego PIG-PIB przygotowa³ punkty informacyjne, w których eksperci pañstwowej
s³u¿by geologicznej i pañstwowej s³u¿by hydrogeologicznej
prezentowali zasoby baz danych: hydrogeologicznych, geologiczno-in¿ynierskich, o z³o¿ach i obszarach górniczych
oraz Centralnej Bazy Danych Geologicznych.
Patronem merytorycznym wydarzenia by³ ORLEN
Upstream Sp. z o.o., sponsorami generalnymi zaœ PGNiG
oraz firma TPI Sp. z o.o. – najwiêkszy dostawca rozwi¹zañ
pomiarowych dla budownictwa, geodezji i innych bran¿ w
Polsce, która mia³a swoje stoisko czas kongresu. Sponsorami oficjalnymi byli GWE POL-BUD Sp. z o.o. produkuj¹ca
rury i filtry studzienne PVC oraz oferuj¹ca nowoczesny
serwis, stacjê konserwacji pomp g³êbinowych wszystkich
rozmiarów i us³ugi kamerowania studni, a tak¿e GAMBIT
– Centrum Oprogramowania i Szkoleñ Sp. z o.o., które równie¿ mia³a swój punkt sprzeda¿owy w kuluarach. Oferowane przez firmê ksi¹¿ki cieszy³y siê du¿ym powodzeniem.
Partnerami wydarzenia byli: Instytut Geologii Stosowanej
Wydzia³u Górnictwa i Geologii Politechniki Œl¹skiej, Grupa Azoty oraz LOTR-QuantumDesign Gmb H.
Po raz pierwszy od kilku lat na kongresie geologicznym by³y te¿ obecne wydawnictwa PIG-PIB, co nale¿y
odnotowaæ z dum¹ i przyjemnoœci¹, gdy¿ jest siê czym
pochwaliæ. W sprzeda¿y znalaz³y siê nie tylko publikacje
periodyczne, ale tak¿e atlasy i ksi¹¿ki, a do ich kupna
zachêcali pracownicy Zak³adu Publikacji PIG-PIB. Wydawnictwa cieszy³y siê du¿ym powodzeniem, co dowodzi, ¿e
stoiska z publikacjami powinny siê pojawiaæ na innych
du¿ych konferencjach o tematyce geologicznej. Jak na
Wroc³aw przysta³o, najwiêksz¹ popularnoœæ mia³ przewodnik geologiczny po Sudetach – „Sudety. Przewodnik
geoturystyczny”. Wywo³uje to jednak nieweso³¹ refleksjê,
¿e dystrybucja wydawnictw PIG w kraju pozostawia du¿o
do ¿yczenia. Powodzeniem cieszy³ siê równie¿ najnowszy
numer „Katalogu zbiorów Muzeum Geologicznego. Dzia³
III Roœliny kopalne”. Zak³ad Publikacji w porozumieniu
z dyrekcj¹ PIG przygotowa³ równie¿ wiele gratisowych
egzemplarzy dla uczestników sympozjum. Najwiêcej rozdano zeszytów Przegl¹du Geologicznego z ostatniego roku.
Po czêœci oficjalnej rozpoczê³y siê obrady w piêciu
sesjach tematycznych, na których wyg³oszono ³¹cznie 48
referatów. W sesji posterowej, która nast¹pi³a póŸniej, zaprezentowano 36 posterów. Zarówno referaty, jak i postery
przedstawia³y bardzo szerokie spektrum tematyczne od problemów geologii globalnej poprzez geologiê stosowan¹
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i podstawow¹ do zagadnieñ edukacji geologicznej oraz
geologicznego muzealnictwa.
Pierwszy dzieñ kongresu zakoñczy³ siê spotkaniem
towarzyskim w ogrodach pa³acu w Paw³owicach w pó³nocnej
czêœci Wroc³awia, gdzie przy grillu mo¿na by³o podzieliæ
siê najnowszymi wra¿eniami dotycz¹cymi planowanych
przekszta³ceñ w pañstwowej s³u¿bie geologicznej i dyskutowaæ o problemach naukowych. To sympatyczne spotkanie
by³o bardzo udane nie tylko z powodu wysi³ku organizatorów, którzy dok³adali starañ, ¿eby niczego nie brakowa³o,
ale i z uwagi na œwietn¹, ciep³¹ pogodê, towarzysz¹c¹
uczestnikom niemal do koñca obrad.
Drugi dzieñ sympozjum rozpocz¹³ siê sesj¹ plenarn¹,
na której przedstawiono trzy referaty, a nastêpnie rozpoczê³y siê cztery sesje tematyczne z 32 referatami. Jednoczeœnie odby³a siê sesja specjalna pod tytu³em Dzia³ania
pañstwowej s³u¿by geologicznej. Podczas tej sesji zaprezentowano kluczowe projekty realizowane przez PSG oraz
wskazano mo¿liwoœci wykorzystania wyników badañ powstaj¹cych w ramach wykonywanych zadañ. W jej trakcie
wyg³oszono 14 referatów.
Po po³udniu odby³a siê sesja posterowa, gdzie zaprezentowano 35 posterów. Dzieñ zakoñczy³ siê ciekawymi
spacerami geologicznymi po Wroc³awiu, podczas których
mo¿na by³o zobaczyæ ró¿norakie elementy geologii w
architekturze miasta.
Ostatni dzieñ obrad rozpocz¹³ siê trzema referatami
w czasie sesji plenarnej, wzi¹³ w niej udzia³ prof. dr hab.
Adam Jezierski – rektor Uniwersytetu Wroc³awskiego,
a podczas jednej sesji tematycznej przedstawiono ostatnich
13 referatów.
Na koniec odby³a siê te¿ zorganizowana przez PIG-PIB
konferencja prasowa, poœwiêcona udostêpnianiu map geologicznych w skali 1 : 50 000. Uczestniczy³ w niej prof.
Mariusz Orion Jêdrysek, sekretarz stanu w Ministerstwie
Œrodowiska i G³ówny Geolog Kraju oraz przedstawiciele
dyrekcji PIG-PIB: dr Edyta Majer – dyrektor ds. pañstwowej
s³u¿by geologicznej, dr Ma³gorzata WoŸnicka – dyrektor
ds. pañstwowej s³u¿by hydrogeologicznej i dr Tomasz Na³êcz
– dyrektor ds. geoinformacji.
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W uroczystym zamkniêciu kongresu, oprócz przewodnicz¹cego komitetu organizacyjnego i wiceprezesa PTG,
g³os zabrali: prof. dr hab. in¿. Cezary Madryas – rektor
Politechniki Wroc³awskiej, prof. dr hab. in¿. Monika Hardygóra – dziekan Wydzia³u Geoin¿ynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wroc³awskiej (obecnej kadencji) oraz
prof. dr hab. Bernard Kontny – dziekan Wydzia³u In¿ynierii
Kszta³towania Œrodowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu.
W dniach 17–18 wrzeœnia odby³y siê trzy bardzo interesuj¹ce wycieczki terenowe: Jaskinia NiedŸwiedzia i inne
formy krasowe Ziemi K³odzkiej, Rola po³udniowosudeckiej strefy œcinania w ewolucji Sudetów oraz Wybrane osuwiska Dolnego Œl¹ska i ich zwi¹zek z budow¹ geologiczn¹.
Wycieczki cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem, chociaz
przebieg³y w zdecydowanie gorszych warunkach atmosferycznych, ale jak zapewniaj¹ ich uczestnicy, nie zabrak³o
wszelkich wra¿eñ, zw³aszcza tych geologicznych.
Organizatorom 3. Polskiego Kongresu Geologicznego,
w tym szczególnie przewodnicz¹cemu komitetu organizacyjnego, dr. hab. Jurandowi Wojewodzie, a tak¿e wolontariuszom – studentkom i studentom wroc³awskich uczelni
nale¿¹ siê s³owa podziêkowania i uznania. Organizacja
sympozjum przebieg³a bez zarzutu, referaty by³y interesuj¹ce, a spotkania kuluarowe ciekawe.
Dodajmy przy tym, ¿e temu wydarzeniu w ca³oœci zosta³
poœwiêcony 9. numer Przegl¹du Geologicznego, w którym
zamieszczono 21 artyku³ów o tematyce zwi¹zanej z kongresem. Jeszcze w tym roku uka¿e siê 466. tom Biuletynu
Pañstwowego Instytutu Geologicznego, w którym znajd¹
siê 33 artyku³y dotycz¹ce zagadnieñ poruszanych w trakcie
sesji tematycznych.
Na kolejny, 4. Polski Kongres Geologiczny, który odbêdzie siê za cztery lata w Poznaniu, zaprosi³ prof. dr hab.
Andrzej Muszyñski z Wydzia³u Nauk Geograficznych
i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, bêdzie on jednym z jego organizatorów.
W³odzimierz Mizerski

