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A b s t r a c t. Student scientific organizations and
research groups create numerous opportunities for
the development of interests and passions related to
many fields of science. In case of geological sciences,
student research groups are organizations which are
conducive to exchanging first scientific ideas between
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young geologists and experienced researchers. These
associations constitute also a generational bridge
between students and their teachers. The beginnings of the first formal organizations of geology students date back to the second half of
the 1940s and 1950s. Due to the nature of geological studies, membership in scientific circles, is associated from the beginning of their
activities with many research trips and participation in conferences. This paper aims at presenting the history and contemporary
activity of geological student research groups in Poland. We described five organizations, whose activities constitute an integral part of
geological studies in our country. Authors wish to remind distinguished teachers and members of student research groups, who contributed to their development in a special way.
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Studenckie organizacje naukowe stwarzaj¹ wiele
mo¿liwoœci rozwoju naukowych pasji oraz zainteresowañ
zwi¹zanych z okreœlonymi kierunkami studiów wy¿szych
i mog¹ byæ kuŸni¹ kadr dla uczelni, instytutów badawczych, organizacji i instytucji. W przypadku nauk geologicznych studenckie ko³a naukowe od pocz¹tku swojego
istnienia by³y zrzeszeniami s³u¿¹cymi wymianie myœli
i pierwszych naukowych idei wœród m³odych adeptów geologii. Stanowi³y równie¿ most pokoleniowy pomiêdzy studentami oraz ich nauczycielami i opiekunami naukowymi.
Ze wzglêdu na specyfikê studiów geologicznych, cz³onkostwo w ko³ach naukowych zawsze wi¹za³o siê z licznymi
1

wyjazdami badawczymi, uczestnictwem w konferencjach
i realizacj¹ ambitnych celów naukowych. Umiejêtnoœci
oraz wiedza nabyte w trakcie studiów by³y równie¿ z powodzeniem rozwijane i wzbogacane w doœwiadczenia
organizacyjne, co zawsze przyczynia³o siê do lepszego
przygotowania zawodowego wœród póŸniejszych absolwentów. Cz³onkami i przewodnicz¹cymi kó³ byli póŸniejsi
profesorowie, doktorzy habilitowani, doktorzy i pracownicy przemys³u, którzy kszta³towali i rozwijali polsk¹ myœl
geologiczn¹ na prze³omie wieków. Pocz¹tki dzia³alnoœci
pierwszych formalnych i zarejestrowanych organizacji
zrzeszaj¹cych studentów geologii, w najwa¿niejszych
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pañstwowych oœrodkach akademickich, siêgaj¹ drugiej
po³owy lat 40. oraz 50. XX w. Celem artyku³u jest przybli¿enie historii i wspó³czesnej aktywnoœci kó³ naukowych
studentów geologii w Polsce. W pracy opisano piêæ takich
organizacji, których dzia³alnoœæ jest nieod³¹cznym elementem rozwoju studiów geologicznych w naszym kraju.
Autorzy artyku³u pragn¹ równie¿ przypomnieæ sylwetki
opiekunów i zas³u¿onych cz³onków kó³, którzy w sposób
szczególny przyczynili siê do ich rozwoju. Artyku³ powsta³
dziêki inspiracji Juranda Wojewody – by³ego przewodnicz¹cego sekcji tektoniki i sedymentologii Studenckiego
Ko³a Naukowego Geologów Uniwersytetu Wroc³awskiego.
STUDENCKIE KO£O NAUKOWE GEOLOGÓW
UNIWERSYTETU WROC£AWSKIEGO
Studenckie Ko³o Naukowe Geologów Uniwersytetu
Wroc³awskiego (SKNG UWr.) jest najstarszym ko³em
naukowym zrzeszaj¹cym studentów geologii w Polsce.
Z zachowanych w Archiwum Uniwersytetu Wroc³awskiego dokumentów wynika, ¿e pierwsze kroki w celu oficjalnego za³o¿enia ko³a zosta³y podjête 29 listopada 1948 r.
Zgodê na objêcie funkcji pierwszego kuratora (opiekuna)
podpisa³ wówczas prof. Józef Zwierzycki (1888–1961),
œwiatowej s³awy geolog, wspó³odkrywca z³ó¿ miedzi na
Dolnym Œl¹sku (ryc. 1). Na ten dzieñ jest datowana równie¿ licz¹ca 29 nazwisk lista cz³onków organizacji, nazywanej wtedy Ko³em Geologów Studentów Uniwersytetu
Wroc³awskiego. 22 stycznia 1949 r. zosta³ zatwierdzony
pierwszy statut Ko³a, a dokument z 5 marca tego roku
potwierdza, ¿e na pierwszego prezesa wybrano dr. Jerzego
Jerzmañskiego (1927–1994) – wówczas studenta II roku
geologii. Cz³onkowie stowarzyszenia w pierwszym sprawozdaniu z dzia³alnoœci wskazuj¹ dzieñ 5 lutego 1949 r.
jako oficjaln¹ datê „wydzielenia siê z Sekcji Naukowego
Ko³a Geografów U. i P. we Wroc³awiu”.
SKNG UWr. od pocz¹tku istnieje w symbiozie z dzia³alnoœci¹ dydaktyczn¹ i naukow¹ swojego wydzia³u oraz
instytutu. Studenci prowadzili zaawansowane badania
naukowe, niekiedy zarabiaj¹c przy tym na organizacjê dalekich, zagranicznych obozów naukowych. Celem jednej
z takich wypraw, która odby³a siê w 1968 r. by³a Szwecja.

Organizatorem obozu by³ Stanis³aw Lorenc – póŸniejszy
profesor i rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, a opiekunami wybitni naukowcy, prof. Kazimierz Maœlankiewicz i prof. Alfred Majerowicz. W 1981 r.
cz³onkowie sekcji mineralogicznej SKNG zorganizowali
wyprawê jachtem na Islandiê. W pocz¹tkowym okresie
dzia³alnoœci ko³o posiada³o nawet w³asn¹ bibliotekê, samochód terenowy, wypo¿yczalniê sprzêtu turystycznego i prowadzi³o kasê zapomogowo-po¿yczkow¹ (Kryza, 1975).
Wœród grona opiekunów Ko³a poza wspomnianym ju¿
prof. Zwierzyckim nale¿y wymieniæ tak¿e prof. Jerzego
K³apciñskiego (opiekun w latach 1957–1971), prof. Andrzeja
Grodzickiego (1971–1992) i dr. Waldemara Srokê (od 1992).
W historiê i obecn¹ dzia³alnoœæ SKNG UWr. nieod³¹cznie
jest wpisane funkcjonowanie sekcji tematycznych. Owocem
aktywnej dzia³alnoœci cz³onków sekcji by³y liczne publikacje
naukowe i popularnonaukowe. Do najwa¿niejszych nale¿y
zaliczyæ przewodnik „Wycieczki mineralogiczne po Polsce”
(Kryza, 1978), którego autorami byli studenci – cz³onkowie sekcji mineralogicznej SKNG UWr. oraz Kó³ AGH
i Uniwersytetu Warszawskiego. W 1992 r. z sekcji mineralogicznej utworzono Ko³o Naukowe Petrologów Uniwersytetu Wroc³awskiego, które dzia³a do dzisiaj.
W ostatnich latach dzia³alnoœci mia³y miejsce wakacyjne wyjazdy badawcze i obozy na Ba³kanach (2015) oraz w
Skandynawii (2014). W 2013 r. odby³a siê natomiast jedna
z najwiêkszych do tej pory wypraw: grupa oœmiorga studentów podró¿owa³a przez ponad miesi¹c po Indonezji,
wêdruj¹c œladami pierwszego opiekuna SKNG, prof.
J. Zwierzyckiego – wieloletniego badacza tego egzotycznego kraju (Mierzejewski, 2012). M³odzi odkrywcy
odwiedzili wyspy Jawê, Sumatrê i Borneo (Huszcza &
Senderak, 2013). Rok póŸniej zosta³a wznowiona tradycja
cyklicznych spotkañ – Ogólnopolskich Zjazdów SKNG.
Pierwszy po wznowieniu Zjazd odby³ siê w paŸdzierniku
2014 r. w Przesiece. Uczestnicy II Zjazdu spotkali siê w
Lasocinie w Górach Sowich. Trzecia edycja konferencji
odbêdzie siê w Lewinie K³odzkim, w paŸdzierniku 2016 r.
Praca cz³onków Ko³a zosta³a ju¿ czterokrotnie doceniona przez jury ogólnopolskiego konkursu Studenckiego
Ruchu Naukowego „StRuNa”, odbywaj¹cego siê pod
patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.

Ryc. 1. Ods³oniêcie pomnika prof. Józefa Zwierzyckiego we Wroc³awiu, 23.09.2015 r. Fot. A. Stryjewski
Fig. 1. The unveiling of the Józef Zwierzycki monument in Wroc³aw on September 23, 2015. Photo by A. Stryjewski
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SKNG UWr. zajê³o I miejsce w kategorii Wyprawa Naukowa
Roku w latach 2011 (obóz w Albanii) oraz 2013 (wspó³organizator wyprawy na Spitsbergen), a w 2014 r. – wyró¿nienie za wyjazd do Skandynawii. Rok 2015 zaowocowa³
wyró¿nieniem w presti¿owej kategorii Ko³o Naukowe Roku.
Za prze³omowe dla Ko³a wydarzenie nale¿y uznaæ upamiêtnienie prof. Zwierzyckiego. 23 wrzeœnia 2015 r. na nadodrzañskim Bulwarze Józefa Zwierzyckiego oficjalnie zosta³
ods³oniêty monument z pami¹tkow¹ tablic¹ (ryc. 1), stanowi¹cy pierwszy pomnik tego uczonego (Szadkowski i in.,
2015). Stoj¹cy przy Instytucie Nauk Geologicznych UWr.
trzytonowy blok granitu wpisa³ siê ju¿ we wroc³awski krajobraz. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e oka¿e siê inspiracj¹ dla
kolejnych pokoleñ studentów naszej Alma Mater.
STUDENCKIE KO£O NAUKOWE GEOLOGÓW
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZNEJ
IM. STANIS£AWA STASZICA W KRAKOWIE
Historia Studenckiego Ko³a Naukowego Geologów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica w Krakowie (SKNG AGH) siêga roku akademickiego 1953/54, w
którym prof. dr hab. in¿. Andrzej Manecki wraz z innymi
studentami geologii za³o¿yli naukowe stowarzyszenie, które
dzia³a do dzisiaj. W kole dzia³ali m.in. prof. Andrzej Paulo,
prof. Jerzy Ma³ecki i szereg innych naukowców.
Pierwszym obozem naukowym SKNG AGH by³ tygodniowy wyjazd w Góry Œwiêtokrzyskie wiosn¹ 1954 r. pod
opiek¹ doc. dr. Andrzeja Oberca. Aktualnie organizowane
przez ko³o coroczne konferencje naukowe „Miêdzy Pokoleniami” równie¿ odbywaj¹ siê w tym rejonie.
Ko³o niemal od pocz¹tku ma strukturê federacji.
Pierwsz¹ sekcj¹ naukow¹ by³a Sekcja Petrografów, przemianowana póŸniej na Sekcjê Mineralogii i Petrografii.
Obecnie dzia³aj¹ sekcje: Sekcja Mineralogii i Petrografii,
Sekcja Balneologii, Sekcja Geologii Górniczej, Sekcja Geologii Z³o¿owej oraz Sekcja Kamieñ i Kamieniarstwo w
Architekturze. Z biegiem lat czêœæ sekcji wyodrêbni³a siê,
staj¹c siê osobnymi ko³ami dzia³aj¹cymi obok SKNG na
Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska
AGH. Sta³o siê tak m.in. w przypadku Ko³a Geofizyków,
Hydrogeologii czy Stratygrafii.
Mnogoœæ zainteresowañ cz³onków SKNG i aktywnoœæ
ko³a nie powinna dziwiæ – w stowarzyszeniu tym dzia³a
aktualnie 120 studentów. Obecnym opiekunem naukowym
SKNG jest prof. dr hab. in¿. Maciej Pawlikowski (równie¿
by³y cz³onek ko³a), który zast¹pi³ pe³ni¹cego tê funkcjê
przez d³ugie lata prof. dr hab. in¿. Andrzeja Maneckiego.
Z ramienia ko³a odbywa³o siê wiele wyjazdów zagranicznych, w tym do Australii, Rosji (Syberia, Kamczatka),
Mongolii, na Ukrainê, Islandiê, Rumuniê, S³owacjê. Co
roku studenci z SKNG AGH bior¹ udzia³ w wyprawach na
Spitsbergen organizowanych przez Katedrê Mineralogii,
Petrografii i Geochemii AGH. Opracowanie wyników studenckich badañ niejednokrotnie skutkuje publikacjami w
czasopismach naukowych, prezentacjami na konferencjach krajowych i zagranicznych (np. Pu³awska i in., 2014;
Ziemniak i in., 2014; Pawlikowski i in., 2015).
Wœród kilkuset absolwentów AGH, którzy nale¿eli do
SKNG jest wielu œwiatowej klasy naukowców pracuj¹cych
w polskich i zagranicznych oœrodkach naukowych, a tak¿e
w geologicznych firmach poszukiwawczych i przemyœle.
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Aktualnie ko³o prowadzi swoj¹ dzia³alnoœæ w trzech
zakresach: badawczym, dydaktycznym i promocyjnym.
Z pomoc¹ nowoczesnej aparatury i komputerowych metod
analitycznych s¹ rozwi¹zywane zagadnienia z niemal
wszystkich dziedzin geologii, a nawet planetologii. W 2016 r.
SKNG otrzyma³o grant rektorski na badania z zakresu astrobiologii, polegaj¹ce na identyfikacji œladów mikroorganizmów na symulowanych glebach marsjañskich.
Najwa¿niejszym wydarzeniem dla cz³onków ko³a jest
odbywaj¹ca siê corocznie Sesja Studenckich Kó³ Naukowych pionu górniczego, popularnie zwana „Barbórk¹”.
W 2016 r. mia³a miejsce ju¿ 56. edycja tej sesji, na której
studenci zaprezentowali wyniki swoich prac.
Dyskusje studenckie, które odby³y siê do tej pory, dotyczy³y m.in. wystêpowania potencjalnych surowców pozaziemskich i ich op³acalnoœci wydobycia oraz uznania przez
niektórych badaczy nowej epoki geologicznej – antropocenu. W ostatnich latach, w ramach dzia³alnoœci dydaktycznej
cz³onkowie ko³a prowadz¹ za poœrednictwem Muzeum AGH
akcjê „AGH Junior”, skierowan¹ do dzieci i m³odzie¿y,
gdzie studenci geologii ró¿nych lat przygotowuj¹ zajêcia
i kursy, pokazuj¹c uczniom szkó³ podstawowych œwiat
minera³ów i ska³. Cz³onkowie SKNG AGH reprezentuj¹
tak¿e Wydzia³ podczas wielu wydarzeñ, takich jak dni
otwarte AGH czy Festiwal Nauki w Krakowie. W 2015 r.
nadano tytu³ Honorowego Profesora AGH Za³o¿ycielowi
SKNG, prof. dr. hab. in¿. Andrzejowi Maneckiemu. To
tak¿e rok, w którym aktywna dzia³alnoœæ SKNG zosta³a
szczególnie doceniona nagrod¹ III miejsca w konkursie na
najlepsze ko³o naukowe w Akademii Górniczo-Hutniczej.
KO£O NAUKOWE GEOLOGÓW
UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU
Pocz¹tki studenckiej organizacji zrzeszaj¹cej „mi³oœników ska³ oraz minera³ów” w Poznaniu siêgaj¹ czasów, gdy
obecny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza nosi³ nazwê
Uniwersytetu Poznañskiego. W okresie tym, do roku 1949,
grupa studentów geologii dzia³a³a w kole Przyrodników
Uniwersytetu Poznañskiego. W listopadzie 1949 r. z ich
inicjatywy wyodrêbni³o siê Ko³o Naukowe Geologów
i Mineralogów Uniwersytetu Poznañskiego, w którym wydzielono dwie sekcje: Geologii oraz Mineralogii. Do ko³a
pocz¹tkowo przyst¹pi³o 39 studentów, a pierwszym jego
opiekunem zosta³ prof. dr hab. Kazimierz Smulikowski. Niestety krótko póŸniej, w efekcie reformy szkolnictwa wy¿szego, dzia³alnoœæ ko³a zosta³a ograniczona, a w 1952 r.
ca³kowicie zaniechana, co mia³o zwi¹zek z rozwi¹zaniem
studiów geologicznych w Poznaniu. Poza pojedynczymi
wzmiankami, nie zachowa³a siê z tego okresu ¿adna dokumentacja dzia³alnoœci ko³a. Niespe³na rok po reaktywowaniu studiów geologicznych, 26 wrzeœnia 1989 r., ówczesny
prorektor UAM – prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski, wpisa³ do uczelnianego rejestru kó³ naukowych Studenckie
Ko³o Naukowe Geologów. Pierwszym opiekunem naukowym ko³a zosta³ ówczesny kierownik Katedry Geologii
UAM, prof. dr hab. Jerzy Fedorowski. W 1990 r. jego miejsce zaj¹³ prof. dr hab. Jerzy G³azek. W tym czasie cz³onkowie ko³a odwiedzili w ramach obozów naukowych m.in.
Norwegiê oraz Podole na Ukrainie. W latach 1997–2012
opiekê naukow¹ nad ko³em pe³ni³ dr Stanis³aw Koszela.
Du¿¹ popularnoœæ zyska³ wówczas organizowany niemal
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corocznie Rajd Barbórkowy. Wtedy te¿ ko³o przyjê³o dzisiejsz¹ nazwê – Ko³o Naukowe Geologów Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu (KNG UAM). W 2012 r.
jego opiekunem zosta³ dr Robert Radaszewski, który pe³ni tê
funkcjê do dzisiaj. W 2013 r. zosta³a usystematyzowana
struktura ko³a – zaczê³y dzia³aæ sekcje specjalistyczne: mineralogiczno-geochemiczna, geologii in¿ynierskiej, a tak¿e
sekcja paleontologii i stratygrafii. Ostatnia z wymienionych
sekcji powsta³a przez wcielenie w strukturê KNG UAM,
dzia³aj¹cego od 2003 r., Studenckiego Ko³a Naukowego
Paleontologów, jej cz³onkowie w listopadzie 2014 r. zorganizowali VI edycjê Ogólnopolskiej Konferencji „M³odzi w
Paleontologii”. W jej trakcie obchodziliœmy 25-lecie istnienia naszego ko³a. Cz³onkowie KNG UAM reprezentuj¹
równie¿ swoj¹ organizacjê podczas Ogólnopolskich Zjazdów
Studenckich Kó³ Geologicznych i Ogólnopolskich Warsztatów Geofizycznych „Geosfera”. Poza tym brali udzia³ w
licznych konferencjach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Czêœæ cz³onków KNG jest zrzeszona w organizacjach
studenckich dzia³aj¹cych w Instytucie Geologii UAM w
Poznaniu: oddzia³ach miêdzynarodowych stowarzyszeñ
American Association of Petroleum Geologists (AAPG)
oraz Society of Exploration Geophisicists (SEG). W sierpniu
2012 r. mia³a miejsce „Miêdzynarodowa Wymiana Studencka Poznañ–Irkuck”. Polscy studenci zwiedzili m.in.
Irkuck, Kultuk, Sludianki i Murzino, gdzie pobrali liczne
okazy mineralogiczne, wzbogacaj¹ce zbiory dydaktyczne
i muzealne Instytutu Geologii. Nastêpnie irkuccy studenci
odwiedzili m.in. Kopalniê Soli w K³odawie, wykonali
badania terenowe w Sudetach, zjechali do Kopalni „Rudna”
w Kombinacie Górniczo-Hutniczym Miedzi. W zakresie
dzia³alnoœci naukowej ko³a z ostatnich lat nale¿y wymieniæ
wyjazd terenowy z 2013 r. w rejon Góry Miedzianka k. Kielc.
Prace zaowocowa³y artyku³em naukowym w Przegl¹dzie
Geologicznym (Swêd i in., 2015).
Kolejnym wa¿nym punktem dzia³alnoœci KNG UAM
jest popularyzacja nauk o Ziemi. Cz³onkowie ko³a prowadz¹ liczne warsztaty, zarówno podczas Poznañskiego
Festiwalu Nauki i Sztuki, jak i Nocy Naukowców, zajêcia
pokazowe w szko³ach, g³ównie w Wielkopolsce. KNG
mia³o tak¿e swoj¹ reprezentacjê w Wieluniu, na Festiwalu
Geologicznym w 2013 r. czy podczas Pikniku Naukowego
na Stadionie Narodowym w Warszawie (2014, 2015).
Wa¿nym punktem naszej dzia³alnoœci jest tak¿e cykl spotkañ
pn. „GeoInspiracje”, na które s¹ zapraszani g³ównie przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej naszego Instytutu
do rozmowy o ich geologicznych inspiracjach, badaniach
i ciekawych wyjazdach terenowych. Do KNG UAM nale¿y
obecnie 58 osób.
STUDENCKIE KO£O NAUKOWE GEOLOGÓW
„SILESIAN” POLITECHNIKI ŒL¥SKIEJ
W 1980 r., dziêki m.in. inicjatywie prof. Wies³awa
Gabzdyla, na ówczesnym Wydziale Górniczym Politechniki Œl¹skiej powsta³ Instytut Geologii Stosowanej. To on
swoj¹ dzia³alnoœci¹ naukow¹, dydaktyczn¹ i organizacyjn¹
przyczyni³ siê do rozwoju œl¹skiej szko³y geologii i petrologii wêgla. Równie¿ dziêki niemu w dwa lata po powstaniu Instytutu utworzono ko³o geologów. W ten sposób
swoj¹ 40-letni¹ dzia³alnoœæ rozpoczê³o Studenckie Ko³o
Naukowe Geologów „Silesian”, którego pierwszym opiekunem zosta³a doktor Helena Czaporowska (w latach 1980–

1982), a kolejnym mgr in¿. Bronis³aw Nowak (w latach
1982–1991). Oprócz licznych wycieczek odbytych w kraju, w 1991 r. studenci dzia³aj¹cy w SKNG „Silesian” wziêli
udzia³ w wycieczce po Pó³wyspie Apeniñskim. Kolejnym
opiekunem ko³a zosta³a dr hab. in¿. Ma³gorzata Labus, która nieprzerwanie od 25 lat pe³ni tê funkcjê do dzisiaj.
Pomaga ona studentom rozwijaæ swoje zainteresowania
geologiczne poprzez inicjowanie wyjazdów terenowych
grup studenckich. W ostatnich latach ko³o by³o organizatorem licznych wyjazdów terenowych, m.in. w Sudety (Góry
Bialskie, Masyw Œnie¿nika, Rudawy Janowickie, Góry
Sowie i Wa³brzyskie), Góry Œwiêtokrzyskie, Tatry, Beskid
Œl¹ski, a tak¿e wycieczek do muzeów geologicznych (np.
Muzeum Ziemi w Warszawie, zabytkowych kopalni w Tarnowskich Górach i Z³otym Stoku). Podczas wyjazdów studenci zbierali okazy mineralogiczne i paleontologiczne,
s³u¿¹ce jako pomoce naukowe w zajêciach dydaktycznych.
W celu zapoznania siê ze specyfik¹ pracy geologa w
zak³adach górniczych wielokrotnie odwiedzali górnoœl¹skie kopalnie wêgla kamiennego, a tak¿e kopalnie miedzi,
rud cynku i o³owiu, surowców skalnych i inne zak³ady wydobywcze. Uczestniczyli te¿ w sympozjach naukowych studenckich kó³ naukowych organizowanych poza uczelni¹,
m.in. w miêdzynarodowych konferencjach w Krakowie i we
Lwowie, oraz w licznych konferencjach krajowych. Prezentowali równie¿ przygotowywane przez siebie referaty
dotycz¹ce z³ó¿ surowców mineralnych Górnego Œl¹ska,
paleontologii górnego karbonu, odpadów pochodz¹cych
z kopalñ wêgla kamiennego, a tak¿e wystêpowania interesuj¹cych ods³oniêæ w regionie.
Obecnie s¹ organizowane liczne wyjazdy terenowe
i podobnie jak w latach poprzednich cz³onkowie ko³a pomagaj¹ w organizacji gie³dy minera³ów na Wydziale Górnictwa
i Geologii. M³odzi geolodzy anga¿uj¹ siê równie¿ we
wspó³pracê z firmami geologicznymi. Ciekawym przedsiêwziêciem by³o badanie niedostêpnych powszechnie Podziemi Tarnogórsko-Bytomskich, na które sk³ada siê ponad 300
km podziemnych korytarzy, chodników, szybów i sztolni.
Ko³o otworzy³o siê równie¿ na wspó³pracê z innymi
oœrodkami akademickimi z kraju i zagranicy. W 2015 r.
zorganizowano tak¿e I Studenck¹ Konferencjê Naukow¹
„Geo-Flow”, na której swoje prace naukowe zaprezentowali
studenci i doktoranci kierunków geologicznych z ca³ej Polski oraz przygranicznej Ostrawy (Labus, 2015). Artyku³y
zosta³y opublikowane w monografii. Zaprezentowano w
niej m.in. wyniki badañ cz³onków ko³a – praca dotycz¹ca
mineralogii i genezy czarnych konkrecji obecnych w utworach bia³ego sp¹gowca (Paca & Respondek, 2015). Obecnie
trwaj¹ przygotowania do zorganizowania drugiej edycji
konferencji, podczas której m³odzi geolodzy bêd¹ mogli
ponownie siê spotkaæ i podzieliæ wynikami swoich badañ.
KO£O M£ODYCH GEOLOGÓW
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Ko³o M³odych Geologów (KMG) to flagowa organizacja studencka na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Liczy obecnie blisko 50 cz³onków z ró¿nych
lat i stopni studiów. Praca ko³a opiera siê na projektach
inspirowanych i koordynowanych przez liderów.
Historia KMG siêga pocz¹tków Wydzia³u Geologii –
powsta³o ono zaledwie rok po jego utworzeniu, czyli
w 1953 r. Dzia³alnoœæ kó³ zosta³a czasowo ograniczona
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Ryc. 2. KMG UW na Fossa del Vulcano, Wyspy Liparyjskie, W³ochy 2014. Fot. T. Bieñko
Fig. 2. The University of Warsaw Student Research Group of Geologists at the summit of Fossa del Vulcano, Lipari Islands, Italy 2014.
Photo by T. Bieñko

i dopiero w 1958 r. reaktywowano KMG. Wtedy to, na skutek „odwil¿y” po 1956 r. umo¿liwiono wyjazdy zagraniczne, które, ze zrozumia³ych dla ka¿dego geologa wzglêdów,
pozosta³y do dziœ g³ówn¹ specjalnoœci¹ ko³a. Wówczas
by³y to oczywiœcie wyprawy niezbyt odleg³e (Jugos³awia
1959), chocia¿ jak na owe czasy doœæ ambitne, bo prowadz¹ce na „zachód” (Szwecja 1960, Francja 1961). Zorganizowanie jednej wyprawy rocznie by³o wtedy prawdziwym
sukcesem. Ko³o prze¿ywa³o na przemian okresy aktywnoœci i stagnacji, czêsto nawi¹zuj¹cej do meandrów historii
PRL, np. przez blisko dwa lata nie by³o wypraw z powodu
stanu wojennego. Ko³o zosta³o ponownie zarejestrowane
w 1988 r. – tym razem na skutek zmiany przepisów prawnych – i od tego czasu dzia³a nieprzerwanie, realizuj¹c rocznie ponad piêæ projektów, g³ównie wypraw. To g³ówny
nurt dzia³añ ko³a, chocia¿ nie jedyny.
Ostatnie ekspedycje to Macedonia (2015), Islandia
(2015), a tak¿e wulkany Wysp Liparyjskich (2014 – ryc. 2),
czy kopalnia Sierra Gorda w Chile (2015). Kolejne zespo³y
planuj¹ wyruszyæ na Kubê i do Armenii. Z ka¿dego wyjazdu staramy siê przywieŸæ jak najwiêcej doœwiadczenia
i cennych kontaktów, ale równie¿ pozyskaæ materia³
badawczy, który po pierwsze zasila wydzia³owe kolekcje
dydaktyczne, po drugie jest poddawany badaniom. Nale¿y
wspomnieæ tak¿e o spotkaniach z geologami z kopalni
Sierra Gorda, czy z Uniwersytetu w Antofagaœcie w trakcie
wyprawy do Ameryki Po³udniowej.
KMG UW zaanga¿owa³o siê m.in. w realizacjê konferencji na stanowisku skamienia³oœci w Owadowie (cykl M³odzi
w Paleontologii), jak równie¿ konferencji „Ksiê¿yc, Mars,
Tytan” w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w
Chêcinach, gdzie goœci³ m.in. Harrison Schmitt, s³ynny geolog-astronauta („ostatni cz³owiek na Ksiê¿ycu”). Przeprowadzony wtedy z nim wywiad jest dostêpny na blogu ko³a
(www.kmguw.wordpress.com). Zdajemy sobie sprawê z tego,
jak wa¿ny jest transfer i wymiana doœwiadczeñ. Z tego powodu
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chêtnie nawi¹zujemy kontakty z innymi ko³ami naukowymi
o profilu geologicznym. Staramy siê zyskaæ przez to krytyczne
spojrzenie na w³asn¹ dzia³alnoœæ, ¿eby nieustannie siê rozwijaæ. Naszym pragnieniem jest uzysknie pozytywnej renomy
i rozpoznawalnoœæ naszego ko³a. Chcemy dowieœæ swoim
zaanga¿owaniem i profesjonalnym podejœciem do zadañ, które
sobie stawiamy, ¿e naukowe organizacje studenckie mog¹
stanowiæ solidne zaplecze kadrowe dla nauki i przemys³u.
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