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X Ogólnopolska Konferencja
Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii
Warszawa, 15–16 kwietnia 2021

X Ogólnopolska Konferencja Badania petrologiczne
i mineralogiczne w geologii odby³a siê online w dniach
15–16 kwietnia 2021 r., w trudnym okresie powszechnej
pandemii. Tym samym mia³a zupe³nie odmienny charakter
ni¿ poprzedzaj¹ce j¹ wydarzenia naukowe z lat 2001–2019,
organizowane przez pracowników Pañstwowego Instytutu
Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego
(PIG-PIB), a zarazem cz³onków Oddzia³u Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego.
W sk³ad Komitetu Organizacyjnego X Konferencji
wchodzili: dr hab. Katarzyna Jarmo³owicz-Szulc (przewodnicz¹ca), dr Aleksandra Koz³owska, dr Marta Kuberska, mgr Anna Bagiñska i mgr Micha³ Zieliñski. Komitet
Naukowy konferencji tworzy³y: dr hab. Katarzyna Jarmo³owicz-Szulc (przewodnicz¹ca), dr Aleksandra Koz³owska, dr Marta Kuberska.
Celem konferencji jest prezentacja znaczenia badañ
petrologicznych, mineralogicznych i geochemicznych
w geologii. Cykliczne spotkania pozwalaj¹ na przedstawienie wyników przeprowadzanych analiz, prezentacjê
osi¹gniêæ naukowych uczestników oraz dyskusjê poruszanych zagadnieñ w gronie specjalistów petrologów i mineralogów na przestrzeni dwóch dekad XXI w. Dotychczasowe konferencje odbywa³y siê stacjonarnie i gromadzi³y
uczestników bezpoœrednio w miejscu zdarzenia. Konferencje (I–V), w latach 2001–2011, odby³y siê w Warszawie.
Kolejne edycje (VI–VIII; 2013–2017) by³y organizowane
by³y: Leszczach k. K³odawy, Sandomierzu i w Krakowie.
IX konferencja (Warszawa, 28–29 marca 2019 r.) odby³a
siê w roku jubileuszu 100-lecia istnienia Pañstwowego
Instytutu Geologicznego. Tegoroczne, X spotkanie, pierwotnie planowane stacjonarnie w Kielcach, z uwagi na
czas pandemii odby³o siê w formie online z siedziby
w PIG-PIB w Warszawie.
Do czynnego i biernego udzia³u w konferencji zg³osi³o
siê 65 uczestników z ró¿nych polskich jednostek naukowych. Wymieniæ tu mo¿na: Akademiê Górniczo-Hutnicz¹,
Instytut Nafty i Gazu, Uniwersytet Jagielloñski, Uniwersytet Wroc³awski, Uniwersytet Warszawski, Polsk¹ Akademiê Nauk, Uniwersytet im. Marie Curie-Sk³odowskiej
w Lublinie oraz gospodarza – Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy. W spotkaniu
wziêli tak¿e udzia³ przedstawiciele urzêdów pañstwowych
i instytucji przemys³owych. Jak wynika z podgl¹du komputerowego, o godz. 10.00 w czwartek 15 kwietnia, 49 osób
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w ró¿nych czêœciach Polski zasiad³o przed komputerami,
³¹cz¹c siê zdalnie, celem uczestnictwa w konferencji. Obrady zosta³y rozpoczête powitaniem uczestników przez prowadz¹c¹ spotkanie dr hab. K. Jarmo³owicz-Szulc i krótkim
wstêpem profesora Tadeusza Peryta – sekretarza naukowego PIG-PIB.
Z proponowanych w ramach cyklu konferencji zagadnieñ, ujêtych w nastêpuj¹ce bloki tematyczne: I – procesy
diagenetyczne / analiza cech zbiornikowych; II – procesy
sedymentacyjne / Ÿród³a materia³u detrytycznego; III – kr¹¿enie fluidów / oddzia³ywanie na ska³y; IV – petrografia
i geochemia materii organicznej; V – procesy hydrotermalne / tworzenie z³ó¿; VI – procesy magmowe / procesy
metamorficzne; VII – badania izotopowe / badania geochemiczne; VIII – metody analityczne / eksperymenty; IX –
petrologia w projektach interdyscyplinarnych, prezentacje
przedstawione w trakcie bie¿¹cej konferencji objê³y siedem zagadnieñ.
W pierwszym dniu obrad poruszono nastêpuj¹ce tematy (w kolejnoœci wyst¹pieñ na konferencji): procesy magmowe / procesy metamorficzne (VI – 3 referaty); metody
analityczne/ eksperymenty (VIII – 3 wyst¹pienia); badania
izotopowe / badania geochemiczne (VII – 2 referaty). Podczas drugiego dnia rozpatrywano zagadnienia dotycz¹ce
procesów diagenetycznych i analizy cech zbiornikowych
(I – 6 referatów), procesów sedymentacyjnych (II – 1 wyst¹pienie) oraz petrografii i geochemii materii organicznej
(IV – 1 referat). W ramach oddzielnej sesji zaprezentowano
5 posterów o zró¿nicowanej tematyce.
W sumie, w czasie dwudniowej konferencji wyg³oszono
1 wyk³ad, 17 referatów i przedstawiono 5 prezentacji posterowych. Odby³o siê 7 sesji tematycznych i oddzielna
sesja posterowa. O¿ywione dyskusje by³y prowadzone
w trakcie oddzielnych paneli po blokach tematycznych
i/lub bezpoœrednio po prezentacjach. Przedstawione referaty i postery objê³y swym zakresem zarówno obszar Polski, jak i inne rejony œwiata. Pokaza³y bogate spektrum
metodyczne oraz mo¿liwoœci zastosowania badañ mineralogiczno-petrograficznych w geologii. Z uwagi na specyficzny czas odbywania sie konferencji – okres pandemii –
prezentacje mia³y niespotykany dot¹d charakter – odbywa³y siê bezpoœrednio na ekranach komputerów uczestników.
Bior¹cy udzia³ w sesjach mieli przy tym osobisty, wzajemny, wizualny kontakt z pozosta³ymi osobami. W porównaniu do poprzednich spotkañ, to swoiste i bardzo udane
novum.
Krótkie abstrakty niektórych prezentacji autorskich
zg³oszonych na konferencjê opublikowano online w specjalnym tomie materia³ów konferencyjnych pod redakcj¹
K. Jarmo³owicz-Szulc, M. Kuberskiej i A. Koz³owskiej.
Zamieszczone w bie¿¹cym bloku prace s¹ publikacjami pokonferencyjnymi przedstawionych wyst¹pieñ.
Dwuczêœciowy blok publikacji X Ogólnopolskiej Konferencji Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii pod redakcj¹ naukow¹ K. Jarmo³owicz-Szulc obejmuje
15 artyku³ów.
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