
Dziesiêæ lat istnienia Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego

(1999–2009) — osi¹gniêcia i perspektywy

Polska Grupa Robocza Systemu Jurajskiego zosta³a
zawi¹zana w dniu 13.05.1999 r. w Warszawie, na zebra-
niu zwo³anym z inicjatywy ni¿ej podpisanego, w którym
uczestniczy³o 31 osób z ró¿nych oœrodków geologicznych
w Polsce. Na 70. ZjeŸdzie Polskiego Towarzystwa Geolo-
gicznego w Miêdzyzdrojach, w dniu 9.06.1999 r., grupa
zosta³a oficjalnie powo³ana przy Polskim Towarzystwie
Geologicznym, jako jedyna sekcja, której dzia³alnoœæ ukie-
runkowana jest wy³¹cznie na problematykê jednego syste-
mu geologicznego. W za³o¿eniach programowych okreœlono
zadania grupy, do których zaliczono: informowanie
cz³onków o sprawach wi¹¿¹cych siê z problematyk¹ badañ
jurajskich zarówno w Polsce, jak i na œwiecie — w tym
szczególnie o dzia³aniach Miêdzynarodowej Podkomisji
Stratygrafii Jury (ISJS) Unii Nauk Geologicznych (IUGS),
organizowanie spotkañ terenowych (JURASSICA)
po³¹czonych z prezentacj¹ wyników badañ i mo¿liwoœci¹
wymiany pogl¹dów, promowanie szerokich zagadnieñ
badawczych i koordynacja badañ, a tak¿e inne sprawy
wi¹¿¹ce siê z problematyk¹ badañ nad systemem jurajskim
w Polsce. Informacja o powstaniu polskiej grupy jurajskiej
og³oszona zosta³a w Newsletter of International Subcom-
mission on Jurassic Stratigraphy (Wierzbowski, 1999).
Wkrótce potem postawiono kolejny postulat dla nowo
powsta³ej grupy: uzyskanie miêdzynarodowej akceptacji
dla zorganizowania Miêdzynarodowego Kongresu Juraj-
skiego w Polsce w 2006 r.

Pierwszy zarz¹d sekcji (1999–2001) ukszta³towa³ siê w
nastêpuj¹cym sk³adzie: A. Wierzbowski — przewod-
nicz¹cy; J. Grabowski — sekretarz; J. Lefeld, M. Krobicki
oraz B.A. Matyja — cz³onkowie zarz¹du.

Pierwsze spotkanie terenowe (JURASSICA I) zorganizo-
wano na Kujawach w Wiktorowie w dniach 28–29.09.2000 r.,
a wycieczka terenowa objê³a kamienio³omy Wapienno i Bie-
lawy na strukturze Zalesia — gdzie ods³oniête s¹ wêglanowe
osady górnej jury (oksfordu) megafacji g¹bkowej. Organiza-
torami spotkania byli B.A. Matyja, A.Wierzbowski (Wydzia³
Geologii UW) oraz J. Grabowski (Pañstwowy Instytut Geolo-
giczny). W materia³ach spotkania wydanych przez Polskie
Towarzystwo Geologiczne (Wierzbowski i in., 2000) zawarto
23 abstrakty wyg³oszonych referatów oraz listê kontaktow¹
geologów jurajskich w Polsce.

Kolejne spotkanie (JURASSICA II) zorganizowane
zosta³o na pó³nocno-wschodnim obrze¿eniu Gór Œwiêto-
krzyskich w dniach 27–29.09.2001 w Starachowicach, a wy-
cieczka terenowa objê³a utwory dolnej jury tego regionu.
Organizatorami spotkania byli G. Pieñkowski oraz J. Gra-
bowski z Pañstwowego Instytutu Geologicznego. W mate-
ria³ach ze spotkania, wydanych przez Polskie Towarzystwo
Geologiczne (Pieñkowski & Grabowski, 2001), zawarto
program konferencji, abstrakty 28 wyg³oszonych referatów,
listê kontaktow¹ geologów jurajskich w Polsce oraz ilustra-
cje do wycieczek. Sprawozdanie ze spotkania opublikowa-
no w Przegl¹dzie Geologicznym (Pieñkowski, 2002). Na
spotkaniu wybrano nowe w³adze sekcji na lata 2001–2003
w sk³adzie: G. Pieñkowski — przewodnicz¹cy; P. Gedl —

sekretarz; M. Hoffmann, M. Krobicki, A. Wierzbowski —
cz³onkowie zarz¹du.

W 2002 r. nie organizowano spotkania JURASSICA,
zgodnie z przyjêt¹ zasad¹, i¿ w latach, w których odbywaj¹
siê œwiatowe, miêdzynarodowe kongresy jurajskie Podko-
misji Stratygrafii Jury (ISJS) Komisji Stratygraficznej
(ICS) Miêdzynarodowej Unii Nauk Geologicznych
(IUGS), polska grupa jurajska nie organizuje spotkañ kra-
jowych. Na 6. Miêdzynarodowym Kongresie Jurajskim w
Palermo na Sycylii, we wrzeœniu 2002 r., podjêto decyzjê o
przyznaniu Polsce prawa organizacji nastêpnego, 7. Kon-
gresu w 2006 r. Kandydatura Polski zg³oszona zosta³a
przez polskich uczestników kongresu, zgodnie z wysuniê-
tym wczeœniej postulatem Polskiej Grupy Roboczej Syste-
mu Jurajskiego. Zyska³a ona poparcie uczestników
spotkania, zdecydowanie wygrywaj¹c w g³osowaniu z
innymi propozycjami — z Chin, Wielkiej Brytanii i Indii.
Na nadzwyczajnym zebraniu cz³onków Polskiej Grupy Robo-
czej Systemu Jurajskiego w Warszawie, w dniu 12.12.2002 r.,
podjêto decyzjê o szeroko zakrojonych dzia³aniach naukowych
i organizacyjnych s³u¿¹cych przygotowaniu kongresu, powo-
³ane zosta³y grupy tematyczne. Zwrócono tak¿e uwagê na zna-
czenie przysz³ych spotkañ JURASSICA dla przygotowania
kongresu (Wierzbowski & Pieñkowski, 2003).

W zwi¹zku ze wspomnian¹ przerw¹, kolejne spotkanie
JURASSICA III odby³o siê w ¯arkach Letnisko na Jurze
Czêstochowskiej w dniach 24–26.09.2003 r. W trakcie
wycieczki terenowej prezentowano utwory jury œrodkowej
obszaru czêstochowsko-zawierciañskiego. Organizatora-
mi spotkania byli B.A. Matyja, A. Wierzbowski, K. Dem-
bicz, T. Praszkier, E. G³owniak oraz M. Barski z Wydzia³u
Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Materia³y konfe-
rencyjne — artyku³y dotycz¹ce jury œrodkowej regionu
czêstochowskiego oraz streszczenia 15 wyg³oszonych
referatów (Praszkier i in., 2003) — zamieszczone zosta³y
tym razem w nowopowsta³ym czasopiœmie Tomy Juraj-
skie, wydanym z inicjatywy pracowników naukowych i
doktorantów Wydzia³u Geologii UW. Czasopismo to, afi-
liowane pocz¹tkowo przy Wydziale Geologii UW, potem
przy Instytucie Geologii Podstawowej UW, by³o przez kil-
ka kolejnych lat zwi¹zane z dzia³aniem sekcji Polska Gru-
pa Robocza Systemu Jurajskiego Polskiego Towarzystwa
Geologicznego i wydawane z okazji kolejnych spotkañ
JURASSICA (do 2007 r.; w 2006 r. zast¹pione zosta³o cza-
sopismem Volumina Jurassica ju¿ o innym, miêdzynaro-
dowym profilu). W trakcie spotkania sekcji w ¯arkach
Letnisko dokonano tak¿e wyboru nowych w³adz na lata
2003–2005 w sk³adzie: A. Wierzbowski —przewodnicz¹cy,
A. Feldman-Olszewska —sekretarz oraz J. Gutowski, R. Jach,
G. Pieñkowski —cz³onkowie zarz¹du.

Nastêpne spotkanie JURASSICA IV odby³o siê w
Ba³towie na pó³nocno-wschodnim obrze¿eniu Gór Œwiêto-
krzyskich w dniach 27–29.09.2004 r. Na wycieczce tereno-
wej zaprezentowano utwory górnojurajskie tego regionu.
Organizatorami spotkania byli J. Gutowski , G. Pieñkow-
ski oraz A. Feldman-Olszewska z Pañstwowego Instytutu
Geologicznego w Warszawie. Dodatkow¹ pomoc w orga-
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nizacji zaoferowa³ Ba³towski Park Jurajski oraz lokalne
stowarzyszenia mi³oœników Ziemi Ba³towskiej Delta i Ba³t.
Materia³y konferencyjne: artyku³y dotycz¹ce jury górnej
pó³nocno-wschodniego obrze¿enia Gór Œwiêtokrzyskich oraz
streszczenia 12 wyg³oszonych referatów zamieszczone zosta³y
w drugim numerze Tomów Jurajskich (Dembicz i in., 2004).

Konferencja JURASSICA V odby³a siê w Kroœcienku
nad Dunajcem w Pieninach w dniach 26–28.09.2005 r. Na
wycieczce terenowej przedstawione zosta³y wybrane
utwory jurajskie pieniñskiego pasa ska³kowego. Organiza-
torami spotkania byli M. Krobicki i J. Golonka (Akademia
Górniczo-Hutnicza w Krakowie) oraz R. Jach (Instytut
Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagielloñskiego) i J.
Zacharski (Polska Nafta i Gaz). Istotn¹ pomoc zaoferowa³
tak¿e Pieniñski Park Narodowy (Krobicki, 2006). W trak-
cie konferencji wybrano nowe w³adze sekcji na lata 2005–
–2007 w sk³adzie: J. Gutowski — przewodnicz¹cy, A.
Feldman-Olszewska — sekretarz oraz R. Jach, G. Pieñ-
kowski, A. Wierzbowski — cz³onkowie zarz¹du. Mate-
ria³y konferencyjne — artyku³y dotycz¹ce utworów
jurajskich pieniñskiego pasa ska³kowego oraz streszczenia
21 wyg³oszonych referatów — zamieszczone zosta³y w
trzecim numerze czasopisma Tomy Jurajskie (Dembicz i
in., 2005; por. tak¿e spis prezentacji w: Krobicki, 2006).

7. Miêdzynarodowy Kongres Jurajski odby³ siê w
dniach 6–18.09.2006 r. w Krakowie z wycieczkami przed-
i pokongresowymi w Karpatach (Polska i S³owacja),
Górach Œwiêtokrzyskich oraz w Jurze Krakowsko-Czêsto-
chowskiej i na Wy¿ynie Wieluñskiej (Wierzbowski,
2006a,b; Morton, 2009). W organizacji kongresu bra³y
udzia³ osoby z ró¿nych instytucji, jednak¿e wszystkie zwi¹-
zane z Polsk¹ Grup¹ Robocz¹ Systemu Jurajskiego. W ten
sposób zrealizowano jeden z wa¿nych postulatów posta-
wionych na pocz¹tku powstania grupy (Wierzbowski,
2006a,b; Morton, 2009). W wydanym z okazji kongresu
przewodniku terenowym (Wierzbowski i in., 2006) przed-
stawiono najnowsze wyniki badañ nad utworami jurajski-
mi Polski i przyleg³ej czêœci Karpat S³owackich, tym
samym przewodnik ten sta³ siê najpe³niejszym opracowa-
niem utworów jurajskich tych obszarów. Trzeba tu zazna-
czyæ, ¿e wspomniana publikacja opracowana zosta³a przez
bardzo liczne grono autorów (40 autorów z Polski oraz 7 ze
S³owacji). Dodatkowym aspektem organizacji kongresu
sta³ siê fakt zawi¹zania bliskich kontaktów naukowych z
geologami s³owackimi, co zaowocowa³o w przysz³oœci
œcis³¹ wspó³prac¹ naukow¹ i wspólnym udzia³em w orga-
nizacji kolejnych spotkañ JURASSICA.

Nastêpne ze spotkañ, JURASSICA VI, odby³o siê w
Ojcowie, w dniach 20–22.09.2007 r. Na wycieczce tereno-
wej przedstawione zosta³y utwory œrodkowej i górnej jury
po³udniowej czêœci Wy¿yny Krakowskiej. Organizatorem
spotkania by³ P. Zió³kowski z Wydzia³u Geologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego przy wspó³pracy J. Gutowskiego i
A. Feldman-Olszewskiej z Pañstwowego Instytutu Geolo-
gicznego w Warszawie oraz R. Jach z Instytutu Nauk Geo-
logicznych Uniwersytetu Jagielloñskiego, a w prowadzeniu
czêœci terenowej uczestniczyli tak¿e J. Matyszkiewicz, M. Kra-
jewski, J. Jêdrys, B.Go³êbiewska, A. Kochman, G. Rzepa z
Wydzia³u Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska Aka-
demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz K. Dembicz i
T. Praszkier z Wydzia³u Geologii UW. W organizacji tego
spotkania bardzo istotna by³a te¿ pomoc ze strony dr. Józe-
fa Partyki z Ojcowskiego Parku Narodowego. Zespó³ arty-
ku³ów dotycz¹cych prezentowanej na wycieczkach
problematyki ukaza³ siê w Tomach Jurajskich, gdzie tak¿e

zamieszczono streszczenia 12 prezentowanych referatów
(Dembicz i in., 2007). W trakcie konferencji wybrano
nowe w³adze sekcji na lata 2007–2009 w sk³adzie: M. Kro-
bicki — przewodnicz¹cy, J. Iwañczuk — sekretarz oraz
cz³onkowie zarz¹du — A. Feldman-Olszewska, R. Jach
oraz P. Zió³kowski. Ustalono, ¿e przedmiotem nastêpnej
konferencji JURASSICA bêd¹ utwory prze³omu jury i kre-
dy w zachodnich Karpatach fliszowych, a za miejsce kon-
ferencji obrano ¯ywiec i Štramberk (czeskie Morawy),
obejmuj¹c w ten sposób górnojurajsko-dolnokredowe utwory
fliszowe polsko-czeskiego pogranicza. Przyjêto tak¿e zasadê,
i¿ od tej pory decyzja o miejscu kolejnej konferencji bêdzie
podejmowana przez uczestników bie¿¹cej konferencji.

W ten sposób wspomniane spotkanie JURASSICA VII
odby³o siê w ¯ywcu i w Štramberku w dniach
27–29.09.2008 r. G³ównym organizatorem konferencji by³
M. Krobicki, przy wspó³pracy z J. Golonk¹ z Wydzia³u
Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Krakowie, a w organizacji po stronie
czeskiej uczestniczyli Z. Vašíèek oraz P. Skupien z Poli-
techniki w Ostrawie (Iwañczuk, 2008). Ze strony polskiej
w organizacji spotkania uczestniczyli tak¿e R. Jach z Insty-
tutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagielloñskiego,
P. Zió³kowski z Wydzia³u Geologii Uniwersytetu War-
szawskiego oraz A. Feldman-Olszewska i J. Iwañczuk z
Pañstwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. W spo-
tkaniu wziê³o udzia³ ponad 50 osób, co by³o najwy¿sz¹ do
tej pory liczb¹ uczestników bior¹cych udzia³ w konferencji
JURASSICA (we wczeœniejszych spotkaniach liczba
uczestników wynosi³a pomiêdzy 30 a 50 osób). Oprócz
uczestników z Polski, obecni byli goœcie z Czech, S³owacji
i Rosji — co zdecydowanie nada³o konferencji miêdzyna-
rodowego (a dok³adniej „s³owiañskiego”) charakteru.
Materia³y z konferencji po raz pierwszy zosta³y wydruko-
wane w czasopiœmie Geologia (kwartalnik AGH), obej-
muj¹c zarówno artyku³y wprowadzaj¹ce, objaœnienia do
wycieczki terenowej oraz streszczenia 24 referatów (Krobicki,
2008). Zadecydowano, ¿e nastêpne spotkanie JURASSICA
odbêdzie siê w pieniñskim pasie ska³kowym na S³owacji.

Odby³o siê ono (JURASSICA VIII) w dniach
9–11.10.2009 r. na S³owacji w okolicach zamku Vršatec w
pieniñskim pasie ska³kowym. W czêœci terenowej przed-
stawiono ods³oniêcia utworów jurajskich i najni¿szej kredy
pieniñskiego pasa ska³kowego, jak i w s¹siedniej sukcesji
maniñskiej. G³ównymi organizatorami spotkania byli
zaprzyjaŸnieni z nasz¹ grup¹ s³owaccy geolodzy: R. Aubrecht,
J. Schlögl oraz inni z Katedry Geologii i Paleontologii Uni-
wersytetu Komenskego w Bratys³awie oraz J. Michalík z
Instytutu Geologicznego S³owackiej Akademii Nauk w
Bratys³awie. Ze strony polskiej w organizacji spotkania
uczestniczyli tak¿e M. Krobicki z Wydzia³u Geologii, Geo-
fizyki i Ochrony Œrodowiska Akademii Górniczo-Hutni-
czej, R. Jach z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu
Jagielloñskiego oraz A. Feldman-Olszewska i J. Iwañczuk
z Pañstwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie.
Materia³y konferencyjne zawieraj¹ce abstrakty referatów i
artyku³y ukaza³y siê w specjalnym zeszycie Geologia
(kwartalnik AGH) (Krobicki, 2009), gdzie przedstawiony
zosta³ tak¿e jednolity tekst przewodnika wycieczki tereno-
wej (Schlögl i in., 2009). Dokonano wyboru nowych w³adz
sekcji na lata 2009–2011 w nastêpuj¹cym sk³adzie: P. Zió³-
kowski — przewodnicz¹cy, J. Iwañczuk — sekretarz oraz cz³o-
nkowie zarz¹du — A. Feldman-Olszewska, R. Jach i J. Ziaja.

Podjêto decyzjê o nastêpnym spotkaniu (JURASSICA
IX), które odbêdzie siê w 2011 r. w po³udniowo-zachodnim
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Ryc. 1. Uczestnicy pierwszego spotkania jurajskiego JURASSICA I w kamienio³omie Wapienno (2000 r.). Fot. P. Zdanowski

Ryc.2. Uczestnicy konferencji JURASSICA VIII w kamienio³omie Butkov (2009 r.). Fot. P Zió³kowski



obrze¿eniu Gór Œwiêtokrzyskich, a poœwiêcone bêdzie
p³ytkowodnym utworom górnej jury mezozoicznego
obrze¿enia Gór Œwiêtokrzyskich. W zgodzie z przyjêt¹
zasad¹, i¿ w latach „kongresowych” spotkanie JURASSICA
nie odbywa siê, dwuletnia przerwa miêdzy tegorocznym a
nastêpnym spotkaniem naszej grupy podyktowana jest
przysz³orocznym Miêdzynarodowym Kongresem Juraj-
skim, który ma siê odbyæ w Chinach. Oprócz osób z
zarz¹du, wspó³organizatorem spotkania JURASSICA IX
bêdzie B.A. Matyja (wycieczka terenowa) z Wydzia³u
Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Materia³y konfe-
rencyjne bêd¹ wydane w kwartalniku AGH Geologia, a ich
redakcji podj¹³ siê M. Krobicki.

Bardzo bliskie zwi¹zki pomiêdzy Polsk¹ Grup¹
Robocz¹ Systemu Jurajskiego i badaczami zajmuj¹cymi
siê utworami jurajskimi na S³owacji i w Czechach
sk³aniaj¹ do rozpatrzenia zg³oszonej ostatnio propozycji
zawi¹zania miêdzynarodowej grupy jurajskiej polsko-
-s³owacko-czeskiej. Grupa taka mog³aby siê zaj¹æ pro-
blemami szerokiej korelacji stratygraficznej, paleoge-
ografii, a zw³aszcza, ujednolicenia terminologii regional-
nej w zakresie litostratygraficzno-facjalnym, w odniesieniu do
utworów jury w Zachodnich Karpatach. Ten ostatni pro-
blem podnoszony by³ w trakcie ostatniego spotkania
JURASSICA przez goœcia konferencji G. Császára (repre-
zentuj¹cego Wêgierski Instytut Geologiczny), przedstawi-
ciela Asocjacji Karpacko-Ba³kañskiej, który we
wspó³pracy grup regionalnych zajmuj¹cych siê okreœlony-
mi systemami geologicznymi widzi najlepsz¹ drogê do
ujednolicenia terminologii litostratygraficznej w obszarze
karpacko-ba³kañskim. O znaczeniu regionalnych grup zaj-
muj¹cych siê systemem jurajskim i ich wspó³prac¹ z Pod-
komisj¹ Stratygrafii Jury Miêdzynarodowej Komisji
Stratygraficznej dyskutowano tak¿e na ostatnim spotkaniu
badaczy projektu IGCP 506 (Marine and non-marine
Jurassic: global correlation and major geological events)
we wrzeœniu 2009 r. w Bukareszcie (Pieñkowski & Wierz-
bowski, 2009). Podjêcie wspólnych badañ w szerokich pro-
gramach miêdzynarodowych to nowy cel, który mo¿e byæ
realizowany w przysz³oœci przez badaczy grupy jurajskiej.

Podsumowuj¹c 10 letni¹ dzia³alnoœæ Polskiej Grupy
Roboczej Systemu Jurajskiego trzeba zaznaczyæ jej istotne
osi¹gniêcia. Nale¿¹ do nich zw³aszcza:

1. integracja polskiej, a obecnie te¿ polskiej, s³owackiej
i czeskiej „spo³ecznoœci jurajskiej” — co wyra¿a siê we
wzajemnej wymianie informacji o prowadzonych bada-
niach, a tak¿e podejmowaniem wspólnych prac, czego
efektem s¹ wspólne publikacje osób zwi¹zanych z tymi
spo³ecznoœciami (w tym tak¿e te wstêpne, anonsuj¹ce tak¹
wspó³pracê), wydawane z okazji spotkañ JURASSICA,
a umieszczane w Tomach Jurajskich oraz ostatnio te¿ w
Geologia (kwartalniku AGH);

2. przedstawienie polskiej geologii jurajskiej na szerokim
forum miêdzynarodowym poprzez doprowadzenie do zorgani-
zowania Miêdzynarodowego Kongresu Jurajskiego w Polsce
w 2006 r. i wydania z tej okazji ksi¹¿ki — przewodnika, przed-
stawiaj¹cego najnowsze wyniki badañ systemu jurajskiego w
naszym kraju i przyleg³ych czêœciach Karpat S³owackich;

3. promowanie i wskazywanie do rozwi¹zania wa¿kich
problemów geologii jurajskiej w Polsce — dobrym
przyk³adem mog¹ byæ badania biostratygraficzne i sedy-
mentologiczne i³ów rudonoœnych bajosu i batonu w regio-
nie czêstochowsko-zawierciañskim, które w³aœnie poprzez
przybli¿enie ich problematyki m.in. na spotkaniu
JURASSICA II sta³y siê w ostatnich 10 latach obiektem

zainteresowania wielu badaczy; innym problemem
podnoszonym ostatnio jest potrzeba ujednolicenia juraj-
skiej litostratygrafii w obszarach karpackich.

Problemów badawczych w polskiej jurze nie zabraknie…

Andrzej Wierzbowski
Autor dziêkuje B.A. Matyi za zachêcenie do napisania rysu
historycznego sekcji oraz A. Feldman-Olszewskiej, J. Iwañ-
czuk, M. Krobickiemu, P. Zdanowskiemu i P. Zió³kowskie-
mu za cenne uwagi w tekœcie i przes³ane fotografie.
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