
V Konferencja Naukowa
Geochemia i Geologia Œrodowiska Terenów Uprzemys³owionych

Szczyrk, 23–25.09.2010

W Szczyrku, w samym sercu Beskidu Œl¹skiego, w oœrod-
ku turystyczno-sportowym Zagroñ w dniach 23–25 wrze-
œnia 2010 r. odby³a siê konferencja naukowa z cyklu Geo-
chemia i Geologia Œrodowiska Terenów Uprzemys³owio-
nych, zorganizowana przez Instytut Geologii Stosowanej
Politechniki Œl¹skiej, Komisjê Nauk Geologicznych PAN
Oddzia³ Katowice i Stowarzyszenie In¿ynierów i Techni-
ków Górnictwa (SiTG) przy Politechnice Œl¹skiej. W tego-
rocznym, pi¹tym ju¿ spotkaniu, uczestniczy³o 37 osób
reprezentuj¹cych wy¿sze uczelnie (Politechnikê Œl¹sk¹,
Uniwersytet Œl¹ski, Akademiê Górniczo-Hutnicz¹, Uni-
wersytet Jagielloñski, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwer-
sytet Przyrodniczy we Wroc³awiu), jednostki naukowe i
bran¿owe (PIG-PIB Warszawa, Instytut Ochrony Przyrody
PAN w Krakowie, WIOŒ w Rzeszowie) oraz przemys³
(Kompania Wêglowa SA, Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa
SA, PROGEO Katowice) i jednostki samorz¹dowe (Urz¹d
Miasta Soœnicowice i Piekary Œl¹skie). Wyg³oszono 22
referaty, których pe³ne teksty, recenzowane przez cz³on-
ków Komitetu Naukowego konferencji pod przewodnic-
twem prof. zw. dr. hab. in¿. Wies³awa Gabzdyla, zosta³y
wydrukowane w kwartalniku Politechniki Œl¹skiej Górnic-
two i Geologia (5/4/2010).

Obrady plenarne prowadzone by³y przez cz³onków komi-
tetu naukowego konferencji: prof. Pol. Œl. dr hab. in¿. Bro-
nis³awê Hanak, prof. Pol. Œl. dr hab. in¿. Annê Patrza³ek,
prof. Pol. Œl. dr. hab. in¿. Marka Pozzi oraz dr. hab. Jerzego
Caba³ê z Wydzia³u Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego.
Spoœród omawianych zagadnieñ nale¿y wymieniæ: moni-
toring geochemiczny na przyk³adzie gruntów w gminie
Paw³owice, osadów dennych Kana³u Bydgoskiego, czy te¿
gleb w rejonie oddzia³ywania hut miedzi Legnica i
G³ogów, ochronê wód powierzchniowych i podziemnych
na przyk³adzie zlewni rzeki Bierawka, Wieprz, Bia³a Prze-
msza oraz Matylda, przekszta³cenia sieci hydrograficznej
na terenach górniczych Kopalni Wêgla Kamiennego Pnió-
wek, problematykê rekultywacji terenów zdegradowanych
z punktu widzenia przedsiêbiorcy górniczego – Kompanii

Wêglowej SA i samorz¹du terytorialnego – gminy Soœni-
cowice, a tak¿e zjawiska geodynamiczne, w tym zapadli-
ska na terenach górniczych, omawiane na przyk³adzie
katastrofy budowlanej na obszarze Kopalni Wêgla Kamien-
nego Szczyg³owice. Przedstawiono ponadto wyniki badañ
skutecznoœci dzia³ania bariery aktywnej w procesie reme-
diacji wód gruntowych, wykorzystania metody obrazowania
elektrooporowego do oceny wp³ywu zwa³owiska odpadów
wêglowych na œrodowisko gruntowo-wodne, a tak¿e ocenê
mo¿liwoœci stosowania nowych materia³ów w prewencji
endogenicznych po¿arów w obiektach zagospodarowania
odpadów weglowych.

Konferencja umo¿liwi³a wymianê doœwiadczeñ i stwo-
rzy³a okazjê do nawi¹zania bli¿szej wspó³pracy miêdzy
badaczami i specjalistami, którzy na co dzieñ zajmuj¹ siê
bardzo zró¿nicowanymi dziedzinami. Dyskusja, która siê wy-
wi¹za³a, trwa³a tak¿e podczas tradycyjnego spotkania przy
grillu i uroczystej kolacji.

Uczestnicy spotkania wziêli równie¿ udzia³ w cie-
kawej prezentacji przedstawiciela polskiego oddzia³u
PANanalytical, która dotyczy³a urz¹dzeñ laboratoryjnych
najnowszej generacji, oraz mieli okazjê wys³uchaæ wyk³adu
Leona Mijala, nadleœniczego z nadleœnictwa w Ustroniu,
na temat aktualnego stanu œwierczyn beskidzkich. Trady-
cyjnie odby³a siê tak¿e autokarowa wycieczka, obejmuj¹ca
m.in. zwiedzanie obiektów elektrowni pompowo-szczyto-
wej Por¹bka-¯ar znajduj¹cych siê zarówno wewn¹trz, jak i
na szczycie góry ¯ar. Podczas wycieczki mozna by³o obej-
rzeæ teren osuwiska w kolonii Prusów w Milówce, uaktyw-
nionego we wrzeœniu br., oraz Leœny Kompleks Promo-
cyjny Lasy Beskidu Œl¹skiego i wolierow¹ hodowlê g³uszca
w Jaworzynce, gdzie nadleœniczy Witold Szozda z Nadle-
œnictwa Wis³a-Czarne przybli¿y³ uczestnikom konferencji
problematykê selekcji nasion œwierków istebniañskich
oraz efekty hodowli zagro¿onego gatunku w warunkach
zbli¿onych do naturalnych.

Marek Pozzi

XIX Kongres Karpacko-Ba³kañskiej Asocjacji Geologicznej – CBGA 2010
Saloniki, Grecja, 23–26.09.2010

W dniach 23–26 wrzeœnia 2010 r. w Salonikach, w Grecji,
odby³ siê XIX Kongres Karpacko-Ba³kañskiej Asocjacji
Geologicznej (XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geo-
logical Association – CBGA 2010). Konferencja zosta³a
zorganizowana wspólnie przez Szko³ê Geologii Uniwersy-
tetu Arystotelesa w Salonikach, Greckie Towarzystwo
Geologiczne oraz Grecki Instytut Geologii i Badañ Mine-
ralogicznych. Przewodnicz¹cym tegorocznego kongresu
CBGA by³ prof. Georgios Christofides. Celem tego spo-
tkania by³o zgromadzenie akademickich i instytutowych
pracowników naukowych, badaczy przemys³owych oraz
studentów, aby mogli podzieliæ siê swoimi doœwiadczenia-
mi i wynikami badañ z zakresu nauk o Ziemi i œrodowisku.
Kongresy Karpacko-Ba³kañskiej Asocjacji Geologicznej

nale¿¹ do kongresów europejskich o bardzo d³ugich trady-
cjach. Pierwszy z nich by³ zorganizowany w Polsce (Lwów)
w 1925 r., a przedostatni w Serbii (Belgrad), w 2006 r.

Saloniki s¹ stolic¹ Grecji Pó³nocnej i drugim co do
wielkoœci miastem kraju po Atenach. Le¿¹ na po³udnio-
wym stoku góry Chortiatis, nad Zatok¹ Salonick¹ (Morze
Egejskie). Korzystne po³o¿enie i ruchliwy port od wieków
decyduj¹ o zamo¿noœci Salonik oraz ich mieszkañców.
Pocz¹tki miasta siêgaj¹ czasów Aleksandra Wielkiego
(Królestwo Macedonii, IV w. p.n.e.). Upadek Macedonii
rozpocz¹³ panowanie Rzymian i rozwój Salonik. Z czasów
rzymskich pochodzi £uk Triumfalny Galeriusza, Rotunda
œw. Jerzego oraz Forum Romanum. W czasach Cesarstwa
Bizantyjskiego Saloniki uros³y do rangi wielkiej metropolii,
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drugiej po Konstantynopolu. Do dziœ w mieœcie mo¿na
ogl¹daæ mury obronne oraz piêkne bizantyjskie koœcio³y,
nale¿¹ce do g³ównych zabytków miasta, ukryte wœród
nowoczesnych ulic, nadmorskiej promenady i eleganckich
dzielnic. Mozaiki zachowane w koœcio³ach nale¿¹ do naj-
ciekawszych poza Rawenn¹ i Konstantynopolem. Piêæ
wieków niewoli tureckiej pozostawi³o w Salonikach nie-
wiele œladów, poniewa¿ wiêkszoœæ tureckich budowli
sp³onê³a w podczas kilku po¿arów w XIX w. W 1917 r.
ogromny po¿ar ponownie strawi³ wiêksz¹ czêœæ zabudo-
wañ. W nied³ugim czasie na terenach zniszczonych po¿og¹
odbudowano miasto, ale ju¿ z nowoczeœnie zaprojektowa-
nymi ulicami i dzielnicami. Saloniki znane s¹ z bogatych
zbiorów zgromadzonych w Muzeum Archeologicznym i
Muzeum Etnograficznym. Symbolem miasta jest Bia³a
Wie¿a stoj¹ca przy nadmorskim bulwarze. Zosta³a ona
wybudowana w XV w., jako czêœæ fortyfikacji portu. Piêk-
ny widok na miasto, port, zatokê oraz Górê Olimp roztacza
siê z Akropolu.

Program naukowy CBGA 2010 zosta³ podzielony na
Special Sessions i General Sessions. W ramach Special
Sessions odby³y siê 33 sesje, które dotyczy³y szcze-
gó³owych zagadnieñ z zakresu geologii rejonu Karpacko-
Ba³kañskiego. Podczas General Sessions poruszane by³y
kwestie zebrane w nastêpuj¹cych blokach tematycznych:

� G01 – Structural Geology and Neotectonics (Geolo-
gia strukturalna i neotektonika);

� G02 – Stratigraphy and Palaeontology (Stratygrafia i
paleontologia);

� G03 – Applied Geology – Engineering Geology,
Hydrogeology, Urban Geology, etc. (Geologia sto-
sowana – geologia in¿ynierska, hydrogelogia, geo-
logia miejska, etc.);

� G04 – Mineral Sciences, Petrology, Geochemistry,
Isotope Geology and Volcanology (Nauki mineralo-
giczne, petrologia, geochemia, geologia izotopowa i
wulkanologia);

� G05 – Seismology, Geophysics and Physics of the
Earth’s Interior (Sejsmologia, geofizyka i fizyka
wnêtrza ziemi);

� G06 – Meteorology, Climatology and Atmospheric
Environment (Meteorologia, klimatologia i œrodo-
wisko atmosfery);

� G07 – Earth Sciences and Society – Teaching and
Education, Health, Sustainable Development, etc.
(Nauki o Ziemi a spo³eczeñstwo – nauka i edukacja,
zdrowie, zrównowa¿ony rozwój, etc.);

� G08 – Physical Geography, Sedimentology, Quater-
nary Geology, Karst and Speleology (Geografia
fizyczna, sedymentologia, geologia czwartorzêdu,
kras i speleologia);

� G09 – Remote Sensing and Information Technologies
in Geosciences (Teledetekcja i technologie informa-
cyjne w geonaukach);

� G10 – Marine Geology and Oceanography (Geolo-
gia morza i oceanografia);

� G11 – Environmental Geosciences (Nauki o œrodo-
wisku).
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Ryc. 1. Symbol Salonik – Bia³a Wie¿a przy nadmorskim bulwarze. Fot. A. Koz³owska



W konferencji wziê³o udzia³ 750 osób z 14 krajów
nale¿¹cych do CBGA i innych krajów europejskich oraz ze
Stanów Zjednoczonych, z Turcji, Japonii, Kanady, Nowej
Zelandii i Australii. Liczn¹ grupê stanowili Polacy, zwi¹-
zani g³ównie z oœrodkami naukowymi w Warszawie, Kra-
kowie i Sosnowcu. W ramach kongresu przyznano 100 gran-
tów dla m³odych naukowców. Wyniki badañ, przedstawio-
ne w formie referatów i posterów, zosta³y zebrane w mate-
ria³ach konferencyjnych. Sk³adaj¹ siê na nie: Book of
Abstracts, wydana w oficjalnym czasopiœmie CBGA –
Geologica Balcanica w Sofii, w Bu³garii i zawieraj¹ca
540 abstraktów, oraz Book of Proceedings (2 tomy), w któ-
rej zamieszczono ponad 130 pe³nych artyku³ów. Streszcze-
nia i inne dokumenty dotycz¹ce kongresu s¹ umieszczone
na stronie internetowej: http://www.geo.auth.gr/cbga_2010/
index.htm. Podczas kongresu polscy naukowcy wyst¹pili z
13 referatami i 19 posterami. Pod wzglêdem liczby prezen-
tacji Polska znalaz³a siê na pi¹tym miejscu po Grecji,
Rumunii, Bu³garii i Turcji.

W trakcie konferencji uczestnicy mieli mo¿liwoœæ
wys³uchania czterech wyk³adów zamawianych. Pierwszy
z nich, zatytu³owany An ancient, Greek, astronomical
computer (Staro¿ytny grecki komputer astronomiczny),
wyg³osi³ prof. I. Seiradakis podczas ceremonii otwarcia
kongresu. W kolejnych dniach spotkania mo¿na by³o wys³u-
chaæ pozosta³ych wyk³adów: Exploration for platinum-
-group elements (PGE) in the Carpathian-Balkan system
(Poszukiwanie pierwiastków grupy platyny w systemie
Karpacko-Ba³kañskim; M. Economou-Eliopoiulos z Uni-
wersytetu w Atenach, Grecja), Miocene-recent magmatism
and geodynamic processes in the Carpathian-Pannonian
region – relations with Balkan and Aegean areas (Magma-

tyzm i procesy geodynamiczne w rejonie Karpacko-Panoñ-
skim od miocenu do dziœ – zwi¹zek z obszarem ba³-
kañskim i egejskim; I. Seghedi z Instytutu Geodynamiki w
Bukareszcie, Rumunia), From local geology to global plate
tectonics (Od lokalnej geologii do globalnej tektoniki p³yt;
G.M. Stampfli z Uniwersytetu w Lozannie, Szwajcaria).

Podczas czterodniowej konferencji, w trzech salach
jednoczeœnie, odbywa³y siê tematyczne bloki prezentacji
ustnych, którym towarzyszy³y prezentacje posterowe. Zgod-
nie z harmonogramem organizatorów w ramach II i IV czê-
œci bloku tematycznego G04 (Mineral sciences, Petrology,
Geochemistry, Isotope Geology and Volcanology) autorki
przedstawi³y:

� referat Results of advanced mineralogical and geo-
chemical studies in the Carpathian mélange zone and
selected units (Wyniki zaawansowanych badañ mine-
ralogicznych i geochemicznych w strefach melan¿u
i wybranych jednostkach karpackich) – K. Jarmo³o-
wicz-Szulc, L. Jankowski;

� referat Petrological studies, isotopic and fluid inclu-
sion relations in the Miocene sandstones in the
Polish segment of the Carpathian Foredeep (Bada-
nia petrologiczne, izotopowe i badania inkluzji flu-
idalnych w piaskowcach miocenu w polskiej czêœci
zapadliska przedkarpackiego) – K. Jarmo³owicz-
Szulc, A. Koz³owska, M. Kuberska;

� poster Diagenesis of the Lower Jurassic sandstones in
Central Poland (Diageneza piaskowców dolnej jury
w œrodkowej Polsce) – A. Koz³owska, M. Kuberska.

W ramach konferencji odby³a siê tylko jedna (z czte-
rech zaplanowanych) wycieczek – Exhumation of the
West Pelagonian margin and Pindos basin emplacement
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Ryc. 2. Wysokoenergetyczne utwory plejstocenu o genezie fluwialnej z wielkoskalowym warstwowaniem przek¹tnym (Imera nad
jeziorem Polyfito, pó³nocna Grecja). Fot. M. Krobicki



(Ekshumacja zachodniej krawêdzi Pelagonii i powstanie
basenu Pindos).

XIX Kongres Karpacko-Ba³kañskiej Asocjacji Geolo-
gicznej w Grecji by³ du¿¹ i ciekaw¹ imprez¹ naukow¹,
która umo¿liwi³a wymianê informacji miêdzy specjalista-
mi z ró¿nych oœrodków. Udzia³ w konferencji pozwoli³
wszystkim uczestnikom na poszerzenie stanu wiedzy i
zapoznanie siê z aktualnymi badaniami prowadzonymi w
Karpatach i na Ba³kanach. Autorkom da³ tak¿e mo¿liwoœæ
przedyskutowania niuansów prac prowadzonych w
PIG-PIB, zaprezentowania najnowszych wyników swoich

badañ na forum miêdzynarodowym oraz zapoznania siê z
pracami innych autorów i nowymi trendami badawczymi.
Podczas spotkania przeprowadzono ciekawe i owocne dys-
kusje – zarówno w ramach obrad, jak i w kuluarach.
Wszystko to przemawia za koniecznoœci¹ uczestniczenia
pracowników Pañstwowego Instytutu Geologicznego –
Pañstwowego Instytutu Badawczego w podobnych miê-
dzynarodowych zjazdach naukowych. Kolejny kongres
CBGA odbêdzie Albanii, w 2014 r.

Katarzyna Jarmo³owicz-Szulc, Aleksandra Koz³owska &
Marta Kuberska

62. Spotkanie Miêdzynarodowego Komitetu Petrologii Wêgla
i Materii Organicznej (ICCP)

Belgrad, Serbia, 26.09–2.10.2010

Kolejna sesja naukowa Miêdzynarodowego Komitetu
Petrografii Wêgla i Materii Organicznej (International
Committee for Coal and Organic Petrology – ICCP) mia³a
miejsce w Belgradzie, w dniach 26 wrzeœnia–2 paŸdzierni-
ka 2010 r. Zosta³a ona zorganizowana przez Serbsk¹ Aka-
demiê Nauk i Umiejêtnoœci (Serbian Academy of Sciences
and Arts) oraz przez pracowników naukowych Wydzia³u
Górnictwa i Geologii Uniwersytetu w Belgradzie.

Obrady ICCP toczy³y siê w trzech komisjach, podobnie
jak w latach poprzednich, zgodnie z ustalonym schematem.
W programie sesji znalaz³y siê szczegó³owe sprawozdania

z dzia³alnoœci trzech komisji i licznych grup roboczych,
które w minionym roku wykonywa³y æwiczenia w skali
miêdzynarodowej (Round Robin). Sprawozdania te sk³ada-
li przewodnicz¹cy poszczególnych grup roboczych. Przed-
stawiali wszystkim zebranym wyniki badañ prowadzonych
w ramach ustalonych tematów.

W komisji I, tzw. ogólnej, pracowa³o piêæ grup robo-
czych. Ich cz³onkowie zajmowali siê nastêpuj¹cymi zagad-
nieniami: petrografi¹ torfów, sk³adnikiem mikroskopowym
wêgli brunatnych o nazwie suberynit, standaryzacj¹ po-
miarów refleksyjnoœci oraz nowoczesn¹ metodyk¹ badañ
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Ryc. 3. Granatonoœne gnejsy prekambryjskie pod³o¿a strefy Pelagoñskiej (okolice jeziora Polyfito, pó³nocna Grecja). Fot. M. Krobicki


