
Sprawozdanie z III Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej

Geologia stosowana i ochrona œrodowiska

Suchedniów, 15.06.2007

III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna Geolo-

gia stosowana i ochrona œrodowiska, zorganizowana w
ramach Jubileuszu: 55-lecia Przedsiêbiorstwa Geologicz-
nego w Kielcach i 15-lecia Hydrogeotechniki, odby³a siê
15.06.2007 r. w Suchedniowie ko³o Kielc.

W konferencji uczestniczyli naukowcy i praktycy z
Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie, Politechniki Czêstochowskiej, Instytutu
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie, Dowództwa Si³ Powietrz-
nych oraz pracownicy obydwu spó³ek. W ramach konfe-
rencji zaprezentowano wyniki wybranych tematów z 15-
letniej wspó³pracy œrodowisk naukowych z ww. firmami,
które znalaz³y praktyczne wykorzystanie.

W sesji I pt. Technologie oczyszczania œrodowiska, któ-
rej przewodniczyli prof. dr hab. Maria £ebkowska i prof.
dr hab. in¿. Andrzej Szczepañski, zaprezentowano szeœæ
referatów.

Referat Hydrogeologiczne i techniczne uwarunkowa-

nia rekultywacji wyrobiska pomarglowego Górka w Trzebi-

ni wype³nionego odpadami przygotowali wspólnie:
prof. dr hab. in¿. Grzegorz Malina, prof. dr hab. Jerzy Fija³,
mgr in¿. Dorota Gie³¿ecka-M¹dry, mgr in¿. Maciej Jêcza-
lik i dr in¿. Piotr Calicki. Wyrobisko pomarglowe Górka,
wype³nione odpadami sta³ymi i alkalicznymi odciekami, o
pH 11 — 13, w iloœci 300 000 m3, stanowi od kilkudziesiê-
ciu lat powa¿ne zagro¿enie dla jakoœci wód powierzchnio-
wych i podziemnych oraz dla miasta Trzebinia.
Dotychczasowe próby rekultywacji wyrobiska mia³y cha-
rakter doraŸny i tylko czasowo ogranicza³y mo¿liwy
wyciek odcieków ze zbiornika. Zaprezentowany projekt
rekultywacji ma charakter kompleksowy: spe³niaj¹c pod-
stawowe zasady proekologiczne gospodarki odpadami,
prezentuje indywidualne podejœcie do skali zanieczyszcze-
nia i zagro¿enia. Koñcowym efektem rekultywacji bêdzie
udostêpniony spo³eczeñstwu zrewitalizowany teren
poprzemys³owy, pe³ni¹cy funkcjê wypoczynkowo-rekre-
acyjn¹ (park, zieleniec, teren zielony).

Dr hab. in¿. El¿bieta Pietrzyk-Sokulska, w wyst¹pieniu
Kryteria waloryzacji i kierunki adaptacji kamienio³omów

po eksploatacji kopalin skalnych czynnikiem aktywi-

zuj¹cym rozwój, w oparciu o dane z regionu œwiêtokrzy-
skiego, przedstawi³a mo¿liwoœci zagospodarowania
wyrobisk. Region œwiêtokrzyski, z uwagi na uwarunkowa-
nia geologiczne, by³ w XIX i XX wieku miejscem inten-
sywnej eksploatacji metodami odkrywkowymi z³ó¿
surowców skalnych: wêglanowych i krzemionkowych.
W rezultacie powsta³y liczne wyrobiska poeksploatacyjne
i towarzysz¹ce im ha³dy odpadów pokopalnianych. Prele-
gentka przedstawi³a praktyczne mo¿liwoœci zagospodaro-
wania wyrobisk poeksploatacyjnych oraz poda³a
przyk³ady ju¿ zagospodarowanych kamienio³omów z
regionu œwiêtokrzyskiego.

Referat dotycz¹cy Zarz¹dzania ryzykiem zanieczysz-

czenia œrodowiska gruntowo-wodnego na lotniskach woj-

skowych: zabezpieczenie, ochrona, minimalizacja skutków

przygotowali pp³k. dr in¿. Robert WoŸniak i dr in¿. Jolanta
Kwiatkowska. Lotniska wojskowe, ze wzglêdu na charak-
ter funkcjonalny, stanowi¹ sta³e potencjalne zagro¿enie
zanieczyszczenia œrodowiska gruntowo-wodnego, g³ównie
substancjami ropopochodnymi. Podstaw¹ efektywnego
zarz¹dzania lotniskami wojskowymi jest identyfikacja
zanieczyszczeñ, inwentaryzacja ognisk zanieczyszczeñ,
ocena przewidywanych zagro¿eñ, okreœlenie poziomu
ryzyka zdrowotnego i œrodowiskowego mo¿liwego do
zaakceptowania. Celem pracy by³o wskazanie potrzeby
stosowania zintegrowanego systemu zarz¹dzania terenami
lotnisk wojskowych w oparciu o analizê ryzyka œrodowi-
skowego, szczególnie w zakresie ochrony œrodowiska
gruntowo-wodnego, z uwzglêdnieniem: monitoringu jako-
œci gruntu i wód podziemnych, sprawozdawczoœci, infor-
macji dla urzêdów, wyników badañ naukowych oraz
kryteriów i kolejnoœci dzia³añ niezbêdnych do realizacji
takiego systemu zarz¹dzania.

Referat Perspektywy wykorzystania wielofunkcyjnych

materia³ów kompozytowych i nanokompozytowych w pro-

cesach detoksykacji ska¿onych œrodowisk gruntowo-wod-

nych zosta³ przygotowany przez prof. dr. hab. Jerzego
Fija³a. W ci¹gu ostatnich kilkunastu lat w wielu dziedzi-
nach nauki i technologiach obserwuje siê lawinowy wzrost
zainteresowania now¹ grup¹ materia³ów i tworzyw, które
zosta³y nazwane wielofunkcyjnymi kompozytami lub
nanokompozytami. S¹ to materia³y wielofazowe, z³o¿one
zarówno z drobnodyspersyjnych cz¹stek substancji
sta³ych, jak i te¿ czêsto z cz¹stek reprezentuj¹cych ró¿ne
stany skupienia: sta³y, ciek³y, jak te¿ gazowy. Ukierunko-
wane na zastosowanie w ochronie œrodowiska s¹ nie tylko
obiektem intensywnych badañ, lecz s¹ tak¿e coraz czêœciej
aplikowane w technologiach. Wykazano ich przydatnoœæ
do oczyszczania emisji gazowych, usuwania zwi¹zków
toksycznych ze œrodowisk wodnych, a tak¿e w remediacji
ska¿onych gleb i gruntów. W technologii projektowej
wa¿ne jest indywidualne podejœcie do ka¿dego problemu
(rodzaju i skali zanieczyszczenia), niezbêdne dla osi¹gniê-
cia za³o¿onego efektu ekologicznego.

Temat Remediacja osadów morenowych — Projekt

STRESOIL przedstawili dr in¿. Tomasz Kasela i mgr in¿. Mar-
cin ¯abiñski. Projekt STRESOIL jest przyk³adem miêdzy-
narodowej wspó³pracy w ramach UE zespo³ów
naukowców i praktyków, przygotowuj¹cych nowe „narzê-
dzia” w technologii likwidacji zanieczyszczeñ w utworach
morenowych i zwa³owych, trudnych do realizacji z uwagi
na ich charakter litologiczny. Celem badañ jest wypraco-
wanie efektywnych metod oczyszczania drobnoziarnistych
osadów polodowcowych zanieczyszczonych substancjami
ropopochodnymi (SR), g³ównie faz¹ rezydualn¹ SR,
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wystêpuj¹c¹ w gruntach, a tak¿e lekkimi cieczami orga-
nicznymi niemieszaj¹cymi siê z wod¹ (LNAPL — Light
Non Aqueous Phase Liquids), wystêpuj¹cymi jako tzw.
produkt wolny. Ide¹ projektu jest zwiêkszenie efektywno-
œci remediacji poprzez wykorzystanie techniki szczelino-
wania hydraulicznego. W wyniku tego procesu system
naturalnych szczelin w gruncie zostaje po³¹czony za
poœrednictwem sztucznych szczelin ze studniami technolo-
gicznymi. Tak stworzony uk³ad szczelin w gruntach s³abo
przepuszczalnych powinien umo¿liwiæ zastosowanie tra-
dycyjnych technik remediacji metodami in situ.

Mgr in¿. Marek Szrek w prezentacji pt. Instalacja do

oczyszczania gruntu metod¹ selektywnej remediacji przed-
stawi³ efekt wieloletnich prac i doœwiadczeñ podczas
oczyszczania œrodowiska gruntowo-wodnego. Metoda
Selektywnej Remediacji (SRM — Selective Remedation
Method) umo¿liwia kompleksowe oczyszczanie œrodowi-
ska wodno-gruntowego z zanieczyszczeñ zwi¹zkami chlo-
rowcopochodnymi i ropopochodnymi (wêglowodorami
lekkimi) w warunkach in situ. Proces oczyszczania jest
realizowany za poœrednictwem wielofunkcyjnych otwo-

rów technologicznych, które rozmieszczone s¹ równomier-
nie na zanieczyszczonym obszarze i tworz¹ w planie regu-
larn¹ siatkê. Otwory sprzê¿one s¹ ze specjalistyczn¹ stacj¹
oczyszczania wody i powietrza porowego. Zastosowanie
metody SRM mo¿liwe jest w gruntach o zró¿nicowanej
przepuszczalnoœci, jak i zmiennej przewodnoœci warstwy
wodonoœnej.

W sesji II pt. Z³o¿a wód leczniczych i termalnych dla

uzdrowiska Busko-Zdrój, której przewodniczyli prof. dr
hab. Jerzy Fija³ i prof. dr hab. in¿. Grzegorz Malina, zosta³y
przedstawione trzy referaty.

W referacie Lecznicze wody siarczkowe z miejscowoœci

Las Winiarski ko³o Buska-Zdroju, przygotowanym przez
prof. dr. hab. in¿. Andrzeja Szczepañskiego i mgr in¿.
Bogus³awa Porwisza, na tle warunków regionalnych, scha-
rakteryzowane zosta³o nowe z³o¿e wód leczniczych Las

Winiarski. Wody siarczkowe s¹ szczególnym rodzajem
wód podziemnych, którym swoistoœæ nadaje siarkowodór
(H2S), odgrywaj¹cy zasadnicz¹ rolê jako czynnik leczni-
czy. W referacie nakreœlona zosta³a tak¿e interesuj¹ca w
skali regionalnej perspektywa, jak¹ jest mo¿liwoœæ stwo-
rzenia ca³ego systemu leczniczo-rekreacyjnego w tej czê-
œci województwa. Wystêpowanie p³ytko wód
siarczkowych, g³êbiej solanek o charakterze leczniczym
oraz wód podziemnych o wysokiej temperaturze, stwarza
znakomite warunki do jego stworzenia, wraz z perspek-
tyw¹ kompleksowego zagospodarowania terenu o dobrych
warunkach klimatycznych, walorach krajoznawczo-tury-
stycznych i leczniczo-rekreacyjnych.

Prof. dr hab. Maria £ebkowska i dr Ewa Karwowska w
referacie pt. Mikroorganizmy w wodach siarczkowych

przedstawi³y problem wód siarczkowych s³u¿¹cych do
celów medycznych, w których okresowo mog¹ wystêpo-
waæ mikroorganizmy. Wyniki badañ bakteriologicznych
wody z ujêcia Las Winiarski I, przeprowadzone w 2006 i
2007 r. wykaza³y, ¿e woda odpowiada pod wzglêdem bak-
teriologicznym warunkom okreœlonym w Rozporz¹dzeniu
Ministra Zdrowia z 13.04.2006 r. w sprawie zakresu badañ
niezbêdnych do ustalenia w³aœciwoœci leczniczych natural-
nych surowców leczniczych i w³aœciwoœci leczniczych kli-
matu, kryteriów ich oceny oraz wzoru œwiadectwa
potwierdzaj¹cego te w³aœciwoœci (Dz. U. Nr 80, poz. 265).
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Ryc. 4. Przewodnicz¹cy sesji II pt. Z³o¿a wód leczniczych i ter-
malnych dla uzdrowiska Busko-Zdrój prof. dr hab. Jerzy Fija³ z
AGH w Krakowie (z lewej) i prof. dr hab. in¿. Grzegorz Malina z
Politechniki Czêstochowskiej

Ryc. 3. Wyst¹pienie prof. dr. hab.
in¿. Andrzeja Szczepañskiego z
AGH w Krakowie podczas referatu
Lecznicze wody siarczkowe z miej-
scowoœci Las Winiarski ko³o
Buska-Zdroju

Ryc. 2. Wyst¹pienie prof. dr. hab.
in¿. Grzegorza Maliny z Politechniki
Czêstochowskiej podczas referatu
Z³o¿a wód leczniczych i termalnych
dla uzdrowiska Busko-Zdrój

Ryc. 1. Wyst¹pienie prof. dr hab. in¿. Marii £ebkowskiej z Politech-
niki Warszawskiej podczas referatu pt. Mikroorganizmy w wodach
siarczkowych. Obok przys³uchuj¹cy siê prof. dr hab. in¿. Andrzej
Szczepañski z AGH w Krakowie. Wszystkie fot. M. Piotrowski



Ostatnia z prezentacji pt. Mo¿liwoœci wykorzystania

wód geotermalnych w rejonie Buska zosta³a przygotowana
przez dr. hab. in¿. Antoniego Barbackiego. Prognozy roz-
woju rynku energii w krajach Unii Europejskiej przewiduj¹
wzrost udzia³u odnawialnych Ÿróde³ energii z obecnych
6 % (w Polsce oko³o 3 %) do 12 % w 2010 r. W przyjêtej
przez rz¹d Polski we wrzeœniu 2000 r. Strategii rozwoju

energetyki odnawialnej zak³ada siê zwiêkszenie udzia³u
energii pochodz¹cej ze Ÿróde³ odnawialnych w bilansie
paliwowo-energetycznym kraju do 7,5 % w 2010 r. i do
14 % w 2020 r. w strukturze zu¿ycia noœników pierwot-
nych. Spoœród ró¿nych rodzajów energii odnawialnych,
mo¿liwych do pozyskania i zagospodarowania w Polsce,
wa¿na mo¿e byæ energia geotermalna. Podziemne wody
geotermalne, jako czysty ekologicznie noœnik energii,

mog¹ odegraæ istotn¹ rolê w wielu rejonach Polski. W tym
kontekœcie równie¿ w rejonie Buska wykorzystanie wód
geotermalnych mo¿e byæ uzasadnione, nie tylko w aspek-
cie ciep³owniczym, ale równie¿ (a mo¿e g³ównie) — bal-
neorekreacyjnym. Zbiorniki wód geotermalnych w rejonie
Buska, o potencjalnych mo¿liwoœciach wykorzystania w
geotermii, zwi¹zane s¹ z utworami cenomanu, jury górnej i
dewonu. Maj¹c na uwadze temperatury i wydajnoœci wód,
zbiornik cenomañski jest szczególnie predestynowany do
wykorzystania w balneorekreacji. Istotny jest przy tym
walor leczniczy wód tego zbiornika.

Wszystkie referaty, zaprezentowane podczas III KKNT
Geologia stosowana i ochrona œrodowiska, zosta³y opubli-
kowane.

Piotr Calicki

Miêdzynarodowe Sympozjum Paleobotaniczne
Paleobotanika i ewolucja œwiata roœlinnego — niektóre aktualne zagadnienia

Pary¿, 23–25.05.2007

W dniach 23–25 maja w Pary¿u odby³o siê Miêdzyna-
rodowe Sympozjum Paleobotaniczne Paleobotanika i

ewolucja œwiata roœlinnego — niektóre aktualne zagadnie-

nia. G³ównym organizatorem sympozjum by³a Katedra
Biologii Historycznej i Ewolucjonizmu Collège de France,

w którego gmachu toczy³y siê obrady. Wspó³organizatora-
mi by³y Francuskojêzyczna Organizacja Paleobotaniczna
(OFP — Organisation francophone de Paléobotanique)
oraz sekcja paleobotaniczna Towarzystwa Linneuszows-
kiego w Londynie (Linnaean Society — Palaeobotany Spe-

cialist Group). W konferencji wziê³o udzia³ kilkudziesiê-
ciu paleobotaników z Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii,
Stanów Zjednoczonych, Belgii, Holandii, Czech i Polski
(ni¿ej podpisany). Obrady sympozjum toczy³y siê w jêzy-
kach francuskim i angielskim.

Collège de France, za³o¿ony w 1530 r. przez króla
Franciszka I, to instytucja bardzo swoista, nie maj¹ca
odpowiedników poza Francj¹. Dzieli siê na 52 katedry, na
których czele stoj¹ profesorowie tytularni, wybierani przez
wszystkich aktywnych cz³onków CdF po zwolnieniu siê
jednej z katedr. Cech¹ charakterystyczn¹ tej instytucji jest
to, ¿e katedry nie maj¹ sta³ych nazw — za ka¿dym razem
nowo wybrany profesor sam definiuje domenê, któr¹ siê
bêdzie zajmowa³. W ka¿dej katedrze prowadzi siê badania
naukowe, ale profesorowie zobowi¹zani s¹ równie¿ do
nauczania. Collège de France ³¹czy wiêc elementy korpo-
racji uczonych, instytucji prowadz¹cej badania podstawo-
we i szko³y wy¿szej.

W inauguracyjnym przemówieniu profesor w Katedrze

Biologii Historycznej i Ewolucjonizmu Armand de Ricqlès
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Ryc. 1. Uczestnicy sympozjum na jednym z dziedziñców Collège de France. Fot. dostarczona przez organizatorów
sympozjum


