
LXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego
Budowa geologiczna regionu lubelskiego i problemy ochrony litosfery

Lublin, 29.08–1.09.2007

W dniach 29.08–1.09.2007 r. w Lublinie odby³ siê
78. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego pod
has³em Budowa geologiczna regionu lubelskiego i proble-
my ochrony litosfery. G³ównym organizatorem zjazdu by³
Oddzia³ Lubelski PTG przy istotnym wsparciu Instytutu
Nauk o Ziemi UMCS i Pañstwowego Instytutu Geologicz-
nego oraz Instytut Geologii, Geochemii i Geologicznych
Kopalin we Lwowie. Patronat honorowy nad zjazdem
obj¹³ minister œrodowiska prof. dr hab. Jan Szyszko,
g³ówny geolog kraju prof. dr hab. Mariusz-Orion Jêdrysek
oraz marsza³ek województwa lubelskiego Jaros³aw Zdroj-
kowski. Z kolei przewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjne-
go by³ prof. dr hab. M.Harasimiuk, zaœ jego zastêpcami byli
dyrektor PIG prof. dr hab. Tadeusz Peryt, geolog wojewódzki
mgr in¿. Janusz Rybicki oraz prof. UMCS dr hab. Józef
Superson.

By³ to ju¿ czwarty zjazd organizowany przez oœrodek
lubelski — i jak poprzednie — dotyczy³ aktualnych proble-
mów geologii regionu lubelskiego w szerszym ujêciu.
Zagadnienia te znalaz³y wydŸwiêk w referatach zarówno
sesji plenarnej, jak i trzech niezale¿nych sesji terenowych.

W zjeŸdzie ogó³em uczestniczy³o 100 osób. Byli to
przedstawiciele geologicznych oœrodków naukowych z
kraju i zachodniej Ukrainy. Ponadto liczn¹ grupê stanowili
specjaliœci geolodzy z ró¿nych przedsiêbiorstw poszuki-
wawczo-wydobywczych, w tym miêdzy innymi z PGNiG
(Warszawa, Sanok), Lubelskiego Wêgla SA w Bogdance
oraz z Cemexu SA (Warszawa, Che³m, Rejowiec Fabr.).

Zasadnicz¹ czêœæ spotkania poprzedzi³o Walne Zebra-
nie Delegatów poszczególnych oddzia³ów Polskiego
Towarzystwa Geologicznego, które odby³o siê w dniu
29.08.2007 r. w Instytucie Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie.

Kolejnego dnia zorganizowano jednodniow¹ sesjê ple-
narn¹. Obrady poprzedzone by³y wyst¹pieniami przewod-
nicz¹cego prof. dr. hab. M. Harasimiuka, prof. dr. hab.
A.Tukiendorfa (prorektor UMCS ds. Badañ Naukowych),
prof. dr. hab. T. Peryta oraz prof. dr. hab. M-O. Jêdryska,
który dodatkowo wyg³osi³ wyk³ad specjalny zatytu³owany
O potrzebie powo³ania Polskiej S³u¿by Geologicznej.
Ponadto, w czêœci wprowadzaj¹cej prof. dr hab. Andrzej
Paulo z r¹k przewodnicz¹cego prof. dr. hab. in¿. J. Matysz-
kiewicza otrzyma³ odznakê Honorowego Cz³onka PTG.

Sesja plenarna sk³ada³a siê z dziewiêciu zró¿nicowa-
nych tematycznie referatów, prezentuj¹cych wyniki naj-
nowszych badañ geologicznych regionu lubelskiego,
opracowanych przez nastêpuj¹ce osoby:

� Piotr Krzywiec — Nowe spojrzenie na tektonikê
regionu lubelskiego w oparciu o wyniki interpretacji
danych sejsmicznych;

� Marek Narkiewicz, Marek Jarosiñski, Piotr Krzy-
wiec, Maria I. Waksmundzka — Regionalne uwa-
runkowania rozwoju i inwersji basenu lubelskiego
w dewonie i karbonie;

� Albin Zdanowski — Rozpoznanie z³ó¿ wêgla kamien-
nego i boksytów w Lubelskim Zag³êbiu Wêglowym;

� Ma³gorzata Helcel-Weil, Józef Dziêgielowski,
Rados³aw Florek, Andrzej Maksym, Mariusz S³yœ
— Wyniki z³o¿owe dotychczasowych prac poszuki-
wawczych w Basenie Lubelskim w aspekcie nowych
mo¿liwoœci poszukiwañ z³ó¿ wêglowodorów;

� Jolanta Œwidrowska — Kreda Lubelszczyzny —
sedymentacja i jej tektoniczne uwarunkowania;

� Marian Harasimiuk — Regresja morza górnokredowo-
paleoceñskiego z regionu lubelskiego;

� Anna Wysocka, Marek Jasionowski, Tadeusz Peryt
— Miocen Roztocza;

� Joanna Piniñska — Górnictwo skalne jako sk³adnik
geologiczny dziedzictwa kulturowego regionu lubel-
skiego;

� Zdzis³aw Michalczyk, Stanis³aw Chmiel, Janusz
Chmielewski, Marek Turczyñski — Hydrologiczne
konsekwencje eksploatacji z³o¿a wêgla kamiennego
w rejonie Bogdanki (LZW).

Ponadto, w sesji popo³udniowej zosta³y wyg³oszone
cztery referaty, œciœle powi¹zane z g³ównym has³em zjaz-
du, zg³oszone przez niezale¿nych uczestników konferen-
cji:

� Witolda Zuchiewicza — Aktywne uskoki Polski;
� Bronis³awa Jendryka-Fuglewicza — Kambr Lubelsz-

czyzny na podstawie badañ ramienionogów;
� Barbarê Olszewsk¹ — Mikroskamienia³oœci i wiek

utworów górnej jury i dolnej kredy Lubelszczyzny na
podstawie badañ p³ytek cienkich;

� Wojciecha Zg³obickiego, Teresê Brzeziñska-Wójcik,
Leszka Gawrysiaka, Mariana Harasimiuka — Stano-
wiska geomorfologiczne regionu lubelskiego jako
narzêdzie rozwoju geoturystyki.

W dwóch kolejnych dniach zjazdu (31 sierpnia–1 wrzeœnia)
uczestnicy mogli wzi¹æ udzia³ w wybranej, jednej z trzech,
sesji terenowych. Zgodnie z programem organizatorzy
przewidzieli przeprowadzenie niezale¿nych, zró¿nicowa-
nych tematycznie sesji, realizowanych w ró¿nych czê-
œciach regionu lubelskiego i terenach przyleg³ych.

Jednodniowa sesja zatytu³owana Problemy ochrony
litosfery w Ma³opolskim Prze³omie Wis³y, kierowana przez
dr J. Warown¹, by³a realizowana w skrajnie zachodniej
czêœci Wy¿. Lubelskiej w bezpoœrednim s¹siedztwie doli-
ny Wis³y. Prezentowane punkty na trasie obejmowa³y
przede wszystkim zagadnienia geologii i tektoniki masywu
mezo-kenozoicznego oraz ochrony georó¿norodnoœci tego
obszaru. Zagadnienia te omawiane by³y m.in. w obrêbie
doliny Wis³y œrodkowej przy ujœciu Kamiennej, w rezer-
wacie Skarpa Dobrska, w rowie tektonicznym w Kociano-
wie, przy kompleksie martwicowym w Rogowie oraz w
póŸnoglacjalnym polu wydmowym w Kosiorowie.

Z kolei pozosta³e dwie dwudniowe sesje realizowane
by³y we wschodniej i po³udniowej czêœci regionu
lubelskiego. Pierwsza z nich zatytu³owana Surowce ener-
getyczne i dla przemys³u cementowego na obszarze lubel-
sko-wo³yñskim odby³a siê pod kierownictwem dr. R. Do-
browolskiego przy istotnym wk³adzie ukraiñskich
wspó³organizatorów zjazdu. Sesja ta koncentrowa³a siê na
zagadnieniach rozmieszczenia i mo¿liwoœci eksploatacji
wêgla kamiennego dla potrzeb kopalni Lwowsko-
Wo³yñskiego i Lubelskiego Zag³êbia Wêglowego, cemen-
towi w Che³mie i Rejowcu Fabrycznym oraz gazu ziemne-
go w Œwidniku Du¿ym. Dodatkowo problematyka tej sesji
wzbogacona zosta³a o zagadnienia paleogeografii i geome-
chaniki utworów kredowych oraz o charakterystykê trans-
gresji l¹dolodu odrzañskiego na obszar przedpola Wy¿yny
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Lubelskiej, zapisanej w osadach dostêpnych w zwiedza-
nych kopalniach. Interesuj¹cym zagadnieniem prezento-
wanym uczestnikom wycieczki by³a równie¿ mo¿liwoœæ
obserwacji przekszta³ceñ rzeŸby terenu i stosunków wod-
nych w rejonach eksploatacji wêgla kamiennego.

Trzecia sesja terenowa by³a kierowana przez dr T. Brze-
ziñsk¹-Wójcik i realizowana pod has³em Neogen Roztocza
i pó³nocnej czêœci zapadliska przedkarpackiego i jego
zasoby surowcowe. Prezentowana tematyka dotyczy³a bar-
dzo zró¿nicowanych zagadnieñ. Miêdzy innymi uczestni-
cy zostali zaznajomieni z najnowszymi wynikami badañ
nad tektonik¹ górotworu Roztocza wraz z przyleg³ymi
mezoregionami w oparciu g³ównie o analizy strukturalne i
dane geofizyczne. W poszczególnych punktach trasy omó-

wiono geologiê i paleogeografiê neogenu oraz przedsta-
wiono mo¿liwoœci eksploatacji górniczej wêglowodorów i
siarki na zwiedzanym obszarze. Punktami wybitnie intere-
suj¹cymi uczestników by³y ponadto skrzemienia³e pnie

drzew dostêpne w rejonie Siedlisk na Roztoczu Rawskim
oraz obiekty i wody lecznicze w uzdrowisku Horyniec.
Ponadto uczestnicy zjazdu zostali zapoznani z projektem
Miêdzynarodowego Rezerwatu Biosfery Roztocze, plano-
wanym do utworzenia na pograniczu polsko-ukraiñskim.

Specjalnie na zjazd przygotowana zosta³a monografia geo-
logiczna o tytule zgodnym z jego has³em przewodnim Budowa
geologiczna regionu lubelskiego i problemy ochrony litosfery.
Obejmuje ona pe³ne teksty materia³ów prezentowanych po
czêœci w sesji plenarnej oraz podczas sesji terenowych.

Z informacji wstêpnych wiadomo, ¿e LXXXVIII Zjazd
PTG w Lublinie by³ ostatnim zjazdem Towarzystwa w
dotychczasowym zwyczaju. Kolejne spotkania cz³onków
PTG odbywaæ siê bêd¹ rzadziej ni¿ dotychczas corocznie.

Ponadto zyskaj¹ one rangê kongresów skierowanych tak¿e
do miêdzynarodowego œrodowiska geologicznego. G³ównym
organizatorem przysz³orocznej konferencji bêdzie oœrodek
krakowski.

Marian Harasimiuk & Przemys³aw Mroczek
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Ryc. 3. Zdjêcie zbiorowe uczestników zjazdu przed Instytutem Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie. Fot. W. Zg³obicki

Ryc. 1. Uczestnicy sesji terenowej Surowce energetyczne i dla

przemys³u cementowego na obszarze lubelsko-wo³yñskim przy glaci-
tektonicznie zdeformowanym ods³oniêciu margli w Rejowcu. Fot.
S. Terpi³owski

Ryc. 2. Uczestnicy sesji terenowej Neogen Roztocza i pó³nocnej

czêœci zapadliska przedkarpackiego i jego zasoby surowcowe pod-
czas zwiedzania kopalni gazu w Biszczy. Fot. T. Brzeziñska-
Wójcik


