
Warsztaty terenowe Eurogranites 2007 — Granitoids in Poland
Wroc³aw-Karpacz-Kraków-Zakopane, 1–6.09.2007

W dniach 1–6 wrzeœnia br.
odbywa³a siê w Polsce miêdzy-
narodowa cykliczna konferen-
cja Eurogranites 2007. Po raz
pierwszy organizatorami konfe-
rencji plenarnej oraz warszta-
tów terenowych byli geolodzy z
naszego kraju.

Ideê dorocznych spotkañ terenowych EUROGRANITES
rozwinêli badacze z Francji — profesorowie Jean Didier i
Jean Lameyere w latach 70-tych. A¿ do chwili obecnej s¹
one organizowane ka¿dego roku we wrzeœniu, w jednym z
krajów Europy. Aktualnie koordynatorem spotkañ jest
prof. Bernard Bonin z Uniwersytetu Paris-Sud we Francji.

Zgodnie z g³ówn¹ ide¹ pomys³odawców, celem takiej
konferencji jest dok³adna prezentacja kontekstu geologicz-
nego, osi¹gniêæ badawczych i problemów zwi¹zanych z
lokalnymi granitoidami, charakterystycznymi dla konkret-
nego regionu Europy. Tego rodzaju prezentacji dokonuj¹
zawsze gospodarze konferencji, bêd¹c jednoczeœnie prze-
wodnikami w trakcie trwania warsztatów terenowych,
praktycznie zaznajamiaj¹c przedstawicieli ró¿nych oœrod-
ków naukowych, zaanga¿owanych w badania nad ska³ami
granitoidowymi, z aktualn¹ problematyk¹ i specyfik¹ gra-
nitoidów w danym regionie.

Terenowe obserwacje po³¹czone z referatami podsu-
mowuj¹cymi dostêpny stan wiedzy petrogenetycznej
pozwalaj¹ na lepsze zrozumienie ewolucji ska³ z punktu
widzenia paleogeografii, tektoniki i procesów wtórnych.
Konfrontacja i dyskusja w szerokim gronie specjalistów,
w³aœnie bezpoœrednio w ods³oniêciach, na temat charakte-
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Ryc. 2. Uczestnicy konferencji Eurogranites 2007 w auli Leopoldina na Uniwersytecie Wroc³awskim. Fot. B. Bagiñski

Ryc. 1. Powitanie uczestników konferencji EUROGRANITES 2007
przez doc. Janinê Wiszniewsk¹ z PIG oraz dr. Bogus³awa Bagiñskiego
z Uniwersytetu Warszawskiego w auli Leopoldina na Uniwersytecie
Wroc³awskim. Fot. S. Mikulski



rystycznych magmowych struktur w masywach granito-
wych, pochodzenia zonalnoœci plutonów, obecnoœci
enklaw, procesów parcjanego topienia, zjawiska mixin-
gu/minglingu, zmiennoœci sk³adu mineralnego i chemicz-
nego granitów w odniesieniu do ska³ Ÿród³owych, a tak¿e
ocena ska³ granitoidowych pod k¹tem ich surowcowej u¿y-
tecznoœci, to jedna z cenniejszych form wymiany informa-
cji i wzbogacania stanu wiedzy, jak¹ niesie ze sob¹
nietypowa formu³a spotkañ eurogranitowych.

Z bezpoœredni¹ organizacj¹ konferencji Eurogranites’2007
w Polsce zwi¹zani byli pracownicy kilku oœrodków nauko-
wych, w tym Pañstwowego Instytutu Geologicznego,
Wydzia³u Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytu-
tu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Instytutu
Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wroc³awskiego,
Wydzia³u Geologii Uniwersytetu Œl¹skiego.

Doskona³a wspó³praca i ogromne zaanga¿owanie wielu
osób, a szczególnie: doc. dr hab. Janiny Wiszniewskiej,
dr. Stanis³awa Mikulskiego i mgr Ewy Krzemiñskiej
(PIG); dr. hab. Andrzeja Koz³owskiego, dr. Bogus³awa
Bagiñskiego i dr hab. Edyty Jurewicz (WG UW); prof.
Micha³a Mierzejewskiego, prof. Paw³a Aleksandrowskie-
go, prof. Piotra Guni i prof. Piotra Migonia, dr. Boles³awa
Wajsprycha, dr. Krzysztofa Turniaka, dr. Dawida Bia³ka,
(ING UWr); dr Aleksandry Gawêdy, dr Justyny Ciesielczuk
i dr Jolanty Burdy (WG UŒl.) oraz dr Moniki Kusiak i dr
Justyny Domañskiej (ING PAN) umo¿liwi³o zaprezento-
wanie najistotniejszych zagadnieñ petrogenezy ska³ gra-
nitoidowych i aktywnoœci magmowej na obszarze Polski
od paleoproterozoiku po paleozoik.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ró¿nych
oœrodków naukowych z 15 pañstw, w tym tak¿e z krajów
pozaeuropejskich: USA (Kalifornia, Teksas), Kanada,
Japonia oraz Australia. Po raz pierwszy w historii warszta-
tów eurogranitowych, dziêki pe³nemu finansowaniu ze
œrodków pomocowych Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych, w spotkaniu wziêli udzia³ geolodzy z Ukrainy i
Bia³orusi.

Pierwszy dzieñ konferencji rozpocz¹³ siê w gmachu
Rektoratu Uniwersytetu Wroc³awskiego, w s³awnej auli
Leopoldina. W imieniu Komitetu Organizacyjnego goœci
powitali: J. Wiszniewska (PIG) oraz B. Bagiñski (WG UW)
(ryc. 1). Dziekan Wydzia³u Nauk o Ziemi i Kszta³towania
Œrodowiska, cz³onek Komitetu Honorowego konferencji,
prof. Stanis³aw Staœko, przybli¿y³ uczestnikom wspania³¹
historiê Uniwersytetu Wroc³awskiego, w tym mniej znane
zwi¹zki z szerokim gronem noblistów, aktualne dokona-
nia Wydzia³u Nauk o Ziemi oraz historiê samej auli
Leopoldina. Na zakoñczenie uroczystoœci g³os zabra³
cz³onek Komitetu Honorowego prof. Alfred Majerowicz,
który powita³ uczestników konferencji w jêzyku francu-
skim, a tak¿e omówi³ znaczenie „wroc³awskiej szko³y”
petrograficznej i jej dorobek w rozpoznawaniu granitów
sudeckich. Zakoñczeniem czêœci oficjalnej by³o
pami¹tkowe zdjêcie na tle piêknej, goœcinnej auli Leopol-
dina (ryc. 2.).

W trakcie sesji plenarnej, która odby³a siê w Sali Rze-
wuskiego na Wydziale Fizyki, wyg³oszone zosta³y trzy
wprowadzaj¹ce wyk³ady, które naœwietli³y podstawowe

zagadnienia genetyczne granitoidów polskich ró¿nego
wieku na tle z³o¿onej geologii Polski. Przewodnictwo sesji
obj¹³ prof. Bernard Bonin z Pary¿a, który w krótkim wstê-
pie przedstawi³ historiê i ideê corocznie odbywaj¹cych siê
konferencji i warsztatów eurogranitowych w ró¿nych kra-
jach Europy.

Problematykê petrologii najstarszych granitoidów w
Polsce przedstawi³a doc. Janina Wiszniewska w referacie
wspó³autorskim z mgr Ew¹ Krzeminsk¹, omawiaj¹c rezul-
taty badañ geochemicznych i geochronologicznych pale-
oproterozoicznych granitoidów pochodz¹cych z czterech
g³êbokich otworów wiertniczych, zlokalizowanych na
obszarze pó³nocno-wschodniej Polski, wraz z now¹ inter-
pretacj¹ i implikacjami paleotektonicznymi. PóŸnopaleo-
proterozoiczne (1,83–1,80 mld) granitoidy o cechach wul-
kanicznego ³uku (VAG) z rejonu Rajska, Pietkowa, Oku-
niewa zmieniaj¹ obraz prekambryjskiego paleoœrodowiska
w centralnej czêœci NE Polski i znacz¹co wpisuj¹ siê w
ewolucjê orogenu swekofeñskiego na obszerze po³udnio-
wej Fennoskandii.

Jako kolejne zagadnienie z pod³o¿a krystalicznego NE
Polski zaprezentowana zosta³a najnowsza petrogenetyczna
interpretacja oznaczeñ geochemicznych i izotopowych
g³ównych typów granitoidowych ska³ felzytowych i
poœrednich, towarzysz¹cych masywom anortozytowym w
mezoproterozoicznym (1,55–1,50 mld) kompleksie ma-
zurskim.

Doskona³ym wprowadzeniem w problematykê granitoi-
dów sudeckich sta³ siê wyk³ad prof. Paw³a Aleksandrows-
kiego, przedstawiaj¹cy t³o geologiczne i skomplikowan¹
ewolucjê tektoniczn¹ obszaru Sudetów i ich przedgórza.
Struktura paleozoicznych Sudetów, stanowi¹c integraln¹
czêœæ orogenu waryscyjskiego, tworzy³a siê podczas wie-
loetapowej kolizji Gondwany i Laurazji, w czasie od póŸ-
nego dewonu do póŸnego karbonu. Wystêpuj¹ tu
elementy przedkarboñskich sukcesji wulkaniczno-osado-
wych z magmatyzmem neoproterozoicznym (kadoms-
kim), kambryjsko-ordowickim, sylurskim i dewoñskim
(eowaryscyjskim). Znane granitoidy ³u¿yckie, w tym gra-
nodioryty zawidowskie, reprezentuj¹ kadomski epizod
magmowy, podczas gdy np. masywy granitognejsowe
Gór Izerskich, Bystrzyckich i Orlickich oraz Œnie¿nika
utworzy³y siê podczas póŸnokambryjsko-wczesnoordo-
wickiego ryftingu kontynentalnego obrze¿a Gondwany.
Kluczowa dla obszaru Sudetów waryscyjska aktywnoœæ
magmowa jest zwi¹zana z dwoma g³ównymi epizodami.
W Sudetach œrodkowych oraz w s¹siedztwie strefy
uskoku Odry rozproszone s¹ liczne intruzje wczesnokarbo-
ñskie, w tym cia³a granitoidów Niemczy i Jawornika, czy
masywy granitoidowe k³odzko-z³otostocki i kudowski. Z
póŸ- nokarboñskim epizodem zwi¹zane s¹ potê¿niejsze
rozmiarami cia³a magmowe, takie jak plutony Karkono-
szy, Strzegomia-Sobótki oraz Strzelina ze sw¹ szerok¹
aureol¹ kontaktow¹, a tak¿e subwulkaniczna intruzja
¯elaŸniaka. Wiêkszoœæ tych granitoidów zosta³a wytypo-
wana do szerszej, szczegó³owej prezentacji w trakcie
zajêæ terenowych konferencji.

W ostatnim, trzecim wyk³adzie dr Jolanta Burda przy-
bli¿y³a podstawowe zagadnienia petrogenezy i geochrono-
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logii granitoidów tatrzañskich. Geograficzny i mor-
fologiczny podzia³ na Tatry zachodnie i wschodnie (Wyso-
kie) ma œcis³y zwi¹zek z odmienn¹ budow¹ geologiczn¹ i
histori¹ rozwoju. Waryscyjska intruzja dwumikowych gra-
nodiorytów i tonalitów Rohaczy (350–360 mln) obok
os³ony ortognejsów i najm³odszych anatektycznych alaski-
tów (341 mln), sk³ada siê na obraz zachodniej czêœci Tatr.
Porfirowe granity i monzogranity Tatr Wysokich,
buduj¹ce rejon Morskiego Oka, Miêguszowieckich szczy-
tów, Koñczyst¹ i Rysy, reprezentuj¹ m³odszy finalny epi-
zod aktywnoœci magmowej (314 mln lat). Generalnie
granitoi- dy tatrzañskie zwi¹zane by³y z d³ugotrwa³¹ i
z³o¿on¹ histori¹ aktywnego brzegu kontynentu Armoryki,
rozpoczêt¹ epizodem wczesnowaryscyjskiej subdukcji
(381–361 mln).

Sesja plenarna zakoñczy³a siê wizyt¹ w Muzeum Mine-
ralogicznym z bogat¹ kolekcj¹ minera³ów sudeckich, a
nastêpnie w Muzeum Geologicznym Wydzia³u Nauk o

Ziemi, gdzie dr Boles³aw Wajsprych barwnie przedstawi³
znaczenie wroc³awskiego oœrodka naukowego i historiê
kolekcji muzealnej. Uczestnicy mogli zapoznaæ siê ze
zbiorami dydaktycznymi, a tak¿e obejrzeæ dokumentacjê
fotograficzn¹ z ostatniej wielkiej powodzi z sierpnia 1997 r.,
szokuj¹c¹ nadal swoj¹ skal¹.

Bulwary obok gmachu muzeum sta³y siê bardzo
goœcinnym miejscem dla pierwszych prezentacji warszta-
towych. Tu na uczestników czeka³ materia³ rdzeniowy z
g³êbokich otworów wiertniczych z pod³o¿a krystaliczne-
go NE Polski oraz próbki granitoidów rumburskich,
³u¿yckich, jawornickich i kudowskich, które nie znalaz³y
siê na trasie wycieczki terenowej (ryc. 3). Wizyta znako-
mitych goœci — uczestników konferencji Eurogranites 2007
— zosta³a uwieczniona wpisem do ksiêgi pami¹tkowej
Muzeum Geologicznego.

Jednak g³ówna czêœæ warsztatów terenowych
zwi¹zana by³a z granitoidami w ich naturalnym œrodowi-
sku, na obszarze Polski po³udniowej, w Sudetach i Tatrach.

W trakcie piêciodniowej wycieczki prezentowane by³y
bardzo ró¿ne aspekty badañ nad granitoidami, w tym
zagadnienia geomorfologiczne, a nawet cechy topografii
masywu karkonoskiego, œciœle zwi¹zane z procesami wie-
trzenia granitoidów (P. Migoñ). W Ska³kach na wschod-
nim stoku Mrowicy dyskutowano relacje miêdzy
magmowym lejem Stro¿nicy, a nagromadzeniem enklaw.
Przy skale Piec w dolinie Janówki rozpatrywano kryteria,
wed³ug jakich okreœla siê sekwencje poszczególnych
impulsów magmowych (M. Mierzejewski) (ryc. 5 i 8).

W referatach terenowych obecna by³a g³ównie problema-
tyka petrogenetyczna. Omawiane by³y tak¿e zagadnienia
z³o¿owe (Kowary) i procesy mineralizacji, interesuj¹co
przedstawione przez S. Mikulskiego (ryc. 7).

Trasa wycieczki warsztatów terenowych wiod³a od
kamienio³omu w Koœminie (granitoidy strefy Niemczy),
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Ryc. 5. Granitowe urwisko „piec” w rejonie Janowic Wielkich.
Problemy tektoniki i kolejnoœci sekwencji granitów objaœnia prof.
Micha³ Mierzejewski z Uniwersytetu Wroc³awskiego. Fot. J. Wisz-
niewska

Ryc. 3. Sesja posterowa i pokaz próbek ska³ granitoidów rumburs-
kich, ³u¿yckich, jawornickich i kudowskich na bulwarze przed
Muzeum Geologicznym Uniwersytetu Wroc³awskiego. Objaœnia
dr Dawid Bia³ek z Uniwersytetu Wroc³awskiego. Fot. B. Bagiñski

Ryc. 4. Prezentacja petrologii masywu granitowego oraz procesów
hydrotermalnych w kamienio³omie w Strzelinie przez dr Justynê
Ciesielczuk z Uniwersytetu Œl¹skiego. Fot. J. Wiszniewska



przez kopalniê uranu w Kowarach, naturalne ods³oniêcia w
Janowicach, po kamienio³omy w Szklarskiej Porêbie
Hucie w masywie karkonoskim, a nastêpnie w masywie
Strzegom-Sobótka, z nieczynnym wyrobiskiem w Wieœni-
cy i nadal dostarczaj¹cym kamieñ budowlany i produ-
kuj¹cym kostkê drogow¹ zak³adem ¯bik w Strzegomiu.
Przegl¹d sudeckich ods³oniêæ zakoñczono w najg³êbszym
w tej czêœci Europy kamienio³omie g³ównym (-114 m) w
Strzelinie. Szczegó³owo omówione zosta³y przez dr J. Cie-
sielczuk cechy petrogenezy intruzji strzeliñskiej oraz zja-
wiska zmian hydrotermalnych, których przyk³ady by³y
szczególnie dobrze widoczne w wielkich blokach skalnych
wydobytych z dna kamienio³omu i przygotowanych do
transportu (ryc. 4).

Kolejnym etapem by³ przejazd z Dolnego Œl¹ska do
stolicy Ma³opolski — Krakowa. Tu przewodnikiem by³a
dr M. Kusiak. W trakcie niezwyk³ego spaceru z „geologi¹
w tle” po ulicach starego Krakowa uczestnicy mogli doko-
naæ konfrontacji charakterystycznych cech najbardziej
popularnych polskich granitoidów u¿ytkowych. Na elewa-
cjach zabytkowych budowli, postumentach historycznych
pomników, ok³adzinach schodów i posadzkach z ³atwoœci¹
rozpoznawane by³y mineralogiczne i teksturalne sygnatury
granitoidów ze Strzegomia, Strzelina, Niemczy, wczeœniej
ogl¹dane w stanie naturalnym.

Pobyt w Ma³opolsce nie by³ zdominowany tylko przez
granitoidy. Popo³udnie spêdzone pod ziemi¹, w koryta-
rzach kopalni soli w Wieliczce, by³o okazj¹ do pokazania
geologicznych osobliwoœci tego unikalnego i piêknego
miejsca.

Pe³n¹ realizacjê ostatniej czêœci programu zajêæ tereno-
wych pokrzy¿owa³a pogoda. Sesja przewidziana na 5 wrzeœ-
nia odby³a siê ze wzglêdu na opady œniegu w siedzibie
Tatrzañskiego Parku Narodowego w Zakopanem. Uczest-
nicy obejrzeli filmy o florze i faunie tatrzañskiej oraz rela-
cje z budowy nowej kolei linowej. Dr Marek Kot (TPN)
przedstawi³ uczestnikom najistotniejsze problemy ochrony
górskiej przyrody o¿ywionej i nieo¿ywionej.

Na sesji posterowej tektonikê Tatr oraz szczegó³y
budowy geologicznej tzw. „Wyspy” krystalicznej Go-
ryczkowej zrelacjonowa³a dr E. Jurewicz, zaœ petrologiê
granitoidów oraz ich enklaw — dr A. Gawêda. Szczegól-
ne zainteresowanie uczestników wzbudzi³y problemy
identyfikacji stopów cz¹stkowych i procesy akumulacji
tych stopów, dwuetapowy charakter migmatyzacji odczy-
tany zarówno w ksenolitach metapelitycznych, jak i w ich
odpowiednikach w rejonie Tatr Zachodnich oraz proble-
matyka datowania cyrkonu i monacytu. Zaskoczeniem
by³a doœæ d³uga dyskusja nad genez¹ amfibolitów, obec-
nych jako ksenolity w granicie Goryczkowej w rejonie
Beskidu.

Czas pobytu w Tatrach obfitowa³ w o¿ywione dysku-
sje poœwiêcone zarówno petrologii granitów tatrzañskich,

enklaw, jak i zagadnieniom zwi¹zanym z ochron¹ przyro-
dy i szeroko pojêt¹ interakcj¹ cz³owiek — przyroda. Uroz-
maiceniem nieoczekiwanego „zimowego” wieczoru w
Góralskim Dworze w Koœcielisku by³ wystêp góralskiej
kapeli, przybli¿aj¹cy uczestnikom z tak ró¿nych
zak¹tków œwiata najbardziej charakterystyczny dla tej
czêœci Polski folklor zakopiañski, dynamiczny i niepo-
wtarzalny w œpiewie i tañcu. Wielu z goœci próbowa³o
nawet swoich si³ w góralskich tañcach — z ró¿nym skut-
kiem......(sic).

Ostatniego dnia, 6 wrzeœnia, pomimo utrzymuj¹cej
siê zimowej aury, uczestnicy skierowali siê w rejon Mor-
skiego Oka. Pierwsze doœæ intensywne opady œniegu
da³y okazjê do obserwacji lawin. W ci¹gu pierwszych
2 godzin wycieczki dostrze¿ono i uwieczniono fotogra-
ficznie 3 lawiny œnie¿ne schodz¹ce ¯lebem ¯andarmerii
oraz ¿lebem z Prze³êczy pod Rysami. Te niespodziewane
zjawiska przyrodnicze nie zatrzyma³y jednak uczestni-
ków konferencji, którzy dzielnie pod¹¿ali za toruj¹cymi
drogê w pó³metrowej warstwie œniegu przewodnikami.
Znaczn¹ rolê odegra³ tu dr Kot, który jako najwy¿szy i
najciê¿szy z organizatorów wycieczki pe³ni³ rolê
„p³uga”, niestrudzenie omawiaj¹c po drodze intere-
suj¹ce aspekty geomorfologiczne. Zarys problemów tek-
tonicznych rejonu Morskiego Oka przedstawi³a dr E.
Jurewicz. Mimo utrudnieñ pogodowych i koniecznoœci
odœnie¿ania kluczowych stanowisk i naturalnych
ods³oniêæ, dr A. Gawêdzie i studentom Uniwersytetu
Œl¹skiego: K. Szopie i P. Dubielowi uda³o siê barwnie zapre-
zentowaæ zagadnienia petrologiczne (ryc. 6). Przybli¿one
zosta³y procesy tworzenia siê w tym rejonie Tatr, specyficz-
nych struktur i tekstur granitu tatrzañskiego, w tym szlirów,
warstwowania magmowego, enklaw maficznych, porfiro-
kryszta³ów skaleni alkalicznych i leukogranitów. Zjawiska
geomorfologiczne, jak grawitacyjne obrywy skalne,
wyj¹tkowo sprzyja³y organizatorom. Œwie¿a dostawa
g³azów i rumoszu tu¿ obok œcie¿ki umo¿liwi³a demonstracjê
wzajemnych relacji leukogranitów muskowitowych oraz
monzogranitów biotytowych. Uczestnicy wycieczki —
chwal¹c w duchu sir Isaaka Newtona i jego jab³ko — dysku-
towali przy tej okazji o problemach wieku procesów
kszta³tuj¹cych tekstury granitów. Dyskusjê kontynuowano
w schronisku przy herbacie i ciep³ej szarlotce.

Konferencja Eurogranites 2007 dobieg³a koñca. Na
miejsce kolejnej regionalnej prezentacji zagadnieñ petro-
genezy granitoidów wyznaczona zosta³a na rok 2008 Kor-
syka, a za 2 lata najprawdopodobniej Rumunia.

Janina Wiszniewska, Aleksandra Gawêda & Ewa
Krzemiñska

Serwis fotograficzny str. 1171
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