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Bukowina Tatrzañska, 26–29.09.2009

W dniach 26–29.09.2009 r. odbêdzie siê w Bukowinie
Tatrzañskiej 79. zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa
Geologicznego pod has³em Budowa geologiczna Tatr i Pod-
hala ze szczególnym uwzglêdnieniem zjawisk geotermal-
nych na Podhalu. Organizatorami zjazdu s¹: Polskie Towa-
rzystwo Geologiczne, Oddzia³ Karpacki Pañstwowego
Instytutu Geologicznego — Pañstwowego Instytutu
Badawczego, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu
Jagielloñskiego, Instytut Nauk Geologicznych i Instytut
Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, Wydzia³ Geologii
Uniwersytetu Warszawskiego, Tatrzañski Park Narodowy
i Geologický ústav Slovenskej akadémie vied.

Zjazdy naukowe Polskiego Towarzystwa Geologiczne-
go w Tatrach i na Podhalu maj¹ d³ug¹ i piêkn¹ tradycjê.
Dotychczas odbywa³y siê w latach 1930, 1959, 1979 i 1997.
Obecny odbywa siê tym regionie po 12 latach przerwy nie
tylko ze wzglêdów organizacyjnych, ale tak¿e dlatego, ¿e
pojawi³o siê wiele nowych istotnych osi¹gniêæ nauko-
wych, które warto zaprezentowaæ w terenie spo³ecznoœci
nauk o Ziemi. Specjalnie na tê okazjê zosta³y przygotowa-
ne 2 publikacje — niniejszy numer Przegl¹du Geologicz-
nego oraz Przewodnik Zjazdowy. Na zjeŸdzie równolegle
z klasycznymi tematami podejmowanymi od pokoleñ, takimi
jak kartografia, tektonika, stratygrafia, pojawi¹ siê nowe
kierunki badañ wykorzystuj¹ce nowoczesne osi¹gniêcia
techniczne, np. modelowanie. Oba te nurty s¹ uprawiane
z powodzeniem przez m³ode pokolenie badaczy, co pozwa-
la z nadziej¹ patrzeæ na przysz³oœæ naszej dziedziny nauki.

Od poprzedniego zjazdu PTG znacznie polepszy³o siê
rozpoznanie warunków hydrogeologicznych na tym obsza-
rze dziêki stacjonarnym badaniom wód zwyk³ych w strefie
przypowierzchniowej oraz obserwacjom wód termalnych
w g³êbokich otworach na Podhalu. Wody termalne s¹

wykorzystywane nie tyko do celów grzewczych, ale rów-
nie¿ w rekreacji i rehabilitacji, z czym uczestnicy zjazdu
bêd¹ mogli siê zapoznaæ na miejscu, gdy¿ w krajobraz Pod-
hala na sta³e wpisa³y siê baseny termalne. W wiêkszym ni¿
dotychczas stopniu uwzglêdniono problemy geologii
niecki podhalañskiej. Omawiana te¿ bêdzie geologia
Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, która by³a prezentowana
na 39. ZjeŸdzie PTG (Babia Góra) w 1966 r.

Rosn¹ce potrzeby i œwiadomoœæ postêpuj¹cej integracji
nauk geologicznych z naukami pokrewnymi, ochron¹ przy-
rody, gospodark¹ i ochron¹ zdrowia sprawiaj¹, ¿e aspekty
te, w tym budz¹ce ¿ywy oddŸwiêk spo³eczny problemy
geotermii, znalaz³y swoje znacz¹ce miejsce w problematy-
ce zjazdowej. Granice pañstwowe nie stanowi¹ ju¿ bariery,
dlatego niektóre sesje terenowe, bêd¹ce jednymi z najwa-
¿niejszych punktów programu, odbêd¹ siê na S³owacji.

Zjazd to nie tylko mo¿liwoœæ testowania znanych
pogl¹dów, proponowania nowych hipotez i wymiany
doœwiadczeñ, ale tak¿e wa¿ny element integracji œrodowi-
ska, spotkanie pokoleñ, któremu sprzyja niepowtarzalna
przyroda Tatr i klimat Podhala.

Komitet Organizacyjny sk³ada serdeczne podziêkowania
Pañstwowemu Instytutowi Geologicznemu, Instytutowi
Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagielloñskiego, Insty-
tutowi Nauk Geologicznych i Instytutowi Paleobiologii
Polskiej Akademii Nauk, Wydzia³owi Geologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Tatrzañskiemu Parkowi Narodo-
wemu, Bukowiañskiemu Towarzystwu Geotermalnemu
sp. z o. o. oraz Instytutowi Geologicznemu S³owackiej
Akademii Nauk za pomoc materialn¹ i organizacyjn¹.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Józef Chowaniec & Alfred Uchman
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Ryc. 1. Panorama Tatr z G³odówki. Fot. P. Owsiak


