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Szanowni Czytelnicy!

Przekazujemy  w  Państwa  ręce  kolejny  −  trzeci,  nu‐

mer  czasopisma  „Hydrogeologia”  wydanego  przez  Sto‐

warzyszenie  Hydrogeologów  Polskich  (SHP).  Znalazły 

się w nim  jedynie  trzy  artykuły  problemowe oraz  jeden 

tekst  opublikowany  w  ramach  „Praktycznego  warsztatu 

hydrogeologa”. Mniejsza  liczba artykułów w niniejszym 

numerze  wynikała  z  ich  objętości  większej  niż  zazwy‐

czaj.  Dotyczy  to  przede  wszystkim  interesującego,  ob‐

szernego  artykułu  przedstawiającego  charakterystykę 

wód  podziemnych  głębokiego  krążenia  występujących 

w  niecce  podhalańskiej,  ze  szczególnym  uwzględnie‐

niem  wód  termalnych. Artykuł  ten  zawiera  także  cieka‐

wy  syntetyczny  rys  historyczny  dotyczący  rozwoju 

badań  i  gospodarczego  wykorzystania  wód  termalnych 

na  Podhalu. Mimo  iż  tytuł  czasopisma  sugeruje  proble‐

matykę  dotyczącą  hydrogeologii,  biorąc  pod  uwagę  zin‐

tegrowane  zarządzanie  wodą  (wody  podziemne, 

powierzchniowe  i  ekosystemy  zależne),  łamy  naszego 

czasopisma otwarte  są  także na kwestie wód powierzch‐

niowych  i  ich wzajemnych relacji z wodami podziemny‐

mi.  W  tym  kontekście  w  aktualnym  numerze 

zamieszczono  także  artykuł  poruszający  problematykę 

wód  powierzchniowych.  Ten  tekst,  opublikowany  w  ję‐

zyku  angielskim,  dotyczy  typologii  rzek  i  jezior  ukraiń‐

skiej  części  zlewni  transgranicznych  rzek  Bug  i  San 

dorzecza Wisły.

W poprzednim numerze wprowadziliśmy dwie nowe 

rubryki  informacyjne.  Pierwsza  z  nich  jest  poświęcona 

sylwetkom  wybitnych  seniorów  polskiej  hydrogeologii, 

uhonorowanych  medalami  „Zasłużony  dla  Polskiej  Hy‐

drogeologii”.  W  poprzedniej  edycji  czasopisma  zamie‐

ściliśmy  życiorysy  dwóch  znakomitych  profesorów, 

których  niestety  nie ma  już wśród  nas:  profesora Broni‐

sława Paczyńskiego i profesora Andrzeja Różkowskiego. 

W niniejszym numerze prezentujemy sylwetkę profesora 

Marka  Rogoża,  znakomitego  nestora  polskiej  hydroge‐

ologii  kopalnianej. W  drugiej  rubryce  redakcja  naszego 

czasopisma  prezentuje  sylwetki  młodych  hydrogeolo‐

gów,  laureatów  corocznego  konkursu  „As  Polskiej  Hy‐

drogeologii”.  W  poprzednim  numerze  przedstawiono 

sylwetkę dr  inż. Doroty Pierri  (Pietrucin), pierwszej  lau‐

reatki wspomnianego konkursu (z  roku 2014). W aktual‐

nym  numerze  prezentujemy  sylwetkę  dr.  Sebastiana 

Buczyńskiego,  drugiego  laureata  konkursu  (z  2015  ro‐

ku).

W pierwszym numerze wszystkie artykuły przygoto‐

wano w  języku polskim  (z  abstraktami w  języku  angiel‐

skim),  w  kolejnych  numerach  zamieszczono  także 

artykuły  w  języku  angielskim  (z  abstraktem  w  języku 

polskim), co potwierdza dwujęzyczny i międzynarodowy 

charakter  czasopisma. Warto  dodać,  iż  autorami  artyku‐

łów  w  języku  angielskim  są  naukowcy  z  zagranicy  (Ir‐

landii,  Ukrainy).  Mam  nadzieję,  że  w  następnych 

numerach  pojawi  się  więcej  interesujących  zagranicz‐

nych artykułów w języku angielskim. 

Mając  na względzie  podstawowy  cel  redakcji  −  do‐

prowadzenie  do wzrostu  roli  naszego  czasopisma  i  jego 

poziomu  merytorycznego,  a  w  konsekwencji  wprowa‐

dzenie  „Hydrogeologii”  na  listę  indeksowanych  czaso‐

pism,  a  przede wszystkim  do międzynarodowych  baz  − 

chciałbym  zaprosić  doświadczonych  hydrogeologów 

z Polski  i  z  zagranicy do publikowania  artykułów w na‐

szym  czasopiśmie. Apel  mój  kieruję  przede  wszystkim 

do  wiodących  seniorów  polskiej  hydrogeologii  oraz 

przedstawicieli  firm  oraz  innych  jednostek,  którym 

w mniejszym stopniu zależy na punktach, a bardziej − na 

przekazaniu  aktualnej  i  nowoczesnej  wiedzy  naukowej 

i  informacji  dotyczących  praktycznego  jej  wykorzysta‐

nia.  Chciałbym  ponownie  podkreślić,  iż  wydawanie  na‐

szego  czasopisma  drukiem  jako  półrocznika  wiąże  się 

z rocznym zapotrzebowaniem na co najmniej 1415 arty‐

kułów. Aktualnie redakcja zbiera materiały do czwartego 
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numeru,  którego  publikację  przewiduje  się  na  czerwiec 

roku  2019.  Redakcja  nadal  intensywnie  pracuje  nad  pu‐

blikowaniem  artykułów  na  bieżąco  (online),  co maksy‐

malnie  skróci  czas  od  ich  powstania  do  opublikowania, 

dzięki czemu możliwe będzie ich szybsze cytowanie.

Zwracam się  także z prośbą do autorów o przygoto‐

wanie  artykułów  zgodnie  z  naszymi  wymogami  redak‐

cyjnymi  (zawartymi  na  stronie  internetowej  czasopisma: 

http://www.hydrogeolodzy.pl)  −  to  znacznie  ułatwi 

i przyspieszy pracę naszych redaktorów. 

Chciałbym  ponowić  apel  do  przedstawicieli  środo‐

wisk naukowych  i praktyków o zgłaszanie uwag do pre‐

zentowanych  artykułów.  Zachęcam  także  do  czynnego 

udziału  w  konsultacjach  społecznych  dotyczących 

nowym  lub  znowelizowanym  aktom  prawnym 

dotyczącym  bezpośrednio  lub  pośrednio  gospodarki 

wodnej.  W  żywotnym  interesie  całego  środowiska  hy‐

drogeologów  w  Polsce  jest  dążenie  do  tego,  by  Stowa‐

rzyszenie  Hydrogeologów  Polskich  i  nasze  czasopismo 

było  istotnym  opiniotwórczym  forum  dla  ogólnokrajo‐

wej  dyskusji  poświęconej  aktualnym  problemom  gospo‐

darki  wodnej  w  Polsce.  Przypominam,  iż  aktualnie 

niezwykle  ważnym  wyzwaniem  dla  hydrogeologów 

w Polsce  jest kompetentny udział w opracowaniach ana‐

liz  ryzyka  dla  ujęć  wód  podziemnych.  W  poprzednim 

numerze  opublikowaliśmy  artykuł  będący  wstępem  do 

dyskusji  nad  zasadami  ochrony  zasobów  oraz  wykony‐

wania  analiz  ryzyka  dla  ujęć  wód  podziemnych.  Zapra‐

szam do merytorycznej dyskusji w tej kwestii na łamach 

naszego czasopisma. 

W  podsumowaniu  chciałbym  podziękować  całemu 

zespołowi  redakcyjnemu  czasopisma,  a  przede  wszyst‐

kim dr. Krzysztofowi Chudemu  i dr Magdalenie Worsie

Kozak  za  przygotowanie  do  druku  niniejszego  numeru. 

Chciałbym  także  podziękować  recenzentom,  których 

trudna,  woluntarystyczna  praca  gwarantuje  wysoki  po‐

ziom  zarówno merytoryczny,  jak  i  edytorski  publikowa‐

nych  artykułów.  Dziękuję  także  autorom  dotychczas 

opublikowanych, interesujących tekstów.

Z poważaniem

Andrzej J. Witkowski

Redaktor Naczelny
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Dear Readers,

We present you the third issue of the Hydrogeologia 

journal  published by  the Association of Polish Hydroge‐

ologists  (SHP),  which  contains  only  three  articles  and 

one article published as part of  the practical hydrogeolo‐

gist workshop. The smaller number of articles  in  this  is‐

sue results from their larger volume. 

The  first  is  a  comprehensive  article  regarding  the 

characteristics  of  deep  groundwater  circulation    in  the 

Podhale  basin,  with  particular  emphasis  on  thermal  wa‐

ters. This article also contains an interesting synthetic hi‐

storical  outline  regarding  the  development  of  research 

and economic use of thermal waters in Podhale. 

Although  the  title  of  the  journal  suggests  only  hy‐

drogeology  issues,  our  journal  is  also  open  to  surface 

water issues and their relationships with groundwater. In 

this  context,  the  current  volume  also  includes  an  article 

presenting  the  problems  of  surface  water. This  is  publi‐

shed  in English and concerns  the  typology of  rivers and 

lakes of the Ukrainian part of the catchment of the trans‐

boundary rivers Bug and San.

In  the  previous  issue  we  introduced  two  new  infor‐

mation sections. The first one is devoted to the figures of 

eminent  seniors  of  Polish  hydrogeology  honored  with 

medals  "Zasłużony  dla  Polskiej  Hydrogeologii".  In  the 

last  edition  of  the  journal we  posted  the  biographies  of 

two  outstanding  professors,  who  unfortunately  are  no 

longer among us, i.e. professor Bronisław Paczyński and 

professor Andrzej  Różkowski.  In  this  issue,  we  present 

the profile of Professor Marek Rogoż, an outstanding se‐

nior academic working in the field of Polish mine hydro‐

geology.  The  second  section  presents  the  profiles  of 

young hydrogeologists    the  laureates of  the annual  "As 

polskiej  hydrogeologii"  competition. The  previous  issue 

presented the Dr Dorota Pierri (Pietrucin), the first laure‐

ate  of  the  competition  (from  2014).  In  this  volume, we 

present  Dr  Sebastian  Buczyński,  the  second  winner  of 

the competition (from 2015).

In  the  first  issue,  all  articles  were  in  Polish  (with 

abstracts in English), and in subsequent issues, articles in 

English  (with  an  abstract  in  Polish) were  also  included. 

These clearly confirm  the bilingual  and  international na‐

ture of the journal. It is worth adding that the authors of 

articles  in  English  are  scientists  from  abroad  (Ireland, 

Ukraine).  I hope  that  in future  issues  there will be more 

important articles from abroad in English.

Bearing  in mind  the Editor's main goal, which  is  to 

increase  the  role of our  journal and  its  substantive  level, 

and consequently,  introduce "Hydrogeologia" on  the  list 

of  indexed  journals,  and  above  all  to  international  data‐

bases, I would like to invite experienced hydrogeologists 

from Poland and abroad to publish articles in our journal. 

I am addressing my appeal primarily to the leading men‐

tors  of Polish  hydrogeology  and  representatives  of  com‐

panies  and  other  entities,  who  are  dependent  on  the 

transfer of current and modern scientific knowledge and 

the  practical  use  of  it.  I would  like  to  reemphasize  the 

fact  that  publishing  our  journal  in  print  twice  a  year  re‐

quires an annual need for at  least 1415 articles. Curren‐

tly,  the  Editorial  Office  is  gathering  material  for  the 

fourth issue of the journal, which is expected to be publi‐

shed in June 2019. The Editorial Office also continues to 

work  intensively  on  publishing  articles  on  an  ongoing 

basis  (on  line), which will  allow  us  to  shorten  the  time 

from creation to publication.

I also ask the authors to prepare articles in accordan‐

ce with our editorial  requirements  (contained on  the we‐

bsite of the journal: http://www.hydrogeolodzy.pl) which 

will significantly facilitate and accelerate the work of our 

editors.

I would  like  to  repeat  the appeal  to  the  representati‐

ves  of  the  scientific  community  and  the  practitioners  to 

submit  comments  to  about  published  articles.  I  also  en‐

courage  you  to  actively  participate  in  public  consulta‐

tions  regarding  new  or  amended  legal  acts  concerning, 
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directly  or  indirectly,  issues  relating  to  water  manage‐

ment.  It  is  in  the  vital  interest  of  all  hydrogeologists  in 

Poland  that  the Association  of  Polish  Hydrogeologists 

and  our  magazine  should  be  an  important  opinionfor‐

ming  forum  for  nationwide  discussion  on  the  current 

problems  of water management  in  Poland. Again,  I wo‐

uld  like  to  remind  you  that  an  extremely  important  cur‐

rent  challenge  for  hydrogeologists  in  Poland  is 

competent  participation  in  the  development  of  risk  ana‐

lysis  for groundwater wells.  In  the previous  issue of  the 

Journal, we published an article that was an introduction 

to the discussion on the principles of resource protection 

and risk analysis for groundwater sources. I invite you to 

the discussion on this issue in our journal.

In summary, I would like to thank the entire editorial 

team of the journal, and most of all Dr. Krzysztof Chudy 

and Dr. Magdalena WorsaKozak for preparing this issue 

for  printing.  I  would  also  like  to  thank  the  reviewers, 

whose  difficult,  voluntary  work  guarantees  the  appro‐

priate and high level of both the substantive and editorial 

content of the published articles. I also thank the authors 

of previously published interesting articles.

Yours sincerely,

Andrzej J. Witkowski

Editor in Chief
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SHP na VIII Konferencji „Modelowanie 

przepływu wód podziemnych”, 

PoznańBędlewo, 1619.10.2018 r.

18  października,  podczas  konferencji  „Modelowanie 

przepływu  wód  podziemnych”,  odbyło  się  zebranie 

członków naszego Stowarzyszenia. Uczestniczyły w nim 

32  osoby.  Stowarzyszenie  było  jedną  z  instytucji,  które 

udzieliły  patronatu  konferencji.  Najprzyjemniejszą  czę‐

ścią  spotkania  było  wręczenie  medali  „Zasłużony  dla 

Polskiej  Hydrogeologii”  profesorowi  Janowi  Przybyłko‐

wi  i  profesorowi  Stanisławowi  Witczakowi.  W  trakcie 

spotkania  przedstawiono  zakres  aktualnych  działań  Sto‐

warzyszenia.  Jednym  z  istotniejszych  zagadnień  był 

udział w pracach  zespołu  doradczego  ds.  zbiorowego  za‐

opatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

przy Ministrze Gospodarki Morskiej  i  Żeglugi  Śródlądo‐

wej. Dalsza dyskusja skupiała się wokół tematów związa‐

nych  z  czasopismem  „Hydrogeologia”,  jak  również 

wokół  spraw  finansowych,  w  tym  ściągalności  składek. 

Uczestnicy  dyskusji  byli  zgodni,  iż  konieczna  jest  pro‐

mocja działań Stowarzyszenia przez  realizację kolejnych 

warsztatów pod nazwą „Praktyczny warsztat hydrogeolo‐

ga”,  udział w pracach  specjalistycznych komisji,  przygo‐

towanie  poradników  branżowych  i  nawiązanie 

współpracy  z  organami  administracji  oraz  przedsiębior‐

stwami wodociągowokanalizacyjnymi.

Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

for. K. Chudy
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ZASŁUŻONY DLA POLSKIEJ HYDROGEOLOGII

W  niniejszym  numerze  zamieszczamy  życiorysy 

prof. Marka Rogoża.

Dr hab. inż. Marek Rogoż

Hydrogeolog, geolog kopalniany

Dr  hab.  inż.  Marek  Rogoż,  urodzony  30.06.1930  r. 

w Krakowie, był emerytowanym profesorem w Głównym 

Instytucie  Górnictwa.  Przebieg  studiów,  pracy  zawodo‐

wej i awansu naukowego przedstawia się następująco:

19481952  –  studia  inżynierskie  na Wydziale Geolo‐

gicznoMierniczym  Akademii  GórniczoHutniczej 

w Krakowie.

19521953  –  praca  w  Warszawskim  Przedsiębior‐

stwie  Robót  GeologicznoPoszukiwawczych  na  stanowi‐

sku geologa.

19531954 – delegowany do Albanii, gdzie pracował 

jako  geolog  polskiej  ekipy  „Geolwiert”  na  złożu  węgla 

brunatnego.

19541955 –  studia magisterskie na Wydziale Geolo‐

gicznoMierniczym  Akademii  GórniczoHutniczej 

w Krakowie.

19551958  –  praca  w  Biurze  Dokumentacji  Geolo‐

gicznych w Katowicach  jako geolog dokumentator,  a  na‐

stępnie  weryfikator  dokumentacji  złóż  węgla 

kamiennego.

1959 – 1963 – praca w Kopalni Węgla Kamiennego 

„Halemba”  w  Rudzie  Śląskiej  jako  starszy  geolog  i  hy‐

drogeolog.

19642000 − praca w Głównym Instytucie Górnictwa 

w Katowicach, gdzie w 1974  r. uzyskał  tytuł doktora na‐

uk  technicznych,  a  w  1983  r.  –  doktora  habilitowanego 

nauk  technicznych. W  instytucie pełnił  funkcje kierowni‐

ka Pracowni Hydrogeologii Kopalnianej oraz kierownika 

Zakładu  Geologii  Kopalnianej.  Był  członkiem  Rady  Na‐

ukowej Głównego  Instytutu Górnictwa. W 1984  r.  został 

docentem, a w 1993 r. − profesorem w Głównym Instytu‐

cie  Górnictwa.  W  latach  19651985  był  rzeczoznawcą 

Odwoławczej Komisji do spraw Szkód Górniczych. 

W 2000 r. przeszedł na emeryturę, jednakże do końca 

roku  2006  kontynuował  pracę  w  Instytucie  w  ramach 

umowy  o  dzieło,  a  do  końca  2015  r.  pracował  naukowo 

w domu.

Główne kierunki działalności dr. hab. inż. Marka Ro‐

goża obejmują:

•  rozpoznawanie,  ocenę  i  przeciwdziałanie  zagroże‐

niom wodnym w kopalniach, 

• prognozowanie  ilości  i  jakości wód dopływających 

do kopalń węgla kamiennego,

•  ograniczanie  ilości  soli  odprowadzanych  do  rzek 

w wodach kopalnianych metodami hydrogeologicznymi, 

•  prognozowanie  konsekwencji  hydrogeologicznych 

zatapiania wyrobisk  górniczych w  likwidowanych  kopal‐

niach  i  oceny  związanych  z  tym  zagrożeń  wodnych  dla 

czynnych kopalń. 

W  wymienionych  dziedzinach  dr  Rogoż  wykonał 

około 80 opracowań naukowych niepublikowanych.

Był  rzeczoznawcą Ministra OŚZNiL w zakresie geo‐

logii,  rzeczoznawcą Stowarzyszenia  Inżynierów  i Techni‐

ków  Górnictwa,  licencjonowanym  ekspertem  Głównego 

Instytutu  Górnictwa,  członkiem  Komisji  Dokumentacji 

Hydrogeologicznych  działającej  przy  Ministerstwie  Śro‐

dowiska oraz biegłym w zakresie szkód górniczych  typu 

hydrogeologicznego.

Jako  biegły  byłej  Odwoławczej  Komisji  do  spraw 

Szkód  Górniczych,  a  po  roku  2000  jako  biegły  sądowy 

opracował  ponad  600  ekspertyz  technicznych  dotyczą‐

cych ustalenia związku przyczynowego między robotami 

górniczymi  a  zaburzeniami  warunków  wodnych  i  zwią

zanymi z tym uszkodzeniami budynków.

Dorobek  publikacyjny  dr.  hab.  inż.  Marka  Rogoża 

obejmuje  łącznie 155 publikacji  indywidualnych  i  zespo‐
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łowych, a mianowicie:

•  57  publikacji  indywidualnych,  w  tym  5  wydaw‐

nictw książkowych,

•  88  publikacji  zespołowych,  w  tym  jedna  książka 

napisana  pod  kierunkiem  dr.  Rogoża,  będąca  pracą  zbio‐

rową, oraz jedna książka współautorska.

Wśród prac opublikowanych na  łamach  różnych cza‐

sopism  naukowych  i  technicznych  oraz  w  materiałach 

różnych  konferencji  naukowych  znajduje  się  20  publika‐

cji  w  języku  angielskim,  w  tym  8  indywidualnych  i  12 

zespołowych,  a  także  jedna  publikacja  indywidualna 

w języku czeskim.

Na szczególną uwagę zasługują:

• Poradnik hydrogeologa w kopalni węgla kamienne‐

go.  Praca  zbiorowa  pod  kierunkiem  doc.  dr.  hab.  inż. 

Marka Rogoża, 1987, Wyd. „Śląsk”, Katowice, 395 s. 

•  Monografia  dotycząca  różnych  problemów  hydro‐

geologicznych występujących w polskich kopalniach wę‐

gla kamiennego (między innymi dopływy wód do kopalń 

i  związane  z  nimi  zagrożenia  wodne,  hydrogeologiczne 

szkody  górnicze  oraz  problematyka  likwidacji  kopalń): 

Rogoż M., Posyłek E., 2000 − Problemy hydrogeologicz‐

ne w polskich  kopalniach węgla  kamiennego. Wydawnic‐

two GIG, Katowice, 402 s. 

Autorskie monografie o charakterze podręcznikowym:

•  Rogoż  M.,  2004  −  Hydrogeologia  kopalniana 

z  podstawami  hydrogeologii  ogólnej.  Wydawnictwo 

Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice, 683 s. 

•  Rogoż  M.,  2007  −  Dynamika  wód  podziemnych. 

Wydawnictwo Głównego  Instytutu Górnictwa, Katowice, 

706 s.

• Rogoż M., 2012 − Metody obliczeniowe w hydroge‐

ologii. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice, 539 s.

Słowniki hydrogeologiczne:

•  Rogoż  M.,  2013  −  Słownik  hydrogeologiczny  an‐

gielskopolski i polskoangielski. Wydawnictwo Naukowe 

SCHOLAR, Warszawa, 374 s.

• Rogoż M.,  2015 −  Słownik  hydrogeologiczny  fran‐

cuskopolski  i  polskofrancuski.  http://hydrogeologiaro‐

goz.edu.pl.

•  Rogoż  M.,  2015  −  Słownik  skrótów  anglojęzycz‐

nych stosowanych w literaturze hydrogeologicznej. http://

hydrogeologiarogoz.edu.pl.

Monumentalna  internetowa  bibliografia  hydrogeolo‐

giczna,  obejmująca  ponad  100000  pozycji  :  Rogoż  M., 

2015  −  Bibliografia  hydrogeologiczna  (ponad  100000 

pozycji): http://hydrogeologiarogoz.edu.pl).

for. K. Chudy
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AS POLSKIEJ HYDROGEOLOGII

Sebastian Buczyński − ur. w 1977 r., nauczyciel aka‐

demicki  od  roku  2005  związany  z  Uniwersytetem Wro‐

cławskim.  Jego  dorobek  naukowy  obejmuje  ponad  80 

prac,  z  czego  dziesięć  opublikowano  w  czasopismach 

z tzw. listy filadelfijskiej: „Geochimica et Cosmochimica 

Acta”,  „Catena”,  „Hydrogeology  Journal”,  „Episodes” 

itp.  Jest  również współautorem kilkudziesięciu dokumen‐

tacji  i  ekspertyz  oraz  dziewięciu  projektów  naukowoba‐

dawczych  finansowanych  przez  MNiSW,  NCN 

i podmioty gospodarcze.

Zainteresowania  naukowe  dr.  Sebastiana  Buczyń‐

skiego  dotyczą  problemów  badawczych  związanych 

z  występowaniem  i  jakością  wód  podziemnych.  Głów‐

nym  kierunkiem  jego  prac  jest  rozpoznanie  drenażu, 

wielkości  zasilania  i  odpływu  wód  podziemnych  w  ma‐

łych  zlewniach  górskich  o  złożonej  budowie  geologicz‐

nej.  Pozostałe  zainteresowania  dotyczą  wód 

geotermalnych i ich składu chemicznego. 

Doktor  Sebastian  Buczyński  był  uczestnikiem  XXI 

Wrocławskiej  Wyprawy  Polarnej  na  Spitsbergen,  prze‐

wodniczącym  i  głównym organizatorem  IV  International 

Field Workshop  for Young Hydrogeologists,  sekretarzem 

XVIII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii 

oraz  współorganizatorem  obchodów  w  ramach  Świato‐

wych Dni Wody w latach 2013 i 2014.

Poza  działalnością  naukowodydaktyczną  pełnił 

funkcje m.in.  kierownika  studiów podyplomowych  „GIS 

i modelowanie  przepływu wód  podziemnych” w  ramach 

Programu Operacyjnego  „Kapitał  ludzki”,  opiekuna  Sek‐

cji  Hydrogeologicznej  Studenckiego  Koła  Naukowego 

Geologów  UWr,  kierownika  Laboratorium  Metod  Kom‐

puterowych w Geologii. 

W latach 2014 i 2018 otrzymał nagrodę Rektora UWr 

za  osiągnięcia  naukowe. W  roku  2018 wystąpił  również 

z  wnioskiem  o  przeprowadzenie  postępowania  habilita‐

cyjnego,  a w  ramach konsorcjum z Uniwersytetem Przy‐

rodniczym  skutecznie  aplikował  o  grant  NCBiR 

w ramach programu CuBR.
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ Z KRAJU

NOTATKA Z KONFERENCJI „MODELOWANIE 

PRZEPŁYWU WÓD PODZIEMNYCH”

(MPWP 2018)

W  dniach  1619.10.2018  najpierw  w  Poznaniu, 

a  następnie  w  ośrodku  konferencyjnym  Instytutu 

Matematyki  Polskiej  Akademii  Nauk  w  Będlewie

k.  Mosiny  odbyła  się  Ogólnopolska  Konferencja 

Naukowa  pn.  „Modelowanie  przepływu  wód 

podziemnych”  (MPWP  2018)  zorganizowana  przez 

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. 

Patronat  honorowy  nad  konferencją  objęli: 

Ministerstwo  Środowiska  w  osobie  Głównego  Geologa 

Kraju  prof.  dr.  hab.  Mariusza  Jędryska,  Marszałek 

Województwa  Wielkopolskiego  Marek  Woźniak,  JM 

Rektor  UAM  prof.  dr  hab.  Andrzej  Lesicki,  Dziekan 

Wydziału  Nauk  Geograficznych  i  Geologicznych  UAM 

prof.  dr  hab.  Leszek  Kasprzak,  Prezes  PGNiG  SA  Piotr 

Woźniak, Prezes Zarządu PKN IAH dr Adam Porowski.

Konferencje  MPWP  mają  charakter  cykliczny  i  od 

roku  2004  są  organizowane  co  2  lata  przez  kolejne 

uczelnie  wyższe  dla  hydrogeologów  i  hydrologów 

w Polsce.

W  konferencji  udział  wzięło  95  uczestników  z  12 

uczelni  (Akademii  GórniczoHutniczej    w  Krakowie, 

Politechniki  Gdańskiej,  Politechniki  Łódzkiej, 

Politechniki  Śląskiej,  Politechniki  Warszawskiej, 

Politechniki  Wrocławskiej,  Szkoły  Głównej 

Gospodarstwa  Wiejskiego    w  Warszawie,  Uniwersytetu 

Warszawskiego,  Uniwersytetu  Śląskiego,  Uniwersytetu 

Wrocławskiego,  Uniwersytetu  Mikołaja  Kopernika 

w  Toruniu  oraz  Uniwersytetu  Adama  Mickiewicza   

w  Poznaniu),  z  4  instytutów  naukowobadawczych 

(Głównego  Instytutu Górnictwa w Katowicach,  Instytutu 

Gospodarki  Surowcami  Mineralnymi  i  Energią  PAN 

w  Krakowie,  Państwowego  Instytutu  Geologicznego  − 

PIB w Warszawie  z  oddziałami  terenowymi w Gdańsku, 

Kielcach  i  Szczecinie,  a  także    Poltegoru  −  Instytutu 

Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu),  z 3 urzędów 

marszałkowskich  z  województw:  lubuskiego,  kujawsko

pomorskiego,  wielkopolskiego,  uczestniczyli  w  niej 

także    przedstawiciele  przedsiębiorstw  surowcowych 

(PGNiG  SA  −  Polskie  Górnictwo  Naftowe 

Fot. 2. Inauguracja obrad konferencji MPWP 2018
Phot. 2. Inauguration of the MPWP conference 2018

Fot.  1.  Uczestnicy  warsztatów  hydrogeologicznych
w kampusie WNGiG na Morasku
Phot.  1.  Participants  of  hydrogeological  workshops  at  the 
WNGiG campus in Morasko
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i  Gazownictwo  SA  –  Warszawa,  PGE  Górnictwo 

i  Energetyka  Konwencjonalna  SA  (Oddział  KWB  – 

Bełchatów), PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA 

–  Kleczew,  przedsiębiorstw  wodociągowych, 

stowarzyszeń oraz firm branży geologicznej i górniczej.

We  wtorek  16.10.2018  r.  na  kampusie  Wydziału 

Nauk  Geograficznych  i  Geologicznych  Uniwersytetu 

Adama  Mickiewicza    w  Poznaniu  odbyły  się  warsztaty 

hydrogeologiczne,  których    temat  brzmiał  następująco: 

„Nowe  technologie  pozyskiwania  informacji 

hydrologicznych  i  hydrogeologicznych  na  potrzeby 

modelowania  przepływu  wód  podziemnych”. 

Uczestniczyło    w  nich  38  osób:  pracowników  nauki, 

doktorantów,  studentów  i  młodych  pracowników 

z  przedsiębiorstw  hydrogeologicznych.  Kursanci  mieli 

okazję  zapoznać  się  z  najnowszymi  technikami  poboru 

próbek  wody  i  gruntów  do  analizy  składu  chemicznego. 

W  terenie  obejrzeli  także  nowoczesny  system 

monitoringu  obiegu  wody  w  zlewni  Różanego 

Strumienia,  zaprojektowany  zgodnie  z  równaniem 

bilansowym  PenckaOppokowa.  Aparatura  pomiarowa 

została  wyposażona  w  moduły  h20Reader,  które 

umożliwiały  komunikację  czujników  i  sond 

pomiarowych  z  internetową  bazą  danych.  Podczas 

ćwiczeń  w  laboratorium  komputerowym  kursanci 

testowali  komunikację  między  układem  pomiarowym 

Fot. 3. Zespół GLASS DOU koncertuje na harfie szklanej
Phot. 3. The GLASS DUO band concert on the glass harp

Fot. 4. Zbiorowa fotografia uczestników konferencji MPWP 2018
Phot. 4. A joint photograph of MPWP conference participants 2018
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w  terenie  a  serwerem  bazy  danych  odbywającą  się    za 

pośrednictwem sieci GSM oraz LoRaWAN.

Dwa  kolejne  dni  poświęcono  obradom  plenarnym 

w  ośrodku  konferencyjnym  Instytutu  Matematyki 

Polskiej  Akademii  Nauk  w  Będlewie  k.  Mosiny 

z  następującym  porządkiem  tematycznym  sesji 

referatowych:

I.  Badania  modelowe  dla  potrzeb  bilansowania 

zasobów  i  ochrony  wód  podziemnych  w  skali 

regionalnej.

II.  Badania  modelowe  dla  projektowania 

i prowadzenia odwodnień górniczych i budowlanych.

III.  Badania  modelowe  interakcji  wód 

powierzchniowych i podziemnych.

IV.  Badania  modelowe  ujęć  wód  podziemnych  oraz 

procesów hydrogeochemicznych i geotermalnych.

Środa  17.10.2018  r.  była  głównym  dniem  obrad 

plenarnych.  Na  wstępie  prof.  dr  hab.  Stanisław  Staśko 

z  Uniwersytetu  Wrocławskiego  wygłosił  zamawiany 

referat  inauguracyjny  pt.:  „Numeryczne  modelowanie 

w polskiej hydrogeologii − krótki przegląd dokonań z lat 

20042017”.    W  tym  dniu  wygłoszono  łącznie  12 

referatów  poświęconych  tematyce  I  i  II  sesji  oraz 

przeprowadzono  sesję  posterową,  podczas  której 

zaprezentowano  13  posterów.  Wieczorem  odbył  się 

wieczór  artystyczny  dedykowany  profesorom  Józefowi 

Górskiemu  (UAM  Poznań)  oraz  Andrzejowi 

Sadurskiemu  (UMK  Toruń)  z  okazji  jubileuszu  70. 

urodzin.  Gościem  honorowym  wieczoru  był 

prof. dr hab. Bohdan Kozerski −   nauczyciel  i wieloletni 

współpracownik  Jubilatów.  Wieczór  uświetnił  występ 

zespołu GLASS DUO, który na harfie  szklanej wykonał 

kilka  utworów  muzycznych.  Ten  oryginalny  instrument 

dobrze  harmonizował  z  tematyką  konferencji  przez 

skojarzenie  szkła    −  stopionego  piasku  i  wody,    które 

uczestnikom  konferencji  miały  przypominać  warstwę 

wodonośną. 

Czwartek  18.10.2018    r.  był  kolejnym  dniem  obrad 

plenarnych  konferencji  MPWP  2018.  Drugi  z  referatów 

zamawianych  pt.:  „VOA  −  Velocity  Oriented Approach, 

Fot. 5. Sesja terenowa na ujęciu infiltracyjnym w Krajkowie koło Mosiny
Phot. 5. Field session at the infiltration intake in Krajkowo near Mosina
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niekonwencjonalny  opis  przepływu  wód  podziemnych” 

wygłosił prof. dr hab. inż. Marek Nawalny z Politechniki 

Warszawskiej. W  trakcie  dalszej  części  dnia  odbyła  się 

sesja  III,  podczas  której  wygłoszono    4  referaty, 

a  następnie  sesja  IV,  podczas  której  zaprezentowano

  5  referatów.  Na  zakończenie  sesji  IV  dokonano 

podsumowania  warsztatów  dla  młodych  hydrogeologów. 

Uczestnikom  warsztatów  wręczono  dyplomy 

uczestnictwa.  W  popołudniowej  części  czwartkowych 

obrad  odbyły  się  dwa  posiedzenia:  Stowarzyszenia 

Hydrogeologów  Polskich  oraz  Polskiego  Komitetu 

Narodowego  International  Association  of 

Hydrogeologists.  Dwudniowe  obrady  oraz  warsztaty 

hydrogeologiczne  podsumowano  na  zakończenie 

konferencji  MPWP  2018.  Wieczorem  odbyła  się 

uroczysta kolacja.

Dodatkowym    elementem  konferencji  była  sesja 

specjalna  zorganizowana  w  piątek  19.10.2018    r.  dla 

zainteresowanych  wynikami  badań  realizowanych  przez 

zespół hydrogeologów UAM  podczas projektu AquaNES 

pt.:  „Demonstrating  Synergies  in  Combined Natural  and 

Engineered  Processes  for  Water  Treatment  Systems” 

w ramach programu „Horyzont 2020”. W specjalnej sesji 

porannej  w  ośrodku  PAN  w  Będlewie  przedstawiono

 5 referatów. Po krótkiej przerwie uczestnicy udali się do 

pobliskiego ujęcia infiltracyjnego  metropolii poznańskiej 

w Krajkowie k. Mosiny, gdzie w terenie zaprezentowano 

obiekty wodociągowe bazujące na brzegowej, poddennej 

i  sztucznej  infiltracji  wody  z  rzeki  Warty  testowane 

w  projekcie AquaNES.  Pokazano  również  najważniejsze 

elementy  sieci  monitoringu  hydrosfery  na  ujęciu 

w Krajkowie. 

Wyniki  naukowe  konferencji  w  postaci  publikacji 

w  języku  polskim  zostały  zawarte  w  czasopiśmie 

„Biuletyn  Państwowego  Instytutu Geologicznego  nr  471 

–   Hydrogeologia”  z. XV, 2018. Obecnie w czasopiśmie 

„GEOLOGOS” przygotowywane  są do druku publikacje 

w  języku  angielskim.  Informacje  o  programie 

konferencji,  patronatach,  współorganizatorach 

i  sponsorach  oraz  streszczenia  posterów  przedstawiono 

w publikacji pt.: „8 Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

„Modelowanie  przepływu  wód  podziemnych”,  Poznań

Będlewo  1619.10.2018”  (ISBN  9788379862061),   

przygotowanej  do  druku  przez Bogucki  – Wydawnictwo 

Naukowe w Poznaniu.

Marek Marciniak, Jan Przybyłek
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ ZE ŚWIATA

45. KONGRES INTERNATIONAL 

ASSOCIATION OF HYDROGEOLOGISTS 

W KOREI POŁUDNIOWEJ

W dniach 914 września 2018 roku w Daejeon w Ko‐

rei  Południowej  odbył  się  45.  Kongres  International As‐

sociation  of  Hydrogeologists.  Daejeon  to  miasto 

położone  w  środkowej  części  Korei  Południowej,  w  re‐

gionie Hoseo, u podnóża gór Noriong. Jest piątym co do 

wielkości miastem Południowej Korei, zamieszkiwanym  

przez    ponad  1,5  miliona  mieszkańców.  Dojazd  pocią‐

giem z Seulu do Daejeon zajmuje około 80 min.

Kongres  to  najważniejsza,  cykliczna    ogólnoświato‐

wa  konferencja  IAH  skupiająca  specjalistów  i  badaczy 

problematyki  hydrogeologicznej  z  całego  świata,  przed‐

stawicieli  różnych  branż  zajmujących  się  procesami 

i wdrażaniem programów dotyczących wody oraz  rozwo‐

ju badań w tym zakresie. 

Motywem  przewodnim  45.  Kongresu  w  Korei  Połu‐

dniowej  było  hasło  „Wody  podziemne  i  życie:  nauka 

i  technologia  w  działaniu”.  Kongres  został  zorganizowa‐

ny  przez  Koreański  Komitet  Narodowych  IAH,  Koreań‐

ski Instytut Nauk Geologicznych i Zasobów Mineralnych 

oraz Koreańskie Towarzystwo Ochrony  Środowiska Gle‐

bowego i Gruntowego. Tematem wiodącym 45. Kongresu 

była  próba  odpowiedzi  na  pytanie, w  jaki  sposób  nauka, 

technologia i polityka dotycząca wód podziemnych mogą 

pomóc  zapewnić  wszystkim  ludziom  równe  prawa  do 

wystarczającej ilości wody o dobrej jakości.  

Najważniejsze  tematy  przewodnie  Kongresu  były

następujące:

T1.  Wody  podziemne  i  życie:  badania  w  kierunku 

rozwiązania krytycznych problemów. 

T2. Modelowanie, nowe technologie i  ich zastosowa‐

nia. 

T3. Globalne/regionalne  zmiany  środowiskowe  i  ich 

wpływ na wody podziemne.

T4.  Strategie  zapewnienia  trwałości  zasobów  wód 

podziemnych. 

T5. Jakość i zanieczyszczenie wód podziemnych.

Fot.  2.  Widok  na  Daejeon  Convention  Center  (DCC)  (fot.
E. Krogulec)
Phot. 2. View of the Daejeon Convention Center (DCC) (photo 
E. Krogulec)

Fot. 1. Otwarcie Kongresu (fot. E. Krogulec)
Phot.  1.  Opening  ceremony  of  the  Congress  (photo:
E. Krogulec)
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T6. Wody  podziemne  i  powierzchniowe:  zintegrowa‐

ne podejście. 

T7. Postępy w badaniach krasowych. 

T8. Zarządzanie strefą przybrzeżną i zasoby wodne. 

T9. Wody podziemne i energia.

Centrum  kongresowe,  w  którym  odbywały  się  obra‐

dy 45. Kongresu,  stanowiło  Daejeon Convention Center 

(DCC)  z 24  salami konferencyjnymi o  różnej wielkości   

i  z  wielką  salą  balową,  która  może  pomieścić  do  1000 

osób.

Uczestnikami  Kongresu  było  ponad  600  ekspertów 

z całego świata, wśród których znaleźli się przedstawicie‐

le  rządów  wielu  państw,  szefowie  międzynarodowych 

asocjacji  i  towarzystw  naukowych,  programów  badaw‐

czych,  a  także  przedstawiciele  uczelni  i  instytutów  na‐

ukowych.  Wśród  uczestników  Kongresu  było  6 

hydrogeologów  z  Polski  reprezentujących  Uniwersytet 

Warszawski, Uniwersytet  im. Adama Mickiewicza w Po‐

znaniu  i  4osobowa,    najliczniejsza,    reprezentacja  Poli‐

techniki Gdańskiej.

Podczas kilkudniowych obrad 45. Kongresu poruszo‐

ne  zostały  tematy  m.in.  dotyczące:  zmian  klimatu  i  ich 

wpływu  na  zasoby  wodne,  katastrof  ekologicznych, 

zmian  środowiska  naturalnego,  rolnictwa,  wpływu  dzia‐

łalności  korporacji  na  zasoby  wodne,  problemów  wod‐

nych wybranych regionów Azji, Afryki, Europy, Ameryki 

oraz  Bliskiego Wschodu,  warunków  sanitarnych  i  zdro‐

wia,  jakości  wody,  zarządzania  zasobami  wodnymi  oraz 

zaopatrzenia  w  wodę.  Bardzo  interesujące  było  interdy‐

scyplinarne podejście do filozofii ochrony ilości i jakości 

wód  z  punktu  widzenia  badań  hydrogeologicznych,  hy‐

drologicznych,  socjologicznych,  ekonomicznych  oraz 

użytkowników wód.

Kongres w Korei Południowej, oprócz doskonałej or‐

ganizacji,  licznych  ciekawych  wykładów,  interesujących 

posterów, dyskusji  z badaczami z  różnych krajów,    stwo‐

rzył  także możliwość    poznania  koreańskich  zwyczajów, 

spróbowania  lokalnych  potraw,  zapoznania  się  z  historią 

i  współczesnymi  nowoczesnymi  rozwiązaniami  w  jed‐

nym  z  najlepiej  technologicznie  rozwiniętych  krajów 

azjatyckich.

Atrakcją  każdego  Kongresu  IAH  są  wycieczki  śród‐

kongresowe.  Organizatorzy  tegorocznego  spotkania  za‐

proponowali 9  wycieczek. 

Wycieczka nr 2, w której brałam udział, obejmowała 

zwiedzanie najdłuższej  na  świecie grobli morskiej, mają‐

cej całkowitą długość 33,9 km, zbudowanej między Gun‐

san,  Gogunsan  Islands  i  Buan,  będącą  częścią  projektu 

Saemangeum.  Inwestycja  była  przedmiotem  sporu  z  or‐

ganizacjami  zajmującymi  się  ochroną  środowiska,  co 

związane było z prawdopodobnym zniszczeniem siedlisk 

ptaków  wędrownych.  Budowę  grobli  ukończono 

w kwietniu 2010  r. Projekt Saemangeum obejmuje  także 

odzyskanie  terenów  morskich  i  przekształcenia  ich 

w grunty  rolne, kompleks demonstracyjny produkcji  bio‐

upraw, miasto rolnicze oraz grunty innego przeznaczenia. 

Tereny objęte projektem będą także przeznaczone do wy‐

Fot. 3. Nowoczesny i tradycyjny Seul (fot. E. Krogulec)
Phot. 3. Modern and traditional Seoul (photo by E. Krogulec)

Fot.  4. Projekt  Saemangeum: widok  na  najdłuższą  na  świecie 
groblę morską  zbudowaną między  Gunsan,  Gogunsan  Islands 
i Buan oraz na zaporę  (fot. E. Krogulec)
Phot.  4.  Project  Saemangeum:  view  of  the  world's  longest   
seawall built between Gunsan, Gogunsan Islands and Buan and 
on the dam (photo by E. Krogulec)
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korzystania  przemysłowego  i  badawczego,    turystyczne‐

go i rekreacyjnego, zostaną również zagospodarowane ja‐

ko  tereny  rolnicze,  rezerwowe  tereny  miejskie,  tereny 

ekologiczne i inne. 

Zobaczyliśmy także Świątynię Naesosa, która została 

zbudowana w  633  roku  podczas  panowania  dynastii  Ba‐

ekje  i  odbudowana w 1633 roku podczas panowania dy‐

nastii  Joseon.  Wycieczka  była  bardzo  dobrze 

zorganizowana,  wszystkie  miejsca  zostały  szczegółowo 

opisane i przedstawione przez organizatorów. Dodatkową 

atrakcją  była  wizyta  w  koreańskiej,  lokalnej  restauracji. 

Obiad, podobnie  jak  inne posiłki w Korei,   podawane są 

z  kimchi,    czyli  nieodłączną  częścią  niemalże  każdej  po‐

trawy  koreańskiej.  Kimchi  to  kiszone  warzywa  (czasem 

sfermentowane),  pośród  których  najczęściej  znajduje  się 

kapusta  pekińska,  rzepa,  ogórek  oraz  inne warzywa,  czę‐

sto z dużą ilością chili. 

Ewa Krogulec

HYDROGEOLOGIA – EDUKACJA, WIEDZA 

I PRAKTYKA – AKTUALNE PROBLEMY

PREZENTOWANE NA 

19 SLOVENSKA HYDROGEOLOGICKA 

KONFERENCIA (69.11.2018 R. KUPELE NIMNICA)

W dniach 69.11.2018  r. w Kupele Nimnica nad Wa‐

giem,  w  hotelu  Balnea  Grand  odbyła  się  19.  Słowacka 

Konferencja  Hydrogeologiczna,  w  której  uczestniczyło 

około  70.  hydrogeologów,  w  tym  dwóch  z  Polski.  Pro‐

gram  konferencji  „Hydrogeologia  –  edukacja,  wiedza 

i praktyka" obejmował dwudniowe obrady naukowe, wy‐

cieczki  do  zapory  Nosice  na  rzece  Wag,  wycieczki  po 

uzdrowisku Nimnica, a 9.11.2018 r. półdniową wycieczkę 

do  strefy  źródłowej  Domaniża,  ujętego  źródła w Manin‐

skiej  użine,  otworów artezyjskich, Pastina Zavada. Orga‐

nizatorami  konferencji  byli:  Slovenska  Asociacia 

Hydrogeologov (SAH), Katedra Hydrogeologii Wydziału 

Przyrodniczego  Uniwersytetu  Komenskego  w  Bratysła‐

wie. Podczas dwudniowych obrad naukowych, w  trakcie 

siedmiu  sesji  naukowych,  wygłoszono  33  referaty.  Prze‐

prowadzano  dyskusje  naukowe  odbywające  się  przy

16 posterach. 

Słowo wstępne wygłosił prezydent SAH Peter Malik. 

Sesja  I  nawiązywała  do  obchodów  40lecia Katedry Hy‐

drogeologii  Wydziału  Przyrodniczego  Uniwersytetu  Ko‐

meńskiego.  I.  Mucha  przybliżył  historię  powstania 

Katedry  Hydrogeologii  i  rozwoju  studiów  hydrogeolo‐

gicznych  na Wydziale  Przyrodniczym  Uniwersytetu  Ko‐

meńskiego  w  Bratysławie,  a  R.  Flakova  przedstawiła 

organizację  studiów  hydrogeologicznych  na  tle  kierunku 

geologia  oraz  działalność  badawczą  Katedry. W  dalszej 

kolejności  wystąpienia  mieli  goście  z  zaprzyjaźnionych 

ośrodków naukowych z Polski  i Czech, prezentując istot‐

ne kwestie dotyczące kształcenia hydrogeologów. J. Róż‐

kowski  i  A.J.  Witkowski  scharakteryzowali  43  lata 

działalności  Katedry  Hydrogeologii  i  Geologii  Inżynier‐

skiej  Uniwersytetu  Śląskiego,  a  J.  Datel  przedstawił  hi‐

storyczne  i  współczesne  zmiany  w  nauczaniu 

hydrogeologii  na  Wydziale  Nauk  Uniwersytetu  Karola 

w  Pradze.  Interesujący  referat  prezentujący  rozwój  edu‐

kacji  hydrogeologicznej  na  Wydziale  Górnictwa  Ekolo‐

gii,  Kontroli  Procesu  i  Geotechnologii  Uniwersytetu 

Technicznego  (FBERG  TU)  w  Koszycach  przedstawił

L. Tomez. 

Sesja  II  poświęcona  była  monitoringowi  wód  pod‐

ziemnych. A.J.  Witkowski  odniósł  się  do  narastającego 

problemu  lokalnych  kryzysów  wodnych.  Bazując  na 

przykładach  światowych,  przeanalizował  przyczyny, 

efekty,  środki  zaradcze. A.  Patschova  scharakteryzowała 

Watch  List  dla  wód  gruntowych  i  monitorowanie  wód 

gruntowych,  V.  Slivova  przybliżyła  historię  wdrożenia 

monitorowania  operacyjnego  wód  podziemnych  w  Slo‐

vensky  Hydrometeorologicky  Ustav  (SHMÚ).  J.  Gavur‐

nik zajął się zmianą reżimu wód podziemnych w okresie 

Fot. 5. Uczestnicy wycieczki śródkongresowej podczas obiadu  
(fot. E. Krogulec)
Phot.  5.  Participants  of  the  midcongress  trip  during  dinner 
(photo: E. Krogulec)
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25  lat  od  spiętrzenia Dunaju.  Sesję  zakończyła  prezenta‐

cja  T.  Havela  firmy  Ekotechnika  Sp.  z  o.o.  dotycząca 

oprzyrządowania hydrogeologicznego oferowanego przez 

tę firmę.

Zwiedzanie  uzdrowiska  Nimnica  zostało  poprzedzo‐

ne  dwoma  referatami:  J.  Kosudovej:  Kupele  „Nimnica  – 

mineralna perła Słowacji", oraz J. Bozikovej „Uwarunko‐

wania  hydrogeologiczne  kształtowania  się  zasobów wód 

leczniczych w Nimnicy i ich ochrona".

W  sesji  III  zaprezentowano  wyniki  projektu APVV

140174,  tematycznie  związanego  z  transportem  ciepła 

w  wodach  podziemnych,  opartego  na  zaawansowanym 

modelowaniu  matematycznym.  D.  Krcmar  przybliżył  in‐

teresujące  wyniki  badań  interakcji  wód  powierzchnio‐

wych  i  wód  gruntowych,  w  których  jako  wskaźnik 

zastosowano zmiany temperatury wody w systemie odga‐

łęzień  Dunaju. T.  Kovacs  zajął  się modelowaniem  trans‐

portu  ciepła  w  wodach  podziemnych  w  obszarze  ujęcia 

na  wyspie  Sihot.  M.  Kluz  zapoznał  uczestników  konfe‐

rencji  z  12letnimi  doświadczeniami  Słowacji  w  wyko‐

rzystaniu  energii  niskotemperaturowej  z  otworów 

w  systemie  grunt–woda.  Z  kolei  R.  Cernak  dokonał  po‐

równania  procedur  legislacyjnych  związanych  z  wyko‐

rzystaniem  płytkiej  energii  geotermalnej  na  Słowacji 

i w regionie Europy Środkowej.

W  trakcie  uroczystej  kolacji  medalem  Słowackiej 

Asocjacji Hydrogeologów został odznaczony m.in. profe‐

sor UŚ  Jacek  Różkowski,  co  było wyrazem  uznania  dla 

wieloletniej  współpracy  polskich  i  słowackich  hydroge‐

ologów. 

Drugi  dzień  obrad  rozpoczęła  sesja  IV  poświęcona 

nowoczesnym  metodom  w  hydrogeologii.  S.  Seda  omó‐

wił  na  niej  współczesny  rozwój  ujęć  wodociągowych 

w  Czechach.  Bardzo  nowoczesną  i  sozologiczną  proble‐

matyką  zajmuje  się N.  Rapantowa  z  zespołem,  co  doku‐

mentuje  referat  pt.  Model  transportu  radionuklidów 

z  hipotetycznego,  głębokiego  składowiska  odpadów  ra‐

dioaktywnych  w  środowisku  skał  krystalicznych.  M. 

Fendekova przedstawiła dwa  referaty:  „Wpływ  suszy hy‐

drologicznej  na  reżim  poziomu  wód  gruntowych  (przy‐

kładowe  badania  wybranych  dorzeczy  Słowacji)"  oraz 

„Obliczanie  zasobów  wód  podziemnych  w  obszarach 

górskich". Bardzo abstrakcyjny geotermalny model mate‐

matyczny  zobrazował  B.  Frocovsky  z  zespołem.  Doty‐

czył  on  wpływu  segmentacji  zbiornika  na  tworzenie 

korzystnych  warunków  konwekcji  z  wykorzystaniem 

modelu  środowiska  porowego  na  przykładzie  struktury 

hydrogeotermalnej  depresji Durínska w Kotlinie Koszyc‐

kiej.  Przykładem  hydrogeologii  stosowanej  był  referat  J. 

Pavlecha:  „Wykorzystanie  studni  infiltracyjnych  o  dużej 

średnicy". Profesor I. Mucha przeniósł uczestników w ob‐

szar  Półwyspu  Arabskiego,  zaznajamiając  uczestników 

z  praktycznymi  doświadczeniami  z  zarządzaniem  gospo‐

darką wodną w obszarach suchych w Omanie i Jemenie.

Prezenterzy  w  sesji  V  przedstawiali  wyniki  swoich 

badań  dotyczących  zanieczyszczeń  środowiskowych 

i  możliwości  ich  sanacji.  J.  Kordik  zajął  się  oceną  od‐

działywania  zanieczyszczeń  z  Bańskiej  Szczawnicy  na 

środowisko stawu Lintich, a K. Benkova omówiła aktual‐

ny stan monitoringu zanieczyszczenia środowiska w Bra‐

tysławie.  B.  Bodacz  zapoznał  zaś  uczestników 

z  doświadczeniami  zespołu  we  wdrażania  laboratoryj‐

nych  i  terenowych  testów  w  zakresie  połączonych  tech‐

nologii  remediacji.  A.  Machlica  w  swoim  referacie 

podkreślał  względność  przydatności  remediacji,  zależną 

od  czasu, miejsca,  rodzaju  i  rozprzestrzeniania  się  zanie‐

czyszczeń.

Sesja VI była poświęcona jakości  i zanieczyszczeniu 

wód  podziemnych.  J.  Datel  przedstawił  na  niej  bardzo 

aktualne  badania  obecności  farmaceutyków,  prowadzone 

w  ramach  programu  operacyjnego EU Praha, w wodach 

ujęć  wód  pitnych  dla  Pragi.  I. Mydlova  skoncentrowała 

się  na  przyszłości  zasobów  wodnych  w  obszarze  zarzą‐

dzania  Regionalnego  Zarządu  Gospodarki  Wodnej  Ko‐

szyce  w  kontekście  uwarunkowań  prawnych.  P.  Bajtos 

omówił  zaś  wyniki  badań  genezy  anomalnego  składu 

chemicznego  wód  wypływających  z  zatopionej  kopalni 

rud żelaza „Maria” w Rożniawie.

Zamykająca  konferencję  sesja VII  związana  była  te‐

matycznie  z  hydrogeologią  obszarów  krasowych.  P. Ma‐

lik  z  zespołem  przybliżył  wyniki  badań  genezy 

siarczanów  (łącznie  z  badaniami  izotopowymi)  w  pod‐

ziemnym  systemie  hydrologicznym  Jaskini  Krasnohor‐

ska.  M.  Seman  przedstawił  nowoczesne  badania 

mikrobiologiczne (z wykorzystaniem m.in.  testów DNA) 

wód  krasowych  Silickiej  Planiny.  P.  Malik  z  zespołem 

zaprezentował  także  badania wybranych  parametrów mi‐

krobiologicznych w wodach krasowych. Obiektem analiz 

monitoringowych  jest  źródło  krasowe  Buzgó  w  Krasno‐

horska Dlhej Luke.
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Hydrogeologiczne  i  geologicznoinżynierskie  warun‐

ki  funkcjonowania  zapory  wodnej  Nosice  przybliżyli 

w trakcie wycieczki R. Holzer i I. Mucha (fot. 1). Zapora 

wodna Nosice,  budowana w  latach 19491958,  położona 

w 205 km Wagu, jest częścią Kaskady Wagu. Główne za‐

dania kompleksu Zapory Nosice  to produkcja przez elek‐

trownię  wodną  (o  mocy  67,6 MW)  energii  elektrycznej, 

wyrównywanie  dziennych  i  tygodniowych  przepływów 

na  Wagu  do  bezpiecznej  produkcji  energii  elektrycznej 

przez  niżej  leżące  elektrownie wodne  (fot.  24). W kom‐

pleksie  funkcjonuje  jeszcze  mała  wodna  elektrownia 

o mocy  0,4 MW,  która wykorzystuje  hydroenergetyczny 

potencjał przepływu biologicznego 3,0 m3/s do Wagu po‐

niżej zapory. Charakterystyka hydrologiczna  jest następu‐

jąca: obszar dorzecza wynosi 7896,6 km2, średnia roczna 

wielkość opadów − 980 mm, przeciętny roczny przepływ 

− 131,6 m3/s, przepływ z prawdopodobieństwem 100let‐

nim  −  2360  m3/s.  Wysokość  maksymalnego  piętrzenia 

wód Wagu przez zaporę Nosice wynosi 18 m, maksymal‐

na objętość zbiornika − 35,9 milionów m3, przy średnim 

stanie  wnoszącym  12,0  milionów  m3,  powierzchnia 

zbiornika to 5,7 km2.

Wody  mineralne  w  rejonie  Nimnicy  rozpoznano 

w  trakcie  budowy  zapory  wodnej  Nosice  na  Wagu 

w  1952  r.  Naturalne  wody  mineralne  są  eksploatowane 

trzema  otworami  głębinowymi:  B7,  B8,  B9,  o  głębo‐

kości  200350  m.  Poziom  wodonośny,  o  charakterze 

szczelinowoporowym,  naporowy,  jest  ujęty w  interwale 

głębokości  48,9117,0  m  i  152,0260,0  m.  Wydajność 

studni  mieści  się  w  zakresie  od  0,4  l/s  przy  depresji 

52,0 m (B7) do 6,0 l/s przy depresji 23,9 m (B9) (fot. 5, 

6). Pierwotnym środowiskiem formowania się wód mine‐

ralnych  była  strefa  skał  fliszowych,  wtórnie  piaskowce 

formacji  Uhrovec  Pasa  Skałkowego,  wieku  kredowego. 

Genetycznie  są  to  wody  mineralne  petrogeniczne,  z  mi‐

neralizacją  pochodzenia  krzemionkowego,  przeważające‐

go  typu  NaHCO3,  słabo  i  średnio  zmineralizowane 

(2,27,7  g/l),  przeważnie  słabo  kwaśne  (pH  6,27,1), 

o podwyższonej  temperaturze (11,119,00C)  i zawartości 

CO2 w wodzie sięgającej 1,02,6 g/l.
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Fot. 1. Wykłady R. Holzera i I. Muchy na zaporze Nosice (fot. 
J. Różkowski)
Phot. 1. Lectures by R. Holzer and I. Mucha at the Nosice Dam 
(photo by J. Różkowski)

Fot. 2. Zapora Nosice na Wagu (fot. J. Różkowski)
Phot. 2. Nosice dam on the Váh river (photo by J. Różkowski)

Fot. 3. Zapora Nosice na Wagu (fot. J. Różkowski)
Phot.  3.  Nosice  hydroelectric  power  plant  (photo  by
J. Różkowski)
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Jacek Różkowski

Uniwersytet Śląski
Fot. 6. Ujęcie wód mineralnych (fot. J. Różkowski)
Phot. 6. The intake of mineral waters (photo by J. Różkowski)

Fot.  4.  Prof.  Andrzej  Witkowski  pod  zaporą  Nosice  zapora 
Nosice na Wagu (fot. J. Różkowski)
Phot. 4. Prof. Andrzej Witkowski at the Nosice dam (photo by 
J. Różkowski)

Fot. 5. Otwór B7 (fot. J. Różkowski)
Phot. 5. Borehole B7 (photo by J. Różkowski)
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KONFERENCJE

Na  początek  przyszłego  roku  planowana  jest  konfe‐

rencja pt. Working Together for Clean Water. Konferencja 

odbędzie  się  2529 marca  2019  roku w Denver  (Colora‐

do). Termin rejestracji upływa 15 lutego. Wśród tematów 

poruszanych  podczas  konferencji  należy  wyróżnić 

wszystkie  aspekty  monitoringu  wód  podziemnych. 

Szczegółowe  informacje  o  konferencji  dostępne  są  pod 

adresem:  https://acwi.gov/monitoring/conference/2019/

index.html.

Na  marzec  przyszłego  roku  planowana  jest  również 

coroczna  konferencja  pt.  Groundwater.  Zgłoszenia  na 

konferencję  przyjmowane  są  do  6  lutego. W  konferencji 

mogą wziąć  udział  nie  tylko  naukowcy,  ale  i  specjaliści 

zajmujący  się  problematyką wód  podziemnych.  Szczegó‐

łowe informacje o zgłoszeniach dostępne są na stronie in‐

ternetowej  konferencji:  https://events.environment

analyst.com/70470/groundwater2019.

Na  koniec  marca  planowany  jest  także  kongres  po‐

święcony połączeniu nauk o Ziemi i hydrogeologii. Poru‐

szane  będą  na  nim  cztery  główne  tematy:  1.  Zmiany 

globalne i wody podziemne; 2. Jakość i zanieczyszczenie 

wód  podziemnych;  3.  Monitoring  wód  podziemnych;

4.  Modelowanie  matematyczne  i  zarządzanie  ryzykiem 

w  środowisku  wód  podziemnych.  Szczegółowe  informa‐

cje znajdują się na stronie: https://lgrcerte.com.tn/.

Znacznie  większa  liczba  wydarzeń  hydrogeologicz‐

nych  planowana  jest  na  drugą  połowę  przyszłego  roku. 

Informacje o nadchodzących konferencjach (w tym także 

o Kongresie  IAH)  znajdą  się w  kolejnym  numerze  „Hy‐

drogeologii”.

Dominika Dąbrowska




