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VI Sympozjum Polarne 
(Burzenin 27-28 IV 1979) 

Podczas V Sympozjum Polarnego w Gdańsku w 1978 r. ośrodek łódzki zgłosił propozy-
cję zorganizowania kolejnego. VI Sympozjum w Łodzi. Propozycja została przyjęta przez 
Zarząd Klubu. Powołano Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem prof, dr Anny Dyli-
kowej, dyrektora Instytutu Geografii UŁ oraz doc. dr hab. Józefa Jersaka. Komitet 
poinformował zainteresowanych o mającym się odbyć spotkaniu, podjął niezbędne prace 
organizacyjne oraz zdecydował, że miejscem obrad będzie ośrodek wypoczynkowy w Bu-
rzeninie koło Sieradza. 

VI Sympozjum Polarne odbyło się w dniach 27 i 28 kwietnia 1979 roku, a orga-
nizatorem był Instytut Geografii Uniwersytetu Łódzkiego przy współudziale Łódzkiego 
Odziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Sympozja Polarne, w których udział bio-
rą przede wszystkim badacze krajów polarnych organizowane są przez poszczególne ośrodki 
i stanowią dobrą platformę umożliwiającą wymianę doświadczeń oraz prezentację własnych 
wyników badań prowadzonych w roku poprzedzającym spotkanie. Problematyka Sympozjum 
dotyczyła badań prowadzonych zarówno w strefie arktycznej (głównie Spitsbergen) jak 
i antarktycznej (Południowe Szetlandy). 

W VI Sympozjum Polarnym w Burzeninie uczestniczyło 125 osób z wszystkich oś-
rodków naukowych w Polsce,zainteresowanych badaniami polarnymi. Ośrodek łódzki repre-
zentowany był przez 14 pracowników Instytutu Geografii UŁ oraz 3 pracowników z In-
stytutu Biologii Środowiskowej UŁ. Brała też udział kilkuosobowa grupa studentów Uni-
wersytetu Warszawskiego, członków wyprawy na Spitsbergen w 1978 roku. Uczestnikami 
Sympozjum byli przede wszystkim geografowie, geolodzy, biologowie, a także alpiniści upra-
wiający swoją działalność w krajach polarnych jak również osoby obsługujące techniczną 
stronę badań polarnych. Warto zaznaczyć, że na Sympozjum byli, niemal w komplecie, 
członkowie pierwszej grupy zimującej na Stacji Arctowskiego. 

VI Sympozjum Polarne zaszczycili swoją obecnością: prof, dr A. Kosiba, nestor pol-
skich polarników, inicjator i organizator naszych badań na Grenlandii, Prezes Klubu 
Polarnego, prof, dr A. Jahn z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof, dr S. Siedlecki — współ-
organizator i kierownik wypraw spitsbergeńskich w latach 1934 i 1956-59, prof, dr R. Teis-
seyre — wicedyrektor Instytutu Geofizyki PAN, prof, dr S. Berezowski — wiceprezes Polskiego 
Towarzystwa Geograficznego, przy którym afiliowany jast Klub Polarny. 

Sympozjum gościło radcę d/s naukowych Ambasady Francuskiej, p. Vincent Collet, 
który z tej okazji urządził wystawę map i publikacji francuskich poświęconych obszarom 
polarnym. Gościem był również prof. Dymitr Małachowski z Uniwersytetu w Leningra-
dzie oraz Nicolas Volkman z Uniwersytetu w Syracuse (USA), który przedstawił pierwsze 
wyniki badań pingwinów, prowadzonych w kooperacji z polskimi biologami na Stacji 
Arctowskiego. 

Wśród uczestników Sympozjum zabrakło niestety dwu naszych kolegów — doc. dr. 
hab. S. Baranowskiego i inż. W. Puchalskiego, którzy odeszli od nas na zawsze. Ich pamięć 
uczczono chwilą milczenia. 

W toku dwudniowych obrad przedstawiono 34 referaty i komunikaty, wśród których 
przeważały wystąpienia o tematyce geomorfologicznej (12 referatów) dotyczące głównie 
zagadnień zlodowaceń, rozmieszczenia i powstawania form glacjalnych i peryglacjalnych, 
przebiegu niektórych procesów geomorfologicznych na obszarach arktycznych i antarktycznych. 



156 Leopold Dutkiewicz 

Poruszano także problemy klimatologiczne i hydrologiczne (5 referatów), geofizyczne (2 refe-
raty) oraz biologiczne (8 referatów) związane z obu obszarami polarnymi. Sporo miejsca 
i uwagi poświęcono np. sprawom technicznym i sprawozdaniom z organizacji wypraw 
do obszarów polarnych, potrzebie dok amentacji naszych, coraz liczniejszych, przedsięwzięć 
polarnych. 

Sympozjum było dobrą okazją do zaprezentowania pierwszych wyników najświeższych 
badań wykonywanych przez polskich polarników, umożliwiło uczestnikom zapoznanie się 
z kierunkami prac badawczych podejmowanych w tej dziedzinie przez różne ośrodki, 
a także przedyskutowanie w czasie obrad jak i w rozmowach prywatnych, wstępnych 
ich rezultatów. 

Wieczorem pierwszego dnia obrad odbyło się posiedzenie Klubu Polarnego, wybór 
sekretarza Klubu, którym został mgr J. Pereyma oraz przyjęcie nowych członków Klubu. 
Zaakceptowano także wstępną propozycję zgłoszoną przez prof, dra Z. Czeppego, aby 
następne Sympozjum odbyło się w Krakowie. Posiedzenie Klubu zakończone zastało trady-
cyjnym spotkaniem towarzyskim, w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy Sympozjum. 

Organizatorzy Sympozjum urządzili w miejscu obrad wystawę eksponatów geologicznych, 
zbiorów zoologicznych i botaniczych z Wyspy Króla Jerzego oraz fotogramów obrazujących 
krajobraz i życie na Stacji Arctowskiego. 

Na zakończenie drugiego dnia obrad wyświetlony został film dokumentalny obrazujący 
pracę grupy geologicznej, kierowanej przez prof, dra A. Kosibę na Spitsbergenie w 1958 roku. 
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