
XVII Sympozjum WPH wzbudziło bar-
dzo duże zainteresowanie wśród przed-
stawicieli ośrodków akademickich, in-
stytutów badawczych, przedsiębiorstw 
branżowych i administracji geologicznej. 
Uczestniczyło w nim 320 osób z całej 
Polski, a  także naukowcy i  praktycy 
z Niemiec i Francji.

Zgłoszonych zostało 100 artykułów 
naukowych, które po zrecenzowaniu 
przez autorytety w dziedzinie hydro-
geologii opublikowano w „Przeglądzie 
Geologicznym”.

Podczas dwóch dni obrad w trzech 
sesjach plenarnych i ośmiu sesjach te-
matycznych wygłoszono 47 referatów. 
Wyniki badań autorzy zaprezentowali 
również na 40 posterach.

Wyjątkowym wydarzeniem była sesja 
zatytułowana Z kart historii polskiej hy-
drogeologii, poświęcona prof. Bohdanowi 
Kozerskiemu, który w 2015 r. obchodził 

60-lecie pracy zawodowej. Profesor Ko-
zerski w niezwykle interesujący sposób 
przedstawił początki polskiej hydroge-
ologii, wspominał wielu wybitnych hydro-
geologów, w tym postać prof. Zdzisława 
Pazdro, który jest uznawany za ojca pol-
skiej hydrogeologii. Prof. Bohdan Kozerski 
został uhonorowany przez Ministra Śro-
dowiska odznaką „Zasłużony dla polskiej 
geologii”. Otrzymał także odznakę Wy-
działu Geologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego, która jest znakiem przynależno-
ści do społeczności tego Wydziału, oraz 
liczne adresy z wyższych uczelni.

Więcej informacji o  XVII Sym-
pozjum można znaleźć na stronie  
www.wph2015.pl. 

Za dwa lata, w 2017 r., 
na XVIII Sympozjum 
Współczesne problemy hy-
drogeologii zaprosi ośro-
dek wrocławski.

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY 
HYDROGEOLOGII 2015
tekst: dr hab. MAŁGORZATA PRUSZKOWSKA-CACERES, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XVII WPH, 

wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego XVII WPH

W dniach 20–23 października 2015 r. w Ustce odbyło się XVII Sympozjum Współczesne problemy hydroge-
ologii (WPH), które zostało zorganizowane przez Politechnikę Gdańską we współpracy z Państwowym Insty-
tutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym i Uniwersytetem Gdańskim. Partnerami tego 
przedsięwzięcia byli International Association of Hydrogeologists i Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich.

Uczestnicy XVII Sympozjum Współczesne problemy hydrogeologii przed hotelem Grand Lubicz w Ustce, gdzie odbywały się obrady

Prof. Bohdan Kozerski w towarzystwie prof. 
UW Ewy Krogulec, prof. Andrzeja Sadurskiego 
i Marioli Jakoniak, zastępcy dyrektora Depar-
tamentu Geologii i Koncesji Geologicznych 
w Ministerstwie Środowiska, która wręczyła 
Profesorowi odznakę honorową „Zasłużony 
dla polskiej geologii”
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