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Drodzy Stowarzyszeni! 

Wszystkiego najlepszego na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i w Nowym 

Roku! 

 
Jako nowy Przewodniczący Zarządu Koła nr 1, kadencji 2021-2025, przedkładam 

pierwszy numer Elektronicznego Informatora Koła. Ten rodzaj platformy komunika-

cyjnej pomyślany w formie niedrukowanej gazetki (stąd format poziomy, do wy-

świetlania na monitorze) mam nadzieję zwiększy Waszą wiedzę o działaniach Naszej 

jednostki. 

Jeżeli chodzi o moją osobę, to wstąpiłem do Oddziału Częstochowskiego PZITS  

01 VI 2005, a na co dzień jestem kierownikiem Wydziału Produkcji Wody PWiK 

Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie (w firmie pracuję od 04 V 2005). 

W tym numerze zawarliśmy przede wszystkim informacje o wyborach do Prezydium 

Zarządu Koła oraz planach na rok 2022. Nie sposób było pominąć XXIII Konferencji 

Naukowo-Technicznej, która jest dużym sukcesem. Dodatkowo do zapoznania dwa 

artykuły - publicystyczny o przyszłości PZITS i naukowy zespołu z Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu przy współudziale firmy H2ONET - jako dopełnienie 

wspomnianej konferencji. 

W kolejnych wydaniach przedstawiać będziemy opisy działalności bieżącej oraz re-

lacje z wydarzeń i dalsze publikacje (nowe i przypomnienia). 

I to na razie na tyle - trzymajcie się zdrowo i do następnego przeczytania. 
 

Polecam do odczytu bezpłatny program Adobe Acrobat Reader (link: 
https://get.adobe.com/pl/reader/) i widok pełnoekranowy (Menu:  
Widok - Tryb pełnego ekranu) ze zmianą stron strzałkami kierunko-
wymi i wyjściem klawiszem Esc. 

Miłej lektury! 

 
Zapraszam do współtworzenia i zgłaszania uwag: g.wolfran@gmail.com ; 575-140-340 

DZIAŁALNOŚĆ  

1. Wybory do Prezydium Zarządu Koła. 

W dniu 23 XI 2021 roku odbyło się pierwsze zebranie Zarządu Koła nr 1, na którym 

przede wszystkim wyklarowały się poszczególne role: 

- Wiceprzewodniczący - Wojciech Majchrzak; 

- Wiceprzewodniczący - Tomasz Herczyk; 

- Sekretarz - Dominika Kusińska; 

- Skarbnik - Katarzyna Muniak. 

 

Dodatkowo nakreśliliśmy plany na rok 2022: 

1) przygotowanie miejsca dla organizacji prezentacji produktów i rozwiązań firm 

branż z kręgu zainteresowania statutowego PZITS; 

2) szeroko pojęte działania pozyskiwania funduszy na działalność; 

3) utworzenie i rozwój Biblioteki Koła zawierającej ciekawe pozycje literaturowe 

branży wodociągowo-kanalizacyjnej (m.in. wersje elektroniczne na dedykowa-

nym serwerze); 

4) aktywacja Stowarzyszonych celem prezentowania swoich doświadczeń zawodo-

wych poprzez Elektroniczny Informator Koła; 

5) wyjazdy o charakterze techniczno-integracyjnym, umożliwiające zapoznanie z in-

teresującymi branżowo instalacjami i budowlami; 

6) przynajmniej jeden rajd pieszy na wzór organizowanych przez kol. Wojciecha Maj-

chrzaka w ramach działalności Zarządu Oddziału w Częstochowie; 

7) reaktywacja spotkań w Ośrodku Integracyjnym ujęcia Wierzchowisko PWiKOCz; 

8) pogłębienie integracji z Kołami nr 2 i 3. 

 

Wszystkie plany wyjazdowo-integracyjne są oczywiście zależne od kondycji finanso-

wej, dlatego priorytetem będzie wspomniane zwiększanie przychodów. 

 

Marcin Folwaczny 

--- 
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2. Organizacja Konferencji Naukowo-Technicznej. 

Jednym z zasadniczych osiągnięć Koła nr 1 w roku 2021 (kadencja 2017-2021) było 

przeprowadzenie jako Zespół Wykonawczy Komitetu Organizacyjnego, XXIII Konfe-

rencji Naukowo-Technicznej: „Eksploatacja  i  zagrożenia ujmowanych  wód pod-

ziemnych oraz zagadnienia związane z technologiami bezwykopowymi” (13-15 X 

2021 r.). Więcej informacji o tym przedsięwzięciu na stałej stronie: www.knt.czest.pl. 

Nie chcąc powtarzać wyartykułowanej pisemnie relacji odsyłam do numeru kwartal-

nika PWiK Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie - Źródełko, numer XII 2021 

(wkrótce wersja elektroniczna na stronie www.pwik.czest.pl, zakładka: INFORMACJE 

O NAS → Kwartalnik Źródełko → 2021 → Kwartalnik „Źródełko” Grudzień 2021). 

Wam przedstawiam dodatkowe informacje: 

1) na stronie internetowej www.pwik.czest.pl w zakładce INFORMACJE O NAS → 

PZITS można pobrać Monografię konferencyjną wydaną przez Wydawnictwo Uni-

wersytetu Łódzkiego (11,28 MB, format PDF). 

2) Komitet Organizacyjny poświęcił ponad 500 roboczogodzin na przygotowanie  

i przeprowadzenie przedsięwzięcia, w tym Zespoły: 

a) Koncepcyjny (nakreślenie zadań, lobbing sponsorski, organizacja oprawy arty-

stycznej i nadzór całościowy): 

- Zbigniew Cierpiał - Prezes Zarządu Oddziału Częstochowskiego PZITS; Dyrektor 

Techniczny, Członek Zarządu PWiK Okręgu Częstochowskiego SA w Częstocho-

wie; 

- Michał Król - Dyrektor Naczelny, Prezes Zarządu PWiK Okręgu Częstochowskiego 

SA w Częstochowie; 

- Ewelina Balt - Dyrektor Produkcyjno-Handlowy, Członek Zarządu PWiK Okręgu 

Częstochowskiego SA w Częstochowie; 

b) Wykonawczy: 

- Łukasz Kaczmarek (Przewodniczący) – nadrzędny nadzór merytoryczny, współ-

nadzór finansowy, organizacja udziału wybitnych przedstawicieli ciała nauko-

wego branży hydrogeologicznej z całej Polski, moderowanie przedsięwzięcia, 

stworzenie i współprowadzenie Konkursu Młodego Hydrogeologa, organizacja 

sponsorów oraz firm wystawienniczych, współredakcja techniczna Monografii  

i zorganizowanie punktowanego naukowo wydania monografii, współtworzenie 

internetowej strony konferencyjnej; 

- Edyta Szczepanik (Wiceprzewodniczący) - współnadzór merytoryczny i finansowy, 

kompleksowe negocjacje z hotelem konferencyjnym i nadzór nad realizacją za-

dań, realizacja koncepcyjna i nadzorcza cateringu, pełen nadzór nad umowami 

sponsorskimi; 

- Dariusz Kociara - wykonanie strony internetowej www.knt.czest.pl i administro-

wanie oraz obsługa techniczna konferencji; 

- Judyta Jaszczyk-Parcheta - wykonanie projektów (bannery, kubek konferencyjny, 

okładka monografii, teczki, dyplomy itd.); 

- Grzegorz Sobczak - obsługa techniczna; 

- Anna Sobczak - wykonanie projektu logo konferencji jako cyklicznego przedsię-

wzięcia i dokumentacja fotograficzna; 

- Marta Ujma-Hetmańczyk - obsługa administracyjna; 

- Monika Szymczyk - obsługa administracyjna; 

- Wojciech Majchrzak - obsługa konferencji; 

- Agnieszka Zyskowska - nadzór administracyjny. 

- Marcin Folwaczny - współnadzór finansowy i prowadzenie kosztorysu, współre-

dakcja techniczna Monografii, obsługa konferencji. 

 

Jako Sekretarz Komitetu Organizacyjnego KNT2021 dziękuję wspomnianym (i tym 

niewymienionym), którzy z życzliwością i dużym nakładem pracy oraz poświęceniem 

przyczynili się do realizacji tego wysokiej rangi przedsięwzięcia, które de facto jest 

wizytówką PZITS Zarządu Oddziału w Częstochowie. 

 

Marcin Folwaczny 

--- 
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ARTYKUŁY 
Co z tym PZITSem? 

 
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych to organizacja z dużymi tra-

dycjami - sięgającymi ponad 100 lat (szczegóły w publikacji: PZITS Monografia 

1919–2019 - do pobrania: http://pzits.pl/2019/07/01/monografia-pzits/; 10,5 MB, 

format: PDF). 

Założyciele powstałego w 1919 roku Zrzeszenia Gazowników Polskich mieli jasny cel 

- stworzenie możliwości współpracy, wymiany doświadczeń i edukacji. 

W ówczesnej dobie mocno ograniczonego dostępu do środków masowego przekazu 

był to projekt bardzo potrzebny i pionierski. 

Poprzez lata działalności wypracowywano różne procedury i zasady, które tak, jak 

cywilizowana część świata, ewoluowały. Organizacja powzięła obecną nazwę (PZITS) 

w roku 1957. 

Oddział w Częstochowie został utworzony w październiku 1962 roku, z inicjatywy 

koła (podlegającego wtedy pod Oddział Katowicki) przy Miejskim Przedsiębiorstwie 

Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie. 

PZITS to organizacja w trakcie stałej, powolnej transformacji, jednakże nie planowa-

nej, ale będącej w większości przypadków wynikiem warunków lokalnych funkcjono-

wania oddziałów i jednostek organizacyjnych (m.in. kół). 

Wśród stowarzyszonych można zauważyć coraz bardziej manifestujące się rozterki 

zarówno w kwestiach działalności całej organizacji i konieczności asygnowania na 

finansowanie tejże. Warto zaznaczyć, że opłacanie składek jest obowiązkowe  

w PZITS (pomijam zwolnienia specjalne), co nie jest w pełni egzekwowane w Polsce. 

To bardzo złe symptomy, gdyż każdy wstępujący do Stowarzyszenia - winien zdawać 

sobie sprawę z jego rangi i wyjątkowości oraz pewnych obowiązków. 

Naczelna Organizacja Techniczna jako federacja 39 stowarzyszeń naukowo-technicz-

nych (w tym PZITS) nawiązuje do tradycji już XIX wiecznych - m.in. Towarzystwo 

Politechniczne Polskie 1835. 

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych skupiało i skupia najwybit-

niejsze osobowości nauki naszego kraju. Wspomniana na początku Monografia 

1919–2019 obejmuje ponad 90 osób z całym przekrojem tytułów naukowych, co jest 

o tyle istotne, że pokazuje nie do końca oczywisty fakt siły takich stowarzyszeń - 

potencjał ludzki. 

To nie posiadane zaplecze budynkowe, techniczne, finansowe, a sami stowarzyszeni 

i ich działania są motorem napędowym. Wszyscy - niezależnie od pozycji zawodowej, 

bądź naukowej mogą wspierać swoją organizację i działać na jej korzyść, gdyż im 

silniejsze stowarzyszenie, tym większe profity dla uczestników.  

Warto zatem poświęcić część swojego czasu i budować ten wspólny projekt  

z uwzględnieniem fundamentalnego założenia pracy społecznej. Zasadne jest i po-

żądane przedstawianie swoich przemyślanych pomysłów i zapatrywań. Równie 

ważne są konstruktywne uwagi krytyczne, najlepiej zwieńczone propozycjami kory-

gującymi. 

Dialog wewnętrzny to jeden z fundamentów ewolucji każdej organizacji, a brak  

postępu w obecnej dynamice rozwoju świata (i w tym nauki) prowadzi wprost do 

powolnego odejścia od założeń podstawowych funkcjonowania i wygaszania działal-

ności. 

Z pewnością trudno byłoby pogodzić się z utratą znaczenia Naszej ponad 100-letniej 

organizacji. Należy podkreślić, że wiele osób w Kole nr 1 oraz samym Oddziale Czę-

stochowskim na przestrzeni wielu lat dużo zrobiło dla podtrzymania tradycji i speł-

nienia statutowych zadań PZITS.  

Zawsze jest oczywiście pole do poszerzania horyzontów i dodatkowych kierunków 

rozwoju - najpierw jednak trzeba wyartykułować te potrzeby. Interesujące pomysły 

na pewno będą rozpatrywane i w miarę możliwości realizowane w stosownym wy-

miarze. 

 

Marcin Folwaczny 

g.wolfran@gmail.com 
575-140-340 

--- 
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Koncepcja interaktywnej bazy Polskich Publikacji Hydrogeologicznych 
- zakres projektu oraz perspektywy rozwoju 

(artykuł opublikowany w Biuletynie PIG, 456, 479–485) 

Do przeczytania w załączniku. 

 

Streszczenie: 

Celem projektu Polskie Publikacje Hydrogeologiczne (PPH) jest stworzenie bazy do-

tychczas opublikowanych artykułów – w szczególności tych, które dotychczas nie 

posiadają swoich wersji elektronicznych. Projekt PPH to rozwinięcie stworzonej na 

Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza  

w Poznaniu bazy artykułów zawartych w piętnastu tomach wydawanych w ramach 

Sympozjum „Współczesne Problemy Hydrogeologii” w latach 1980–2011. Aplikacja 

Polskie Publikacje Hydrogeologiczne (PPH) tworzona na potrzeby bazy publikacji 

umożliwia przeszukiwanie zawartości bazy według autora/ów publikacji, tytułu pu-

blikacji, roku, tomu oraz wyszukiwanie słów kluczowych oraz nazwisk autorów bez-

pośrednio w samej treści artykułu. Ta ostatnia funkcja umożliwia również przeszuki-

wanie publikacji według liczby cytowań oraz tworzenie zestawień statystycznych, np. 

liczby publikacji w poszczególnych grupach tematycznych z dziedziny hydrogeologii. 

Po wykonanej kwerendzie użytkownik może pobrać interesujące go artykuły w for-

mie plików PDF. 

 

Jan Przybyłek, Ewa Liszkowska, Dariusz Kasztelan 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, 
Instytut Geologii,  

ul. Maków Polnych 16, 61-606 Poznań 

 

Maciej Przybyłek 
H2ONET 

ul. Łęczycka 17/1, 61-044 Poznań 

 

Przedmiotowa baza artykułów zawiera wszystkie opublikowane w Monografiach Na-

szych konferencji naukowo-technicznych (vide opis w tym numerze Elektronicznego 

Informatora Koła). 

 

 

W praktyce dostęp wygląda następująco: 

1. DOSTĘP DO BAZY DANYCH 

Konieczne ustanowienie połączenia z siecią internetową. 

2. WEJŚCIE DO STRONY LOGOWANIA 

Link: http://pph.psh.gov.pl/apex/f?p=1203:LOGIN:1142042400409401 

kopiujemy (np. ze strony www.knt.czest.pl → O konferencji → Opublikowane artykuły) do przeglą-

darki internetowej. 

3. LOGOWANIE 

Użytkownik: wpisujemy pph 

Hasło: wpisujemy pph 

4. DOSTĘP DO BAZY ARTYKUŁÓW KNT 

W polu publikacja wybieramy: PZITS 

5. WYSZUKIWANIE 

W odpowiednich polach wpisujemy pożądane zakresy. 

Wciskamy: Szukaj.  Pobieramy artykuł (format PDF). 

 
Marcin Folwaczny 

(na podstawie instrukcji dr Łukasza Kaczmarka zamieszczonej na stronie www.knt.czest.pl) 



BIULETYN PAÑSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO 456: 479–486, 2013 R.

KONCEPCJA INTERAKTYWNEJ BAZY POLSKICH PUBLIKACJI HYDROGEOLOGICZNYCH –
ZAKRES PROJEKTU ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU

THE CONCEPT OF THE INTERACTIVE DATABASE OF POLISH HYDROGEOLOGICAL PUBLICATIONS –
PROJECT SCOPE AND OBJECTIVES

JAN PRZYBY£EK1, EWA LISZKOWSKA1, DARIUSZ KASZTELAN1, MACIEJ PRZYBY£EK2

Abstrakt. Celem projektu Polskie Publikacje Hydrogeologiczne (PPH) jest stworzenie bazy dotychczas opublikowanych artyku³ów –
w szczególnoœci tych, które dotychczas nie posiadaj¹ swoich wersji elektronicznych. Projekt PPH to rozwiniêcie stworzonej na Wydziale
Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu bazy artyku³ów zawartych w piêtnastu tomach wyda-
wanych w ramach Sympozjum „Wspó³czesne Problemy Hydrogeologii” w latach 1980–2011. Aplikacja Polskie Publikacje Hydrogeolo-
giczne (PPH) tworzona na potrzeby bazy publikacji umo¿liwia przeszukiwanie zawartoœci bazy wed³ug autora/ów publikacji, tytu³u
publikacji, roku, tomu oraz wyszukiwanie s³ów kluczowych oraz nazwisk autorów bezpoœrednio w samej treœci artyku³u. Ta ostatnia funkcja
umo¿liwia równie¿ przeszukiwanie publikacji wed³ug liczby cytowañ oraz tworzenie zestawieñ statystycznych, np. liczby publikacji
w poszczególnych grupach tematycznych z dziedziny hydrogeologii. Po wykonanej kwerendzie u¿ytkownik mo¿e pobraæ interesuj¹ce go
artyku³y w formie plików PDF.

S³owa kluczowe: baza danych, polskie publikacje hydrogeologiczne, bibliometria.

Abstract. The purpose of the project Polish Hydrogeological Publications (PPH) is to create the database composed of published articles -
particularly those who do not yet have their electronic versions. PPH was originally created in the Department of Geography and Geology, A.
Mickiewicz University in Poznan, as the database of articles (fifteen volumes) published in the symposium “Current Problems of
Hydrogeology” in the years 1980 to 2011. Custom application Polish Hydrogeological Publications (PPH) created for the articles database al-
lows users to search the contents of the database by author of publication, title of publication, year, volume or search for keywords or author
name directly in the content of the article. This last feature enables also users to search for the total number of citations of author(s) and allows
the creation of statistical summaries such as the number of publications in different thematic groups in the field of hydrogeology. Once the
search completed users can download the interesting articles in the form of PDF files.

Key words: database, polish hydrogeological publications, bibliometrics.

WSTÊP

Jednym z elementów dzia³alnoœci naukowej jest opraco-
wywanie rezultatów badañ oraz ich publikacja w artyku³ach
naukowych. Dziêki publikacjom badacze maj¹ mo¿liwoœæ

zapoznania siê z dzia³alnoœci¹ innych naukowców, ale prze-
de wszystkim opublikowana praca jest poddawana krytycz-
nej ocenie. Mechanizmami zwi¹zanymi z rozwojem nauk

1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzia³ Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geologii, ul. Maków Polnych 16, 61-606
Poznañ; e-mail: janex@amu.edu.pl, licha51@o2.pl, darkoski@amu.edu.pl

2 H2ONET, ul. £êczycka 17/1, 61-044 Poznañ



i natur¹ postêpu naukowego w kontekœcie lawinowo nara-
staj¹cej wiedzy zajmowali siê m.in. filozofowie Karl Popper
(1984) i Thomas Kuhn (1962, 1970). Stosunkowo niedawno
jednak dziedzina ta zosta³a zinstytucjonalizowana pod
nazw¹ naukometrii lub bibliometrii (Hood, Wilson, 2001),
analizy iloœciowej dzia³alnoœci naukowo-technicznej. Anali-
za statystyczna pozwala bowiem opisaæ i interpretowaæ ten-
dencje zwi¹zane z rozwojem dzia³alnoœci naukowej (Callon
i in., 1993). Naukometria dopracowa³a siê wielu zaawanso-
wanych metod wykorzystywanych w tej analizie, np. meto-
dy wspó³cytowañ, gdzie jednoczesne wystêpowanie dwóch
lub wiêcej cytowañ powtarzaj¹cych siê w du¿ej liczbie arty-
ku³ów mo¿e mieæ okreœlone znaczenie. Indeksacja samej tre-
œci artyku³u jest wiêc równie wa¿na jak tytu³ i pozosta³e dane
bibliograficzne.

Ju¿ w 1993 roku francuscy badacze Michel Callon, Jean
Pierre Courtial i Herve Penan w ksi¹¿ce „La scientometrie”
stwierdzili, ¿e niezbêdnym elementem analizy naukomet-
rycznej jest nie tylko dostêpnoœæ baz danych artyku³ów
w sieci i mo¿liwoœæ pobierania tych publikacji ze zdalnych
serwerów, ale przede wszystkim wprowadzenie do bazy da-

nych samej treœci artyku³ów. O ile popularyzacja Internetu
i jego rozwój pozwoli³y rozwi¹zaæ dwa pierwsze problemy,
o tyle i dzisiaj wiele dostêpnych serwisów bibliotecznych
lub baz cytowañ pozwala jedynie na przeszukiwanie katalo-
gów, bazuj¹c na danych bibliograficznych i krótkim stresz-
czeniu artyku³u, nie udostêpniaj¹c narzêdzi pozwalaj¹cych
na przeszukiwanie i analizê treœci. Sytuacja ta ulega jednak
wspó³czeœnie szybkiej zmianie dziêki dostêpnoœci zaawan-
sowanych technologii bazodanowych, rozwojowi sprzêtu
i oprogramowania, a tak¿e narzêdzi do cyfryzacji danych.

Bazy danych cytowañ, takie jak: Web of Science, Scopus
lub Google Scholar przyczyni³y siê do popularyzacji analiz
bibliometrycznych i ich wykorzystywania w pracach badaw-
czych. Niestety obejmuj¹ one przede wszystkim czasopisma
publikowane w jêzyku angielskim, pomijaj¹c równoczeœnie
wiele opracowañ o charakterze regionalnym. Tê lukê mog¹
wype³niæ mniejsze wyspecjalizowane bazy, które obejmuj¹
publikacje o charakterze regionalnym lub gromadz¹ rozpro-
szone publikacje z danej dziedziny, jak ma to miejsce
w przypadku bazy danych Polskie Publikacje Hydrogeolo-
giczne.
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Fig. 1. Zestawienie kwerendy literaturowej wed³ug grup tematycznych przyjêtych w bazie danych WPH

Research fields according to the rules adopted in the WPH database



UTWORZENIE BAZY DANYCH WSPÓ£CZESNE PROBLEMY HYDROGEOLOGII

Próbê podjêcia tematyki analizy iloœciowej treœci arty-
ku³ów ukazuj¹cych siê w polskiej hydrogeologii w ramach
publikacji tomów z cyklu „Wspó³czesne Problemy Hydroge-
ologii” przedstawiono w artykule „Zakres i metodyka prac
i badañ hydrogeologicznych” (Górski i in., 2007). W artyku-
le tym przeanalizowano m.in. zakres podejmowanej proble-
matyki badawczej na podstawie treœci 370 referatów
wyg³oszonych podczas trzech Ogólnopolskich Konferencji
WPH w latach 2001, 2003 i 2005. Analizê podzielono na 21
grup tematycznych, do których przydzielono ka¿dy z arty-
ku³ów. W ten sposób mo¿na by³o okreœliæ najliczniej oraz
najrzadziej prezentowane problemy badawcze oraz nik³e za-
interesowanie niektórymi tematami z dziedziny hydrogeologii.
Analiza przeprowadzana rêcznie by³a bardzo pracoch³onna,
z tego wzglêdu musia³a obejmowaæ ograniczon¹ liczbê pu-
blikacji z wybranych konferencji WPH.

Do tej tematyki wrócono przy okazji XV Konferencji
Wspó³czesne Problemy Hydrogeologii zorganizowanej
przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy

wspó³udziale Pañstwowego Instytutu Geologicznego – PIB
w Warszawie, podejmuj¹c decyzjê o przeprowadzeniu cy-
fryzacji wszystkich artyku³ów zamieszczonych w latach
1980–2009 w 14 tomach dotychczasowych Konferencji
(I–XIV). W tym projekcie do gromadzenia artyku³ów wyko-
rzystano bazê danych Oracle oraz stworzono autorsk¹ apli-
kacjê WPH, która umo¿liwia przeszukiwanie danych nie
tylko wed³ug autora i tytu³u, roku publikacji, ale pozwala
równie¿ na przeszukiwanie samej treœci artyku³u poprzez
s³owa kluczowe definiowane przez u¿ytkownika. Ta ostatnia
funkcja pozwoli³a na zautomatyzowanie procesu analizy
problematyki badawczej na podstawie treœci poszczegól-
nych artyku³ów, wed³ug kwerendy zaproponowanej w publi-
kacji Górskiego i in. (2007). Po wprowadzeniu artyku³ów
z XV Konferencji w bazie danych publikacji WPH w latach
1980–2011 znalaz³y siê 1193 artyku³y. Podejmowan¹ pro-
blematykê przedstawiono na figurze 1. Baza publikacji za-
wiera obecnie 9113 stron artyku³ow i jest udostêpniana pod
adresem: http://wph.wngig.amu.edu.pl

PROJEKT BAZY POLSKIE PUBLIKACJE HYDROGEOLOGICZNE

Bardzo pozytywne przyjêcie na XV Konferencji WPH
prezentacji bazy danych publikacji WPH pozwoli³o na dal-
szy rozwój oprogramowania oraz na rozpoczêcie bardzo ob-
szernego projektu zwi¹zanego z ca³oœciow¹ cyfryzacj¹ pub-
likacji hydrogeologicznych w Polsce (Przyby³ek i in., 2012)
z zamys³em, aby w kolejnych latach przenieœæ do bazy jak
najwiêksz¹ iloœæ artyku³ów zamieszczonych w materia³ach
cyklicznych ogólnopolskich konferencji, w czasopismach geo-
logicznych m.in. Przegl¹dzie Geologicznym, Technice Po-
szukiwañ Geologicznych, Biuletynie Pañstwowego Instytutu
Geologicznego, Kwartalniku Geologicznym, w czasopis-
mach naukowych Uczelni akademickich. Do tworzonej bazy
powinny równie¿ trafiæ szczególnie cenne publikacje hydroge-
ologiczne, które w latach 1950–1970 wydawano z klauzul¹
ich pe³nej poufnoœci lub tajnoœci (egzemplarze numerowane).

Projekt ten pod nazw¹ Polskie Publikacje Hydrogeolo-
giczne jest aktualnie rozwijany w ramach PIG-PIB przez ze-
spó³ tworz¹cy dotychczasow¹ bazê danych WPH. Do koñca

2012 roku, po cyfrowej obróbce artyku³ów, w tworzonej ba-
zie znalaz³y siê nastêpuj¹ce publikacje:

– artyku³y z Konferencji Wspó³czesne Problemy Hydro-
geologii (WPH), 1980–2011 (15 tomów);

– artyku³y z Konferencji Polskiego Zrzeszenia In¿ynie-
rów i Techników Sanitarnych o. Czêstochowa
(PZITS), 1978–2012 (19 tomów);

– artyku³y z Konferencji Modelowanie Przep³ywu Wód
Podziemnych (MPWP), 2004–2010 (4 tomy);

– artyku³y o tematyce hydrogeologicznej z Przegl¹du Geo-
logicznego z lat 1953–2012;

– artyku³y i monografie o tematyce hydrogeologicznej
z czasopisma Geologos.

W 2013 roku i w latach nastêpnych planuje siê cyfryza-
cjê kolejnych publikacji z polskich czasopism i wydawnictw
uczelnianych. Szczegó³ow¹ listê pozycji zawieraj¹cych arty-
ku³y hydrogeologiczne zestawiono w Sprawozdaniu z reali-
zacji projektu PPH w 2012 roku (Przyby³ek i in., 2012).

APLIKACJA POLSKIE PUBLIKACJE HYDROGEOLOGICZNE (PPH)

Autorski program PPH jest tworzony za pomoc¹ œrodo-
wiska programistycznego Oracle Application Express
(APEX) (Scott, Spendolini, 2008). Jego cech¹ charaktery-
styczn¹ jest doskona³a integracja ze wszystkimi wersjami
bazy danych Oracle (Express, Standard lub Enterprise Edi-
tion), poniewa¿ ca³a aplikacja jest przechowywana w tabe-

lach i perspektywach bazy danych i dynamicznie z nich ge-
nerowana. Dziêki temu wykorzystuje wiele wbudowanych
mechanizmów bazodanowych oraz standardowe jêzyki SQL
i PL/SQL. Elementy sk³adowe zaprojektowanej bazy przed-
stawiono na figurze 2. Aplikacja zbudowana w œrodowisku
APEX wykorzystuje serwer aplikacji Glassfish, ewentualnie
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zamiennie serwer aplikacji Tomcat. Oba serwery s¹ projek-
tami Open Source. Serwer aplikacji komunikuje siê z baz¹
danych Oracle Database 11g za pomoc¹
modu³u APEX Listener.

Zewnêtrznym interfejsem bazy Polskie
Publikacje Hydrogeologiczne jest serwer
WWW Apache, równie¿ projekt Open So-
urce, umo¿liwiaj¹cy zaawansowan¹ kontro-
lê dostêpu do serwera aplikacji.

Aplikacja Polskie Publikacje Hydrogeo-
logiczne umo¿liwia wyszukiwanie danych
bibliograficznych na dwa sposoby:

1. Standardowe wyszukiwanie publika-
cji za pomoc¹ s³ów kluczowych w tytule
lub wed³ug autorów artyku³ów. Artyku³y
s¹ uszeregowane datami publikacji, a s³owa
kluczowe wyt³uszczone. Ten rodzaj wyszu-
kiwania jest wykorzystywany równie¿ do
tworzenia zestawieñ statystycznych wed³ug
nazwisk autorów.

2. Rozszerzone wyszukiwanie s³ów klu-
czowych w samej treœci artyku³u tzn. we
wprowadzonych do bazy danych cyfrowych
wersjach publikacji w formacie pdf. W tym
przypadku s³owa kluczowe s¹ oznaczone
w tekœcie kolorem pomarañczowym, a do-
datkowo jest prezentowany krótki fragment
tekstu, w stylu wyszukiwarki internetowej
Google, pozwalaj¹cy oceniæ poprawnoœæ
kwerendy (fig. 3). Artyku³y s¹ uszeregowane

wed³ug wagi wyszukiwanej frazy wyra¿onej w procentach
i odpowiadaj¹cej liczbie s³ów kluczowych wystêpuj¹cych
w treœci ka¿dego z wybranych artyku³ów. Waga wyszukiwa-
nej frazy jest równie¿ prezentowana w formie graficznej.
Ten rodzaj kwerendy jest tak¿e wykorzystywany do tworze-
nia zestawieñ statystycznych dla poszczególnych tematów
badawczych.

Wyszukiwanie zarówno wed³ug nazwiska autora lub ty-
tu³u artyku³u, jak i s³ów kluczowych w samej treœci artyku-
³ów opiera siê na wykorzystaniu indeksów bazodanowych,
wchodz¹cych w sk³ad modu³u Oracle Text, pozwalaj¹cych
zoptymalizowaæ zapytania kierowane do bazy danych i skró-
ciæ do minimum czas zwi¹zany z wykonaniem kwerendy
i otrzymaniem sformatowanego wyniku (fig. 3). Indeksy
umo¿liwiaj¹ przeszukiwanie w ten sposób treœci ponad 2000
artyku³ów hydrogeologicznych dotychczas wprowadzonych
do bazy, czêsto wielostronicowych, w ci¹gu u³amka sekun-
dy. Wewnêtrznie indeks bazodanowy dzia³a podobnie jak in-
deks w ksi¹¿ce. W czasie procesu indeksacji w bazie danych
zostaje utworzony indeks zawieraj¹cy wszystkie s³owa z ar-
tyku³ów umieszczonych w tabeli bazy danych wraz ze wskaŸ-
nikiem do publikacji w których one wystêpuj¹. Dodatkowe
parametry pozwalaj¹ pomin¹æ s³owa, które nie maj¹ znacze-
nia dla wyszukiwania s³ów kluczowych w treœci artyku³u.

Wyszukiwanie nie rozró¿nia du¿ych i ma³ych liter
(case-insensitive). W ten sposób wyszukiwanie s³ów „Che-
mizm”, „chemizm” i „CHEMIZM” daje ten sam rezultat.

Z fragmentu indeksu (fig. 4) wynika ¿e s³owo „che-
mizm” (bez odmiany) wystêpuje we wszystkich artyku³ach
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Fig. 2. Schemat architektury bazy artyku³ów Polskie
Publikacje Hydrogeologiczne

Polish Publications in Hydrogeology database diagram

Fig. 3. Karta dialogowa aplikacji Polskie Publikacje Hydrogeologiczne
przedstawiaj¹ca kwerendê w treœci artyku³ów na przyk³adzie zasobów

dyspozycyjnych

Main interface for the application Polish Publication in Hydrogeology
showing the result of the query “disposable resources”



322 razy. Ka¿de z piêciu s³ów „chemizm” obecnych w in-
deksie odnosi siê do odrêbnej grupy rekordów bazodano-
wych. Dodatkowa kolumna, nieprzedstawiona na figurze 4,
zawiera informacje, w którym dokumencie znajduje siê
s³owo kluczowe i okreœla jego miejsce w tekœcie artyku³u.
Przeszukiwanie tego rodzaju listy jest nieporównywalnie
szybsze ni¿ szukanie poszczególnych s³ów w ka¿dym arty-
kule oddzielnie. W celu optymalizacji pracy z indeksem,
wszystkie dane s¹ wprowadzane do pamiêci, aby ograniczyæ
iloœæ operacji dyskowych, które spowalnia³yby ca³y proces.
W ten sposób predefiniowana analiza problematyki badaw-
czej mo¿e byæ przeprowadzona na wszystkich artyku³ach,
a wynik odzwierciedla aktualn¹ treœæ publikacji wprowadzo-
nych do bazy. Przy dodawaniu dodatkowych publikacji wy-
nik tej analizy jest automatycznie uaktualniany.

NARZÊDZIA DO ANALIZY BIBLIOMETRYCZNEJ

Projekt PPH jest równie¿ odpowiedzi¹ na inny problem
zwi¹zany z publikacjami hydrogeologicznymi w Polsce.
Felkel i Kasztelan (2006) w swoim artykule zauwa¿yli, ¿e
„problem z dotarciem do jak najwiêkszej liczby publikacji

naukowych poruszaj¹cych tematykê modelowania matema-
tycznego przep³ywu wód podziemnych w du¿ej mierze wy-
nika z faktu, ¿e nie istnieje obecnie ¿adne polskie czasopis-
mo o tematyce wy³¹cznie hydrogeologicznej”. Jedyn¹ cy-
klicznie ukazuj¹c¹ siê pozycj¹ s¹ materia³y konferencji na-
ukowych pt. „Wspó³czesne Problemy Hydrogeologii”, które
ukazuj¹ siê od 1980 r. Podobny problem zasygnalizowali au-
torzy – Górski i in. (2007). Wypadkow¹ braku ogólnopol-
skiego czasopisma hydrogeologicznego jest przede wszyst-
kim rozproszenie artyku³ów hydrogeologicznych w ró¿nych
czasopismach i publikacjach pokonferencyjnych i zwi¹zane
z tym problemy z podaniem ogólnej liczby publikacji hydro-
geologicznych w Polsce. Artyku³y publikowane w ró¿nych
formatach s¹ obecnie czêsto trudno dostêpne, a w wielu
przypadkach mocno zniszczone up³ywem czasu. Dotyczy to
w szczególnoœci historycznych publikacji z dziedziny hydro-
geologii z lat 50. i pocz¹tku lat 60., a tak¿e publikacji z koñ-
ca lat 80., kiedy jakoœæ papieru i u¿ytej farby drukarskiej
by³a niska i zwi¹zana z tym czytelnoœæ tekstu mo¿e ju¿
wkrótce doprowadziæ do nieodwracalnego zniszczenia tych
publikacji. Zestawienie wszystkich polskich publikacji hydro-
geologicznych w jednej bazie danych pozwoli³oby stworzyæ
w najbli¿szej przysz³oœci potê¿ne narzêdzie bezpoœredniego
dostêpu do specjalistycznej wiedzy, jak równie¿ umo¿li-
wi³oby analizê rozwoju historycznego poszczególnych
problemów i metod badawczych oraz badañ regionalnych
w Polsce.

Jak wa¿ny jest dostêp do archiwalnych publikacji hydro-
geologicznych, ilustruje obecnie odbywaj¹ca siê dyskusja
dotycz¹ca zasobów dyspozycyjnych. Pojawienie siê tego
okreœlenia w polskich publikacjach hydrogeologicznych jest
datowane na pocz¹tek lat 90., a jego sformalizowanie praw-
ne wi¹¿e siê ze znowelizowan¹ w 1994 roku ustaw¹ Prawo
geologiczne i górnicze (DzU Nr 27, poz. 96). Tymczasem
kwerenda w istniej¹cym zasobie cyfrowym bazy danych
PPH pozwala na wyszukanie ponad 15 artyku³ów sprzed
1981 r., w których definicje i tematyka dyspozycyjnych za-
sobów wód podziemnych s¹ szeroko omówione (m.in. Kola-
go, 1964; Bieniaszewska, 1980; Krajewski, 1980; Szyman-
ko, £odziñski, 1980). Pozwala to nie tylko przejrzeæ listê
artyku³ów, które wczeœniej opublikowano na ten sam temat,
pobraæ artyku³ w formie pliku pdf, ale tak¿e weryfikowaæ
w trakcie pracy nad artyku³em interesuj¹ce zagadnienia pod
k¹tem istniej¹cych ju¿ publikacji naukowych.

Testowana obecnie baza danych PPH umo¿liwia równie¿
tworzenie zestawieñ statystycznych zwi¹zanych z publika-
cjami naukowymi danego autora. Po wpisaniu nazwiska au-
tora aplikacja zestawia najwa¿niejsze statystyki dotycz¹ce
jego publikacji – nazwê czasopism w których publikowa³,
liczbê artyku³ów, lata, a tak¿e listê wspó³autorów, z którymi
najczêœciej wspó³pracowa³. Ta ostatnia funkcja jest szcze-
gólnie istotna, gdy¿ pozwala na odtworzenie sieci powi¹zañ
miêdzy autorami oraz okreœlenie grup badawczych, w ra-
mach których autorzy funkcjonowali lub funkcjonuj¹. Zale¿-
noœæ ta jest równie¿ wyra¿ona w sposób graficzny w postaci
chmury tagów, gdzie wielkoœæ czcionki odzwierciedla liczbê
artyku³ów opublikowanych wspólnie z danym wspó³autorem
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Fig. 4. Fragment indeksu domenowego dla s³owa „chemizm”
z czêstotliwoœci¹ wystêpowania tego wyrazu w indeksie

The domain index subset for the word “chemistry” with the fre-
quency of occurrence of the word in the index



(fig. 5). Dobrym przyk³adem zilustrowania tej funkcji jest ze-
stawienie publikacji nie¿yj¹cych ju¿ polskich hydrogeologów –
prof. Cyryla Kolago i prof. Andrzeja Zubera na podstawie arty-
ku³ów dotychczas wprowadzonych do bazy.

Profesor Cyryl Kolago publikowa³ w Przegl¹dzie Geolo-
gicznym. Wiêkszoœæ z imponuj¹cej liczby 70 artyku³ów z lat
1953–1986 napisa³ sam. Wyj¹tkiem jest jeden artyku³ opu-

blikowany wspólnie z Zenobiuszem P³ochniewskim w 1984
roku. Z kolei profesor Andrzej Zuber opublikowa³ wspólnie
z 49 innymi naukowcami 43 artyku³y, we wszystkich rodza-
jach czasopism dostêpnych obecnie w bazie danych publika-
cji. Graficzne przedstawienie rezultatów w postaci chmury
tagów pozwala na precyzyjne okreœlenie, z którymi z 49
wspó³autorów profesor Zuber publikowa³ najczêœciej.

WNIOSKI

Baza artyku³ów Polskie Publikacje Hydrogeologiczne
(PPH) ju¿ w obecnej postaci jest najwiêkszym zasobem pol-
skich publikacji hydrogeologicznych opublikowanych w pol-
skich czasopismach i wydawnictwach. Jej rozwój powinien

zmierzaæ w najbli¿szej przysz³oœci do cyfryzacji i umieszcze-
nia w bazie danych wszystkich publikacji krajowych, równie¿
tych napisanych w ca³oœci w jêzykach obcych. Obecnie
trwaj¹ prace nad cyfryzacj¹ dotycz¹c¹ publikacji archiwal-
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Fig. 5. Zestawienie liczby publikacji profesora Andrzeja Zubera, wspó³autorów artyku³ów oraz lat ich publikacji.
Chmura tagów przedstawia graficznie wspó³autorów wed³ug liczby publikacji

Summary of the number of publications, co-authors and years of publications for Professor Andrzej Zuber. Tag cloud graphically
shows co-authors of articles based on the number of publications



nych. Warto zastanowiæ siê, czy nie mo¿na na bie¿¹co wpro-
wadzaæ do bazy PPH wszystkich pojawiaj¹cych siê prac
o tematyce hydrogeologicznej, w tym publikowanych w in-
nych jêzykach w polskich wydawnictwach. Cech¹ charakte-
rystyczn¹ bazy danych Polskie Publikacje Hydrogeologicz-
ne jest nieograniczony, bezp³atny dostêp do zgromadzonych
zbiorów hydrogeologicznych umo¿liwiaj¹cy wykorzystanie
bazy danych w codziennej pracy naukowo-badawczej i w in-

teraktywnej pracy z zasobami PPH w ramach zajêæ dydak-
tycznych ze studentami.

Wersja angielska aplikacji wykorzystuj¹ca ustawienia lo-
kalne przegl¹darki internetowej umo¿liwia kwerendê zbio-
rów równie¿ w tym jêzyku, szczególnie w anglojêzycznych
abstraktach. Baza artyku³ów PPH mo¿e w ten sposób przy-
bli¿yæ dorobek polskiej hydrogeologii zagranicznym nau-
kowcom.
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SUMMARY

The database Polish Hydrogeological Publications (PPH)
is already in its present form the greatest resource for hydro-
geological articles published in Polish newspapers and pu-
blications. Its development should aim in the near future for
the digitization and inclusion in the database of all national
publications, including those written entirely in foreign lan-

guages. A characteristic feature of the database Polish Hy-
drogeological Publications is an unlimited, free online ac-
cess, in real time, to a large collection of hydrogeological ar-
ticles. Thus PPH is a perfect resource for teaching hydroge-
ology and an invaluable asset in the daily work of research.
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