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Kraków, 19.11.2010

W Oddziale Karpackim Pañstwowego Instytutu Geolo-
gicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego 19 listopada
2010 r. odby³a siê konferencja naukowa Prekambr i paleo-

zoik regionu krakowskiego – model budowy geologicznej –

jego aspekt utylitarny. G³ównym celem spotkania, zorgani-
zowanego pod patronatem dyrektora PIG-PIB Jerzego
Nawrockiego, by³o przedstawienie i wyjaœnienie najistot-
niejszych problemów zwi¹zanych z budow¹ geologiczn¹
prekambru i paleozoiku w rejonie Krakowa.

Wydarzenie wywo³a³o du¿e zainteresowanie œrodowi-
ska naukowego. W nowoczeœnie urz¹dzonej sali konferen-
cyjnej Oddzia³u Karpackiego Pañstwowego Instytutu
Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego
spotkali siê przedstawiciele wszystkich znacz¹cych insty-
tucji geologicznych Krakowa: Akademii Górniczo Hutni-
czej, Uniwersytetu Jagielloñskiego, Polskiej Akademii
Nauk, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
oraz Instytutu Nafty i Gazu. Autorów referatów dzielnie
wspierali koledzy z PIG-PIB, reprezentanci Oddzia³ów:
Œwiêtokrzyskiego, Wroc³awskiego, Górnoœl¹skiego i Kar-
packiego, na sali nie zabrak³o równie¿ przedstawiciela
Warszawy.

W spotkaniu uczestniczy³o blisko 100 osób. Uczestni-
cy spotkania wys³uchali nastêpuj¹cych referatów przygo-
towanych przez pracowników Oddzia³ów Górnoœl¹skiego
i Karpackiego Pañstwowego Instytutu Geologicznego –
Pañstwowego Instytutu Badawczego:

� Historia i rozwój pogl¹dów na budowê geologiczn¹

paleozoiku i prekambru w okolicach Krakowa – dr in¿.
Z. Bu³a;

� Aktualny model budowy geologicznej prekambru i paleo-

zoiku w okolicach Krakowa – dr in¿. Z. Bu³a, R. Habryn,
dr in¿. W. Ry³ko, dr in¿. Adam Tomaœ;

� Znaczenie badañ palinologicznych dla weryfikacji

wieku ska³ prekambryjskich i paleozoicznych rejonu

Krakowa – dr M. Jachowicz-Zdanowska;
� Dewoñsko-karboñski kompleks wêglanowy rejonu

krakowskiego – dr in¿. Anna Tomaœ, dr in¿. Adam
Tomaœ;

� Skonsolidowane pod³o¿e regionu krakowskiego –

g³ówne rysy tektoniczne – dr in¿. W. Ry³ko, dr in¿.
Adam Tomaœ;

� Znaczenie kompleksów paleozoicznych dla celów

sekwestracji CO2 – dr hab. in¿. J. Chowaniec, dr in¿.
Z. Bu³a, mgr in¿. P. Freiwald, R. Habryn, dr in¿. W. Ry³-
ko, dr in¿. Adam Tomaœ.

Konferencja Prekambr i paleozoik regionu krakow-

skiego – model budowy geologicznej – jego aspekt utylitarny

odby³a siê w ramach projektu MNiSW nr NN 525 0510 33.

Z du¿ym zainteresowaniem spotka³y siê wyniki badañ wier-

ceñ Trojanowice 2 i Cianowice 2, wykonanych w trakcie pro-
jektu badawczego Zintegrowany program p³ytkich wierceñ
badawczych dla rozwi¹zania istotnych problemów budowy
geologicznej Polski. Geologiczno-strukturalne rozpozna-
nie strefy roz³amu Kraków-Lubliniec na odcinku krakow-
skim.

W trakcie konferencji odby³o siê wiele dyskusji trwa-
j¹cych jeszcze d³ugo po jej zakoñczeniu, wraz z licznym
udzia³em w spotkaniu samodzielnych pracowników nau-
kowych, którym towarzyszy³a kadra najm³odsza – studenci.
Tego typu spotkania umo¿liwiaj¹ prezentacjê wyników
prowadzonych badañ, ale przede wszystkim prowadz¹ do
bezpoœredniej wymiany pogl¹dów i polemik, a te wra¿enia
trudno zapomnieæ, pozostaj¹ z nami na zawsze.

Dyskutanci podkreœlali, ¿e tego typu konferencje
powinno siê organizowaæ jak najczêœciej, ze wzglêdów
naukowych i dydaktycznych.
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Ryc. 1. Dyrektor Oddzia³u Karpackiego PIG-PIB Józef Chowaniec
wita uczestników konferencji. Fot. R. Patorski


