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W dniach 16–18 kwietnia 2008 r. w Czarnej k. Ustrzyk
Dolnych odby³a siê konferencja naukowo-techniczna pt.
Ropa i gaz a ska³y wêglanowe po³udniowej Polski. Jej orga-
nizacji podjêli siê: dziekan Wydzia³u Geologii Uniwersytetu
Warszawskiego — prof. Andrzej Koz³owski oraz prezes
Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego In¿ynierów i Tech-
ników Przemys³u Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG)
— Tadeusz Kozimor. Konferencja odby³a siê pod patrona-
tem Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa SA, Oddzia³ w Sanoku. Spon-
sorami byli: Lane Energy Poland, Polskie Górnictwo Naf-
towe i Gazownictwo SA oraz OG Petroleum Consulting.

W spotkaniu wziê³y udzia³ 94 osoby reprezentuj¹ce
ró¿ne oœrodki naukowe (UW, UŒ, UWr, Pol.Œl., SGGW,
PAN, PIG), zajmuj¹ce siê przedmiotow¹ problematyk¹, jak
równie¿ przedstawiciele przemys³u naftowego (PGNiG,
INiG, PBG, PetroGeo, PKN Orlen, Geofizyka Kraków,
Lane Energy Poland oraz OG Petroleum Consulting).

Konferencjê otworzyli prof. Andrzej Koz³owski oraz
Waldemar Wójcik, dyrektor PGNiG, Oddzia³ w Sanoku.
Wyk³ad wprowadzaj¹cy, dotycz¹cy poszukiwañ gazu
ziemnego w utworach ilastych (shale gas), wyg³osili Mike
P. Lewis oraz Kamlesh Parmar, przedstawiciele firmy Lane
Energy Poland. W ramach trzydniowej sesji naukowej
przedstawiono 29 referatów. Tematyka spotkañ zosta³a
podzielona na trzy czêœci: paleozoiczn¹ (10 referatów),
mezozoiczn¹ (7 referatów) oraz ogóln¹ (12 referatów). W wy-
st¹pieniach poruszano problemy, dotycz¹ce szerokiego
spektrum zagadnieñ zwi¹zanych ze ska³ami wêglanowymi
dewoñskimi, karboñskimi i jurajskimi. Nie zabrak³o refe-
ratów przedstawiaj¹cych wykorzystanie metod diagno-
stycznych, takich jak np. mikrotomografia rentgenowska,
ablacja laserowa, inkluzje fluidalne, jak równie¿ wyst¹pieñ
opisuj¹cych zagadnienia interdyscyplinarne z zakresu geo-
mikrobiologii ropy naftowej i gazu ziemnego. W czêœci
referatów zosta³y scharakteryzowane aktualnie eksploato-
wane lub zamkniête ju¿ z³o¿a ropy naftowej i gazu ziemne-
go, takie jak Nosówka, Trzebownisko i Partynia-Podborze.

Podczas trwania konferencji odby³y siê dwie sesje
posterowe, podczas których uczestnicy spotkania mogli
podyskutowaæ o badaniach prowadzonych w swoich oœrod-
kach, wymieniæ uwagi i doœwiadczenia, jak równie¿
nawi¹zaæ nowe kontakty naukowe. W czasie sesji zosta³o
zaprezentowanych 19 posterów. Zagadnienia w nich poru-
szane obejmowa³y ró¿norodn¹ problematykê naukowo-
-badawcz¹; nie zabrak³o tematów dotycz¹cych badañ
metodycznych (wykorzystanie danych magnetotellurycz-
nych i grawimetrycznych, wizualizacja 3D w celu identyfi-
kacji facji sejsmicznych), modelowania basenów se-
dymentacyjnych (program SEDPAK) czy geomikrobiolo-
gii (ska³y mikrobialno-glonowe, udzia³ mikroorganizmów
w tworzeniu wêglanów, geomikrobiologia ropy naftowej).

Streszczenia referatów oraz prezentacji posterowych
zosta³y wydrukowane w materia³ach konferencyjnych.
Ponadto, planuje siê wydanie zbioru artyku³ów dotycz¹cych
zagadnieñ, poruszanych podczas sesji naukowych oraz
posterowych.

Konferencja w Czarnej spotka³a siê z du¿ym zaintere-
sowaniem ze strony pracowników i studentów oœrodków
naukowych oraz pracowników przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych
w bran¿y zwi¹zanej z poszukiwaniami oraz wydobyciem
wêglowodorów. Liczba nades³anych zg³oszeñ uczestnictwa
w spotkaniu oraz szerokie spektrum poruszanych zagad-
nieñ œwiadcz¹ o potrzebie organizowania takich zjazdów.
Pozwala to mieæ nadziejê, ¿e konferencja, która w tym
roku zosta³a zorganizowana po raz pierwszy, szybko stanie
siê imprez¹ cykliczn¹, a ka¿de kolejne spotkanie oka¿e siê
sukcesem, jak ten w Czarnej k. Ustrzyk Dolnych.

Branie udzia³u w konferencjach jest jedn¹ z mo¿liwo-
œci do nawi¹zania kontaktów naukowych, wymiany po-
gl¹dów w w¹skim gronie specjalistów z danej dziedziny
nauki, jak równie¿ poznania nowych metod i tendencji w
nauce. Potrzebna, a nawet wrêcz konieczna, jest wspó³pra-
ca oœrodków naukowych z przemys³em. Na œwiecie jest to
doœæ powszechne i oczywiste. To w³aœnie dziêki tej
wspó³pracy powstaj¹ nowe technologie i nowatorskie roz-
wi¹zania, a badania wykonywane w laboratoriach nauko-
wych maj¹ zastosowanie w praktyce. Czêsto przyczyniaj¹
siê one do rozwi¹zania ró¿norodnych problemów i przy-
nosz¹ po¿¹dane efekty, gdy¿ nauka ma s³u¿yæ ludziom.

Dyrektor wykonawczy Pionu Technicznego PGNiG,
Oddzia³ w Warszawie, Stanis³aw Radecki, wyrazi³ ogrom-
ne zadowolenie z obecnoœci wielu m³odych ludzi na konfe-
rencji — zarówno studentów, jak i pracowników naukowych.
Na zakoñczenie spotkania stwierdzi³, ¿e konieczna jest
wymiana doœwiadczeñ miêdzy oœrodkami naukowymi i
przemys³em. Ale na zasadzie wspó³pracy, a nie konkuren-

cji — doda³ prof. A. Koz³owski, dziekan Wydzia³u Geolo-
gii Uniwersytetu Warszawskiego. Tego w³aœnie, jako pla-
cówka naukowa, ¿yczymy sobie i innym oœrodkom nauko-
wym.

Karolina Wojnicka
w imieniu organizatorów konferencji
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