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WydzialFizykii Astronomii.
Pracadyplomowa
w6d
podziemnych
podwptywemeksploatacji
w rejonieCiechocinka
solanek."

1989-1994Studia magisterskie:
AkademiaG6rniczo-Hutnicza
im. Stanistawa
Staszicaw
Krakowie;WydzialGeologii,Geofizykii OchronySrodowiska; specjalnoii:
geologiainiynierskai 96rnicza.Praca dyplomowa:,,Ocena
hydrogeologia,
wpfywu przemystowych
ogniskzanieczyszczed
na jakoid w6d podziemnych
w
promotor:dr in2.AndrzejHaladus;
rejonieolkuskim";
tytul magistra:
t.
07.06.1994

ZATRUDNIENIE
Katedra
Geologii
i Hydrogeologii
WvdzialNauko Ziemi
Uniwersytet
MikolajaKopernika
w Toruniu
ul. Lwowska
1,87 - 100Toruf
adiunkt

PRZEBIEG
PRACYZAWODOWEJ
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KrakowskiePrzedsiqbiorstwo
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asystent
dokumentatora
UniwersytetMikolajaKopernikaw Toruniu
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w Zakladzie
Geologii
i Hydrogeologii
WBiNoZUMK
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wTur osrAcNrEctA
NAUKOWEGO
polskiego
Pochodzenie
anomaliichlorkowych
w wodachpodziemnych
wybrze2a
Baftyku

Urodzifem
siq 01.05.1970
r. w Olkuszu.
Do szkofypodstawowej
uczqszczalem
w Bukownie,
a
nastqpnie
ukohczylem
lLiceum096lnoksztafcEce
w Olkuszu.
W 1999r. zdalemegzaminwstepnyna
WydzialNauko ziemiUniwersytetu
Slqskiego.
Po ukoriczeniu
I rokugeologiiprzenioslem
siq na ll rok
studi6wnaWydzialGeologii,
Geofizyki
iOchronySrodowiska
Akademii
G6rniczo-Hutniczej
w Krakowie.
geologia
Studiao specjalno6ci:
hydrogeologia,
iniynierska
ig6rniczaukofczylem
w 1994r. otrzymujac
stopiefmgrin2.Podczas
studi6ww ramachindywidualnego
tokunauczania
specjalizowalem
siQtak2ez
zakresu
ochrony6rodowiska
na Politechnice
pracq
pt.,,Ocena
Krakowskiej.
Przedstawilem dyplomowq
wplywuprzemyslowych
ogniskzanieczyszczei
na jakoSiw6d podziemnych
w rejonieolkuskim",kt6ra
wykonalempod kierunkiem
dr A. Haladusa.
Wynikiwykonanych
badaf opublikowalem
wsp6lniez dr
in2.A. Haladusem
idr in2.A. Adamczykiem
problemy
w 1995r. na Vll Sympozjum,,Wspdlczesne
hydrogeologii".
Po ukoticzeniu
studi6wpracowafem
w Krakowskim
Przedsiebiorstwie
Geologicznym
Pro-Geo
prowadzqc
gl6wnie
badaniaiprace terenowe
(GZWPnr 428 Bilgorajna obszarze
Karpati Roztocza
Lubacz6w;
GZWPnr 425 Dqbica- StalowaWola- Rzesz6w;
Dokumentacja
Obszaru
Wydobycia
Wody
dlawojew6dztwa
nowosqdeckiego).
Od dnia 01.10.1994
r. zostalemzatrudniony
na etacieasystenta
w Zakfadzie
GeologiiUMK.
pracyzawodowejw 1996r. ukoriczylem
Podczas
rocznePodyplomowe
StudiumBadariSrodowiska
przedstawiajac
na WydzialeFizykiUniwersytetu
pracqdyplomowq
MikofajaKopernika,
,,Phare-Tessa",
jako6ci
pt.,,Zmiany
podwplywemeksploatacji
w6d podziemnych
w rejonieCiechocinka
solanek."
Pracebadawcze
z pierwszego
okresumojejpracyw Toruniudotyczyly
w6d leczniczych
z rejonu
prowadzilem
Ciechocinka.
W latach1995-1996
projektu
badaniaw ramachwlasnego
badawczego
(grant)KBNnr 9 T12B015 1.2pt. ,,Pochodzenie
istratyfikacja
w6d leczniczych
Ciechocinka
w oparciuo
badaniahydrochemiczne
iizotopowe".Badania
te dotyczylyprzedewszystkim
skladuchemicznego
i
izotopowegow6d leczniczych
(Krawiec1999). Ponadtona obszarzetym wykonafempomiary
zawartosciradonuw wodach podziemnych
(Kachnic,Krawiec1996; Krawiec,Turlo L9971otaz
dokonalemocenyzmianjako5cii zagro2eri
(Sadurski,
w6d podziemnych
na NizinieCiechociriskiej
Krawiec1997).Na podstawiebadafiSrodowiskowych
wsp6lniez pracownikami
WydzialuFizykiUMK
wykazalemwystqpowanie
Cs-137i Cs-134na obszarzeCiechocinka
zwiEzanez wplywemawarii
- Oczkowski
(pracaopublikowana
elektrowniw Czarnobylu
w Radiation
Measurements
i in. 1996czasopismo
wyrdinione
Journal
Reports).
Citation
Drugimaspektemmojej pracybyl obszarwybrzeZa
Baltyku,gdzieuczestniczyfem
w pracach
badawczych
w ramachprojekt6w:
- projektbadawczy
(grant)KBNnr 6 PO4D028 10 pt.,,Ochrona
zasob6w
w6d podziemnych
w
warunkach
ich eksploatacji
w strefiebrzegowej
zachodniego
wybrze2a
Polski,L996 1998;
kierownik:
Prof.dr hab.AndrzejSadurski;
- projektbadawczy
(zad.bad.nr 5) pt. ,,Rozpoznanie
KBNnr P82-061-01
i ocenazasob6woraz
moZliwoSci
eksploatacji
w6d pitnych,mineralnych
ipeloid6w na MierzeiWislanej".ppw Glob
Gdafsk,kierownik.
Prof.T.Jednoraf;
1994-1995.
prowadzilem
W latach1998-2001
badaniaw ramachwsp6fpracy
Niemiecko-Polskiej
w projekcieNr
POL96/145,kt6regokierownikiembyl prof. dr hab. in2. A. Zuber.Uczestniczylem
w badaniach
gdzieprowadzony
terenowychna obszarze
od leby do Swinouj5cia,
byt m.in.pob6rpr6bekw6d do
oznaczeigaz6wszlachetnych.

WynikiczqScitych bada6zostalyopublikowane
w kilku pracach.Zagro2enia
zasob6ww6d
podziemnych
w strefienadmorskiej
zostafyom6wionew pracySadurskiego
i Krawca(1998),wyniki
badaf w6d mineralnychz rejonu KamieniaPomorskiego
zostalyprzedstawione
w Przeglqdzie
(Krawiec1999)a badaniaizotopowew6d z obszaruzachodniego
Geologicznym
Pobrze2a
Polskioraz
czq5i wynik6w oznaczeigaz6w szlachetnych
zaprezentowane
na lX Sympoziun"Wsp6lczesne
problemyhydrogeologii"
(Krawiec
1999)oraz16'nSaltWaterIntrussion
Meeting"Hydrogeology
of the
polskiego
coastlaquifers"(Krawiec
iin. 2000).W pracach
tych po razpierwszy
na obszarze
wybrze2a
Baltykuzastosowano
gaz6wszlachetnych.
metodybadafw6d podziemnych
z wykorzystaniem
W latach 1997-2OOZ
czynnie uczestniczylem
w pracach zwiqzanychz kartografiq
p6lnocnej.
hydrogeologicznq
na terenie Polski
W tym okresiewykonafemjako autor, bqdl we
wsp6lautorstwie
6 arkuszyMapy hydrogeologicznej
Polskiw skali1:50000; arkusze:Grudziqdz,
Zblewo,Gostycyn,
Trzebiat6w,
Brodnica
i Zblewo.
(grant)KBNnr 5 P04D
W 1999r. otrzymalem
6rodkifinansowe
w ramachprojektubadawczego
036 18, kt6re pozwolilymi na dokoriczenie
rozpoczqtych
w 1995 r. bada6w6d leczniczych
ina
pracydoktorskiejpt. ,,Studium
ukoticzenie
hydrogeologiczne
w6d leczniczych
kujawsko
antyklinorium
- pomorskiego".
Stopiendoktoranauko Ziemi,nadanymi zostaluchwalqRadyWydzialuBiologii
i Nauk
o ZiemiUMK z dnia 24.05.2002
r. Pracazostalanapisanapod kierunkiemprof. dr hab. Andrzeja
Sadurskiego,
a recenzentami
byli:prof.dr hab.JacekMotyka(AGHKrak6w)iprof. dr hab.Wojciech
(Politechnika
Ciq2kowski
Wroclawska).
Mojezainteresowania
naukowepo doktoracie
koncentrujq
siqwok6lkilkuzagadnie6:
1. Wodymineralnei termalneNi2uPolskiego
i ich wykorzystanie
w
do cel6wbalneologicznych,
kt6rych stosowalemoznaczeniaizotop6w oraz oznaczeniagaz6w szlachetnych
w6d
podziemnych;
2. Ocena zagroienia zasob6w w6d podziemnych ingresja i ascenzja w6d slonych z
wykorzystaniem
metodgeofizycznyihi geochemicznych;
3. Czasprzebywania
wodyw oSrodku
interakcja
w systemie
skalnym,
woda- skafai chemizmw6d
podziemnych;
4. Kartografia
hydrogeologiczna;
5. Wystqpowanie
mikroorganizm6w
w wodachpodziemnych.
Ad. 1.
PracebadawczezwiEzanez wodami mineralnymiNi2u PolskiegostanowiAkontynuacjqi
rozszerzenie
badafwykonanych
w ramachmojegodoktoratu.
Wynikibadaf skladuizotopowego
siarkiitlenu w siarczanach
w6d leczniczych
wykonafem
we
(UMCSLublin)orazz dr hab.l. Pluta(GlGKatowice).
wsp6lpracy
z prof.S. Halasem
Wykazafem,
i2 na
pomorskiego
obszarze
antyklinorium
w wodachleczniczych
stwierdzono
dwarodzajesiarczan6w:
- wodyleczniczye
z utwor6wjury (Kolobrzeg,
KamiefPomorski,
Dziwn6wek)
sqsilniewzbogacone
w
izotopyciq2kie
siarkii tlenuw wynikuredukcjibakteryjnej,
- wody z utwor6w triasu (Miedzywodzie,
PofczynZdr6j) maja niskie warto6ciE3oSi E 80
charakterystyczne
dlaewaporat6w
morskich
tegookresu(Krawiec
i in.2003).
pracy
(Krawiec,
W
dotyczEcej
w6d leczniczych
z Polczyna
Zdroju
Dulski2004)wykazalem,2e
na
obszarze
tym do gfqbokosci
ok. 800 m wystepujE
wodyslodkie.Poniiej,znajdujesiq miq2sza,
liczqca
ponad300m, seriautwor6wilastych
poziom6w.Woda
stanowiqca
bardzodobrqizolacjq
od glqbszych
w warstwachretykuma mineralizacjq
O,7g/dm3,a jej ,,wiek"(ujqciePolczyn2 o glebokoici770 m)

oszacowalem
na 5500lat.Solanka
w utworachkajpruma natomiast
mineralizacje
75 g/dm3i nale2ydo
w6d o bardzodtugimczasieprzebywania
w o5rodkuskalnym.
pracach
(Krawiec
W kilku
2005a;2005b;2006a;2OO7b;
przeprowadzilem
2OO9a;2009b;)
analizq
mo2liwosci
wykorzystania
w6d mineralnych
itermalnychz rejonuPily ujecieKotui lG-1orazz rejonu
- ujqcieMaruszalG-l iGrudziqdz2 do cel6wbalneologicznych
Grudziqdza
i rekreacji.
Przedstawilem
tak2ewarunkieksploatacji
surowc6wbalneologicznych
w WiericuZdroju (Krawiec,Kalitka2005;
Krawiec
2006c),Kamieniu
(Krawiec,
Pomorskim
Kalitka2009),Polczynie
Zdroju(Krawiec,
Kalitka2009)i
(Krawiec
Grudziqdzu
2011).
Badania
izotopoweorazoznaczenia
gaz6wszlachetnych
w wodachleczniczych
Polskip6lnocnej
pozwolilymi takze na okre6lenlei weryfikacjqpoglqd6wna genezQtych w6d. Wyniki badai
przedstawifem
(2007a;2OO7bl
(2011).
w pracach:
Krawiec
orazRasata
i Krawiec
W specjalnymnumerzePrzeglqduGeologicznego
wydanymna XXXVlllSwiatowyKongres
Hydrogeologiczny
lAH,kt6ryodbylsiqw Krakowle
w dniach72-!7 wtzeinia2010 wsp6lniez prof.W.
Ciq2kowskim,
dr hab.J. Chowaicem,prof. W G6reckim,dr hab. L. Rajcheloraz prof. A. Zuberem
przedstawilem
zagadnienia
dotyczace
w6d mineralnych
itermalnychz obszarupolski.
WynikiczqSci
moichbadaridotyczqce
w6d leczniczych
pod redakcjq
zostaty
takie podanew monografii
(2007)
W. Ciq2kowskiego
pt ,,Wsp6loddzialywanie
w6d zwyklych i leczniczych- zasady
dokumentowania,
ochronyigospodarkiwodnej"oraz w pracyTherapeutic
watersas geotourism
valuesof the PolishBalticseacoast(Geoturystyka,
f-2 Q8-291:3-].21.
Ad.2.
praceibadaniaterenowew strefiebrzegowejpoludniowego
Moje kilkunastoletnie
Baltyku
zwiazane
sq z problemami
wystqpowania
i identyfikacji
ascenzjii ingresjiw6d sfonychislonawych.
Zagroieniazasob6ww6d podziemnych
ingresja/ ascenzjq
w6d slonychz wykorzystaniem
metod
geofizycznych
izotopowych,
i geochemicznych
stanowia drugi kierunek moich bada6, kt6ry
jeszcze
zainteresowaf
przed
mnie
pracydoktorskiej
ukofczeniem
W latach2004-2005
projektubadawczego
bylemkierownikiem
(grant)
igl6wnymwykonawcq
KBNnr 4 T12B035 26, pt. ,,Ocenawrazliwo3ci
w6d podziemnych
na zagro2enia
antropogeniczne
i
pobrze2a
geogeniczne
z wykorzystaniem
metod izotopowych
na przykladzie
zachodniego
Baltyku".
przy wsp6lpracy
Badaniaizotopowewykonywalem
z dr hab. M. Duli6skimz laboratorium
Zespolu
FizykiSrodowiska
WydzialuFizykii Informatyki
Stosowanej
(WFil5AGH)w
Akademii
G6rniczo
Hutniczej
Krakowie.
Wynikibadafzostafyzaprezentowane
na Xll Sympozjum
problemyhydrogeologii
Wsp6lczesne
(Krawieciin.2005) oraz na miqdzynarodowych
konferencjach:
(Krawiec2006),
,,Hydrogeochemia"
XXXVIllIAH Congress
(Krawiec,
Groundwater
Sadurski2010a),18thi21th Salt
QualitySustainability
WaterIntrussion
Meeting(Burzyfski
iin.2004;Krawiec,
Sadurski
2010b).
W badaniachproces6wingresjii ascenzjiw6d zmineralizowanych,
przy wsp6lpracyz M.
(Geofizyka
Rudzkim
Torui),zastosowalem
nowoczesne
metodygeofizyczne
z wykorzystaniem
metody
(ERT).
tomografiielektrooporowej
Wynikibadai zostalyopisanew pracach:Rudzki,Krawiec(2007)
(2008)
orazKrawiec,
Rudzki
izaprezentowane
na I Kongresie
Geologicznym
w Krakowie.
Na podstawie
przeprowadzonych
w 2011r. badahelektrooporowych
wykonanazostalaioddanado drukuw Acta
(czasopismo
praca
pt.
Geophysica
indeksowane
naliScie
JCR)
of the marinewateringression
,,Assessment
by the methodof resistivity
imagingin the VistulaSpit(Poland)"
(autorzy:
Jochymczyk
K.,KrawiecA.,
ZogalaB.).

projektbadawczy
W 2009r. otrzymalem
MNiSWnr N N525461336pt. Pochodzenie
anomalii
hydrogeochemicznych
polskiego
w wodachpodziemnych
wybrze2a
Baftykuw Swietlewynik6wbadari
geofizycznych
izotopowych,hydrochemicznych,
i oznaczeigaz6w szlachetnych,
kt6rego bylem
kierownikiem
i gl6wnymwykonawcq.
pobralemp16bkiwodydo szczeg6lowych
W wytypowanych
otworachbadawczych,
analizfizykotoC
ttO,2H)
chemicznych
w6d, oznaczed
lzotopowych
gaz6wszlachetnych
orazoznaczefstQ2ed
ltH,
toAri 21Ne).
genezyi,,wieku"w6d.Na podstawie
Wynikite posfu2yly
do okreslenia
badai 1aC
oraz
1oHe,
gaz6w
oznaczei
szlachetnych
na MierzeiHelskiejoraz na obszarze
ZutawWiSlanych
zlokalizowane
zostatyinfiltrujacepod koniecplejstocenu
przeprowadzonych
tzw. wody,,glacjalne".
Wyniki
badaf
potwierdzilyna obszarzeZulaw obecno6itzw. w6d ,,mfodoreliktowych",
kt6re udokumentowali
(1988)orazZuberi in.(1990).
Kozerski
i Kwaterkiewicz
W latach2OLO-2011na
zlecenie
Pafstwowego
InstytutuGeologicznego-Pafstwowego
Instytutu
Badawczego
pt.: ,,Opracowanie
w Warszawie
wykonalemopracowania
kryteri6widentyfikacji
zmian
polo2eniazwierciadlagl6wnego uiytkowego poziomu wodonosnegow rejonie Elblqgaoraz
nie w6d zwyktychi slonychw regioniewodnym Dolnej Odry i Przymorza
,,Wsp6fwystepowa
- wskazania
Zachodniego
metodyczne
na potrzebybilansowania
wodnogospodarczego
zlewniowych
polskiej
system6w
kra2enia
w6d na przykladzie
czqiciwyspy
Uznam".
Ad.3.
Kolejnym,
istotnymkierunkiem
badarijest ocenaczasuprzebywania
wodyw o6rodkuskalnym.
ldentyfikacja
system6w
obieguwodypozwalana prawidlowq
ochrongzasob6w
w6d podziemnych
oraz
umo2liwia
racjonalne
zagospodarowanie
zasob6w.
Bardzodobrymnarzqdziem
do interpretacji
zmian
jest
podziemnych
ukladukrqieniaw6d
przeplywu
numeryczny
modelfiltracji.Modelmatematyczny
w6d podziemnych
podziemnych.
ulatwiatakzeocenqwplywuinwestycji
naSrodowisko
w6d
W swoichpracach
(Krawiec
z obsza16w
Pojezierza
Pomorskiego
orazChelmirisko-Dobrzyriskiego
i
in. 2005;Krawiec2007;Krawiec,Smietariski
jak wa2nym
2007;Kachnic,Krawiec2008)wykazalem
jest
czynnikiemksztaltujacym
system kra2eniaw6d podziemnych,
opr6cz budowy geologicznej,
powierzchni
uksztattowanie
terenu.Glqbokowciqtedolinyrzeki rynnyjeziororazdu2edeniwelacje
terenu sprzyjajqprocesowiwymianyw6d podziemnych.
Okolo 90% calkowitegoprzeplywuw6d
podziemnych
na obszarzePojezierzykoncentrujesiQ w warstwachkenozoiku,a do glqbokich
poziom6w
wodonoSnych
dopiywazaledwie
kilka%objqtoiciinfiltrujacych
na powierzchni
opad6w.
Wsp6lniez dr hab.J. Gurwinemz Uniwersytetu
Wroclawskiego
wykonanezostafybadania
modelowedla obszaruwyspyUznami wyspyWolin (Gurwin,Krawiec?OLO,2OI2lDo interpretacji
systemukrE2enia
w6d podziemnych
wykorzystano
numeryczny
modelfiltracji.Symulacje
w zakresie
przeprowadzono
przyuzyciuprogramuGroundwater
dynamikiw6d podziemnych
Vistas.Do obliczef
predko6ci,
czas6wprzepfywuiw konsekwencji
przebiegulinii prqduzastosowano
do wyznaczenia
programMODPATHbazujqcyna teorii modelu przepfywutlokowego.Jednoznacznie
wykazalem
zasadnoitstosowaniar6inych metod badawczych
oraz mo2liwo3ciich wzajemnejweryfikacjigeofizyczne
modelowanie
numeryczne,
badania
orazwynikioznacze6
hydrochemicznych
iizotopowych
do interpretacji
systemukrqieniaw6d orazgenezyzasolenia
warstwwodono5nych.
W rejonieKamieniaPomorskiego
oraz Kolobrzegu
wykonafemobliczeniaczasuprzeplywu
wody na przekrojach
(Krawieci in. 2012).Do obliczeiczasuprzeplywuwodyw
hydrogeologicznych
o6rodkuo znanej porowatogciaktywnej poslu2onosiq programemTFS opracowanymprzez
(1997).Wyniki przeprowadzonych
K.Burzyfskiego
badai wskazuja,i2 obecnieczaswymianyw6d
podziemnych
jest
w rejonieZalewuKamiefskiego prawiedwa razydluzszyni2na poczatkuholocenu

(7500lat temu).Wolniejszy
przeplyww6d orazobnizeniegradient6whydraulicznych
po transgresji
litorynowejprzyczynily
siq do spowolnienia
tempa wymianyw6d na rozpatrywanym
obszarzei
spowodowaly
sprzyjajEce
warunkido ascenzji
solanek.
Slonawewodypodziemne
nizinnadmorskich
w
przewaznie
rejonieKamieniaPomorskiego
czy Kolobrzegu
sE
mieszanina
w6d zmineralizowanych
ascendujacych
z warstwmezozoicznych
iwsp6lczesnych
w6d infiltracyjnych.
Proceswymianywodyw
pasienadmorskich
nizinachjest bardzopowolnywskutekniskich(i )0) gradient6whydraulicznych
w6d podziemnych.
Ad.4.
jest kartografia
Kolejnympolembadawczym,
w kt6rymuczestniczq
hydrogeologiczna.
Jestto
przez
zadanierealizowane
PafstwowylnstytutGeologiczny-Pafstwowy
InstytutBadawczy,
w kt6re
jestemzaangazowany
plansz
od L997r. Opracowania
te zawierajq
szereg
mapyGlS,bazydanychoraz
teksty. W 2002 r. wykonafemarkuszeSkarlini Brodnica(wsp6lautorKotowskiT.) a 2004 r.
opracowalem
arkusz
Jastrowie
Mapyhydrogeologicznej
Polskiw skali1 : 50 000.
pt.: ,,Wystqpowanie
W 2007r. bralemudzialw opracowaniu
strategicznych
zbiornik6w
w6d
podziemnych
i braku uZytkowych
warstw wodono6nych
w wojew6dztwiekujawsko-pomorskim"
(SadurskiA., KachnicM., KrawiecA., KotowskiT., 2OO7lrealizowanymna zlecenieZarzqdu
projektpt.: ldentyfikacja
Wojew6dztwa
Kujawsko-Pomorskiego
orazw wykonywalem
regionalnych
poziom
obszar6wdeficytowych
orazobszar6wna kt6rychnie wystqpujeuZytkowy
wodonosny,
woj.
(KachnicJ., KachnicM., KrawiecA., Lewandowska
kujawsko-pomorskie
D., ZOOTIna zlecenie
Paistwowego
InstytutuGeologicznego
w Warszawie.
- bazadanychGISMapyhydrogeologicznej
W 2010r. opracowalem
arkuszGf6wczyce
Polski1:
poziomwodonoSny
50 000pierwszy
wra2liwosina zanieczyszczenie
ijakoSiw6d, zakt6ryotrzymalem
przezKomisjqOpracowaiKartograficznych
przy MinistrzeSrodowiska
wyr62nienie
(wysokipoziom
merytoryczny
interpretacji
autorskiejwarstwywynikowejna obszarze
o zr62nicowanych
warunkach
geomorfologiczno-hyd
rogeologicznych
strefynadmorskiej).
Kolejnyarkuszmapy,,BazadanychGISMapy hydrogeologicznej
Polski1: 50000 pierwszypoziom
wodono6ny
wystqpowanie
i hydrodynamika,
arkuszSk6rcz(0168)"zostalprzezemnieopracowany
w
zot! t.
W roku 2010 zostalemtakze zaproszony
do wsp6lpracyz PIG-PIB
do opracowania
,,Mapy
zagospodarowania
w6d podziemnych
zaliczonych
do kopalinwystepujEcych
na obszarzeprowincji
platformypaleozoicznej
i prekambryjskiej
w skali1:500000.Opracowanie
to zawieratak2e149stron
(Felter
tekstuoraz49 stronkart informacyjnych
A., Kielczawa
8., Krawiec
A., SochaM., Sokolowski
J.,
poslu2yly
MyciukK.,2010).Zar6wnomapa,jak itekstopracowania
w
w cafosci
PIG-PlB
do opracowania
2011r.,,Mapyzagospodarowania
w6d podziemnych
zaliczonych
do kopalinw Polsce".
Ad.5.
W 2009 r. rozpoczqlem
wsp6lpracq
z dr hab. MaciejemWalczakiem
ZakladuMikrobiologii
(WB|OS)UMK w Toruniu
Srodowiskowej
i Biotechnologii
WydzialuBiologiii OchronySrodowiska
zwiqzanqz badaniamiobecnoicimikroorganizm6w
w wodach podziemnych.
Przeprowadzilismy
pilota2owebadaniamikrobiologiczne
w celu sprawdzenia
czy istnieje2yciemikrobiologiczne
w
je2eli
poziomach
glqbokosci,
wodonosnych
na znacznej
a
tak, to czy wystQpuje
zr6inicowanie,
np.
gatunk6wi liczebno6ci
profilu
pionowym.
mikroorganizm6w
tych
w warstwach
wodonoSnych
w
Wyniki
badaf wykazalyniemalzepowszechne
wystQpowanie
mikroorganizm6w
w wodach podziemnych
nawetna glqbokosciach
do 3,0 km (Walczak,
KrawiecA.2011; Krawiec,
Walczak2012;Walczaki in.
2011).

W 2010r. wszedfem
projektMN|SWnr N N304
w skladzespolubadawczego
realizujqcego
"limax"
patogennych
387838pt. ,,Wystqpowanie
dla ludziamebtypu
i bakteriiz rodzajuLegionella
pneumophila
w podgrzanych
wodachoraz implikacjedotyczqceryzykaich jednoczesnej
inwazji"
(kierownik:dr Elibieta Lalke-Porczyk).
Czq5iwynik6wzwiqzanych
z tym projektemzostalaju2
- czasopismo
opublikowana
np.Zbikowska
i in. (2013,Parasitology
Research
I12 (71:77-83
naliscie
JCR)
Walczak
i in.(2013,Annalsof Agricultural
andEnvironmental
Medicine czasopismo
nali6cie
JcR).
przygotowywane
Obecnie
sEdo druku2 kolejnepracezwiqzane
z wystqpowaniem
bakteriiw
(wsp6lnie
prof.
wodachi skatach
hab.
z dr
E.2bikowskq
oraz
dr hab.ini. M. Pawlikowskim
i dr hab.M.
Walczakiem).

Charakterystykaosiqgniqcianaukowego bqdqcegopodstawEwszczeciapostepowania
habilitacyjnego
Gf6wnemojeosiEgniqcie
naukowe(Dz.U.nr 84 z dnia18 marcazOL!r., poz.455,art. 16,ust.2, pkt.l),
po uzyskaniustopnia doktora, stanowiaceznacznywklad w rozw6j geologiiw specjalnoSci
hydrogeologia,
zawartejestw monografii
mojegoautorstwapt. Pochodzenie
w
anomaliichlorkowych
polskiego
wodachpodziemnych
(Wyd.
wybrzeiaBaftyku
Naukowe
UMK.Toru6,2013,s. 1-143.
Od poczEtkudrogi naukowejprzedmiotemmoich zainteresowafbadawczych
byly wody
mineralne
Ni2uPolskiego
orazwodypodziemne
morskiej
strefybrzegowej.
Monografiapt. ,,Pochodzenie
polskiegowybrze2a
anomaliichlorkowychw wodachpodziemnych
Baltyku" to efekt kilkunastoletnich
badaf terenowychi laboratoryjnych,
kt6re poczqtkowo
prowadzilem
polskiego
na obszarze
zachodniej
icentralnejczqSci
wybrze2a
Baltyku,
a w ostatnichkilku
latachtak2enaobszarze
wschodniego
wybrze2a
Baltyku.
Obszar
badariobejmujepolskqczqSci
wybrze2a
Baltykupoludniowego
od wyspyUznampo Zalew
Wi6lany.
Do szczeg6lowych
analizwybrano7 obszar6w
czqstkowych.
W obrqbiezachodniego
Pobtzela
BaltykusEto: polskacze6ciWyspyUznami WyspaWolin,rejon KamieniaPomorskiego
oraz rejon
Kolobrzegu.
Z terenuwschodniego
Pobrze2a
wytypowano
czteryobszarytj: DqbkFRowy,
Leba-Dqbki,
obszarMierzeiHelskiej
i MierzeiWi6lanej
orazrejon2ulawWi6lanych.
Obszary
te rozmieszczone
sqw
162nychjednostkachgeologiczno-strukturalnych
oraz regionachhydrogeologicznych.
Problem
zasolenia
w6d podziemnych
zostalprzedstawiony
na obszarach:
wysp,mierzei,nizin nadmorskich,
wybrzeiyklifowychorazdeltyWisly(Zulawy).
pobranopr6bkiwodydo szczeg6fowych
W wytypowanych
otworachbadawczych,
analizfizykotoc
(3H, r8O,2H)
chemicznych
gaz6w
(4He,40Ar
w6d,oznaczefizotopowych
orazstq2ei
i
szlachetnych
"Ne1.W jednymz obszar6wprzeprowadzono
pilotazoweoznaczenia
mikrobiologiczne
w pr6bkach
wody o zr62nicowanej
mineralizacji,
kt6re wyr62nialysiq dlugimczasemprzebywania
w oirodku
skalnym.
W celurozpoznania
zasiqgu
ingresjiiascenzjiw6d slonychisolanekprzeprowadzone
zostaly
pracegeofizyczne
z wykorzystaniem
(ERT).
metodytomografii
elektrooporowej
pracy
przedstawiono
W
kompleksowe
wynikibadafhydrogeochemicznych
iizotopowych
w6d w
genezy
aspekcieich
i wieku.Zawartotakie wynikiobliczericzasuprzeplywuwody na przekrojach
hydrogeologicznych
(Krawieciin.2012). Do obliczef
dla rejonuKamienia
Pomorskiego
i Kolobrzegu
czasuprzeplywuwody w o5rodkuo znanejporowato5ci
aktywnejposlu2onosiQprogramemTFS
przezBurzyriskiego
(1997).DlaobszaruwyspyUznamiwyspy Wolinwykonanezostaly
opracowanym
badaniamodelowe(Gurwini in. 2009;Gurwin,Krawiec2OLO,
2OL2l.Symulacje
w zakresie
dynamiki

przy u2yciuprogramuGroundwaterVistas.W obszarach
w6d podziemnychprzeprowadzono
4Heitrytu orazwynik6w
badawczych
na podstawie
wynik6wbadaf izotopowych,
oznaczeri
stQZenia
modelowaniamatematycznego
okreslono czas wymiany w6d w poszczeg6lnych
systemach
wodono6nvch.
Zwykfewody podziemnena obszarzepoludniowego
wybrze2aBattykuwystqpujqgl6wniew
piqtrzewodono6nym.
czwartorzqdowym
W czqSci
zachodniego
wybrze2a,
wodyslodkieeksploatowane
piqtra
sq lokalniez
kredowegow synklinieTrzebiatowaoraz sporadycznie
z jurajskiegopiQtra
wodonoSnego
w Mrze2ynie,Podczelui Pogorzelicy
W cze6ciwschodniej,opr6cz powszechnie
piqtra czwartorzqdowego,
eksploatowanego
znaczenieu2ytkowemajq takie piqtra wodono6ne
miocenuioligocenu oraz kredy.Wody slodkienajczqsciej
sa typu HCO3-Ca
lub HCO3-Ca-Mg
i
gl6wniew poziomach
partiach
wystepujq
czwartorzqdowych.
Lokalnie
wystQpujE
tak2ew stropowych
osad6wkredyijury. W warstwachneogenu,paleogenu
oraz kredyznajdujEsiq najcze6ciej
wody o
wiqkszym
z162nicowaniu
typ6wchemicznych:
HCO3-Na,
HCO3-Cl-Na,
HCO:-Cl-Na-Ca
czyCl-HCO3-Na.
(brakiczne)
gl6wnie
Wody slonawe
i slone wystqpujqce
w pietrzewodonoSnym
kredy i jury sq
przewa2nie
typuCl-Na.
WystqpujAce
w podfo2uosad6wkenozoiku
licznedyslokacje
wptywajana systemkrq2enia
w6d
podziemnych
iczesto sa przyczynA
lqczeniasiq r6znychpoziom6wwodono6nych.
Pofqczenia
takie,
pomiqdzywodamimineralnymi
szczeg6lnie
wystqpujqcymi
w utworachjury lub kredy i wodamiz
warstwczwartorzedu
mogq powodowaianomaliechlorkowew plytszychwarstwach.Na Polskim
gf6wnieanomaliichlorkowych.
wybrzeiuBaltykustwierdzono
przyczynq
wystqpowanie
Podstawowq
powstawania
procesy
ich
sE
i ingresjiw6d slonychislonawych.Wyr62niono
ascenzji
kilkaczynnik6w,
kt6redecydujao wystqpowaniu
(systemy
anomaliichlorkowych
w analizowanym
obszarze
krq2enia,
pojemnoSi
ewolucjahydrogeologiczna,
wodnawarstw).
SystemykrEzenia
w6d podziemnych
sE w znacznejmierzezale2neod budowygeologicznej,
morfologiiwybrze2a
i tektoniki strefdyslokacyjnych.
Wodyz warstwmezozoiku
majqzwyklewy2sze
wysoko6ci
hydrauliczne
nii wodywystqpujqce
w poziomach
czwartorzqdowych,
co przyczynia
siq do
ascenzjiw6d slonychdo plytszychpoziom6wwodono5nych.
W czqScizachodniejwybrzeiabrak
ilastych
osad6wneogenuipaleogenu
izolujEcym
o charakterze
znacznie
ulatwiaprzeplyww6d slonych
z podloZamezozoicznego
do warstw czwartorzqdu.
Niskiewysoko6cihydrauliczne
w u2ytkowych
warstwachwodonoSnych,
czqstowywofaneprzez nadmiernqeksploatacje,
w obszarachnizin
nadmorskich
oraz wysp i mierzeisE przyczynaingresjiw6d morskichoraz ascenzjisolanekz
podfoia.
mezozoicznego
Najszybsze
zmianyskladuchemicznego
w6d zachodzq
w warstwachwodonoinycho malej
poboruw6d z warstwywodonosnej
miqiszosci.
W przypadku
intensywnego
o niewielkiej
mia2szosci,
w
jej
poprzez
niesprzyjajqcych
warunkach
moie nastqpiiszybkadegradacja zasob6w
doplyww6d sfonych
z podfo2alub od linii brzegowej
morza.JeZeliwarstwawodonosna
czysystemwodono5ny
majqdu2q
(pojemno6iwodnq),a zatemtak2edu2ezasoby,to wszelkiezmianyzachodzq
miq2szo66
znacznie
wolniej.W analizowanym
obszarzesumaryczna
miq2szoSi
kenozoicznych
warstw wodonoSnych
w
jest najcze6ciej
czq5ciwschodniejpolskiego
wybrze2a
2-3 razywiekszaniz ma to miejscew rejonie
zachodnim.
pod koniecplejstocenu
Ewolucjahydrogeologiczna
analizowanego
obsiaru,szczeg6lnie
ina
poczEtkuholocenumiafa istotny wpfyw na formowaniesiq skladuchemicznego
i genezqw6d
podziemnych.
gdzie
podfoze
Podczas
zlodowacenia
w miejscach
nie bylo zamarzniqte
lub wieloletnia
zmarzlina
mialacharakternieciqgly,
zachodzilo
zasilanie
wodamiz topniejqcego
lqdolodu.W6wczas
nastepowafa
intensywna
wymianaw6d podziemnych.

gaz6wszlachetnych
Na podstawiebada61aCorazoznacze6
zostalyzlokalizowane
na Mierzei
Helskiej(Jastarnia,
Hel) oraz na obszarze2ulaw Wi5lanych(np. Grochowo,Gozdawa,Trutnowy)
infiltrujEcepod koniecplejstocenu
tzw. wody ,,glacjalne".
W Juracieeksploatowane
sE wody o
warto6ciach
delt przekraczajqcych
dolnq granicqtypowychwartoScidla zasilaniaglacjalnego
na
-L3,6%o
-L02,5%o.
=
=
obszarzePolski:6180
i 6zH
znaczacyudzialw6d infiltruiAcych
w klimacie
pr6bkach
chlodnymzaznacza
siqtakzew
z Ustki,Jaroslawca,
Dqbeki teby, dla kt6rychwartosciNGT
wynoszq
gl6wniena obszarze
od 4,3do 5,30C.
Wodytej genezywystqpujq
wschodniej
czq6ci
wybrze2a
plejstocenu
w glqbokichpoziomach
istropowychwarstwachkredyna glqboko6ciach
od 90 do ponad
180m.
Wyniki przeprowadzonych
badad potwierdzilyobecno6itzw. w6d ,,mfodoreliktowych",
w
centralnejip6lnocnejczqSci
Zulaw,gdziegradientyhydrauliczne
sq bardzoniskie,wystqpujqstrefy
utrudnionejwymianyw6d, a tak2estrefuw6d stagnujEcych.
W rejonachtych moglyprzetrwaitzw.
wodymlodoreliktowe
lub teZkomponenty
tychw6d,zmieszane
z wodamio innejgenezienp.wodami
wsp6lczesnymi
czy te2 starszymiwodamiprzenikajacymi
do pfytszychpoziom6wwodonoinychw
wynikuascenzji
z podlo2a
mezozoicznego.
Przeprowadzone
badaniawykazafy
anomalnie
wysokiekoncentracje
fluoruw wodachz rejonu
poludniowejicentralnejczqsciobszaruZulawGdariskich,
co wczesnejopisywaliSadurski(L986b),
Borawska
iSadurski(1987)orazKozerski
iin. (1987).W rejoniemiejscowo6ci
KrzyweKoloorazSuchy
jonu
DQbstQ2enia
F'w poziomieplejstoceisko-holocefiskim
dochodzqdo 6,0 mg/dm3.Wysokie
glqbszych
poziomach
ste2enia
fluork6wwystepujq
tak2ew
wodonoSnych
kenozoiku
i kredy(Trutnowy,
KrzyweKolo,Wi6ni6wka
i Niedzwiedzi6wka).
W rejoniepoludniowego
wybrze2aMorzaBattyckiego
nastQpuje
drenai w6d podziemnych
z
162nych
system6w
obieguw6d.R62nowiekowe
strugiw6d czestomieszajA
siqzesobqprzyczyniajQc
siq
genezywody.Dodatkowo
do wieloskladnikowej
na zmianychemizmuwody na tym obszarze
bardzo
znaczaco
(gf6wniew latach
wptynqlczlowiekpoprzeznadmiernq
eksploatacjQ
warstwwodonoSnych
70. i 80.XXwieku).Proces
wnikaniaw6d slonychdo u2ytkowych
warstwwodono6nych
mialw6wczas
jest
najwlqksze
nasilenie.Obecnieulegl on znacznemu
zahamowaniu,
wynikiemograniczenia
co
poboruw6d na ujQciach
gospodarki
iuporzqdkowania
wodno-Sciekowej
na tym obszarze.
Zaniechano
eksploatacji
ujqi w6d, w kt6rychstale notowanopodwy2szone
stq2eniajonu Cl'. Czq6iujqd w
jest eksploatowana
miejscowoSciach
wypoczynkowych
tylko sezonowo,co wpfywa na lepszq
odnawialnosi
zasob6w.
Praktycznie
wszystkie
ujqciawody zarzqdzane
sq przezdobrzezorganizowane
przedsiqbiorstwa/sp6lki
wodociqgowe,
kt6re dazqdo minimalizacji
strat iochrony zasob6ww6d
podziemnych.
Nowe ujqciawody lokalizowane
sq w znacznejodleglo5ci
od obszar6wzagro2onych
ingresja
lub ascenzjq
w6d slonychisolanek.W strefiebrzegowej
satakzerejony,w kt6rychcafkowicie
pob6rw6d (Diwirzyno,Kolobrzeg,
zlikwidowano
Mielno,UnieScie),
a wodq slodkqdoprowadza
siq z
gdziewylqczono
ujqi odleglycho kilka-kilkanalcie
km od brzegumorza.Na niekt6rychobszarach,
pob6rw6d (np. w rejonieGdafska)obserwujesiq takie proces
ujqciaalbo znacznie
ograniczono
przezwody slone warstw
odbudowyzasob6w.Nastepujepowolnewysladzanie
zdegradowanych
wodonoSnych.
Procesten zachodzitak2e na obszarzeMierzei Helskiej,gdzie po zaprzestaniu
pierwszegopoziomuwodono6nego
eksploatacji
ste2eniejon6w chlorkowychznaczniezmalaloi
poziomie
poni2ej
ksztattuje
siq aktualniena
100 mg/dm3.Lokalnieproceswysladzania
zaznacza
siq
gdziewystqpowanie
tak2ew rejonieMielnai Uniescia,
potwierdzono
w6d slodkich
soczewy
badaniami
geoelektrycznymi.
Wystqpowanie
w6d slonychw plytszychpoziomachwodono6nych
spowodowane
ascenzjq
zostatoudokumentowane
w rejonie:Kolobrzegu,
Mielna,Miedzywodzia,
Kamienia
Pomorskiego,
teby
10

czy Debek,gdziez tego powoduzlikwidowano
szeregstudzien.Na poludniowym
wybrze2uBattyku
wplyww6d zmineralizowanych
doplywajacych
z podfoiamezozoicznego
zaznacza
sietakzew czynnych
pobierowa,
obecnieujQciach.
Sytuacja
takama miejscenp.w rejonieKamienia
Pomorskiego,
Trzqsacza,
Niechorza,Dqbek, Darl6wka,Jarosfawca,
Ustki, Helu czy Juraty. W miejscachtych, wskutek
poboruw6d, steieniajonu Cl' ustabilizowaly
zmniejszenia
siq na poziomieod 100 do 300 mg/dm3.
Ingresjew6d morskichna badanymobszarzemajq ograniczony
zasiqgi obecnienotowanesa
gl6wnie w pierwszympoziomiewodono6nym,na obszarachwysp oraz mierzei
sporadycznie,
(Swinouj5cie,
Wolin, Mielno,Dqbkowice,
Rabka,DQbkiczy Jurata).Na polskimwybrzeiuBaltyku
stwierdzonoobszaryanomalii chlorkowych,gdzie wpfyw w6d morskichoraz ascenzjaw6d
zmineralizowanych
z podlo2anakladajqsiq na siebiepowodujEc
degradacjq
zasob6ww6d pitnych
(WyspaUznam,Miqdzywodzie-Dziwn6w,
Mielno-Unie6cie
czyrejonDebeki Dqbkowic).
Wa2nymzagadnieniem
w strefiebrzegowej
pob6rw6d podziemnych.
morzajest racjonalny
W
miejscowo5ciach
wypoczynkowych
i uzdrowiskach,
szczeg6lnie
w okresieletnim,znaczniewzrasta
zapotrzebowanie
na wodyslodkie.W sezonie
letnimw wiqkszych
pob6r
miejscowoSciach
nadmorskich
w6d wzrastaokofo 2-3 razy,a na niekt6rychmalychujqciachpob6rjest nawet kilkunastokrotnie
wiqkszy.Na wybrze2upoludniowegoBaltyku nadmiernaeksploatacjawarstw wodono6nych
spowodowalapowstawanieanomaliichlorkowychi byla przyczynazamknieciawielu ujqi w6d
podziemnych.
Kontrolawielko5cipoboruijako5ciw6d slodkichorazbezpiecznie
oszacowane
zasoby
eksploatacyjne
dla poszczeg6lnych
obszar6wwodnogospodarczych
zapobiegnaw przyszlo5ci
poprzez
degradacji
zasob6w
w6d podziemnych
zasolenie.
Interesujace
sa wyniki badarimikrobiologicznych
z rejonu Kolobrzegu,
kt6re wskazujq,2e w
podziemnych,
jak
wodach
zar6wnoslodkich, i w solankach,pochodzqcych
z r6inychglqboko6ci
wystqpujq
mikroorganizmy.
jak i
W badanych
wodachstwierdzono
zar6wnobakterieheterotroficzne,
chemoautotroficzne,
przemianach
tlenowei beztlenowe,
uczestniczqce
w
zwiqzk6wsiarkii 2elaza.
jest
Generalnie
iloii kom6rekzdolnych
jestto z tym, ii
do wzrostuw badanych
wodach niska.Zwiazane
znaczna
czq56mikroorganizm6w
nale2ydo kategoriiniehodowanych,
a tym samymniewykrywalnych
przez typowe laboratoriamikrobiologiczne.
pozwoli na
Kontynuacjabadai mikrobiologicznych
poznanie
szczeg6lowe
skladui populacji
tychdrobnoustroj6w.
Rozw6jbadahizotopowych
idatowaniena podstawie
oznaczeistqiei gaz6wszlachetnych
stwarzalE
mo2liwo6cibardziejprecyzyjnego
okre5lenia,,wieku"wody. Lepszejdokumentacjii rozpoznania
wymagaobecnoSi
w6d ,,mlodoreliktowych"
naZulawach
WiSlanych.
Potrzebne
satak2edalszebadania
tzw. ,,w6d glacjalnych"infiltrujqcychdo systemuwodonoSnego
w klimaciechlodnym,kt6rych
wystqpowaniezostalo potwierdzonena ujqciachw Jastarni,Helu czy ZulawachWislanych.
Perspektywiczne
sa rozpoczete
badaniamikrobiologiczne
zmierzajAce
do poznaniaskladupopulacji
drobnoustroj6w.
Powinnyone pozwolii na ocenq przemiangeochemicznych
jakie te organizmy
powodujqw warstwach
wodonoSnych,
w kt6rychwystqpuja.
W przyszfoSci
badania
te mogqprzyczynii
pochodzenia
siqdo rozr6inienia
w6d o z162nicowanej
mineralizacji.
Monografiastanowi istotny wklad do hydrogeologii
regionalnejpolski i wybrzeia morskiego.
pelnEcharakterystykq
Przedstawia
og6lu zagadniefgeologiczno-hydrogeologicznych,
dotyczEcych
strefykontaktuw6d slonychistodkichw polskiejstrefiebrzegowej
MorzaBaltyckiego.
Dotychczas
nie
polskiej
bylow literaturze
takiejmonografii.
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