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Tytułem wstępu

"W  Tyńcu, w  gospodzie "Pod LutymTurem", należącej do opactwa, siedziało kilku ludzi,

słuchając opowiadania wojaka bywalca, który z  dalekich stron przybywszy,

prawił im o  przygodach, jakich na wojnie i  w  czasie podróżydoznał.

Człek był brodaty, w  sile wieku, pleczysty, prawie ogromny, ale wychudły [...].

Tuż przy nim za stołem siedziałmłodzieńczyk o  długich włosach i  wesołym spojrzeniu [...]".

Henryk Sienkiewicz, „Krzyżacy”, tom I, rozdział I

XXI I Konferencja Naukowa Sekcj i Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego odbywa się w  ma-
lowniczym Tyńcu, znaczącym najbardziej na zachód wysunięte rubieże Krakowa. Od poprzedniej , krakowskiej
edycj i konferencj i Sekcj i Paleontologicznej PTG upłynęło 1 3 lat.

Hasłem bieżącej konferencj i jest problematyka związana ze stosowaną często „w  ciemno” zasadą aktualizmu,
która wyrosła z  uniformitarystycznego podejścia do procesów geologicznych głoszonego przez XIX-wiecznych na-
tural istów jako opozycja do katastrofizmu. Postęp nauki spowodował, że w  początkach XXI w. coraz częściej zda-
jemy sobie sprawę z  tego, że w  histori i Ziemi pojedyncze gatunki i   całe biocenozy funkcjonowały
w  niepowtarzalnych konfiguracjach czynników biotycznych i   abiotycznych, które mogły znacznie różnić się od
współczesnych. Inaczej też niż w  XIX w. należy rozumieć koncepcję katastrofizmu w  ewolucj i życia na Ziemi.

W  obecnym spotkaniu uczestniczy blisko 50 osób z  1 6 instytucj i . Zgłoszono 30 referatów i   1 4 posterów obejmu-
jących zróżnicowaną tematykę badawczą oraz szeroki zakres wiekowy: od mikropaleontologi i po ichnologię i   hi-
storię paleontologi i , od kambru po czwartorzęd. Część zgłoszonych prezentacj i w  bezpośredni sposób nawiązuje
do hasła przewodniego konferencj i . Mamy nadzieję, że prezentacje będą pomocne zarówno w  zrozumieniu ogra-
niczeń stosowania zasady uniformitaryzmu (uniformitarianizmu) w  paleontologi i i   geologi i , jak i   w  doszukiwaniu
się we współczesnych ekosystemach i   środowiskach sedymentacyjnych bliskich – mimo ograniczeń – analogi i dla
kopalnych przykładów. Godnym podkreślenia jest l iczny, czynny udział młodych badaczy: doktorantów i studen-
tów (a  nawet l iceal istki), którzy są autorami bądź współautorami 1 7 prezentacj i .

Dziękujemy: Polskiemu Towarzystwu Geologicznemu, Instytutowi Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego oraz Towarzystwu Doktorantów Uniwersytetu Jagiel lońskiego za finansowe wsparcie konferencj i , Urzę-
dowi Miasta Krakowa za materiały promocyjne oraz Pani Elżbiecie Molendzie z  Domu Gości Opactwa
Benedyktynów w  Tyńcu za pomoc w  przygotowaniu konferencj i .
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