
pochodz¹ce z nowych, niedawno odkrytych stanowisk.
Sosnowieckie Gie³dy Minera³ów organizowane s¹ od 1983 r.,
od pocz¹tku lat 90. odbywaj¹ siê dwa razy w roku (koniec
marca i pocz¹tek listopada). S¹ to jedne z najwiêkszych
tego typu imprez w Polsce. Obok wystawców krajowych
do Sosnowca przyje¿d¿aj¹ tak¿e Czesi, Niemcy, Rosjanie,
a przywiezione do Sosnowca minera³y i wyroby bi¿uteryj-
ne pochodz¹ z ró¿nych miejsc na œwiecie.

11–13. 04. W L¹dku Zdroju odby³a siê III Konferencja
pt. Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie
pozosta³oœci dawnych robót górniczych, zorganizowana
przez Wydzia³ Geoin¿ynierii, Górnictwa i Geologii i Insty-
tut Górnictwa Politechniki Wroc³awskiej, pod patronatem
Wiceprezesa WUG Jana Szczerbiñskiego. Tematyka kon-

ferencji koncentrowa³a siê wokó³ nastêpuj¹cych proble-
mów: rozwój techniki eksploatacji z³ó¿ i przeróbki kopalin
na przestrzeni dziejów, relikty dawnych robót górniczych,
wykorzystanie obiektów po dawnych robotach górniczych
w celach turystycznych i dydaktycznych, wp³yw dzia-
³alnoœci górniczej na rozwój cywilizacji od czasów naj-
dawniejszych po wspó³czesne, zwyczaje, prawo i tradycje
górnicze.

12.04. W Krakowie odby³a siê narada pt. Woda i jej
znaczenie, zorganizowana przez Akademiê Górniczo-Hut-
nicz¹ im. Stanis³awa Staszica oraz Akademiê In¿y-
niersk¹ w Polsce — Zespó³ Polski Po³udniowej, pod
honorowym przewodnictwem prof. Bogdana Neya —
Prezesa AIP i prof. Antoniego Tajdusia — Rektora AGH.

Miêdzynarodowe warsztaty OneGeology

Brighton, Wielka Brytania, 12–16.03.2007

OneGeology to inicjatywa S³u¿by Geologicznej, której
celem jest udostêpnianie spo³eczeñstwu za poœrednict-
wem internetu map geologicznych ca³ego œwiata. Ze
wzglêdu na ró¿n¹ dostêpnoœæ i jakoœæ map geologicznych
zaproponowano, by w ramach inicjatywy stworzyæ mapê
geologiczn¹ ca³ego œwiata w skali 1:1000 000. Projekt ten
jest zgodny z za³o¿eniami zawartymi w uchwalonej w 1997 r.
Agendzie 21. Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych (ONZ), która wskaza³a na ogólno-
œwiatow¹ potrzebê opracowania map tematycznych (w tym
te¿ geologicznych) o zasiêgu globalnym. W za³o¿eniach
agendy mapy te powinny byæ ogólnodostêpne, spe³niaj¹ce
okreœlone kryteria jakoœci, zgodne z okreœlonymi miêdzy-
narodowymi standardami, umo¿liwiaj¹cymi wymianê
danych, mia³yby one powstawaæ dziêki wspó³pracy miê-
dzynarodowej.

W po³owie marca br. w Brighton (Wielka Brytania) z ini-
cjatywy Brytyjskiej S³u¿by Geologicznej (BGS) odby³o siê
pierwsze robocze spotkanie sygnatariuszy inicjatywy One-
Geology (http://www.onegeology.org). Udzia³ w nim
wziêli przedstawiciele s³u¿b geologicznych i organizacji
geologicznych z ca³ego œwiata (81 uczestników z 43 kra-
jów i 53 organizacji). Polskê reprezentowa³a trzyosobowa
delegacja z Pañstwowego Instytutu Geologicznego (PIG)
w sk³adzie: Dariusz Ga³¹zka, Urszula Stêpieñ, Marcin
¯arski (ryc. 1). W trakcie warsztatów dyskutowano o spo-
sobach poprawienia dostêpnoœci globalnych, regionalnych
i narodowych map geologicznych oraz o zwiêkszeniu ich
spo³ecznej u¿ytecznoœci. G³ównym rezultatem spotkania
by³o wypracowanie porozumienia The Brighton Accord
(tekst oryginalny dostêpny na stronie: http://www.onege-
ology.org), którego polskie t³umaczenie przedstawiono na
nastêpnej stronie niniejszego artyku³u.

Patronami inicjatywy OneGeology s¹ m.in.:
� International Year of Planet Earth (IYPE)

www.yearofplanetearth.org,
� Commission for the Geological Map of the World

(CGMW) www.ccgm.free.fr,
� International Steering Committee for Global Map-

ping (ISCGM) www.iscgm.org,

� UNESCO http://portal.unesco.org/en.
W pierwszym etapie prac nad OneGeology mapa geo-

logiczna œwiata mia³aby byæ form¹ mozaiki utworzonej
z map rastrowych i/lub wektorowych w skali oko³o
1:1000 000, wykonanych zgodnie z zasadami stratygrafii,
litologii itp., przyjêtymi przez poszczególne kraje. W ko-
lejnych latach zostanie opracowany wspólny, jednolity dla
ca³ego œwiata, standard zapisu informacji geologicznych.
Poprzez udzia³ w inicjatywie OneGeology, narodowe
s³u¿by i organizacje geologiczne bêd¹ mia³y wp³yw na
ostateczny kszta³t standardów zastosowanych dla mapy
geologicznej œwiata. OneGeology ma tak¿e pozwalaæ na
interaktywne ³¹czenie siê z narodowymi i regionalnymi
geoportalami (WebGIS). Ponadto uczestnictwo w tej ini-
cjatywie pozwoli zaprezentowaæ na forum miêdzynarodo-
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Ryc. 1. Delegacja z PIG — od lewej:
Marcin ¯arski, Urszula Stêpieñ,
Dariusz Ga³¹zka. Fot. arch. BGS
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wym tak¿e inne osi¹gniêcia geologii (geozagro¿enia,
geoparki itd.) W efekcie koñcowym geologiczna mapa
œwiata ma byæ powszechnie dostêpna w GoogleEarth jako
jedna z wielu istniej¹cych tam warstw tematycznych.

OneGeology bêdzie wykorzystywaæ komputerowy
jêzyk wymiany danych geologicznych GeoSciML, który
w najbli¿szym czasie zostanie przyjêty jako standard miê-
dzynarodowy. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e jêzyk ten, obok XML
i GML (zgodne z normami ISO, CEN, PN i specyfikacjami
OGC), jest tak¿e podstaw¹ do budowania europejskiej i kra-
jowej infrastruktury danych przestrzennych w ramach Ini-
cjatywy INSPIRE. S³u¿by Geologiczne krajów, bardziej
zaawansowanych w realizacji projektu, zapewni¹ wsparcie
metodyczne dla pozosta³ych pañstw uczestnicz¹cych w pro-
jekcie. Pierwsze spotkanie techniczne, maj¹ce na celu
wy³onienie grupy eksperckiej, planowane jest na koniec
maja 2007 r.

PIG, zg³aszaj¹c swój akces do projektu OneGeology,
zainicjowanego przez Brytyjsk¹ S³u¿bê Geologiczn¹,

podj¹³ siê opracowania mapy geologicznej Polski w skali
1:1000 000. Dziêki uczestnictwu w presti¿owym projekcie
OneGeology instytut uzyska dostêp do najnowszych tech-
nologii informatycznych, technologii gromadzenia,
zarz¹dzania i udostêpniania danych geologicznych.

Pierwsze wyniki prac nad OneGeology zostan¹ zapre-
zentowane na Kongresie Geologicznym w Oslo w 2008 r.,
zamykaj¹cym Miêdzynarodowy Rok Planety Ziemia.

Wycieczka terenowa

Wczesnym popo³udniem dnia 14 marca br. uczestnicy
warsztatów OneGeology wziêli udzia³ w wyciecze autoka-
rowej po okolicach Brighton (ryc. 2). Miasto po³o¿one jest
nad wybrze¿em morskim w po³udniowej Anglii w regionie

East Sussex. Okolice Brighton zbudowane s¹ z kredy
pisz¹cej. Wystêpuj¹ tu liczne wzgórza, pociête suchymi
dolinami i obni¿eniami. Rejon ten okreœlany jest jako
South Downs. Drugim rejonem wystêpowania kredy
pisz¹cej jest North Downs. Pomiêdzy tymi obszarami na
skutek erozji powsta³o rozleg³e obni¿enie, które uczestnicy
wycieczki mogli podziwiaæ z najwy¿szego miejsca w Sus-
sex (248 m n.p.m). Utwory kredy górnej i dolnej w South
Downs zapadaj¹ pod k¹tem kilkunastu stopni ku po³udnio-
wi. Stanowi¹ one po³udniowe skrzyd³o antykliny. Na prze-
ciwleg³ym skrzydle buduj¹cym North Downs ska³y
zapadaj¹ w kierunku pó³nocnym. Zafa³dowanie ska³
wi¹zane jest z orogenez¹ alpejsk¹. Jednym z ciekawszych
zabytków archeologicznych po³udniowej Anglii, który
uczestnicy wycieczki mogli zobaczyæ, jest wizerunek
bia³ego konia, licz¹cy sobie ok. 2800 lat, wyrzeŸbiony w kre-
dzie pisz¹cej, ods³aniaj¹cy siê na stoku doliny rzeki
Cuckmere. W miejscowoœci Eastbourne mogliœmy ogl¹daæ
z pla¿y klif kredowy (turon). Nastêpnym punktem wyciecz-

ki by³ rejon Beachy Head i Belle Tout Lighthouse, najwy¿-
szego klifu w Brytanii wznosz¹cego siê na 162 m n.p.m.,
zbudowanego z kredy pisz¹cej turonu. Kredowy klif
mogliœmy ponownie ogl¹daæ z poziomu pla¿y w przy-
sió³ku Birling Gap, gdzie erozja obni¿y³a go do kilku
metrów. Ta czêœæ klifu, okreœlana jako the Seven Sisters,
zbudowana jest z kredowej formacji Seaford korelowanej
z koniakem. Ostatnim punktem wycieczki by³ klif w New-
haven Fort zbudowany z najm³odszego ogniwa serii kredy
pisz¹cej, nale¿¹cego do kampanu. Nad kred¹ pisz¹c¹
wystêpuj¹ tu osady paleogeñskie.

Dariusz Ga³¹zka, Urszula Stêpieñ & Marcin ¯arski
Serwis fotograficzny na str. 436.
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Ryc. 2. Uczestnicy warsztatów OneGeology. Fot. arch. BGS



436

Ryc. 1. Najm³odsze utwory kredy pisz¹cej (kampan) w Newhaven Fort. Fot. U. Stêpieñ

Ryc. 2. Najwy¿szy klif kredowy Brytanii (162 m n.p.m.), koniak — rejon Brilling Gap. Fot. M. ¯arski
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