
Sprawozdanie z 59. sesji naukowej
Miêdzynarodowego Komitetu Petrologii Wêgla (ICCP)

Victoria, Kanada, 19–25.08.2007

Sesja odby³a siê w dniach 19–25.08.2007 r. w Victorii
(Kolumbia Brytyjska, Kanada) wspólnie z sesj¹ Towarzy-
stwa Petrologii Organicznej (TSOP) oraz z sesj¹ Kanadyj-
skiego Towarzystwa Wêglowego i Petrologii Organicznej
(CSCOP). Wziê³o w niej udzia³ 95 osób reprezentuj¹cych
23 kraje i praktycznie wszystkie kontynenty.

Dziêki po³¹czeniu tych sesji w jedn¹ wspóln¹ ca³oœæ
osoby zainteresowane tematyk¹ petrologii wêgla i materii
organicznej rozproszonej w ska³ach mog³y uczestniczyæ
w obradach i wys³uchaæ referatów prezentowanych przez
cz³onków wymienionych organizacji naukowych (ICCP,
TSOP i CSCOP). Organizatorem i zarazem gospodarzem
tegorocznej sesji by³o Kanadyjskie Towarzystwo Wêglo-
we i Petrologii Organicznej (CSCOP). Uczestników sesji
powita³ prezydent CSCOP — dr Lavern Stasiuk. Wyk³ad
inauguruj¹cy obrady, dotycz¹cy zasobów metanu w pok³a-
dach wêgla eksploatowanych na terenie Kolumbii Brytyj-
skiej, wyg³osi³ dr Barry Ryan.

Obrady ICCP toczy³y siê w trzech komisjach, podobnie
jak w poprzednich latach, zgodnie z ustalonym schematem.
Przewodnicz¹cy poszczególnych grup roboczych sk³adali
szczegó³owe sprawozdania z dotychczasowej dzia³alnoœci,
przedstawiali wyniki testów opracowywanych przez indy-
widualnych cz³onków danej komisji. W ten sposób zosta³y
podsumowane cztery lata dzia³alnoœci ka¿dej komisji.

W komisji I dominowa³a problematyka zwi¹zana z pe-
trologi¹ torfów i wêgli brunatnych. Doktor Kimon Christa-
nis wraz ze wspó³pracownikami z Uniwersytetu w Patras
(Grecja) prezentowa³ wyniki badañ petrograficznych i geo-
chemicznych torfów wystêpuj¹cych w Grecji. Nadal nie
zosta³ rozstrzygniêty problem degradynitu — sk³adnika
mikroskopowego wêgli brunatnych. Odmienne opinie na
temat jego genezy panuj¹ce wœród cz³onków ICCP i ró¿ni-
ce zdañ powoduj¹, i¿ nie mo¿na aktualnie wprowadziæ ter-
minu „degradynit” do nowego leksykonu petrologii wêgla.
Byæ mo¿e dalsze obserwacje mikroskopowe prowadzone
g³ównie przez dr. Petera Crosdale’a przyczyni¹ siê do wyja-
œnienia spornych kwestii genetycznych. W komisji I by³a
równie¿ poruszana sprawa druku nowego leksykonu petro-

logii wêgla, który niestety siê opóŸnia z uwagi na brak
dostatecznej liczby mikrofotografii.

W komisji II zwracano uwagê na zastosowania petrolo-
gii organicznej w ochronie œrodowiska, na identyfikacjê
materii organicznej rozproszonej w ska³ach osadowych, na
udoskonalenie klasyfikacji tej materii oraz na problem obec-

noœci metanu w pok³adach wêgla
i sekwestracji dwutlenku wêgla.
W tych zagadnieniach domino-
wa³y sprawozdania opracowane
przez osoby polskiego pochodze-
nia, pracuj¹ce jednak poza grani-
cami naszego kraju: dr Mariê Mas-
talerz, dr Lilê Gurbê, dr Jolantê
Kus.

W komisji III — zastosowañ
przemys³owych podsumowano i
zamkniêto prace grupy roboczej
na temat inertynitu w procesach
spalania wêgla. Ponadto omówio-
no problem akredytacji obowi¹-
zuj¹cej w analizach petrogra-
ficznych mieszanek wêglowych
wykonywanych dla instytucji
przemys³owych. W nowych te-
matach pojawi³y siê: identyfika-
cja i klasyfikacja sk³adników
popio³ów lotnych, badania spê-
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Ryc. 1. Ukwiecony port w Vancouver. Wszystkie fot. B. Kwieciñska

Ryc. 2. Ogrody Butchart w Victorii



kañ i mikroszczelin w wêglu, badania strukturalne koksów
oraz pe³na automatyzacja analiz mikroskopowych. Zagad-
nienie automatyzacji przedstawi³ dr David Pearson, zachê-
caj¹c cz³onków ICCP do stosowania pe³nej automatycznej
analizy macera³ów i pomiarów refleksyjnoœci witrynitu,
zw³aszcza w badaniach mieszanek wêgli koksuj¹cych.
W sesji mikroskopowej udostêpni³ zwiedzaj¹cym swoj¹
nowoczesn¹ aparaturê. Doktor Pearson jest w³aœcicielem
laboratorium, w którym znajduje siê osiem mikroskopów
optycznych przystosowanych do tego typu badañ petrogra-
ficznych wykorzystywanych w przemyœle. Zwiedzaj¹c to
laboratorium, które nb. mieœci siê w prywatnej willi pañs-
twa Pearson, mog³yœmy naocznie przekonaæ siê o ogrom-
nej ró¿nicy, jaka istnieje w komforcie pracy naukowo-
-badawczej w Polsce i w Kanadzie.

Uczestnicy sesji mieli mo¿noœæ wys³uchania referatów
wyg³aszanych przez cz³onków ICCP, TSOP i CSCOP.
Tematyka poszczególnych prezentacji by³a zró¿nicowana.
Najciekawsze, naszym zdaniem, by³y wyst¹pienia obej-
muj¹ce aspekty geochemiczne, jak np. dystrybucja pier-
wiastków œladowych — arsenu, berylu, o³owiu, rtêci,
uranu, a tak¿e zawartoœæ gazów typu CO2 i CH4 w wêglach
brunatnych i kamiennych pochodz¹cych z ró¿nych zag³êbi
œwiata. Do oryginalnych referatów niew¹tpliwie nale¿y
zaliczyæ prezentacjê prof. Johna Crellinga na temat badañ
geochemicznych dotycz¹cych wczesnego stadium genezy
witrynitu.

Sesji naukowej towarzyszy³a sesja posterowa, w ramach
której zosta³o zaprezentowanych 35 posterów równie¿
o zró¿nicowanej tematyce. Abstrakty referatów i posterów
zosta³y zamieszczone w materia³ach konferencyjnych,
natomiast pe³ny tekst referatów i posterów zostanie wydru-
kowany w International Journal of Coal Geology (Elsevier,
Amsterdam) pod koniec tego roku.

Podczas sesji dr Rudolf Schwab — wieloletni skarbnik
ICCP zosta³ cz³onkiem honorowym komitetu, a prof. John
Crelling — cz³onek ICCP, wyk³adowca Uniwersytetu Car-
bondale w Illinois (USA) zosta³ uhonorowany medalem
R. Thiessena. Jego prace z zakresu geochemii i petrologii
wêgla s¹ czêsto cytowane w œwiatowej literaturze. Profesor
Jin Kuili zaœ od TSOP-u otrzyma³ honorowe cz³onkostwo
tej organizacji i nagrodê im. Castano za 50-letni¹ pracê
i zas³ugi na polu petrologii organicznej w Chinach.

Nast¹pi³y równie¿ zmiany w zarz¹dzie ICCP: nowym
prezydentem zosta³a dr Petra David — pracownik nauko-
wy TNO (Holandia), sekretarzem generalnym dr Maria
Angeles Gomez Borrego z Instytutu CSIC (Hiszpania),
a skarbnikiem pani Jennifer Pearson (Kanada).

Dla uczestników sesji organizatorzy przygotowali pro-
gram turystyczny obejmuj¹cy zwiedzanie wyspy Vancou-
ver (ryc. 1), s³ynnych przepiêknych Ogrodów Butchart
(ryc. 2) oraz Centrum Kultury Indian Quw’utsun’ (ryc. 3).

Nastêpne spotkanie obu organizacji — ICCP i TSOP
odbêdzie siê w 2008 r. w Instytucie Wêglowym CSIC w Ovie-
do (Hiszpania).

Autorki sprawozdania pragn¹ z³o¿yæ serdeczne podziêko-
wania Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego za dotacje,
dziêki którym mog³y uczestniczyæ w sesji ICCP i zaprezentowaæ
cztery postery naukowe (grant nr 4 T12B 04429).

Barbara Kwieciñska & S³awomira Pusz

13. Warsztaty Sedymentologiczne Strefy glacimarginalne Wielkopolski

— zapis osadowy i ekspresja morfologiczna

Wielkopolska, 24–28.09.2007

W dniach 24–28.09.2007 r. odbywa³y siê trzynaste
Warsztaty Sedymentologiczne. W tym roku has³em prze-
wodnim spotkania sedymentologów by³y Strefy glacimar-
ginalne Wielkopolski — zapis osadowy i ekspresja
morfologiczna. Pieczê nad organizacj¹ warsztatów spra-
wowali: Komitet Badañ Czwartorzêdu PAN, Wydzia³
Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, Stowarzy-
szenie Geomorfologów Polskich oraz Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Œrodowiska. G³ówny ciê¿ar przygotowania
oraz prowadzenia warsztatów w terenie wzi¹³ na siebie

prof. nadzw. dr hab. Leszek Kasprzak (stanowiska:
K¹kolewo, Leszno, W³oszakowice, Hetmanice, Spokoj-
na, Kaszczor-Mochy, Atanazyn, Ujœcie), którego wspie-
rali dr Magdalena Ratajczak (stanowiska: Dêbówko
Nowe, Wyrzysk, Dziembowo), prof. dr hab. Tomasz Zie-
liñski (stanowiska: Kaszczor, Reñsko) oraz mgr Marek
Ewertowski (stanowiska: GoŸdzichowo, Annowo). W pre-
zentacjê stanowisk terenowych w³¹czyli siê równie¿ prof.
dr hab. Boles³aw Nowaczyk (stanowisko ¯abinko) oraz dr
Maria Górska (stanowisko Ruda).
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Ryc. 3. Centrum Kultury Indian Quw’utsun’


