
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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To, co wyró¿nia³o tegoroczne warsztaty, to zawarta ju¿
w tytule ekspresja morfologiczna. Tak wiêc tradycyjny w tych
spotkaniach szereg: osad � proces � forma zosta³ w ka¿-
dym stanowisku wzbogacony o szerokie t³o paleogeo-
graficzne i paleoglacjologiczne plastycznie odmalowywane
przez prof. Kasprzaka. W czasie piêciu dni sedymentolo-
giczno-morfologicznej wycieczki uczestnicy „wêdrowali
wraz z czo³em l¹dolodu vistuliañskiego” od jego strefy
maksymalnego zasiêgu poprzez kolejne ci¹gi form, a¿ na
pó³noc od pradoliny toruñsko-eberswaldzkiej. W tak reali-
zowanej formule warsztatów ka¿de stanowisko terenowe
stanowi³o asumpt do wskazania wspó³czesnego wyrazu
sedymentologicznego oraz morfologicznego jako efektu
dzia³ania okreœlonych mechanizmów formowania rzeŸby
w danej strefie w czasie deglacjacji obszaru. Tym samym,
analizuj¹c zapis sedymentologiczny, uczestnicy byli „zmu-
szani” w ka¿dym przypadku do szukania paraleli pomiêdzy
morfologi¹, koncepcj¹ paleogeograficzn¹ a widocznym
w œcianie zapisem procesów sedymentologicznych funk-
cjonuj¹cych w czasie rozwoju formy glacigenicznej. Jak
nietrudno zgadn¹æ, w wielu miejscach by³o to po¿ywk¹ dla
d³ugich, wielow¹tkowych dywagacji. Szczególnie rozbu-
dowane, w tym kontekœcie, by³y dyskusje na temat:

� wykszta³cenia stref dokumentuj¹cych maksymalny
zasiêg zlodowacenia, w tym szczególnie zapis sedy-
mentacji w lobowej krawêdzi sedymentacyjnej ana-
lizowanej w stanowisku Hetmanice;

� cech œrodowiska sedymentacyjnego oraz zapisu lito-
facjalnego depozycji w formach uznawanych za
pozosta³oœci po wa³ach lodowo-morenowych, które
by³y prezentowane w stanowiskach Spokojna, GoŸ-
dzichowo, Annowo;

� dyferencjacji zapisu morfologicznego i sedymento-
logicznego form powsta³ych w okresie transgresji
i recesji czo³a l¹dolodu, omawiane w stanowisku
Kaszor.

Jak zwykle wiele polemiki wzbudzi³a równie¿ interpre-
tacja glin morenowych oraz rozlicznych stref deformacyj-
nych obserwowanych w prezentowanych ods³oniêciach.
Dyskusjom tym oraz formu³owaniu w³asnych spostrze¿eñ
i przemyœleñ sprzyja³ fakt, ¿e zgodnie z tradycj¹ warszta-
tów sedymentologicznych odbywa³y siê one wy³¹cznie
w stanowiskach terenowych. Umo¿liwia³y wiêc uczestni-
kom weryfikowanie prezentowanych teorii na podstawie
w³asnych spostrze¿eñ odnoœnie cech sedymentologicznych
i morfologicznych przedstawianych form.

Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e „trzynastka” nie
rzuci³a z³ego uroku na tegoroczne Warsztaty Sedymentolo-
giczne. Podobnie jak wczeœniejsze spotkania cieszy³y siê
one du¿¹ frekwencj¹. Na Dworcu G³ównym w Poznaniu
zameldowa³o siê 50 uczestników reprezentuj¹cych wiêk-
szoœæ oœrodków uniwersyteckich w Polsce (ryc. 1). Trady-
cyjnie liczna te¿ by³a grupa pracowników PIG-u. W pamiêci
uczestników warsztaty wyró¿ni, oprócz prezentowanej
problematyki sedymentologicznej i paleogeograficznej,
niew¹tpliwie intryguj¹ca formu³a zaproponowana przez
prowadz¹cych. Wprowadzi³a ona swoist¹ specyfikê warsz-
tatów dostrzegaln¹ przede wszystkim przez osoby, które
spotykaj¹ siê na nich ju¿ po raz kolejny. Fakt, ¿e wiele osób
bywa na nich cyklicznie, oraz niezmiennie du¿a frekwen-
cja s¹ najlepszym dowodem na sta³e uznanie dla tej formy
wymiany myœli naukowej oraz rozwoju warsztatu badaw-
czego i du¿e na nie zapotrzebowanie.

Arkadiusz Jaksa
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Ryc. 1. Uczestnicy Warsztatów Sedymentologicznych — Wielkopolska 2007. Fot. T. Zieliñski


