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R. SwadŸba — Mioceñskie wypiêtrzenie Tatr w zapisie strukturalnym w rejonie Skupniowego Up³azu;
Z. Cymerman — Zmiennoœæ w neogeñskiej orientacji tensora naprê¿eñ na Podhalu;
W. Zuchiewicz, J. Zasadni & N.Q. Cuong — Geomorfologia tektoniczna strefy uskoku Rzeki Czerwonej w
Wietnamie;
T.D. To, V.Q. Hai, W. Zuchiewicz & N.Q. Cuong —
Wspó³czesna mobilnoœæ uskoków przesuwczych w pó³nocnym
Wietnamie w œwietle wyników powtarzanych kampanii GPS.
W trakcie konferencji terenowej zaprezentowano zró¿nicowanie litologiczne osadów wype³niaj¹cych nieckê
¿ytawsk¹, cechy morfotektoniczne obszaru oraz wyniki
analiz paleonaprê¿eñ prowadzonych w Kopalni Wêgla
Brunatnego Turów.
Streszczenia referatów i komunikatów oraz przewodnik
konferencji terenowej opublikowano w tomie Neotektonika
Europy Œrodkowej pod redakcj¹ J. Badury, B. Przybylskiego
i W. Zuchiewicza, obejmuj¹cym 98 stron dwu³amowego
druku w formacie A4. Materia³y te, uzupe³nione o aktualn¹
wersjê bibliografii Neotektonika Polski autorstwa W. Zuchiewicza, zamieszczono tak¿e w wersji elektronicznej na CD.
Dotychczasowe konferencje Komisji Neotektoniki
Komitetu Badañ Czwartorzêdu PAN obejmowa³y nastêpuj¹ce spotkania:

Wybrane zagadnienia neotektoniki Polski (Kraków, 26–27.03.1992);
Neotektoniczne aspekty rozwoju geomorfologicznego dolin rzecznych i sto¿ków aluwialnych w strefie
sudeckiego uskoku brze¿nego (konferencja terenowa
Wroc³aw–Sudety, 15–17.10.1992);
Neotektonika Polski: metodyka, datowania, przyk³ady
regionalne (Kraków, 25–27.10.1993);
M³oda tektonika w kszta³towaniu rzeŸby i osadów
Kotliny Orawskiej (konferencja terenowa (Zakopane–Kiry,
14–16.05.1997);
Neotektonika Polski: teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ
(Kraków, 23–24.10.1998);
Neotektonika, morfotektonika, sejsmotektonika —
stan badañ i perspektywy rozwoju (Kraków, 3–4.09.2001);
Neotektonika a morfotektonika: metody badañ (Kraków, 26–27.09.2003);
Neotectonics cross-bordering the western and eastern
European Platform (Szczecin, 25–26.09.2007; w ramach
kongresu GEO-POMERANIA 2007);
Neotektonika Europy Œrodkowej (Szklarska Porêba–
Turoszów, 24–27.06.2009).
Janusz Badura, Bogus³aw Przybylski & Witold Zuchiewicz

61. sesja Miêdzynarodowego Komitetu Petrologii Wêgla
Gramado, Brazylia, 19–26.09.2009
Kolejna sesja Miêdzynarodowego Komitetu
Petrologii Wêgla (International Committee for
Coal and Organic Petrology — ICCP) odby³a
siê w dniach 19–26 wrzeœnia 2009 r. w Brazylii,
w miasteczku turystycznym Gramado. Sesja ta
zosta³a zorganizowana wspólnie z Towarzystwem Petrologii Organicznej (The Society of
Organic Petrology — TSOP) pod tytu³em
Postêpy w Petrologii Organicznej i Geochemii
Organicznej. W sesji wziê³o udzia³ 101 osób
reprezentuj¹cych 24 kraje (76 cz³onków obu
organizacji i 25 studentów). Z Polski obecne
by³y dwie osoby: Magdalena Misz-Kennan
(Uniwersytet Œl¹ski) oraz Barbara Kwieciñska
(Akademia Górniczo-Hutnicza). Przewodnicz¹cym
Komitetu Organizacyjnego by³ prof. Wolfgang
Kalkreuth pracownik naukowy uniwersytetu w
Porto Alegre, wieloletni cz³onek ICCP i TSOP.
W pierwszych trzech dniach obrady toczy³y siê Ryc. 1. Komitet organizacyjny 61. sesji ICCP, wraz z przewodnicz¹cym —
w trzech komisjach, zgodnie z ustalonym przed profesorem Wolfgangiem Kalkreuthem. Fot. B. Kwieciñska
laty schematem. W pozosta³ych dniach mia³o
miejsce wspólne sympozjum naukowe (ICCP i
TSOP) oraz sesja techniczna przygotowana przez wybranych prac zostan¹ wydrukowane w International
cz³onków TSOP. Sesja posterowa (47 posterów o zró¿nico- Journal of Coal Geology.
Podobnie jak w latach poprzednich, przewodnicz¹cy
wanej tematyce) cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem nie
tylko cz³onków obu organizacji lecz równie¿ goœci z Bra- grup roboczych sk³adali szczegó³owe sprawozdania z
zylii. Prezentowane by³y prace z zakresu geologii, petrolo- dotychczasowej dzia³alnoœci poszczególnych komisji. W
gii, stratygrafii, geochemii, geochronologii, palinologii, komisji I ds. ogólnej petrologii wêgla i petrologii organiczpaleoekologii i technologii ukazuj¹ce wyniki badañ prowa- nej zosta³ poruszony problem „degradynitu”, sk³adnika
dzonych w Ameryce, Australii, Brazylii, Czechach, Chi- mikroskopowego wêgli brunatnych, zaproponowanego
nach, Hiszpanii, Indiach, Kanadzie, Portugalii, a tak¿e w dwa lata temu przez P. Crosdale. Wskutek odmiennych opiPolsce. Abstrakty prac zamieszczono w specjalnie w tym nii i ró¿nicy zdañ, panuj¹cych wœród cz³onków ICCP,
celu przygotowanym zbiorze materia³ów. Pe³ne teksty dotycz¹cych g³ównie genezy tego sk³adnika uznano, i¿ ter16
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min „degradynit” nale¿y wycofaæ i nie
wprowadzaæ go do nowego leksykonu
petrologii wêgla. Utworzona zosta³a
natomiast nowa grupa robocza której
zadaniem bêdzie opracowanie terminu
„suberynit” i wyjaœnienie kwestii bituminitu. Problem akredytacji by³ omawiany przez geologów greckich,
zajmuj¹cych siê petrologi¹ torfów i
wêgli brunatnych. W tej grupie roboczej polska ekipa (cz³onkowie ICCP)
nie uczestniczy z uwagi na odp³atnoœæ
wykonywanych badañ i testów miêdzynarodowych. W grupie standaryzacji,
prowadzonej przez W. Pickela powrócono do zagadnienia klasyfikacji macera³ów
witrynitu,
zw³aszcza
telowitrynitu i detrowitrynitu. Przewodnicz¹cy grupy roboczej omówi³
szczegó³y dotycz¹ce definicji, pocho- Ryc. 2. Skrzy¿owanie ulic w miasteczku Gramado. Fot. B. Kwieciñska
dzenia tych terminów i genezy sk³adników mikroskopowych. W programie
komisji I znalaz³a siê równie¿ prezentacja przygotowana by³o jednoznacznie stwierdziæ silniejszy stopieñ
przez L.Gurbê (absolwentkê AGH; obecnie pracownika uporz¹dkowania struktury wêgla wraz z wzrostem tempenaukowego Uniwersytetu Nowej Po³udniowej Walii) na ratury karbonizacji. W komisji III kontynuowano tematy
temat nowych technik badawczych stosowanych w anali- rozpoczête w poszczególnych grupach roboczych w
zach wêgli i popio³ów lotnych. Referat by³ bardzo ciekawy ubieg³ych latach , m.in. zagadnienie inertynitu w procesie
koksowania, klasyfikacja produktów spalania i koksowai wywo³a³ du¿e zainteresowanie wœród uczestników sesji.
W komisji II ds. zastosowania petrologii wêgla i petro- nia, identyfikacja sk³adników popio³ów lotnych oraz prologii organicznej w geologii kontynuowano dyskusjê roz- blem oceny analizy petrograficznej w pe³ni zautomatyzowanej
poczêt¹ przed laty, dotycz¹c¹ identyfikacji materii i porównania jej z metodami dotychczas stosowanymi w
organicznej rozproszonej w ska³ach osadowych oraz zasto- mikroskopii œwiat³a odbitego. Interesuj¹ce wyniki badañ
sowania petrologii organicznej w ochronie œrodowiska. przedstawi³y: M. Misz-Kennan (Polska), D. Flores (PortuSprawozdania z dotychczasowej dzia³alnoœci w grupach galia) i J. Kus (Niemcy), reprezentuj¹ce grupê robocz¹ na
roboczych wyczerpuj¹co omówili m.in.: A. Cook (pro- temat samozapalnoœci wêgla i samopodgrzania odpadów
gram akredytacji — wyniki pomiarów refleksyjnoœci wêglowych wystêpuj¹cych na ha³dach górniczych. Przy tej
witrynitu obecnego w materii organicznej rozproszonej w okazji powróci³ dotychczas niezakoñczony problem opraska³ach, wykonywane przez cz³onków ICCP w 2008 r.) ,W. cowania charakterystyki wêgla pirolitycznego.
Podsumowuj¹c obrady 61. sesji ICCP nale¿y odnotoKalkreuth (klasyfikacja materii organicznej), J. Kus (wyniki testów miêdzynarodowych dotycz¹cych identyfikacji waæ wyraŸny postêp prac w kilku grupach roboczych. Mi³a
mikroskopowej materii organicznej prowadzonych w atmosfera towarzysz¹ca przez ca³y czas pobytu w pe³nym
2008 r.), H. Sanei i inni. Poruszono tak¿e problem obecno- uroku miasteczku Gramado by³a niew¹tpliwie zas³ug¹
œci metanu w pok³adach wêgla i sekwestracji dwutlenku organizatorów. Dla uczestników sesji komitet organizacyjwêgla. W tych zagadnieniach dominowa³y raporty opraco- ny przygotowa³ program turystyczny, który mo¿na by³o
zrealizowaæ w jednej z dwóch wersji: zwiedzaj¹c kopalniê
wane przez P. Crosdale’a i L. Gurbê.
Komisja III ds. zastosowania petrologii wêgla w prze- wêgla brunatnego lub badaj¹c glebê i warunki klimatyczne
myœle zajê³a siê analiz¹ wyników badañ technologicznych na terenach winoroœli w rejonie Vale dos Vinhedos. Orgaprowadzonych na próbkach wêgli pok³adowych i miesza- nizatorzy zadbali o to aby uczestnicy sesji mogli osobiœcie
nek wêglowych. Przewodnicz¹cy grup roboczych sk³adali oceniæ wp³yw gleby i klimatu na jakoœæ produkowanych
sprawozdania z prowadzonych w 2008 r. æwiczeñ i testów win i szampana.
wykonywanych przez cz³onków ICCP. Badania te dotyW sprawozdaniu tym nie by³am w stanie uj¹æ szczeczy³y w ogólnym zarysie problemów spalania, koksowania gó³owo wszystkich omawianych zagadnieñ, pragnê jedywêgli i obserwacji mikroskopowych struktury i tekstury nie zapoznaæ czytelników z bie¿¹cymi pracami i
koksów. S. Pusz kieruj¹ca grup¹ robocz¹ pt. Zastosowanie dzia³alnoœci¹ Miêdzynarodowego Komitetu Petrologii
refleksyjnoœci do okreœlenia stopnia uporz¹dkowania Wêgla i Materii Organicznej.
strukturalnego wêgli kamiennych przygotowa³a bardzo
Pragnê gor¹co podziêkowaæ profesorowi Wolfgangowi
starannie i szczegó³owo prezentacjê, w której zamieœci³a Kalkreuthowi i Ministerstwu Nauki i Technologii w Brazywyniki badañ wêgli koksowanych w temperaturach do lii za umo¿liwienie mi uczestnictwa w sesji naukowej
1650°C. W prezentacji tej znalaz³y siê wyniki analiz che- ICCP przez sfinansowanie podró¿y i hotelu.
micznych, rentgenostrukturalnych i pomiarów refleksyjBarbara Kwieciñska
noœci mieszanek wêglowych. Na ich podstawie mo¿na
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