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wêgla organizowana przez Instytut Geologii Stosowanej
Wydzia³u Górnictwa i Geologii Politechniki Œl¹skiej oraz
Komisjê Nauk Geologicznych PAN — Oddzia³ w Katowicach. Problematyka konferencji obejmuje zagadnienia
zwi¹zane z charakterystyk¹ jakoœci wêgla w z³o¿u, przyczyn¹ zró¿nicowania jakoœci wêgla, petrologiczn¹ ocen¹
skutecznoœci procesów przeróbki, prognoz¹ skutków ekologicznych i w³aœciwoœciami produktów odpadowych procesu przeróbki i u¿ytkowania wêgla oraz ich utylizacj¹
i lokowaniem odpadów. Informacje: Sekretariat Instytutu
Geologii Stosowanej Politechniki Œl¹skiej, ul. Akademicka 2,
44-100 Gliwice, tel./fax 032-237-22-90; Joanna Komorek,
tel. 032-237-13-07, e-mail: joanna.komorek@ polsl.pl oraz
na stronie internetowej http://igs.polsl.pl/ konferencja/index_3.htm
28.11.2007. W Gliwicach odbêdzie siê konferencja
naukowa pt. Górnictwo zrównowa¿onego rozwoju 2007,
organizowana przez Wydzia³ Górnictwa i Geologii Politechniki Œl¹skiej oraz Stowarzyszenie Wychowanków Wydzia³u Górnictwa i Geologii. Przewidywane s¹ na niej
nastêpuj¹ce sesje tematyczne: Nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych,
Energooszczêdne i niezawodne maszyny górnicze, Bezpieczeñstwo a rozwój górnictwa, Ochrona œrodowiska naturalnego i marketing, Geoturystyka, Rozpoznawanie z³ó¿.
Informacje: mgr in¿. Alicja Podgórska-Stefanik, Wydzia³
Górnictwa i Geologii, Politechnika Œl¹ska, ul. Akademicka 2,
44-100 Gliwice, tel. 032-237-11-36, e-mail: Alicja.Podgorska-Stefanik@polsl.pl oraz na stronie internetowej
http://www.wgg.polsl.pl/gzr2007.htm
19–22.06.2008. W G³ucho³azach odbêdzie siê konferencja pt. Skutki dzia³alnoœci cz³owieka w górach i na ich
przedpolu — zapis zmian w formach terenu i osadach,
organizowana przez Katedrê Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzêdu Wydzia³u Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Œl¹skiego, Komitet Badañ Czwartorzêdu Polskiej Akademii Nauk i Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich.

Informacje: Adam £ajczak, Wydzia³ Nauk o Ziemi,
Uniwersytet Œl¹ski, ul. Bêdziñska 60, 41-200 Sosnowiec, tel. 032-368-94-40, 502 606 171, e-mail: alajczak@o2.pl
oraz
na
stronie
internetowej
http://www.staff.amu.edu.pl/
~sgp/Konf_Glucholazy_2008a.pdf
28.07–2.08.2008. W Warszawie odbêdzie siê miêdzynarodowa konferencja pt. Evolution and diversity of Chondrichthyans, organizowana przez Instytut Geologii Podstawowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Nauk
Geologicznych Uniwersytetu Wroc³awskiego. Informacje:
dr hab. Micha³ Ginter, Instytut Geologii Podstawowej,
Uniwersytet Warszawski, ul. ¯wirki i Wigury 93, 02-089
Warszawa, tel. 022-554-04-27, e-mail: m.ginter@
uw.edu.pl; dr Robert NiedŸwiedzki, Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wroc³awski, pl. M. Borna 9, 50-205
Wroc³aw, tel. 071-375-92-31, e-mail: mied@ing.uni.wroc.pl
oraz na stronie internetowej http://www.geo.uw.edu.pl/
IGP/IGP/ Sharks2008/index.htm
5–14.08.2008. W Oslo, w Norwegii, odbêdzie siê 33. Miêdzynarodowy Kongres Geologiczny. Informacje zamieszczono na stronie internetowej www.33igc.org
1–5.09.2008. W Krakowie odbêdzie siê Second International Congress on Ichnology — ICHNIA 2008, organizowany przez Wydzia³ Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, Pañstwowy
Instytut Geologiczny w Warszawie oraz Wydzia³ Geologii
Uniwersytetu Warszawskiego. Informacje na stronie internetowej http://www.uj.edu.pl/ING/ichnia08/index.html
8–9.09.2008. W Kudowie-Zdroju odbêdzie siê konferencja POKOS’3, pt. Baseny œródgórskie — kontekst regionalny œrodowisk i procesów sedymentacji, organizowana
przez Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu
Wroc³awskiego oraz Polskie Towarzystwo Geologiczne.
Szczegó³owe informacje na stronie internetowej www.pokos.
ing.uni.wroc.pl

Przegl¹d wa¿niejszych wydarzeñ
(15 marca – 15 kwietnia 2007 r.)
19–26.03. Na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu
oraz na Uniwersytecie Wroc³awskim odby³a siê miêdzynarodowa 25. Szko³a Speleologiczna pt. Kras i kriokras.
Wa¿nym punktem programu szko³y by³a sesja dedykowana pamiêci Prof. Mariana Puliny, by³ego prorektora UŒ
oraz wieloletniego kierownika Katedry Geomorfologii
Wydzia³u Nauk o Ziemi, a tak¿e miêdzynarodowego prekursora nowoczesnych badañ jaskiñ w krajach polarnych.
Podczas uroczystoœci ods³oniêta zosta³a tablica upamiêtniaj¹ca Jego trzydziestoletni¹ pracê naukow¹ i dydaktyczn¹. Wœród zaproszonych referatów znalaz³o siê
wyst¹pienie prof. Derka Forda z Kanady, autora najnowszego podrêcznika akademickiego w dziedzinie speleologii, wydanego w lutym 2007 r. przez wydawnictwo naukowe Wiley.
21.03. W Warszawskim Domu Technika NOT odby³a
siê konferencja regionalna promuj¹ca projekt wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS. G³ównym celem konferencji by³o
przekazanie odbiorcom, wykorzystuj¹cym satelitarne
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technologie precyzyjnego pozycjonowania, informacji na
temat realizowanego przez G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii systemu ASG-EUPOS.
23.03. W Lubinie i Sieroszowicach obchodzono jubileusz 50. rocznicy odkrycia przez zespó³ geologów, pod kierownictwem Jana Wy¿ykowskiego, pok³adów rudy
miedzi. Patronat nad obchodami obj¹³ Prezes Rady Ministrów Jaros³aw Kaczyñski. Obszerna relacja z uroczystoœci
zamieszczona zosta³a w kwietniowym numerze Przegl¹du
Geologicznego.
31.03–1.04. Na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Œl¹skiego w Sosnowcu odby³a siê XXXIX Miêdzynarodowa Wystawa i Gie³da Minera³ów, Ska³ i Skamienia³oœci
Wiosna 2007. Kolekcjonerzy minera³ów i skamienia³oœci
zaprezentowali ciekawe kolekcje pochodz¹ce z ró¿nych
miejsc na œwiecie. Na wystawie znalaz³y siê minera³y, które wystêpuj¹ w Polsce. Szczególnie interesuj¹ce by³y okazy minera³ów pochodz¹ce z miejsc dawnej eksploatacji,
np. z³ó¿ siarki, niklu, chromu, ¿elaza oraz minera³y
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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¿uteryjne pochodz¹ z ró¿nych miejsc na œwiecie.

ferencji koncentrowa³a siê wokó³ nastêpuj¹cych problemów: 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 dzia³alnoœci górniczej na rozwój cywilizacji od czasów najdawniejszych po wspó³czesne, zwyczaje, prawo i tradycje
górnicze.

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 Instytut Górnictwa Politechniki Wroc³awskiej, pod patronatem
Wiceprezesa WUG Jana Szczerbiñskiego. Tematyka kon-

12.04. W Krakowie odby³a siê narada pt. Woda i jej
znaczenie, zorganizowana przez Akademiê Górniczo-Hutnicz¹ im. Stanis³awa Staszica oraz Akademiê In¿yniersk¹ w Polsce — Zespó³ Polski Po³udniowej, pod
honorowym przewodnictwem prof. Bogdana Neya —
Prezesa AIP i prof. Antoniego Tajdusia — Rektora AGH.

KRONIKA
Miêdzynarodowe warsztaty OneGeology
Brighton, Wielka Brytania, 12–16.03.2007
OneGeology to inicjatywa S³u¿by Geologicznej, której
celem jest udostêpnianie spo³eczeñstwu za poœrednictwem 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 Narodów Zjednoczonych (ONZ), która wskaza³a na ogólnoœwiatow¹ 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 miêdzynarodowymi standardami, umo¿liwiaj¹cymi wymianê
danych, mia³yby one powstawaæ dziêki wspó³pracy miêdzynarodowej.
W po³owie marca br. w Brighton (Wielka Brytania) z inicjatywy Brytyjskiej S³u¿by Geologicznej (BGS) odby³o siê
pierwsze robocze spotkanie sygnatariuszy inicjatywy OneGeology (http://www.onegeology.org). Udzia³ w nim
wziêli przedstawiciele s³u¿b geologicznych i organizacji
geologicznych z ca³ego œwiata (81 uczestników z 43 krajów 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 sposobach 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.onegeology.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 Mapping (ISCGM) www.iscgm.org,

Ryc. 1. Delegacja z PIG — od lewej:
Marcin ¯arski, Urszula Stêpieñ,
Dariusz Ga³¹zka. Fot. arch. BGS
 UNESCO http://portal.unesco.org/en.
W pierwszym etapie prac nad OneGeology mapa geologiczna 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 kolejnych 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 inicjatywie pozwoli zaprezentowaæ na forum miêdzynarodo-
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