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KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE
Applied Geology Week na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Œl¹skiej
Gliwice, 22–26.11.2010
W dniach 22–26 listopada 2010 r. w Instytucie Geologii
Stosowanej na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki
Œl¹skiej w Gliwicach mia³o miejsce spotkanie geologów z
zagranicznych uczelni z polskimi studentami i pracownikami wydzia³u.
Spotkanie pt. Applied Geology Week zosta³o zorganizowane pod patronatem dyrektora Instytutu Geologii Stosowanej, prof. dr. hab. in¿. Krystiana Probierza, doktora
honoris causa Wy¿szej Szko³y Górniczej – Uniwersytetu
Technicznego w Ostrawie (VÒB-TUO).
Zaproszenie do udzia³u w spotkaniu przyjêli:
 prof. Frank Otto z partnerskiej uczelni z Wy¿szej
Szko³y Technicznej im. Georgiusa Agricoli w Bochum (Niemcy),
 prof. Tansel Dogan z Uniwersytetu Stambulskiego
(Turcja),
 prof. Rafael Barrionuevo reprezentuj¹cy Uniwersytet w Vigo (Hiszpania).
Zaproszeni goœcie przez tydzieñ prowadzili zajêcia dla
grup studenckich z nastêpuj¹cych specjalnoœci: Geologia
górnicza i poszukiwawcza, Kszta³towanie œrodowiska na
terenach górniczych, Geoturystyka, Eksploatacja z³ó¿ i zagospodarowanie odpadów oraz Geodezja górnicza. Goœcie
prowadzili równie¿ zajêcia dla studentów z Hiszpanii,
odbywaj¹cych u nas studia w ramach programu Erasmus.
Do udzia³u w wyk³adach zaproszeni zostali tak¿e pracownicy Wydzia³u Górnictwa i Geologii. Tematyka prowadzonych wyk³adów obejmowa³a zagadnienia z zakresu geologii, górnictwa oraz ochrony œrodowiska.
Profesor Frank Otto przedstawi³ dwa bloki tematyczne;
pierwszy z nich zwi¹zany by³ z zagadnieniami migracji
metanu (Migration of Methane from coal seams and protection of buildings conventional and with geosynthetics),
drugi natomiast dotyczy³ obudowy i umacniania skarp zwa³owisk oraz zwi¹zanych z tym aspektów ochrony œrodowiska (Design and construction of slopes in soil and with
soil. Environmental aspect due to mining). Referat na temat
zagro¿eñ zwi¹zanych z emisj¹ metanu wyg³osi³ Mathias
Dölp, doktorant profesorów Franka Otto i Krystiana Probierza.
Profesor Tansel Dogan poprowadzi³a cykl wyk³adów
zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska na terenach górniczych
(Reclamation of Abandoned Mining Areas: Case Studies
from the World), natomiast prof. Rafael Barrionuevo zaprezentowa³ swoje doœwiadczenia z zakresu tworzenia
map cyfrowych i wykorzystania w geologii systemu GPS
(Creation of mining maps into a GPS. Bidimensional matrix
codes used in quality management system).
Wyk³ady i prelekcje wzbudzi³y du¿e zainteresowanie
wœród pracowników i studentów, czego dowodem by³y
o¿ywione dyskusje prowadzone w trakcie i po zakoñczeniu
wyk³adów. Spotkanie by³o znakomit¹ okazj¹ do wymiany
pogl¹dów miêdzy ró¿nymi oœrodkami naukowymi, ponad-
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to dla studentów by³o to nowe doœwiadczenie uczestnictwa
w zajêciach prowadzonych przez naukowców z zagranicy i
sprawdzian znajomoœci jêzyka angielskiego, w którym
prowadzono wyk³ady.
Uczestnicy Applied Geology Week wziêli udzia³ w wycieczkach terenowych, obejmuj¹cych tematycznie zagospodarowanie terenów pogórniczych i zagadnienia historyczno-kulturowe.
W ramach zwiedzania Gliwic oraz Wydzia³u Górnictwa i Geologii Politechniki Œl¹skiej wyk³adowcy Applied
Geology Week oraz goœcie mieli okazjê podziwiaæ kolekcjê
minera³ów, ska³ i skamienia³oœci Muzeum Geologii Z³ó¿
im. Czes³awa Poborskiego. Uczestnicy zwiedzili równie¿
Radiostacjê Gliwick¹, rynek, muzeum (w willi Oscara
Caro) oraz Nowe Gliwice – specjaln¹ strefê aktywnoœci
gospodarczej, bêd¹c¹ równie¿ inkubatorem przedsiêbiorczoœci oraz siedzib¹ Gliwickiej Wy¿szej Szko³y Przedsiêbiorczoœci i Kolegium Jêzyków Obcych, które powsta³y na
terenach by³ej KWK Gliwice.
Atrakcj¹ historyczn¹ by³o zwiedzanie zabytku kultury
materialnej – renesansowego zamku w Chudowie. Z badañ
historycznych wynika, ¿e powsta³ on na miejscu œredniowiecznego zamku, którego relikty ods³oniêto w czasie prowadzonych od 2000 r. badañ archeologicznych i który
nale¿y wi¹zaæ z XV-wieczn¹ siedzib¹ rodu Chudowskich.
Oprócz zamku atrakcj¹ s¹ tak¿e: pierwszy w Polsce historyczny labirynt, którego wystrój inspirowany jest sztuk¹
œredniowiecznej Europy, a wnêtrza kryj¹ wiele atrakcji,
oraz Ober¿a pod Œwiêtym Jerzym.
Na ¿yczenie goœci zwiedziliœmy równie¿ miejsce pamiêci – dwie czêœci by³ego obozu koncentracyjnego:
Auschwitz I i Auschwitz II (Birkenau). W drodze do Oœwiêcimia nasi goœcie mieli okazjê zobaczyæ na przyk³adzie
parku Paciorkowce w Bieruniu Nowym sposoby zagospodarowania zwa³owisk pogórniczych.
Termin organizacji Applied Geology Week nie by³ przypadkowy. W tym czasie Wydzia³ Górnictwa i Geologii
obchodzi³ jubileusz 60-lecia. Na zakoñczenie pobytu zaproszeni wyk³adowcy i goœcie wziêli udzia³ w Konferencji
pt. Górnictwo zrównowa¿onego rozwoju 2010, mszy œwiêtej odprawionej przez biskupa ordynariusza Jana Wieczorka w koœciele akademickim, uroczystej akademii barbórkowej oraz tradycyjnej biesiadzie piwnej.
Spotkania w ramach Applied Geology Week s¹ ju¿ od
kilku lat realizowane w Wy¿szej Szkole Technicznej w
Bochum. W tym roku po raz pierwszy miêdzynarodowe
spotkanie geologów odby³o siê na Politechnice Œl¹skiej w
Gliwicach. W zwi¹zku z pozytywnymi opiniami wszystkich uczestników oraz zainteresowaniem naukowców z
innych zagranicznych jednostek planujemy kontynuowaæ
tê inicjatywê w kolejnych latach.
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