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WYDARZENIA
10-lecie organizacji studenckiej SGA Baltic Student Chapter
Pierwsze spotkanie SGA Baltic Student Chapter zorganizowano pod koniec 2009 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica w Krakowie na Wydziale
Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska (Bil i in., 2010).
Jego g³ównymi punktami by³a sesja referatowa studentów
z Polski, Finlandii oraz Czech, uroczyste obchody Barbórki
z tradycyjnym skokiem przez skórê, a tak¿e wizyta w kopalni soli w Bochni oraz w zak³adach górniczych Rudna.
Wydarzenie to rozpoczê³o tradycjê corocznych spotkañ
sekcji, organizowanych rotacyjnie w Krakowie w Polsce,
Lule¯ w Szwecji oraz Oulu w Finlandii.
Obecnie oddzia³ ba³tycki liczy sobie 41 cz³onków, a jego
trzon stanowi¹ trzy uniwersytety: AGH w Krakowie, Uniwersytet w Oulu (Finlandia) oraz Uniwersytet Techniczny
w Lule¯ (Szwecja), ale w szeregach organizacji mo¿na by³o
spotkaæ tak¿e studentów z Uniwersytetów w Helsinkach,
Turku, TromsÝ, Uppsali, Sztokholmie, a tak¿e Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wroc³awskiego. Pierwszym prezydentem SGA Baltic Student Chapter zosta³a Marta Soœnicka
i pe³ni³a tê rolê do koñca 2012 r., a nastêpnie: Friederike
Minz (2013), Joanna Ko³odziejczyk (2014–2015), Filip
Zych (2016), W³adys³aw Zygo (2017), Krzysztof Foltyn
(2018–do dzisiaj).
Dotychczasowe dziesiêæ dorocznych zjazdów ba³tyckiego oddzia³u SGA pozwoli³o nawi¹zaæ œcis³¹ wspó³pracê
na poziomie studenckim i naukowym pomiêdzy geologami
z³o¿owymi ze Szwecji, Finlandii i Polski. Ka¿de ze spotkañ
obejmowa³o sesje referatowe, wyk³ady, a tak¿e wycieczki
terenowe. Podczas wyjazdów w teren studenci z Polski mieli okazjê poznaæ z³o¿a zwi¹zane z prekambryjsk¹ tarcz¹
ba³tyck¹, która w Polsce wystêpuje pod grub¹ pokryw¹
m³odszych osadów, natomiast w Skandynawii ods³ania
siê na powierzchni. W ten sposób odwiedzono wiele z³ó¿
w Finlandii, m.in. karbonatyt Siilinjärvi, z³o¿a zwi¹zane
z intruzjami rozwarstwionymi – z³o¿e chromu Kemi oraz
z³o¿e platynowców kompleksu Penikat, a tak¿e jedn¹ z najg³êbszych kopalñ w Europie – Pyhäsalmi, eksploatuj¹c¹ z³o¿a siarczków
masywnych. W Szwecji sta³ym punktem
programu by³y wizyty w s³ynnej kopalni
¿elaza Kiruna oraz w gigantycznej kopalni odkrywkowej miedzi i z³ota Aitik.
Z drugiej strony, studenci z pó³nocy mogli
w Polsce poznaæ z³o¿a metali wystêpuj¹ce w ska³ach osadowych, trudno
dostêpne w Skandynawii. Wielokrotnie
odwiedzono polskie zak³ady górnicze,
m.in Pomorzany, Polkowice-Sieroszowice oraz Rudna (KaŸmierczak i in., 2018).
Jednym z najwa¿niejszych wydarzeñ
Society for Geology Applied to Mineral
Deposits s¹, organizowane co dwa lata
Ryc. 1. Mapa przedstawiaj¹ca studenckie oddzia³y SGA wraz z rokiem za³o¿enia: i ciesz¹ce siê uznaniem œrodowiska, kon1– Prague 2002; 2 – Baltic 2009; 3 – Siberia 2011; 4 – Barcelona 2012; 5 – Colombia – ferencje SGA Biennial Meetings, których
Bucaramanga 2012; 6 – Nancy 2013; 7 – Peru 2013; 8 – Colombia – Bogota 2015; ostatnia, 15 edycja, mia³a miejsce w
9 – Morocco 2015; 10 – Québec 2016; 11 – Western Cape 2017; 12 – North-West Russia Glasgow w dniach 27–30 sierpnia 2019 r.
2017; 13 – Turkey 2017; 14 – Black Forest – Alpine 2017; 15 – Brazil 2018; 16 – United Wsparcie finansowe w postaci grantów
Kingdom 2018; 17 – Ural 2019; 18 – Moscow 2019; 19 – Ivory Coast 2019
podró¿nych oferowanych przez SGA
Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA)
to miêdzynarodowe towarzystwo skupiaj¹ce na ca³ym
œwiecie ponad 1300 cz³onków z 50 pañstw: naukowców,
studentów, przedstawicieli przemys³u oraz administracji
pañstwowej, zajmuj¹cych siê szeroko rozumian¹ tematyk¹
z³ó¿ surowców mineralnych. Stanowi jedn¹ z dwóch najwa¿niejszych tego typu organizacji i jest europejskim odpowiednikiem, osadzonego g³ównie w Ameryce Pó³nocnej,
Society of Economic Geologists (SEG). Pocz¹tek stowarzyszenia datuje siê na czerwiec 1965 r., kiedy to na spotkaniu
w Heidelbergu powsta³a grupa robocza i tymczasowy komitet wykonawczy, w sk³ad którego weszli profesorowie
G.L. Krol, P. Ramdohr, A. Maucher, A. Bernard, J. Ottemann oraz G.C. Amstutz. Wtedy te¿ powo³ano do ¿ycia
oficjalny biuletyn stowarzyszenia Mineralium Deposita,
obecnie jedno z czo³owych czasopism naukowych poœwiêconych geologii, mineralogii i geochemii z³ó¿ surowców
mineralnych. Do najwa¿niejszych celów SGA nale¿¹
poszerzanie wiedzy naukowej w zakresie z³ó¿ i zasobów
kopalin, promowanie zawodu geologa oraz budowanie
i podtrzymywanie kontaktów miêdzynarodowych miêdzy
cz³onkami towarzystwa. SGA przyk³ada du¿¹ wagê do
wspierania studentów i aktywnie zachêca do wyboru przez
nich kariery geologa, czego najjaskrawszym przyk³adem
s¹ lokalne studenckie oddzia³y organizacji (SGA Student
Chapters). Pierwszy z nich zosta³ za³o¿ony w 2002 r. jako
Praga-Freiberg Student Chapter, a obecnie funkcjonuje
jako samodzielny SGA Student Chapter Prague. Drugi
oddzia³, SGA Baltic Student Chapter, powo³ano jesieni¹
2009 r. z inicjatywy prof. Adama Piestrzyñskiego (AGH)
oraz dr Pasi Eilu (GTK Fiñska S³u¿ba Geologiczna),
skupia on studentów oraz doktorantów z Polski, Szwecji
i Finlandii. Obecnie w ramach SGA dzia³a 19 studenckich
oddzia³ów, rozsianych na piêciu kontynentach (ryc. 1),
a ich dzia³alnoœæ jest opisywana w ogólnodostêpnym
newsletterze organizacji – SGA News.
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pozwala studentom na wziêcie udzia³u w tego typu wydarzeniach, umo¿liwiaj¹c kontakt ze œwiatowej klasy specjalistami, przedstawienie wyników swoich badañ oraz
nawi¹zanie znajomoœci z innymi studenckimi oddzia³ami,
czego rezultatem s¹ m.in. wspólne ekspedycje terenowe.
Nieod³¹cznym elementem edukacji geologicznej s¹ liczne wyjazdy oraz kursy terenowe, a wiele z nich odby³o siê
dziêki wspó³pracy z innymi grupami studenckimi pod egid¹
SGA oraz SEG. W ostatnich latach w wyjazdowej dzia³alnoœci oddzia³u ba³tyckiego SGA szczególnie silnie zaznaczaj¹ siê kierunki ba³kañski oraz rosyjski. W 2019 r.
zorganizowano wyprawê do Macedonii Pó³nocnej oraz
Kosowa, odwiedzono m.in. kopalniê Pb-Zn-Ag Stan Terg
oraz stanowiska mineralogiczne w okolicach Alinci oraz
Prilepu. Rok wczeœniej przy wspó³pracy ze studenckim
oddzia³em SEG w Salonikach zaaran¿owano kurs terenowy w pó³nocnej Grecji œladem oligoceñskich i mioceñskich z³ó¿ hydrotermalnych (Foltyn i in., 2019). Celem wyprawy by³y g³ównie lokalizacje z mineralizacj¹ porfirow¹:
Vathi (Cu-Au-Mo-U+REE) oraz Maronia (Cu-Mo-Re-Au).
Odwiedzono równie¿ Rizanê – strefê tektoniczn¹ z masywnym antymonitem, a tak¿e Perama Hill, gdzie wystêpuje epitermalna mineralizacja Au-Ag-Te-Se. W 2018 r. dziêki
kooperacji z sekcj¹ SGA w Petersburgu czêœæ cz³onków
wziê³a udzia³ w wyprawie do Rosji na Pó³wysep Kola.
Celem by³ alkaliczny masyw Chibin, kopalnia ¿elaza Kovdor ulokowana w karbonatycie oraz kompleks ultramaficzny Monczegorsk z mineralizacj¹ Cu-Ni-Cr-PGE. Dwa lata
wczeœniej reprezentacja oddzia³u ba³tyckiego równie¿
wizytowa³a Rosjê, tym razem dziêki zaproszeniu syberyjskiej sekcji SGA z Nowosybirska. Kilku studentów wziê³o
udzia³ w konferencji i wyjeŸdzie w Rudny A³taj, gdzie
zobaczyli z³o¿a pegmatytów oraz z³ó¿a Zn-Pb-Ag-Cu
zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ wulkaniczn¹ na dnie morskim.
Dodatkowo dziêki wspó³pracy ze studenckim oddzia³em
SGA w Pradze wielokrotnie organizowano kursy terenowe
w Czechach. Dla przyk³adu uczestnicy mieli okazjê zapoznaæ siê z geologi¹ Gór Kruszcowych (z³o¿a Krupka i Horní
Slavkov), odwiedzili z³o¿e z³ota Mokrsko czy te¿ z³o¿e
Jáchymov (klasyczna formacja piêciometaliczna). Wspó³praca miêdzy sekcjami jest obustronna i w ostatnich latach SGA
Baltic Student Chapter pomaga³ w przygotowaniu kursów
terenowych po Polsce dla grup studenckich SEG i SGA ze
Szwajcarii, Irlandii, Francji oraz Czech.
Kolejn¹ sk³adow¹ dzia³alnoœci SGA Baltic Student
Chapter jest organizacja kilkudniowych kursów dotycz¹cych zagadnieñ zwi¹zanych z surowcami mineralnymi: geologii z³ó¿, metod wykorzystywanych podczas ich
poszukiwañ czy te¿ przeróbki kopalin. W 2010 r. podczas
spotkania w Oulu zosta³ zaaran¿owany kurs dotycz¹cy z³ó¿
niklu poprowadzony przez prof. Wolfganga Maiera (Cardiff University) oraz kurs poœwiêcony z³o¿om z³ota, podczas którego prof. David Groves (University of Western
Australia) szczegó³owo przedstawia³ z³o¿a z³ota typu orogenicznego, a tak¿e IOCG (iron oxide copper gold).
W 2014 r. w Krakowie seminarium dotycz¹ce z³ó¿ z³ota
przeprowadzi³ jeden z opiekunów naukowych organizacji –
dr Pasi Eilu. W 2015 r. zorganizowano 3-czêœciowy kurs
dotycz¹cy geologii Fennoskandii. Geologia z³o¿owa jest
dziedzin¹, w której doœwiadczenie praktyczne jest nierzadko wa¿niejsze od wiedzy teoretycznej, z tego powodu

wa¿n¹ rolê pe³ni¹ spotkania z geologami pracuj¹cymi
w bran¿y prospekcyjnej oraz wydobywczej. Benedikt Steiner (Rio Tinto Exploration, obecnie Camborne School of
Mines) przeprowadzi³ w Krakowie dwa kursy dotycz¹ce
metod wykorzystywanych przy poszukiwaniach z³ó¿ metali. W 2015 r. g³ównym tematem by³y wiercenia eksploracyjne, omówiona zosta³a metodyka, logistyka, czy te¿
kwestia opróbowania rdzeni wiertniczych, natomiast rok
póŸniej nacisk po³o¿ono na metody prospekcji geochemicznej, a dok³adniej geochemii analitycznej, QAQC oraz
interpretacji zebranych danych geochemicznych. Podczas
zjazdu w Krakowie 2017 r. kurs Overview of geochemical
exploration poprowadzi³ dr Denis Schlatter ze szwajcarskiej firmy konsultingowej Helvetica Exploration Services.
Tematyka obejmowa³a zastosowania geochemii w prospekcji z³ó¿ metali, omówienie roli alteracji hydrotermalnych
w poszukiwaniach oraz studium przypadku na podstawie
eksploracji prowadzonej przez dr. Schlattera na Grenlandii.
Wspó³praca miêdzy uniwersytetami, na których dzia³a
SGA Baltic Student Chapter zaowocowa³a silnymi kontaktami pracowników naukowych w efekcie czego powsta³
specjalny projekt studiów magisterskich poœwiêcony poszukiwaniom z³ó¿, finansowany przez EIT RawMaterials.
W ramach programu EXplORE, studenci specjalnoœci
Geologia z³o¿owa i górnicza oraz Geologia z³ó¿ Akademii
Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica w Krakowie,
Uniwersytetu w Oulu, Uniwersytetu Technicznego w Lule¯
oraz Akademii Górniczej we Freibergu maj¹ mo¿liwoœæ
wziêcia udzia³u w licznych kursach dotycz¹cych prospekcji,
a tak¿e spêdzenia jednego semestru studiów drugiego stopnia na jednej z uczelni bior¹cych udzia³ w programie. Wiêcej szczegó³ów na stronie projektu (explore.agh.edu.pl).
W zwi¹zku z dziesi¹t¹ rocznic¹ za³o¿enia SGA Baltic
Student Chapter jego cz³onkowie chcieliby zaprosiæ wszystkich zainteresowanych geologi¹ z³o¿ow¹ na specjalne,
jubileuszowe spotkanie organizacji, które odbêdzie siê
w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica
w Krakowie w dniach 20–25 paŸdziernika 2019 r. Program
obejmuje m.in. studenck¹ sesjê referatow¹, a tak¿e wyjazdy do czynnych polskich kopalñ miedzi oraz cynku. Podczas spotkania zostan¹ przeprowadzone dwa jednodniowe
kursy – pierwszy dotycz¹cy z³ó¿ cynku poprowadzi prof.
Sarah Gleeson (GFZ Potsdam), natomiast drugi poœwiêcony z³o¿om miedzi w ska³ach osadowych wyg³osi prof.
Murray Hitzman (iCRAG). Wiêcej informacji o spotkaniu
mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej (sga.agh.edu.pl).
Osoby zainteresowane do³¹czeniem do SGA odsy³amy
do zapoznania siê ze stron¹ e-sga.org/home, gdzie mo¿na
znaleŸæ link do formularza cz³onkowskiego.
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