
V Konferencja Naukowa
Geochemia i Geologia Œrodowiska Terenów Uprzemys³owionych

Szczyrk, 23–25.09.2010

W Szczyrku, w samym sercu Beskidu Œl¹skiego, w oœrod-
ku turystyczno-sportowym Zagroñ w dniach 23–25 wrze-
œnia 2010 r. odby³a siê konferencja naukowa z cyklu Geo-
chemia i Geologia Œrodowiska Terenów Uprzemys³owio-
nych, zorganizowana przez Instytut Geologii Stosowanej
Politechniki Œl¹skiej, Komisjê Nauk Geologicznych PAN
Oddzia³ Katowice i Stowarzyszenie In¿ynierów i Techni-
ków Górnictwa (SiTG) przy Politechnice Œl¹skiej. W tego-
rocznym, pi¹tym ju¿ spotkaniu, uczestniczy³o 37 osób
reprezentuj¹cych wy¿sze uczelnie (Politechnikê Œl¹sk¹,
Uniwersytet Œl¹ski, Akademiê Górniczo-Hutnicz¹, Uni-
wersytet Jagielloñski, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwer-
sytet Przyrodniczy we Wroc³awiu), jednostki naukowe i
bran¿owe (PIG-PIB Warszawa, Instytut Ochrony Przyrody
PAN w Krakowie, WIOŒ w Rzeszowie) oraz przemys³
(Kompania Wêglowa SA, Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa
SA, PROGEO Katowice) i jednostki samorz¹dowe (Urz¹d
Miasta Soœnicowice i Piekary Œl¹skie). Wyg³oszono 22
referaty, których pe³ne teksty, recenzowane przez cz³on-
ków Komitetu Naukowego konferencji pod przewodnic-
twem prof. zw. dr. hab. in¿. Wies³awa Gabzdyla, zosta³y
wydrukowane w kwartalniku Politechniki Œl¹skiej Górnic-
two i Geologia (5/4/2010).

Obrady plenarne prowadzone by³y przez cz³onków komi-
tetu naukowego konferencji: prof. Pol. Œl. dr hab. in¿. Bro-
nis³awê Hanak, prof. Pol. Œl. dr hab. in¿. Annê Patrza³ek,
prof. Pol. Œl. dr. hab. in¿. Marka Pozzi oraz dr. hab. Jerzego
Caba³ê z Wydzia³u Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego.
Spoœród omawianych zagadnieñ nale¿y wymieniæ: moni-
toring geochemiczny na przyk³adzie gruntów w gminie
Paw³owice, osadów dennych Kana³u Bydgoskiego, czy te¿
gleb w rejonie oddzia³ywania hut miedzi Legnica i
G³ogów, ochronê wód powierzchniowych i podziemnych
na przyk³adzie zlewni rzeki Bierawka, Wieprz, Bia³a Prze-
msza oraz Matylda, przekszta³cenia sieci hydrograficznej
na terenach górniczych Kopalni Wêgla Kamiennego Pnió-
wek, problematykê rekultywacji terenów zdegradowanych
z punktu widzenia przedsiêbiorcy górniczego – Kompanii

Wêglowej SA i samorz¹du terytorialnego – gminy Soœni-
cowice, a tak¿e zjawiska geodynamiczne, w tym zapadli-
ska na terenach górniczych, omawiane na przyk³adzie
katastrofy budowlanej na obszarze Kopalni Wêgla Kamien-
nego Szczyg³owice. Przedstawiono ponadto wyniki badañ
skutecznoœci dzia³ania bariery aktywnej w procesie reme-
diacji wód gruntowych, wykorzystania metody obrazowania
elektrooporowego do oceny wp³ywu zwa³owiska odpadów
wêglowych na œrodowisko gruntowo-wodne, a tak¿e ocenê
mo¿liwoœci stosowania nowych materia³ów w prewencji
endogenicznych po¿arów w obiektach zagospodarowania
odpadów weglowych.

Konferencja umo¿liwi³a wymianê doœwiadczeñ i stwo-
rzy³a okazjê do nawi¹zania bli¿szej wspó³pracy miêdzy
badaczami i specjalistami, którzy na co dzieñ zajmuj¹ siê
bardzo zró¿nicowanymi dziedzinami. Dyskusja, która siê wy-
wi¹za³a, trwa³a tak¿e podczas tradycyjnego spotkania przy
grillu i uroczystej kolacji.

Uczestnicy spotkania wziêli równie¿ udzia³ w cie-
kawej prezentacji przedstawiciela polskiego oddzia³u
PANanalytical, która dotyczy³a urz¹dzeñ laboratoryjnych
najnowszej generacji, oraz mieli okazjê wys³uchaæ wyk³adu
Leona Mijala, nadleœniczego z nadleœnictwa w Ustroniu,
na temat aktualnego stanu œwierczyn beskidzkich. Trady-
cyjnie odby³a siê tak¿e autokarowa wycieczka, obejmuj¹ca
m.in. zwiedzanie obiektów elektrowni pompowo-szczyto-
wej Por¹bka-¯ar znajduj¹cych siê zarówno wewn¹trz, jak i
na szczycie góry ¯ar. Podczas wycieczki mozna by³o obej-
rzeæ teren osuwiska w kolonii Prusów w Milówce, uaktyw-
nionego we wrzeœniu br., oraz Leœny Kompleks Promo-
cyjny Lasy Beskidu Œl¹skiego i wolierow¹ hodowlê g³uszca
w Jaworzynce, gdzie nadleœniczy Witold Szozda z Nadle-
œnictwa Wis³a-Czarne przybli¿y³ uczestnikom konferencji
problematykê selekcji nasion œwierków istebniañskich
oraz efekty hodowli zagro¿onego gatunku w warunkach
zbli¿onych do naturalnych.

Marek Pozzi

XIX Kongres Karpacko-Ba³kañskiej Asocjacji Geologicznej – CBGA 2010
Saloniki, Grecja, 23–26.09.2010

W dniach 23–26 wrzeœnia 2010 r. w Salonikach, w Grecji,
odby³ siê XIX Kongres Karpacko-Ba³kañskiej Asocjacji
Geologicznej (XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geo-
logical Association – CBGA 2010). Konferencja zosta³a
zorganizowana wspólnie przez Szko³ê Geologii Uniwersy-
tetu Arystotelesa w Salonikach, Greckie Towarzystwo
Geologiczne oraz Grecki Instytut Geologii i Badañ Mine-
ralogicznych. Przewodnicz¹cym tegorocznego kongresu
CBGA by³ prof. Georgios Christofides. Celem tego spo-
tkania by³o zgromadzenie akademickich i instytutowych
pracowników naukowych, badaczy przemys³owych oraz
studentów, aby mogli podzieliæ siê swoimi doœwiadczenia-
mi i wynikami badañ z zakresu nauk o Ziemi i œrodowisku.
Kongresy Karpacko-Ba³kañskiej Asocjacji Geologicznej

nale¿¹ do kongresów europejskich o bardzo d³ugich trady-
cjach. Pierwszy z nich by³ zorganizowany w Polsce (Lwów)
w 1925 r., a przedostatni w Serbii (Belgrad), w 2006 r.

Saloniki s¹ stolic¹ Grecji Pó³nocnej i drugim co do
wielkoœci miastem kraju po Atenach. Le¿¹ na po³udnio-
wym stoku góry Chortiatis, nad Zatok¹ Salonick¹ (Morze
Egejskie). Korzystne po³o¿enie i ruchliwy port od wieków
decyduj¹ o zamo¿noœci Salonik oraz ich mieszkañców.
Pocz¹tki miasta siêgaj¹ czasów Aleksandra Wielkiego
(Królestwo Macedonii, IV w. p.n.e.). Upadek Macedonii
rozpocz¹³ panowanie Rzymian i rozwój Salonik. Z czasów
rzymskich pochodzi £uk Triumfalny Galeriusza, Rotunda
œw. Jerzego oraz Forum Romanum. W czasach Cesarstwa
Bizantyjskiego Saloniki uros³y do rangi wielkiej metropolii,
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