
Uroczystoœæ nadania geologowi górniczemu
prof. dr. hab. in¿. Krystianowi Probierzowi

doktoratu honoris causa na Uniwersytecie Technicznym – Ostrawa, 16.11.2010

16 listopada 2010 r., w przeddzieñ œwiêta Republiki
Czeskiej – Dnia Walki o Wolnoœæ i Demokracjê upamiêt-
niaj¹cego walki studentów z lat 1939 oraz 1989 z nazistow-
skim i komunistycznym re¿imem – odby³a siê w Ostrawie
podnios³a ceremonia.

Podczas uroczystego posiedzenia senatu Vysoká škola
báòská – Technická univerzita Ostrava (Wy¿sza Szko³a
Górnicza – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie; VŠB-
-TUO) przyzna³a prof. dr. hab. in¿. Krystianowi Probie-
rzowi, od 35 lat zwi¹zanemu z Wydzia³em Górnictwa i
Geologii Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach, tytu³ doktora
honoris causa. Nadanie godnoœci, które odby³o siê w auli
VŠB-TUO, zosta³o poprzedzone przedstawieniem sylwet-
ki naukowej laureata.

Profesor Krystian Probierz urodzi³ siê 24 grudnia 1950 r.
w Chorzowie, jest absolwentem tamtejszego Technikum
Górniczego, studia wy¿sze o specjalnoœci geologia górni-
cza ukoñczy³ na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 1974 r. Po
studiach podj¹³ pracê na ówczesnym Wydziale Górniczym
Politechniki Œl¹skiej, na którym w 1982 r. uzyska³ stopieñ
doktora za pracê pt. Zmiennoœæ jakoœci wêgla w z³o¿ach
kopalñ Borynia, Manifest Lipcowy i XXX-lecia PRL na tle
budowy petrograficznej pok³adów, zaœ w 1990 r. stopieñ
naukowy doktora habilitowanego za rozprawê pt. Wp³yw
metamorfizmu termalnego na stopieñ uwêglenia i sk³ad
petrograficzny pok³adów wêgla w obszarze Jastrzêbia
(GZW). Krystian Probierz, który tytu³ profesora nauk tech-
nicznych uzyska³ w 2004 r., jest profesorem zwyczajnym
Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach, i piastuje (od 2006 r.)
stanowisko dyrektora Instytutu Geologii Stosowanej, które
obj¹³ w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê œp. prof.
Wies³awa Gabzdyla. Wczeœniej, w latach 1990–1993 oraz
1996–2002, by³ prodziekanem ds. organizacji Wydzia³u
Górnictwa i Geologii, zaœ w latach 2002–2008 dziekanem
tego wydzia³u. Obecnie prof. Probierz pe³ni obowi¹zki
wiceprzewodnicz¹cego Komitetu Górnictwa PAN, jest
cz³onkiem Komitetu Zrównowa¿onej Gospodarki Surow-
cami Mineralnymi PAN, Rady Naukowej Instytutu Gospo-
darki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ PAN w Krakowie
oraz Rady Naukowej Miêdzynarodowego Centrum Doku-
mentacji i Badañ nad Dziedzictwem Przemys³owym dla
Turystyki w Zabrzu. Zajmuje siê geologi¹ górnicz¹ i z³o-
¿ow¹, geologi¹ basenów wêglonoœnych, petrologi¹ wêgla
(geneza, metamorfizm i budowa petrograficzna wêgla oraz
organicznej substancji rozproszonej), monitoringiem jako-
œci wêgla w z³o¿ach i procesach przeróbki wêgla, czystymi
technologiami wêglowymi, gospodark¹ zasobami surow-
ców mineralnych (bezpieczeñstwo surowcowe i energety-
czne), geotermik¹ i ziemskim polem ciep³a, a tak¿e bezpie-
czeñstwem pracy w górnictwie, prawem górniczym i geo-
logicznym oraz sozologi¹ górnicz¹ i geoturystyk¹. Kry-
stian Probierz odkry³ z³o¿e antracytu wystêpuj¹ce poœród
wêgli koksowych w rejonie Jastrzêbia. Jest równie¿ auto-
rem lub wspó³autorem ponad 1000 prac naukowych, w tym
290 publikacji, 11 ksi¹¿ek, 85 prac naukowo-badawczych,

185 ekspertyz, opinii, recenzji etc. oraz 181 referatów
naukowych z zakresu górnictwa i geologii in¿ynierskiej
oraz geologii z³ó¿. Opracowa³ oryginalne plany studiów na
specjalnoœci geoturystyka oraz gospodarka wodna. Jest
promotorem 9 prac doktorskich (w tym doktoratu honoris
causa), 53 prac magisterskich oraz recenzentem 37 prac
doktorskich, habilitacyjnych, wniosków o stanowisko i tytu³
profesora oraz doktora honoris causa. Prowadzi³ wyk³ady
na wydzia³ach górniczych i geologicznych wielu uczelni
wy¿szych, m.in. na VŠB-TUO (Czechy), na uniwersyte-
tach w Hanoi (Wietnam), Vigo, Oviedo i Madrycie (Hiszpa-
nia), La Serenie i Antofagaœcie (Chile), Sofii (Bu³garia) oraz
w Wy¿szej Technicznej Szkole Zawodowej w Bochum i na
Akademii Górniczej we Freibergu (Niemcy). Jest wyk³a-
dowc¹ Uniwersytetu Otwartego Wszechnicy Zabrzañskiej,
popularyzatorem nauki, organizatorem 25 gie³d minera-
³ów, ska³ i skamienia³oœci oraz autorem lub wspó³autorem
16 wystaw geologicznych.

Laureat wspó³pracê z uczelni¹ w Ostrawie rozpocz¹³ w
1989 r., gdy jednym z recenzentów jego habilitacji zosta³
prof. Miloslav Dopita z VŠB-TUO. Profesor Probierz czê-
sto przebywa³ na ostrawskiej uczelni, prowadzi³ wyk³ady
i wyg³asza³ referaty naukowe, wspó³pracowa³ równie¿ z
innymi czeskimi instytucjami naukowymi, takimi jak
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Ryc. 1. Profesor Krystian Probierz po wrêczeniu dyplomu doktora
honoris causa przez JM Rektora VŠB-TUO prof. Ing. Ivo
Vondráka, CSc. Fot. z archiwum K. Probierza
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laboratorium badañ wêgli i koksu w Vitkowicach, Instytut
Geoniki Czeskiej Akademii Nauk w Ostrawie i Brnie, Uni-
wersytet Karola w Pradze, Agencja Grantów Republiki
Czeskiej. Wielokrotnie publikowa³ rezultaty swoich prac
w czeskich wydawnictwach, m.in. w Acta Montana, Docu-
menta Geonica, Vìstník Èeského geologického ústavu. Od
2000 r. przez dwie kadencje by³ równie¿ cz³onkiem rady
naukowej Wydzia³u Górniczo-Geologicznego VŠB-TUO.

Ceremoniê wrêczenia tytu³u dr. h. c., która odbywa³a
siê w jêzyku ³aciñskim, poprzedzi³o uroczyste œlubowanie
kandydata. Po spe³nieniu wszelkich formalnych wymogów
Jego Magnificencja Rektor VŠB-TUO prof. Ing. Ivo
Vondrák, CSc., wrêczy³ prof. Krystianowi Probierzowi
dyplom doktora honoris causa a nastêpnie udekorowa³ go
medalem (awers – god³o uczelni, rewers – podobizna Geor-
giusa Agricoli, wstêga w barwach narodowych Republiki
Czeskiej).

Z dyplomu doktora honoris causa wynika, ¿e tytu³ ten
przyznano prof. Krystianowi Probierzowi za dzia³alnoœæ
dydaktyczn¹ i naukowy twórczy wk³ad w rozwój nauk gór-
niczych i geologicznych w zakresie geologii stosowanej
oraz za wieloletni¹ wspó³pracê z Wydzia³em Górniczo-
-Geologicznym Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie, z
okazji Jubileuszu tego wydzia³u.

Krystian Probierz podziêkowa³ JM Rektorowi i spo-
³ecznoœci akademickiej VŠB-TUO za przyznanie mu naj-
wy¿szej godnoœci akademickiej i zwróci³ uwagê na
powi¹zanie swojego ¿ycia zawodowego i naukowego z
trzema uczelniami: Politechnik¹ Œl¹sk¹ w Gliwicach, AGH
w Krakowie oraz z VŠB-TUO, u³o¿onymi na krañcach Gór-
noœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego i tworz¹cymi „trójk¹t
wiedzy i nauki”. Jego zdaniem w dobie globalizacji by³oby
grzechem nie wykorzystaæ w pe³ni mo¿liwoœci rozwoju
wspó³pracy naukowej i dydaktycznej tych uczelni, zreszt¹
¿ycie i tak by to na nas wymusi³o. Podkreœli³ równie¿
cechy, które wspó³pracê w ramach UE u³atwi¹ – m.in.
podobny jêzyk i wzajemne zrozumienie oraz bardzo dobre
uzupe³nianie siê w wielu dziedzinach.

Profesor K. Probierz wspomnia³ tak¿e o historii uczel-
ni, która zosta³a za³o¿ona w 1849 r. w Przybramie, oraz o
rewolucji przemys³owej w XIX w. Nawi¹za³ równie¿ do
aksamitnej rewolucji z 1989 r., której by³ czêœciowo œwiad-
kiem, oraz zachodz¹cej wspó³czeœnie rewolucji zwi¹zanej
z tworzeniem podstaw spo³eczeñstwa informatycznego.
Poprzednie rewolucje wi¹za³y siê g³ównie z rozwojem na
europejskich uczelniach wydzia³ów górniczych, hutni-
czych i innych, zwi¹zanych z przemys³em ciê¿kim. Na
pytanie, czy wydzia³y te maj¹ szanse rozwijaæ siê nadal w
dobie rewolucji informatycznej, udzieli³ twierdz¹cej odpo-
wiedzi, bowiem postêp nowych technologii i wiêksze
poszanowanie energii spowoduj¹, ¿e zmiany zajd¹ jedynie
w „rankingu” najwa¿niejszych dotychczas surowców mine-
ralnych, tak¿e noœników energii. Nadal bardzo wa¿ne
bêdzie zapewnienie bezpieczeñstwa surowcowego, w tym
energetycznego. Noœniki energii, których u¿ywano dotych-
czas, bêd¹ nadal stosowane, wiêkszego znaczenia nabior¹
jednak niekonwencjonalne Ÿród³a energii – np. energia
geotermalna, s³oneczna, wiatrowa, ciê¿ka ropa naftowa,
gaz niekonwencjonalny (byæ mo¿e ³upkowy) i ogniwa pali-
wowe. Nasza cywilizacja zawsze potrzebowa³a energii i
surowców, i nadal bêdzie ich potrzebowaæ. Tak¿e wêgla,
o którym na wyk³adach profesor mówi studentom, ¿e jest
to tani, bezpieczny i niezawodny noœnik energii.

Podczas swojego wyst¹pienia profesor przypomnia³ o
tym, ¿e nowe technologie potrzebuj¹ nowych surowców.

Oprócz Fe, Cu, Pb i Zn bêdziemy wiêc potrzebowali tak¿e
tzw. surowców mineralnych II generacji. Jako przyk³ad
poda³ informacjê, ¿e w latach 80. XX w. chip do komputera
produkowano na bazie ok. 12 minera³ów, a obecnie do ich
produkcji stosuje siê ok. 60 ró¿nych minera³ów. Na tych
surowcach opiera siê produkcja w przemyœle elektro-
nicznym, a tak¿e wytwarzanie produktów nowoczesnych
dzia³ów ceramiki, chemii, metalurgii oraz mechaniki pre-
cyzyjnej, która wykorzystuje m.in. kryszta³y syntetyczne
kwarcu. Stosowanie tych surowców sta³o siê mo¿liwe
m.in. dziêki osi¹gniêciom fizyki cia³a sta³ego, krystaloche-
mii, mineralogii i petrologii w zakresie lepszego rozpozna-
wania struktury minera³ów i ska³, oraz dziêki dokonaniom
in¿ynierii materia³owej.

Surowce (minera³y) II generacji (zawieraj¹ce m.in. tan-
tal, ind, gal, lit, samar, neodym) s¹ niezbêdne w nanotech-
nologii, produkcji telefonów komórkowych, procesorów,
telewizorów z p³askim ekranem, przechowywania energii,
wytwarzania magnesów etc. Wystêpuj¹ zazwyczaj rzadko i
w ma³ych iloœciach, a ich znalezienie nie jest spraw¹
prost¹. Do tego potrzeba odpowiedniej wiedzy, naukow-
ców, uczelni i studentów. Konieczne jest tak¿e prowadze-
nie przez geologów badañ naukowych w zakresie poszu-
kiwañ z³ó¿, oraz przez górników – w zakresie ich wydoby-
cia oraz przeróbki.

Profesor Krystian Probierz podkreœli³ równie¿ w swoim
wyst¹pieniu mo¿liwoœæ wyst¹pienia zagro¿eñ zwi¹zanych
z globalizacj¹, takich jak monopolizacja zasobów strate-
gicznych surowców, utrudnienia w dostêpie do nich, kon-
centracja wydobycia niektórych surowców w skali œwia-
towej oraz du¿e uzale¿nienie krajów UE od importu surow-
ców mineralnych.

W tej niecodziennej uroczystoœci wziê³o udzia³, oprócz
najbli¿szej rodziny profesora, tak¿e wielu rodaków, m.in.
prof. Jan Œlusarek prorektor Politechniki Œl¹skiej, kole-
gium dziekañskie macierzystego wydzia³u prof. Probierza
z dziekanem prof. Marianem Dolipskim na czele oraz dele-
gacja przedstawicieli przemys³u, w tym wiceprezes Zarz¹du
Kompanii Wêglowej Marek Uszko. Przedstawiciele z Pol-
ski byli bardzo widoczni, bowiem z t³umu wyró¿nia³y ich
galowe stroje górnicze. Na ceremonii nie mog³o zabrakn¹æ
równie¿ licznej grupy wychowanków profesora, dyplo-
mantów, doktorantów i wypromowanych przez niego dok-
torów, zaœ jeden z nich pozwoli³ sobie o tym napisaæ.

Marek Marcisz

27

Przegl¹d Geologiczny, vol. 59, nr 1, 2011

Ryc. 2. Dyplom Doctora Honoris Causa. Fot. z archiwum K. Probierza


