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Szkoła Górnictwa 
Odkrywkowego 2021
tekst: dr inż. MACIEJ ZAJĄCZKOWSKI, sekretarz Komitetu Organizacyjnego konferencji, zdjęcia: STANISŁAW MALIK

Ósma edycja Szkoły Górnic-
twa Odkrywkowego odbyła się 
w Bronisławowie w wojewódz-
twie łódzkim, w gminie Wol-
bórz, w dniach od 30 sierpnia 
do 1  września 2021 r. Głów-
nym organizatorem konferencji 
była Katedra Inżynierii Górni-
czej i Bezpieczeństwa Pracy na 
Wydziale Inżynierii Lądowej 
i Gospodarki Zasobami AGH 
w Krakowie.

Przesłaniem Szkoły Górnictwa Odkryw-
kowego jest przekazywanie najnowszej 
wiedzy dotyczącej praktycznych zagad-
nień górnictwa odkrywkowego oraz wy-
miana doświadczeń w celu wypracowania 
dobrych praktyk w górnictwie.

Patronat honorowy nad tegoroczną 
konferencją objęli: Jacek Sasin, minister 
aktywów państwowych; dr inż. Adam 
Mirek, prezes Wyższego Urzędu Górni-
czego; prof. Jerzy Lis, rektor Akademii 
Górniczo-Hutniczej; prof. Wacław Dziu-
rzyński, przewodniczący Komitetu Gór-
nictwa PAN; dr inż. Jerzy Markowski, pre-
zes zarządu Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Górnictwa.

Pomimo trudności związanych z trwa-
jącą pandemią COVID-19, tegoroczna 
edycja zgromadziła rekordową liczbę 
330 uczestników. Reprezentowali oni 
instytucje naukowo-badawcze związane 
z górnictwem, przedstawicieli urzędów 
górniczych oraz kopalni odkrywkowych, 
a także firm zaplecza technicznego. Nie 
zabrakło również licznego grona przed-
stawicieli branży węgla brunatnego wraz 
z zarządem PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna SA oraz dyrektorami 
wszystkich kopalni: Bełchatów, Turów, 
Konin i Sieniawa.

W ramach konferencji, w partnerstwie 
z Komatsu Poland Sp. z o.o., zorganizo-

wano dynamiczny pokaz maszyn tej firmy 
w wyrobisku kamienia wapiennego na 
polu Szczerców w kopalni Bełchatów. Wy-
darzenie to było elementem obchodów 
stulecia firmy Komatsu. Dzięki temu wszy-
scy uczestnicy konferencji mieli możliwość 
obejrzenia w akcji najnowszych maszyn 
dostarczonych do polskich kopalni od-
krywkowych.

Ważnym punktem Szkoły Górnictwa 
Odkrywkowego był także benefis prof. dr. 
hab. inż. Zbigniewa Kasztelewicza, znanej 
i cenionej postaci w branży górnictwa 
odkrywkowego, a obecnie piastującego 
stanowisko wiceprezesa ds. wydobycia 
w PGE Górnictwo i Energetyka Konwen-
cjonalna SA.

Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 
2021 pokazała, jak wiele zmian i no-
wych rozwiązań technicznych co roku 
wprowadzanych jest do branży gór-
nictwa odkrywkowego. Aby móc za-
chować konkurencyjność, konieczne 
jest innowacyjne podejście do biznesu 
górniczego, śledzenie nowości pojawia-
jących się w branży oraz optymalizacja 
już prowadzonych procesów technolo-
gicznych.

Wszystkie informacje oraz 
fotorelacja z tego wydarzenia 
zamieszczone zostały na stronie  
http://www.sgo.agh.edu.pl/.
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