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Wizyty studyjne studentów AGH
W maju 2011 wspólnie z Wydzia?em Górnictwa i Geoin?ynierii Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie
organizowali?my wizyty studyjne dla studentów In?ynierii ?rodowiska w ramach projektu In?ynieria i Ochrona
?rodowiska na AGH.
W ci?gu trzech tygodni 180 osób odwiedzi?o zak?ady przemys?owe na terenie ca?ej Polski. Szlaki obrane przez
opiekunów naukowych wiod?y m.in. w okolice zag??bia siarkowego w okolicach Tarnobrzega, gdzie studenci
obserwowali efekty rekultywacji wyrobisk po odkrywkowej eksploatacji siarki. W kopalni Osiek mogli zapozna? si?
otworow? metod? pozyskania siarki wraz z procesem jej przetwórstwa. Poznaj?c praktyczne elementy wiedzy o
?rodowisku uczestnicy projektu odwiedzili tak?e zak?ad demonta?u pojazdów, gdzie mieli okazj? zapozna? si? z
procedur? post?powania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji. Zwiedzanie kilkusethektarowego obszaru
zak?adów azotowych w Tarnowie – Mo?cicach u?wiadomi?o studentom jak wa?n? rol? w dzia?alno?ci tego typu
obiektów odgrywaj? jednostki ratownictwa chemicznego, w której tak?e mieli okazj? z?o?y? wizyt?. Szlak kolejnej z
grup przebiega? wzd?u? Wis?y, a? do Gda?ska. Po drodze studenci odwiedzali ?wiatowej klasy producentów
instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych. Wizyta w po?udniowo zachodniej cz??ci Polski to m.in. firma
produkuj?ca materia?y wybuchowe, g?ównie dla potrzeb górnictwa. W wolnych chwilach nie zabrak?o czasu na
przygotowane przez organizatorów wizyty w muzeach i zamkach napawaj?cych refleksj? nad dzie?ami natury z
muzeum skamienia?o?ci i sztuk? obecn? w zamku w Baranowie Sandomierskim. Od 2008 roku studenci In?ynierii
?rodowiska aktywnie wspieraj? nasze dzia?ania w zakresie edukacji ekologicznej w?ród uczniów szkó?
podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Zielonki. Liczymy, ?e wzbogaceni w praktyczn? wiedz? o korzystaniu
ze ?rodowiska przyczyni? si? do pozytywnych zmian w swoim otoczeniu.
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