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Spacer geologiczny :
Dlaczego geolog lubi kamieniołomy.  
Spacer geologiczny wokół Cementowni Warta.

Od najdawniejszych czasów człowiek korzysta z zasobów Ziemi. Początkowo 
zadowalał się tym, co znalazł na powierzchni, ale z czasem posiadł umiejętności 
niezbędne do sięgania głębiej. W najstarszej kopalni krzemienia w Polsce surowiec 
ten wydobywano już ponad 12 tysięcy lat temu! Dziś największe kopalnie 
odkrywkowe na świecie wydobywają dziennie nawet kilkaset ton skał, ich 
głębokości przekraczają tysiąc metrów, a powierzchnia może dochodzić do 50 km2. 
Są to więc obiekty, których trudno nie zauważyć, widać je również z kosmosu. 
Duże odkrywki towarzyszą także cementowniom. Podczas spaceru szczególnie 
zainteresuje nas wyrobisko Działoszyn-Trębaczew i jego otoczenie. Spróbujemy 
zrozumieć, jak wiele informacji mogą dostarczyć jego skarpy, wsiądziemy do 
wehikułu czasu i wyobrazimy sobie, jak okolica ta wyglądała przed 150 milionami 
lat, co sprawiło, że kiedyś przykrywało ją morze, a dziś już go tam nie ma, w jaki 
sposób i po co policzono wiek skał, które zobaczymy, zastanowimy się też, jak 
teren ten może wyglądać w bliższej i dalszej przyszłości. Przez chwilę wszyscy 
będziemy geologami amatorami, a kamieniołom nie będzie już dla nas tajemnicą.

Prowadząca: Dr hab. Irena Argiro Tsermegas 
Absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, od 1986 r. pracuje w Zakładzie 
Geomorfologii tego wydziału, prowadzi zajęcia kameralne z kilkunastu różnych przedmiotów 
(m.in. z geomorfologii, geologii, rekultywacji terenów zdegradowanych, ewolucji krajobrazu 
naturalnego Polski), przez wiele lat kierowała też blokiem geomorfologicznym podczas 
kompleksowych ćwiczeń terenowych dla studentów. W ramach działalności naukowej 
zajmuje się głównie badaniem współczesnych procesów rzeźbotwórczych, zwłaszcza tych 
spowodowanych działalnością człowieka. Opublikowała liczne prace naukowe z tego zakresu.

o czym należy pamiętać? 
odzież, obuwie:  buty terenowe, odpowiedni do pogody strój. 

środki ochronne:  obowiązkowa maseczka zasłaniająca usta i nos 
środek przeciwko komarom i kleszczom, krem z filtrem UV 
jedzenie i obserwacje:  coś do picia i przekąszenia,  
aparat fotograficzny, coś do notowania.
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