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Szanowni Państwo! 
 

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa  
i Geologii  

Politechniki Wrocławskiej  
  

we współpracy z:  
  

KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowym oraz  
  

Komitetem Historii Nauki i Techniki PAN  
  

zaprasza na  
  
I  

Warsztaty 
Dziedzictwo i historia górnictwa  

  
Z radością ugościmy Państwa na tradycyjnym kwietniowym 

spotkaniu dotyczącym szeroko rozumianego dziedzictwa 
górnictwa, tym razem będzie ono jednak miało  

odmienną niż dotychczas formułę.  
  
  

Tematyka warsztatów:  
  
- historia obiektów i obszarów górniczych; archiwalia;  
- historia techniki górniczej;  
- prace eksploracyjne i inwentaryzacyjne w rejonach historycznego 
górnictwa;  
- udostępnianie i zabezpieczanie obiektów pogórniczych, kierunki ich 
wykorzystania; zagadnienia prawne;  
- badania środowiskowe i przyrodnicze prowadzone na terenach 
pogórniczych; opracowania geodezyjne;  
- humanistyczne aspekty działalności górniczej;  
- najnowsze odkrycia i wyniki badań obiektów podziemnych na Dolnym 
Śląsku.  



 
Plan warsztatów  

  
W ramach warsztatów planowane są:  
- sesje referatowe oraz (w przypadku wystarczającej liczby zgłoszeń) 
sesja posterowa,  
- sesje terenowe na obszarze Złotego Stoku (Sztolnia Gertruda na całej 
dostępnej długości, w tym stanowiska geoturystyczne oraz nowo odkryta 
XVI-wieczna sztolnia nad Złotym Jarem),  
- panel dyskusyjny,  
- wieczorne spotkanie towarzyskie połączone z dyskusją najbardziej 
interesujących  zagadnień.  
  
1. Uczestnictwo  
Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest:  
1. zgłoszenie do 22.02.2016 r. udziału w warsztatach (nadesłanie Karty 
Zgłoszenia),  
2. dokonanie do 15.03.2016 r. opłaty wpisowej.  
  
Kartę Zgłoszenia udziału w warsztatach prosimy przesyłać na adres:  
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki 
Wrocławskiej  
ul. Na Grobli 15, 50-421 Wrocław  
z dopiskiem:  
„Dziedzictwo i historia górnictwa”  
lub w wersji elektronicznej na adres:  
katarzyna.zagozdzon@pwr.wroc.pl  
  
Opłatę konferencyjną należy wnieść na konto:  
Politechnika Wrocławska  
Konferencja nr 2001/0003/16  
Bank Zachodni WBK S.A.  
2 Oddział Wrocław  
37 1090 2402 0000 0006 1000 0434  
  
Miejsce warsztatów  
PENSJONAT „ZŁOTY JAR”  
ul. Złota 24, 57–250 Złoty Stok  
Tel. +48 884 808 616  
www: http://www.kopalniazlota.pl/pl/noclegi/pensjonat-zloty-jar  

   
 
2. Materiały konferencyjne  
Streszczenia wygłaszanych referatów oraz prezentowanych posterów 
zostaną zamieszczone w zeszycie streszczeń. Prosimy o nadsyłanie 
tytułów prezentacji oraz ich streszczeń (do 4000 znaków) na adres:  
pawel.zagozdzon@pwr.wroc.pl  
Termin nadsyłania streszczeń upływa 22.03.2016 r.  
 
3. Opłaty konferencyjne  
Opłata konferencyjna wynosi 300 zł.  
Obejmuje ona:  
- udział w warsztatach,  
- wyżywienie i nocleg (Pensjonat „Złoty Jar” – pokoje 2-, 4-, 6-osobowe,  
- zeszyt streszczeń i materiałów do sesji terenowych,  
- materiały promocyjne,  
- udział w sesjach terenowych,  
dodatkowo:  
- egzemplarz II tomu czasopisma Hereditas Minariorum.  
  
Opłata bez noclegu – 250 zł.  
  
4. Informacji o konferencji udziela:  
Katarzyna Zagożdżon    
tel. 71 320 48 68  
katarzyna.zagozdzon@pwr.wroc.pl   
  
Informacji o wydawnictwie udzielają: 
Paweł Zagożdżon   
tel. 71 320 68 86  
pawel.zagozdzon@pwr.wroc.pl   
Marek Battek  
tel. 71 320 37 51, kom. 601 722 945  
Marek.Battek@pwr.wroc.pl  
   

Aktualne informacje zamieszczać będziemy na stronie www  
„Historia górnictwa na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii  

Politechniki Wrocławskiej”  
http://www.history-of-mining.pwr.wroc.pl/index.php/pl/konferencja  


