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Złote czasy górnictwa? 
 
 
W dniach 21–23.04.2010 r. w Piechowicach odbędzie się konferencja pt. Dziedzictwo 
i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych 
pod honorowym patronatem Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dr inŜ. Herberta 
Wirtha. Organizatorami spotkania są: Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej oraz 
Centrum Badawczo Rozwojowe KGHM-Cuprum.  
 
Celem konferencji jest zwrócenie szczególnej uwagi na wykorzystanie turystyczne, 
rekreacyjne i dydaktyczne pozostałości dawnych robót górniczych, zwłaszcza w okolicach 
Miedzianki i Ciechanowic.  
 
Główne tematy spotkania: 
 
1. Wpływ działalności górniczej na rozwój gospodarki, cywilizacji i kultury od czasów 
najdawniejszych po współczesne (górnictwo a rozwój nauki i techniki, górnictwo w 
kulturze i sztuce, powstawanie i upadek ośrodków eksploatacji złóŜ, ich skutki 
socjologiczne).  
 
2. Rozwój techniki eksploatacji złóŜ i przeróbki kopalin na przestrzeni dziejów 
(poszukiwanie i udostępnianie złóŜ, technologie podziemnej i odkrywkowej eksploatacji 
złóŜ, metody urabiania skał, obudowa wyrobisk, mechanizacja robót górniczych, 
odwadnianie i wentylacja kopalń, miernictwo górnicze, wykrywanie i likwidacja zagroŜeń, 
przeróbka kopalin, hutnictwo). 
 
3. Relikty dawnych robót górniczych (lokalizacja, stan zachowania, dokumentowanie, 
zagroŜenia dla ludzi i środowiska, zabezpieczenie czy likwidacja). 
 
4. Zwyczaje, prawo i tradycje górnicze (rodowód zwyczajów i tradycji górniczych, rozwój 
prawodawstwa górniczego, hierarchia górnicza: ich społeczna rola dawniej i obecnie). 
 
5. Wykorzystanie obiektów po dawnych robotach górniczych w celach turystycznych i 
dydaktycznych (koncepcyjne projekty zagospodarowania i organizacja tras turystycznych 
lub typowo dydaktycznych) 
 
6. Propagowanie wiedzy dotyczącej roli i znaczenia górnictwa w rozwoju społeczeństw 
oraz informacji o występowaniu, lokalizacji i moŜliwościach poznania pozostałości 
dawnych robót górniczych. 
 
W ramach konferencji zaplanowano takŜe dwie sesje terenowe: 
– Perspektywy zagospodarowania wybranych lokalizacji najcenniejszych zabytków 
górnictwa Miedzianki, Ciechanowic i Szklarskiej Poręby (22.04.2010 po południu); 
 
– Udostępnienie zabytków górnictwa jako forma geoturystyki w przygranicznych 
obszarach Republiki Czeskiej (23.04.2010 – całodzienna). 
 

Więcej informacji na stronie: 
http://www.wggg.pwr.wroc.pl/files/prv/id6/konferencje/1_zawiad_o_konferencji_.pdf 
 
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 
http://www.portal.pwr.wroc.pl/komunikaty_prasowe,241.dhtml 

 

 


