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Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego 

do zakładu górniczego Caminauer Kaolinwerk 

Tematem wiodącym wizyty studyjnej w Caminauer Kaolinwerk było zapoznanie się 

działalnością zakładu kaolinu, w tym z eksploatacją, przeróbką oraz historią.  

 W wyjeździe studyjnym wzięło udział łącznie 27 osób. Uczestnikami wydarzenia byli 

partnerzy projektu: Sächsisches Oberbergamt w Freibergu (SOBA), Wyższy Urząd Górniczy                            

w Katowicach (WUG), Okręgowy Urzęd Górniczy we Wrocławiu (OUG), Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego (UMWD) we Wrocławiu, a także przedstawiciele nauki i branży 

górniczej: Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o. o., pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej, 

Core consult, tłumacz oraz przedstawiciele gospodarzy Caminauer Kaolinwerk (szczegółowa                        

lista -  załącznik 1., program - załącznik 2.).  

Wizyta rozpoczęła się w środę 12 czerwca 2019 o godz. 11:00 spotkaniem wszystkich 

uczestników na terenie zakładu Caminauer Kaolinwerk. Na wstępie głos zabrała Pani Katarzyna 

Kozień – nowozatrudniony referent projektu w Sächsisches Oberbergamt w Freibergu (SOBA), która 

powitała uczestników i omówiła szczegółowo plan całej wizyty studyjnej. 

Po krótkim wstępie Pan Helmut Struchtrup – Kierownik Zakładu Caminauer Kaolinwerk 

przedstawił historię i geologiczno – górniczą charakterytykę kopalnii. Następnie uczestnicy pod 

przewodnicwem Pana Jurgena Schlegela – przedstawiciela firmy Caminauer Kaolinwerk zobaczyli 

wyrobisko kopalni odkrywkowej w Caminau (fot. 1., 3., 4.) oraz teren zrekultywowany - 

niejednokrotnie nagradzany w wielu konkursach „Biotop Caminau” (fot. 2.).  

Zadanie 1:  Wspólny rozwój kompetencji 

Organizator:  Sächsisches Oberbergamt we Freibergu 

Uczestnicy:  Sächsisches Oberbergamt we Freibergu 

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach 

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu  

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

Politechnika Wrocławska 

Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. 

Przedstawiciele Caminauer Kaolinwerk 

Instytucja towarzysząca 

na miejscu:  
Caminauer Kaolinwerk 

Rozpoczęcie:  12 czerwca 2019 r.  

Zakończenie:  13 czerwca 2019 r.  

Miejsce wydarzenia: Caminauer Kaolinwerk 
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Fot. 1. i 2. Kopalnia odkrywkowa kaolinu w Caminau, z prawej: teren zrekultywowany – niejednokrotnie 

nagradzany „Biotop Caminau”. 

 

 

 

 

 

   
 

Fot. 3., 4. Uczestnicy na wyrobisku kopalni odkrykowej w Caminau, 12-13.06.2019 r. 

 

 

 

Po przerwie obiadowej uczestnicy zapoznali się z przetwarzaniem i uszlachetniniem kaolinu.                    

W zakładzie przeróbki i uszlachetniania (fot 3., 4., 5.) uczestnicy zadwali liczne pytania, na które 

pracownicy Caminauer Kaolinwerk udzielili odpowiedzi. Po wizycie terenowej, w celu bliższego 

zapoznania się, każdy z uczestników opowiedział o tym czym zajmuje się i jaką funkcję pełni                              

w miejscu swojego zatrudnienia. Następnie grupa uczestnicząca w wizycie studyjnej udała się do 

miejsca zakwaterowania.  
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Fot. 5., 6., 7. Etapy przeróbki kaolinu w Caminauer Kaolinwerk. 

 

 

Drugi dzień spotkania, tj. 13 czerwca 2019 r. rozpoczął się prezentacją Pana Ulricha 

Wetzlicha – przedstawiciela firmy Caminauer Kaolinwerk, w której przeniósł słuchaczy do historii 

powstania zakładu kaolinu. Następnie Pani Petra Bensch – przedstawicielka referatu 13 zajmującego 

się prawem w Sächsisches Oberbergamt we Freibergu szczegółowo omówiła procedurę 

zatwierdzania planów ruchu. Uczestnicy wychwycili istotne różnice w stosunku do procedur 

obowiązujących w Polsce. Dyskutanci zauważyli mocne i słabe strony procesu decyzyjnego w 

odniesieniu do działalności górniczej. Przedstawione wnioski dotyczyły głównie formowania 

procedur, ale również relacji                  biznes – społeczeństwo.  
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Fot. 8. Uczestnicy podczas wyjazdu studyjnego w Caminau, 12-13 czerwca 2019 r. 

 

 

Na zakończenie wyjazdu studyjnego Pani Katarzyna Kozień (SOBA) podsumowała 

wydarzenie, podziękowała gospodarzom oraz wszystkim uczestnikom (fot. 8.). Ostatnim elementem 

wizyty studyjnej był wspólny lunch.  

 


