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Szanowni Państwo, 

 

w imieniu organizatorów: Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu 

Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum 

Archeologicznego we Wrocławiu oraz Fundacji Nauki „Archaeologia Silesiae” mamy 

przyjemność zaprosić na 4. konferencję Metody geofizyczne w archeologii polskiej, która 

odbędzie się w dniach 23-25 listopada 2016 r. we Wrocławiu. 

Spotkania realizowane są w cyklu dwurocznym (od 2010 r.) będąc ugruntowanym, 

interdyscyplinarnym forum wymiany doświadczeń dotyczących zastosowania szeroko 

rozumianych metod nieinwazyjnych w badaniach oraz ochronie dziedzictwa archeologicznego. 

Dotychczasowe konferencje, które odbyły się w Warszawie, Poznaniu i Krakowie były okazją do 

prezentacji wyników projektów realizowanych w Polsce i za granicą, w których geofizyka 

stanowiła istotny element scenariusza badawczego. Kontynuując tradycję tych spotkań chcemy 

poświęcić szczególną uwagę roli metod geofizycznych w ochronie dziedzictwa kulturowego. 

Pomimo ich coraz większej popularności wykorzystywane są przeważnie w realizacji projektów 

poznawczych a przykłady ich zastosowania w rozpoznaniu stanowisk zagrożonych realizacją 

inwestycji czy w inwentaryzacji konserwatorskiej nadal są nieliczne. Czy doświadczenia płynące 

z dotąd realizowanych projektów można przełożyć na uniwersalny model działania związanego 

z ochroną konserwatorską? 

Liczymy na prezentację wyników aktualnych badań, zachęcając do przedstawienia zarówno 

tych, które zakończyły się uzyskaniem satysfakcjonujących efektów, jak i tych mniej 

spektakularnych, które mogą stać się podstawą wymiany wspólnych doświadczeń. Konferencja 

może być też okazją do dyskusji na temat teorii archeologii i geofizyki archeologicznej, studiów 

krajobrazowych, jak również niezwykle istotnych kwestii dotyczących standardów 

prowadzenia badań geofizycznych, sposobów ich prezentacji i interpretacji oraz 

archiwizowania danych. Spotkania takie są również doskonałą okazją do wspomnień  



i podsumowań dlatego zachęcamy do przygotowania wystąpień na temat historii stosowania 

metod geofizycznych. 

Dyskusje prowadzone podczas poprzednich edycji konferencji pozostawiły wiele pytań bez 

odpowiedzi. Dlatego chcielibyśmy wrócić do tych trudnych, często budzących kontrowersje 

kwestii, działając na rzecz budowania wzajemnego zrozumienia pomiędzy trudnym językiem 

geofizyki, oczekiwaniami archeologów, niecierpliwością inwestorów, racjami służb 

konserwatorskich oraz społecznym odbiorem naszych działań. 

Patronat nad konferencją objął Narodowy Instytut Dziedzictwa, Dolnośląski Wojewódzki 

Konserwator Zabytków we Wrocławiu, Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu 

oraz International Society of Archaeological Prospection (ISAP). 

 

W imieniu organizatorów, 

 Mirosław Furmanek i Tomasz Herbich 

 

Komitet Naukowy 
 
Dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr 
Dyrektor Instytutu Archeologii, Uniwersytet Wrocławski 

Prof. dr hab. Jan Michał Burdukiewicz 
Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

Prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz 
Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Prof. dr hab. Janusz Czebreszuk 
Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

Mgr Tomasz Herbich 
Z-ca Dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 

Prof. dr hab. Jerzy Maik 
Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 

Dr hab. Krzysztof Misiewicz, prof. UW 
Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski 

Mgr Barbara Nowak-Obelinda 
Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

Prof. dr hab. Jerzy Piekalski 
Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski 

Dr hab. Włodzimierz Rączkowski, prof. UAM 
Z-ca Dyrektora Instytutu Prahistorii, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza 

Mgr Iwona Solisz 
Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

Dr hab. Maciej Trzciński, prof. UWr 
Z-ca Dyrektora Muzeum Miejskiego Wrocławia 

Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak 
Dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 

Komitet Organizacyjny 
 
Dr Mirosław Furmanek 
Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski 

Mgr Tomasz Herbich 
Instytut Archeologii i Etnologii PAN 

Mgr Maksym Mackiewicz 
Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski 

Dr Paweł Madera 
Muzeum Archeologiczne, Muzeum Miejskie Wrocławia 

Mgr Bartosz Myślecki 
Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski 

Mgr Marcin Przybyła 
Pryncypat 

Mgr Piotr Wroniecki 
Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski 

Mgr Artur Buszek 
Geoarcheologia.pl 

 
 
 
 

  



INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Ramowy program konferencji 

Planujemy, że konferencja rozpocznie się 23 listopada w godzinach południowych. Tego dnia 

planujemy wystąpienia gości krajowych i zagranicznych prezentujących referaty zamawiane. 

Sesja plenarna, sesja posterowa oraz panel dyskusyjny dotyczący problemów wykorzystania 

metod nieinwazyjnych w ochronie dziedzictwa archeologicznego planowany jest na 24 listopada, 

a sama sesja plenarna będzie kontynuowana 25 listopada. 

W trakcie konferencji chcielibyśmy kilka wiodących zagadnień: 

1. Ochrona dziedzictwa kulturowego a metody geofizyczne. 

2. Integracja metod geofizycznych oraz innych metod nieinwazyjnych. 

3. Co z tą anomalią? Interpretacja i weryfikacja danych geofizycznych. 

4. Teoria i metodyka badań geofizycznych w archeologii. 

5. Dlaczego nie zawsze „wychodzi”? Trudności i ograniczenia związane w zastosowaniem metod 

geofizycznych w archeologii. 

6. Polskie badania geofizyczne za granicą. 

7. Historia badań geofizycznych. 

8. Archeologia, geofizyka, społeczeństwo. Badania i popularyzacja ich wyników w mediach. 

9. Metody geofizyczne w praktyce archeologii sądowej. 

10. Sprawozdania z badań i studia przypadku. 

Zgłoszenia 

Zgłoszenia referatów i posterów na załączonych formularzach prosimy nadsyłać do 20 września 

2016 r. Ich kwalifikacja nastąpi przez Komitet Naukowy 

Streszczenia do 3 stron znormalizowanego maszynopisu (wraz literaturą) oraz do 2 ilustracji 

prosimy nadsyłać do 15.10.2016 r. 

Kwalifikacja zgłoszeń zostanie dokonana przez Komitet Naukowy konferencji. 

Opłata konferencyjna: 80 PLN (doktoranci, studenci: 40 PLN).  

Zgłoszenia na konferencję oraz korespondencję dotyczącą konferencji prosimy nadsyłać na adres: 

mgap2016@archeolodzy.org 

Informacje o konferencji będą dostępne na stronie internetowej: mgap2016.archeolodzy.org 

Osoby i instytucje zainteresowane możliwością prezentacji usług oraz sprzętu geofizycznego, 

geodezyjnego itp. prosimy o kontakt z organizatorami. 


