
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia
Old Mine Science and Art Centre

Konferencje i eventy
Conferences and events



Witam w Starej Kopalni w Wałbrzychu, największej atrakcji 
turystyki poprzemysłowej w Polsce. 

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia to unikalny na skalę 
europejską zespół naziemnych budowli górniczych oraz trasy 
podziemnej, stanowiących niegdyś Kopalnię Węgla Kamien-
nego „Julia”.
 
Ogromna kubatura i wyposażenie Starej Kopalni pozwalają na 
organizację wydarzeń firmowych bez ograniczeń technicznych 
i branżowych.

W naszych przestrzeniach można zrealizować jednocześnie wy-
darzenie dla 2000 osób w pomieszczeniach oraz dla 5000   osób 
na placu eventowym. 

Dodatkową wartością, jaką oferuje Stara Kopalnia jest możli-
wość wzbogacenia firmowego wydarzenia w niepowtarzalne 
warsztaty, animacje oraz nocne zwiedzanie. Wszystko w indu-
strialnych wnętrzach, kameralnej atmosferze i wyjątkowym 
miejscu z niezwykłą historią w tle. 

Dyrektor Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia 
Anna Żabska

Welcome to the Old Mine in Walbrzych, the biggest post-indus-
trial tourism attraction in Poland.

The Old Mine Science and Art Centre is unique across the 
world: a group of ground-level former mining buildings and un-
derground routes built in what used to be the Julia Coal Mine.
 
The large size and existing infrastructure of the renovated Old 
Mine means we can organize large corporate events with no 
technical limitations.

Across the venue, 7,000 people can be accommodated at the 
same time (2,000 in the indoor event space, 5,000 outdoors).

Any company event can be enriched at the Old Mine with unique 
workshops, animations and night sightseeing. Everything is 
surrounded by atmospheric, carefully renovated industrial in-
teriors, all in a unique location with a remarkable history. 

Director of The Old Mine Science and Art Centre 
Anna Żabska

› 250 miejsc parkingowych › 250 parking spaces› 4,5 hektara przestrzeni › 4.5 hectares of space

Trzynaście budynków Thirteen buildings

Najnowocześniejsze zaplecze gastronomiczne i hotelowe Modern catering and hotel facilities
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DREZNo
240 km

PRaGa
200 km

bERliN
330 km

Port Lotniczy / Airport 
wRoCŁaw

80 km
waRSZawa

430 km

poZNaŃ
230 km

waŁbRZyCH

Lokalizacja / Location
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Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia to kompleks, który od stolicy Dolnego Śląska dzieli 
jedynie godzina drogi. Bliskie sąsiedztwo z Wrocławiem, a także z Czechami i Niemcami 
sprawia, że Stara Kopalnia to doskonałe miejsce do organizacji wydarzeń firmowych, 
szkoleń, a także spotkań towarzyskich.

The Old Mine Science and Art Centre is a complex located only an hour’s drive from the 
capital of Lower Silesia. Its proximity to Wroclaw, the Czech Republic and Germany helps to 
make the Old Mine an excellent location for business events, workshops or social meetings.
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Laptop 
Laptop

Zaciemniona sala 
Room – darkening curtains

Toaleta 
Toilets

TV 
TV set

Układ sali – Podkowa
Room configuration - u-shape

Układ sali – Teatr 
Room configuration – Theatre

Układ sali – Bankiet
Room configuration – Banquet

Układ sali – Klasa
Room configuration - Classroom

Rzutnik
Projector

Obsługa techniczna
Technical support

Wi-Fi
WIFI

Mikrofon 
Microphone

Nagłośnienie 
Sound-system

Scena 
Stage

Ekran 
Screen

Udogodnienia dla niepełnosprawnych 
Facilities for disabled

Mównica
Rostrum

Światło dzienne 
Daylight

Parking 
Car park

Flipchart 
Flipchart

Legenda / Legend 
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Zaufali nam

Instytut Rozwoju Miast / PKO BP / Bank Zachodni / Fundusz 

Regionu Wałbrzyskiego / PGD Polska / NSK Steering Systems 

Europe (Polska) Sp. z o.o. / Urząd Miejski w Wałbrzychu / 

Urząd Marszałkowski we Wrocławiu / Wojewódzki Urząd Pracy /  

Faurecia Wałbrzych / Stowarzyszenie Kupców Świdnickich / 

Tauron Dystrybucja S.A. / KGHM Miedź Polska / Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Companies and institutions to hold events at the Old Mine include:

The Institute of Urban Development / PKO BP / Bank Zachodni / 

Walbrzych Region Fund / PGD Polska / NSK / Steering Systems 

Europe (Polska) / City Council in Walbrzych / Marshal’s Office in 

Wroclaw / Voivodship Employment Office / Faurecia Wałbrzych / 

Świdnica Merchants Association / Tauron Dystrybucja S.A. / 

KGHM Miedź Polska / Social Welfare Centre in Walbrzych
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SALA KONCERTOWAKLUB MONTOWNIA
fot. Lech Kwartowicz

fot. Lech Kwartowicz fot. FRW



9

MAX ILOŚĆ OSÓB / MAX NUMBER OF PEOPLEPOWIERZCHNIA / AREA

Klub MoNtowNia
Industrialna przestrzeń z dwiema antresolami oraz 
częścią barową. Klub Montownia zaprojektowany 
pierwotnie do celów restauracyjnych, posiada naj-
nowocześniejsze zaplecze gastronomiczne. Obecnie 
jest miejscem realizacji biznesowych spotkań, kame-
ralnych koncertów, śniadań prasowych, firmowych 
biesiad i prezentacji.

MoNTowNia Club (asseMbly RooM Club) 
A former industrial space with two mezzanines and 
a bar. Montownia Club (Assembly Room Club) boasts 
the most modern catering facilities. It is currently 
used for business meetings, chamber concerts, press 
breakfasts, company dinners and presentations. 

309 m2 200

100 40 40

fot. Lech Kwartowicz

200
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SALA KONCERTOWASALA KONCERTOWA 
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MAX ILOŚĆ OSÓB / MAX NUMBER OF PEOPLEPOWIERZCHNIA / AREA

Sala KoNCERtowa
Budynek pełniący zarówno funkcję przestrzeni kon-
gresowej, jak i koncertowej. To także idealna lokali-
zacja do zorganizowania firmowego eventu integra-
cyjnego oraz eleganckiego bankietu z programem 
artystyczno-rozrywkowym. 
Sala jest dwupoziomowa, w dolnej części istnieje moż-
liwość rozstawienia sceny o wymiarach do 10×8 m. Sala 
sąsiaduje z pomieszczeniem garderobianym. W budyn-
ku znajdują się również mniejsze sale, podczas wy-
darzeń pełniące funkcje techniczne. Sala znajduje się 
w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu.

CoNCeRT Hall 
The Concert Hall functions as a meeting and concert 
space. It is also a perfect location for a team-building 
event or an elegant banquet including art and enter-
tainment shows. 
The hall is on two levels, with space for a 10×8 m stage 
on the lower level. The hall is situated next to a dress-
ing room. There are also smaller spaces in the building 
which serve as technical rooms during events. The hall 
is located next to a car park.

535 m2 499

230499
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ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA

fot. FRW
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MAX ILOŚĆ OSÓB / MAX NUMBER OF PEOPLEPOWIERZCHNIA / AREA

ŁaŹNia ŁaŃCusZKowa 
Największa sala w naszym Centrum, która pozwala 
na organizację targów, kongresów, plebiscytów oraz 
koncertów. Poza główną częścią Łaźnia obejmuje 
również antresolę, szatnię oraz hol, który jest wyko-
rzystywany jako miejsce rejestracji uczestników wy-
darzeń, bądź punkty ekspozycyjne podczas targów. 
Istnieje możliwość rozstawienia sceny o wielkości do 
10×12 m. W bezpośrednim sąsiedztwie sali znajduje 
się zaplecze. W budynku znajduje się winda dla osób 
niepełnosprawnych

CHaiN baTH 
The biggest hall in the Old Mine which can host trade 
fairs, conferences and concerts. Aside from the main 
hall, the Chain Bath also includes a mezzanine, a cloak-
room and a second hall which is used as a registration 
space or, during fairs, as an exhibition stand point. 

740 m2 500

440500
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GALERIA SZTUKI
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MAX ILOŚĆ OSÓB / MAX NUMBER OF PEOPLEPOWIERZCHNIA / AREA

GalERia SZtuKi 
Budynek doskonale sprawdza się jako miejsce wy-
staw czasowych, prezentacji oraz konferencji. W Ga-
lerii organizowane są również spektakle teatralne 
oraz pokazy filmowe. W dolnej części budynku znaj-
duje się mniejsza sala oraz loggie, doskonałe jako 
uzupełnienie głównej sali zarówno na wydarzeniach 
firmowych, jak i kulturalnych. Istnieje możliwość 
ustawienia sceny o wymiarach do 6×8 m.

aRT GalleRy
The building works perfectly as an exhibition venue 
and for presentations and conferences. In the gallery 
we also organise theatre plays and film screenings. 
In the lower part of the building there is a smaller 
room and two loggias - an excellent addition to the 
main hall during both film and cultural events. There 
is space for a stage up to 6×8 m. 

316 m2 250

120 80 120250
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CENTRUM CERAMIKI UNIKATOWEJ
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MAX ILOŚĆ OSÓB / MAX NUMBER OF PEOPLEPOWIERZCHNIA / AREA

CENtRuM CERaMiKi uNiKatowEJ 
W naszej artystycznej przestrzeni organizujemy 
zarówno czasowe wystawy, jak i konferencje oraz 
spotkania towarzyskie. Centrum Ceramiki jest tak-
że wykorzystywane jako zaplecze warsztatowe, ca-
teringowe bądź rejestracyjne podczas kongresów. 
Poza główną salą w Centrum jest również mniejsza, 
bardziej kameralna sala. Istnieje możliwość ustawie-
nia sceny w części głównej budynku o wymiarach do  
6×8 m oraz zaciemnienia sali. Centrum znajduje się 
w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu.

uNique CeNTRe of eaRTHeNwaRe 
In our artistic space we organize temporary exhibi-
tions as well as conferences and social events. Dur-
ing congresses Centre of Earthenware is also used 
as a workshop, catering and restaurant facility.  
In the Centre, apart from the main hall, there is also 
a smaller, more intimate room. It is possible to set 
a 6×8 m stage in the main part of the building and to 
blackout the room. 

520 m2 499

230499
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PRACOWNIA CERAMICZNA
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MAX ILOŚĆ OSÓB / MAX NUMBER OF PEOPLEPOWIERZCHNIA / AREA

PRaCowNia CERaMiCZNa 
Jest to przestrzeń przystosowana do prowadzenia 
artystycznych działań w kameralnym gronie. Suro-
we wnętrze wypełnione ceramicznymi pracami oraz 
profesjonalnym sprzętem rzemieślniczym może być 
tłem wielu działań z branży kultury, rozrywki, a także 
biznesu. W pracowni odbywają się warsztaty, prezen-
tacje produktów, a także imprezy towarzyskie.

CeRaMiC woRKsHop 
A space adapted to conduct artistic activities in 
a small group. The raw interior full of ceramic works 
and professional craft equipment can be a back-
ground to numerous artistic, cultural, entertainment 
and business activities. In this space we also organize 
workshops, product presentations and social events.

180 m2 40

40
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SALA KONFERENCYJNA
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MAX ILOŚĆ OSÓB / MAX NUMBER OF PEOPLEPOWIERZCHNIA / AREA

sala KoNfeReNCyJNa 
Wielofunkcyjna sala konferencyjna służy jako do-
skonałe miejsce do organizacji szkoleń, sympozjów 
i konferencji. To także dobra propozycja do organi-
zacji spotkań warsztatowych oraz prezentacji firmo-
wych. Sala znajduje się na drugim piętrze budynku, 
z dostępem do windy. Przed wejściem do sali istnie-
je możliwość zagospodarowania miejsca na szatnię 
oraz punkt rejestracji uczestników spotkań. Sala jest 
połączona z dwoma mniejszymi pomieszczeniami 
technicznymi.

CoNfeReNCe Hall 
The multi-functional Conference Hall serves as  
a perfect place to host training sessions, symposia 
and conferences. It is also a good venue for work-
shops and film screenings. The Hall is situated on the 
second floor, with access to a lift. The entrance area 
can be used as a cloakroom and registration point. 
The Hall is connected to two smaller technical rooms. 

152 m2 160

40 40 40160
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SALE WARSZTATOWE A, B i C
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MAX ILOŚĆ OSÓB / MAX NUMBER OF PEOPLEPOWIERZCHNIA / AREA

SalE waRSZtatowE a, b, C 
Do dyspozycji gości oddajemy trzy sale warsztatowe, 
które pozwalają na organizację kameralnych spo-
tkań, a także szkoleń i warsztatów dla niewielkiej 
liczby uczestników. 
Sale są usytuowane w budynku, w którym znajduje 
się również Sala Konferencyjna. Umożliwia to podział 
jednego wydarzenia na trzy przestrzenie, dając or-
ganizatorom możliwość równoległego prowadzenia 
konferencji i zajęć warsztatowych. 

woRKsHop RooMs a, b, C
At our guests’ disposal are three workshop rooms, 
which allow us to organize low-key meetings, training 
sessions and workshops for small groups. 
The Conference Hall is in the same building, which 
allows one conference, workshop or training session 
to be held across three rooms simultaneously. 

35 m2 30

30 30
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KAWIARNIA SZTYGARÓWKA
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MAX ILOŚĆ OSÓB / MAX NUMBER OF PEOPLEPOWIERZCHNIA / AREA

KawiaRNia sZTyGaRÓwKa 
W budynku Welcome Center dysponujemy kawiarnią 
zaprojektowaną w industrialnym stylu, gdzie surowy 
wystrój uzupełniają fotografie Starej Kopalni ze stanu 
przed rewitalizacją. Ta unikatowa przestrzeń służy 
jako miejsce spotkań towarzyskich, śniadań praso-
wych, spotkań ze znanymi gośćmi oraz prezentacji 
firmowych. Na życzenie klienta możemy zapewnić 
obsługę muzyczną wydarzenia oraz scenę. 

sZTyGaRowKa Café (foReMaN Café) 
In the Welcome Centre is a modern industrial style 
café. Modern post-industrial decor is complemented 
by photographs of the Old Mine before its renovation. 
A unique space for social gatherings, press break-
fasts, meetings with famous guests and company 
presentations. Music and a stage can be provided 
on request.

144 m2 120

80 80120
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POKOJE GOŚCINNE
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poKoJe GoŚCiNNe 
Oferujemy 9 pokoi dwuosobowych oraz 1 pokój jed-
noosobowy z możliwością dostawki w standardzie 
trzygwiazdkowym. Dla naszych gości serwujemy co-
dziennie śniadania w formie szwedzkiego stołu. 
W naszym bliskim sąsiedztwie znajdują się trzy-
gwiazdkowe hotele, z którymi współpracujemy. 
W przypadku organizacji wydarzeń w Starej Kopalni 
pomagamy w organizacji transportu z i do hotelu. 

HoTel RooMs 
We offer nine three-star double/twin rooms and one 
single room (extra bed available). Buffet breakfast 
served every day. 
Close to the Old Mine are three-star hotels which we 
co-operate with. For events organized by the Old Mine 
we offer help with the transport to and from the hotel. 
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PLACE EVENTOWE
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MAX ILOŚĆ OSÓB / MAX NUMBER OF PEOPLEPOWIERZCHNIA / AREA

PlaCE EVENtowE 
Nasze największe place to zamknięta przestrzeń przystoso-
wana do organizacji koncertów, festiwali i plenerowych im-
prez firmowych. Place są zlokalizowane wewnątrz naszego 
Centrum, dzięki czemu organizowane wydarzenia mają pry-
watny i kameralny charakter. W sąsiedztwie Starej Kopalni 
nie ma zabudowy mieszkaniowej, co daje możliwość organi-
zacji również całonocnych wydarzeń. 
Nasza przestrzeń zewnętrzna to również doskonałe miejsce 
do organizacji zjazdów samochodowych, pokazów artystycz-
nych oraz projekcji filmowych. 
Istnieje możliwość rozstawienia sceny o wielkości do 10×12 m.

EVENt SquaRE
Our biggest outdoor square is an enclosed space adapted 
for the organization of concerts, festivals and outdoor com-
pany events. Since the square is located inside our Centre, 
organized events have a more private and intimate charac-
ter. With no housing development near the Old Mine we are 
able to host late-night and all-night events. 
Our outdoor space is also a perfect location to hold car ral-
lies, artistic shows and film screenings. 
A stage up to 10×12 m can be accommodated.

3000 m2 5000
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TEAM BUILDING
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tEaM builDiNG 
Naszą bogatą ofertę ciekawych przestrzeni doskonale uzu-
pełnia propozycja aktywności, które przygotowujemy indywi-
dualnie na potrzeby każdego klienta. Dzięki lokalizacji w po-
przemysłowych wnętrzach Kopalni Węgla Kamiennego mamy 
możliwość przygotowania unikatowych warsztatów i animacji 
w ramach integracji pracowników, partnerów biznesowych, czy 
też w gronie przyjaciół. Oferta Starej Kopalni to m.in.

Nocne zwiedzanie / Górnicze prace 
biesiada górnicza / Ceramiczne kalambury
warsztaty ceramiczne / węglowe animacje

Kuźnia tajemnic

tEaM builDiNG 
Our rich and varied offer of interesting rooms and event spaces 
is complemented by a wide range of activities, arranged indi-
vidually for each client’s needs. We can prepare unique work-
shops and activities in the Old Mine for the enjoyment of em-
ployees, business partners and friends. The Old Mine offers:

Night sightseeing tours / Mining works
Miners’ feast / Ceramic quizzes

Ceramic workshops / Coal games
secret forge



Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia
The Old Mine Science and Art Centre

ul. Piotra Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych
tel. +48 74 667 09 04  /  +48 74 667 09 15

konferencja@starakopalnia.pl

www.starakopalnia.pl

       starakopalnia


