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Ryc. 3. Ekspozycja w Izie Pamiêci im. Jana Wy¿ykowskiego. Fot.
W. Wdowiak

Obchodzona w tym roku 23 marca 50. rocznica odkrycia z³ó¿ rudy miedzi by³a okazj¹ do przeprowadzenia

remontu sali. Na proœbê Towarzystwa Przyjació³ im. Jana
Wy¿ykowskiego, zarz¹dzeniem wójta Gminy Radwanice
— Sabiny Zawis — nosi nazwê Sala Miedziowa.
Dzisiaj, kiedy nasz g³os zosta³ wys³uchany, kiedy
otrzymaliœmy pomocn¹ d³oñ, ka¿dy mieszkaniec, ka¿dy
uczeñ, ka¿de dziecko wie, kto to jest Jan Wy¿ykowski.
Obchody kolejnych rocznic odkrycia rudy miedzi, Zmagania na Jana, Dzieñ Górnika, Miedziowy Zawrót G³owy,
Sieroszowice Mieæ MiedŸ s¹ imprezami cyklicznymi organizowanymi przez Towarzystwo Przyjació³ im. Jana
Wy¿ykowskiego, a ich zapleczem i t³em jest Izba Pamiêci.
Wszystkie pomys³y i przedsiêwziêcia by³y i s¹ realizowane przy pomocy i wspó³pracy KGHM-u oraz w³adz
samorz¹dowych i lokalnych. Dziêki przychylnoœci tych
osób historia odkrywcy rudy miedzi — Jana Wy¿ykowskiego — jest wci¹¿ ¿ywa. Stosownym jest przypomnieæ,
i¿ przysmak Jana Wy¿ykowskiego — pierogi — jest podawany na wszystkich spotkaniach, uroczystoœciach i obchodach kolejnych rocznic w Sieroszowicach.

Muzeum Ziemi Lubiñskiej
Edward Rippel*
Muzeum powsta³o w rezultacie wieloletnich starañ dzia³aczy Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Lubiñskiej i rozpoczê³o dzia³alnoœæ w 2002 r. Utworzenie muzeum stanowi³o
realizacjê uchwa³y podjêtej na zjeŸdzie za³o¿ycielskim stowarzyszenia z 1963 r. i by³o mo¿liwe dziêki otrzymaniu na
ten cel od KGHM Polska MiedŸ SA budynku by³ej kompresorowni na terenie Szybu Wschodniego Zak³adów Górniczych Lubin. Przedwojenne muzeum nie przetrwa³o
wojennej zawieruchy i w 80-tysiêcznym Lubinie nie by³o
po wojnie takiej instytucji.
Statutowe dzia³ania i cele, które stawia przed sob¹
Muzeum Ziemi Lubiñskiej, to:
 gromadzenie, opracowywanie i prezentowanie
dokumentów dotycz¹cych odkrycia z³o¿a rudy miedzi oraz
osi¹gniêæ Zag³êbia Miedziowego (ryc. 1 i 2);
 kolekcjonowanie, zabezpieczanie i eksponowanie
maszyn i urz¹dzeñ przemys³u miedziowego (ryc. 3);
 urz¹dzanie wystaw, plenerów, sympozjów i szkoleñ;
 kultywowanie tradycji górniczych;
 zbieranie, opracowywanie i udostêpnianie dokumentów zwi¹zanych z dziejami ziemi lubiñskiej;
 prowadzenie dzia³alnoœci wydawniczej oraz edukacyjnej przez udostêpnianie zbiorów i organizacjê warsztatów.
O atrakcyjnoœci muzeum œwiadczy, ¿e mieœci siê na
terenie Szybu Boles³aw Zak³adów Górniczych Lubin, czyli
na terenie czynnej kopalni. Zwiedzaj¹cy maj¹ wiêc mo¿liwoœæ zobaczyæ, jak wygl¹daj¹ maszyny i urz¹dzenia górnicze w swoim prawie naturalnym œrodowisku (ryc. 3).
Pierwotnie siedzib¹ muzeum mia³a byæ kaplica zamkowa, ufundowana jeszcze przez Ludwika I w XIV w., znajduj¹ca siê w centrum miasta, lecz tam nie by³oby
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mo¿liwoœci prezentowania
ciê¿kich
maszyn i urz¹dzeñ
górniczych.
Dolny
poziom
muzeum zajmuje ekspozycja sta³a zatytu³owana
Zag³êbie
Miedziowe. W ci¹gu
kilku lat zebrano wiele pami¹tek, czêsto
pochodz¹cych z prywatnych, rodzinnych
zbiorów.
Mo¿emy tu znaleŸæ
zarówno spisan¹ historiê starego i nowego Ryc. 1. Próbka pierwszego koncentratu miedzi z 1968 r. Ryc. 1–4 fot.
zag³êbia, jak i informa- M. Rippel
cje dotycz¹ce osób,
które przyczyni³y siê
do powstania KGHM. Zgromadzono ca³¹ dokumentacjê
(tak¿e korespondencjê z w³adzami centralnymi), dziêki
której mo¿emy odtworzyæ poszczególne etapy oraz problemy powstawania nowego zag³êbia i obserwowaæ, w jaki
sposób zmienia³o siê miasto i ziemia lubiñska wraz z rozwojem przemys³u wydobywczego. Wiele eksponatów
zwi¹zanych jest bezpoœrednio z prac¹ górników, ubiorem
i ca³¹ tradycj¹. Odnajdziemy tu typowe he³my, lampy,
poch³aniacze s³u¿¹ce górnikowi w codziennej pracy, strój
galowy u¿ywany przez górnika, np. podczas œwiêta górniczego. Zgromadzone zosta³y tak¿e podstawowe narzêdzia
u¿ywane przez górników. Prezentowana jest równie¿ ekspozycja geologiczna obrazuj¹ca bogactwo wystêpuj¹cych
w zag³êbiu minera³ów. Z rodzinnych pami¹tek mo¿emy
zobaczyæ zapiski Jana Wy¿ykowskiego — odkrywcy polskiej miedzi — oraz mundur galowy Tadeusza Zastawnika
— budowniczego i pierwszego dyrektora KGHM. Cenna
jest te¿ prezentacja publikacji zwi¹zanych z przemys³em
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Ryc. 2. Ekspozycja fotograficzna

Ryc. 4. Sztolnia górnicza

miedziowym. Warta podkreœlenia jest galeria zdjêæ z ¿ycia
kombinatu i jego spó³ek, ilustruj¹ca poszczególne etapy
wydobycia rudy i produkcji miedzi (ryc. 2).
W okresie dzia³alnoœci w muzeum eksponowanych
by³o kilkadziesi¹t wystaw okolicznoœciowych. Pierwsz¹
by³a wystawa archeologiczna prezentuj¹ca przedmioty
codziennego u¿ytku z okresu osadnictwa pradziejowego
i œredniowiecznego, odnalezione na terenie obecnych
powiatów lubiñskiego i polkowickiego — uœwiadamia³a
ona zwiedzaj¹cym, od kiedy datuj¹ siê pocz¹tki osadnictwa na ziemi lubiñskiej.
Warto wspomnieæ o ekspozycji Cuprum IX czyli wystawie pokonkursowej IX Miêdzynarodowego Biennale Grafiki w Technikach Metalowych im. Miko³aja Pruzi oraz
o wystawie fotograficznej Nasza ojczyzna wtedy, przygotowanej przez zwi¹zek by³ych mieszkañców powiatu lubiñskiego i obrazuj¹cej architekturê i ¿ycie mieszkañców
Lubina, Chocianowa, Rudnej i okolic do 1945 r.
Wiele postaci i istotnych wydarzeñ z przesz³oœci pozosta³oby w zapomnieniu, gdyby nie okolicznoœciowe wystawy w muzeum. Obok wczeœniej wspomnianych, ciekawa
okaza³a siê równie¿ wystawa poœwiêcona Janowi Jonsonowi, z któr¹ by³y po³¹czone konkursy dla dzieci i m³odzie¿y.
Dla wielu by³a to mo¿liwoœæ uzyskania informacji o nowo¿ytnym lekarzu i uczonym oraz poszerzenia wiedzy.
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Ryc. 3. Tabor szynowy

Bardzo ciekawa okaza³a siê wystawa orygina³ów i kserokopii dokumentów ksiêcia Ludwika I, towarzysz¹ca
obchodom 650. rocznicy powstania Kodeksu Lubiñskiego.
Dokumenty te zosta³y wypo¿yczone z Archiwum Pañstwowego we Wroc³awiu i dla wielu zwiedzaj¹cych by³a to
pierwsza okazja zobaczenia XIV-wiecznych pergaminów
i pieczêci ksi¹¿êcych. W posiadaniu muzeum s¹ repliki
dwóch Kodeksów Lubiñskich z legend¹ obrazow¹ o œw.
Jadwidze z 1353 i 1451 r.
Szeœædziesi¹ta rocznica powrotu Lubina do Macierzy
zaowocowa³a wystaw¹ Osadnicy ziemi lubiñskiej, przypominaj¹c¹, sk¹d przybyli powojenni mieszkañcy powiatu,
jakie tradycje kultywowali i jak integrowa³o siê miejscowe
spo³eczeñstwo.
Wa¿ne miejsce w dzia³alnoœci muzeum zajmuje organizacja wystaw dorobku artystycznego œrodowiska osób niepe³nosprawnych Piêkno nas ³¹czy oraz spotkania
integracyjne. Corocznie z okazji Barbórki odbywaj¹ siê
spotkania kierownictwa KGHM Polska MiedŸ SA z m³odzie¿¹ szkó³ nosz¹cych imiê Jana Wy¿ykowskiego.
Z muzeum wspó³pracuj¹ Stowarzyszenia Twórców
Kultury oraz Lubiñskie Towarzystwo Numizmatyczne,
dziêki czemu mo¿na organizowaæ wystawy plastyczne
oraz pokazy bicia monet. Imprezy czêsto s¹ uœwietniane
wystêpami chóru górniczego, orkiestry górniczej czy
zespo³u dzieciêcego Gwarkowie.
Muzeum dysponuje bibliotek¹ i wideotek¹ oraz sprzêtem audiowizualnym, co umo¿liwia urz¹dzanie projekcji
filmów o powstaniu i funkcjonowaniu Zag³êbia Miedziowego. Muzeum udostêpnia równie¿ do zwiedzania komorê
soln¹ i sztolniê górnicz¹ przedstawiaj¹ce œrodowisko pracy
górnika. Osobom, które nie mog¹ uczestniczyæ w prawdziwych „kopalnianych zjazdach”, muzeum daje szansê zobaczenia i wyobra¿enia sobie warunków pracy w zak³adach
KGHM (ryc. 4).
Œlady przesz³oœci zgromadzone w Muzeum Ziemi
Lubiñskiej pozwalaj¹ mi³oœnikom ma³ej ojczyzny przypomnieæ jej bogat¹, chocia¿ czasem skomplikowan¹ historiê.
Zwiedzaj¹cy maj¹ szansê uœwiadomiæ sobie, jaki wk³ad
w dzieje Polski wnios³a ziemia lubiñska.
Warto wspomnieæ, ¿e dysponuj¹ce ciekawymi eksponatami muzeum powsta³o i funkcjonuje jako inicjatywa
spo³eczna i wstêp do muzeum jest bezp³atny.

