
Geologiczne, gospodarcze i spo³eczne znaczenie odkrycia z³o¿a rud miedzi
relacja z Konferencji Naukowo-Technicznej

Lubin, 26–28.09.2007

Iwona Barbara Litwin*, Wojciech Kaczmarek**

Zorganizowana w
dniach 26–28.09.2007 r.
Konferencja Naukowo-
-Techniczna by³a kolej-
nym wydarzeniem bie¿¹-
cego roku, upamiêtnia-
j¹cym 50. rocznicê spek-
takularnego odkrycia bo-
gatych z³ó¿ rud miedzi
na monoklinie przedsu-
deckiej przez znakomi-

tego geologa i górnika in¿. Jana Wy¿ykowskiego. Patronat
nad konferencj¹ pt. Geologiczne, gospodarcze i spo³eczne
znaczenie odkrycia z³o¿a rud miedzi obj¹³ podsekretarz sta-
nu w Ministerstwie Œrodowiska, g³ówny geolog kraju —
prof. dr hab. Mariusz-Orion Jêdrysek. W sk³ad komitetu
honorowego konferencji wchodzili: prezes Zarz¹du
KGHM Polska MiedŸ SA — pan Krzysztof Skóra, dyrektor
Pañstwowego Instytutu Geologicznego — prof. dr hab.
Tadeusz Peryt, ¿ona Odkrywcy z³o¿a rud miedzi — pani
Kazimiera Wy¿ykowska oraz bliski wspó³pracownik doc.
dr. in¿. Jana Wy¿ykowskiego — dr Andrzej Rydzewski. Do
komitetu naukowego zaproszono prof. dr. hab. Jacka
Puziewicza, prof. dr. hab. Micha³a Sachanbiñskiego, prof.
dr. hab. in¿. Marka Niecia, prof. dr. hab. in¿. Adama Pie-
strzyñskiego i doc. dr. hab. S³awomira Oszczepalskiego.

Organizatorami konferencji byli: KGHM Polska MiedŸ SA,
Pañstwowy Instytut Geologiczny oraz Towarzystwo Kon-
sultantów Polskich, Oddzia³ w Lubinie.

Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Lubiñskiej oraz
Muzeum Ziemi Lubiñskiej im. J. Wy¿ykowskiego zorgani-
zowa³y z tej okazji okolicznoœciow¹ wystawê eksponatów
poœwiêconych odkryciu z³o¿a rud miedzi (notatka o wysta-
wie na str. 918). Prezes Zarz¹du Towarzystwa Mi³oœników
Ziemi Lubiñskiej Edward Rippel wraz ze swoim synem
panem Markiem Rippelem, przebrani w œredniowieczne
stroje, osobiœcie pomagali uczestnikom spotkania w wybi-
janiu okolicznoœciowych monet.

Program konferencji obejmowa³ trzy dni obrad prowa-
dzonych w siedzibie Biura Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ SA,
wycieczki do kopalñ oraz imprezy towarzysz¹ce, jakimi by³y:
uroczysta kolacja w restauracji NOT w Lubinie i biesiada.
Wszyscy zebrani otrzymali materia³y konferencyjne i

zostali obdarowani specjalnie przygotowanymi na tê oka-
zjê pami¹tkami: wypolerowanym okazem rudy miedzi
oraz okolicznoœciowym kuflem do piwa z nadrukowanym
logo obchodów 50-lecia odkrycia z³o¿a rud miedzi przez
in¿. Jana Wy¿ykowskiego.

Spotkanie w Lubinie skupi³o przedstawicieli instytucji
naukowych z ca³ej Polski. Najliczniej reprezentowano
AGH Kraków, UMCS, UMK, UWr., UŒ, PAN, PIG i Poli-
technikê Wroc³awsk¹. Geolodzy pracuj¹cy w kopalniach
rud miedzi stanowili grupê KGHM Polska MiedŸ SA.

O godzinie 14:00 w Sali im. Jana Wy¿ykowskiego
wszystkich zebranych uroczyœcie powita³ pan Andrzej
Banaszak, przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego kon-
ferencji, dyrektor Departamentu Gospodarki Zasobami i
Ochrony Powierzchni. Brawami nagrodzono goœci hono-
rowych spotkania: m. in. pani¹ Kazimierê Wy¿kowsk¹
(niestety nieobecn¹ na spotkaniu z powodów zdrowot-
nych), dr. Andrzeja Rydzewskiego, pani¹ Barbarê
Bolewsk¹ i pana Romana Kulczyckiego — wicewojewodê
dolnoœl¹skiego.

Nastêpnie w imieniu Zarz¹du i Spo³ecznoœci Polskiej
Miedzi powita³ wszystkich zebranych wiceprezes
Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ SA Stanis³aw Kot. Mówca
podkreœli³ donios³e osi¹gniêcia tych, którzy zwi¹zali
swoj¹ pracê zawodow¹ i naukow¹ z Zag³êbiem Miedzio-
wym oraz z³o¿y³ im wyrazy serdecznej wdziêcznoœci za
oddanie w tworzeniu sukcesu Polskiej Miedzi i kompeten-
cje, które walnie przyczyni³y siê do sukcesu gospodarcze-
go firmy. Stanis³aw Kot przywo³a³ datê 23 marca 1957 r.,
kiedy zaplanowany przez dr. Jana Wy¿ykowskiego pro-
gram badañ uwieñczony zosta³ sukcesem i w wyniku wie-
loletnich, wytrwa³ych poszukiwañ, prowadzonych pod
kierunkiem m³odego in¿yniera, natrafiono na niezwykle
bogate z³o¿e miedzi. By³o to najwiêksze odkrycie geolo-
giczne XX wieku — przypomnia³ mówca. Ostatnie lata
znaczone s¹ kolejnymi rekordami wydobycia, produkcji i
co najwa¿niejsze zysku wypracowanego przez nasz¹
spó³kê — doda³. W dalszym wyst¹pieniu prezes Kot pod-
kreœli³ potrzebê efektywnego wykorzystania nadzwyczaj-
nej koniunktury i pamiêtania o nierabunkowej eksploa-
tacji z³o¿a. Podkreœli³ on du¿¹ rolê wspó³pracy firmy z
uczestnikami konferencji. Liczymy na Wasze kompetencje
i umiejêtnoœci we wskazywaniu kolejnych aktywnoœci
KGHM — kontynuowa³. Na zakoñczenie mówca popro-
si³ zebranych o dalszy wysi³ek i twórcz¹ myœl oraz z³o¿y³
¿yczenia pasji i wiary w sukces podejmowanych prac oraz
owocnej wspó³pracy z firm¹. Po wyst¹pieniu wiceprezes
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Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ SA uroczyœcie otworzy³
konferencjê.

Nastêpnie wicewojewoda dolnoœl¹ski Roman Kulczyc-
ki podkreœli³ znaczenie odkrycia z³o¿a miedzi dla gospo-
darki Dolnego Œl¹ska i rozwoju miast, takich jak: Lubin,
Polkowice, G³ogów, Legnica. Z losami mieszkañców Lubi-
na wi¹¿¹ siê równie¿ wspomnienia bardzo bolesne sprzed
25 lat, wstrz¹saj¹ce wydarzenia stanu wojennego — kon-
tynuowa³ mówca. Wicewojewoda Dolnoœl¹ski podkreœli³
równie¿ znaczenie odkrycia polskiej miedzi dla integracji
tej ziemi z ca³ym krajem, w kontekœcie zmian granic. Dziê-
ki odkryciu z³ó¿ miedzi tutaj budowano polski przemys³, a
w konsekwencji ten teren by³ coraz wa¿niejszy dla gospo-
darki Polski — doda³. Dlatego dzisiaj z olbrzymim szacun-
kiem i uznaniem wyra¿amy siê o dr. Janie Wy¿ykowskim i
grupie naukowców, którzy mu towarzyszyli — kontynuo-
wa³ mówca — bo ich praca wp³ynê³a na znacz¹ce zmiany
tego obszaru. ¯yczeniami owocnych obrad i spêdzenia
mi³ego czasu na Dolnym Œl¹sku pan Roman Kulczycki
zakoñczy³ swoje wyst¹pienie.

Dyrektor Oddzia³u Dolnoœl¹skiego PIG Andrzej Sta-
chowiak powita³ wszystkich zebranych w imieniu
Pañstwowego Instytutu Geologicznego, w imieniu dyrek-
tora PIG prof. dr. hab. Tadeusza Peryta. Nastêpnie mówca
podkreœli³ wieloletni¹ wspó³pracê PIG z polskim prze-
mys³em miedziowym i przywo³a³ w pamiêci otwór Siero-
szowice, postaæ dr. Jana Wy¿ykowskiego oraz Jego
pionierski zespó³ zwi¹zany z odkryciem polskiej miedzi,
którego jedyny przedstawiciel jest z nami dzisiaj na sali —
sk³adaj¹c uk³on w kierunku dr. Andrzeja Rydzewskiego. To

tak¿e ci¹g dalszych 50 lat wysi³ków, badañ, poszukiwañ,
okreœlenia nowych perspektyw. W tym d³ugim 50-letnim
okresie mo¿na wyró¿niæ wa¿ne etapy wspó³pracy — konty-
nuowa³. Jako przyk³ad dyrektor Andrzej Stachowiak
wymieni³ kilka wa¿nych dokonañ takich jak: prowadzenie
prac poszukiwawczych i rozpoznawczych w g³ównych,
udokumentowanych obszarach z³o¿owych, okres prac
poszukiwawczych poza obszarami ju¿ udokumentowany-
mi w pierwszym etapie na obszarze Perykliny ¯ar, obszer-
na synteza geologiczno-z³o¿owa, badania nad
mikrofacjami ³upka cechsztyñskiego, badania zawartoœci
z³ota, platynowców, materii organicznej. A w ostatnim cza-
sie nast¹pi³a nowa p³aszczyzna wspó³pracy z przemys³em
miedziowym — oznajmi³ mówca — pracownicy PIG wyko-
nuj¹ badania dotycz¹ce modelu budowy geologicznej w
pod³o¿u zbiornika osadów poflotacyjnych ¯elazny Most i
wyniki badañ wskazuj¹ wyraŸnie, ¿e istnieje potrzeba kon-
tynuacji tych badañ dla wszystkich obszarów LGOM. Pod-
sumowuj¹c dyrektor Andrzej Stachowiak wyrazi³ nadziejê,
¿e wnioski p³yn¹ce z obrad ukierunkuj¹ dalsze badania.

Pierwsz¹ sesjê konferencji rozpocz¹³ dr Andrzej
Rydzewski, który wyg³osi³ referat pt. Historia odkrycia
z³o¿a Lubin-Sieroszowice. Z³otymi literami wypisane jest
imiê i nazwisko Jana Wy¿ykowskiego w tej sali, ale przede
wszystkim z³otymi literami wypisany On jest w sercach
mieszkañców tej Ziemi Lubiñskiej — mówi³ prelegent —
spo³eczeñstwo pamiêta i szanuje Jana Wy¿ykowskiego.
Dr Andrzej Rydzewski w barwny sposób przedstawi³ histo-
riê prac geologicznych na monoklinie przedsudeckiej pro-
wadzonych pod kierunkiem dr. Jana Wy¿ykowskiego.
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Ryc. 1. Uczestnicy Konferencji Naukowo-Technicznej w Lubinie. Fot. FOTO STUDIO Pawe³ Wechta



Z wielk¹ przyjemnoœci¹ wys³uchano wspomnieñ jedynego
z ¿yj¹cych bliskich wspó³pracowników dr. Jana Wy¿y-
kowskiego o osobie Odkrywcy i samym odkryciu z³o¿a we
wsi Sieroszowice, po³o¿onej 20 kilometrów od Lubina.

W trakcie nastêpnych wyst¹pieñ omówiono geologicz-
ne, gospodarcze i spo³eczne znaczenie odkrycia z³o¿a rud
miedzi dla rozwoju regionu lubiñskiego. Zosta³y wyg³oszo-
ne referaty dotycz¹ce m.in. takich zagadnieñ jak: geneza
z³o¿a, mineralogia kruszcowa i geochemia cia³a rudnego
oraz tektonika z³o¿a. Przedstawiono trudne warunki hydro-
geologiczne w czasie udostêpnienia z³o¿a i historiê jego
dokumentowania. Mówiono o rozwoju systemów eksploa-
tacji z³o¿a i przebiegu jego zagospodarowania. Przedsta-
wiono równie¿ stan i perspektywy rozwoju demograficz-
nego Legnicko-G³ogowskiego Okrêgu Miedziowego.

¯yw¹ dyskusjê na temat doœwiadczeñ, obserwacji i
problemów geologii kopalnianej oraz badañ prowadzo-
nych przez jednostki naukowe w kopalniach rud miedzi
kontynuowano równie¿ wieczorem, w czasie uroczystej
kolacji. Nawi¹zano wiele przyjaŸni, co w przysz³oœci
powinno zaowocowaæ jeszcze wiêkszym zaanga¿owaniem
przedstawicieli nauki w bran¿ê przemys³ow¹.

Drugi dzieñ spotkania zacz¹³ siê dla jego uczestników
bardzo wczeœnie rano. Organizatorzy konferencji zaofero-
wali wszystkim zainteresowanym niecodzienn¹ mo¿li-
woœæ zjazdu do kopalñ KGHM Polska MiedŸ SA i
zapoznania siê z budow¹ geologiczn¹ z³o¿a oraz technolo-
giami eksploatacji rudy miedzi. Wycieczki odby³y siê w
oddzia³ach eksploatuj¹cych rudê miedzi, w O/ZG Rudna
(oddzia³ G-12 w rejonie Rudnej Zachodniej) i O/ZG Polko-
wice-Sieroszowice (oddzia³ G-41 w rejonie Polkowic
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Ryc. 5. Zaburzenia profilu litologicznego z³o¿a zwi¹zane ze sk³onem
Pó³nocnej Elewacji Rudnej. W profilu obserwuje siê od do³u:
piaskowiec kwarcowy o spoiwie ilastym, cienk¹ warstwê ³upków
miedzionoœnych i dolomit wapnisty. Fot. I.B. Litwin

Ryc. 4. Transport osobowy w wyrobiskach górniczych — Land-
-Rover na podszybiu R-IX, kopalnia Rudna. Fot. M. Rippel

Ryc. 2. Ogromnych rozmiarów komora badawcza w pok³adzie
soli w kopalni Polkowice-Sieroszowice. Fot. G. Fric

Ryc. 3. Gniazdo wtórnej, przeobra¿onej geodynamicznie soli
grubokrystalicznej w kopalni Polkowice-Sieroszowice. Fot. G. Fric



Zachodnich), a ich przewodnikami byli geolodzy górniczy
pracuj¹cy w Oddzia³ach Zak³adów Górniczych Rudna i
Polkowice-Sieroszowice. Najwiêkszym powodzeniem cie-
szy³a siê wycieczka na oddzia³ solny w O/ZG Polkowi-
ce-Sieroszowice, której przewodzi³a pani Jolanta Jamróz.
Z przyjemnoœci¹ nale¿y podkreœliæ, ¿e to jedyna kobieta-
geolog prowadz¹ca obs³ugê geologiczn¹ oddzia³u górni-
czego w KGHM Polska MiedŸ SA.

Koniecznoœæ uczestniczenia w przygotowuj¹cym do
zjazdu „na dó³” szkoleniu, przebrania siê w ubrania robo-
cze, za³o¿enia he³mów i gumowych butów zapowiada³a
niezapomnian¹ i pe³n¹ wra¿eñ przygodê. Dodatkowych
emocji dostarczy³ fakt, ¿e do podstawowego wyposa¿enia
nale¿y równie¿ ciê¿ki aparat ucieczkowy, akumulator i
lampka. Niezra¿eni niczym goœcie KGHM-u udali siê do
budynku nadszybia i stamt¹d z prêdkoœci¹ 12 m/s odbyli
pó³toraminutow¹ jazdê klatk¹ osobow¹ do kopalni. Prze-
mierzaj¹cych wyrobiska górnicze uczestników wycie-
czek zaskoczy³y zmienne temperatury, które na d³ugoœci
kilkudziesiêciu metrów waha³y siê o kilkanaœcie stopni.
Ogromne wra¿enie na goœciach zrobi³a te¿ œwiadomoœæ
przebywania w korytarzach po³o¿onych na g³êbokoœci
oko³o 1 km pod powierzchni¹ Ziemi, zabezpieczonych
przed zawaleniem jedynie niepozornie wygl¹daj¹cymi,
ale bardzo bezpiecznymi kotwami.

Ka¿da z tras wycieczkowych przedstawia³a odmienne
zagadnienia geologii z³o¿a. Podczas wycieczki na oddzia³
solny goœcie zapoznali siê z jedynym w Europie profilem
cyklotemu Werra ods³oniêtym w wyrobiskach kopalnia-
nych. Do niezapomnianych wra¿eñ nale¿a³o te¿ zwiedza-
nie wielkogabarytowych komór wykonanych w pok³adzie
soli kamiennej. Komory te, wykonane w 1996 r., maj¹
ogromn¹ wysokoœæ siêgaj¹c¹ 15 m, szerokoœæ 15 m, a ich
d³ugoœæ wynosi 100 m! Goœcie mieli sposobnoœæ osobiœ-
cie sprawdziæ, czy sól z kopalni Polkowice-Sieroszowice
jest naprawdê s³ona i czy zebrane w kopalni próbki nadaj¹
siê do solenia potraw. Wycieczka w rejonie Polkowic
Zachodnich prowadzi³a przez rejon kontaktu facji reduk-
cyjnej i utlenionej w osadach cechsztynu. Goœci zauro-
czy³y liczne „czerwone plamy” wystêpuj¹ce w ska³ach
z³o¿owych, a tak¿e zjawiska sedymentacyjno-diagene-
tyczne obserwowane na sk³onie elewacji Sieroszowic.
Trasa wycieczki w kopalni Rudna przedstawia³a liczne
skomplikowane zjawiska tektoniczne nak³adaj¹ce siê na
regularnie wykszta³cone elewacje stropu bia³ego
sp¹gowca.

Po kilku godzinach spêdzonych w wyrobiskach górni-
czych bogatsi o piêkne okazy i mnóstwo wra¿eñ goœcie
wyjechali na powierzchniê. „Na górze” czeka³ na chêtnych
i spragnionych orzeŸwiaj¹cy kubek maœlanki. Zmêczenie
dawa³o o sobie znaæ, ale nie zatar³o uœmiechów zadowole-

nia. Kilka godzin spêdzonych w kopalni na zawsze pozo-
stanie im w pamiêci.

Tego samego dnia w godzinach popo³udniowych zapla-
nowano kolejn¹ sesjê konferencji, na której zosta³y
wyg³oszone referaty poœwiêcone najnowszym badaniom
geologii z³o¿a. Referaty wyg³aszali zarówno przedstawi-
ciele instytucji naukowych, jak i geolodzy — pracownicy
kopalñ KGHM Polska MiedŸ SA. Sta³o siê zadoœæ organi-
zacyjnym za³o¿eniom, by dziêki konferencji dosz³o do
wymiany cennych doœwiadczeñ miêdzy przedstawicielami
nauki i przemys³u.

Na zakoñczenie obfituj¹cego w wydarzenia dnia cze-
ka³y na wszystkich chwile odprê¿enia. Nieoficjaln¹ czêœæ
spotkania z du¿¹ przyjemnoœci¹ otworzy³ wiceminister
œrodowiska, g³ówny geolog kraju — prof. dr hab.
Mariusz-Orion Jêdrysek. Wyg³osi³ on ostatni tego dnia
referat poœwiêcony potrzebie powo³ania Polskiej S³u¿by
Geologicznej. Nastêpnie odœpiewano chóralnie Hymn
Górniczy i rozpoczêto biesiadê. W sali konferencyjnej,
któr¹ b³yskawicznie zamieniono w salê biesiadn¹, przy
suto zastawionych sto³ach i dŸwiêkach skocznych melo-
dii zabawa trwa³aby pewnie do bia³ego rana, gdyby nie
zmêczenie uczestników porannymi wycieczkami do
kopalñ i perspektywa sesji referatowych trzeciego dnia
spotkania.

W ostatnim dniu konferencji obrady zosta³y zdomino-
wane przez zagadnienia poœwiêcone sk³adowaniu odpa-
dów z zak³adów wzbogacania rud oraz systemom
przetwarzania informacji o z³o¿u i produkcji. Na przyk³adzie
sk³adowiska ¯elazny Most mówiono o budowie geologicz-
nej rejonu, wykszta³ceniu osadów powierzchniowych,
badaniach grawimetrycznych i numerycznym Systemie
Informacji o sk³adowisku (SyZeM). Dodatkowo przedsta-
wiono zagadnienie zastosowania ¿u¿li sodowych w pro-
cesie rafinacji miedzi i odzyskiwania metali z prze-
mys³owych ¿u¿li na przyk³adzie kobaltu. Na zakoñczenie
omówiono metody sterowania i zrz¹dzania produkcj¹
górnicz¹.

Po wyg³oszonych referatach przyszed³ czas na podsu-
mowania i dyskusjê. Zadano pytania o perspektywy istnie-
nia pracuj¹cych dziœ kopalñ. Wszystkich zebranych na sali
uradowa³a optymistyczna wizja i wiara w mo¿liwoœæ cie-
szenia siê sukcesami KGHM Polska MiedŸ SA jeszcze
przez wiele lat w przysz³oœci. Na zakoñczenie pogratulo-
wano organizatorom bardzo dobrego przygotowania kon-
ferencji i podziêkowano za mo¿liwoœci zapoznania siê z
tak ciekawymi wynikami badañ.

Konferencjê naukowo-techniczn¹ w Lubinie nale¿y zali-
czyæ do bardzo udanych i pe³nych sukcesów przedsiêwziêæ.
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego dyrektor
Andrzej Banaszak obieca³ spe³niæ ¿yczenie zebranych, by
organizowaæ podobne spotkania w przysz³oœci.
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