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Wystawa zosta³a przygotowana dla uczestników kon-
ferencji naukowo-technicznej zorganizowanej z okazji
50-lecia odkrycia z³o¿a rud miedzi. Ze wzglêdu na ograni-
czon¹ powierzchniê przeznaczon¹ do prezentacji organiza-
torzy byli zmuszeni do wybrania i przedstawienia zaledwie
kilku tematów zwi¹zanych z 50-letni¹ histori¹. Z tego
wzglêdu wystawa zosta³a podzielona na 4 tematy, scharak-
teryzowane poni¿ej.

Jan Wy¿ykowski

Organizatorem wystawy by³o Muzeum Ziemi Lubiñ-
skiej nosz¹ce imiê dr. Jana Wy¿ykowskiego i dzia³aj¹ce
jako organ Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Lubiñskiej. W
Muzeum Ziemi Lubiñskiej znajduje siê dokumentacja
prac, które by³y prowadzone przez Jana Wy¿ykowskiego,
Jego osobiste notesy z notatkami, mapy geologiczne obra-
zuj¹ce przebieg prac poszukiwawczych oraz analizy
pobranych próbek odwiertów. Celem tej czêœci wystawy
by³o pokazanie osoby Odkrywcy polskiej miedzi zarówno
od strony zawodowej, ukazuj¹c Jego prace i poszukiwania,
jak i od strony prywatnej, obrazuj¹c Jego poœwiêcenie
s³u¿bie geologii. Jako ciekawostkê zaprezentowano szkol-
ne œwiadectwa Patrona muzeum.

Ekologia

Z uwagi na ogrom wydarzeñ i prac zwi¹zanych z
budow¹ zak³adów KGHM w okresie ostatnich 50 lat by³o
praktycznie nierealnym zadaniem zobrazowanie tych
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Ryc. 2. Fragment wystawy poœwiêcony Odkrywcy polskiej miedzi — doc. dr. in¿. Janowi Wy¿ykowskiemu. Fot. FOTOSTUDIO Pawe³
Wechta

Ryc. 1. Panowie Edward Rippel (z prawej) i Marek Rippel w roli

œredniowiecznych mincerzy zapraszaj¹cych do wybicia pami¹tko-

wych monet Miedziaków Lubiñskich. Fot. FOTOSTUDIO Pawe³

Wechta



wydarzeñ na tak ma³ej wystawie. Ka¿dy wybór jakiejœ
konkretnej inwestycji przemys³owej powodowa³by z uwa-
gi na ich ró¿norodnoœæ pewne zniekszta³cenie ca³oœci obra-
zu. Pamiêtajmy, ¿e KGHM kojarzy siê g³ównie jako
producent ponad 550 tys. ton miedzi elektrolitycznej i 1242
ton srebra (dane za rok 2006), jednak jest to ogromny orga-
nizm gospodarczy, w sk³ad którego wchodz¹ 3 zak³ady górni-
cze, 3 huty miedzi, Zak³ad Wzbogacania Rud, Zak³ad
Hydrotechniczny, Jednostka Ratownictwa Górniczego i Cen-
tralny Oœrodek Przetwarzania Danych. Ponadto KGHM
posiada udzia³y w ponad 40 spó³kach. Wystawa pokaza³a
dzia³alnoœæ proekologiczn¹ przedsiêbiorstwa. Zaprezentowa-
no opracowania, literaturê fachow¹ oraz certyfikaty i dyplo-
my zwi¹zane z ekologi¹. KGHM przywi¹zuje du¿e znaczenie
do ochrony œrodowiska, czego efektem s¹ m.in. tytu³y Lider
polskiej ekologii czy certyfikat Firma przyjazna œrodowisku.

Ratownictwo Górnicze

Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego powsta³a
1.01.1997 r. z po³¹czenia Okrêgowej Stacji Ratownictwa Gór-
niczego Lubin, Zak³adowej Zawodowej Stra¿y Po¿arnej przy
ZG Lubin i Zak³adowej S³u¿by Ratowniczej przy HM G³ogów.

Zakres dzia³añ tego oddzia³u obejmuje ratownictwo
górnicze, chemiczne, ekologiczne, techniczne i po¿arowe.
Zadania te realizowane s¹ przez ratowników odpowiednio
przeszkolonych do prac pod wod¹, w wyrobiskach piono-
wych i o du¿ym nachyleniu oraz do prac technicznych.
Oddzia³ zatrudnia na sta³e 114 osób. Oprócz tego do dyspo-
zycji JRG-H pozostaje oko³o 420 ratowników-ochotników,
którzy pe³ni¹ dy¿ury w dru¿ynach ratowniczych.

Ratownicy z Polskiej Miedzi ³¹cznie wziêli udzia³ w
ponad 200 akcjach ratowniczych, w tym tak¿e podczas
trzêsienia ziemi w Armenii w 1988 r. oraz Turcji w 1999 r.

W 2000 r. ratownicy z JRG-H zajêli pierwsze miejsce
na Miêdzynarodowych Zawodach Ratownictwa Górnicze-
go w Las Vegas w Stanach Zjednoczonych, dwa lata pó¿-
niej zajêli tam drugie miejsce, a w 2004 r. ponownie zostali
mistrzami œwiata.

Na wystawie zaprezentowano niektóre puchary zdobyte
przez ratowników KGHM podczas zagranicznych zawodów.

Lubin miastem mistrzów

W 2007 r. lubiñskie zespo³y sportowe zdoby³y tytu³y
Mistrzów Polski. Zdoby³y je dru¿yna pi³ki no¿nej Zag³êbie
Lubin SSA oraz dru¿yna pi³ki rêcznej mê¿czyzn MKS
Zag³êbie Lubin. Nale¿y tu wspomnieæ, ¿e ¿eñska dru¿yna
pi³ki rêcznej zajê³a drugie miejsce w zesz³orocznym sezo-
nie. Klub pi³karski Zag³êbie Lubin SSA nale¿y do grupy
kapita³owej KGHM Polska MiedŸ SA.

Dziêki finansowej pomocy Kombinatu rozpoczêto
w³aœnie budowê nowego stadionu pi³karskiego w Lubinie.
Mieszkañcy miasta pamiêtaj¹ równie¿, ¿e istniej¹cy do
dzisiaj stadion zosta³ zbudowany praktycznie w³asnymi
si³ami zak³adów KGHM.

Na wystawie zaprezentowano niektóre puchary i meda-
le zdobyte przez dru¿yny Zag³êbia, pami¹tki klubowe, a
nawet historyczne bilety na mecz, m.in. na mecz Zag³êbie
Lubin — AC Milan.

***

T³em prezentowanych ekspozycji by³y fotografie wiel-
koformatowe przedstawiaj¹ce historyczne ju¿ dzisiaj zdjê-
cia z budowy KGHM oraz prezentuj¹ce postaæ dr. Jana
Wy¿ykowskiego.

Jako ciekawostkê przytoczyæ mo¿na, ¿e Muzeum Ziemi
Lubiñskiej zaproponowa³o uczestnikom konferencji w prze-
rwie obrad wybicie pami¹tkowej monety Miedziak Lubiñski,
przygotowanej specjalnie z okazji 50 rocznicy odkrycia z³o¿a
rudy miedzi. Dwóch mincerzy w œredniowiecznych strojach
zaprasza³o uczestników do w³asnorêcznego wybicia monety,
s³u¿¹c pomoc¹ i informuj¹c krótko o historii Lubina i mennic.

Marek Rippel
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Ryc. 3. Zak³ad Hydrotechniczny KGHM Polska MiedŸ SA — zbiornik osadowy ¯elazny Most. Fot. ze zbiorów
Muzeum Ziemi Lubiñskiej


