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W WYDARZENIACH
Uroczyste obchody 50-lecia odkrycia z³ó¿ polskiej miedzi
Lubiñsko-G³ogowskie Zag³êbie Miedziowe, 22–23.03.2007
Iwona Barbara Litwin*
W dniu 23 marca br. minê³o 50 lat od
historycznego odkrycia z³o¿a rud miedzi
na Dolnym Œl¹sku. To wyj¹tkowy z³oty
jubileusz, z którym zwi¹zana jest historia
nie tylko Lubiñsko-G³ogowskiego Zag³êbia
Miedziowego, Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi Polska MiedŸ SA oraz
Pañstwowego Instytutu Geologicznego,
ale równie¿ historia Polski.
W okolicy wsi Sieroszowice 23 marca 1957 r. zespó³ geologów pod kierunkiem dr. in¿. Jana Wy¿ykowskiego z Instytutu
Geologicznego w Warszawie dokona³ odkrycia, które da³o pocz¹tek wielkim zmianom gospodarczym i spo³ecznym miedziowego regionu. Tegoroczne uroczystoœci zosta³y zorganizowane
przez KGHM Polska MiedŸ SA, wspólnie z Pañstwowym Instytutem Geologicznym, ku czci Odkrywców Polskiej Miedzi za to,
czego dokonali pó³ wieku temu.
Obecnie wiemy, ¿e odkrycie z³o¿a rud miedzi na monoklinie
przedsudeckiej by³o najwiêkszym odkryciem geologicznym w powojennej Europie. Dziêki niemu Polska zajê³a jedno z czo³owych miejsc wœród producentów miedzi i srebra na œwiecie.
O tym, ile wysi³ku, pracy i determinacji kosztowa³ sukces
ludzi, zwi¹zanych z odkryciem i udokumentowaniem z³o¿a,
us³ysza³am od zaproszonych na obchody honorowych goœci:
Pani Kazimiery Wy¿ykowskiej — wdowy po zmar³ym
Odkrywcy Polskiej Miedzi oraz Pana Andrzeja Rydzewskiego — jedynego z ¿yj¹cych bliskich wspó³pracowników z zespo³u
dr. Jana Wy¿ykowskiego. Dodatkowo Pan W³odzimierz Miêsowicz, pierwszy Dyrektor Naczelny ZG Lubin, opowiedzia³ mi
o trudnych pocz¹tkach eksploatacji z³o¿a.
Wysi³ek i poœwiêcenie dr. Jana Wy¿ykowskiego, jego najbli¿szej rodziny oraz wspó³pracowników s¹ godnie honorowane
w Zag³êbiu Miedziowym, a kolejne uroczyste obchody oddaj¹
im wdziêcznoœæ i szacunek. Równie¿ uczniowie szkó³ im. Jana
Wy¿ykowskiego s¹ dumni ze swojego patrona. Ich delegacje
uczestniczy³y w spotkaniu z przedstawicielami zarz¹du Polskiej
Miedzi, które odby³o siê 22 marca br. w Muzeum Ziemi Lubiñskiej im. J. Wy¿ykowskiego w Lubinie. Gospodarz spotkania,
Pan Edward Rippel, pe³ni¹cy funkcjê Prezesa Towarzystwa Ziemi Lubiñskiej, zaprosi³ goœci do tworzonego przez towarzystwo muzeum. Przygotowany przez uczniów program artystyczny zosta³ zaprezentowany w scenerii sali muzealnej wœród eksponatów przedstawiaj¹cych historiê Zag³êbia Miedziowego.
Wspania³e przedstawienie gromko oklaskiwali licznie zebrani
goœcie, wœród których znaleŸli siê honorowi uczestnicy uroczystoœci: Pani Kazimiera Wy¿ykowska i Pan Andrzej Rydzewski.
Na zakoñczenie spotkania na goœci czeka³ poczêstunek, na
którym mo¿na by³o skosztowaæ pierogów z bia³ym serem —
przysmaku Jana Wy¿ykowskiego.
Oficjalne uroczystoœci jubileuszowych obchodów odby³y
siê w dniu 23 marca br. Patronat nad nimi obj¹³ Prezes Rady
Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej Pan Jaros³aw Kaczyñski.
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Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Lech Kaczyñski
przes³a³ list gratulacyjny (w za³¹czeniu na nastêpnej stronie).
Podkreœleniem rangi tegorocznego wyj¹tkowego jubileuszu
by³ udzia³ w uroczystoœciach Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Œrodowiska, G³ównego Geologa Kraju, Pana Mariusza-Oriona Jêdryska. Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Polska MiedŸ SA by³ reprezentowany przez Prezesa Zarz¹du Pana
Krzysztofa Skórê. Ze strony Pañstwowego Instytutu Geologicznego wyst¹pi³ Zastêpca Dyrektora Pañstwowego Instytutu Geologicznego, Dyrektor do spraw naukowych, Pan Jerzy
Nawrocki.
Uroczystoœci rozpoczê³y siê pod pomnikiem Jana Wy¿ykowskiego w Lubinie. Wielkiemu Odkrywcy miedzi, sk³adaj¹c kwiaty,
ho³d oddali m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska
g³ówny geolog kraju, przedstawiciele KGHM Polska MiedŸ SA,
zastêpca dyrektora PIG, ¿ona Odkrywcy i Jego najbli¿szy wspó³pracownik, ambasador Chiñskiej Republiki Ludowej w Polsce
oraz przedstawiciele w³adz wojewódzkich, parlamentarzyœci
samorz¹dowi, a tak¿e przedstawiciele szkó³ i placówek nosz¹cych imiê Jana Wy¿ykowskiego.
Po z³o¿eniu wieñców i wi¹zanek kwiatów pod pomnikiem
Jana Wy¿ykowskiego zebrani goœcie udali siê na uroczystoœæ
nadania imienia Jana Wy¿ykowskiego szybowi SW-1 Zak³adów
Górniczych Polkowice-Sieroszowice. Jest to szyb najbli¿ej usytuowany od historycznego miejsca, gdzie w³aœnie 23 marca, 50
lat temu, odby³o siê nawiercenie rudy miedzi w Sieroszowicach
na g³êbokoœci ok. 650 m. Przeciêcia wstêgi na pami¹tkowej tablicy
poœwiêconej Janowi Wy¿ykowskiemu dokona³a Jego ¿ona.
Koñcowa czêœæ jubileuszowych obchodów odby³a siê w Sieroszowicach, pod obeliskiem upamiêtniaj¹cym nawiercenie z³o¿a
rud miedzi. W miejscu tym z³o¿ono wieñce i wi¹zanki kwiatów
oraz wrêczono okolicznoœciowe medale 50-lecia.
Po uroczystoœciach odby³a siê Msza Œw. w koœciele pw. Œw. Piotra i Paw³a w Sieroszowicach, celebrowana przez Ks. Bp Adama Dyczkowskiego — Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego
oraz Ks. Bp Ste fana Regmunta — Biskupa Pomocniczego
Diecezji Legnickiej.
Obchody zakoñczy³o okolicznoœciowe spotkanie, zorganizowane przez Towarzystwo Przyjació³ im. Jana Wy¿ykowskiego w Sieroszowicach wspólnie z gmin¹ Radwanice, na
które wszystkich zebranych serdecznie zaproszono do Izby
Pamiêci im. Jana Wy¿ykowskiego w Sieroszowicach.
G³ównym daniem uroczystej biesiady by³y oczywiœcie pierogi Jana Wy¿ykowskiego, które biesiadnicy spo¿ywali, przys³uchuj¹c siê rozœpiewanemu gminnemu zespo³owi Swojacy.
To ju¿ tradycja, ¿e w ka¿d¹ rocznicê odkrycia z³ó¿ miedzi mieszkañcy ziemi lubiñskiej oddaj¹ ho³d Janowi Wy¿ykowskiemu — cz³owiekowi wielce zas³u¿onemu nie tylko dla
miedziowego regionu, ale i dla gospodarki ca³ej Polski.
Serwis fotograficzny na str. 344
Sk³adam serdeczne podziêkowania Panu Andrzejowi
Banaszakowi, Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Zasobami i Ochrony Powierzchni KGHM Polska MiedŸ SA
za pomoc w przygotowaniu relacji z obchodów 50-lecia
odkrycia z³ó¿ polskiej miedzi.
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Uroczyste obchody 50-lecia odkrycia z³ó¿ polskiej miedzi
Lubiñsko-G³ogowskie Zag³êbie Miedziowe, 22–23.03.2007 (patrz str. 270)

Ryc. 1 i 2. Uroczystoœæ nadania imienia Jana Wy¿ykowskiego szybowi SW-1 ZG Polkowice-Sieroszowice. Wszystkie fot. I.B. Litwin

Ryc. 3. Spotkanie delegacji szkó³ im. Jana Wy¿ykowskiego z honorowymi goœæmi w Muzeum Ziemi Lubiñskiej w Lubinie

Ryc. 4. Spotkanie okolicznoœciowe w Izbie Pamiêci im. Jana
Wy¿ykowskiego w Sieroszowicach

Ryc. 5. Uroczystoœæ pod pomnikiem Jana Wy¿ykowskiego w Lubinie
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