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Rościsła w Żerelik 

SE.-iJA POPULARNONAUKOWA „GORNICTWO I IIUT1'iICTWO MIEDZI 

SA DOLNYM SL,\SKV' 

A 

Z okazji 40 rocznicy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i 25 rocznicy Kombinatu 
Górniczo-Hutniczego iVIiedzi odbyła się w Lubinie i Głogowie w dniach 9�10 XI 
1984 r. sesja popularnonaukowa poś\vic;cona hi�torii i współczesno�ci górnich,·a i hut
nictwa miedzi na Dolnym $ląsku. Jej organizatorami byli: Towarzystwo Miło�ników 
Ziemi Lubińskiej i KGHi\{ w Lubinie. 

Pienvszy dzień sesji poświe;cony był górnictwu miedzi. Otworzył ją i powitał 
ucze�tników mgr E. Rippel, prezes TMZL i dyrektor KGHIVI ds. pracowniczych. 
Doc. dr D. l\folenda /Instytut Historii Kultury Materialnej PAK \V Warszawie) 
w referacie Eksploatacja rud miedzi w Polsce w śreclniowieczn i początkach noll:o
żytno.ki (do końca XVIII w.) ze szczególnym uwzględnieniem Ślqska wskazała na 
duże znaczenie miedzi dla XIV/XV-wiecznego pa11stwa polskiego, Na terenie Polski 
głównymi ośrodkami wydobycia rud miedzi były Tatry. Góry Swiętokrzyskie i Dol
ny Slijsk (Ciechanowice, Radzimowice, Chełmek, Złotoryja. Gródek, Grodziec). Jej 
wydobycie roczne w najlepszym okresie wynosiło 120-180 ton rocznie. Wykład 
wzbogacony był przeźroczami ilustrującymi pracq górnika w XVI i XVII w. Refe
rat dra .J. Pabisza (AP we Wrocławiu) Dawna clokumentacJa architrnlna n u:.�pól
czesnc problemy górnictwa poświęcony był wykorzystaniu archiwaliów do odkry
wania minerałów i miejsc poszukiwań, sporządzania karty złoża, odtworzenia prze
biegu wyrobisk przy projektowaniu nowych szybów. budowy dróg i kanałów, za
pobiegania i ograniczania szkód górniczych. Referent wskazał również na znaczenie 
archiwaliów przechowywanych w archiwach zakładowych. Omówił działania pań
stwo,\'cj służby archiwalnej w zakresie udostępniania archiwaliów do badań współ
czesnych i określił możliwości współpr:�cy archiwistów z górnictwem. 

Dalsza część sesji poświc;cona była górnictwu współczesnemu. Wicewojewoda 
legnicki mgr T. Podwiński w referacie WJJlyw odkrycia i eksploatacji mieclzi na 
rozwój regionu Dolnego Sląska i województwa legnickiego oraz mgr inż. M. Pa
wlak (dyr. generalny KGH!\T) w referacie Zu:iqzki Kombinatu Górniczo-Hutniczego 
Miedzi ze społeczeństwem województwa legnickiego podkreślili znaczenie KGHM 
dla podniesienia rangi województwa w skali kraju oraz jego wpływ na szereg 
dziedzin życia społeczno-kulturalnego i gospodarczego województwa. Pierwszy dzień 
sesji zakończyły wystąpienia mgra inż. J. Kopcia Nowoczesne metody eksploatacji 
w kopalniach Za_71ębia Miedziowego i mgra inż. L. Szpakowskiego Działalność Sto
warzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. 

Drugi dzień sesji poświęcony tym razem hutnictwu odbył się w Muzeum Hut
nictwa i Odlewnictwa Metali Kolorowych w Głogowie. Prof. dr B. Gediga (Za
kład Archeologii Nadodrza Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN we Wro
cławiu) w referacie Metalurgia brąztt w kultnrze !ui:yckiej na Sląsku omówił orga-
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!1izację produkcji i jej rozn:iary, skutki w zakresie przeobrażeń kulturowych. Mi

mo że nie przyniosła ona skokO'.\·cj zmiany w zakresie sił wytwórczych, to przy

czyniła si l; do rozwoju ko11t«kló\V \'.·ymiennych, roz,,·oju rolnictwa i rm:padu spo

iec1.e1istwa rodowego.

Technologię procesu z,1w: t:�inowcgo �tosowan-1 w hucie „Głogów" omówił gluw

ny technolog Huty �.Ticcl?.i !Y1gr inż. J. Gargul, a działalność Stowarzyszenia In:i.y

' ,icrów i Techników Hutnidv;a mgr inż. '.\T. Suślik. 

Dv,;a ostatnie wyst,1pienia poświc;cone były sprawom archeologicznym. Mgr 

\V. Pogorzelski (1\IHiOI\IK w Głogowie) w refewcic Stein ba<laii archeologiczn11cl1 

1•: u·ojcicóclztirie łegr,rc/.;im ,,-�kazał na truchości. na które :1Iuzeum jako Koll�er

wator Zabytków Archcologicrnycli 1;atrafia w cz,1sic S\\·ojcj działalności, a Z\vla

szcza na niedoinformowanie ze strony zakładów pl'Zemyslowych. Pnebieg lx1dat'1 

archeologicznych \V Głogowie i ich wyniki przedstawił mgr Z. Hendcl (lVIHiO:VIK 

\\' Głogowie) v: referacie Wyniki 1Jadr11i na sw1w,nskn Ostrów Tumski 1c Glogou;ie. 

Wiclokroti,ie pudkrc�lai,rJ pu\rzcbt; organizowani,1 tego typu spotka11. \Vy11iki 

:cesji bc;dą najprawdupoclolmi(�j publikowm1l'. Sesjq podsum0,\·ał i obrady zamkn,1l 

mgr E. Rippel. 




