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Konferencja jubileuszowa
z okazji 60-lecia odkrycia złoża 
rud miedzi na monoklinie 
przedsudeckiej

60 LAT DOŚWIADCZEŃ INSPIRACJĄ DO NOWYCH WYZWAŃ
Lubin, 8-10 czerwca 2017 r.
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Masywne, zaburzone 

laMiny chalkozynu 

 i kowelinu w stropie 

piaskowca.
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Szanowni  
Państwo,
Jubileusz 60-lecia odkrycia złóż rud miedzi na monoklinie przedsudec-
kiej, to wspaniała okazja do podsumowania osiągnięć, ale też wytycze-
nia kierunków dalszych wspólnych działań.

Odkrycie i udokumentowanie nowych złóż rud miedzi przez zespół nauko-
wy Jana Wyżykowskiego było jednym z największych osiągnięć polskiej 
myśli geologicznej. Stanowiło również asumpt do podejmowania szczegó-
łowych badań nowego obszaru złożowego, które są wciąż kontynuowane 
i rozwijane. Dzisiaj to my jesteśmy spadkobiercami dokonań naszych po-
przedników. Mamy przywilej czerpania z ich wiedzy i, niejednokrotnie, 
trudnych doświadczeń. Ale jesteśmy również zobowiązani do poszukiwa-
nia nowych, własnych wyzwań. 

Żyjemy w regionie, w którym niemal wszystko powstało dzięki miedzi 
i dla miedzi. Z perspektywy ostatnich 60 lat nikt nie ma wątpliwości, że 
dla dynamiki rozwoju regionu odkrycie miedzi miało i ma przełomowe 
znaczenie.

Wszystkim uczestnikom dzisiejszej konferencji jubileuszowej, pragnę ser-
decznie podziękować za wewnętrzną ciekawość oraz zaangażowanie 
w odkrywaniu wiedzy o skarbach tej ziemi. Życzę jednocześnie, aby dal-
sza współpraca z KGHM Polska Miedź S.A. była nieustającą inspiracją 
dociekań naukowych, nowych, obiecujących kierunków badań oraz po-
zwalała na uzyskiwanie satysfakcji osobistej z podejmowanych wyzwań 
badawczych. 

.

KONFERENCJA JUBILEUSZOWA  
Z OKAZJI 60-LECIA ODKRYCIA  
ZŁÓŻA RUD MIEDZI  
NA MONOKLINIE PRZEDSUDECKIEJ

Radosław Domagalski-Łabędzki
Prezes Zarządu
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Dwa Jubileusze

w roku 2017 KGHM Polska Miedź 
S.A. obchodzi dwa ważne 
jubileusze: 60. rocznicę odkrycia 
złoża rud miedzi w Polsce oraz  
20. rocznicę debiutu na Giełdzie 
Papierów wartościowych (GPw) 
w warszawie. 

KGHM Polska Miedź S.A. znajduje się w ścisłej czołówce 
globalnych producentów miedzi i srebra. Rocznie Grupa 
KGHM produkuje około 700 tys. ton miedzi i i około 1,2 
tys. ton srebra. 

Sercem wydobycia i przetwórstwa tych metali jest, jed-
no z największych na świecie, złoże rudy miedzi, zlokali-
zowane na Dolnym Śląsku. Jego odkrycie 23 marca 1957 
roku stało się fundamentem, na którym wyrosło nowo-
czesne przedsiębiorstwo KGHM Polska Miedź S.A. wie-
loletnia historia KGHM (firma powstała w 1961 r.) to 
przede wszystkim fascynująca opowieść o ludziach, któ-
rych połączyła wiedza i mocna wiara w sens podejmo-
wanych działań. Budowa każdego zakładu górniczego, 
czy przeróbki, a także hut była ogromnym wyzwaniem 
technologicznym, wymagającym rozwiązania licznych 
problemów geologicznych, konstrukcyjnych i społecz-
nych. Do pracy w KGHM ściągali najwybitniejsi inżynie-
rowie, geolodzy, fizycy i konstruktorzy. to dzięki ich 
współdziałaniu – zarówno wewnątrz 
interdyscyplinarnych zespołów, jak 
i ze społecznościami lokalnymi – po-
wstały nowoczesne kopalnie, huty 
oraz zakłady przetwórstwa.

Dzisiaj polskie złoże miedzi eksplo-
atują trzy kopalnie podziemne: Lu-
bin, Polkowice-Sieroszowice oraz 
Rudna. Produkcja miedzi, srebra, 
złota, ołowiu oraz innych metali od-
bywa się w hutach Głogów, Legnica 
i Cedynia. Nowym etapem w eksplo-
atacji dolnośląskiego złoża jest uru-
chomiony w 2014 roku obszar górni-
czy Głogów Głęboki-Przemysłowy, 

gdzie ruda wydobywana jest z głębokości poniżej 1200 
m. Milowym krokiem w rozwoju KGHM było urucho-
mienie w 2016 r. w Hucie Miedzi Głogów jednego z naj-
nowocześniejszych na świecie pieców zawiesino-
wych.

Aktywa produkcyjne KGHM Polska Miedź S.A. znajdują 
się również w Ameryce Północnej i Południowej. Amery-
kańskie, kanadyjskie i chilijskie kopalnie produkują 

oprócz miedzi także molibden, nikiel, 
złoto, pallad i platynę.

10 lipca 1997 roku akcje KGHM Polska 
Miedź S.A. zadebiutowały na GPw. 
Pierwszym krokiem wejścia na war-
szawski parkiet było przekształcenie 
w 1991 r. przedsiębiorstwa państwo-
wego w jednoosobową spółkę Skarbu 
Państwa – KGHM Polska Miedź S.A. Po 
20 latach od dnia debiutu giełdowego 
KGHM Polska Miedź S.A. jest jedną 
z największych i najbardziej płynnych 
spółek na parkiecie. w ciągu dwóch de-
kad na warszawskiej giełdzie wartość 
KGHM zwiększyła się kilkukrotnie.

Dzięki odkryciu Jana 
Wyżykowskiego 
powstała  
nowoczesna firma,  
która zapewnia  
pracę ponad  
34 tys. 
pracowników  
w Polsce, Kanadzie, 
USA i Chile. 
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wydobywane przez Grupę KGHM su-
rowce sprawiają, że świat stale się 
rozwija i zmienia na lepsze. ta zmiana 
jest widoczna zarówno z perspekty-
wy globalnej, jak i lokalnej. Dzięki mie-
dzi, srebru, molibdenowi i innym me-
talom, które produkujemy, możemy 
nie tylko cieszyć się nowoczesnymi 
technologiami, ale i stabilnymi miej-
scami pracy, sprawną administracją 
publiczną, profesjonalnym sportem 
oraz wysokiej jakości edukacją i kultu-
rą. Są to zatem surowce rzeczywiście 
niezwykłe – nie tylko ze względu na 
ich właściwości fizyczne i chemiczne, 
ale na ich istotny wpływ na nasze ży-
cie codzienne, gospodarcze i społecz-
ne. 

60 lat od odkrycia  
złoża rud miedzi   
na Dolnym Śląsku

23 marca 1957 roku geolog Jan wyżykowski przywiózł 
do Państwowego Instytutu Geologicznego cztery rdze-
nie, wydobyte podczas wierceń poszukiwawczych 

z otworu S-1 w okolicach Sieroszowic na 
Dolnym Śląsku. Pierwsze badania pró-
bek przeprowadził Andrzej Rydzewski, 
początkujący specjalista petrografii (na-
uki o składzie i właściwościach skał). – 
„Byłem bardzo zestresowany, trzęsły 
mi się ręce, gdy wkładałem preparat 
pod mikroskop. to na podstawie mojej 
opinii miała zostać sporządzona pierw-
sza informacja o złożu, przekazana do 
władz Instytutu oraz Centralnego Urzę-
du Geologii” – mówi Andrzej Rydzewski 
– emerytowany kierownik Zakładu Złóż 
Metali PIG.

Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) 
dysponował wówczas nienajlepszym 
sprzętem. Pod starymi mikroskopami 
MIN-1 i MIN-2 radzieckiej produkcji ła-
two było pomylić podstawowy siarczek 
miedzi – chalkozyn, ze znacznie mniej 

wartościową galeną, czyli siarczkiem ołowiu. „Na szczę-
ście spojrzałem w mikroskop i nie miałem wątpliwości. 
Rdzenie z Sieroszowic zawierały chalkozyn. Badania la-
boratoryjne to potwierdziły.”

Dziś 23 marca 1957 roku uznany jest za dzień wielkiego 
odkrycia, na bazie którego zbudowano KGHM Polska 
Miedź S.A. oraz miedziową potęgę Polski.

w kanonie wartości KGHM są między innymi współdzia-
łanie, odwaga i zorientowanie na wyniki - to wartości 
pracowników KGHM. Hołdowali im również odkrywcy 
naszego złoża, którzy w 1956 r. poszukiwali miedzi na 
Dolnym Śląsku, zespół wiertaczy i geologów pod kierow-
nictwem dr. Jana wyżykowskiego. Ich odwaga oraz wia-
ra w sens oraz powodzenie prowadzonych poszukiwań 
były kluczowe dla sukcesu całego przedsięwzięcia. w ich 
wspomnieniach zespół najbliższych współpracowników 
dr Jana wyżykowskiego rysuje się jako grupa ludzi, która 
ciężko pracowała i współdziałała ze sobą, zawsze wspie-
rając swojego szefa. wspólnie kontynuowali badania, 
które potwierdziły słuszność ich działań. „Spotykaliśmy 
się z wątpliwościami wielu badaczy co do ciągłości 
okruszcowania na tak dużym obszarze. Problemem było 
również praktyczne wykorzystanie złóż, zalegających na 
tak dużej głębokości. wiedza i praktyka wielu geologów 
to były lata przedwojenne, a wówczas ekonomia prac 
wydobywczych, np. cynku czy ołowiu, zezwalała na pra-
ce górnicze na głębokości do 400 m.”

KGHM Polska Miedź 
S.A. znajduje się  
w ścisłej czołówce 
globalnych 
producentów miedzi  
i srebra. Rocznie 
Grupa KGHM 
produkuje około  
700 tys. ton miedzi, 
około 1,3 tys. ton 
srebra i 2,7 tony 
złota.
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Odkrycie zasobów miedzi pozwoliło na diametralną zmianę sytuacji 
gospodarczej w regionie oraz rozwój KGHM Polska Miedź S.A.

23 MARCA 1957 R.

Geolog Jan wyżykowski przywiózł do Państwowego 
Instytutu Geologicznego cztery rdzenie, wydobyte 
podczas wierceń poszukiwawczych z otworu S-1  
w okolicach Sieroszowic na Dolnym Śląsku. Pierwsze 
badania próbek przeprowadził Andrzej Rydzewski, 
początkujący specjalista petrografii  
(nauki o składzie i właściwościach skał).

Odkrycie złoża 
miedzi przez 
zespół dr Jana
wyżykowskiego

Powstał Kombinat 
Górniczo-Hutniczy 
Miedzi KGHM 

włączenie do 
struktury KGHM 
Huty Miedzi Legnica

Uruchomienie 
Huty Miedzi 
Głogów II   
z piecem 
zwiesinownym

Uruchomienie Huty 
Miedzi Głogów I

Uruchomienie 
walcowni 
Cedynia  
w Orsku

Rozpoczęcie 
wstępnej 
eksploatacji 
kopalń Lubin  
i Polkowice

Oddanie do 
eksploatacji 
kopalni 
Rudna

Oddanie do eksploatacji kopalni 
Sieroszowice, która w 1996 r. 
została połączona z kopalnią 
Polkowice. Obecnie kopalnia 
Polkowice-Sieroszowice

KGHM Polska Miedź S.A.  
– ciągła budowa wartości firmy

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2017
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10 LIPCA 1997 R.

Akcje KGHM Polska Miedź S.A. zadebiutowały na GPw. 
Pierwszym krokiem wejścia na warszawski parkiet 
było przekształcenie w 1991 r. przedsiębiorstwa 
państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu 
Państwa – KGHM Polska Miedź S.A. Po 20 latach od 
dnia debiutu giełdowego jesteśmy jedną 
z największych i najbardziej płynnych spółek na 
parkiecie. w ciągu dwóch dekad na warszawskiej 
giełdzie wartość KGHM zwiększyła się kilkukrotnie.

Przekształcenie przedsiębiorstwa 
państwowego KGHM w spółkę 
akcyjną – KGHM Polska Miedź S.A. 

Uruchomienie pieca 
zawiesinowego  
w HM Głogów

Budowa  
i uruchomienie 
wydziału Metali 
Szlachetnych  
w HM Głogów

Powołanie oddziału 
Zakłady wzbogacania 
Rud

Uruchomienie kopalni 
Sierra-Gorda w Chile, 
produkującej miedź 
i molibden

Prywatyzacja  
i wejście KGHM 
Polska Miedź  
na Giełdę Papierów 
wartościowych  
w warszawie

Zakup kanadyjskiej 
firmy Quadra FNX 
oraz jej aktywów 
górniczych w 
Kanadzie, USA  
i Chile

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2017
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Odwaga i pasja

Jan wyżykowski urodził się 31 marca 1917 roku w Ha-
czowie na terenie dawnegowojewództwa rzeszowskie-
go. wychował się w wielodzietnej rodzinie, która mimo 
trudności, wspierała edukację najstarszego syna.  
Po ukończeniu szkoły podstawowej wysłano go do je-
zuickiego seminarium duchownego, w którym spędził 
pierwsze lata nauki. Równocześnie uczył się w gimna-
zjum humanistycznym. Nie widząc się w roli duchow-
nego, porzucił zakon w 1936 r.

Dwa lata później zdał eksternistycznie maturę w kra-
kowskim gimnazjum, a potem rozpoczął studia filozo-
ficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zastanawiał się 
nad karierą wojskową, ale wybuch wojny przekreślił 
jego plany. Podczas okupacji podjął pierwszą pracę 
w Ubezpieczalni Społecznej w Krakowie. Jednocześnie 
uczył się śpiewu u znanego artysty operowego Broni-
sława Romaniszyna. Ze względu na problemy zdrowot-
ne przerwał edukację muzyczną. Po zakończeniu wojny 
podjął studia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako-
wie, na wydziale Górniczym. Obronił pracę magister-
ską z dziedziny górnictwa. w 1951 r. rozpoczął pracę 
w Pracowni Miedzi Państwowego Instytutu Geologicz-
nego (PIG) w Krakowie, a dwa lata później przeniósł się 
do PIG w warszawie.

w styczniu 1964 r., po odkryciu razem z zespołem rud 
miedzi w Sieroszowicach i Lubinie, Jan wyżykowski 
opracował „Generalny plan poszukiwań złóż rud mie-
dzi”, który był podstawą dalszych badań. Rok później 
obronił rozprawę doktorską pt. „Zagadnienia miedzio-
nośności cechsztynu na tle budowy geologicznej strefy 
przedsudeckiej”.

Przez cały czas wyżykowski miał wokół siebie odda-
nych przyjaciół i współpracowników, ale także silne 
lobby przeciwników. w 1974 r. zwolniono go z pracy 
w PIG i tym samym stracił możliwość kontynuowania 
dalszych prac poszukiwawczych.

Został poinformowany, że jego stanowisko „zostaje po-
wierzone specjalistom o szerszych horyzontach i od-
powiedniej dynamice”. Z pewnością był to bardzo trud-
ny moment w jego życiu. 29 października 1974 roku dr 
Jan wyżykowski zmarł na zawał serca.

Jan wyżykowski napisał ponad 50 prac geologicznych 
na temat złóż rud miedzi, przeróbki węgla oraz tektoni-
ki. Za swoje osiągnięcia został uhonorowany Nagrodą 
Państwową I stopnia, Złotą Odznaką Budowniczego Le-
gnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego oraz tytu-
łem Honorowego Obywatela miasta Lubina. Jako uzna-
ny autorytet w dziedzinie geologii był często zapraszany 
na międzynarodowe konferencje i konsultacje branżo-
we.

Swój niezapomniany ślad wyżykowski zostawił w wielu 
miejscach, gdzie nadzorował prace poszukiwawcze, 
w tym m.in. w Sieroszowicach. Mieszkał tam przez jakiś 
czas wynajmując pokój w domu państwa Lelickich. Pani 
Natalia tak wspominała odkrywcę polskiej miedzi 
w tekście opublikowanym na stronie towarzystwa 
Przyjaciół im. Jana wyżykowskiego: „Był bardzo skrom-
ny, miał niewielkie wymagania. Kiedy chciał herbaty 
albo kawy, a akurat w domu nie było wody, sam biegał 
z wiaderkiem do studni. Czasy były takie, że na sklepo-
wych półkach brakowało wielu towarów. Gdy przyjeż-
dżał, zawsze coś nam przywoził. Raz nawet prawdziwe-
go szampana”. w Sieroszowicach świetnie pamiętają, 
że ulubionym daniem pana Jana były pierogi. Przysmak 
ten stał się tradycyjną potrawą podawaną podczas 
uroczystości związanych z rocznicami odkrycia polskiej 
miedzi, które odbywają się w miejscowej Izbie Pamięci. 
Powstała ona dzięki inicjatywie mieszkańców wsi, któ-
rzy chcąc uczcić pamięć wielkiego odkrywcy, byli rów-
nież pomysłodawcami utworzenia towarzystwa Przy-
jaciół im. Jana wyżykowskiego w Sieroszowicach, które 
zarejestrowano 31 marca 2006 roku.

JAN wyŻyKOwSKI
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Józef Zwierzycki, geolog, badacz Archipelagu Malajskie-
go i Nowej Gwinei urodził się 12 marca 1888 roku w 
Krobi w wielkopolsce. Pochodził z rodziny, w której kul-
tywowano tradycje patriotyczne. Pod ich wpływem 
jako kilkunastoletni chłopiec zostaje członkiem tajnego 
towarzystwa im. tomasza Zana. Już w gimnazjum do-
strzeżono jego zdolności i przyznano stypendium to-
warzystwa Naukowej Pomocy dla Młodzieży wielkiego 
Księstwa Poznańskiego. Potem studiował w Berlinie. 
Po ich ukończeniu otrzymał dwa dyplomy: inżyniera 
górnika i doktora geologii. w maju 1914 r. został zatrud-
niony przez Holenderską Służbę Geologiczną.

Jako geolog-eksplorator pracował przez 24 lata we 
wschodnich Indiach Holenderskich. Zajmował się opra-
cowaniem map geologicznych Sumatry, Nowej Gwinei 
i Jawy oraz badaniami w dziedzinie wulkanizmu. Na wy-
spach Banka i Billiton badał złoża cyny, a także wykonał 
cenną ekspertyzę kopalni złota i srebra. w trakcie po-
bytu w Indonezji napisał 47 prac naukowych. w 1933 r. 
został awansowany na szefa Holenderskiej Służby Geo-
logicznej w Indiach wschodnich. Cały czas utrzymywał 
kontakt z krajem. Oprócz spędzania w Polsce urlopów, 
jeździł z odczytami oraz publikował artykuły w polskich 
czasopismach geologicznych.

Do Polski wrócił w 1938 r., aby objąć kierownictwo wy-
działu Nafty i Soli PIG w warszawie. Jako dyrektor wy-
działu pełnił także funkcję eksperta ds. górniczych 
i naftowych w Ministerstwie Przemysłu i Handlu oraz 
przy wyższym Urzędzie Górniczym. Zajmował się m.in. 
badaniem polskich złóż soli kamiennej i potasowej na 
Podkarpaciu. Zaprojektował nową serię badań geolo-
gicznych i wiertniczych w Karpatach.

Po wybuchu wojny w roku 1939 i ewakuacji większości 
personelu PIG, pozostał w warszawie, pełniąc pieczę 
nad całym instytutem jako wicedyrektor. w kwietniu 
1941 r. za swoje działania w obronie pracowników in-
stytutu został aresztowany przez Gestapo i osadzony 
na Pawiaku. Miesiąc później wywieziono go, wraz z czę-
ścią inteligencji warszawskiej, do obozu Auschwitz.

Po wojnie Zwierzycki był współorganizatorem Uniwer-
sytetu i Politechniki wrocławskiej. w 1948 r. został mia-
nowany profesorem zwyczajnym. Pracując naukowo 
we wrocławiu opracował „Studium planu krajowego – 
bogactwa mineralne”. Prowadził też eksplorację geolo-
giczną i kartograficzną Dolnego Śląska. w 1951 r. uka-
zała się mapa geologiczna regionu wrocławskiego jego 
autorstwa, na podstawie której prowadzono badania 
poszukiwawcze i wiercenia w strefie przedsudeckiej. 
Zwierzycki już wtedy mówił o możliwości znalezienia 
miedzionośnej rudy, ale przede wszystkim akcentował 
prawdopodobieństwo występowania soli potasowych. 
Sam postulował wiercenia w okolicy Lubina. Później był 
nie tylko konsultantem poszukiwań i prac prowadzo-
nych przez Jana wyżykowskiego, ale jednym z tych, 
którzy go zawsze wspierali.

Prof. Józef Zwierzycki zmarł 1 maja 1961 roku. Po-
śmiertnie w 1966 r. uznano jego zasługi i wyróżniono 
zespołową Nagrodą Państwową I stopnia za przyczy-
nienie się do udokumentowania złoża rud miedzi w No-
wym Zagłębiu Miedziowym.

JÓZEF ZwIERZyCKI

Geolog - eksplorator
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Masywne 

okruszcowanie 

chalkopiryteM, 

digeniteM i piryteM.
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PROGRAM RAMOWY 
8 CZERWCA 2017   
 18:00  Złożenie kwiatów pod pomnikiem  

doc. Jana wyżykowskiego
    
9 CZERWCA 2017
KGHM Polska Miedź S.A.
 08:00-9:00  Rejestracja uczestników  

- Sala im. J.  Wyżykowskiego 
 09:00-9:30 Powitanie Gości  
  Przemówienia okolicznościowe
  wręczenie odznaczeń 
 09:30-11:00 Sesja plenarna I - Sala im. J.  Wyżykowskiego
 11:00-11:15 Przerwa kawowa  
 11:15-13:30 Sesja II - Sala im. J. Wyżykowskiego
  Sesja III  - Sala im. T. Zastawnika
 13:30-14:30 Obiad - Restauracja w Centrali KGHM 
14:30-17:00  Sesja IV Cuprum - Sala im. J. Wyżykowskiego
  Sesja V - Sala im. T. Zastawnika 
 17:00-17:15 Zakończenie konferencji - Sala im. J. Wyżykowskiego
 18:00-22:00 Biesiada Grillowa - Park KGHM   

10 CZERWCA 2017   
Sesje terenowe
 06:30-6:45 Zbiórki przed sesją terenową  
07:30-08:00 Zjazdy do kopalń KGHM    
 13:00-14:00 Obiad dla uczestników sesji

f
P

f
Ç
P

ï

f

P

Ç Sala im. T.Zastawnika

Ç Sala im. J.Wyżykowskiego

ï Park KGHM

KANTYNA
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Geolodzy w KGHM 
to MY!

Oczywisty jest udział geologów w produkcji górniczej: 
geolodzy wskazują kierunki rozwoju, planują i rozliczają 
produkcję górniczą. Rozwiązują, związane ze szczegóło-
wym poznaniem budowy geologicznej górotworu, pod-
stawowe zagadnienia bezpieczeństwa i zagrożeń natural-
nych w górnictwie. 

Przetwarzanie (przeróbka) wydobytych rud miedzi bez 
szczegółowej wiedzy na temat mineralogii i petrologii skał 
byłaby niemożliwa. Nawet procesy hutnicze są w istocie 
odwzorowaniem naturalnych procesów geologicznych, 
magmowych i skałotwórczych, które od milionów lat two-
rzą naszą skorupę ziemska, które człowiek zbadał i dla 
swojej potrzeby zdołał okiełznać. 

Przy końcu naszego ciągu technologicznego, bezpieczne 
składowanie milionów odpadów wydobywczych nie jest 
możliwe bez doświadczeń geologii inżynierskiej. Patrząc 
bardzo daleko w przyszłość, tam gdzie kończy się nasza 
działalność, to na przykładzie tych miejsc, gdzie już nie 
ma naszego górnictwa, to tam także nadal jeszcze zaglą-
dają nasi geolodzy aby sprawdzać, czy przywrócenie na-
turze dawnych obszarów górniczych odbywa się bez 
szkody dla środowiska.      

Odkrycie Jana wyżykowskiego 
poprzedziły badania geologów z wielu 
instytucji naukowych, m.in. prof. 
Józefa Zwierzyckiego z Uniwersytetu 
wrocławskiego. Prof. Zwierzycki już 
pod koniec lat 40. XX w. postulował 
konieczność badań na północ  
od wrocławia, przewidując 
występowanie na tym terenie 
znacznych obszarów mineralizacji 
miedziowej. Można więc śmiało 
napisać, że geolodzy są jedną 
z pierwszych grup zawodowych 
naszej firmy i pozostają fundamentem 
działania KGHM do dzisiaj. 
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Największa grupa 
geologów pracuje 
w kopalniach, jest to 
zespół  około  
120 osób. Geolodzy 
wspierają również 
prace Zakładu 
Hydrotechnicznego 
oraz Zakładów 
Wzbogacania Rud. 
W Centrali firmy 
pracuje  
10 geologów, 
a KGHM Cuprum 
zatrudnia 
dodatkowo  
30 geologów. 
Łącznie w obszarze 
geologii 
zatrudnionych jest 
prawie 200 osób. 

Kobiety-geolożki 
nie mają łatwo,  
ale jest ich 25, więc 
stanowią ponad 
10% grupy 
geologów. Ich siłą 
jest kierunkowe 
wykształcenie. Kilka 
z nich regularnie 
zjeżdża do kopalni, 
są to głównie 
specjalistki 
w zakresie 
hydrogeologii.
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Sesje,  
referaty  
i sesje terenowe
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f PIĄTEK, 9 CZERWCA 2017
KGHM Polska Miedź S.A. Lubin,  
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48

Ç Sala im. J. Wyżykowskiego
 P Godz. 9:00 – 11:00

Harmonogram:
1. Powitanie gości
2. Przemówienia okolicznościowe
3. wręczenie odznaczeń
4.  Sesja referatowa - Prowadzący:  

Piotr Kijewski, Robert Rożek

SESJA I – PLENARNA  

Sesja I – Plenarna pod patronatem Prof. dr hab. Mariusza Oriona Jędryska 
– Głównego Geologa Kraju, sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, 
Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Surowcowej Państwa

PROGRAM SESJI
Ç

Tytuł Autorzy: Jednostka

100-lecie urodzin doc. J. wyżykowskiego 
i 60-lecie odkrycia złóż Cu-Ag

włodzimierz Mizerski, 
Andrzej  Rydzewski

Państwowy Instytut Geologiczny 
-Państwowy Instytut Badawczy

wkład Prof. Józefa Zwierzyckiego w odkrycie 
złóż miedzi

Michał Mierzejewski Uniwersytet wrocławski – Instytut Nauk 
Geologicznych

Zależność pomiędzy występowaniem 
minerałów kruszcowych a charakterystyką 
geochemiczną materii organicznej w łupku 
miedzionośnym obszaru złożowego KGHM 
Polska Miedź S.A.

Jadwiga Pieczonka, 
Dariusz więcław, 
Adam Piestrzyński, 
Maciej J. Kotarba, 
Robert Rożek,  
Roman Jedlecki,  
wiesław Szarowski,  
Marcin włodarczyk

Akademia Górniczo-Hutnicza, wydział 
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska  
KGHM Polska Miedź S.A.
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f PIĄTEK, 9 CZERWCA 2017
KGHM Polska Miedź S.A. Lubin,  
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48

Ç Sala im. J. Wyżykowskiego
 P Godz. 11:15 – 13:30 
Prowadzący: Michał Mierzejewski, Henryk Marszałek

SESJA II 

Tytuł Autorzy: Jednostka

Zastosowanie georadaru do identyfikacji 
potencjalnych źródeł zagrożeń gazowych 
oraz rozpoznania budowy geologicznej 
pokładu najstarszej soli kamiennej (na1) 
W O/Zg Polkowice-Sieroszowice

Tomasz Chrul, 
Waldemar Pawlik,  
Joanna Wrzosek

KGHM Polska Miedź SA; O/ZG Polkowice-
Sieroszowice

Wykorzystanie interferometrii satelitarnej 
do monitoringu deformacji powierzchni 
terenu na przykładzie LGOM

Marek Graniczny,
Zbigniew Kowalski,
Przemysław Kowalski,
Maria Przyłucka

Państwowy Instytut Geologiczny  
– Państwowy Instytut Badawczy

Antropogeniczne zmiany rzeźby 
na terenach górniczych Starego 
Zagłębia Miedziowego (synklinorium 
północnosudeckie) w świetle analiz 
geomorfometrycznych NMT LiDAR i danych 
archiwalnych 

Aleksander Kowalski1, 
Jurand Wojewoda1, 
Adam Kozłowski1,  
Paweł Raczyński1, 
Krzysztof Maciejak2

1Uniwersytet Wrocławski – Instytut Nauk 
Geologicznych, 
2Badacz historii górnictwa

Ocena zagrożenia gazowego w kopalni 
Rudna na podstawie analizy porowatości 
dolomitów z poziomu zbiornikowego

Anna Poszytek1, 
Robert Rożek2,  
Lidia Dudek3

1 Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
2 KGHM Polska Miedź S.A.
3 Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut 
Badawczy, Zakład Geologii i Geochemii

Czego dowiedzieliśmy się o transgresji 
cechsztyńskiej na podstawie badań 
piaskowców anhydrytowych?

Wojciech Śliwiński Uniwersytet Wrocławski – Instytut Nauk 
Geologicznych,

Sieć uskokowa w obszarze złoża Rudna Marcin Olkowicz,

Stanisław Burliga

Państwowy Instytut Geologiczny – 
Państwowy Instytut Badawczy
Uniwersytet Wrocławski – Instytut Nauk 
Geologicznych,
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f PIĄTEK, 9 CZERWCA 2017
KGHM Polska Miedź S.A. Lubin,  
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48

Ç Sala im. T. Zastawnika
 P Godz. 11:15 – 13:30 
Prowadzący: Stanisław Mikulski, Adam Piestrzyński

SESJA III  
PROGRAM SESJI

Ç

Tytuł Autorzy: Jednostka

Geomikrobiologia podziemnych środowisk 
kopalnianych monokliny przedsudeckiej

Agnieszka Bąkowska, 
Michał Karlicki, 
Agnieszka 
Włodarczyk, 
Renata Matlakowska

Pracownia Analizy Skażeń Środowiska, 
Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski,

Wiek izotopowy Re-Os siarczkowej 
mineralizacji Cu-Ag oraz jej charakterystyka 
mineralogiczna i geochemiczna w obszarze 
złożowym Lubin- Polkowice (SW Polska)"

Stanisław 
Z. Mikulski1,  
Holly J. Stein2,3

1Państwowy Instytut Geologiczny-
Państwowy Instytut Badawczy, 
2AIRIE Program, Colorado State University, 
USA,
3CEE, University of Oslo, Norwegia

Metale szlachetne w złożu Morrison, 
Sudbury, Kanada

Krzysztof Foltyn, 
Jadwiga Pieczonka, 
Adam Piestrzyński, 
Piotr Synowiec

AGH Kraków Wydział Geologii, Geofizyki 
i Ochrony Środowiska;

Złoże Cu-Mo Sierra Gorda, N-Chile Jadwiga Pieczonka, 
Adam Piestrzyński,
Władysław Zygo

Wydział Geologii,Geofizyki i Ochrony 
Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza 
w Krakowie,

Charakterystyka geochemiczna minerałów 
srebra występujących w złożu rud miedzi na 
monoklinie przedsudeckiej

Gabriela A. Kozub-
Budzyń, 
Adam Piestrzyński

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział 
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Masywna mineralizacja siarczkami miedzi 
w dolomitach z kopalni lubin (monoklina 
przedsudecka)

Piotr Król,  
Zbigniew Sawłowicz

Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet 
Jagielloński

Przeobrażone rytmity siarczkowe 
w piaskowcu białego spągowca z kopalni 
Rudna

Marek Radliński, 
Zbigniew Sawłowicz

Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet 
Jagielloński
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f PIĄTEK, 9 CZERWCA 2017
KGHM Polska Miedź S.A. Lubin,  
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48

Ç Sala im. J. Wyżykowskiego
 P Godz. 14:30 – 17:00 
Prowadzący: Jan Butra, Magdalena Worsa-Kozak

SESJA IV Z OKAZJI 50-LECIA KGHM CUPRUM 
PAtRONAt KGHM CUPRUM SP. Z O.O. CENtRUM BADAwCZO-ROZwOJOwE

Tytuł Autorzy: Jednostka

Referat okolicznościowy: Problematyka 
górnictwa rud miedzi w pracach geologów 
KGHM Cuprum - 50 lat doświadczeń i rozwoju

Piotr Kijewski KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum 
Badawczo Rozwojowe,

Pierwiastki użyteczne w solankach 
dopływających do wyrobisk kopalń rud 
miedzi na monoklinie przedsudeckiej

Krzysztof Chudy, 
Magdalena Worsa-
Kozak

KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum 
Badawczo Rozwojowe,

Pochodzenie i zagrożenia siarkowodorem 
i wysokociśnieniowym gazem ziemnym 
w złożu kopalń rud miedzi „Polkowice-
Sieroszowice” i „Rudna”: wstępne badania 
izotopowe i mineralogiczne

Maciej J. Kotarba1, 
Elżbieta Bilkiewicz1, 
Maciej Manecki1, 
Waldemar Pawlik2, 
Andrzej Ciesielczyk, 
Tomasz Selerowicz4

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, 
Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra 
Ochrony Środowiska, 
KGHM Cuprum Centrum Badawczo-
Rozwojowe Sp. z o.o. we Wrocławiu, Zakład 
Geologii
KGHM Polska Miedź SA.

Zmienność litologiczna łupku 
miedzionośnego w obniżeniach reliefu 
białego spągowca w rejonie złóż rud miedzi 
„Rudna” i „Sieroszowice”

Agata Sokalska KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum 
Badawczo Rozwojowe,

Przystropowa seria klastyczna pstrego piaskow-
ca dolnego i  środkowego jako zapis transgresji 
morskiej z zachowaniem ciągłości sedymentacji 
we wczesnym triasie synkliny grodzieckiej

Karol Durkowski,
Dominik Sokalski,  
Anna Durkowska

KGHM Cuprum Centrum Badawczo-
Rozwojowe

Deformacje przed- i pokonsolidacyjne 
w osadach terygenicznej strefy przejściowej 
pzt (cechsztyn/pstry piaskowiec dolny) na 
obszarze synkliny grodzieckiej: interpretacja 
procesowa oraz implikacje

Karol Durkowski, 
Dominik Sokalski, 
Jurand Wojewoda

KGHM Cuprum Centrum Badawczo-
Rozwojowe, 
Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet 
Wrocławski 

Charakterystyka mineralizacji kruszcowej 
cechsztynu w obszarze Weisswasser  
w niemczech

Henryk Kucha,
Bartłomiej W. Bil

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofi-
zyki i Ochrony Środowiska, Katedra Ochrony 
Środowiska, 
KGHM Cuprum Centrum Badawczo-Rozwo-
jowe Sp. z o.o. we Wrocławiu, Zakład Geologii
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f PIĄTEK, 9 CZERWCA 2017
KGHM Polska Miedź S.A. Lubin,  
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48

Ç Sala im. T. Zastawnika
 P Godz. 14:30 – 17:00 
Prowadzący: Marek Nieć, Jacek Mucha

SESJA V  

Tytuł Autorzy: Jednostka

Praktyczne aspekty modelowania 
litologicznych typów rud w złożach Cu-Ag 
lgom

Wojciech Kaczmarek,  
mateusz Twardowski  
Monika Wasilewska-
Błaszczyk

KGHM Polska Miedź SA.,
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział 
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, 
Katedra Geologii Złożowej i Górniczej

Gęstość przestrzenna rudy – parametr 
zasobowy drugiego planu? (Złoże Cu-Ag 
Polkowice-Sieroszowice, lgom)

Jacek mucha, 
Monika Wasilewska-
Błaszczyk,  
Justyna Auguścik, 
martyna Paszek

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział 
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, 
Katedra Geologii Złożowej i Górniczej

model litologiczny 3D przy zastosowaniu 
technik interpolacyjnych i symulacji 
geostatystycznej (na przykładzie złoża Cu-
Ag LGOM)

Monika Wasilewska-
Błaszczyk,  
mateusz Twardowski,  
Jacek mucha,  
Wojtek Kaczmarek

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział 
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, 
Katedra Geologii Złożowej i Górniczej
KGHM Polska Miedź SA

Wiarygodność modelowania 3d zawartości 
pb oraz głównych metali w złożu rud Cu-Ag 
Sieroszowice (lgom)

Monika Wasilewska-
Błaszczyk, 
mateusz Kruk,  
Jacek mucha 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział 
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, 
Katedra Geologii Złożowej i Górniczej

Głębokie złoża miedzi i srebra szansą dla 
górnictwa metali w Polsce

Krzysztof Zieliński, 
Stanisław Speczik

MiedziCopper, Warszawa

Nowe spojrzenie na budowę geologiczną 
podcechsztyńskiego podłoża Legnicko-
Głogowskiego Okręgu Miedziowego - LGOM 
i jego otoczenia.

Hubert Kiersnowski, 
Paweł Aleksandrowski 
Zdzisław Petecki, 
Andrzej Głuszyński

Państwowy Instytut Geologiczny – 
Państwowy Instytut Badawczy
Uniwersytet Wrocławski – Instytut Nauk 
geologicznych,

Zmienność mineralizacji kruszcowej 
w rejonie północno-zachodniego 
przedłużenia złoża Lubin-sieroszowice

Sławomir 
oszczepalski, 
Andrzej Chmielewski, 
Stanisław Speczik

Państwowy Instytut Geologiczny – 
Państwowy Instytut Badawczy
MiedziCopper, Warszawa

Ç
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WARTOŚCI KGHM

BEZPIECZEŃSTWO
wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo.

•   Życie i zdrowie naszych pracowników jest dla nas najwyższym priorytetem.
•   Szanujemy środowisko naturalne i społeczności lokalne, wśród których 

działamy. 
•   Stawiamy na ciągłość i stabilność funkcjonowania KGHM.

WSPÓŁDZIAŁANIE
współdziałanie jest dla nas podstawą osiągania sukcesów. 

•   Pracujemy zespołowo, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. 
•   w dyskusji szanujemy poglądy innych i jesteśmy otwarci na nowe spojrzenie. 
•   Korzystamy z talentów pracowników i szanujemy wielokulturowość. 

ZORIENTOWANIE NA WYNIKI
Osiągamy wyniki z myślą o długofalowym sukcesie KGHM.

•   Stawiamy sobie ambitne cele i nieustannie rozwijamy się. 
•   wychodzimy z inicjatywą i podejmujemy dodatkowy wysiłek na rzecz KGHM. 
•   Dobrze wykonujemy swoją pracę, wykorzystując do tego właściwe narzędzia 

i korzystając z najlepszych rozwiązań opartych na posiadanej wiedzy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Jesteśmy współodpowiedzialni za działania podejmowane wobec 
naszych interesariuszy.

•   Dajemy dobry przykład innym, działając w sposób transparentny 
i odpowiedzialny społecznie. 

•   Bierzemy odpowiedzialność za nasze decyzje, zobowiązania i ciągły rozwój. 
•   Budujemy długotrwałe relacje z naszymi partnerami biznesowymi i społecznymi.

ODWAGA
w przemyślany sposób podejmujemy nowe wyzwania. 

•   Jesteśmy odważni. Stawiamy czoła nowym wyzwaniom. 
•   Jesteśmy otwarci i uczciwi we wzajemnych kontaktachi nie boimy się na głos 

wypowiedzieć swojego zdania. 
•   Podejmujemy decyzje i szukamy nowych, innowacyjnych rozwiązań.
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SESJA tERENOwA: POLKOwICE-SIEROSZOwICE 

PROGRAM

Podczas sesji terenowej w dniu 10 
czerwca 2017 roku do O/ZG Polkowice-
Sieroszowice w ramach obchodów 
60-lecia odkrycia złoża rud miedzi na 
monoklinie przedsudeckiej uczestnicy 
będą mogli prześledzić pełen profil 
geologiczny od stropu białego 
spągowca, przez miedzionośną serię 
złożową do pokładu najstarszej soli 
cechsztyńskiej.

wprowadzenie
Na większości obszarów górniczych użytkowanych przez 
KGHM, kilkadziesiąt metrów nad złożem miedzi występuje 
złoże cechsztyńskiej najstarszej soli kamiennej (Na1). Spąg 
pokładu soli zalega od 20 m do 120 m nad serią łupka mie-
dzionośnego. Miąższość soli wynosi średnio ok. 80 m, 
maksymalnie do ok. 180 m. Od złoża miedzi oddzielają ją 
warstwy dolomitów (ok. 5-20m) i anhydrytów (ok.20-150m) 
w obrębie cyklotemu PZ1. Oddział górniczy G-55 Zakładu 
Górniczego „Polkowice-Sieroszowice” prowadzi prace gór-
nicze w obrębie pokładu najstarszej soli kamiennej (Na1)  
w rejonie szybu SwI (Sieroszowice wschodnie I) zgodnie  
z koncesją na wydobywanie soli kamiennej ze złoża Bą-
dzów (Obszar Górniczy Bądzów).   Ponad to prowadzone 
są również wyrobiska techniczne w złożu soli kamiennej  
występującej ponad złożem rud miedzi „Sieroszowice”. 
Bez infrastruktury i wyrobisk miedziowych, ze względu na 
głębokość zalegania pokładu soli, jej  eksploatacja nie była-
by uzasadniona. w latach1989/1990 z poziomu wyrobisk 
miedziowych zaczęto drążyć  pierwszą wiązkę chodników 
udostępniających pokład soli. Pozwoliło to lepiej rozpoznać 
budowę geologiczną, warunki zalegania oraz parametry ja-
kościowe złoża soli. Obecnie metodą mechaniczną kombaj-
nami elektrycznymi drążone są wyrobiska chodnikowe - 
wentylacyjne, rozpoznawcze, udostepniające - a w obszarze 
koncesyjnym „Bądzów” także komory eksploatacyjne. 
wykonywanie wyrobisk w pokładzie soli, poza produkcją soli 
(ok.300 tys. Mg rocznie) daje  kopalni Polkowice-Sieroszowice 
możliwość wykorzystania ich jako ważnego elementu syste-
mu wentylacji w aspekcie udostępniania głębszych partii zło-
ża miedzi. Również w aspekcie prognozowanych zagrożeń 
gazowych i gazogeodynamicznych wyrobiska solne mogą 
stanowić alternatywne rozwiązania wentylacyjne.

wycieczka
Podczas wycieczki proponujemy marszrutę wzdłuż Chod-
nika Ps-1/1a – wyrobiska wykonanego w 2009 roku, które 
łączy wyrobiska miedziowe z solnymi i pozwala prześle-
dzić wykształcenia litologiczne i warunki zalegania 
warstw skalnych dolnego cechsztynu (Ryc.1). Na ociosie 
wyrobiska uczestnicy wycieczki będą mogli obserwować  
piaskowce białego spągowca, łupek miedzionośny, dolo-
mity, anhydryt oraz sól.  Przewyższenie trasy wynosi ok. 
50 m. 

RyC. 1. PROFIL PODŁUŻNy wZDŁUŻ CHODNIKA PS-1/1A.  (J.wRZOSEK)

STANOWISKO 1: REJON SOLNEJ KOMORY 
MECHANICZNEJ, POLE SI-VI/1F, P-KA 0/CHOD.W-250/1
Zapoznanie z profilem złożowym miedzi. w tej części 
złoża okruszcowanie występuje w łupku i dolomicie.  
w piaskowcu lokalnie można obserwować konkrecje 
manganowe. Ujawnia się także tektonika spągowej części 
utworów cechsztyńskich.
 

FOt. 1. USKOK O AMPLItUDZIE POwyŻEJ 4,0M. REJON SOLNEJ KOMORy 
MECHANICZNEJ. FOt. P. PANAJEw.

STANOWISKO 2: ODDZIAŁ G-55, CHOD. PS-1/1A
Przejście chodnikiem Ps-1/1a z poziomu miedziowego 
na poziom solny pozwoli uczestnikom wycieczki 
obserwować wykształcenie dolomitów, anhydrytów  
i soli oraz odszukać granice między poszczególnymi 
litologiami.
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FOt. 2. StREFA PRZEJŚCIOwA MIęDZy DOLOMItEM wAPNIStyM  
A ANHyDRytEM. CHOD. PS-1/1A. FOt. A. KUCZAK.

FOt. 3. wARStwA SOLI ŚRÓDANHyDRytOwEJ. CHOD. PS-1/1A.  
FOt. A. KUCZAK.

FOt. 4. StREFA PRZEJŚCIOwA ANHyDRyt – SÓL KAMIENNA. CHOD. 
PS-1/1A. FOt. P. PANAJEw.

FOt. 5. SÓL KAMIENNA ZANIECZySZCZONA SUBStANCJą ILAStą  
Z „wARStEwKAMI” LUB LICZNyMI OKRUCHAMI ANHyDRytU. CHOD. 
PS-1/1A. FOt. P. PANAJEw.

STANOWISKO 3: ODDZIAŁ G-55, K-01 Z PS-0/2
w obszarze  „Bądzów” eksploatacja soli oparta jest na 
mechanicznym urabianiu kombajnami produkcyjnymi  
i chodnikowymi, systemem komorowym o docelowych 
wymiarach poprzecznych komór 15m x 15m . Uczestnicy 
wycieczki będą mogli obserwować prace kombajnu 
produkcyjnego MB 770 w rejonie występowania wysokiej 
jakości soli kamiennej (zawartość NaCl >97%).

 FOt. 6. KOMBAJN CHODNIKOwy AtM. CHOD. PS-0. FOt. A. SADOwSKI.

STANOWISKO 4: ODDZIAŁ G-55, PODZIEMNY ZAKŁAD 
PRZERÓBCZY SOLI 
Sól eksploatowana w O/ZG Polkowice-Sieroszowice 
poddawana jest przeróbce w podziemnym zakładzie 
przeróbczym. Uczestnicy wycieczki będą mogli obserwować 
proces transportu, kruszenia oraz przesiewania urobku.

”   Z miedzi na sól - profil geologiczny 
dolnego cechsztynu na przykładzie 
wyrobisk udostępniających złoże soli  
z poziomu złoża miedzi w kopalni 
Polkowice-Sieroszowice”. 
– ARtUR KUCZAK , JOANNA wRZOSEK
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SCHEMAt tRASy PRZEJAZDU I KOLEJNyCH PUNKtÓw wyCIECZKI

wprowadzenie
Celem wycieczki jest przedstawienie uczestnikom 
południowo–zachodniej części obszaru górniczego „Lubin-
Małomice”, charakteryzującego się występowaniem 
rozległych stref rowów i zrębów odciętych uskokami 
o amplitudzie zrzutu od 20m do 30m. Następstwem 
procesów tektonicznych i krasowych jest prowadzenie 
robót górniczych w rejonie zagrożonym wdarciem się do 
wyrobisk wody z luźnym materiałem skalnym pochodzącym 
z kenozoicznych zbiorników wodnych. Uczestnikom 
wycieczki zostaną przedstawione miejsca kontaktu 
utworów kenozoicznych z wyrobiskami górniczymi oraz 
metody mające na celu wstępne rozpoznanie 
„niekorzystnych  stref” dla dalszej eksploatacji. Na miejscu 
będzie można zapoznać się z problem prowadzenia 

wyrobisk górniczych w strefie zalegania złoża z upadem do 
40º oraz sposób udostępnia złoża znajdującego się po 
stronie północno–zachodniej struktury zrębowej.

 wIDOK NA SZyBy L-I I L-II (MIEJSCE ZJAZDU wyCIECZKI)

•  Zjazd na podszybie szybu L-I jest planowany na godzinę 
7.30, następnie z dworca osobowego pojazdem do 
przewozu osób, wycieczka uda się do komórki górniczej 
oddziału G-5. Z komórki uczestnicy pieszo przejdą do 
chodników przygotowawczych oddziału G-5.

STANOWISKO 1: (-390m.p.p.m.) Zapoznanie się ze specyfiką 
prowadzenia robót górniczych w strefach uskoków 
tektonicznych i zagrożeń związanych z wdarciem się do 
wyrobisk wody z luźnym materiałem skalnym. Zagrożenie 
spowodowane jest przez zerodowanie skał mezozoicznego 
nadkładu i bezpośredni kontakt serii węglanowej cechsztynu 
z silnie zawodnionymi warstwami paleogenu. Na miejscu 
odsłonięcia będzie można zaobserwować kawernę krasową 
częściowo wypełnioną iłami.
 

OKAZ GEOLOGICZNy POZySKANy Z KAwERNy EROZyJNEJ  
(BARyt Z MARKASytEM)

•  Przejście w rejon przodków Poch. ws-1 i ws-2 z prezentacją 
wyrobisk prowadzonych w strefie zrębu tektonicznego.

STANOWISKO 2: (-409m p.p.m.) rejon Poch. ws-1 i ws-2. 
Przedstawienie problematyki prowadzenia robót 

SESJA tERENOwA: LUBIN

Podczas sesji terenowej w dniu  
10 czerwca 2017 roku do O/ZG Lubin  
w ramach obchodów 60-lecia odkrycia 
złoża rud miedzi na monoklinie 
przedsudeckiej uczestnicy będą mogli 
zapoznać się ze specyfiką prowadzenia 
robót górniczych w strefach silnego 
zaangażowania tektonicznego 
górotworu oraz lokalnymi zjawiskami 
krasowymi.

PROGRAM
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górniczych w strefie uskoku o zrzucie rzędu 30 m 
poprzedzone prezentacją oddziałowego punktu odstawy 
urobku, krata na skrzyżowaniu Chod. w-522 i Pochylni 
As-2 (taśmociąg, młot hydrauliczny firmy Roxon). w rejonie 
Poch. ws-1 można obserwować pustkę jaka powstała 
podczas wypływu wody i luźnych utworów ilasto-
węglanowych wzdłuż odsłoniętej powierzchni uskoku. 
Natomiast w obrębie Poch. ws-2 uczestnicy wycieczki 
zostaną zapoznani ze sposobem przejścia i zabezpieczenia 
stropu stref tektonicznych przy użyciu obudowy Łp-10.
 

PUStKA POwStAŁA PO wyBRANIU LUźNEGO UROBKU NA 
POwIERZCHNI USKOKOwEJ

STANOWISKO 3: (od -384 do -310m. p.p.m.) w rejonie pola 
eksploatacyjnego LU-XVII/2 oddziału G-5 zapoznamy się 
z technologią wydobycia rudy miedzi. Zobaczymy typowe 
roboty górnicze prowadzone podczas udostępniania pola 
i jego eksploatacji (wybieranie i odstawa urobku, 
odwadnianie, kotwienie i wiercenie przodka). Na miejscu 
zapoznamy się z problemami prowadzenia robót w strefie 
zrębu tektonicznego ograniczonego uskokami o zrzucie 
30m i 70m i biegu wNw÷ESE oraz współtowarzyszących 
mu uskoków o zrzutach do 10m. Podczas obserwacji 
deformacji nieciągłych będzie można zaobserwować 
zmienność litologiczną złoża, jak również złoże w pełnym 
profilu, tj., dolomit, łupek, piaskowiec.

PEŁNy PROFIL ZŁOŻA w tRZECH ODMIANACH LItOLOGICZNyCH OD DOŁU: 
PIASKOwIEC SZARy Z wIDOCZNą IMPREGNACJą SIARCZKOwą, DOLOMIt 
GRANICZNy Z ŁUPKIEM DOLOMItyCZNyM ORAZ SZARy DOLOMIt

ZAŁADUNEK UROBKU Z PRZODKA –w PLANIE ŁADOwARKA tORO 650

PRZENOŚNIK tAŚMOwy

•  Przejazd w rejon przodków Poch. Aw-16a/Aw-15a 
z prezentacją wyrobisk prowadzonych w strefie rowu 
tektonicznego.

STANOWISKO 4: (-456m p.p.m.) Prezentacja udostępniania 
południowo zachodniej części złoża przez wykonywanie 
wyrobisk na niwelację w wapieniach i dolomitach oraz 
czerwonych piaskowcach przecinających strefę rowu 
tektonicznego. Przedstawienie wyrobisk zalegających 
z dużym upadem sięgającym do 40o. Dodatkowo 
zapoznanie z technologią wykonywania wyrobisk 
w obudowie podporowej ŁP-10.

wyROBISKO GÓRNICZE wyKONANE w OBUDOwIE PODPOROwEJ ŁP-10

•  Z oddziału G-5 wycieczka pojedzie na podszybie szybu L-I, 
gdzie ok. godziny 12.00 planowany jest wyjazd na 
powierzchnię.
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JAK DOSZŁO DO ODKRyCJA ZŁOŻA wIELKIEJ POLSKIEJ MIEDZI

Autograf artykułu Jana 
Wyżykowskiego pt. „Jak doszło 
do odkrycia złoża wielkiej 
polskiej miedzi” ……
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JAK DOSZŁO DO ODKRyCJA ZŁOŻA wIELKIEJ POLSKIEJ MIEDZI
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JAK DOSZŁO DO ODKRyCJA ZŁOŻA wIELKIEJ POLSKIEJ MIEDZI
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JAK DOSZŁO DO ODKRyCJA ZŁOŻA wIELKIEJ POLSKIEJ MIEDZI
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ODCISK RYbY 
PALEONISCUS (?) 
W ŁUPKU 
MIEDZIONO-
ŚNYM 
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LAMINA bORNITU W ŁUPKU MIEDZIONOŚNYM 

SOCZEWY CHALKOPIRYTU W SKAŁACH WęGLANOWYCH 

NIEREGULARNE WYPEŁNIENIA SPęKAŃ CHALKOZYNEM  

W SKALE WęGLANOWEJ
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SMUGI I LAMINY 
CHALKOZYNU  
W RUDZIE 
PIASKOWCOWEJ, 
CZęŚCIOWO 
UTLENIONE. 
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CZERWONE 
PLAMY  
W UTWORACH 
WęGLANO-
WYCH (STREfA 
ROTE fäULE)



43

MASYWNE, ZAbURZONE LAMINY CHALKOZYNU I KOWELINU

CHALKOPIRYT KRYSZTAŁY GIPSU
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NASKORUPIE-
NIA KOLOMOR-
fICZNE 
MARKASYTU  
Z bARYTEM
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MASYWNY 
CHALKOPIRYT  
Z bORNITEM
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NIEREGULARNE GNIAZDA CHALKOPIRYTU, CHALKOZYNU I 
ZASTęPUJĄCEGO GO DIGENITU W SKAŁACH WęGLANOWYCH 

MASYWNE OKRUSZCOWANIE CHALKOPIRYTEM, bORNITEM I 
CHALKOZYNEM, JAKO WYPEŁNIENIE SZCZELIN.

OKRUSZCOWANIE KOWELINEM W (?) W WAPIENIU 
ORGANOGENICZNYM 
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SIARCZKI 
żELAZA I MIEDZI 
Z bARYTEM
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MASYWNE 
OKRUSZCOWA-
NIE MINERAŁA-
MI SZEREGU 
TENNANTYT 
- TETRAEDRYT 
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ODCISK RYbY PALEONISCUS (?) W ŁUPKU MIEDZIONOŚNYM 

NASKORUPIENIA KOLOMORfICZNE MARKASYTU Z bARYTEM

OKRUSZCOWANIE CHALKOPIRYTEM W POSTACI LAMIN ORAZ CIENKICH 
SMUG ZGODNYCH Z LAMINACJĄ ŁUPKA MIEDZIONOŚNEGO. WIDOCZNE 
SPęKANIE WYPEŁNIONE CHALKOPIRYTEM. 

CHALKOPIRYT 

MASYWNE WYPEŁNIENIE CHALKOPIRYTEM W PIASKOWCU

MASYWNY bORNIT W żYLE KALCYTU
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KGHM Polska Miedź S.A.

ul. M. Skłodowskiej-Curie 48,
59-301 Lubin
tel. +48 767478 200

www.kghm.com

Autor zdjęć minerałów:  
Jakub Osadczuk
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