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Spotkajmy się we Wrocławiu

Dr inż. Tadeusz Zastawnik był dyrektorem naczelnym
KGHM w Lubinie w latach 1962-1975
1958-62 dyrektor inwestycji w Zjednoczeniu Górniczo-Hutniczym Metali Nieżelaznych,
1962-1975 dyrektor naczelny KGHM – przez 13 lat
pracy na tym stanowisku w Zagłębiu wybudowano
3 kopalnie „Lubin”, „Polkowice”, „Rudną” i rozpoczęto budowę 4. kopalni „Sieroszowice”.
Równolegle studiując, uzyskałem dyplomy:
w 1952 r.-inżynier budownictwa lądowego w Politechnice Śląskiej w Gliwicach,
w 1959 r.-uprawnienia z art. 362 prawa budowlanego do kierowania robotami budowlanymi i sporządzania projektów robót konstrukcyjnych i instalacyjnych,
w 1964 r.-magistra ekonomii w Wyższej Szkole
Ekonomicznej w Katowicach,
w 1968 r.-doktorat nauk ekonomicznych w Wyższej
Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu.
Za pracę społeczną i zawodową przyznano mi:
Złoty Krzyż Zasługi, Kawalerski Krzyż Orderu Odrodzenia Polski – za uruchomienie KGHM.
Dr Tadeusz Zastawnik

Moje curriculum vitae:
urodziłem się 16 marca 1922 roku w Trzebini. Ojciec mój był robotnikiem w hucie cynku, a w 1935
roku zginął w wypadku w pracy. Uczęszczałem do
gimnazjum w Chrzanowie, po zdaniu matury rozpocząłem naukę w Państwowej Szkole Przemysłowej
w Krakowie. Z chwilą wybuchu wojny, w 1939 roku
przerwałem naukę i poszedłem do pracy w kopalni
węgla kamiennego w Sierszy, jako robotnik dołowy,
gdyż w czasie okupacji hitlerowskiej musiałem utrzymać rodzinę – matkę i młodszego brata.
Po wojnie zostałem przez kopalnię urlopowany i skierowany do Śląskich Technicznych Zakładów
Naukowych w Katowicach, gdzie uzyskałem dyplom
technika. Od 15 września 1948 roku rozpocząłem
pracę w Zjednoczeniu Przemysłu Metali Nieżelaznych w Katowicach i pracowałem na różnych stanowiskach do 1975 roku:
1951-53 główny inżynier w kopalni „Konrad” w Iwinach do uruchomienia wydobycia,
1953-58 dyrektor naczelny w Centralnym Zarządzie
Kopalnictwa Rud w Katowicach,

Książka została wydana dzięki darowiźnie FPM

i Departamentowi Komunikacji
KGHM Polska Miedź S.A.
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Profesora Bolesława Krupińskiego wspomina
prof. inż. Wincenty Czechowicz, organizator Instytutu Górnictwa
Odkrywkowego na Politechnice Wrocławskiej
Był wybitnym człowiekiem, intelektualistą, tytanem pracy, wielkim patriotą, znawcą przemysłu
górniczego myślenia. Lubił i umiał z każdym
rozmawiać na różne tematy, a słuchanie Go należało do wielkiej przyjemności. Spotkałem go
w 1934 roku w kopalni „Rymer”. Los
tej kopalni był prawie przesądzony, miała
być zamknięta. Bolesław Krupiński,
jako nowy dyrektor kopalni, natychmiast rozpoczął kontrakcję, opierając się na rozpoznaniu aktualnych warunków i na ścisłej współpracy
z przedstawicielstwem
polskiej załogi, zyskując
od razu jej uznanie i sympatię. Swoim taktem i erudycją, umiejętnością
postępowania i argumentacją zawsze potrafił uspokoić
wzburzone temperamenty, oferując często w najbardziej krytycznym
momencie korzystne dla załóg rozwiązania.
Kopalnia „Rymer” osiągała coraz lepsze wyniki
i w niedługim czasie pod względem wskaźnika
wydajności i kosztów zajęła pierwsze miejsce
w gwarectwie. Dyrektor Bolesław Krupiński
mianowany został naczelnym dyrektorem Gwarectwa Rybnickiego i pełnił tę funkcję do września 1939 roku, kiedy został aresztowany i wywieziony do Buchenwaldu, dzieląc koszmarny
los obozowy z wieloma swoimi współpracownikami.
Przeniosę się wspomnieniami do bliższych czasów, w których Profesor Krupiński jako przewodniczący Państwowej Rady Górnictwa
swoim wysokim autorytetem odegrał ogromną
rolę w utworzeniu Wydziału Górniczego na Politechnice Wrocławskiej. Miał to być wydział
przygotowujący kadry inżynierskie dla górnictwa odkrywkowego, głównie dla górnictwa węgla brunatnego. Wielkie zasoby tego węgla mogły być udostępnione wyłącznie metodą odkrywkową, dawniej w Polsce mało znaną. Tworzenie

nowego Wydziału Górniczego szło bardzo
opornie. Były nie całkiem przekonywające
opory ze strony innej uczelni górniczej,
która podejmowała się wyszkolić dodatkowo
brakujące ilości adeptów górnictwa odkrywkowego znacznie mniejszym kosztem od kosztów
związanych z tworzeniem nowego wydziału. Propagatorzy studium we
Wrocławiu zdawali sobie sprawę, że nie chodzi o zmniejszenie kosztów, ale o nabór
lokalnych kandydatów,
już związanych z miejscowym środowiskiem, którzy po ukończeniu studiów zasilą i uzupełnią
niedobory kadr inżynierskich w peryferyjnych
kopalniach odkrywkowych Dolnego Śląska.
Decyzja zapadła na konferencji u wicepremiera Szyra
w obecności rektorów – Akademii Górniczo-Hutniczej prof. K. Żemaitisa, Politechniki
Wrocławskiej prof. Z. Szparkowskiego oraz
zastępcy przewodniczącego Komitetu Nauki
i Techniki wiceministra W. Czachórskiego,
prof. B. Krupińskiego – przewodniczącego
Państwowej Rady Górnictwa. Po przedstawieniu stanowisk oczy wszystkich uczestników
konferencji skierowały się na Bolesława Krupińskiego, który jak zwykle rzeczową i przekonywającą argumentacją poparł koncepcję Wrocławia, co stało się podbudową podjętej przez
wicepremiera decyzji.
Dla wychowanków rozpoczętego studium górnictwa odkrywkowego radosny był
dzień, gdy przywiozłem tę decyzję do Wrocławia. Jak trafna i słuszna była ta decyzja, świadczy rozwój tego wydziału obecnie.
Z „Życiorysu Bolesława Krupińskiego
Zasłużonego Górnika PRL”
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GEOCENTRUM

Wspomina dziennikarz Robert Jarocki, autor
książki „Z Niwki do Genewy”:
Czar słowa. Ten dar Krupińskiego opierał się na
solidnej wiedzy nie tylko fachowej, ale także
wielkiej wiedzy o ludziach, o ich różnych reakcjach psychicznych. Zauważyłem, że Krupiński
słowem posługuje się na różnych piętrach użyteczności.
Język codziennej pracy... jeśli tylko nie
był w złym nastroju, język jego telefonów, rozmów z przyjmowanymi ludźmi był szczególnie
ciepły, ujmujący, całkowicie antybiurokratyczny. Ale nawet gniewając się, a jak wiadomo
był naturą impulsywną, styl tego gniewu był z
gatunku swego szczery, nieudawany, pełny
prawdziwego oburzenia dotkniętego czymś człowieka. Oburzał się po ludzku na wszystko, co
wiązało się ze źle wykonaną pracą.
Drugie piętro to język wykładów i konferencji. Staroświecka elegancja słowa, dowcip,
poczucie humoru, połączone ze wschodniokresową malowniczością, logicznym rozumowaniem
inżyniera, kierownika, który zawsze dąży
do konkluzji, roboczego wniosku.
I ostatnie piętro to język wielkich, natchnionych przemówień do różnych audytoriów
krajowych i zagranicznych. Ja najbardziej poddawałem się czarowi rozmowy gawędziarskiej,
w małym gronie osób, kiedy wspominał lata
młodzieńcze.
2 grudnia 1972 roku, w kilka tygodni po
niespodziewanej śmierci Profesora, usłyszałem
raz jeszcze jego głos, tym razem z taśmy filmu,
którego był współautorem:
...Gdybym robił bilans życia? No cóż, mnie się
wydaje, że moim chlebodawcom ze mną zawsze
powodziło się dobrze. Mnie różnie. Raz gorzej,
raz lepiej, raz szczęśliwiej, raz tragiczniej. Ale
w sumie bilans nazwałbym dodatnim, ponieważ
prawdopodobnie są ślady mojej działalności
w górnictwie, w polityce górniczej, w nauce górniczej i środowisku.
Pięknie i dzielnie przeżył on swoje trudne
życie.

6 grudnia 2012 dokonano otwarcia nowoczesnego kompleksu edukacyjno-badawczego Politechniki Wrocławskiej przy ulicy Na Grobli. Koszt
budowy Geocentrum to prawie 70 mln złotych
współfinansowała Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżet państwa w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
lata 2007-2013.
Przeniesiono tu Wydział GGG czyli Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, a kieruje nim dziekan prof. dr hab. inż. Wojciech Ciężkowski, który
podczas otwarcia wystąpił w mundurze górnika. Natomiast do grona wykładowców tego wydziału dołączył dr inż. Herbert Wirth – prezes Zarządu KGHM
Polska Miedź SA w Lubinie i wygłosił odczyt w
todze.

Robert Jarocki jest dziennikarzem, autorem wielu książek, m.in. o prof. B. Krupińskim „Z Niwki
do Genewy’, Wydawnictwo Literackie, Kraków
1980.

Na zdjęciach jeden z budynków kompleksu i wizualizacja
kolejki będącej w planie na lata najbliższe.
Po prawej: dziekan w mundurze prof. dr hab. inż.
Wojciech Ciężkowski
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KGHM otworzył okno możliwości
Każda duża inwestycja zagraniczna jest również szansą na stymulację ekspansji otoczenia
firmy – np. współpracujących przedsiębiorstw,
uczelni i innych. Przejęcie przez KGHM złóż za
granicą stwarza takie szanse kilkudziesięciu polskim podmiotom życia gospodarczego i naukowego.
Przejęcie przez KGHM Polska Miedź SA kanadyjskiego koncernu górniczego Quadra FNX Mining
Ltd. w marcu 2012 r. było największą inwestycją
zagraniczną w historii Polski. Zmieniła ona także
pozycję KGHM na globalnym rynku. Całkowite
zasoby surowca, jakimi dysponujemy, wzrosły o
ponad 8,2 mln ton miedzi (tj. o blisko 30%) i uplasowały KGHM na czwartym miejscu na świecie.
Jednocześnie Polska Miedź stała się zdywersyfikowanym producentem metali, pozyskującym oprócz
produkowanych w Polsce miedzi i srebra oraz w
mniejszych ilościach renu, ołowiu, złota, selenu,
także nikiel, platynę, pallad, a w niedalekiej przyszłości molibden. Istotnie zwiększy się również
produkcja złota. Szczegóły tej transakcji są dobrze
znane. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na aspekt,
o którym nie mówi się wiele, a który – moim zdaniem – ma duże znaczenie dla strategii ekspansji
zagranicznej polskich firm. Każda duża polska inwestycja zagraniczna tego typu otwiera bowiem
swoiste okno możliwości dla kolejnych firm. Wielkość działań inwestycyjnych KGHM, a także skala
bieżącej działalności w Chile, Kanadzie oraz USA,
tworzą pole do współpracy z firmami inżynieryjnymi i producenckimi, a także ośrodkami akademickimi. Mogą one, partycypując w sukcesie dużej
polskiej firmy, poszerzyć swoją obecność na rynkach zagranicznych.
Herbert Wirth
Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
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DOLNY ŚLĄSK PRZYCIĄGAŁ GEOLOGÓW
W Polsce przed wojną baza surowcowa
rudy była niezwykle skromna. Od średniowiecza
ubogie rudy wydobywano jednak w Górach
Świętokrzyskich i w Tatrach. Po wojnie przejęliśmy górnictwo miedziowe na Dolnym Śląsku,
zlokalizowane w Miedziance, Głuszycy, Jugowicach, Szklarskiej Porębie i przede wszystkim na
obszarze niecki północnosudeckiej, gdzie rudy
miedzi odkryli
i eksploatowali Niemcy. Ale
były to rudy
ubogie.
W
okresie
prz ed wo je nnym najbliższe
okolice
Wrocławia
zostały przez
Niemców zbadane otworami wiertniczymi. Pierwszą
próbę
interpretacji budowy geologicznej monokliny przedstawił w 1932 roku Berger, a w 1939 roku inny
znany geolog niemiecki, specjalista w dziedzinie
poszukiwań złóż miedzi, Otto Eisentraut, wypowiedział się autorytatywnie w sprawie znalezienia łupków miedzionośnych, że skoro dolnocechsztyńskie łupki w okolicy Wrocławia zawierają tylko śladowe ilości miedzi, to wykluczone
jest występowanie bogatszych w miedź łupków
dalej na północ i północny zachód od Wrocławia. Na mapie geologicznej Brockampa z 1940
roku obszar monokliny sudeckiej jest białą plamą, co świadczy o braku wiedzy geologicznej
na temat tego obszaru.
Geolodzy z warszawskiego Państwowego
Instytutu Geologicznego w latach 1951-1953
w sposób szczegółowy przebadali łupki antrakozjowe, wykazujące obecność siarczków miedzi
w niecce śródsudeckiej od Okrzeszyna po Nową
Rudę, i zaprojektowane przez dr. Wyżykowskiego otwory wiertnicze w Gromadce – ale wyniki
tych badań nie dały pozytywnych rezultatów.

Jan Wyżykowski tłumaczył się dziennikarzom:
„Były chwile, kiedy mieliśmy poważny
dylemat: dać spokój czy szukać dalej? Poszukiwania i wiercenia badawcze to nie jest rzecz
tania. Człowiek łamał sobie głowę: a co będzie,
gdy nic się nie znajdzie? Pukaliśmy do kasy
państwowej. Dajcie nam pieniądze na badania,
a w odpowiedzi
słyszeliśmy pytanie: jakie macie
widoki?
A czy my mogliśmy dać gwarancję, że nie
zawiedziemy?
Nie ma takiego
miejsca na ziemi, gdzie nie
tkwiłyby ślady
pierwiastków.
Przy
analizie
dr Jan Wyżykowski, rok 1952 laboratoryjnej
są
wszędzie.
Tymczasem budowa kopalni kosztuje ciężkie
miliony, toteż zanim się na nią zdecydujemy,
musimy mieć absolutną pewność, że w tym
miejscu znajduje się złoże, które zwróci nam
poniesione koszty”.
Szeroki program badań na północ
od Sudetów rozpoczęli pracownicy Instytutu
Geologicznego dopiero na zamówienie rządowe. Prekursorem tych badań był profesor Józef
Zwierzycki.
W maju 1945 roku, natychmiast po kapitulacji Festung Breslau, do płonącego jeszcze
Wrocławia przybyła grupa naukowców,
aby tworzyć tu polską uczelnię. Był w tym gronie Józef Zwierzycki. Jego zadaniem było zabezpieczenie poniemieckich zbiorów geologicznych i zorganizowanie Katedry Geologii,
na uczelni, noszącej wówczas nazwę: Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu.
Józef Zwierzycki od wielu lat prowadził
badania naukowe w niezwykłych warunkach
i w niezwykłym czasie, bo podczas I wojny
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JÓZEF ZWIERZYCKI I JEGO WIZJE
światowej na wyspach Archipelagu Malajskiego
i w Nowej Gwinei, a podczas II wojny światowej w samym sercu Rzeszy Niemieckiej
– Berlinie. Aby wyjaśnić okoliczności tego pobytu Profesora w Berlinie, w centrum kraju,
który rozpętał i prowadził wojnę, należy rozpocząć od prehistorii, czyli od XIX wieku.
Niezwykłe losy Profesora zostały opisane
przez grono jego uczniów w
publikacji z 1988 roku, w 100lecie urodzin Józefa Zwierzyckiego. Z tej okazji na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła
się konferencja naukowa, której sponsorem był Kombinat
Górniczo-Hutniczy Miedzi w
Lubinie. Przedstawione 6-7
maja 1988 roku referaty został y
w ydruko wane
w nakładzie 200 egzemplarzy
w Zakładach Badawczych
i Projek tow yc h Miedzi
„Cuprum”.
Prof. Jan Tomaszewski:
„Od czasu moich studiów minęło blisko czterdzieści lat,
ale osoba Profesora Zwierzyckiego wciąż rysuje się wyraźnie w mojej pamięci. Nietrudno to zrozumieć.
Zasady, jakimi sam kierował się w życiu i w nauce, jego życzliwość, praktyczne rady, jakimi
chętnie nas obdzielał, jego nieustający entuzjazm geologiczny połączony z ogromem wiadomości wywarły wpływ na bardzo wielu młodych
geologów. Na jego intuicję geologiczną w wyjaśnianiu skomplikowanych problemów składały
się: rzetelna wiedza, ogromna praktyka z wielu
krajów i kontynentów, wyobraźnia, umiejętność
trafnego kojarzenia często odległych faktów
geologicznych, a ponadto śmiałość w formułowaniu koncepcji geologicznych, daleko sięgających”.
Głównym zagadnieniem naukowym, którym zajmował się profesor Zwierzycki we Wrocławiu, była geologia strefy przedsudeckiej,
a szczególnie cechsztyn. On właśnie, wbrew po-

glądom geologów niemieckich, przewidział
możliwość znalezienia w osadach cechsztynu
na północ od bloku przedsudeckiego złóż soli
i łupków miedzionośnych. Potwierdzenie
słuszności tych założeń nastąpiło nieco później.
Pośmiertnie został uhonorowany Zespołową
Nagrodą Państwową za wkład w odkrycie lubińskich złóż rud miedzi.
Kazimierz Urbański z Poznania:
Prof. Józef Zwierzycki
urodził się w polskiej rodzinie
12 marca 1888 roku w Krobi,
jako najstarszy z trójki dzieci
Anastazji i Ignacego. Kiedy
miał 13 lat, zmarł jego ojciec.
Matka postanowiła kształcić
syna w gimnazjum Kaiser
Wilhelm Schule zu Gnesen
i tam, w Gnieźnie, uzyskał
świadectwo dojrzałości.
Zwierzycki interesował się
naukami przyrodniczymi,
a zwłaszcza nauką o ziemi.
Od 1906 roku i aż do końca
studiów w 1913 roku był stypendystą działającego w Poznaniu Towarzystwa Pomocy Naukowej imienia Karola Marcinkowskiego dla Młodzieży
Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Postanowił
studiować górnictwo, a skłoniły go do tego wypadki w Inowrocławiu, gdzie część miasta runęła w otchłań ziemi, grzebiąc kilka domostw z
powodu zapadliska w miejscowej kopalni soli.
Jako jeden z nielicznych Polaków rozpoczął w Berlinie w roku 1909 studia wyższe
na Akademii Górniczej oraz geologię na Uniwersytecie im. Aleksandra Humboldta. Praktykę górniczą odbył w kopalni węgla kamiennego Hohenzollern (obecnie Szombierki) na Górnym Śląsku, a potem na dalekiej północy,
w Szwecji, za kołem podbiegunowym,
w odkrywkowej kopalni rudy żelaza, w miejscowości Kiruna. Tam spotkał się z robotnikami norweskimi i od nich nauczył się języka
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Odwiedzał Polskę podczas
urlopów w latach 1923, 1928
i 1931, wygłaszał odczyty,
publikował artykuły, także o spotkaniach z plemionami ludożerców
i ofiarował polskim muzeom kolekcje skamieniałości oraz mapy geologiczne. Został mianowany profesorem Politechniki w Bandungu,
a w 1933 roku dyrektorem całej holenderskiej służby geologicznej,
którą to funkcję sprawował do końca pobytu w Indiach Holenderskich,
czyli do 1 marca 1938 roku.
Jako pierwszy Polak prof. Józef
norweskiego. Wiele lat później znajomość Zwierzycki został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderem Oranje- Nassau przez Królową
tego języka ratowała mu życie.
Obronił doktorat w roku 1913 z filozo- Holandii
fii w zakresie geologii, a za radą promotora
Józef Zwierzycki wrócił do Polski i objął
ubiegał się o pracę w Indiach Holenderskich.
Jego oferta była dla Holendrów atrakcyjna stanowisko naczelnika Wydziału Nafty i Soli
Geologicznym
i 1 maja 1914 roku dr Józef Zwierzycki został w Państwowym Instytucie
geologiem-eksploratorem w służbie Indii Ho- w Warszawie, a także wraz z rodziną zamieszkał
lenderskich. Wypłacono mu zaliczkę w wyso- w gmachu instytutu. Prawie natychmiast rozpokości 3000 guldenów holenderskich, co pozwo- czął badania terenów naftowych i gazowych
Podkarpacia i zaprojektował
liło mu w całości zwrócić pieserię badań geologicznych
niądze za stypendium Towai wiertniczych w Karpatach.
rzystwu Pomocy Naukowej,
D yr ekt or I nst yt u t u
zakupić wyprawę potrzebną
prof. Karol Bohdanowicz
do tropików i zaprosić na bal
we wrześniu 1938 roku delegopożegnalny profesorów, rodziwał dr. Józefa Zwierzyckiego do Berlinę i kolegów. 29 czerwca 1914 roku
na na międzynarodową konferencję geolowsiadł na statek parowy w Hamburgu
i zdążył odpłynąć na Jawę w lipcu, zanim
giczną. Organizatorem konferencji był prof.
w Europie rozpoczęła się I wojna światoBentz, jego kolega jeszcze z czasu wspólnych studiów. Na konferencję przybyło
wa.
25 delegatów, ale podczas inauguracji
Jako badacz podróżował
panowało duże zdenerwowanie, bo lada
po archipelagu w dżungli, w trudnych warunkach klimatycznych,
chwila spodziewano się wybuchu wojsporządzał mapy i prowadził bany. Kiedy jednak 30 września 1938 roku ogłoszono wiadomość o ugodzie
dania występujących tam suHitler - Chamberlain, nastąpiło odprężenie.
rowców mineralnych. W roku 1920
kierował dużą grupą geologów podczas wypra- Wojna została czasowo zawieszona.
Geolodzy zebrani w Berlinie mogli udać
wy do Nowej Gwinei, w miejsca nieznane dotąd i niezbadane przez nikogo. W wyniku po- się na zaplanowane w ramach konferencji zwieszukiwań znaleziono tam tereny roponośne i dzanie niemieckiego zagłębia naftowego. Wyinne bogate złoża. Sporządzono mapy wysp cieczkę tę zorganizował dyrektor Instytutu Geopokrytych puszczą dziewiczą. W latach następ- logicznego profesor Bentz. A odnowienie stunych Zwierzycki prowadził badania wulkanów, denckiej znajomości okaże się niezwykle ważne
dla Zwierzyckiego, bo obaj geolodzy, Polak
czynnych na Archipelagu Malajskim.
8
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i Niemiec, znów spotkają się w Berlinie w lipcu 1942 roku, w warunkach niezwykłych.
1 września 1939 roku zaczęła się wojna,
a 5 września na polecenie władz część personelu Państwowego Instytutu Geologicznego z dyrektorem prof. Karolem Bohdanowiczem
otrzymała polecenie ewakuacji do Lwowa. Józef Zwierzycki pozostał w Warszawie i miał
za zadanie ochronę Instytutu.
28 września Warszawa skapitulowała
i weszły wojska niemieckie. Kolejne jednostki
zaczęły przejmować ważne obiekty w Warszawie. Aby chronić instytut już w pierwszych
dniach października dr Zwierzycki udał się
wprost do komendanta niemieckiego miasta
generała Conrada von Cochenhausena i przedstawił się jako ktoś, kto ma obowiązek strzec
przed rabunkiem tak ważną instytucję naukową. Generał zainteresował się sprawą, polecił
wydać stosowny dokument chroniący obiekt
i zawiadomił o tym Berlin. Wkrótce przybyli
z Berlina geolodzy zabezpieczyli Instytut,
a kierownictwo placówki objął Niemiec, geolog dr Brinkmann. Instytut pod niemieckim
nadzorem funkcjonował i kilkadziesiąt osób
z personelu szkół wyższych miało zatrudnienie
i chleb. Co więcej, dr Sujkowski, petrograf,
w piwnicy zorganizował pracownię chemiczną,
gdzie dla podziemia były sporządzane materiały bojowe, a inny współpracownik dr. Zwierzyckiego—Stanisław Walenta, kartograf, dostarczał też mapy.
W nocy z 28/29 kwietnia 1941 roku
dr Józef Zwierzycki został aresztowany, a miesiąc później z Pawiaka wysłany do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie otrzymał
numer 16752. Tam podczas apelu więzień
Zwierzycki usłyszał pytanie: kto zna język norweski? Zgłosił się i jako tłumacz został zatrudniony w biurze obozowym, bowiem przysłano
transport więźniów z Norwegii, a żaden z więźniów nie znał języka niemieckiego.
Niespokojna o los męża Jadwiga Zwierzycka nawiązała kontakt listowny z profesorem Bentzem w Berlinie, a ten rozpoczął starania o zwolnienie z obozu geologa, którego wiedza może być użyteczna w poszukiwaniach
nafty w Karpatach. Pismo o zwolnienie z obozu w Auschwitz więźnia nr 16752 podpisali
także inni niemieccy profesorowie: Brockamp,

Fuldy, Lotze i Seitz. Ostatecznie dr Zwierzycki
przebywał w obozie trzynaście miesięcy. W kartotece pod datą 3 lipca 1942 roku jest adnotacja
„Z obozu przeniesiony jako więzień polityczny”.
Przewieziony do Berlina, przebywał w berlińskim więzieniu do 18 lipca, a potem co tydzień
miał się meldować w gestapo. Już w cywilnym
ubraniu zjawił się w budynku Reichsamt fur Bodenforschung przy Inwalidenstrasse nr 44a,
gdzie czekał na niego prof. Bentz. Panowie dali
sobie uroczyste słowo honoru, że prof. Bentz będzie bronił dr. Zwierzyckiego podczas wojny
i może liczyć na wzajemność w wypadku przegranej przez Niemców. Doktor otrzymał przydział pracy z pensją 675 marek miesięcznie
i wyznaczono mu zadania. Miał opracować
słowniki techniczne z geologii i tłumaczyć zagraniczne prace naukowe. Mając dostęp do opracowań geologicznych w języku niemieckim, śledził nowinki techniczne i czytał opracowania na
temat geologii ziem na wschód od Odry i Nysy
Łużyckiej. Wiedzę tę wykorzysta po wojnie,
pracując na uniwersytecie we Wrocławiu i prowadząc badania dolnośląskich ziem.

Aby wykorzystać wiedzę polskiego geologa postanowiono go wysłać w Karpaty, oczywiście pod eskortą, tam miał wskazać tereny roponośne. Podczas tej podróży, a był to już rok
1944, wybuchło powstanie w Warszawie. Profesor skorzystał z nieuwagi eskorty i zbiegł. Resztę wojny przeczekał u Zofii i Kazimierza Maślankiewiczów w Krakowie.
Po wyzwoleniu Krakowa Uniwersytet Jagielloński od razu wznowił działalność i szybko
osiągnął wysoki poziom nauczania. Dr Zwierzycki wykładał tam wulkanologię, a po wznowieniu kursów na Akademii Górniczej został
wykładowcą z geologii naftowej.
9
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W czasie wojny pokazały się poważne artykuły.
Ja się tym trochę interesowałem i dotarłem
do materiałów trudno dostępnych, gdzie były
przesłanki paleograficzne wynikające z rozkładu
lądów i mórz. Wskazywano na wał przedsudecki
jako możliwą lokalizację złóż miedzi, które istniały i istnieją do dziś w tej niecce wewnętrznosudeckiej (kopalnia „Konrad”). Więc niemieckie
dane co do tego były. Również prof. Józef Zwierzycki, ogromnie doświadczony geolog
i bardzo dla mnie sympatyczna postać, a także
prof. Adam Tokarski, który również badał i opiOpowiada prof. dr Antoni Kleczkowski:
sywał ten teren – mieli pewne wnioski odnośnie
(były rektor AGH):
Zobaczyłem Wrocław zaraz po wojnie. do złóż miedzi ze swych badań. Wyżykowski
To jest fotografia ze słynnej Auli Leopoldiny jednak był tym, który to potrafił śmiało i jasno
z uroczystości otwarcia pierwszego roku aka- powiedzieć i lepiej udowodnić na podstawie
demickiego. Pojechaliśmy z Krakowa z pocz- wierceń Państwowego Instytutu Geologicznego,
tem sztandarowym naszej studenckiej organi- którego był pracownikiem. Tak mniej więcej
zacji – wrocławski Uniwyglądały według
mnie te przesłanki do
wersytet nie tylko nie
określenia, komu się
miał sztandarów, nie
miał też bibliotek, pranależy pierwszeństwo
cowni naukowych, ale
jako odkrywcy.
miał już studentów i
wybitnych uczonych.
Opowiadają ucznioCenne dla mnie zdjęcie
wie profesora Józefa
to pochód udający się
Zwierzyckiego:
do gmachu. Wyraźnie
Prof. Tadeusz Gunia
Warunki
pracy
widoczny jest nasz
sztandar, a ten młodzieniec po prawej przy na uczelni po wojnie były wyjątkowo trudne.
Pomieszczenia nieogrzewane, brak szyb
sztandarze to ja.
Oddałem uczelni wrocławskiej kawałek w wielu oknach, uszkodzona instalacja sanitarna,
swojego życia, wykładając tam geologię inży- brak światła. Zachowało się w archiwalnych donierską w latach pięćdziesiątych, tuż po moim kumentach pismo profesora do Jego Magnificendyplomie. Wrocław jest mi bardzo bliski i dla- cji Rektora, w którym przedstawił katastrofalną
tego tak chętnie przyjeżdżałem potem latami sytuację lokalową Instytutu Geologicznodo Cuprum. Pamiętam, jak wyglądał dworzec mineralogicznego oraz prośbę o pilne dokonanie
wrocławski o piątej rano, bo o tej porze przy- niezbędnych remontów.
Zakład Geologii Stratygraficznej kierojeżdżałem z Krakowa.
Na uniwersytecie razem z moim przyja- wany przez prof. Zwierzyckiego prowadził
cielem prof. Maślankiewiczem mieliśmy oka- w tym czasie zajęcia dla studentów z trzech wyzję spotykać się z profesorem Zwierzyckim. działów: Wydziału Nauk Przyrodniczych,
Słuchaliśmy jego opowieści o Dalekim Wscho- Wydziału Rolniczego oraz Wydziału Budowlanego. Łącznie dla 400 studentów. W miarę oddzie, gdzie spędził wiele lat.
Rozmawialiśmy także o odkryciu, które- budowy kraju po zniszczeniach wojennych
go dokonał mój kolega Jan Wyżykowski. Zwy- wzrastało zapotrzebowanie na geologów i rosła
kle odkrycia nie mają jednego ojca. Prawdę liczba studentów na tym kierunku. Profesor wymówiąc – chociaż jest to niepatriotyczne kładał w tym czasie geologię stratygraficzną,
– pewne przesłanki tego, co jest ciekawe w tym geologię gospodarczą, geologię regionalną świaprzedsudeckim cechsztynie, były niemieckie. ta oraz hydrogeologię. Jego wykłady cieszyły się
W Krakowie, oszczędzonym podczas
działań wojennych, gromadzili się pracownicy
naukowi ze wszystkich przedwojennych ośrodków, Kraków był „zatłoczony” uczonymi
z uniwersytetów Warszawskiego, Lwowskiego,
Wileńskiego i innych. Każdy szukał dla siebie
zajęcia i perspektyw na przyszłość. Warszawa
była martwa i w gruzach. Zaczęto w Krakowie
organizować chętnych na wyjazd do Wrocławia, który do końca wojny był twierdzą.
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bo polska geologia jest w cenie i musicie się
uczyć obcych języków”. Zawsze był wesoły
i żartował podczas wykładów, ale potem w
swoim gabinecie godzinami studiował mapy
porozwieszane od sufitu. Na stołach miał setki
różnych próbek skalnych, układał je według
własnego pomysłu, zapewne według następstw
warstw o danym profilu czy przekroju. Swoim
przykładem uczył nas pracowitości, wytrwałości, szukania rozwiązań odważnych. Dlatego
wielu geologów uznaje właśnie jego za odkrywcę miedzi na Dolnym Śląsku, bo to on
wskazał miejsca, gdzie należy jej szukać. A to
jest najistotniejsze w geologii.

zawsze wielkim uznaniem, tym bardziej że nie
było podręczników. Fascynacja problematyką
poszukiwań ropy naftowej i innych minerałów
udzielała się studentom, którzy podejmowali
pracę w tych kierunkach. Wielu trafiło do górnictwa.
Prof. Andrzej Grodzicki
Profesor był dla nas autorytetem moralnym. Urodzony pod zaborami, do końca życia
zachował wielki patriotyzm i miłość do Ojczyzny. Pracując na Dalekim Wschodzie, często
odwiedzał Polskę, a po przejściu na emeryturę,
gdy mógł spokojnie korzystać z życia, przyjechał do Polski, aby objąć odpowiednie stanowisko i móc z pożytkiem dla kraju wykorzystywać swoją ogromną wiedzę. Nieraz opowiadał
nam o swoich przeżyciach wojennych,
o pobycie w obozie koncentracyjnym i o przeżyciach w konspiracji. Mówił też o pierwszych
ciężkich czasach po wojnie, gdy jako pionier
Ziem Zachodnich organizował we Wrocławiu
życie naukowe.
Miał ogromne poczucie humoru, ujawniało się to wtedy, gdy kultura i maniery dżentelmena spotykały się z brutalnością czasów
wojny i częstymi nonsensami okresu powojennego. Wychodziły z tego sytuacje jak z filmów
Barei. Nigdy ich nie zapomnę.

Prof. Jan Tomaszewski
Uniwersytet Szczeciński
Jeszcze w latach czterdziestych w różnych wypowiedziach, a także podczas wykładów profesor Zwierzycki dzielił się z nami
swoimi poglądami, mówiąc, że na obszarze
rozciągającym się w kierunku północnym i północno-zachodnim od Wrocławia w utworach
cechsztynu zalegających w głębi można się
spodziewać występowania soli potasowych,
bituminów i rud miedzi. Było to dla nas wówczas szokujące, bo patrząc na monotonny krajobraz Niziny Śląskiej, pokryty wielkiej miąższości osadami czwartorzędu, trudno było wyobrazić sobie występujące głęboko złoża cennych kopalin. Znajomość wgłębnej budowy
geologicznej tego obszaru była znikoma, z wyjątkiem fragmentu, jakim były najbliższe okolice Wrocławia i sam Wrocław. Kilka wierceń
wykonanych przez geologów niemieckich dostarczyło trochę informacji o występujących
tu seriach skalnych. W tym kontekście trzeba
ocenić bardzo wysoko śmiałość koncepcji Profesora, a zarazem jej logiczne uzasadnienie.
Profesor Zwierzycki stale zachęcał mnie
do rozpoczęcia wierceń, gdy po ukończeniu
studiów rozpocząłem pracę przy poszukiwaniu
i dokumentowaniu złóż rud miedzi w osadach
cechsztynu. Profesor obszar tzw. Niecki Północno-Sudeckiej, czyli okolic Iwin, Grodźca,
Złotoryi, Nowego Kościoła i Lwówka, nazywał
„przedpolem wału podsudeckiego” lub „gdzieś
w okolicy Głogowa”.
Ja bardzo się przejąłem tymi sugestiami
Profesora i w swoich sprawozdaniach dla mo-

Dr Stanisław Kościelniak
Profesor Zwierzycki potrafił godzinami
barwnie opowiadać i podczas wykładów sala
co jakiś czas wybuchała śmiechem. Kiedyś
wspomniał, że pracując dla Holendrów na wyspie Jawie, miał do swojej wyłącznej dyspozycji samochód, a były tam tylko dwa auta. Ten
drugi należał do gubernatora wyspy. Profesor
skomentował, że na Uniwersytecie we Wrocławiu w samym tylko uniwersyteckim Studium
Wojskowym jest 16 samochodów, „ale ja muszę chodzić piechotą.” Pamiętam dokładnie
jeszcze inne wypowiedzi: „Przychodzą do
mnie – mówił – aby na cześć I Maja znaleźć im
ropę naftową i koniecznie bardzo duże złoża,
a ja im odpowiadam, że potrzebne mi kilka milionów na wiercenia i badania, to wtedy pokażemy, co potrafi polska geologia!”.
Apelował do nas: „Uczcie się stratygrafii, wtedy polski geolog z wykształceniem
znajdzie pracę na wszystkich kontynentach,
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ich przełożonych z ówczesnego Centralnego
Zarządu Kopalnictwa Rud Nieżelaznych usiłowałem nakłonić ich do rozpoczęcia wierceń
zgodnie z propozycjami Zwierzyckiego. Spotkałem się ze zdecydowaną odmową. Kierujący
wówczas górnictwem rud nieżelaznych wiceminister W. Czachórski krótko oświadczył,
że mam prowadzić wiercenia w okolicy Bolesławca. Ustąpiłem, ale nie całkiem, bo w niedługim czasie, po niepowodzeniach poszukiwań złóż rud miedzi w czerwonym spągowcu
Niecki Śródsudeckiej, zespół geologów z Państwowego Instytutu Geologicznego zmienił teren prac zgodnie ze wskazaniami, jakie otrzymał od profesora Zwierzyckiego.
Profesor Zwierzycki nie uznał bowiem
ocen niemieckich geologów za autorytatywne.
Miał swoją koncepcję, opartą na własnych, bogatych doświadczeniach. Doskonale znał z literatury wykształcenie cechsztynu w Europie,
a w szczególności profile cechsztynu w Niemczech. Był pierwszym z polskich geologów,
który rozpoczął badania formacji cechsztyńskiej w Sudetach i na przedsudeciu. Badania te
zostały uwieńczone później wspaniałymi wynikami.
Przewidując możliwość występowania
w utworach cechsztynu cennych kopalin soli
potasowych, bituminów i rud miedzi opracował
Zwierzycki w 1947 roku nowe syntetyczne uję-

cie budowy geologicznej obecnego obszaru monokliny przedsudeckiej i Niżu Polskiego. Pogląd
odnośnie do możliwości występowania cennych
surowców w cechsztynie rozwinął w pracy z roku 1951: „Sole potasowe na północ od Wrocławia”. W tej pracy na stronie 22. napisał: „Na
północno-wschodnim skrzydle wału przedsudeckiego istnieją warunki bardziej zachęcające do
badań i wierceń poszukiwawczych. Przede
wszystkim znajdują się w głębi dostatecznie grube łupki bitumiczne w dolnym i górnym cechsztynie, a łupki bitumiczne to synonim łupków
miedzionośnych.
W świetle przedstawionych faktów możemy zgodnie z prawdą stwierdzić, że koncepcje
Zwierzyckiego oraz jego projekty i badania były
nie tylko pierwszym poważnym impulsem do
prowadzenia badań w strefie przedsudeckiej, ale
stanowiły naukową podstawę ich realizacji. Zostało to właściwie ocenione. Profesor Józef
Zwierzycki został laureatem Zespołowej Nagrody Państwowej stopnia I za odkrycie i udokumentowanie złoża rud miedzi, niestety już pośmiertnie. Wśród nas, geologów, którzy uczestniczyli w mniejszym lub większym zakresie
w tych działaniach lub obserwowali je z bliska
istnieje potrzeba przypomnienia tych spraw
młodszym kolegom, tak aby pamięć o naszym
wybitnym nauczycielu stale trwała.
Barbara Folta, Sebastian Ottenbreit

GEOLODZY W SŁUŻBIE POLSKIEJ MIEDZI
Wyróżnieni tytułami honorowego dyrektora generalnego górniczego: Stanisław Downorowicz i Kazimierz
Dubiński w towarzystwie prezesa KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie – Herbera Wirtha (pierwszy po
lewej) i głównego geologa kraju – Jacka Jezierskiego (pierwszy po prawej).
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OKiS od 10 lat organizuje wystawy

Znad Dunaju, Wełtawy i Wisły

Bronisław Kowalewski,
kierownik artystyczny
Spotkań Wyszehradzkich

wystaw, natomiast w tym roku na I sympozjum
poszerzone
oceny
naszego
dorobku
konfrontowaliśmy
ze
spojrzeniami
osób
niezwiązanych z nami, takich jak np. Sebastian
Mikołajczak - pracownik naukowy i organizator
miedzynarodowych sympozjów na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu czy Anna Beata
Wątróbska-Wdowiarska - medalierka prowadząca
w
zeszłym
roku
szkolenie
medalierów
w Damaszku, tuż przed wybuchem krwawej wojny
domowej w Syrii.
Najważniejsze, że tegoroczna wystawa należy do jednej z najlepszych od początku
naszych prezentacji, co świadczy o bardzo wysokim poziomie
artystów naszej części Europy,
zajmujących się medalierstwem
i rzeźbą. Cieszy szczególnie, że
prezentowane
na
początku
wystawy
dzieła
Urszuli
Walerzak
i
Waldemara
Kotowicza
wyróżniają
się
niezwykłą urodą i śmiało
konkurują
z
pozostałymi
pracami sześciu wybitnych
artystów: Ondreja Ďuriana,
Imricha Svitany ze Słowacji,
Jiřeho Dostála i Jiřeho Seiferta z
Czech oraz Tibora Budahelyi
i Pétera Szanyi z Węgier.

W tym roku zakończyła się X, jubileuszowa
wystawa „Znad Dunaju, Wełtawy i Wisły.
Medalierzy i ich dzieła“, odbywająca się w ramach
Spotkań Wyszehradzkich, organizowana przez
Ośrodek Kultury i Sztuki oraz Muzeum Miejskie
Wrocławia i partnerów z Czech, Słowacji i Węgier.
Na premierę XI edycji tej wystawy
we wrocławskim Arsenale Miejskim przybyła
wyjątkowo liczna
publiczność.
Wystawie
towarzyszyło sympozjum, które
pokazywało
tradycje i szkoły medalierskie w
kolekcjach
partnerów
współorganizujących wystawy
przez minione jedenaście lat,
na którym rozważano, czy
w tym czasie można mówić
o
przemianie
formy
prezentowanych dzieł.
Zasadniczym
nurtem
sympozjum
było pokazanie
naszych wystaw na tle działań
artystycznych organizowanych
przez
partnerów:
Muzeum
Miejskie Wrocławia, Slovacke
Muzeum w Uherském Hradišti,
Muzeum Monet i Medali
w Kremnicy oraz Węgierski
Związek Artystów Plastyków w
Budapeszcie.
W
katalogu
zeszłorocznej
wystawy
Miladá
Frolcova
i Daniel Kianička oceniali
artystyczną wartość naszych

Bronisław Kowalewski
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Once again, medallists from the Czech Republic, Slovakia, Hungary and Poland meet in Wroclaw to present
their works at the 11th edition of the exhibition From
the Danube, the Vitava and the Vistula. Medallists and
Their Works.
The idea of the exhibition is simple and, through the
past years, has been accepted both by the artists and by
larger and larger audience. Two artists from each of the
countries – the Czech Republic, Slovakia, Hungary and
Poland
– present 25 medals and small sculptures created in recent years. Each year, this gives a unique opportunity to
present about 200 works which can be seen in more
recent styles.
The following artists participate at the current, 11th edition of the exhibition: JiriSeifert (1932-1999) – the
Czech Republic, Tibor Budahelyi – Hungary, Peter
Szanyi – Hungary, Imrich Svitana – Slovakia, Ondrej
Duran – Slovakia, Urszula Walerzak – Poland, Robert
Kotowicz – Poland.
Creating so small work of art as a classic medal is a
great challenge for each artist. In requires not only
imagination and sensitivity, but also a proper technique
and patience. Nowadays, the need for new formal solutions, themes, techniques and materials is becoming
increasingly common. Apart from official medal art,
designed to specific
order, a trend of independent art has become a regular
element.
All of these trends are reflected at the current exhibition
From the Danube, the Vitava and the Vistula. Medallists and Their Works. The 11th edition.

Mała forma rzeźbiarska, a zwłaszcza medalierstwo, jest pomostem łączącym sztukę i rzemiosło
bardziej niż jakakolwiek inna dziedzina dzisiejszej
rzeźbiarskiej działalności. Wykonanie modelu, odlanie go w trwałym materiale i precyzyjna obróbka pozwalają artyście wykazać się kunsztem. Znajomość
technologii, znakomity warsztat rzemieślniczy, wirtuozeria finalnej realizacji, które towarzyszą idei, są jej
integralną częścią.
Medale, plakiety, dzieła sztuki małych rozmiarów,
w których precyzja wykonania w całej pełni objawia
fachowość artysty, nie są li tylko pokazem mistrzowskiego opanowania formy i możliwości tworzywa,
ale i oznaką, czymś na podobieństwo żywego ustroju,
w którym wyczuwalny jest puls współczesnego
świata.
Barbara Kozarska-Orzeszek
Anna Bujak
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Sztuka medalierska towarzyszy nam o
zarania dziejów. W swojej historii zawsze była
związana z najwyższą władzą państwową,
stanowiła dokument swoich czasów, a często
pełniła też funkcję reprezentacyjną, jako że
uczestniczyła w tworzeniu nie tylko waluty
metalowej, lecz także insygniów, symboli
państw. Współcześnie medalierstwo nie
odgrywa już wyłącznie oficjalnej roli.
Zwłaszcza odlewane medale często nie są
podporządkowane konkretnemu celowi
użytkowemu i dają artyście możliwość
indywidualnej ekspresji, stając się jego
najbardziej intymną wypowiedzią. Ich twórcy
wyrażają się zgodnie ze swym wewnętrznym
usposobieniem i zainteresowaniami, ale też
i tendencjami społecznymi. Pojawiają się więc
tematy historyczne, inspiracje literaturą,
muzyką, przyrodą. Motywy mitologiczne
i biblijne reprezentują często ponadczasowe,
uniwersalne problemy ludzkie, są wyrazem
obaw o przyszłość. Aktualnym tematem dzieł
pozostają też postać ludzka i portret. O barwnej
różnorodności współczesnego medalierstwa
świadczą wystawy Znad Dunaju, Wełtawy
i Wisły, organizowane przez wrocławskie
Muzeum Miejskie, Ośrodek Kultury i Sztuki
oraz inne instytucje poszczególnych krajów
Grupy Wyszehradzkiej.

Medailérské umění nás provází už od
počátku dějin. Ve své historii vždy bylo
součástí nejvyšší státní reprezentace, dobovým
dokumentem a často i mezinárodním
vyslancem, protože kromě kovové měny se
podílí na tvorbě státních symbolů, insignií.
V současnosti nehraje výhradně oficiální roli.
Zejména litá medaile nebývá svázána
s konkrétním zadáním a dává umělci možnost
vyjádřit vlastní pocity. Stává se jeho
nejniternější výpovědí. Každý z tvůrců se
projevuje podle vnitřního založení, zájmů
i společenského směřování. Objevují se zde
náměty historické, inspirace literaturou,
hudbou, přírodou. Mytologická a biblická
témata zastupují často lidské problémy, které
mají všeobecnou platnost v prostoru a čase,
vyjadřují obavy nad příští existencí. Rovněž
figura a portrét nepřestávají být aktuálním
tématem. O názorové pestrosti současné
medaile vypovídají také výstavy Znad Dunaju,
Weltawy i Wisly, které organizuje wroclawské
Muzeum Miejskie, Osrodek kultury i Sztuki
a další instituce a organizace jednotlivých zemí
Visegradu.
Milada Frolcová

Milada Frolcová
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OŒRODEK KULTURY I SZTUKI WE WROC£AWIU
Instytucja Kultury
Samorz¹du Województwa Dolnoœl¹skiego
Rynek-Ratusz 24,
51-101 Wroc³aw, Poland

Na zdjæciu: Piotr Borkowski - dyrektor OKiS,
Bronis³aw Kowalewski, Barbara Kozarska-Orzeszek

tel. 71 344 28 64
e-mail:okis@okis.pl, www.okis.pl,
www.facebook.com/OKiSWroclaw
www.youtube.pl/OKiSWroclaw

Oœrodek Kultury i Sztuki we Wroc³awiu istnieje prawie 40 lat. Organizowaliœmy wiele
znacz¹cych imprez kulturalnych, choæby Miêdzynarodowy Festiwal Oratoryjno-Kantatowy
„Wratislavia Cantans”, Festiwal Piosenki Aktorskiej, Festiwal Henryka Wieniawskiego
w Szczawnie-Zdroju, miêdzynarodowy festiwal Maj z Muzyk¹ Dawn¹ oraz plenerowe
widowiska operowo-operetkowe w okolicach Kudowy-Zdroju. Dowodem na o¿ywion¹
dzia³alnoœæ OKiS-u s¹ wydawnictwa fonograficzne, katalogi wystaw monograficznych
i zbiorowych.
Jesteœmy organizatorem najstarszego na œwiecie festiwalu monodramów Wroc³awskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora „Wrostja”, a tak¿e Ogólnopolskiego
Festiwalu Teatrów Jednego Aktora.
Realizujemy wiele projektów z dziedziny malarstwa, rzeŸby i szk³a artystycznego.
Od 2008 roku jesteœmy organizatorem Pleneru i Sympozjum Szk³a Artystycznego
"EKOGLASS Festiwal”. Propagujemy twórczoœæ Stanis³awa Nitki, Krzysztofa Bednarskiego,
Natalii LL, Wies³awa Hudona, Ludwiki Ogorzelec, Anny Szpakowskiej-Kujawskiej, Lecha
Twardowskiego, Jana Bortkiewicza, Andrzeja Batora, Andrzeja Dudka Dûrera i Stanis³awa
Dró¿d¿a. Wystawy organizujemy w renomowanych galeriach wielu miastach w Polsce
i zagranic¹: w galeriach Mûcsarnok w Budapeszcie, Muzeum Narodowe w Bukareszcie,
Galeria Guardinii w Berlinie, Modem w Debreczynie, Muzeum Narodowe w Kownie.
Koordynujemy wydarzenia integruj¹ce twórców z krajów Grupy Wyszehradzkiej,
a tak¿e z regionami Europy (Alzacja, Dolna Saksonia, Obwód Leningradzki, Obwód
Kirowogradzki). Jesteœmy organizatorem uroczystoœci wrêczenia polsko-niemieckiej
Nagrody Kulturalnej Œl¹ska Kraju Dolnej Saksonii. Realizujemy projekt edukacji osób
niepe³nosprawnych, „Dolny Œl¹sk Pe³en Historii" i filmy „Riese- tajemnice wykute w skale”,
„Jaœniej i cieplej. Historia gazownictwa na Dolnym Œl¹sku”, „Daisy- wspomnienie minionego
œwiata", „Ziemia L¹decka - wêdrówki po miejscach niezwyk³ych", „Opowieœæ o Zamku
na Skale", „Srebrny lew – wêdrówki po Bystrzycy K³odzkiej", „Twierdza K³odzka", „MariannaKrólowa Kotliny". Jesteœmy wspó³wydawc¹ miesiêcznika „Odra”, a za poœrednictwem
Centrum Informacji Kulturalnej s³u¿ymy nieustann¹ pomoc¹ i jesteœmy blisko ludzi.
Otrzymaliœmy wiele nagród za dzia³alnoœæ i mamy nadziejê, ¿e nie raz bêdziemy goœciæ
Pañstwa na naszych wydarzeniach kulturalnych.
WSPÓ£PRACA PRZY WYDANIU NUMERU - Oœrodek Kultury i Sztuki we Wroc³awiu

Na ok³adce: fotografie Julki i Sebastiana z Wroc³awia, stadionu w Lubinie, miedziowe medale
(Energia i Metamorfozy)Ondreja Duriana ze S³owacji z wystawy Medalierzy
i ich dzie³a OKiS i Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wroc³awiu w ramach Spotkañ
Wyszehradzkich.

i w Lubinie
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