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Sprawozdan ie z v,ryjazdu studyj nego
Zebnydowa - zreku ltywowan a ko pal n ia il6w kam io n kowych i ceram i cznyc h

Tematem wiod4cym wrzyly studyjnej w kopalniach,,Zebrzydowa" (zlikwidowanej)

i ,,Zebrzydowa Zach6d" (czynnej, czgSciowo zrekult).wowanej) bylo om6wienie problem6w

rekultywacji teren6w pog6rnrczych, z uwzglgdnieniem najlepszych dostgpnych technik tj.

w spos6b efektywny ibezpieczny,zposzanowaniem zasadzt6wnowazonego rozwoju. Miejsce

spotkania wybrano nieprzypadkowo, gdyz rejon migdzy Boleslawcem, a Zgorzelcemjest juZ

od stuleci tradycyjnym zag)gbiem wydobycia i przetw6rstwa il6w ceramiki szlachetnej,

kt6re to surowce - eksploatowane tak odkrywkowo, jak i podziemnie (Bolko i Janina) -
stanowi4 dla rekulfwacji szczeg6lne wyzwanie. Gospodarzem spotkania byia sp6lka

Ekoceramika z Boleslawca, kt6rej szefostwo (w osobie Czlonka Zarz4d i Kierownika Ruchu

Zal<ladu G6rniczego) udzielilo wyczerpuj4cych informacji o funkcjonowaniu przedsigbiorstwa.

L4cznie w spotkaniu wziglo ldzial25 os6b (patrz zal4czona lista). Szczeg6lowy program

przedstawiono w o s obny m zalqczniku.

Rys. 1. Logo firmy Ekoceramikn Sp. z o.o.

Pierwszego dnia, po powitaniu i przedstawieniu uczestnik6w wizyty przez Pani4

Mirandg Ptak i Pana Roberta Podolskiego (Okrggowy Urz4d G6rniczy we Wroclawiu),

Pana Waldemara Kalmierczaka (Urz4d Marszalkowski Wojew6 dztwa Dolnodl4skiego) oraz

Pani4 Ewg Kaczmarczyk (Siichsisches Oberbergamt we Freibergu) wysluchano interesuj4cego

wykladu Pana Andrzeja Piotrow, kt6ry zaprezentowal budowg geologiczn4 tzw. niecki

Zadanie 1: Wsp6lnv rozw6i kompetencii
Orqanizator: Okreoowv Urzad G6rniczv we Wroclawiu
Uczestnicy: Wy2szy Urzqd G6rniczy w Katowicach

Okrggowy Urzqd Gorniczy we Wroclawiu
Urzqd Ma rszaNkows ki Woj ew6dztwa Do I n o6lqskieg o
Sdchsisches Oberberqamt we Freiberqu

I nstytucja towa rzyszqca
na mieiscu: Ekoceramika Sp. z o.o

Rozpoczgcie: 9 oa2dziernika 2018 r
Zakoficzenie: 10 oa2dziernika 2018 r

Miejsce wydarzenia: Hotel Garden w Boleslawcu, Zaklady G6rnicze Zebrzydowa
(czvnnv i zlikwidowanv)
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p6lnocno-sudeckiej oraz historig i aktualn4 dzialalnoii przedsigbiorstwa Ekoceramika,

ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem rekultywacji i ochrony Srodowiska oraz zwi4zanych z tym

wyzwah naturalnych (zwlaszcza wodnych), technicznych i prawnych. Wyklad kontynuowany

byl po przerwie, kiedy to znalazLo sig miejsce tak2e napT4ania i dyskusjg.

Fot. L Rozpoczgcie spotkaniaw sali

konferencyj nej Hotelu Garden

Fot. 2. Prezentacja budowy

geologicznej regionu

(Pan A. Piotr6w, Ekoceramika)w Boleslcmcu

(Pani M. Ptak, OUG IVroclaw)

Po lunchu udano sig do ,,Zywego Muzeum Ceramiki" w Boleslawcu, gdzie uczestnicy

zapoznali siQ z technologi4 produkcji znanych na calym niemal Swiecie wyrob6w

ceramicznych.

Fot. 3., 4. i 5. Kolejne etapy produkcji wyrobdw gotowych (,2W" Muzeum Ceramiki"

Manufaktur a w B o I e sl aw cu)
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Pierwszy dziert wizyty obj4l rownie? czg66 terenow4, w trakcie kt6rej

(po wyprzedzaj4cym szkoleniu zzasadBHP, dotycz1cymprzedewszystkim czynnego zakladt)

uczestnicy zapoznali sig z efektami rekultyrvacji wyrobisk zlikwidowanej kopalni

,,Zebrzydowa" (gmina Zebrzydowa), zrewrtalizowanych w kierunku wodno-rekreacyjnym.

Fot. 6., 7. Rekultywacja w kierunku wodno-relveacyjnym

(apalnia Zebrzydowa)

Drugi dzieh rozpocz$ siE wykladem Pani Dr Mirandy Ptak (OUG Wroclaw),

kt6ra skupila sig na prawnych, technicznych i ekonomicznych aspektach rekultywacji.

Te trudne zagadnienia wzbudzily oz;nvion4 dyskusjq, w ramach kt6rej por6wnlr,vano

rozwi4zania Polskie i Saksofskie. Nastgpnie, po kr6tkiej przerwie, udano sig do gminy

Wggliniec, gdzie uczestnicy zapoznali sig z etapamiZyciakopalni: pocz4wszy od eksploataqi,

poprzez przer6bkg kopaliny, az po rekultywacjg wyeksploatowanych partii zlo1a. MoZna bylo

obserwowai system odwadniaj4cy, ? 1ry skarpach odkrywki, ,jak na dloni" widoczna byLa

r6wnie2 zmienno$i jakoSci kopaliny w zlo2u.
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Fot. 8., 9. Uczestnicy wyjazdu na zakladzie przerfbki i na wyrobisku (,,Zebrzydowa Zach6d")

:

Wyjazd zakofczylsig podsumowaniem w Hotelri Garden, w trakcie kt6rego Dyrekcja

OUG we Wroclawiu orazPaniKaczmarczyk (SOBA)'w imieniu uczestiiik6w podzigkowali

Panu Andrzejowi Piotr6w za interesuj1ce przygotowanie i poprowadzenie wizyty.

Podsumowuj4c: podkreSlic nale?y, 2e w trakcie referat6w i w terenie poszczeg6lni

prelegenci skupiali sig na najwazniejszych zjawiskach i elementach stosowanych proces6w

i procedur, a szczeg6ly moZnabylo znale2c rownieLw przygotowanych przez nichmaterialach,

kt6re zostaly uprzednio udostgpnione uczestnikom wyjazdu. Mimo to pojawial sig z ich strony

szereg p1'taf o doprecyzowanie wybranychzagadnieri lub szczegoL6w, tak wigc w trakcie i po

wykladach zadawano liczne pytania, a dyskusje kontynuowano tak2e w przerwach, zar6wno

w terenie, jak i w obiekcie noclegowym w Boleslawcu. CaLawiz5,tabylabardzo pouczaj}ca

i pokazala, jak g6rnictwo surowc6w ceramicznych dba o szeroko rozumiane Srodowisko,

w tym tak2e w interesie lokalnej spoleczno6ci, co pozostaje w calkowitej zgodno6ci

z za\o2eniami i celami projektu ,,Zycte z g6rnictwem" (Minel-ife).
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Fot. 10. Uczestnicy wizyty studyjnej w sali konferencyjnej Hotelu Gardenw Boleslawcu


