BRONISLOVAS LUBYS (1938-2011)
Bronislovas Lubys gimė 1938 m. spalio 8 d. Plungėje. 1963 metais baigęs Kauno politechnikos
institutą įgijo inžinieriaus technologo specialybę ir pradėjo dirbti Jonavos VĮ „Azotinių trąšų
gamykloje“ statybos direkcijos meistru, vėliau vadovavo pirmajam amoniako cechui, buvo paskirtas
gamyklos gamybos skyriaus vadovu. 1971 metais paskirtas Jonavos gamybinio susivienijimo
„Azotas“ vyriausiuoju inžinieriumi, vėliau – generaliniu direktoriumi, nuo 1983-ųjų metų dirbo
Kauno politechnikos instituto dėstytoju. 1989 metais jam suteiktas docento vardas. 1993 metais
Bronislovas Lubys išrinktas Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentu, nuo 1999-ųjų metų AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ prezidentu, o nuo 2001-ųjų - koncerno „Achemos grupė“
prezidentu. Jo veikla aprėpė daugybę sričių: mokslą, visuomeninę veiklą, verslą ir politiką, už tai
įvertintas aukštais valstybės apdovanojimais.
Bronislovas Lubys mylėjo ir žavėjosi Druskininkais. Iš prigimties būdamas itin kuklus žmogus
niekuomet neviešino savo nuveiktų darbų, kuriuos įgyvendino siekdamas ne tik pelno. Jam rūpėjo
mūsų miestas, jo aplinka, čia gyvenantys žmonės. Bronislovas Lubys ne tik investavo į
sveikatingumo ir laisvalaikio komplekso „Grand SPA Lietuva“, laisvalaikio klubo „Sūkurys“,
teniso kortų modernizavimą, taip prisidėdamas prie miesto infrastruktūros atnaujinimo, bet taip pat
rėmė savivaldybėje įgyvendinamus rinkodaros ir kultūros projektus. Jis nuolat finansavo turizmo
plėtrai svarbius renginius. Jo paramos bei dėmesio sulaukdavo ir kultūros bei sporto įstaigos.
Bronislovas Lubys buvo savivaldybės organizuojamų kultūros renginių mecenatas ir visada
prisidėdavo prie įgyvendinamų kultūros projektų. Labai domėjosi Druskininkų istorija, jam rūpėjo
M. K. Čiurlionio vardo garsinimas, todėl nedvejodamas skyrė paramą meninės skulptūrinės
kompozicijos pagal M. K. Čiurlionio paveikslo „Šaulys“ motyvus sukūrimui. Norėdamas, kad
Druskininkuose būtų įamžinta daugiau Lietuvos kultūrai nusipelniusių žmonių, inicijavo skulptūros
lietuvių kino ir teatro aktoriui bei režisieriui Donatui Banioniui sukūrimą prie sveikatingumo ir
poilsio centro „Grand SPA Lietuva“. Druskininkų miesto muziejus koncerno „Achema“ prezidento
paramos dėka įsigijo senųjų Druskininkų vaizdų atvirukų ir vertingų knygų rinkinius. Filantropinė
Bronislovo Lubio veikla pelnė vietos gyventojų pagarbą.

Druskininkų garbės piliečio vardas Bronislovui Lubiui suteiktas tarybos 2009-04-28 sprendimu Nr.
T1-99 už nuopelnus puoselėjant kurortą, už aktyvų dalyvavimą miesto kultūriniame gyvenime bei
kultūros propagavimą.

