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Wiceminister Adam Gawęda
zaprasza na stok w Cieńkowie
na zawody branży górniczej
w slalomie gigancie  – str. 8



Odpis 1% pOdatku na rzecz 
Fundacji Rodzin GóRniczych
Do wszystkich osób wypełniających roczne zeznanie poDatkowe kierujemy prośbę o przekaza-
nie 1% poDatku na naszą FunDację. oD 2004 roku, jako jeDna z organizacji pożytku publicznego, 

prowaDzimy akcję przeznaczania oDpisu 1% poDatku na rzecz pomocy poDopiecznym FunDacji.

co ważne, odpis 1% podatku może przekazać każda oso-
ba fizyczna lub prawna w momencie wypełniania roczne-
go rozliczenia do urzędu skarbowego.

pit mogą rozliczać:
•	 podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych 

(w  tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z  odpłat-
nego zbycia papierów wartościowych),

•	 podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych,

•	 podatnicy prowadzący jednoosobową działalność go-
spodarczą i  korzystający z  liniowej, 19-procentowej 
stawki podatku,

•	 emeryci / renciści, których rozlicza zus - wystarczy wy-
pełnić jednostronicowy formularz pit-op.

1% podatku – jak przekazać?
osoby, które trafiły na naszą stronę, mogą zadawać 
sobie pytanie o  to, jak przekazać 1% podatku. termin 
złożenia pIt w odpowiednim urzędzie Skarbowym mija 
30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. 
Wyjątkiem są osoby z pIt-28, rozliczające się w termi-
nie do 31 stycznia roku następującego po tym podatko-
wym. kierujemy do państwa prośbę o  przekazanie 1% 
podatku przy wypełnianiu deklaracji i jednocześnie da-
jemy dowolność. Możecie przekazać go na cele Fundacji 
rodzin Górniczych albo konkretnego podopiecznego. 
udostępniamy prezentację podopiecznych, którzy wy-
magają wsparcia w  leczeniu, rehabilitacji czy też sfi-
nansowania zabiegów medycznych nieobjętych finan-
sowaniem NFz.
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PGG zwiększa produkcję 
ekogroszków
Polska Grupa Górnicza znacznie zwiększa produkcję ekogroszków dla klientów indywidualnych. spółka inwestuje 
w rozbudowę nowoczesnych paczkowalni oraz doskonali swoje kanały dystrybucji. Produkcja workowanych 
ekogroszków wzrośnie o 400 proc. Realizowane inwestycje w tym zakresie są największe w branży węgla 
kamiennego, a ich wartość wyniesie ok. 28 mln zł w 2020 r. i kolejne 15 mln zł w 2021 r.

J
uż dziś konfekcjonowane 
ekogroszki produkowane 
przez Polską Grupę Gór-
niczą znane są na ryn-
ku z  bardzo wysokiej ja-

kości oraz doskonałych parame-
trów spalania. Dlatego spełnia-
jąc oczekiwania klientów, PGG 
postanowiła znacznie zwiększyć 
produkcję ekogroszków, która 
w  tym roku powinna osiągnąć 
poziom 1,2 mln t, czyli o ponad 
100 proc. więcej niż dotąd. Spół-
ka rozpoczęła rozbudowę auto-
matycznej linii do konfekcjono-
wania węgla w Zakładzie Paliw Ekologicznych Wola. W miejsce 
dotychczas użytkowanej, niskowydajnej linii do workowania (do 
150 t na dobę) w  zakładzie zostanie zabudowana nowoczesna in-
stalacja o wydajności do 600 t na dobę. Inwestycje przyczynią się 
więc do zwiększenia produkcji ekogroszków o 100 proc. (w ujęciu 
rok do roku), a w zakresie ilości węgla workowanego o 400 proc. 
tylko w samym ZPE Wola. Jest to największa tego typu inwestycja 
w górnictwie w ostatnich latach.

– Prace przy rozbudowie nowoczesnej linii rozpoczęły się 
w  styczniu, a  termin jej uruchomienia planowany jest już na 
czerwiec tego roku. To oznacza, że już jesienią, w nowym sezo-
nie grzewczym, będziemy mogli dostarczyć klientom dodatkowe 
ilości ekogroszku i odpowiedzieć tym samym na duże zapotrzebo-
wanie rynku – mówi Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Gór-
niczej.

Równocześnie przygotowania do uruchomienia nowoczesnej li-
nii do paczkowania ekogroszków trwają także w ruchu „Chwało-
wice” kopalni ROW, który jest drugim wiodącym zakładem pro-
dukcji ekogroszków w PGG. Po zakończeniu inwestycji planowa-
nej na III kwartał tego roku zakład będzie mógł konfekcjonować 
do 60 tys. t paliw rocznie, uzupełniając tym samym całościową 
ofertę spółki dla klientów indywidualnych.

– Pracujemy intensywnie, by zwiększyć podaż ekogroszków PGG 
w  przyszłym sezonie grzewczym. Obie te inwestycje pozwolą nie 

tylko zwiększyć sprzedaż eko-
groszków, ale także obniżyć kosz-
ty workowania – mówi Tomasz 
Rogala.

Jednocześnie z rozbudową no-
woczesnych linii do paczkowa-
nia spółka unowocześnia i roz-
budowuje swój sklep interne-
towy, dając klientom gwaran-
cję szybkich dostaw bez po-
średników na terenie całe-
go kraju. Rozwijana jest rów-
nież sprzedaż detaliczna i hur-
towa w  oparciu o  sieć Autory-

zowanych Sprzedawców PGG w całej Polsce. Pozwoli to m.in. 
obniżyć koszty dystrybucji przy zapewnieniu gwarancji jako-
ści i  atrakcyjnej ceny ekogroszków produkowanych z polskie-
go węgla.

Aby w pełni wykorzystać potencjał sprzedażowy polskiego wę-
gla, spółka współpracuje także z  podmiotami zewnętrznymi, 
takimi jak Katowicki Węgiel, z perspektywą włączenia zakładu 
do struktur PGG w celu pełnego wykorzystania jego potencjału 
produkcyjnego. W połowie stycznia tego roku wystartuje także 
duża kampania medialna PGG związana nie tylko ze sprzeda-
żą ekogroszków, ale także promująca nowoczesne i ekologiczne 
metody spalania węgla. Podejmowane działania mają na celu 
nie tylko zwiększanie oferty i  sprzedaży ekologicznych paliw 
węglowych PGG, ale również wpisują się w realizację regional-
nych i rządowych programów poprawy powietrza w kraju.

– Pracujemy intensywnie, by zwiększyć 
podaż ekogroszków PGG w przyszłym 
sezonie grzewczym. nasze inwestycje 
pozwolą nie tylko zwiększyć sprzedaż, 
ale także obniżyć koszty workowania.
 tomasz rogala



03 PGG zwiększa produkcję ekogroszków
inwestujemy w rozbudowę nowoczesnych
paczkowalni oraz doskonalimy swoje kanały
dystrybucji.

06 fakty • liczby • wydarzenia

08 Zaproszenie na stok

08 Nie uważam się za bohatera!
Górnik z „Marcela” ratował ofiarę wypadku.

09 Mocna ekipa PGG na Szkole
Eksploatacji Podziemnej 
Kolejne obrady szkoły eksploatacji Podziemnej 
odbędą się tradycyjnie w Krakowie w dniach 24–26 
lutego 2020 roku. Fachowcy z dziedziny górnictwa 
będą dzielić się swoimi doświadczeniami już po raz 
29.

10 kaLendariuM 2019
Przegląd najważniejszych wydarzeń w PGG  
w ubiegłym roku.

16 Mistrzowie pędzla w Bytomiu
Kolekcja malarstwa zgromadzona w Muzeum 
Górnośląskim to imponujący zbiór dzieł od 
początku XiX wieku do połowy XX wieku.

17 pGG Family 
Oferta dla pracowników PGG s.A. i ich Rodzin.

24 Działamy odpowiedzialnie
PGG podejmuje działania w zakresie stosowania
gospodarki o obiegu zamkniętym 
w realizowanych przez spółkę procesach 
produkcyjnych.

26 akademia pGG
Priorytetem w Polskiej Grupie Górniczej s.A. 
jest podnoszenie kompetencji pracowników 
zgodnie z potrzebami prowadzonej działalności 
i optymalne wykorzystanie kompetencji 
pracowniczych.

28 Wyzwanie „BhP w domu” zakończone!
ważne wyzwanie na platformie Planeta PGG 
już za nami. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, 
którzy wzięli w nim udział, podzielili się swoimi 
rozwiązaniami i wysłali inspirujące prace.

30 Nasze dusze już za nami nie nadążają...
Felieton księdza Brząkalika. 

31 Historie na znaczkach
w marcu w Śląskim centrum wolności (Katowice, 
ul. wincentego Pola 38) będzie prezentowana 
wystawa o przemilczanych historiach, które były 
przypomniane w latach 80. na znaczkach poczty 
podziemnej.
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32 JAK LIS PRZEChYTRZYł WILKA
Kraina bojek Dziadka edka.

34 krzyżówka 
35 „Moja mama pracuje w kopalni”
to tytuł ilustrowanej książeczki dla dzieci, wydanej  
przez Gminne centrum Kultury w Gorzycach. 
w ukazaniu się publikacji pomogła m.in.  
Polska Grupa Górnicza.

Kraina bojek 
Dziadka Edka
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zarząd pgg

nowy wiceprezes do spraw produkcji

sławków

Pierwszy pociąg na Nowym Jedwabnym Szlaku

e-transport

Wsparcie dla „elektryków”

energetyka

Odchodzą od węgla i...
otwierają elektrownię

Rada nadzorcza PGG z dniem 13 stycznia 2020 roku powołała Raj-

munda Horsta w skład Zarządu Polskiej Grupy Górniczej s.A. na funk-

cję wiceprezesa zarządu ds. produkcji.

jednocześnie Rada nadzorcza PGG zakończyła postępowanie kwalifi-

kacyjne na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. restrukturyzacji aktywów 

bez wyłonienia kandydata.

Rajmund Horst jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, wy-

działu Górnictwa i Geologii ze specjalizacją technika eksploatacji Złóż oraz 

Organizacji i  ekonomiki Górnictwa. Ukończył także studia podyplomowe 

w zakresie zarządzania – MBA w szkole Głównej Handlowej w warszawie.

Drogę zawodową zaczynał w  kopalni „Piast”, gdzie przeszedł wszyst-

kie szczeble górniczej kariery – od górnika do kierownika działu górnicze-

go. następnie pracował w  kopalni „Ziemowit” na stanowisku dyrektora 

ds. produkcji oraz dyrektora Zakładu Górniczych Robót inwestycyjnych.  

17 marca 2017 roku został dyrektorem kopalni „Piast-Ziemowit”.

Kilkaset pociągów kontenerowych rocznie 

ma docierać nowym jedwabnym szlakiem 

z chin do sławkowa, gdzie kończy się wiodąca 

ze wschodu linia o szerokim rozstawie toru - sza-

cuje spółka PKP Linia Hutnicza szerokotorowa. 

Firma inwestuje ponad 800 mln zł w moderni-

zację infrastruktury i taboru.

we wtorek 7 stycznia do euroterminalu sław-

Senat poparł w  piątek 17 stycznia nowelę 

wprowadzającą zwolnienie z Pit i cit wspar-

cia zakupu e-pojazdów udzielanego z  Funduszu 

niskoemisyjnego transportu. według narodowe-

go Funduszu Ochrony Środowiska po wejściu w ży-

cie noweli i odpowiedniego rozporządzenia nabór 

wniosków ruszy w tym kwartale.

nabór wniosków o dopłaty do zakupu zero- i ni-

skoemisyjnych samochodów miał ruszyć przed 

końcem 2019 r. Został jednak przesunięty na 

2020 r. Opóźnienie w ogłoszeniu naboru związa-

ne było z koniecznością nowelizacji ustaw podat-

Najpóźniej do 2038 r. niemcy muszą cał-

kowicie pożegnać się z energetyką wę-

glową – postanowił rząd RFn w porozumie-

niu z władzami czterech krajów związkowych.

Zatwierdzono m.in. plan przyspieszonego 

zamykania kopalń i elektrowni na węgiel bru-

natny (niemcy są jego największym na świecie 

producentem). tylko z Berlina regiony otrzy-

mają 40 mld euro na osłonę przed skutka-

mi transformacji. jednocześnie niemiecki mi-

nister gospodarki podpisał zgodę na podłą-

czenie do sieci najnowszej węglowej elektrow-

ni Datteln 4 pod Dortmundem o mocy 1,1 Gw.

fakty • liczby • wydarzenia
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ków, gdzie linia o szerokim rozstawie toru (1520 

mm) styka się z  linią normalnotorową (1435 

mm), dotarł pierwszy pociąg, który przez 12 dni 

podążał ze środkowych chin bez konieczności 

przeładunku towarów na unijnej granicy. w od-

wrotnym kierunku transportowane mają być 

z Polski do chin artykuły spożywcze.

„chang'an” – tak nazwano pociąg – wymaga 

tylko jednorazowego przeładunku w  Alashan-

kou w  Xinjiang. Po wjeździe do Polski bez pro-

blemu łączy się on bezpośrednio z  liniami wio-

dącymi w  głąb europy. w  porównaniu z  tra-

są przebiegającą przez terminal Małaszewicze 

zaoszczędzono od 1 do 2 dni na przeładunek 

i czas oczekiwania, co pozwala uniknąć proble-

mu wpływu na terminowość pociągu z powodu 

zatoru na stacji przeładunkowej.

kowych przewidujących zwolnienie z podatku do-

chodowego dotacji do zakupu aut elektrycznych.

jak wskazywał resort finansów, który przygoto-

wał nowe przepisy, zwolnienie z podatku przyczy-

ni się do zwiększenia zainteresowania wsparciem 

ze środków Fnt.
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Hakerzy sparaliżowali kopalnie

sport

Górnik z „Chwałowic” zawodowym fighterem MMA

pamięć

W czeskiej Stonawie pamiętają o katastrofie

Groźny wirus komputerowy wstrzymał pod koniec grudnia 2019 r. 

na niemal tydzień działalność kopalń węgla kamiennego w czeskiej 

spółce OKD. służby specjalne i eksperci narodowego Urzędu ds. cyber-

netyki usiłują wytropić hakerów, którzy przeprowadzili atak.

wirus sparaliżował cały system informatyczny węglowej spółki. Ko-

nieczne było wstrzymanie ruchu wszystkich zakładów i  kopalń. na 

szczęście awaria nie zagroziła bezpieczeństwu górników pod ziemią 

przed ich ewakuacją, bo czujniki metanu działają niezależnie od sieci in-

formatycznej.

Zdaniem ekspertów był to najniebezpieczniejszy cyberatak na firmy 

i instytucje w historii czech. należał on do najbardziej niebezpiecznych 

ze wszystkich, jakie do tej pory dotknęły instytucje i firmy w kraju na-

szych południowych sąsiadów.

Praca w kopalni w oddziale robót przygotowawczych poprawia siłę, 

co bardzo pomaga mi podczas walk, głównie w klinczu. Przeciwni-

cy często to zauważają – mówi 25-letni Marcin Maleszewski, górnik ko-

palni „chwałowice”, który dołączył niedawno do grona zawodowców 

w MMA, widowiskowej i popularnej dyscyplinie walk, w której dozwo-

lone są niemal wszystkie chwyty.  

sztukami walki Marcin Maleszewski z czerwionki-Leszczyn pasjo-

nuje się od dziesięciu lat, a treningi jako nastolatek zaczął od muay 

thai, czyli boksu tajskiego i kickboxingu, które ćwiczył w rybnickim 

klubie Absortio Gym. 

w ruchu „chwałowice” kopalni ROw w PGG Marcin Maleszewski 

pracuje od wiosny 2018 r. trafił do oddziału GRP (górniczych robót 

przygotowawczych).

Z udziałem premiera Republiki czeskiej An-

dreja Babisza w piątek 20 grudnia 2019 r. 

w stonawie odsłonięto pomnik ku czci 13 gór-

ników (w większości Polaków), którzy rok temu, 

tuż przed świętami Bożego narodzenia, zginęli 

w eksplozji metanu w kopalni ČsM.

10-tonowy granitowy monument ma kształt 

łzy. Poświęcił go biskup diecezji ostrawsko-

opawskiej, który modlił się za zmarłych. Kwia-

ty pod pomnikiem złożyły delegacje państwo-

we, samorządowe, firm górniczych, związkow-

cy. – Tam, na dole wszyscy stanowią jedną rodzi-

nę,  i nieważne czy jest to Polak, Czech czy Sło-

wak – mówił premier czech. List do uczestników 

skierował też premier Mateusz Morawiecki.

fakty • liczby • wydarzenia
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zaproszenie 
na stok

Nie uważam się za bohatera!

29 
lutego br. będą oni rywalizować w  slalomie gigancie 
w zawodach o puchar sekretarza stanu w ministerstwie 
aktywów państwowych – pełnomocnika rządu ds. re-
strukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Adama Ga-
wędy. 

Zawody rozpoczną się o godzinie 9.00. Ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród przewidziane jest na godzinę 13.30.

Za zajęcie I miejsca drużynowego drużyna otrzyma Puchar Sekre-
tarza Stanu, Pełnomocnika Rządu do spraw Restrukturyzacji Gór-
nictwa Węgla Kamiennego, dyplomy i medale dla całej drużyny.

Za zajęcie I, II, III miejsca w  każdej grupie wiekowej uczestnicy 
otrzymają medal, voucher na całodzienny karnet na SN Cieńków (se-
zon 2019/2020 lub 2020/2021) oraz nagrody rzeczowe. Dodatkowo za 
zajęcie I, II i III miejsca w grupach V-X zawodnicy otrzymują voucher 
na pobyt weekendowy dla dwóch osób w dowolnym obiekcie NAT.

Organizatorzy zapewniają przygotowanie i utrzymanie trasy, ko-
misję sędziowską, opiekę GOPR, numery startowe,  elektroniczny 
pomiar czasu, ciepły posiłek i herbatę dla zawodników, bilety na wy-
ciągi o wartości 40 zł (4 wjazdy KL) do wykorzystania tylko w cza-
sie trwania zawodów.

T
en wypadek drogowy w  Radlinie cała 
Polska oglądała ze zgrozą – nagranie 
z  monitoringu obiegło telewizje i  me-
dia. Po zmroku i w deszczu dwa samo-
chody potrąciły nastolatkę przechodzą-

cą przez ulicę na pasach. Nikt wtedy nie 
wiedział, że ranną dziewczynę uratował gór-
nik kopalni „Marcel” – jako jedyny ze świad-
ków pospieszył na ratunek i udzielił facho-
wej pomocy.

Mieszkanka Radlina 15-letnia Emilia opu-
ściła już specjalistyczny szpital w  Katowi-
cach (dokąd pogotowie przewiozło ją z  po-
ważnymi obrażeniami, w  ciężkim stanie) 
i wraz z rodzicami podziękowała ratowniko-
wi za wszystko, co zrobił feralnego wieczora 
w listopadzie, aby ratować jej zdrowie i życie.

– Sprawdziłem, czy reaguje na bodźce, czy 
ma zachowane czucie w kończynach, wyklu-
czyłem uraz kręgosłupa i wtedy ułożyłem ją 
w  pozycji bezpiecznej na boku, ocierałem 
gazą krew z twarzy. Starałem się cały czas 
rozmawiać z ranną, uspokajałem, pociesza-
łem ją i  podtrzymywałem kontakt werbal-
ny, by nie utraciła świadomości – opisuje 
Krzysztof Ososiński. 

– W żaden sposób nie uważam się za bo-
hatera. Moja reakcja była czymś natural-
nym, co powinien wykonać każdy. W  mo-
mencie, gdy zobaczyłem ofiarę leżącą na dro-
dze, przestałem myśleć, a zacząłem działać. 
Każdy ruch, czynność, treść pytań kierowa-
nych do rannej, były jak zakodowane w gło-
wie. Na efekty nauki w konkursie BHP nie 
trzeba było długo czekać i cieszę się, że wie-
działem, jak się zachować – mówi.

Dyrektor ds. pracowniczych ruchu „Mar-
cel” i „Rydułtowy” kopalni ROW PGG Mar-
cin Maciejczyk postanowił nagrodzić posta-
wę Krzysztofa Ososińskiego, wyróżniono go 
podczas uroczystej akademii barbórkowej 
w „Marcelu”.

ośrodek narciarski cieńków w wiśle po raz kolejny 
stanie się areną narciarskich zawodów dla branży 
górniczej. uczestnikami mogą być: aktualni pra-
cownicy kopalń, zakładów i spółek powiązanych 
kapitałowo z branżą górniczą z terenu śląska.

górnik z „marcela” ratował oFiarę wypaDku

zawody narciarskie
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wszelkich informacji na temat zawodów, zapisów, terminów 

i zasad udziela sekretariat: Magdalena Szczurek, tel. 32 326 23 53 

(7.00-15.00), 695 623 174, e-mail m.szczurek@nat.pl
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Mocna ekipa pGG na szkole 
Eksploatacji Podziemnej

W
  sesjach plenarnych i  pozo-
stałych meetingach weźmie 
udział kilkunastu prelegen-
tów i liczna grupa obserwa-
torów z naszej fi rmy.

Referat zatytułowany „Realiza-
cja zdalnego dostępu do sieci prze-
mysłowych” przedstawi Zenon Leks 
z  Zakładu Informatyki i  Telekomu-
nikacji.

„Miejsce zabudowy tamy regulacyj-
nej w  kontekście oddziaływania depre-
sji szybu wentylacyjnego na tamy izolują-
ce zroby i  zaburzenia geologiczne” to te-
mat referatu, który na SEP przedstawi An-
drzej Słowik.

Z kolei Tomasz Nasiadka wygłosi referat 
„Praktyki funkcjonowania Stacji Uzdat-
niania Wody w  ruchu «Jankowice» KWK 
ROW”. 

„Zintegrowana metoda ograniczenia za-
grożenia pożarami endogenicznymi na 
przykładzie KWK ROW ruch «Chwałowi-
ce»” to temat wystąpienia Leszka Sobi-
ka, natomiast Dawid Szurgacz zapozna 
uczestników obrad z  innowacyjnym sys-
temem elektrohydraulicznego sterowania 
zmechanizowaną obudową ścianową.

„Wzmocnienie skrzyżowania ściana 
chodnik w strefi e uskokowej poprzez kleje

nie wyprzedzające o  znacznym zasięgu 
przy użyciu kleju poliuretanowego o  wy-
dłużonym czasie działania” – referat na ten 
temat przedstawi Jarosław Mitko.

„Analiza techniczna robót związanych 
z rozcięciem ściany 373a w II warstwie po-
kładu 209, w warunkach II stopnia zagro-
żenia wodnego, wykonanych przez PGG 
S.A. Oddział Zakład Górniczych Robót In-
westycyjnych w  PGG S.A. Oddział «Piast-
Ziemowit» ruch «Piast»” to temat wystąpie-
nia Wojciecha Lazarka.

Referat na temat systemów zarządzania 
wdrożonych w  Polskiej Grupie Górniczej 
S.A. jako wsparcia funkcjonowania przed-

siębiorstwa przedstawi Agnieszka Nowak, 
natomiast o  poprawie odporności koro-

zyjnej elementów wyposażenia szybów 
kopalnianych na przykładzie Polskiej 
Grupy Górniczej S.A. mówił będzie 
Grzegorz Kaczmarczyk. „Zastoso-
wanie obudowy łukowej spłaszczo-
nej asymetrycznej ŁPSpA w  prze-
cinkach ścianowych w  warunkach 

PGG S.A. KWK «Sośnica»” to z kolei 
temat, z  jakim zapozna uczestników 

szkoły Dariusz Grzanka.
Ciekawie zapowiada się sesja, pod-

czas której Aleksandra Wysocka-Siembi-
ga przedstawi wystąpienie – „Polska Grupa 
Górnicza w otoczeniu społecznym – powią-
zanie z regionem, krajem i światem. Inicja-
tywy i  współodpowiedzialność za wizeru-
nek branży górniczej i Górnego Śląska”, na-
tomiast Agnieszka Ambroż wygłosi referat 
„Follow us – social media w Polskiej Grupie 
Górniczej S.A.”.

Podczas trzydniowych obrad SEP nie za-
braknie stałych elementów, jak: Konkurs 
Bezpieczna Kopalnia, Konkurs im. Prof. 
Bolesława Krupińskiego, Turniej Wiedzy 
Górniczej oraz wręczenie wyróżnień SEP 
2019.

Kolejne obrady szkoły eksploatacji Podziemnej odbędą się tradycyjnie w Krakowie w dniach 24–26 lutego 2020 
roku. Fachowcy z dziedziny górnictwa będą dzielić się swoimi doświadczeniami już po raz 29. jak zwykle silną 
ekipę wysyła na obrady Polska Grupa Górnicza.

Szkoła Eksploatacji Podziemnej
szkoła eksploatacji Podziemnej od lat uznawana jest za największe spotkanie kadry inżynierskiej i środowiska naukowego działają-

cego w obszarze górnictwa podziemnego. Od prawie 30 lat gromadzi każdego roku setki uczestników związanych w przemysłem 

górniczym w Polsce, a także na świecie, którzy mają okazję do zapoznania się z aktualnymi problemami branży. na konferencji oma-

wiane są zagadnienia związane  z  nowymi technikami i  technologiami stosowanymi w  górnictwie, ekonomiczno-fi nansowymi 

aspektami działalności branży, uciążliwością prowadzenia eksploatacji, monitoringiem, sterowaniem i  wizualizacją procesów 

w przodkach, transportem i odstawą urobku, bezpieczeństwem pracy w kopalniach i zagrożeniami naturalnymi, technikami i tech-

nologiami głębienia szybów czy restrukturyzacją zakładów górniczych i wiele innych.

j c  
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KALENDARIUM 2019
StYCzeŃ 
•	 w konkursie górniczy sukces roku, organizowanym przez gór-

niczą izbę przemysłowo-handlową, polska grupa górnicza 
otrzymała wyróżnienie w kategorii innowacyjność za wdro-
żenie w spółce wraz z centralnym ośrodkiem informatyki 
górnictwa platformy internetowej „elektroniczny Formu-
larz ofertowy”. 

•	 30 stycznia wojewoda śląski jarosław wieczorek w imie-
niu prezydenta rp wręczył 18 złotych, 22 srebrne i 2 brą-
zowe odznaczenia za długoletnią służbę wyróżniającym 
się pracownikom centrali polskiej grupy górniczej oraz od-
działu kwk „ruda”. 

•	 31 stycznia odbyło się górnicze kolędowanie  przy szopce bożo-
narodzeniowej w panewnikach.

lutY 
•	 10 lutego w kościele pw. ścięcia św. jana chrzciciela na bończyku w my-

słowicach miało miejsce poświęcenie tablic upamiętniających górników, 
którzy stracili życie w kopalni. 

•	 w obradach XXViii szkoły eksploatacji podziemnej uczestniczyła liczna 
delegacja polskiej grupy górniczej. 

•	 polskie górnictwo naftowe i ga-
zownictwo oraz polska grupa 
górnicza podpisały umowę 
w sprawie przedeksplo-
atacyjnego ujęcia meta-
nu z pokładów węgla ka-
miennego.

luty 2020 pGG Magazyn
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KALENDARIUM 2019

kWIeCIeŃ 
•	 polska grupa górnicza wyróżniona przez resort edukacji narodowej  
podczas śląskiego kongresu zawodowego. minister marzena machałek 
wręczyła wiceprezesowi zarządu ds. pracowniczych jerzemu  janczew-
skiemu podziękowanie za działania na rzecz rozwoju kształcenia zawo-

dowego.
•	 przed rozpoczęciem meczu pgg row rybnik – orzeł łódź wiceprezes za-

rządu polskiej grupy górniczej jerzy janczewski i prezes row rybnik sa 
krzysztof mrozek wymienili się podpisanymi umowami o współpracy.

MarzeC 
•	 2 marca na stacji narciarskiej cieńków w wiśle-malince odbyły się zawo-

dy narciarskie o puchar ministra energii. w zawodach wzięło udział oko-
ło tysiąca pracowników pgg oraz ich rodzin. 

•	 5 marca wyłoniono zwycięzców wielkiego konkursu fotograficznego pol-
skiej grupy górniczej „kreatywnie z pgg Family”. miejsce i zajęła beata 
bąk z kwk „bolesław śmiały”, miejsce ii artur sapeta z kwk „mysłowi-
ce–wesoła”, miejsce iii bogusława szewczyk z zakładu informatyki i te-
lekomunikacji. 

•	 prezes tomasz rogala uczestniczył w zorganizowanej przez komisję eu-
ropejską międzynarodowej konferencji „stal i węgiel: nowa perspekty-
wa – badania i innowacje w działaniu”, na której w panelu „stal i wę-
giel – wspólne korzenie przemysłowe i plany na przyszłość” zaprezento-
wał, przed jakimi wyzwaniami technologicznymi i społecznymi stoi wę-
giel w wymiarze europejskim.
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Maj 
•	 polska grupa górnicza wsparła wyjazd pielgrzymów do lourdes. pielgrzymka rozpoczęła się 5 maja na Dworcu 

głównym w katowicach, skąd wyruszył specjalny pociąg. blisko 400 pielgrzymów, a wśród nich chorzy, seniorzy 
i niepełnosprawni, podróżowało do sanktuarium matki bożej. 8 maja mszy świętej w bazylice św. piusa X w lo-
urdes przewodniczył abp wiktor skworc, a o oprawę muzyczną zadbała orkiestra polskiej grupy górniczej. 

•	 w ostatnią niedzielę maja do sanktuarium matki boskiej piekarskiej przybyli uczestnicy pielgrzymki mężczyzn 
i młodzieńców, a wśród nich przedstawiciele zarządu pgg, którzy przekazali ręcznie wykonany ornat maryjny. 

•	 ekogroszek karlik z nagrodą główną w kategorii produkt podczas 24. podhalańskich targów budownictwa,  
instalacji, wnętrz. 

•	 Dzień Dziecka dla pracowników pgg i ich rodzin w legendii śląskiego wesołego miasteczka i w westernowym 
parku rozrywki twinpigs. 

luty 2020 pGG Magazyn
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lIpIeC 
•	 trzech górników zginęło, a sześciu zostało ran-

nych 1 lipca we wstrząsie pod ziemią w kopalni 
„murcki-staszic” w katowicach.  

•	 adam gawęda mianowany został wiceministrem 
energii i pełnomocnikiem rządu ds. restruktury-
zacji górnictwa węgla kamiennego.  

•	 w kopalni „bolesław śmiały” w międzynarodo-
wym projekcie zero brine konsorcjum z udziałem 
politechniki śląskiej w partnerstwie z pgg uru-
chomiło pilotażową instalację badawczą do od-
salania wód kopalnianych.

CzerWIeC 
•	 1 czerwca na boisku treningowym stadionu śląskiego odbył się turniej piłkarski 

o puchar marszałka województwa śląskiego. puchar zdobyła drużyna polskiej 
grupy górniczej, nie tracąc w turnieju żadnej bramki. Do-

datkowo nasi pracownicy zdobyli puchary w katego-
riach: najlepszy strzelec turnieju – Damian sadow-

ski (kwk „wujek”), oraz najlepszy bramkarz turnie-
ju – marek kolonko (kwk „wujek”). 

•	 polska grupa górnicza s.a. rozpoczęła re-
alizację zapowiadanego projektu instalacji foto-
woltaicznych. to pierwszy na taką skalę projekt 
realizowany na terenach górniczych i obiektach 
przemysłowych w polsce.

SIerpIeŃ 
•	 11 sierpnia stulecie i powstania śląskie-

go pracownicy polskiej grupy górniczej 
uczcili uroczystą mszą św., piknikiem 
rodzinnym w ogrodach kurii metropo-
litalnej i wieczornym widowiskiem mu-
zycznym w katedrze chrystusa króla 
w katowicach.

pGG Magazyn luty 2020
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WrzeSIeŃ 
•	 w XViii międzynarodowych targach górnictwa, przemysłu 

energetycznego i hutniczego katowice 2019 uczestniczyło 
350 wystawców z 12 krajów świata. 

•	 w jastrzębiu-zdroju premier mateusz morawiecki otworzył 
nową kopalnię węgla kamiennego „bzie-Dębina” w jsw. 

•	 ekogroszek karlik z pgg do nowoczesnych kotłów V klasy 
i ecodesign nagrodzono na 56. międzynarodowych targach 
budownictwa i 21. targach technik grzewczych i oszczęd-
ności energii „instal-system 2019”, które odbyły się 27-29 
września w bielsku-białej.

paźdzIerNIk 
•	 w czwartek, 3 października po silnym wstrząsie 

w ruchu „bielszowice” kopalni „ruda” zginął pod 
ziemią 39-letni górnik, a 12 zostało rannych. 

•	 w warszawie 1–2 października na kongresie 
przedstawicieli europejskich państw węglowych 
energy summit uchwalono deklarację o warun-
kach zrównoważonej transformacji energetycz-
nej. konferencję zorganizowały: ministerstwo 
energii, polska grupa górnicza i euracoal. 

•	 pierwszą pilotażową instalację fotowoltaiczną 
o mocy 410 kw uruchomiono na dachach obiek-
tów ruchu „halemba” kopalni „ruda” w pgg. 
łączna moc w planowanych elektrowniach sło-
necznych w pgg może wynieść 95 mw. 

•	 politechnika śląska z wydziałem górnictwa, in-
żynierii bezpieczeństwa i automatyki rozpoczęła 
jubileuszowy 75. rok akademicki. 

•	 na początku października eksperyment w łazi-
skiej kopalni „bolesław śmiały” wizytowali na-
ukowcy i przedstawiciele przemysłu z holandii, 
grecji, hiszpanii, włoch, belgii, wielkiej brytanii, 
turcji i niemiec.  

•	 w elektrowni opole oddano do użytku nowe bloki 
5 i 6. rocznie mają zużywać ok. 4 mln t węgla. 

•	 stulecie akademii górniczo-hutniczej w krako-
wie. w 1919 r. na jedyny wydział – górnictwo – 
przyjęto 80 studentów, których kształciło kilku-
nastu profesorów. 

•	 rekonstrukcję sztolni królowa luiza w zabrzu 
wyróżniono prestiżową nagrodą dziedzictwa kul-
turowego europa nostra 2019 w kategorii kon-
serwacja.
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lIStopad 
•	 światowe towarzystwo węglowe (world coal association) spotkało się 

w katowicach z udziałem pgg i euracoal na konferencji pod hasłem „21st 
century coal: opportunities and solutions” („węgiel w XXi wieku: szan-
se i rozwiązania”). 

•	 zarząd pgg ustanowił dodatkowe świadczenie dla rodzin górników, któ-
rzy zginą w wypadku przy pracy. z sumy 200 tys. zł bliscy otrzymają od 
razu 50 tys. zł, a pozostałość w 50 miesięcznych ratach. 

•	 zaktualizowany tekst rządowej strategii rozwoju sektora paliwowo-ener-
getycznego pn. „polityka energetyczna polski do 2040 r.” opublikowało 
ministerstwo energii. 

•	 zadania zlikwidowanego resortu energii przejęło nowe ministerstwo ak-
tywów państwowych, którym kieruje wicepremier jacek sasin. 

•	 tomasz rogala – prezydent stowarzyszenia euracoal i prezes polskiej 
grupy górniczej – wybrany został w skład komitetu wykonawczego 
ciab – coal industry advisory board. ciab jest od 1979 r. organem do-
radczym międzynarodowej agencji energetycznej (iea) i grupuje najważ-
niejszych menedżerów przemysłu węglowego na świecie. 

•	 Damian starowicz z ruchu „halemba” kopalni „ruda” 14 listopada poko-
nał dziewięciu konkurentów w finale konkursu bhp „pracuję bezpiecz-
nie”. w konkursie uczestniczyło w sumie 4,5 tys. pracowników. 

•	 22 listopada w katowicach odbyła się konferencja górnictwo 2019. 

GrudzIeŃ 
•	 w uroczystościach barbórkowych 

pgg uczestniczył premier mate-
usz morawiecki. 

•	 współpracę ze spółką zakończył 
wiceprezes ds. produkcji piotr bo-
jarski. rada nadzorcza ogłosiła 
konkurs na stanowiska wicepreze-
sa ds. produkcji i wiceprezesa ds. 
restrukturyzacji aktywów. 

•	 pierwsza rocznica katastrofy 
w kopalni csm w stonawie w cze-
chach. zginęło 13 górników, w tym 
12 polaków.
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Mistrzowie pędzla 
w Bytomiu
K

olekcja malarstwa zgromadzona 
w  Muzeum Górnośląskim to impo-
nujący zbiór dzieł od początku XIX 
wieku do połowy XX wieku. Przy wy-
branych obrazach znajdziemy krót-

kie opisy, co sprawia, że nie tylko konese-
rzy sztuki odnajdą się szybko na tej ekspo-
zycji. Dzieła uporządkowane są w  sposób 
chronologiczny, od klasycyzmu i realizmu, 
poprzez przełom XIX i XX w., po dwudzie-
stolecie międzywojenne i lata 50. 

Szczególną uwagę – całkiem subiektywnie 
– zwraca kilka obrazów. Niekwestionowanym 
liderem bytomskiej galerii jest Józef Brandt 
i jego dynamiczne „Wesele kozackie”. Na tym 
obrazie konie są w autentycznym ruchu, sły-
chać radosny śpiew Kozaków, a po malowni-
czym stepie – spod kopyt unosi się kurz. Nie 
bez przyczyny naprzeciwko obrazu do dyspo-
zycji są dwa fotele – nie pozostaje nic innego, 
jak rozsiąść się wygodnie i wraz z Kozakami 
poczuć wolność, radość i zew przyrody. War-
to zatrzymać się na dłużej przy dwóch obra-
zach Aleksandra Gierymskiego – tajemniczej 
„Murzynce” i pastelowych, bardzo impresjo-
nistycznych „Domach nad kanałem”. Jeszcze 
bardziej tajemnicza jest dziewczynka na ob-
razie Olgi Boznańskiej, artystki, którą cięż-
ko zakwalifikować do jednego artystycznego 
nurtu. „Dziewczynka przy oknie” trudna jest 
do rozszyfrowania, przedstawiona bokiem, 

o rozmytych konturach, daje nam duże pole 
do interpretacji. Idziemy dalej w głąb bytom-
skiej ekspozycji i spotykamy motyw z „Wese-
la”. Widzimy portret Wandy Siemaszkowej 
w  stroju scenicznym Panny Młodej z  „We-
sela” w  pastelu Stanisława Wyspiańskiego, 
obok dostrzegamy „Obieranie ziemniaków” 
Włodzimierza Tetmajera, czyli Gospodarza 
z tegoż „Wesela”. 

W galerii znajdują się również płótna ma-
larzy nurtu romantycznego (prace Artura 
Grottgera czy Piotra Michałowskiego), pol-
skich artystów z kręgu Szkoły Paryskiej (Ro-
man Kramsztyk, Tadeusz Makowski, Zyg-
munt Menkes czy Eugeniusz Żak). Prezen-
towane jest także nowatorskie malarstwo 
Grupy Krakowskiej (Leopold Lewicki, Bole-
sław Stawiński, Sasza Blonder). Czy wresz-
cie fascynujące dzieła formistów (polskich 
kubistów i  futurystów), na czele z  „Szer-
mierką” Leona Chwistka. Nie sposób opisać 
wszystkich dzieł – każdy ma również indy-
widualny gust artystyczny. Nie pozostaje nic 
innego, jak wybrać się do Bytomia i cieszyć 
oko, bo naprawdę jest czym. 

warto wybrać się do centrum By-
tomia, gdzie w  modernistycznym 
gmachu przy pl. jana iii sobieskie-
go mieści się Muzeum Górnoślą-
skie. Można tam zobaczyć ekspo-
naty archeologiczne, etnograficz-
ne, przyrodnicze oraz dzieła sztu-
ki. te ostatnie zasługują na szcze-
gólną uwagę. już same okoliczno-
ści podziwiania malarstwa są bar-
dzo sprzyjające, bowiem wnętrza 
Galerii Malarstwa Polskiego prze-
szły w  2017 r. gruntowny remont. 
Obrazy można kontemplować, sie-
dząc w wygodnych fotelach, uwagę 
zwraca dobrze dobrane oświetle-
nie, słowem: w Bytomiu zapewnio-
no prawdziwy komfort zwiedzania. 

a g n i e s z k a  a m b r o ż  

galeria malarstwa polskiego
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

pl. jana iii sobieskiego 2

poniedziałek nieczynne  

wtorek, piątek 9:00–15:00

środa, czwartek 10:00–18:00

sobota, niedziela 12:00–18:00 

www.muzeum.bytom.pl

józef brandt – wesele kozackie

olga boznańska – Dziewczynka przy oknie

galeria malarstwa polskiego
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• Zaproszenie na zawody branży górniczej 
na Stacji Narciarskiej Cieńków

• Moto Park Kraków
• Zima z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

• Wyprzedaż  w OPEL MM CARS
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pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego
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moto park kraków to ośrodek Doskonalenia techniki jazdy, któ-

rego misją jest poprawa bezpieczeństwa kierowców oraz pod-

noszenie ich umiejętności. 

Flagowym szkoleniem Moto Parku jest szkolenie z techniki 

jazdy samochodem na torze asfaltowym z 3 płytami pośli-

zgowymi w różnych kształtach, dzięki którym realizujemy 

ćwiczenia na nawierzchni mokrej niezależnie od pogo-

dy i pory roku. celem szkolenia jest nauka prawidłowe-

go zachowania w  sytuacjach krytycznych i  awaryjnych 

na drodze. większość kierowców nie potrafi  zareagować 

prawidłowo podczas niebezpiecznych sytuacji; adrenali-

na i zaskoczenie kierowcy dodatkowo utrudniają sytuację. 

w Moto Parku Kraków na szkoleniach z techniki jazdy i stop-

nia kierowcy mogą się tego nauczyć w  sposób kontrolowany. 

w programie szkolenia znajdują się między innymi ćwiczenia dyna-

micznego slalomu, awaryjnego hamowania oraz omijania przeszkód. 

Kierowca ma możliwość obserwacji, jak zachowuje się samochód przy 

poślizgu nadsterownym i podsterownym. wszystko to odbywa się pod 

okiem doświadczonych instruktorów. 

Kadra Moto Parku Kraków to instruktorzy nauki jazdy, techniki jazdy 

oraz kierowcy rajdowi z wieloletnim doświadczeniem w pracy z Klien-

tami. szkolenia prowadzone są w łatwy, przystępny sposób i przede 

wszystkim w  przyjaznej atmosfe-

rze. na szkolenie można zapi-

sać się samodzielnie lub 

sprezentować je komuś 

w postaci vouchera. 

Moto Park Kraków ma też atrakcyjną ofertę dla miłośników samo-

chodów sportowych. Przejazd supersamochodem takim jak Ferrari 

california po ok. 1-kilometrowym torze gwarantuje dawkę adrena-

liny i świetnej zabawy! 

jeśli jesteś fanem motoryzacji lub ktoś z twojej rodziny marzy o tym, 

by wcisnąć pedał gazu w sportowym aucie, oferta Moto Park Kraków 

dla uczestników PGG Family jest właśnie dla ciebie! 

serdecznie zapraszamy na stronę www.pggfamily.pl zakładka MO-

tORyZAcjA/Moto Park Kraków oraz www.motoparkkrakow.pl, by 

poznać nas bliżej i zapoznać się z ofertą!
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Zima z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
partner  pgg Family – muzeum górnictwa węglowego w zabrzu przygotowało ciekawą propozycję na zimowe Dni. 

luty 2020 pGG Magazyn

od 13 stycznia aż do 23 lutego 2020 r. w sztolni 

królowa luiza w zabrzu trwają Ferie 2020 pod hasłem 

poDziemnej przygoDy z tytusem, romkiem i atomkiem. 

każdy, kto zdecyduje się przeżyć przygodę z trójką bohaterów, weź-

mie udział w najbardziej wkręconej lekcji geografi i, przejedzie się 

pewnym niekonwencjonalnym pojazdem oraz odkryje sekrety kryją-

ce się we wnętrzu ziemi.

standardowa cena biletu: 30 zł

Dla uczestników pgg Family –15%!

rezerwacja: tel. 32 271 40 77 

lub rezerwacje@muzeumgornictwa.pl

w walentynki kopalnia guido zaprasza 

na spektakl „shirley Valentine”.

legendarny spektakl willy’ego russella, byłego fryzjera, 

który podczas godzin spędzonych na wysłuchiwaniu zwie-

rzeń w czasie układania włosów, jak żaden inny mężczyzna, 

zgłębił tajniki kobiecej duszy – jej tęsknot i pragnień.

Data: 14.02.2020r., g. 18:00

miejsce: kopalnia guido w zabrzu, poziom 320, komora k8

standardowa cena biletu: 69 zł

Dla uczestników pgg Family –15%!

zakup biletów w kasach oraz online www.kopalniaguido.pl 
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Zima z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Dla tych, którzy chcą przeżyć zaczarowaną zabawę 

karnawałową w bajkowym klimacie, kopalnia guido 

przygotowała carnal bal w krainie czarów.

to jedyna okazja, aby poczuć się jak alicja w krainie czarów 

i spotkać postaci z tej pięknej bajki! carnal bal to magiczna 

atmosfera i niezwykłe dekoracje, a także występy grupy te-

atralnej „lufcik na korbkę” i zabawa taneczna do rana. prze-

branie nie jest wymagane, aczkolwiek nie jest zabronione.

Data: 8 lutego 2020 r., g. 20:00-2:00

miejsce: kopalnia guido, poziom 320, strefa k8

standardowa cena biletu: 50 zł

Dla uczestników pgg Family –15%!

zakup biletów w kasach oraz online www.kopalniaguido.pl
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WYPRZEDAŻ 
W OpeL MM cars

NOWOŚCI 
W OpeL MM cars

początek roku to w salonach samochodowych czas wyprzedaży, 

specjalnych upustów i jeszcze lepszych ofert na wymarzony model. 

nie inaczej jest też w salonie opla mm cars, który będąc partnerem 

pgg Family może zaproponować jeszcze więcej. 

Oferta wyprzedaży obejmuje całą gamę modelową Opla, korzyst-

ne warunki finansowania i ubezpieczenia samochodu, tak żeby każdy 

znalazł to, czego szukał i to, czego potrzebuje. 

Dodatkowo, dbając o komfort i spokój klientów, MM cars oferuje pa-

kiet czteroletniej pełnej ochrony gwarancyjnej Opel Flexcare. 

Program Opel Flexcare 2+2 lata Ochrony Pogwarancyjnej i Opel As-

sistance z limitem przebiegu 60 tys. km w ciągu 4 lat eksploatacji po-

jazdu w cenie 1 zł netto. Pakiet Opel Flexcare można rozszerzyć o do-

datkowe usługi za dopłatą. 

w wyprzedażowej ofercie salonu MM cars Klienci mogą skorzystać 

także z programu „Auto Dealerskie na 6”. Program skierowany jest do 

osób, które myślą nad zakupem używanego samochodu z pewnego 

źródła.

Auta dealerskie MM cars to przede wszystkim auta sprawdzone, pew-

ne, z niskim przebiegiem, gwarancją i bardzo korzystną ceną.

Program aut dealerskich obejmuje samochody półroczne i roczne do-

stępne od ręki w salonach grupy MM cars. w programie dostępne są 

m.in. Ople Astra V, a rabaty na wybrane modele mogą sięgać nawet 

20 000 zł. 

Zapraszamy do skorzystania z oferty wyprzedażowej w MM cars.

szósta generacja corsy z silnikami spalinowymi zadebiutowała w sa-

lonie Opla MM cars w grudniu ubiegłego roku. Mierzący 4,06 metra 

długości, pięciodrzwiowy samochód jest oferowany z bardzo oszczęd-

nymi silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi o mocy od 55 kw (75 

KM) do 96 kw (130 KM). samochód wyróżnia się także zaawanso-

wanymi systemami wspomagającymi kierowcę, innowacyjnym sys-

temem multimedialnym i doskonałym stosunkiem ceny do osiągów. 

ceny podstawowej wersji modelu z silnikiem benzynowym dla PGG 

Family zaczynają się od 48 560 zł (sugerowana cena detaliczna z VAt 

w Polsce – 55 350 zł ). cena ta obejmuje takie systemy wspomagają-

ce jazdę, jak rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości, system 

ostrzegania przed kolizją i wykrywania pieszych oraz automatycz-

nego hamowania przy niskich prędkościach, system wykrywania 

zmęczenia kierowcy, tempomat z ogranicznikiem prędkości, a 

także układ utrzymania na pasie ruchu.

nowa corsa wizualizuje filozofię niemieckiego wzornictwa i in-

żynierii. Dynamiczny przód, przyciągająca wzrok linia boczna i 

charakterystyczny tył tworzą niekonwencjonalną całość o do-

skonałej prezencji. 

wnętrze oczaruje cię od pierwszego spojrzenia. Precyzja wy-

kończenia detali, najwyższej jakości materiały i eleganckie ele-

menty dekoracyjne tworzą wnętrze wysokiej klasy. siedząc w nie-

banalnym kokpicie zaprojektowanym z myślą o kierowcy, zechcesz, 

aby podróż trwała jak najdłużej.   

Zapraszamy do salonu MM cars w Katowicach, ul. Lotnisko 81.
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SkoNtaktuj SIĘ z dedYkoWaNYMI 
dla pGG FaMIlY SprzedaWCaMI:

• Igor Czajor  539 995 796  
• Maciej Sobanek  539 995 798

lub napisz na adres mailowy: 
pgg@mmcars.pl
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K
oncepcja gospodarki obiegu zamkniętego ma na celu ra-
cjonalne wykorzystanie zasobów i  ograniczenie negatyw-
nego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produk-
tów, które powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak 

jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbar-
dziej zminimalizowane. Dzięki produktom i usługom zaprojekto-
wanym w sposób pozwalający włączyć je do obiegu zamkniętego 
w przyszłości będzie można minimalizować wykorzystanie zaso-
bów naturalnych i wspierać ponowne użycie materiałów, ich od-
zysk i zdatność do recyklingu. 

Jedną z możliwości jest odpowiednie zagospodarowanie surow-
ców pochodzących z procesów produkcji. Spółka średniorocznie 
produkuje około 7,9 mln Mg kruszyw. Dzięki ich wykorzystaniu 
w różnych procesach możliwe jest zaproponowanie nowych pro-
duktów użytecznych. 

Produktami wytworzonymi w różnych procesach może być zie-
mia, humus lub też nawozy czy środki wspomagające uprawę dla 
rolnictwa. Rozwinięcie technologii przy pomocy środowisk nauko-
wych umożliwiłoby również produkcję paliw RDF. 

Jednym z projektów dotyczących gospodarki obiegu zamknięte-
go, w którym planuje wziąć udział PGG S.A., jest MINRESCUE - 
„Od odpadów pogórniczych do wartościowych zasobów – nowa kon-
cepcja gospodarki obiegu zamkniętego” (ang. „From Mining Waste 
to Valuable Resource: New Concepts for a Circular Economy”).

Celem projektu jest przeprowadzenie badań w  zakresie opra-
cowania nowych sposobów zagospodarowania odpadów wydobyw-
czych. Wśród głównych efektów projektu wyróżnić należy: opra-
cowanie katalogu odpadów wydobywczych dla PGG S.A. wraz ze 
wskazaniem innowacyjnych sposobów ich wykorzystania przy pro-
dukcji materiałów dla górnictwa i inżynierii lądowej.

Polska Grupa Górnicza, uwzględniając społeczną odpowiedzialność biznesu – csR (od ang. corporate social 
responsibility), według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii biorą pod uwagę interesy społeczne 
i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy, podejmuje działania w zakresie stosowania 
gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. circular economy) w realizowanych przez spółkę procesach produkcyjnych. 

Działamy odpowiedzialnie

celem projektu jest przeprowadzenie ba-
dań w zakresie opracowania nowych spo-
sobów zagospodarowania odpadów wy-
dobywczych. wśród głównych efektów pro-
jektu wyróżnić należy: opracowanie katalo-
gu odpadów wydobywczych dla PGG s.A. 
wraz ze wskazaniem innowacyjnych sposo-
bów ich wykorzystania przy produkcji ma-
teriałów dla górnictwa i inżynierii lądowej.
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CzY WIedzIaŁeŚ, Że… 
na jednym z największych i najruchliwszych lotnisk świata – in-

cheon w Korei Południowej można spotkać dwa typy inteligent-

nych robotów. jedne z nich mogą udzielać informacji podróż-

nym, natomiast drugie dbają o utrzymywanie czystości pod-

łóg. usługi świadczone przez roboty są bardzo dobrze odbiera-

ne przez pasażerów. 

Roboty mające ułatwić podróżowanie zostały wyposażone 

w system rozpoznawania mowy obsługujący cztery języki naj-

częściej używane przez podróżnych odwiedzających lotnisko: 

koreański, angielski, chiński i japoński. urządzenie może łączyć 

się z centralnym serwerem portu lotniczego i pobierać aktualne 

informacje o  czasie wejścia na pokład, położeniu restauracji, 

sklepów itp. Po zeskanowaniu karty pokładowej robot może 

także pomóc osobom, które się zgubiły lub są spóźnione, od-

prowadzając je do odpowiedniej bramki.

Robot sprzątający za pomocą automatycznej nawigacji omija 

przeszkody i zbiera zanieczyszczenia. co więcej, podczas swojej 

pracy wykrywa obszary wymagające największej częstotliwości 

sprzątania, wprowadza je do swojej bazy danych, a następnie 

oblicza optymalne trasy przejazdu do takich miejsc.

Innym planowanym przedsięwzięciem jest określenie poten-
cjału związanego z występowaniem pierwiastków ziem rzadkich 
w popiołach spalonych węgli pochodzących z kopalń PGG. 

Pierwiastki ziem rzadkich zostały zaliczone do grupy 20 kry-
tycznych surowców mineralnych dla gospodarki UE. Można spo-
dziewać się, że popyt na surowce oraz metale ziem rzadkich bę-
dzie się zwiększał wraz z rozwojem nowych technologii i produk-
tów high-tech. Największe zasoby tych pierwiastków występu-
ją w Chinach, USA, Australii, Indiach i Rosji, natomiast w   UE 
występują niedobory tych surowców. W Polsce potencjalnym źró-
dłem tych metali są surowce wtórne np. fosfogipsy apatytowe, zu-
żyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

Perspektywicznym źródłem wtórnym pierwiastków ziem rzadkich 
wydają się być popioły lotne ze spalania węgla kamiennego, a wła-
ściwie popioły i  żużle pochodzące ze spalania węgli kamiennych. 
W surowcach tych stwierdza się obecność nie tylko głównych skład-
ników żużlotwórczych, tj. związków glinu, żelaza, wapnia krzemu 

b a r t ł o m i e j  b e z a k ,  m at e u s z  m a r c i n k o w s k i  

w różnych proporcjach, ale także inne związki na przykład pierwiast-
ków ziem rzadkich, z których dominują lantan, cer, neodym i itr.

Przetwarzanie odpadów własnych w różne produkty użyteczne 
daje wymierny aspekt ekologiczny, jak i fi nansowy. 

Solidne i  wydajne systemy gospodarowania odpadami stano-
wią niezbędny element gospodarki o obiegu zamkniętym. W lip-
cu 2018 r. weszły w życie zmienione ramy legislacyjne dotyczące 
gospodarowania odpadami, które mają na celu zmodernizowanie 
systemów gospodarowania odpadami w Unii Europejskiej i skon-
solidowanie europejskiego modelu jako jednego z najskuteczniej-
szych na świecie. Działania PGG w zakresie zbadania potencja-
łu produktów i odpadów własnych oraz możliwości ich uwzględ-
niania w gospodarce obiegu zamkniętego stanowią wstęp do re-
alizacji przedsięwzięć wpisujących się w  kierunki rozwoju PGG 
S.A. jako największego producenta węgla kamiennego w Europie.

F o t.  a r c
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szkolenia i rozwÓJ

Programy 
Rozwojowe 
w Akademii PGG

P
riorytetem w  Polskiej Grupie Gór-
niczej S.A. jest podnoszenie kom-
petencji pracowników zgodnie z po-
trzebami prowadzonej działalności 
i  optymalne wykorzystanie kompe-

tencji pracowniczych. Podążając w tym kie-
runku, powstała idea uruchomienia przez 
Departament Wsparcia HR projektu roz-
wojowego Akademia PGG, biorąc pod uwa-
gę już nie tylko rozwój w obszarach tech-
nicznych, ale również psychospołecznych, 
a  także chęć do podejmowania przez pra-
cowników nowych wyzwań i  zmian, zdol-
ność do kreowania innowacyjnych rozwią-
zań czy uczenie się nowych rzeczy. Uru-
chamiając wielomodułowy projekt rozwo-
jowy, chcemy wspierać kadrę kierowni-
czą w rozwoju jej kompetencji, przyczynia-
jąc się do wzrostu motywacji, efektywności 
pracy i zwiększenia zaangażowania, posze-
rzając zbiór narzędzi kierowniczych. Mamy 
również na uwadze zabezpieczenie przy-
szłych potrzeb kadrowych fi rmy oraz lep-
sze wykorzystanie potencjału kwalifi kacyj-
nego pracowników. Codzienne wyzwania, 
przed jakimi stają pracownicy i  kadra kie-
rownicza, wymagają szybkiego i skuteczne-
go tworzenia nowych rozwiązań i doskona-
lenia procesów.

W  ramach projektu Akademia PGG ze-
spół Departamentu Wsparcia HR zaplano-
wał uruchomienie kilku programów roz-
wojowych:

akaDemia zarząDzania pgg
W  realizacji Akademii Zarządzania PGG 
przewidziano cykl 13 warsztatów i interak-
tywnych szkoleń dla osób dozoru. Warsz-
taty mają na celu doskonalić kompetencje 
w zakresie stylów kierowania, zarządzania 
wiedzą i  kompetencjami, motywowania, 

usprawnić posługiwanie się narzędzia-
mi kierownika, zdiagnozować dysfunkcje 
w pracy zespołowej i  zapobiegać ich skut-
kom. Uczestnicy czynnie będą pracować 
nad skutecznym komunikowaniem, aser-
tywnością, świadomością i  zaangażowa-
niem, poznają techniki rozwiazywania 
konfl iktów. Zapoznają się także z dobrymi 
praktykami z  zakresu BHP, prawa pracy, 
zamówień publicznych i  controllingu or-
ganizacyjnego. Akademia Zarządzania ma 
również pomóc w  wymianie doświadczeń 
między oddziałami i zaangażować pracow-
ników w  budowanie satysfakcjonujących 
relacji zawodowych. Uczestnicy podejmą 

zadania budowania autorytetu własnego 
menedżera w oparciu o wiarygodne komu-
nikaty oraz świadomego kształtowania po-
stawy liderskiej. Poszerzą również perspek-
tywę doboru metod budowania relacji lub 
osiągania celów. 

konsultanci zarząDzania pgg
Konsultanci Zarządzania PGG to gru-
pa konsultantów wewnętrznych składają-
ca się z przeszkolonych przedstawicieli ka-
dry inżynieryjno-technicznej. Rolą Konsul-
tantów Zarządzania jest wspieranie proce-
sów technologicznych i zarządczych w Od-
działach PGG S.A. Konsultanci zbierają się 
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szkolenia i rozwÓJ
w zespołach merytorycznych, interdyscypli-
narnych lub branżowych złożonych z mini-
mum 3–5 osób. Zadaniem Konsultantów 
Zarządzania jest pomoc w zdiagnozowaniu 
problemów dotyczących technologii i  or-
ganizacji pracy w  kopalniach, a  następnie 
wsparcie kierownictwa kopalni w przezwy-
ciężeniu tych problemów przy użyciu na-
rzędzi konsultingowych ułatwiających za-
rządzanie i prowadzenie procesów techno-
logicznych. 

akaDemia konsultantów zarzą-
Dzania pgg
W  tym programie rozwojowym zostanie 
wykształcona, a  tym samym poszerzona 
grupa inżynierów do wsparcia procesów 
technologiczno-zarządczych w  oddziałach 
PGG. Uczestnicy Akademii Konsultantów 
zdobędą umiejętności prowadzenia projek-
tów konsultingowych w organizacji, anali-
zy i  diagnozy zastanej sytuacji problemo-
wej, facylitacji pracy grupowej, podejmą 
naukę diagnozowania i  doskonalenia or-
ganizacyjno-technologicznego oraz zespo-
łowego generowania rozwiązań problemów 
i  wyznaczania kierunków działań. Pro-
gram obejmuje cykl czterech warsztatów 
z udziałem konsultantów zarządzania Or-
ganizacji uczącej się.

akaDemia zarząDzania projekta-
mi w przemyśle 
Akademia Zarządzania Projektami w Prze-
myśle zapewnia bezcenną wymianę do-
świadczeń między firmami branży prze-
mysłowej oraz szkolenia. Przewiduje dzie-
lenie się wiedzą w budowaniu świadomości 
projektowej oraz dostarcza praktyczne na-
rzędzia i wskazówki do realizacji licznych 
projektów w firmie. Akademia Zarządzania 
Projektami realizowana jest we współpracy 
z IPMA Śląsk.

centrum rozwoju kompetencji 
Kierunki zmian w  Polskiej Grupie Górni-
czej S.A., jakie zostały wyznaczone, wyma-
gają ciągłego doskonalenia kompetencji ka-
dry menedżerskiej. Z  uwagi na ten fakt, 
na warsztatach z udziałem przedstawicie-
li branżowych podjęto trud określenia naj-
ważniejszych kompetencji dla kadry kie-
rowniczej oraz podjęto decyzję o zbudowa-
niu modelu kompetencyjnego, w pierwszej 
kolejności dla kluczowych stanowisk kadry 
kierowniczej. W  nowoczesnej organizacji 
model kompetencyjny to podstawowe na-
rzędzie w procesie zarządzania kapitałem 
ludzkim. Opracowany i  wdrożony model 
kompetencji będzie dla spółki zestawem 
kompetencji pozwalających na realizację 
celów i  zadań. Model ponadto będzie sta-
nowił podstawowy instrument zarządzania 
procesami HR dla kadry kierowniczej, po-
cząwszy od rekrutacji i selekcji, po kształ-
towanie ścieżek kariery, dedykowane szko-
lenia i warsztaty rozwojowe.

moDel kompetencyjny  
Dla kaDry meneDżerskiej
Wyznacza minimalne standardy kompe-
tencyjne, jakie powinna spełniać kadra 
kierownicza. 

W  połączeniu z  innymi narzędziami HR 
działania na podstawie modelu kompeten-
cyjnego identyfikują luki kompetencyjne, po-
zwalają na podjęcie właściwych kroków w ich 
ograniczaniu oraz dają możliwość zidentyfi-
kowania potencjału pracowników.

Na tej podstawie następuje opracowanie 
indywidualnych ścieżek rozwoju i wskaza-
nie obszarów szkoleniowych.

Podjęcie decyzji o  budowie modelu kom-
petencyjnego przez specjalistów zatrudnio-
nych wewnątrz firmy daje możliwość przy-
gotowania narzędzi określających poziom 
kompetencji pracowników dostosowanych 

do specyfiki naszej branży. Niezbędne w tym 
działaniu było utworzenie wewnętrznej bazy 
asesorów, przygotowanych do prowadzenia 
sesji Centrum Rozwoju Kompetencji. Osta-
tecznie badanie kompetencji w formie warsz-
tatów i zadań, przy użyciu różnorodnych na-
rzędzi, badań kwestionariuszowych oraz wy-
wiadów kompetencyjnych, poprowadzi cały 
proces do wyłonienia kadry rezerwowej dla 
kluczowych stanowisk kierowniczych.

program rozwoju pracownika 
W  świetle powyższych działań powstał 

Program Rozwoju Pracownika wyznacza-
jący możliwości rozwoju dla kluczowych 
stanowisk kierowniczych: 
• głównym celem programu jest umożliwie-

nie właściwego rozwoju pracownikom, za-
pewniającego wysokie kompetencje

• działania te oparte będą o Model Kompe-
tencyjny, czyli opracowany zbiór zachowań 
i umiejętności kadry kierowniczej

• w  Modelu Kompetencyjnym określono 
profile kompetencyjne, które będą stano-
wiły punkt wyjścia do wyznaczania kie-
runków rozwoju lub zdiagnozowania nie 
wykrytego dotąd potencjału

• pozwoli to na zarządzanie kompeten-
cjami, czyli zapewnienie odpowiednich 
kompetencji poszczególnych osób na sta-
nowiskach kierowniczych, gwarantują-
cych wysoką jakość pracy. 

Osoby zajmujące kluczowe stanowiska 
kierownicze to pracownicy, których kom-
petencje, a konkretnie ich poziom decydują 
o  ciągłości procesów produkcyjnych, two-
rzeniu innowacyjnych rozwiązań, dostrze-
ganiu nowych możliwości w optymalizacji 
procesu produkcyjnego i organizacji pracy 
zespołu. To również osoby mające wpływ 
na realizację strategicznych celów firmy 
poprzez promowanie właściwych postaw, 
odpowiedzialne za rozwój swoich podwład-
nych, dlatego tak istotne jest doskonalenie 
kompetencji kierowniczych. 27
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Kierunki zmian w Polskiej 
Grupie Górniczej s.A., ja-
kie zostały wyznaczone, 
wymagają ciągłego do-
skonalenia kompetencji 
kadry menedżerskiej.
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MIEJSCE I:
NNa pierwszym miejscu znalazła się 
praca Pana Maksymiliana 
Baszczoka w formie dowcipnego 
tekstu, a poruszającego ważny 
temat bezpieczeństwa starszych 
ludzi:

BEZPIECZNO BRAUZA! 

KKożdy z nos mo u siebie w chałupie 
badyzimmer a w nim badywanna abo 
brauza. Jo tu sie skupia na brauzie, 
kiero musi być zicher do starych ludzi i 
niepełnosprawnych kej sie myjom. Eźli 
ni momy takich starzikow w chałupie 
to niy mogymy zapomnieć że kejsik 
mmy tyż bydymy starzi i co wtedy? 
PPowiym Wom jako to mo wyglondać. 
Po piyrwsze żeby wlyźć abo wylyźć 
bezpiecznie z brauzy musi być niski 
brodzik i nojllepij płytki, żeby szłapow 
nie trzabyło fest dźwigać. Po drugie 
zaprawić w ścianie hynkel kerego se 
idzie łapnyć by nie ukylznyć. Po trzeci 
toto chodzi o to kej se z ziciom ciapnyć 
żeby klepeta niy bolały, beztoż do 
flizow se idzie hoker przikryncić. Jak 
tak starziki brauzować se bydom to se 
szłapow niy połomiom i kubo niy 
bydzie do wymiany na ortopedyji 
i o takie BHP mi idzie!

Panie Maksymilianie gratulujemy 
talentu, poczucia humoru i zajęcia 
pierwszego miejsca!

MIEJSCE II:
Temat bezpieczeństwa dzieci 
i zwierząt na balkonie podjął Pan 
Rafał Buchta, który zajął 
w głosowaniu drugie miejsce.

WYZWANIE “BHP W DOMU” ZAKOŃCZONE!
Ważne wyzwanie na plaaormie Planeta PGG „BHP w domu” już za nami. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy wzięli w nim udział, podzielili 
się swoimi rozwiązaniami i wysłali inspirujące prace. Bezpieczeństwo nasze 
i naszych bliskich jest bardzo ważne, warto wiedzieć jak o nie dbają inni 
uczestnicy. Po raz kolejny użytkownicy plaaormy zagłosowali i wybrali 
rozwiązania, które najbardziej im się spodobały. Prace można było 
zamieszczać w formie tekstu lub zdjęcia. Możemy z przyjemnością 
prprzedstawić zwycięzców tego wyzwania: 



Może któregoś zabezpieczenia nie znacie lub nie 
zastosowaliście jeszcze, a uchroniłoby ono 
Waszych domowników? Zalogujcie się na Planecie 
PGG i zapoznajcie się z wszystkimi pracami 
w zakładce Wyzwania-Zakończone. 

DDziękujemy wszystkim uczestnikom, dla których 
ważne jest bezpieczeństwo i którzy podjęli 
wyzwanie podzielenia się zastosowaniem swoich 
sposobów zabezpieczeń z innymi ludźmi. 
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem nam 
wszystkim przynosi korzyści. Gratulujemy 
laureatom zwycięstwa w głosowaniu. 

BBarbórka już za nami, a nasi uczestnicy mogli wziąć 
udział w Quizie Barbórkowym. Sprawdzili się 
odpowiadając na pytania, co wiedzą o miejscach, 
w których pracujemy - „Oddziały i zakłady Polskiej 
Grupy Górniczej wczoraj i dziś”. Quiz choć krótki 
nie należał do najłatwiejszych. Odpowiedzi 
czasem wymagały dociekliwości i poszukiwania 
wiedzwiedzy przez uczestników.

Zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału. 
Wejdź na stronę hhps://planetapgg.pl 

MIEJSCE III:
Sposób zabezpieczenia naszych milusińskich przed 
porażeniem prądem przedstawił Pan Paweł 
Skwara, zajmując trzecie miejsce w wyzwaniu 
„BHP w domu”:

Zapraszamy do wzięcia udziału w nowym 
wyzwaniu „Planeta Twoich zmian”. 

MMinęło już pół roku od momentu kiedy 
powołaliście do życia Planetę PGG. Dzięki Wam, 
Waszej obecności i zaangażowaniu Planeta PGG 
istnieje i może się rozwijać. Ludzi aktywnych, 
towarzyskich, dla których zdrowie i środowisko 
jest ważne, ludzi którzy spędzają czas mając 
przyjemność przebywania w kręgu kultury i sportu 
jestjest coraz więcej w naszej firmie! Biorąc udział 
w wyzwaniu możesz napisać jak zmieniłeś swoje 
codzienne życie dzięki Planecie PGG. Co robisz 
teraz inaczej niż robiłeś to przed powstaniem 
plaaormy. O co bardziej dbasz lub czego już nie 
robisz. Podziel się swoimi osiągnięciami, nowymi 
aktywnościami - nagrodzimy Cię punktami. Jeśli 
jesteś z nami od niedawna, również możesz wziąć 
udziaudział w wyzwaniu. Napisz jak masz zamiar 
zmienić swoje codzienne życie dzięki Planecie 
PGG. Wyznacz swoje własne cele, zainspiruj się, 
podziel się z nami swoimi planami i zamierzeniami 
związanymi z Planetą PGG, a my nagrodzimy to 
punktami. Pierwsze prace już zostały 
zamieszczone na plaaormie. Zapraszamy 
wwszystkich do udziału!

Liczba punktów za wykonywane zadania związane 
ze zdrowym stylem życia cały czas i z każdą chwilą 
wzrasta. Zadania, które zostały wykonane można 
zaznaczyć o każdej porze dnia i w każdym miejscu 
na smaraonie, tablecie, komputerze, Planeta jest 
cały czas dla uczestników dostępna. Na czoło 
rankingu wysunął się Oddział KWK ROW Ruch 
JanJankowice: pracownicy tego ruchu zdobyli już 
70 849 punktów wykonując zadania Planety! 
Drugie miejsce zajmuje KWK Mysłowice – 
Wesoła: 69 381 punktów, na trzecim miejscu 
plasuje się KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast: 
64 846 punktów. Kolejne Oddziały z dużą ilością 
punktów to Oddział KWK Piast – Ziemowit Ruch 
Ziemowit, Oddział KWK ROW Ruch Marcel, oraz 
tuż za nimi KWK Ruda Ruch Bielszowice*. 
GRATULUJEMY!

*Ranking oddziałów na dzień 15.01.2020r.



J
akoś tak między Świętami a  Nowym Rokiem wpadła mi 
w oko i zafrapowała taka bardzo krótka opowiastka, jak to 
grupa naukowców wybrała się z wyprawą naukową w głąb 
Afryki. Dotarłszy na miejsce wynajęli grupę tubylców jako 

tragarzy do niesienia sporej ilości sprzętu i wyposażenia. Przez kil-
ka dni miejscowi objuczeni pokaźnymi ciężarami bez słowa oporu 
czy sprzeciwu energicznie po-
konywali wielokilometrowe od-
cinki zaplanowanej i wyznaczo-
nej trasy. Aż któregoś dnia nie 
ruszyli się z miejsca, odmówiw-
szy pójścia dalej. Nie pomaga-
ły prośby, perswazje, ani nawet 
groźby. Kiedy już zapadła chwi-
la ciszy po bezskutecznych prze-
konywaniach, jeden z  tubylców 
tragarzy powiedział tak: przez 
kilka ostatnich dni, niosąc wiel-
kie ciężary na plecach równym 
i energicznym krokiem, pokony-
waliśmy wielokilometrowe od-
cinki wytyczonej drogi, ale na-
sze dusze już za nami nie nadą-
żają. Musimy poczekać, aż nas 
dogonią. 

I  nie tyle zaintrygowało mnie 
to zdanie, co wręcz zatrzyma-
ło: …nasze dusze już za nami 
nie nadążają. Musimy pocze-
kać, aż nas dogonią. I pomyśla-
łem sobie, że w  jednym to chy-
ba jesteśmy bardzo podobni do 
tych afrykańskich tragarzy. Coraz więcej ciężarów mamy na ple-
cach, tych nam nakładanych i tych samemu sobie wkładanych, co-
raz więcej na głowie, a przy tym coraz więcej życiowej drogi chce-
my też przejść i oczywiście coraz szybciej. W tym na pewno jeste-
śmy im podobni.

Ale czy w tej świadomości, że nasze dusze za nami już nie nadą-
żają też? Śmiem wątpić. A takie odnoszę wrażenie, a może to już 
coś więcej niż tylko subiektywne wrażenie, że nasze dusze za nami 
naprawdę już nie nadążają.

Myślę sobie, że po pierwsze, warto, tak z początkiem roku wła-
śnie, kiedy już ucichł świąteczny gwar, zadać sobie to pytanie: czy 
moja dusza nadąża za mną, za moim zabieganiem i przyspieszo-
nym krokiem? Czy nie została już przyduszona coraz większymi 
ciężarami branymi na plecy i głowę?

No właśnie – dusza. Co to takiego ta dusza? Kiedy ostatnio pomy-
śleliśmy o duszy? Przywołam teraz kilka myśli o duszy właśnie ks. 
Grzegorza Strzelczyka z rozmowy na stronach portalu Deon. Kie-
dy myślimy o duszy, tej naszej też, to oczywiście chcielibyśmy się 

dowiedzieć, gdzie ona w nas jest, w  jakim miejscu. Ks. Grzegorz 
odpowiada tak: w żadnym. Gdybyśmy mogli odpowiedzieć na py-
tanie, gdzie jest, to rozstrzygnęlibyśmy tym samym, że jest prze-
strzenna. Znaczy, zajmuje jakieś miejsce w przestrzeni. Bardzo mi 
się spodobało to Jego stwierdzenie, że dusza jest takim interfejsem 
osobowości do Boga. Innymi słowy łącznikiem, sposobem komu-

nikowania się między Bogiem 
a  człowiekiem. Takim kana-
łem komunikacyjnym, narzę-
dziem, zdolnością.

Jeśli więc nasze dusze nie na-
dążają z nami, a coraz częściej 
nie nadążają, to może właśnie 
dlatego, że po prostu przesta-
liśmy je widzieć jako łącznik, 
kanał komunikacyjny, zdol-
ność do bliskiej relacji z  Bo-
giem. A co za tym idzie, to i po-
ważnie je traktować. 

Był taki czas, kiedy w  tym 
klasycznym dwuczęściowym 
widzeniu człowieka z  podzia-
łem na ciało i  duszę, to ciało 
właśnie było be. Traktowano je 
jak coś gorszego, wręcz siedli-
sko zła, a dusza była hołubiona 
jako ta lepsza, czystsza, prze-
znaczona do nieśmiertelności. 
Dziś zdaje mi się jest zupełnie 
odwrotnie, wpadamy, jeśli już 
nie wpadliśmy w drugą, prze-
ciwstawną skrajność, że to cia-

ło właśnie jest najważniejsze, w samym centrum, a dusza nieko-
niecznie nam już do czegokolwiek potrzebna.

I jak to zwykle bywa, wszystko, co widziane jest skrajnie i prze-
ciwstawnie, fałszuje prawdziwość obrazu, także i naszego, jako lu-
dzi. 

Nas, naszą człowieczość nie tworzą, nie budują dwie różne, prze-
ciwstawne sobie części: ciało i dusza, ale dwie dla siebie równo-
rzędne i niezbędne. 

Wróćmy do owych afrykańskich tragarzy. Kiedy zdali sobie spra-
wę, że ich dusze dostały zadyszki, po prostu zatrzymali się, pozwa-
lając ciału i duszy wyrównać krok. I za nic nie przerwali swojego 
zatrzymania. 

Warto pójść ich śladem. Jeśli więc dziś dusza nie dotrzymuje kro-
ku ciału, a przychodzi jej to coraz trudniej, to nie kombinując, trze-
ba po prostu się zatrzymać i za nic nie przerywać swojego zatrzyma-
nia, pozwalając co jakiś czas ciału i duszy wyrównywać krok.

I tej umiejętności, ale i odwagi zatrzymywania się z początkiem 
Nowego Roku serdecznie Państwu życzę.
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felieton księdza brząkalika

nasze dusze już 
za nami nie nadążają...

F o t.  a r c



rubryka redagowana we współpracy ze 
śląskim centrum wolności i soliDarności
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historie na znaczkach
w  marcu w  Śląskim centrum wolności (Katowice, ul. wincentego Pola 38) będzie prezentowana wystawa 
o przemilczanych historiach, które były przypomniane w latach 80. na znaczkach poczty podziemnej. 

pGG Magazyn luty 2020

M
iędzy sierpniem 1980 r. a  grudniem 1981 r., 
dzięki NSZZ „Solidarność”, w całym kraju za-
częto wydawać prasę, która ukazywała się poza 
cenzurą. W ten sposób Polacy mieli dostęp do 
informacji, które do tej pory nie miały prawa uj-

rzeć światła dziennego w oficjalnej prasie drukowanej w PRL. 
Działalność wydawnicza antykomunistycznej opozycji nie usta-

ła również po 13 grudnia 1981 r., kiedy to został wprowadzony stan 
wojenny. W podziemnych drukarniach powstawały nie tylko ulot-
ki, prasa, książki, ale również znaczki. Ich twórcy chcieli w  ten 
sposób przypominać o wydarzeniach czy postaciach przemilcza-
nych lub zakłamanych.

Sztandarowym tego przykładem jest temat Katynia i zamordo-
wania przez NKWD polskich oficerów. Oficjalnie, o tamtej zbrod-
ni można było jedynie pisać jako o zbrodni niemieckiej z 1941 r. 

Znaczki poczty podziemnej mówiły nie tylko o zakazanej histo-
rii, ale podtrzymywały również pamięć o polskich bohaterach, np. 
o  Józefie Piłsudskim, któremu Polacy zawdzięczali wolność, czy 
o ks. Jerzym Popiełuszce, zamordowanym przez oficerów SB. 

Podziemni drukarze nie zapominali również o 9 górnikach z ka-
towickiej kopalni „Wujek”, którzy zostali zastrzeleni 16 grudnia 
1981 r. podczas pacyfikacji strajku przez siły milicyjno-wojskowe. 



luty 2020 pGG Magazyn

Wszystkie z was, kochane dziatki na pewno  wiecie, że lisy 
to bardzo chytre zwierzątka. Często mówi się lisek chy-
trusek. Nie wzięło się to z niczego. Za chwilę się dowiecie.
Żył sobie pewien gospodarz, który miał stawy (dawniej 
nazywane rybnikami, stąd dzisiejsza m.in. nazwa mia-
sta Rybnik), a  w  tych stawach hodował dużo ryb. Zima 
w  owych czasach była sroga, było dużo śniegu, wiały 
wiatry i był straszny mróz. Nie tak jak dzisiaj, że mamy 
w styczniu prawie wiosnę.
Gospodarz złowił dużo ryb, załadował na wóz i pojechał 
na targ do Chorzowa sprzedać je. Jechał sobie spokoj-
nie przez las, a  tu patrzy, a  na drodze leży Lis. Zatrzy-
mał wóz, zsiadł i  podszedł bliżej. Poszturchał go kijem, 
a Lis nic, leży jak nieżywy. Już chciał go zostawić, ale my-

śli sobie – taki duży, takie ładne futerko i kita taka puszy-
sta. Nie, nie zostawię go. Zabiorę do domu – jak przyjadę 
z targu, ściągnę skórkę i żona będzie miała piękny, ciepły 
kołnierz na zimę i wszystkie sąsiadki będą jej zazdrości-
ły. Jak postanowił, tak zrobił. Wrzucił Lisa na wóz i poje-
chał dalej. Jak tak jechał, Lis otworzył oczy, patrzy, a tu 
tyle ryb. Zaczął po cichutku zrzucać rybki z wozu. Sam też 
po cichu zeskoczył z wozu, zabrał jeszcze worek gospoda-
rzowi, pozbierał rybki i uciekł do swojej nory. Tam rozpa-
lił ognisko i smażył rybki, smacznie się objadał, a zapach 
niósł się po całym lesie – taka była woń. Dymek z  tymi 
smakołykami przywędrował także do Wilka. Wilk z nory 
wynurzył nos, nastawił uszy i zaczął iść w stronę dymku 
aż doszedł do lisiej jamy. Zapukał i mówi – Lisie, mój ko-
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chany przyjacielu, skąd u ciebie takie smaczne rybki? Daj 
spróbować choć troszeczkę.
Lis poczęstował Wilka, ten smacznie zjadł rybkę, oblizał 
się od ucha do ucha i znowu pyta Lisa: skąd ty masz te 
smaczne rybki ? Ano widzisz Wilku złowiłem sobie. – Ale 
jak? – zapytał Wilk. – Po prostu włożyłem wieczorem 
ogon do stawu i rano miałem już dużo ryb – powiedział 
kłamiąc chytry Lis. Na to Wilk: – Posłuchaj, to może pój-
dziemy razem nad staw, ty będziesz łowił, a ja będę no-
sił rybki do nory.
Wiesz co Wilku, ja już w  nocy łowiłem i  jestem bardzo 
zmęczony, położę się spać ale ty idź nad staw, zanurz 
ogon, a rano mnie zawołaj, to pomogę Ci przynieść ryb-
ki do nory. Wilk poszedł nad staw, zanurzył ogon i  sie-

dzi, siedzi, a ogon staje mu się coraz cięższy. – Chyba coś 
złowiłem. Nad ranem ogon już był taki ciężki jakby było 
dużo ryb złowionych. Zaczął wołać Lisa, a tu echo. Woła, 
woła a tu nic. Chciał sam wyciągnąć ogon, lecz nie może 
nim ruszyć. Myślał, że tak dużo ryb ma na ogonie, chciał 
trochę zrzucić, a tu nic.
Bo co się stało? Wilkowi ogon zamarzł i nie mógł się bie-
dak ruszyć. Strasznie zaczął lamentować i wyć z bólu, aż 
ludzie przybiegli z wioski.
Na ich widok Wilk, który bał się ludzi, szarpnął ogonem 
tak mocno, że wyrwał go sobie. Odtąd widziano w lesie 
Wilka bez ogona, który szuka chytrego Lisa, żeby mógł 
mu wymierzyć sprawiedliwość. Ale do dzisiaj nikt nie sły-
szał, żeby mu się to udało.
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pionowo
1.  pożywienie sępa
2. pompuje
3. wyspy na Morzu egejskim
4. coś kupionego
5. dzielnica Krakowa
6. na uczelni
7. nie matka
8. też bzdura
9. mundur
10. proces erozyjny
11. w Gorcach
12. na scenie
18. forma dziennikarska
19. przebój
26. jednostka energii stosowana w fi zyce
28. konstrukcja sprężona
30. miasto w niemczech
32. walec, kolec lub pręt służący do osadzania 
  na nim czegoś
33. gatunek muzyki
34. krewny krokodyla
35. osoba dokonująca procedury inseminacji
36. wypadek
37. znany niewolnik
38. podobno jest globalne
39. pokolenie
40. smaczny grzyb
45. najważniejszy bóg w mitologii greckiej
46. rosyjskie muzeum państwowe w sankt Petersburgu
49. austriacki kompozytor

KRZYŻÓWKA #43

?

50. bada słuch
55. do chodzenia po górach
56. między lekcjami
60. miejscowość w Belgii 
61. dzielnica tarnowskich Gór
62. zmarły faraon w bandażach
63. obrzydzenie
65. w szkole
66. bateria
68. mieszka w stambule
70. polski poeta
74. pali się
75. uskrzydlony owad
77. minerał z gromady krzemianów
79. lekkie drewno
80. miał słynne wesele
81. ptak z rzędu siewkowych
83. sam na scenie
84. angielskie określenie miasta lub jego centrum
86. bank państwowy

poziomo
1.  karciana układanka
4. stolica cypru
7. opera Paderewskiego
10. bzdura
13. przedrostek oznaczający związek z przeszłością
14. diabeł na ludowo
15. wyrób włókienniczy
16. kopyto
17. diabeł na poważnie
20. miasto w północno-wschodniej turcji 
21. miasto w Boliwii
22. ekspert
23. hokejowy klub
24. dużo owadów
25. góry w europie
27. zarys

29. starożytne królestwo, które istniało w latach 
  80 p.n.e na terenie dzisiejszej etiopii i erytrei
31. komputer sprzed lat
37. teatralny
39. zniemczenie
41. nad Bałtykiem
42. pierwiastek
43. w pierogach
44. lubi zjeść
46. w mitologii greckiej jedna z tytanid, 
  bogini zorzy porannej
47. miasto na Litwie
48. sprzedaż za granicę
51. rzeka w Azji
52. w świecy
53. w mitologii greckiej jeden z gigantów
54. pomidorowa przyprawa w formie gęstego sosu
57. na progu
58. dzieło papieża
59. kanapa turecka
60. zajmuje się gwiazdami
64. przodek owcy domowej
67. na broń
69. pierwszy ząb
71. skrajność w poglądach
72. drzewo iglaste
73. wąska taśma
76. niezręczność
78. część lampy
81. wynalazł telefon
82. wystawa
85. odzwierciedla wartość
87. dodaje dynamiki
88. narzucone rozwiązanie
89. jaskiniowiec
90. ciąg frontowych elewacji budynków ustawionych 
  w szeregu po jednej stronie ulicy
91. element architektoniczny w formie płaskiego fi lara
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„moja mama 
pracuje w kopalni”
TO TYTUŁ ILUSTROWANEJ KSIĄŻECZKI DLA DZIECI, WYDANEJ PRZEZ GMINNE CENTRUM KULTURY 
W GORZYCACH. W UKAZANIU SIĘ PUBLIKACJI POMOGŁA M.IN. POLSKA GRUPA GÓRNICZA.

M
ali czytelnicy na 48 kar-

tach poznają nie tylko 

tajniki procesu przerób-

ki mechanicznej węgla, 

ale dowiadują się, skąd 

wzięły się jego pokłady  pod ziemią, czym 

różnią się jego sortymenty, jak wygląda 

strój paradny górnika, jak brzmi górniczy 

hymn i kim jest patronka pracujących pod 

ziemią św. Barbara.

skąd w Gorzycach pomysł na wydawa-

nie literatury dziecięcej o górnikach?

– Zwykle podobne książki pisze się o pie-

lęgniarkach, lekarzach, strażakach, policjan-

tach. A my postanowiliśmy wypełnić lukę – 

mówi autorka Małgorzata Król, która kie-

ruje działem logistyki w PKP cargo i wie, 

że „kolejarze i górnicy to jedna rodzina, nie 

mogliby bez siebie istnieć”.

O  wysoki standard edytorski zadbało 

grono osób skupionych wokół GcK; piękne 

rysunki i łamanie do druku wykonała ryb-

niczanka Katarzyna Paleczna, a fotografi e 

zakładu przeróbczego zrobił Paweł Bień. 

Przewodnikami po kopalniach „chwało-

wice” i  „Rydułtowy”, które autorzy książki 

musieli zobaczyć na własne oczy, byli pra-

cownicy PGG Ryszard Gwóźdź i Grzegorz 

Kufi eta.

– Starałam się, by była to ciekawa i poży-

teczna książka, która może się przydać przy 

edukacji w szkole – mówi Małgorzata Król, 

która wcześniej wydała dwie książki dla 

młodzieży i tomik wierszy. Mamę – kontro-

lerkę jakości w zakładzie przeróbczym wę-

gla – odwiedzają dwie dziewczynki, któ-

rych pierwowzorami są kilkuletnie wikto-

ria i Hania – wnuczki autorki, pierwsze czy-

telniczki i recenzentki.

Książeczkę w  cenie 25 zł kupić moż-

na w GcK w Gorzycach i księgarni Orbita 

w Rybniku, ale niewielki nakład (pół tysią-

ca egzemplarzy) cieszy się dużą popular-

nością. Partnerami wydania są spółki: Pol-

ska Grupa Górnicza, MMG, Śląski Holding 

Przemysłowy, Petralana i imex Piechota.




