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Już wkrótce  posiłki profilaktyczne  
w nowej  odsłonie - KARTA  WIELU  MOŻLIWOŚCI 

Drodzy Górnicy!

Zarząd PGG informuje, że realizując obowiązki PRACODAWCY  w zakresie zapewnienia posiłków 
profilaktycznych  pracownikom zatrudnionym w szczególnie uciążliwych warunkach  wdrożony 

zostaje, w miejsce dotychczasowego systemu bonów papierowych,  unikatowy w skali kraju program  
KART  PŁATNICZYCH.   

ADRESACI - blisko 40 000 pracowników PGG uprawnionych do posiłków profilaktycznych  
PAKIET  KORZYŚCI: 

 karta uprawnia do nabycia posiłków i artykułów 
 spożywczych oraz napojów, z wyłączeniem 
 artykułów tytoniowych  i alkoholowych 

 okres ważności karty  
 -  48 miesięcy

 zasięg terytorialny  
 -  placówki gastronomiczne 
  oraz sklepy spożywcze

 wygoda  użytkowania -  karta z indywidualnym 
 kodem PIN

 blokada kart utraconych - gwarancją zachowania 
 prawa do zgromadzonych środków

 możliwość sprawdzenia stanu karty 
 w bankomatach  (bez opłat)  

 użytkowanie karty bez opłat po stronie 
 PRACOWNIKA

CZAS  WDROŻENIA: karty wydawane będą uprawnionym pracownikom PGG sukcesywnie 
w okresie od kwietnia do lipca br.

 PARTNER  PROJEKTU:  PKO  Bank Polski S.A.



W
 Polskiej Grupie Górniczej zmieniają się zasady reali-
zacji posiłków profilaktycznych dla pracowników za-
trudnionych w uciążliwych warunkach. Dotychczas 
stosowane papierowe bony żywieniowe zastąpione  
zostaną kartami płatniczymi. Polska Grupa Gór-

nicza wraz ze swoim partnerem w  tym projekcie PKO Bank 
Polski S.A. przygotowała innowacyjny system kart płatniczych 
dla pracowników. To pierwsze tego typu rozwiązanie w górnic-
twie wprowadzone na taką skalę, które obejmie około 40 tys. 
pracowników PGG.

Dotychczas pracownik otrzymywał raz w  miesiącu bon ży-
wieniowy, który mógł zrealizować w  wyznaczonych placów-
kach gastronomicznych, ewentualnie kupić produkty spożyw-
cze w wyznaczonych do tego celu sklepach. Obecnie, zamiast 
bonu papierowego, pracownik otrzyma kartę płatniczą. Takie 
rozwiązanie jest o wiele bardziej korzystne. Nie będzie to limi-
towana liczba placówek gastronomicznych oraz sklepów, a pra-
cownik będzie mógł skorzystać z karty w placówkach gastro-
nomicznych i sklepach wyposażonych w terminale płatnicze, 
czyli praktycznie rzecz biorąc wszędzie. Obecnie takiej moż-
liwości nie ma, ponieważ pracownik może wykorzystać bony 

żywieniowe tylko w wyznaczonych jednostkach. Ich liczba jest 
zależna od kopalni lub zakładu, w którym górnik jest zatrud-
niony. Raz jest ona większa, w innym przypadku mniejsza. 
W przypadku karty płatniczej wszyscy pracownicy będą mieć 
takie same możliwości. Różny jest też obecnie okres ważności 
bonów żywieniowych. Czasem jest to kilka miesięcy, ale może 
być to też okres jednego miesiąca. Zdarzają się przypadki, kie-
dy górnik nie zdąży wykorzystać bonu w okresie jego ważności 
i wtedy taki bon bezwzględnie przepada. W przypadku karty 
płatniczej świadczenie będzie można zrealizować w  okresie 
ważności karty. Karta będzie ważna przez 48 miesięcy i odpo-
wiednio wcześniej będzie wydana nowa karta.

Zmieni się także sposób obsługi bonów żywieniowych. Obec-
nie przygotowanie i wydawanie bonów żywieniowych to potęż-
ne i bardzo kosztowne przedsięwzięciem logistyczne, w które 
zaangażowanych jest wielu pracowników kopalni. Po wpro-
wadzeniu kart płatniczych te problemy znikną. Karta będzie 
ładowana automatycznie w każdym miesiącu, a jej obsługa bę-
dzie się ograniczać do pierwszego wydania karty i  jej wymia-
nie przed końcem okresu ważności. 

t g ,  f o t o  j a n  c z y p i o n k a  

PGG wprowadziła nowy system kart płatniczych 
zamiast papierowych bonów żywnościowych
polska grupa górnicza wprowadziła innowacyjny system kart płatniczych, które zastąpiły stosowane 
dotychczas papierowe bony żywieniowe. to pierwsze tego typu rozwiązanie w górnictwie wprowadzone 
na taką skalę. przedsięwzięcie obejmie około 40 tys. pracowników pgg.

Karta wielu możliwości 

Rozwiązanie jest wygodne i przyjazne tak samo dla pracownika 
jak i  pracodawcy. Wprowadza szereg zmian na lepsze dla pra-
cowników. Do najistotniejszych należą:

•	 pracownik nie ponosi żadnych kosztów użytkowania karty;

•	 okres ważności karty to cztery lata i  do tego okresu ważne 
będą środki na karcie;

•	 karta obejmuje placówki gastronomiczne oraz sklepy spo-
żywcze;

•	 karta jest wygodna w  użytkowaniu – posiada indywidualny 
kod pin, który działa właściwie tak samo jak w przypadku np. 
kart kredytowych czy debetowych (w zakresie do którego kar-
ta jest przeznaczona);

•	 karta posiada możliwość szybkiej blokady w razie zagubienie 
lub kradzieży z gwarancją zachowania prawa do zgromadzo-
nych środków;

•	 karta posiada bezpłatną możliwość sprawdzenia stanu karty 
w bankomatach.
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PGG wprowadziła 
nowy system kart 
płatniczych

03 PGG wprowadziła nowy system 
kart płatniczych
Zastąpią one stosowane dotychczas papierowe 
bony żywieniowe.

06 Akcja wydawania kart rozpoczęta
we wszystkich kopalniach Polskiej Grupy 
Górniczej 19 kwietnia br. rozpoczęła się akcja 
wydawania kart płatniczych

08 Rodzinny program dla  
naszych pracowników
Już wkrótce Polska Grupa Górnicza wystartuje 
z programem PGG Family. 

10  fakty • liczby • wydarzenia

12 Tomasz Rogala na czele EURACOAL-u
„…węgiel może być paliwem ekologicznym, 
bezpiecznym i dostępnym ekonomicznie.”

14  Podsumowanie 2017 roku
Zarząd Polskiej Grup y Górniczej S.a. 
podsumował wyniki finansowe za ubiegły rok.
wynik netto za 2017 r. to 86 mln zł, wobec  
minus 332 mln zł w 2016 r.

15  Oni dobrze pracują 
Kopalnia „ruda” ruch „Halemba”.

18  Młodociani na start!
PGG podpisała porozumienie o współpracy 
partnerskiej w sprawie praktycznej nauki
zawodu w systemie dualnym.

19 Uśmiech jest bezcenny
PGG wsparła finansowo dzieci o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych.

20  Doskonalenie kadry
i nowe rozwiązania
Projekt „organizacja ucząca się” to nowe 
rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz 
stałe doskonalenie kadry pracowniczej. 

21 Dyrektywy (przeciw)wybuchowe
Słów kilka o wyjątkowych studiach 
podyplomowych,

22 Historyczny spacer
po kopalni „Wujek”
raz w roku, podczas Nocy muzeów, po kopalni 
„wujek” oprowadzają górnicy, którzy brali udział 
w historycznym strajku.

23  „Pracuję bezpiecznie”
– konkurs rozpoczęty
w rywalizacji związanej ze znajomością 
przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy szykują się pewne zmiany. 

24 Lekcja historii na wysokości
Kiedyś górowały nad wieloma miastami, 
stanowiąc kulminacyjne punkty krajobrazu.  
Dziś wieże wodne, bo o nich mowa, stanowią 
zabytki techniki.
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Tomasz Rogala 
na czele EURACOAL-u

„…węgiel może być paliwem ekologicznym, 
bezpiecznym i dostępnym ekonomicznie.”

Lekcja historii 
na wysokości
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Rodzinny program
dla naszych

pracowników
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26  Po pierwsze zaufanie 
Felieton księdza Piotra Brząkalika

27 Śląska Fotografia Prasowa po raz 15.
Na tegoroczny prestiżowy konkurs nadesłano 484 zdjęcia.

28 Barbórka to nasze niematerialne dziedzictwo
Dziedzictwo niematerialne – lokalna tożsamość – globalne bogactwo

30  krzyżówka 

31 KOMIKS 

Barbórka to nasze 
niematerialne 
dziedzictwo28

Podczas „Nocy Muzeów” 
zwiedzający zobaczą kilka 
ważnych i historycznych 

miejsc związanych 
ze strajkiem, który 

wybuchł w kopalni po 
wprowadzeniu stanu 

wojennego.
 22
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wśród zdjęć prestiżowego konkursu 

znalazło się aż 11 fotografii fotoreportera 
magazynu PGG – Jana czypionki.
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W
yznaczono specjalne punkty, gdzie na dwie zmiany, 
od wczesnych godzin rannych do późnego wieczora 
,uprawnieni pracownicy mogą odbierać karty. W su-
mie akcja ta obejmie ok. 40 tysięcy zatrudnionych w 

PGG. Pierwszego dnia odwiedziliśmy kopalnię Ruda, Ruch 
Bielszowice, gdzie akcja wymiany kart prowadzona jest w prze-
stronnej sali szkoleń. Na miejscu jest kilka stanowisk obsługi, 
dzięki czemu mimo dużego zainteresowania już w pierwszym 
dniu wydawanie kart przebiega sprawnie i praktycznie bez 
kolejek. Jak poinformował Adam Ziemianin z Działu Spraw 
Pracowniczych i Socjalnych kopalni Ruda, do odbioru kart 
płatniczych zastępujących dotychczasowe bony uprawnionych 
jest ok. 6500 pracowników. Specjalny punkt będzie czynny co-
dziennie, do 25 kwietnia włącznie, w godzinach 6.00-20.00. 

Karta wielu możliwości 
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Akcja wydawania kart rozpoczęta
We wszystkich kopalniach polskiej grupy górniczej 19 kwietnia br. rozpoczęła się akcja wydawania kart 
płatniczych, które zastąpią tradycyjne papierowe bony żywieniowe.

Szymon postawa z działu tąpań: 
– Więcej sklepów oznacza lepszy wybór także co do cen towarów.

paweł Radziszewski z oddziału szybowego:
– nie będę musiał w końcu jeździć na zakupy poza Rudę. Do tej pory sieć 
sklepów realizująca bony była bardzo wąska.

Łukasz ziaja z oddziału g1: 
– W końcu nie trzeba będzie przed kasą przeliczać liczby bonów po-
trzebnych do uregulowania rachunku, nowe rozwiązanie jest zarówno 
elastyczne jak i nowoczesne.
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Pracownicy, którzy już pierwszego dnia odebrali swoje karty, 
nie kryli zadowolenia z tego rozwiązania.

Przypomnijmy, że rozwiązanie wprowadzone przez Polską Gru-
pę Górniczą, wraz ze swoim partnerem w tym projekcie PKO 
Bank Polski S.A., jest wygodne i przyjazne tak samo dla pracow-
nika jak i pracodawcy. Wprowadza szereg zmian na lepsze dla 
pracowników.

Karta wielu możliwości 
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Jerzy Janczewski, 
wiceprezes zarządu ds. 
pracowniczych 
 

– Skąd pomysł na takie karty? 

– W PGG S.A. podejmowane są różne przed-

sięwzięcia mające przyczynić się do poprawy  

organizacji pracy i zwiększenia komfortu pracow-

ników. Co oczywiste, wykorzystuje się do tego celu do-

stępne rozwiązania technologiczne. W związku z tym, iż 

w dziedzinie informatyzacji postęp technologiczny jest 

chyba największy, mamy już odpowiedź na przedstawio-

ne pytanie. 

– na czym i ile w ten sposób się zaoszczędzi? 

– Nowe rozwiązanie nie wymaga praktycznie bieżącej 

obsługi. Raz wydaje się kartę, a później proces obsługi 

jest w zdecydowanej części automatyczny. Nie trzeba 

przywozić bonów, liczyć, rozdzielać, odpowiednio zabez-

pieczyć, a na końcu wydać pracownikowi.  

I tak co miesiąc. W ten sposób odciążymy wielu pracow-

ników, którzy będą mogli zająć się innymi obowiązkami. 

– jak pracownicy komentują tę zmianę?  

– Według przeprowadzonego rozeznania, pracownicy 

bardzo pozytywnie wypowiadają się na temat zmiany. 

Są świadomi korzyści, jakie nowe rozwiązanie przyniesie. 

Tym bardziej,  iż większość z nich to ludzie młodzi, którzy 

nie pamiętają czasów, kiedy systemu elektronicznych 

płatności  nie było. To ich świat, czują się w nim jak przy-

słowiowa ryba w wodzie.  

 

ROzMOWA

punkty wydające karty były czynne od samego rana.

Marian Stein z oddziału szybowego:  
– nowe rozwiązanie jest bardzo wygodne i daje możliwość gromadzenia 
środków na większe zakupy, co umożliwia długi termin ważności karty. 

t e k S t  i  z D j ę c i a :  j a n  c z y p i o n k a  

R o z M a W i a Ł a  a . S .  
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– Kontynuując rozpoczętą akcję wprowadzania kart płatniczych,  
w miejsce papierowych bonów żywnościowych, chcemy wprowa-
dzić system benefitów dla pracowników spółki i ich rodzin. Chcemy 
zaproponować naszym pracow-
nikom korzyści we współpra-
cy z  naszymi partnerami, aby 
poczuli pozytywny przekaz 
wynikający z  tego, że pracują  
w jednej z  największych w Pol-
sce firm – podkreśla Tomasz 
Rogala, prezes zarządu Polskiej 

Grupy Górniczej. Partnerami we współpracy są: PKN Orlen, PZU, 
Intersport i My Benefit. Orlen zaproponował rabaty na zakup pa-
liwa oraz różne usługi na stacjach, PZU planuje poszerzenie pa-
kietu usług o nowe, natomiast w przypadku firm Intersport i My 
Benefit będą to zniżki na zakupy czy bilety na koncerty i do kina. 
Program ma się rozrastać i mają do niego dołączać kolejni part-
nerzy. Docelowo może ich być nawet kilkunastu. Nie zapomniano 
o  osobach uprawiających sport, a  takich jest niemało. – Takich 
osób jest coraz więcej, można o nich przeczytać m.in. w Magazynie 
PGG. W ogóle młodzi pracownicy stanowią większość naszej załogi. 
Z myślą o nich pomyśleliśmy o zniżkach na zakup różnego rodza-
ju sprzętu sportowego, czy ubrań - podkreślił 
prezes Rogala. Nasze kopalnie zlokalizowane 
są w Katowicach, Rudzie Śląskiej, Gliwicach, 
Bieruniu, Rybniku i Łaziskach Górnych. Jest 
to 19 zakładów produkcyjnych, które zatrud-

niają 43 tys. osób (w tym 39 tys. mężczyzn). Szacowany potencjał 
konsumentów wynosi około 200 tys. osób. Są to nie tylko górnicy, 
ale także ich rodziny.

PGG Family 
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Rodzinny program dla naszych pracowników

PGG FAMILY

intersport polska Sa przygotował stronę internetową dedykowaną 
pracownikom pgg. Można na niej zapoznać się z produktami, na które 
będą rabaty 5 i 10 proc.

MyBenefit – dzięki karcie górnicy i ich rodziny będą mogli np. kupić tań-
sze bilety do kina, czy na koncert.

 

klub pzU pomoc w Życiu to program lojalnościowy dla klientów pzU 
Życie objętych ubezpieczeniem na życie lub na życie i zdrowie w ramach 
polisy grupowej w wybranych zakładach pracy.  Uczestnicy klubu otrzy-
mują m.in. rabaty na zakupy w sklepach stacjonarnych i internetowych, 
możliwość wzięcia udziału w konkursach organizowanych tylko dla 
członków klubu. 

karty  rabatowe  na zakup paliwa oraz różnych usług na stacjach pkn 
orlen.

9

KARTA RABATOWA - nowoczesne narzędzie w budowaniu relacji 
z pracownikami

▪ Atrakcyjne rabaty gotówkowe,

▪ atrakcyjne rabaty procentowe na produkty 
pozapaliwowe,

▪ uproszczone przystąpienie do Programu,  

▪ szybka obsługa transakcji na stacjach 
paliw po okazaniu karty, 

▪ komfort tankowania, 

▪ największa sieć stacji paliw w Polsce 
honorujących Kartę Pracowniczą,

▪ dodatkowe korzyści z uczestnictwa w 
Programie VITAY.

 
 

POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A.
POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A.

polska grupa górnicza wystartuje z programem pgg 
family. jest to program dla pracowników i ich rodzin, 
którzy będą mogli korzystać z benefitów związanych 
z transportem, ubezpieczeniami, zakupami i rozrywką

a S  
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W poniedziałek, 23 kwietnia br., zarząd PGG podpisał ze 
stroną społeczną porozumienie płacowe, które kończy spór 
zbiorowy w spółce. Ustalono, że od 1 kwietnia 2018 roku 
pracownicy PGG uprawnieni będą do otrzymywania dodat-
ku do  przepracowanej dniówki roboczej w następujących 
wysokościach:

1) pracownicy pod ziemią:

a. robotnicy w wyrobiskach – 32,00 zł/dn.

b. robotnicy pozostali pracownicy – 30,00 zł/dn.

c. stanowiska nierobotnicze (etat) w wyrobiskach – 32,00 zł/dn.

d. stanowiska nierobotnicze (etat) pozostali – 30,00 zł/dn.

2) pracownicy przeróbki mechanicznej węgla – 28,00 zł/dn.

3) pozostali pracownicy powierzchni:

a. robotnicy – 18,00 zł/dn.

b. stanowiska nierobotnicze (etat) – 18,00 zł/dn.

Dodatki nie będą wliczane do podstawy wymiaru, od której 
będą wyliczane: nagroda z okazji dnia górnika dodatkowa 
nagroda roczna, tzw. – 14. pensja oraz nagroda jubileuszo-
wa. Dzięki zawartemu porozumieniu średnia płaca pracow-
nika PGG w 2019 roku będzie wynosić 7223,39 PLN. Spółka 
przeznaczy na wzrost wynagrodzeń ok. 280 mln zł w 2018 
roku.

– Mając na uwadze osiągane przez spółkę wyniki, znaleź-
liśmy bezpieczne rozwiązanie, które pozwoli jednocześnie 
sfinansować wzrost wynagrodzeń i nie zachwieje w żaden 
sposób procesem inwestycyjnym w Spółce – mówi Tomasz 
Rogala, prezes PGG.

Jednocześnie ustalono, że istnieje konieczność zra-
cjonalizowania systemu wynagradzania w spółce po-
przez wprowadzenie elementów motywacyjnych, dążąc  
w pierwszej kolejności do wyróżnienia pracowników kopalń 
PGG, które realizują nałożone zadania. Dodatkowa na-
groda roczna, tzw. 14. pensja w 2019 roku została podzie-
lona na dwie części. Pierwsza część, 85 proc. nagrody, jest 
gwarantowana, a druga część (od 0 do 30 proc. nagrody) 
będzie uzależniona od stopnia wykonywania planów wy-
dobywczych przez kopalnie.

INFORMACJA PRASOWA

PGG Family 

od lewej: jarosław komorowski, prezes spółki MyBenefit, paweł Doleciński, dyrektor działu sprzedaży pkn orlen S.a., tomasz Rogala, prezes pgg S.a., 
piotr kozieł, dyrektor ds. klientów strategicznych pzU Życie, iwona książek, kierownik działu informacji intersport.

foto jc
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Podczas VI Ogólnopolskiego Szczytu Ener-

getycznego Ministerstwo Energii otrzyma-

ło statuetkę Bursztynu Polskiej Energetyki. Wy-

różnienie, które odebrał minister energii Krzysz-

10 kwietnia 2018 roku, w 8 rocznicę tragedii 

pod Smoleńskiem, na grobach i w miej-

scach pamięci ofiar w  całej Polsce składano 

kwiaty i  zapalano znicze. W  Katowicach wice-

wojewoda śląski Jan Chrząszcz złożył kwiaty 

pod tablicą upamiętniającą Sławomira Skrzyp-

ka, prezesa Narodowego Banku Polskiego. 

Przypomnijmy, że z naszego regionu pod Smo-

leńskiem zginęli również: Krystyna Bochenek, 

Andrzej Dolniak, Janusz Kochanowski.  Polska 

delegacja wraz z  prezydentem Polski Lechem 

Kaczyńskim udawała się na uroczystości ob-

chodów 70. rocznicy zbrodni katyńskiej

szczyt energetyczny

Bursztyn Polskiej Energetyki  

katastrofa smoleńska

8 rocznica tragedii 

31 marca br. kopalnia „Wieczorek” zosta-

ła przekazana do Spółki Restrukturyza-

cji Kopalń.  Od 1 kwietnia 2018 r. część załogi  

(1250 osób spośród 1500, które zatrudniał „Wie-

czorek”) zmieniło miejsce zatrudnienia i  stało 

się pracownikami kopalni „Murcki-Staszic”. Jed-

nak dla większości z nich, przynajmniej przez na-

stępny rok, niewiele się zmieni. Wciąż będą zjeż-

dżali do pracy szybem „Pułaski” i  wydobywali 

węgiel z  pokładów dawnego „Wieczorka”. Takie 

rozwiązanie jest możliwe dzięki podziemnemu 

połączeniu obydwu kopalń. Prace nad przygoto-

wywaniem modelu technicznego połączenia ko-

palni „Wieczorek” i  kopalni „Murcki-Staszic” roz-

poczęły się w 2016 r. Kopalnia rozpoczęła swoją 

działalność ponad 190 lat temu. 6 stycznia 1826 r.  

pruskie władze nadały w Janowie pole górnicze 

„Morgenroth”, co po polsku znaczy „Jutrzenka”. 

I  to była pierwsza nazwa kopalni. Później „Ju-

trzenkę” przemianowano na „Giesche”, potem 

na KWK „Janów”, a 1 października 1946 r. zosta-

ła „Wieczorkiem”.  

srk

Kopalnia „Wieczorek” przekazana  

Na Stadionie Śląskim 27 marca br.  rozegra-

no towarzyski mecz reprezentacji polski 

w  piłkę nożną z  Koreą Południową. Nasi pra-

cownicy mieli swój udział w  tym wielkim spor-

towym wydarzeniu – wnieśli na murawę flagi 

narodowe obydwu drużyn. Przed wyjazdem na 

mecz uczestnicy asysty flag spotkali się w Cen-

trali PGG z wiceprezesem PGG ds. pracy Jerzym 

Janczewskim. Otrzymali biało-czerwone szaliki, 

bilety na mecz i autokarem udali się na Stadion 

polska–korea

Górnicy na meczu 

Śląski. Podczas prezentacji wnieśli na murawę 

flagi narodowe Polski i  Korei Południowej. Jak 

potem przyznali, wchodząc na boisko serca 

zabiły im mocniej – pełne trybuny, hymn naro-

dowy, polska reprezentacja na jednej murawie. 

Potem już z trybun kibicowali polskiej reprezen-

tacji, a emocji nie brakowało! Przypomnijmy, że 

mecz zakończył się wynikiem 3 – 2 dla Polski.

tof Tchorzewski, wręczono 16 kwietnia 2018 r. 

w Gdańsku. Nagroda została przyznana za sku-

teczne i  konsekwentne wdrożenie mechanizmu 

rynku mocy w Polsce – ustawy, która zmienia za-

sady funkcjonowania sektora energetyki, otwie-

rając możliwości jego rozwoju i zapewnienia bez-

pieczeństwa dostaw energii elektrycznej w dłu-

giej perspektywie. Kapituła doceniła Minister-

stwo Energii za sprawne procedowanie przepi-

sów w polskim parlamencie oraz duże zaangażo-

wanie w żmudny i skomplikowany proces notyfi-

kacji mechanizmu w Komisji Europejskiej.

Oddział KWK „Wujek” PGG rozpoczął 

współpracę z Kołem Naukowym Politech-

niki Śląskiej w Gliwicach. W zajęciach w Podziem-

nym Ośrodku Szkolenia zawodowego Oddziału 

współpraca

„Wujek” i Politechnika Śląska
KWK „Wujek” biorą udział wybitni studenci Poli-

techniki, którzy w warunkach dołowych testują 

swoje innowacyjne rozwiązania mające na celu 

poprawę warunków bhp, sprawdzając ich funk-

cjonalność  i przydatność do użycia w kopalniach.

4 kwietnia studenci Koła Naukowego przetesto-

wali ledową tablicę sygnalizacyjną oraz apteczkę 

pierwszej pomocy własnego projektu. Opiekunem 

Koła z ramienia Politechniki Śląskiej jest  Aneta 

Grodzicka, ze strony KWK „Wujek” Piotr Buffi.
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górnictwa we współpracy z lokalnymi społecz-

nościami.

fakty • liczby • wydarzenia

11

W
IA

D
O

M
O

Ś
C

I

z D j ę c i a :  J .  C z Y P I O N K A ,  A .  A M B R O Ż ,  A R C h .
( N E T T G . P L ,  W N P. P L )  

Górnictwo – perspektywy i  zagrożenia” 

– konferencję o  takiej nazwie organizu-

ją w maju Oddział CKI Rybnik Stowarzyszenia 

Wychowanków Politechniki Śląskiej oraz dyrek-

cja Centrum Kształcenia Inżynierów Politech-

niki Śląskiej w Rybniku. To czwarta edycja tego 

wydarzenia. zaplanowano je na 8–10 maja. Te-

mat przewodni to „Węgiel, tania czysta ener-

gia i  miejsca pracy”. Jest to kontynuacja kon-

ferencji pod tym samym tytułem, której po-

przednie edycje zostały bardzo wysoko ocenio-

ne w środowisku górniczym i w instytucjach sa-

morządowych. Stanowiły forum wymiany do-

świadczeń środowisk naukowych, przemysłu 

oraz samorządów terytorialnych. Przedstawiły 

obecne i  perspektywiczne możliwości rozwoju 

Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń 

z siedzibą w Bytomiu ogłosił plan połącze-

nia spółki z Katowickim holdingiem Węglowym. 

Połączenie to ma nastąpić poprzez przeniesie-

nie całego majątku KhW do SRK. zarząd SRK 

jednocześnie wskazuje, że plan połączenia zo-

stał 4 kwietnia uzgodniony, przyjęty i podpisa-

ny przez zarządy spółek uczestniczących w po-

łączeniu, tj. przez zarząd Spółki Restrukturyza-

cji Kopalń SA (spółka przejmująca) oraz zarząd 

Katowickiego holdingu Węglowego SA (spółka 

przejmowana).

Dzięki temu połączeniu SRK będzie mogła 

dysponować budynkiem przy ulicy Damrota 

w  śródmieściu Katowic. W  momencie, kiedy li-

kwidowane są kopalnie takie jak Wieczorek czy 

Boże Dary korzystnie byłoby, aby SRK miała 

swe biuro także w Katowicach.  Przypomnijmy, 

że funkcjonujące kopalnie Katowickiego holdin-

gu Węglowego należą obecnie do Polskiej Gru-

py Górniczej i znajdują się w jej strukturach (po-

przedniczkami PGG była Kompania Węglowa 

oraz Katowicki holding Węglowy, a  kopalnie 

tych spółek przeszły do PGG). 

W ubiegłym roku w Unii 

Europejskiej śred-

nie godzinowe koszty pracy 

w  całej gospodarce wynio-

sły 26,8 euro. W poszczegól-

nych krajach wspólnoty wa-

hały się w  granicach od 4,9 

euro do 42,5 euro. W  Polsce 

było to 9,4 euro – informu-

je Eurostat. Dane pokazu-

ją znaczne rozbieżności po-

między poszczególnymi pań-

stwami członkowskimi. Naj-

niższe koszty były w  Bułga-

rii (4,9 euro), Rumunii (6,3 

euro), na Litwie (8 euro), Ło-

twie (8,1 euro), Węgrzech (9,1 

Tegoroczna edycja Europejskiego Kongre-

su Gospodarczego odbędzie w dniach 14–16 

maja w Katowicach. Głównymi tematami rozmów 

mają być m.in. nowe technologie, ekologia, klimat, 

wolny handel i przyszłość Unii Europejskiej. Tego-

roczna 10. jubileuszowa edycja EKG ma być rekor-

dowa pod względem liczby gości. W poprzednim 

roku imprezę odwiedziło 9 tys. osób, a dodatko-

wo 2,5 tys. osób wzięło udział w towarzyszących 

EKG European Start-up Days. W tym roku te liczby 

mają się zwiększyć o 20 proc. Na tegoroczne EKG 

złoży się 150 sesji tematycznych i  paneli, w  któ-

rych weźmie udział ponad 900 prelegentów. Im-

preza odbędzie się w Międzynarodowym Centrum 

Kongresowym oraz Spodku. Wśród gości Kongre-

su będą również przedstawiciele polskiego rzą-

du. W najważniejszych debatach polski rząd będą 

reprezentować wicepremier Jarosław Gowin, 

minister energii Krztysztof Tchórzewski i minister 

środowiska henryk Kowalczyk. Oprócz tego w de-

batach będą uczestniczyli m.in.: Grzegorz Tobi-

szowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, 

czy Michał Kurtyka, podsekretarz stanu w ME

konferencja

Węgiel, tania czysta energia i miejsca pracy 
restrukturyzacja

Uzgodniono plan 
połączenia  

ekg 2018

Zbliża się Kongres Gospodarczy 

statystyki

Gdzie są najniższe koszt pracy?  
euro) i  Polsce (9,4 euro). 

Najwyższe zanotowano 

w Danii (42,5 euro), Belgii 

(39,6 euro), Luksemburgu 

(37,6 euro), Szwecji (36,6 

euro) i  Francji (36 euro). 

Godzinowe koszty pra-

cy w przemyśle wyniosły 

średnio 27,4 euro, w usłu-

gach – 26,6 euro, a w bu-

downictwie – 23,7 euro. 

Koszty pracy obejmują 

płace i  wynagrodzenia 

oraz koszty pozapłacowe 

(np. składki na ubezpie-

czenia społeczne płaco-

ne przez pracodawców).
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T
omasz Rogala, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Górniczej 
S.A. został wybrany nowym przewodniczącym Europej-
skiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego 
EURACOAL mieszczącego się w Brukseli. Wyboru nowego 
przewodniczącego dokonali 10 marca 2018 roku wszyscy 

członkowie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia EURACO-
AL, w skład którego wchodzą przedstawiciele z Czech, Niemiec, 
Polski, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i innych krajów europejskich. 
Decyzja została podjęta zdecydowaną większością głosów. Zda-
niem Tomasza Rogali – nowego Prezydenta EURACOAL - głów-
nym zadaniem, jakie stoi przed kierownictwem Stowarzyszenia 
jest przeprowadzenie kampanii promocyjnej, ukazującej węgiel 
jako jedno z paliw - źródeł energii, które będzie przez najbliższe 
dziesięciolecia nadal odgrywało istotną rolę w światowej ener-
getyce, ponieważ przy obecnym stanie rozwoju technologicz-
nego i uwarunkowaniach ekonomicznych, nie ma możliwości 
zastąpienia go odnawialnymi źródłami energii. Tomasz Rogala 
przejął przewodnictwo EURACOAL od dr. Wolfganga Ciesli-
ka, Przewodniczącego Stowarzyszenia Importerów Węgla w 
Niemczech, który został wybrany Starszym Wiceprezydentem 
Euracoalu.  Wiceprezydentami zostali wybrani także: Vladimir 
Budinsky z czeskiego Stowarzyszenia Pracodawców w Górnic-
twie i Producentów Ropy Naftowej, dr Lars Kulik z Federalnego 
Związku Węgla Brunatnego w Niemczech oraz Radosław Rasa-
ła, wiceprezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwen-
cjonalna S.A., Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego 
w Polsce. Wyborom nowego Prezydenta i Wiceprezydentów to-
warzyszyło przyjęcie nowego członka do Stowarzyszenia EURA-
COAL, tj. Polskiej Grupy Górniczej S.A., będącej europejskim 
liderem w obszarze produkcji węgla kamiennego. Decyzja ta 
zostanie jeszcze formalnie potwierdzona na Walnym Zgroma-
dzeniu Członków EURACOAL, które odbędzie się 25 czerwca 
b.r. w Atenach.

Tomasz Rogala 
na czele EURACOAL-u
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„…węGiel Może być PaliweM ekoloGicznyM, bezPiecznyM i dostęPnyM ekonoMicznie.”

Konieczne jest zwrócenie uwagi jak największej 
grupy interesariuszy polityki klimatycznej unii 
europejskiej, że węgiel może być paliwem 
ekologicznym, bezpiecznym i dostępnym 
ekonomicznie. Zamierzony efekt takiej 
kampanii przyniosą tylko skoordynowane 
działania, które w czytelny sposób z jednolitym 
przesłaniem dotrą do interesariuszy. 
Stowarzyszenie euracoal powinno pełnić 
rolę koordynatora tego procesu.

toMasz RoGala, nowy Prezydent eURacoal

foto aRc
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eURacoal 

to Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego (European Association for Coal and Lignite) z siedzibą w Brukseli repre-

zentujące interesy producentów i importerów węgla, a zrzesza 31 podmiotów z 18 europejskich krajów, w tym również z krajów niebędą-

cych członkami UE, które produkują, importują lub wykorzystują węgiel kamienny i brunatny. Główne zadania EURACOAL to promocja 

węgla oraz ochrona rynku tego surowca.

Stowarzyszenie to rozpoczęło działalność pod powszechnie znaną nazwą EURACOAL w  roku 2002. Jest prawnym następcą  Europej-

skiego Stowarzyszenia Paliw Stałych (CECSO). Stowarzyszenie to jest najdłużej działającym stowarzyszeniem reprezentującym prze-

mysł w Unii Europejskiej, a poprzednio w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. W 2012 roku obchodziło 60. rocznicę swej działalności. 

Członkowie Euracoal pochodzą z Belgii, Bośni-hercegowiny, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Polski, 

Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, hiszpanii, Turcji, Ukrainy i zjednoczonego Królestwa.

Misją eURacoal jest podkreślenie znaczenia wkładu węgla dla zapewnienia bezpieczeństwa podaży energii w Unii Euro-
pejskiej, stabilności jej cen oraz znaczenia sektora węglowego jako wartości dodanej dla gospodarki. EURACOAL aktywnie uczestniczy 
w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej, w tym szczególnie związanym z polityką klimatyczną.

foto aRc
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S
półka nie przynosi strat, a  zyski. Sytuacja finansowa jest 
stabilna. Proszę mieć na uwadze fakt, że jeszcze kilkanaście 
miesięcy temu zdarzały się i  takie miesiące, kiedy spółka 
przynosiła nawet 90 mln zł strat – podkreślił Tomasz Roga-
la, prezes PGG podczas konferencji prasowej, która odbyła 

się 16 kwietnia w centrali Spółki. Podkreślono także, że restruk-
turyzacja spółki oraz  poprawa sytuacji rynkowej przełożyły się 
bezpośrednio na wyniki finansowe PGG w ubiegłym roku. Dzię-
ki dobrej sytuacji można było więcej zainwestować m.in. w zakup 
maszyn i urządzeń a także przygotowanie nowych ścian do pro-
dukcji węgla. Wśród inwestycji uruchomionych w  2018 r. warto 
wymienić m.in. ukończenie budowy szybu VII w kopalni „Murc-
ki-Staszic” i włączenie go w strukturę PGG S.A., które kosztowa-
ło 390 mln złotych. 

Wynik na sprzedaży węgla za 2017 r. to 5,30 zł za tonę, w 2016 r.  
– minus 31,46 zł. Wynik netto za 2017 r. to 86 mln zł, wobec mi-
nus 332 mln zł w 2016 r. Nastąpił więc wzrost o 418 mln zł. Wynik 
EBITDA (operacyjny przed opodatkowaniem) w  2017 r. wyniósł 
2,001 mld zł, wobec 582 mln zł w 2016 r.

Inwestycje spółki w 2017 r. sięgnęły 1,820 mld zł, a na ten rok 
zaplanowano 2,558 mld zł. Największa kwota – aż 1,234 mld zł 
– zostanie przeznaczona na przygotowanie nowych ścian do pro-
dukcji węgla. Suma 686 mld zł zostanie wydana na zakup ma-
szyn i urządzeń, a 638 mln zł to tzw. inwestycje główne (m.in. 
w  poziomy, pogłębianie szybów, zbrojenie). Wzrost inwestycji 
w przeliczeniu na 1 t produkcji węgla 2018/2017 to plus 37,7 proc.

Podczas konferencji przedstawiono również  główne inwestycje, 
które zostaną w  2018 r. uruchomione w  spółce. To prócz wspo-
mnianego już ukończenia budowy szybu VII w KWK „Murcki-Sta-
szic” i włączenie go w strukturę PGG, dostawa obudowy zmecha-
nizowanej w  latach 2018–20 (264,5 mln zł), dostawa przenośni-
ków taśmowych w latach 2018–20 (95,9 mln zł), dostawa przeno-
śników zgrzebłowych w tym samym okresie (76,7 mln zł). To także 
przekierowanie urobku „Chwałowice-Jankowice” (88 mln zł), kli-
matyzacja centralna w kopalni „Marcel-Jankowice” (52,9 mln zł), 
dostawa ciągników spalinowych oraz manewrowych kolejek pod-
wieszanych (31,3 mln zł) i dostawa wentylatorów lutniowych w la-
tach 2018–20 (17,3 mln zł).

zarząd  polskiej grupy górniczej s.a. podsumował wyniki finansowe za ubiegły rok. 
wynik netto za 2017 r. to 86 mln zł.

wyNiKi FiNaNSowe oNi DoBrZe PracuJą
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Podsumowanie 2017 roku

caPeX 2017–2018 

wzrost inwestycji 
w przeliczeniu na 
1 tonę produkcji węgla:

CAPEX 2017*: 1 820 mln PLN

* Dla porównywalności r/r 2017 r. 
    uwzględnia dane KWK KHW za Q1 2017; 

CAPEX 2018: 2 558 mln PLN

  główne inwestycje

  zakup maszyn i urządzeń

  przygotowanie nowych 

ścian do produkcji węgla

2017/2016  + 23,5%
2018/2017  + 37,7%

1109 362

349

1234 638

686
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R
uch „Halemba” kopalni „Ruda” po latach chudych wycho-
dzi z cienia i zaczyna spełniać pokładane w nim nadzie-
je. Po 15 miesiącach intensywnych robót ruszyła ściana 1 
w pokładzie 414/1 w partii H.

Uczyniono tym samym pierwszy krok w realizacji przy-
jętej wcześniej koncepcji zmierzającej do wykorzystania bogatych 
zasobów wysokiej jakości węgla oraz potencjału tkwiącego w do-
świadczonej załodze, która w  wyniku działań restrukturyzacyj-
nych prowadzonych w Polskiej Grupie Górniczej została w znacz-
nej mierze odmłodzona.

Nie bez powodu zwracamy uwagę na załogę kopalni. Tragiczne 
wydarzenia z roku 2006 odcisnęły swoje piętno na wszystkich pra-
cownikach oraz wywarły duży wpływ na dalsze losy kopalni. Jej 
przyszłość wiązano m.in. z eksploatacją pokładu 402, która mia-
ła przynieść wymierne efekty w postaci odzyskania rentowności. 
Rzeczywistość niestety nie potwierdziła oczekiwań. Miąższość 
pokładu nieprzekraczająca 1,70 m, wiele zaburzeń tektonicznych 
i  sedymentacyjnych sprawiały liczne utrudnienia w  eksploatacji 
ścian i osiągnięciu oczekiwanej wydajności. Osiągane przez ruch 
„Halemba” wyniki mimo, wysiłków załogi, nie mogły być powo-
dem do satysfakcji. 

Podjęta została trudna decyzja o  zmianie kierunku działa-
nia i  sięgnięciu do innych partii złoża po węgiel o  lepszych pa-
rametrach w pokładach, w których warunki pozwolą w stosunko-
wo krótkim czasie odbudować wydajny front wydobywczy. Dlatego 
intensywne roboty przygotowawcze kopalnia koncentruje zgodnie 
z przyjętą koncepcją rozwoju w pokładach charakteryzujących się 
dużą miąższością oraz wysokimi parametrami jakościowymi. Za-
angażowanie załogi pozwoliło na terminowe uruchomienie wspo-
mnianej ściany 1 w pokładzie 414/1 w partii H. Pomimo występu-
jących utrudnień w postaci zaburzeń geologicznych wymuszają-
cych zmianę kierunków drążonych wyrobisk, oddziały robót przy-
gotowawczych wykonały niezbędne wyrobiska, uzyskując postępy 

ponad 200 m/m-c. Obecnie w tym pokładzie drążony jest przodek 
do kolejnej ściany.

Choć ściana ma nieregularny kształt, jej uruchomienie pozwo-
liło już w marcu br., w okresie rozruchu obejmującym wydłuża-
nie ściany, osiągnąć wydajność na poziomie 2400 t/d realizowa-
ne przez dwie zmiany wydobywcze. W kolejnych miesiącach ścia-
na o wybiegu 930 m i średniej miąższości 3,2 m umożliwi realiza-
cje wydobycia na poziomie 4000 t/d. 

Utworzona w  lutym dodatkowa brygada przodkowa, przystąpi-
ła do drążenia wyrobiska wentylacyjnego związanego z planowa-
nymi ścianami w pokładzie 405 w partii L, który przy zmniejszo-
nej zmianowości osiąga postęp ok. 160 m/m-c. W dalszej kolejno-
ści brygada zostanie skierowana do rozcięcia ścian w  pokładzie 
410 w partii K.

Kopalnia ma plany ambitne, tak jak postawione przed nią zada-
nia, ale młoda i zaangażowana załoga oddziałów robót przygoto-
wawczych GRP-1 i GRP-2 pod przewodnictwem dobrej kadry kie-
rowniczej i przodowych brygad jest w stanie to zadanie wykonać. 

40 lat – taką żywotność „Halemby” obliczyła kilka lat temu Kom-
pania Węglowa i nie brakowało wówczas sceptyków twierdzących, 
że to nierealne. A  przecież, obecnie istnieją przesłanki aby na 
nowo uwierzyć, że jest to możliwe. W  realizowanej już koncep-
cji założono, że w najbliższych latach „Halemba” będzie zakładem 
górniczym nowoczesnym i wydobywającym węgiel o najwyższych 
parametrach jakościowych.

Osiągane obecnie postępy robót przygotowawczych, postępy 
ścian i  poziom wydobycia wskazują jednoznacznie na odwróce-
nie niekorzystnego trendu ostatnich lat. Wysokie zaangażowanie 
załogi sprawia, że kopalnia zaczyna oddawać udzielony jej kredyt 
zaufania i kształtować pozytywny wizerunek zarówno wśród pra-
cowników jak i otoczenia.

Damian korczowski – kombajnista jarosław pastorczyk – cieśla artur kołodziej – górnik Daniel piontek – górnik

Kopalnia „Ruda” ruch „Halemba” 
roboty przygotowawcze drogą do rentowności
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15

O
N

I 
D

O
B

R
z

E
 P

R
A

C
U

Ją

f o t o :  j a n  c z y p i o n k a  



maj 2018 PGG Magazyn

oNi DoBrZe PracuJą

16
maj 2018 PGG magazyn

O
N

I 
D

O
B

R
z

E
 P

R
A

C
U

Ją



PGG Magazyn maj 2018

oNi DoBrZe PracuJą

17

Oddział GRP1-H 
kopalni „Ruda” 
ruch „Halemba”

Oddział GRP2-H
kopalni „Ruda” 
ruch „Halemba”
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Od lewej: inż. Robert Paluch – sztygar zmianowy 

GRP1-h, Kamil Czamara, Piotr Brodziak, Mirosław Kokot, 

Mateusz Rajwa, Tymoteusz Bojarski, Adam Patora, 

Roman Głowacki, Robert Czyszczoń, Marek Sziling, 

Łukasz Nandzik, Krystian Grodzki, Rafał Jarzombek, 

Łukasz Warcholik, Adam Skrzypczyk, Robert Mikołajczyk, 

Damian Szymeczko, Sebastian Garbarczyk – przodowy, 

Mariusz Trzpioła, inż. Krzysztof Mryka – p.o. sztygara 

oddziałowego GRP1-h.

Od lewej: inż. Grzegorz Stanik – Kierownik Robót 

Górniczych ds. Robót Przygotowawczych, Przewozu 

Dołowego i Transportu, Kamil Ferda, Robert Popowin, 

Sebastian Błaszczyk, Artur Kołodziej, Grzegorz Boniek, 

Arkadiusz Kasperczyk, Łukasz Szkudlarek, Daniel Piontek, 

Robert Krawiec, Janusz Majer, Paweł Jas, Andrzej 

Wojnicki, Wojciech Dawidziuk, Jarosław Pastorczyk, 

Kamil Matla, Damian Korczowski, Florian Pietrzyk – 

przodowy, Marcin Gruszczyk, inż. Mateusz zawadzki – 

sztygar oddziałowy GRP2-h.

foto jan czypionka

foto jan czypionka



maj 2018 PGG Magazyn

18

KSZtałceNie Pomoc PotrZeBuJącym

Młodociani na start! 

W
 środę, 28 marca br., Polska Grupa Górnicza podpisała z Zespo-
łem Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki 
w Rybniku porozumienie w sprawie kształcenia dualnego w Bran-
żowej Szkole I  Stopnia. PGG będzie organizatorem praktycznej 
nauki zawodu dla uczniów kształcących się w zawodzie elektryk 

oraz ślusarz. – To pierwsze, pilotażowe porozumienie jakie PGG podpisze 
w obszarze kształcenia dualnego, kiedy proces kształcenia praktycznego leży 
po stronie pracodawcy. Tym bardziej jest to nowość, gdyż wymaga zatrudnia-
nia uczniów w charakterze pracowników młodocianych – powiedział Jerzy 
Janczewski, wiceprezes PGG do spraw pracowniczych. Młodociani pracow-
nicy będą zatrudnieni w KWK ROW ruch „Jankowice” i ruch „Chwałowice”. 
Pracując na kopalni będą zdobywali zawodowe doświadczenie jako ślusarze 
i elektrycy. Organizacja praktyk przez PGG umożliwi uczniom zastosowanie 
i pogłębienie zdobytej przez nich wiedzy i umiejętności zawodowych w rze-
czywistych warunkach pracy. Szkoła zapewni uczniom kształcenie i realiza-
cję podstawy programowej w zakresie przedmiotów ogólnych i teoretycznych 
przedmiotów zawodowych. Uczniowie odbywający praktyki otrzymają wyna-
grodzenie przysługujące pracownikom młodocianym, obliczane w stosunku 
procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w  gospodarce 
narodowej. PGG zawierając pierwszą umowę dualną ma nadzieję na pozytyw-
ne doświadczenie w kształceniu młodocianych od podstaw, zgodnie z potrze-
bami i oczekiwaniami pracodawcy. Ze strony PGG porozumienie podpisali 
Jerzy Janczewski, wiceprezes PGG do spraw pracowniczych oraz Andrzej Pa-
niczek, wiceprezes PGG do spraw finansowych. Szkołę reprezentował Marek 
Holona, dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza 
Kościuszki w Rybniku.

PGG PoDPiSała PoroZumieNie o wSPółPracy PartNerSKieJ w SPrawie PraKtycZNeJ NauKi 
ZawoDu w SyStemie DualNym. to PierwSZa teGo tyPu umowa w SPółKacH węGlowycH. 

a S ,  f o t o  j c  

dariusz szlachta  
– inżynier BHp (kopalnia RoW 
ruch „chwałowice”) 

– Od wielu lat organizujemy 

praktyczną naukę zawodu – na 

powierzchni i dole kopalń – 

wcześniej jako cztery osobne 

kopalnie („Marcel”, „Jankowice”, 

„Chwałowice”, „Rydułtowy”), dzisiaj 

jako czteroruchowa Kopalnia Węgla 

Kamiennego ROW. Można powiedzieć, 

iż posiadamy spore doświadczenie 

w zakresie organizacji oraz nadzoru 

praktyk zawodowych. Gwarantem 

zorganizowania dobrej praktyki zawodowej 

są oczywiście wykwalifikowani instruktorzy 

praktycznej nauki zawodu, których wykazy 

aktualizujemy co roku oraz opiekunowie 

praktyk. 

W tej chwili zostało postawione przed 

nami nowe zadanie, a mianowicie 

przygotowanie zawodowe młodocianych 

w dualnym systemie kształcenia. To 

kształcenie organizujemy dla uczniów 

zespołu Szkół Mechaniczno- 

-Elektrycznych w Rybniku, w takich 

zawodach jak: mechanik i elektryk. 

Niesie ono za sobą spore zaangażowanie 

ze strony pracodawcy na wielu 

płaszczyznach, w tym organizacyjnej czy 

technicznej. Będziemy jednak starali się, 

aby to kształcenie było ściśle dostosowane 

do naszych oczekiwań i potrzeb oraz aby 

pozwoliło uczniom na płynne przejście 

od nauki w szkole do czynnego życia 

zawodowego, być może w naszej kopalni.

KOMENTARz

andrzej paniczek, wiceprezes zarządu pgg ds. finansowych, jerzy janczewski, 
wiceprezes zarządu pgg ds. pracowniczych oraz Marek Holona, dyrektor zespołu 
Szkół Mechaniczno-elektrycznych.
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Uśmiech jest bezcenny

D
ary Serca przekazane przez PGG SA 
są bezcenne, gdyż wyrażają dobroć 
i  chęć niesienia pomocy. Docenia-
my ten Wielki Gest, dzięki któremu 
uśmiech na twarzy obdarowanego 

dziecka jest bezcenny. Jakie znaczące są za-
tem słowa Jana Pawła II „Człowiek jest wiel-
ki nie przez to co posiada, lecz przez to kim 
jest, nie przez to co ma, lecz przez to czym 
się dzieli z innymi" – napisali organizatorzy 
Regionalnego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu 
w  liście skierowanym do Polskiej Grupy 
Górniczej. PGG postanowiła wesprzeć fi-
nansowo właśnie to przedsięwzięcie. Dzięki 
ofiarności m.in. naszej firmy możliwa oka-
zała się organizacja imprezy prozdrowot-
nej, skierowanej do dzieci o  specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. Organizatorzy 
podkreślają propagowanie wiedzy z  zakre-
su oświaty zdrowotnej, udzielania pierwszej 
pomocy oraz zdrowego stylu życia. 13 kwiet-
nia w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 30 
w Sosnowcu odbył się Regionalny Konkurs 
Wiedzy o Zdrowiu pod hasłem „Zdrowie dla 
wszystkich". Drużyny biorące udział w kon-
kursie rywalizowały również w  konkuren-
cjach sportowych. Małopolska Akademia 

PGG wSParła FiNaNSowo DZieci o SPecJalNycH PotrZeBacH eDuKacyJNycH.
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ratownika górniczego z  Centralnej Stacji 
Ratownictwa Górniczego w Bytomiu – pole-
gały zarówno na sprawdzeniu wiedzy teore-
tycznej, jak też praktycznych umiejętności, 
np. prowadzenia resuscytacji czy opatry-
wania zranień. Dzięki pomocy sponsorów 
uczestników konkursu w  Sosnowcu trady-
cyjnie obdarowano upominkami i nagroda-
mi. Pedagodzy podkreślają, że bez tego typu 
wsparcia młodzież ze szkół specjalnych 
regionu nie mogłaby co roku spotykać się 
w Sosnowcu na tak pożytecznej imprezie.

Karate Tradycyjnego zaprezentowała szko-
lenie teoretyczne i  praktyczne, dotyczące 
zachowania się w  sytuacjach zagrożenia 
zdrowia i  życia. Uczestnikami konkursu 
było 60 uczniów z 15 szkół specjalnych i in-
tegracyjnych z  Katowic, Chorzowa, Mysło-
wic, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Czela-
dzi, Będzina i Zawiercia. 

Podczas konkursu podziękowania za 
wieloletnie (w  tym tegoroczne) wsparcie 
odebrała w  imieniu Polskiej Grupy Górni-
czej dyrektor ds. ekonomiczno-pracowni-
czych kopalni „Mysłowice-Wesoła” Iwona 
Szychowska, a  organizatorzy podkreśla-
li, że sensem konkursu jest sam w  nim 
udział młodzieży z  niepełnosprawnością. 
Natomiast konkurencje – oceniane przez 
jury z  udziałem m.in. wykwalifikowanego 

a S ,  f o t o  j c  



W
  ramach tej inicjatywy spółka za-
angażowana jest m.in. w  projekt 
PZU LAB, którego celem jest opra-
cowanie przez naszych inżynie-

rów innowacyjnych rozwiązań minimalizu-
jących zdarzenia krytyczne, stwarzające za-
grożenia dla pracowników i  powodujących 
przerwy w ciągłości procesu produkcyjnego. 

Liderzy zmian projektu podzielili się 
na pięć zespołów: zagrożeń, elektryczny, 
transportu, górniczy i  mechaniczny. Na-
byte doświadczenia w  ramach m.in. dzia-
łań PZU LAB owocują inicjatywami, które 
liderzy chcą wprowadzić w  swoich obsza-
rach. Zapytaliśmy o kilka z nich.

17 kwietnia grupa inżynierów PGG S.A. 
wraz z  przedstawicielami PZU LAB i  GIG, 
brała udział w  wizycie studyjnej w  Elek-
trowni Połaniec, należącej do Grupy Enea. 
W  ramach wizyty mogliśmy zapoznać się 

maj 2018 PGG Magazyn
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nasi inżynierowie tuż przed studialną 
wizytą techniczną w elektrowni 
grupy enea w połańcu. fot.: arc
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– Dzięki uczestnictwu w programie „organizacja ucząca się” pracownicy KwK „Bolesław śmiały” brali udział  między innymi 
w konferencji „automatyzacja i bezpieczeństwo w zakładach produkcyjnych”. Dzięki udziale w tej konferencji zostały wprowadzone 
w kopalni cykliczne kontrole urządzeń elektrycznych kamerą termowizyjną, które pozwoliły  zapobiec awariom urządzeń i maszyn 
elektrycznych niezbędnych w utrzymaniu ciągłości produkcji. Zainspirowani wizytą w Pcc roKita i rozwiązaniami technicznymi 
tam stosowanymi, zostało utworzone stanowisko komputerowe w biurze nadsztygarów elektrycznych, gdzie dostępny jest 
podgląd parametrów automatyki przenośników z ściany 591, kopalnia we własnym zakresie rozwinęła i rozwija ten system, który 
pozwala na szybszą diagnozę awarii związanych z ciągiem technologicznym ścian wydobywczych. we współpracy z centralą 
PGG  został uruchomiony komputer dołowy z możliwością dostępu do systemu SZyK a w najbliższym czasie przeprowadzone 
zostaną próby zastosowania tabletu sztygarskiego na dole kopalni. w kopalni rozwijamy sieć 
bezprzewodową telefonii cyfrowej, której celem jest uzyskanie niezawodnej komunikacji 
z dysponentem przewozu, rozwijamy również sieć wi-fi, która w przyszłości pozwoli 
wykorzystać w szerokim zakresie tablety dołowe.

polska grupa górnicza w celu wy-
pracowania  projektów służących 
wprowadzeniu nowych rozwią-
zań technicznych jak i organiza-
cyjnych oraz stałemu doskonale-
niu kadry pracowniczej powoła-
ła do życia projekt „organizacja 
ucząca się”. 

Doskonalenie kadry 
i nowe rozwiązania 

lUcJan boRowiec, kwk „Mysłowice-wesoła”

sławoMiR kaźMieRczak i noRbeRt steRnisko 
kwk „bolesław Śmiały”

– Grupa logistyki i transportu realizuje założone przez siebie zadania, które mają w przyszłości usprawnić pracę w zakładach 
PGG, zwiększyć bezpieczeństwo oraz zmniejszyć koszty. Pierwszym celem jest podniesienie standardów technicznych łączności 
poprzez wprowadzenie cyfrowej telefonii bezprzewodowej (projekt w przygotowaniu), opartej na iskrobezpiecznej sieci 
światłowodowej. Kolejnym etapem bazującym na powyższym projekcie będzie rozbudowa systemu o lokalizację jednostek 
transportowych i monitoring wizyjny wysokiej rozdzielczości oraz centralną dyspozytornię. Kolejnym celem są bezzałogowe 
systemy monitorowania znajdujące coraz powszechniejsze zastosowanie wszędzie tam gdzie występuje zagrożenie zdrowia 
i życia oraz ograniczenia technologiczne. Górnictwo doskonale wpisuje się w powyższy trend, jednak ze względu 
na charakter wyrobisk oraz przestrzeń zagrożoną wybuchem, brak jest gotowych rozwiązań, które można by 
zaadaptować do górnictwa. aktualnie trwają rozmowy z potencjalnymi wykonawcami w celu opracowania projektu 
koncepcyjnego systemu i aparatu inspekcyjnego.

z  rozwiązaniami technologicznymi i  tech-
nicznym zabezpieczeniem złożonego pro-
cesu produkcji energii. Podczas prezentacji 
mieliśmy okazję zapoznać się również z po-
dejściem procesowym w organizacji oraz sze-
regiem zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

rozwiązań technicznych i  monitorowania 
procesu produkcji energii.
a a  



wieści ze świata nauki rubryka redagowana we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa
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studiów jest gruntowne przygoto-

wanie merytoryczne kadry mene-

dżerskiej, a  także osób odpowie-

dzialnych za bezpieczeństwo tech-

niczne, nadzór, odbiory oraz użytko-

wanie instalacji i systemów ochron-

nych w  przedsiębiorstwach, w  któ-

rych są takie miejsca. Po raz pierw-

szy przyjęto otwartą formułę rekru-

tacji kandydatów, na zasadzie kolej-

ności zgłoszeń (złożenie kompletu 

dokumentów oraz podpisanie umo-

wy jest równoznaczne z przyjęciem 

na studia).

Kadrę dydaktyczną stanowią wybitni specjaliści aktywnie uczestniczący 

w pracach krajowych i zagranicznych komitetów technicznych, zajmujących 

się problematyką przestrzeni zagrożonych wybuchem. Studia trwają 2 se-

mestry, a zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń, w sesjach 

sobotnio-niedzielnych (10 zjazdów). Sesje odbywają się raz w miesiącu, na 

terenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, lecz program obej-

muje również wizyty w laboratoriach zakładu zwalczania zagrożeń Pyło-

wych oraz zakładu Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego w Kopalni Do-

świadczalnej Barbara w Mikołowie, a także w zabrzańskiej Kopalni Guido.

Absolwenci uzyskują państwowe świadectwo ukończenia studiów pody-

plomowych wydane przez Główny Instytut Górnictwa, które stanowi pod-

stawę do ubiegania się o certyfikat kompetencji „Menedżer odpowiedzial-

ny za sprawy bezpieczeństwa przeciwwybuchowego” wydawany przez 

Jednostkę Certyfikującą GIG.

Dyrektywy 
(przeciw)wybuchowe

słów kilka o wyjątkowych 
studiach podyplomowych

Już w  październiku br. wystartuje 

kolejna, siódma edycja studiów po-

dyplomowych poświęconych bez-

pieczeństwu technicznemu w prze-

strzeniach zagrożonych wybuchem. 

Warto napisać kilka słów o nich, bo-

wiem są to jedyne takie studia po-

dyplomowe w Polsce!

Podobnie jak w  innych uprzemy-

słowionych krajach, początki ure-

gulowań prawnych w zakresie bez-

pieczeństwa przeciwwybucho-

wego sięgają w  Polsce lat 20. XX 

w., a  pierwszą gałęzią przemysłu, 

w której je zastosowano było – jakże inaczej – górnictwo.

Dzisiaj zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób wobec zagro-

żeń wynikających z użytkowania urządzeń i systemów ochronnych w prze-

strzeniach zagrożonych wybuchem jest obowiązkiem Państw Członkow-

skich Unii Europejskiej i opiera się na dwóch zasadniczych dokumentach: 

Dyrektywie 1999/92/WE (ATEX USERS) oraz Dyrektywie ATEX 2014/34/

UE. Użyta w  dokumentach nazwa ATEX pochodzi od francuskiego 

„ATmosphère Explosible”, co oznacza „atmosferę wybuchową”.

Pierwsza z  dyrektyw, dotycząca wymagań odnośnie bezpieczeństwa 

i  ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, 

na których może wystąpić atmosfera wybuchowa, została prowadzona 

do polskiego prawa Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 

2010 r., w  sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy at-

mosfery wybuchowej. Narzuca ono na pracodawców szereg obowiązków 

w zakresie ochrony przeciwwybuchowej. Drugą dyrektywę wprowadzono 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie za-

sadniczych wymagań dla urządzeń i  systemów ochronnych przeznaczo-

nych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Wiedza i przygotowanie zawodowe związane z zarządzaniem bezpieczeń-

stwem technicznym w obiektach podwyższonego ryzyka i przestrzeniach 

zagrożonych wybuchem, to dziedzina niezwykle ważna, jak każda inna do-

tycząca bezpieczeństwa ludzi. Program studiów jest więc obszerny i obej-

muje między innymi zagadnienia związane z  podatnością substancji do 

tworzenia atmosfer wybuchowych, identyfikacją źródeł emisji substancji 

palnych, wyznaczaniem stopnia emisji oraz szybkości emisji tych substan-

cji, określaniem rozległości atmosfer wybuchowych, klasyfikacją stref za-

grożonych wybuchem i dokumentowaniem wyników przeprowadzonej kla-

syfikacji, a także zagadnienia związane z projektowaniem, integrowaniem 

oraz eksploatacją systemów ochronnych i urządzeń stanowiących o bezpie-

czeństwie technicznym w  przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Celem komora sferyczna do badania parametrów wybuchowości pyłów.

Wybuch pyłu w komorze 5 m3.
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Historyczny spacer 
po kopalni „Wujek” 
kWk „Wujek” to wyjątkowe miejsce na mapie polski. katowicka kopalnia od 16 grudnia 1981 r. stała się 
symbolem oporu wobec stanu wojennego oraz miejscem pamięci. Dziś o ofierze Dziewięciu górników 
z „Wujka”, którzy zginęli podczas pacyfikacji strajku przez siły milicyjno-wojskowe, przypomina 
ponad trzydziestometrowy krzyż pomnik, który góruje nad Brynowem. na tegoroczną noc Muzeów 
zapraszamy 19 maja.

R
az w roku, podczas Nocy Muzeów, po kopal-
ni „Wujek” oprowadzają górnicy, którzy brali 
udział w historycznym strajku. Śląskie Cen-
trum Wolności i  Solidarności zaplanowało 

dwie tury wycieczek po kopalni: o godz. 17 i o godz. 18. 
Ilość miejsc ograniczona. Rezerwacja telefoniczna rusza 
od 7 maja pod nr. tel.: 32 601 21 08.

– Zwiedzający zobaczą kilka ważnych i  historycznych 
miejsc związanych ze strajkiem, który wybuchł w kopalni po 
wprowadzeniu stanu wojennego – mówi Robert Ciupa, dy-
rektor ŚCWiS. – Zwiedzający wejdą do łaźni łańcuszkowej, 
w której ksiądz Henryk Bolczyk odprawił dwukrotnie Mszę 
świętą dla strajkujących, a we wtorek 15 grudnia 1981 r.  
kapłan wspólnie z górnikami odmówił Różaniec. Nasi goście 
zobaczą też plac przy kotłowni, czyli miejsce, gdzie zginęli 
górnicy, do których strzelali funkcjonariusze plutonu spe-
cjalnego ZOMO z rampy magazynu odzieżowego. Na koniec 
uczestnicy Nocy Muzeów wejdą do przyszybowego punkt 
opatrunkowego, w którym udzielano pierwszej pomocy ran-
nym górnikom, a stamtąd przejdą do mieszczącej się w tym 
samym budynku Stacji Ratownictwa Górniczego, gdzie zło-
żono ciała zastrzelonych górników.

Górnicy będą również oprowadzać zwiedzających po 
Muzeum Izbie Pamięci Kopalni „Wujek” (od godz. 17 do 
godz. 23).

Dwukrotnie, o godz. 18 i o godz. 19 odbędą się pokazy 
filmu dokumentalnego „Życiorysy z bliznami” Agnieszki 
Świdzińskiej, dziennikarki, która relacjonowała wszyst-
kie trzy procesy dotyczące pacyfikacji kopalni „Wujek”. 
Autorka opowiada o  faktach dotyczących pacyfikacji. 
W czasie pacyfikacji strajku nie tylko zastrzelono 9 gór-
ników, a  23 postrzelono, ale zomowcy bili do nieprzy-
tomności lekarzy i sanitariuszy, którzy ratowali rannych 
i zagazowanych. 

O godz. 21 rozpocznie się pokaz trzyminutowych fil-
mów o  każdym z  dziewięciu zastrzelonych górników. 
Reżyserem filmów jest Wojciech Królikowski. Narrato-
rem, który w każdym filmów opowiada o jednym z gór-
ników jest Robert Talarczyk, aktor, reżyser, dyrektor Te-
atru Śląskiego. 

Ponadto zwiedzający będą mogli zobaczyć jak w latach 
80. działały „podziemne drukarnie”. Samemu nie tyl-
ko będzie można wydrukować własną „bibułę”, ale rów-
nież stworzyć własny i niepowtarzalny T-shirt za pomo-
cą powielacza sitodrukowego. Takie koszulki będą bez-
płatnie rozdawane. 

Na najmłodszych będzie czekać kącik gier planszo-
wych i karcianych: „Kolejka” i  „Znaj Znak” oraz kącik 
z kolorowankami i puzzlami. 

ZWIEDZAjąCY ZObACZą 
KILKA WAżNYCH 
I HISTORYCZNYCH 
MIEjSC ZWIąZANYCH 
ZE STRAjKIEM, KTóRY 
WYbUCHł W KOPALNI 
PO WPROWADZENIU 
STANU WOjENNEGO 
– MóWI RObERT 
CIUPA, DYREKTOR 
ŚCWIS. GóRNICY bęDą 
RóWNIEż OPROWADZAć 
ZWIEDZAjąCYCH PO 
MUZEUM IZbIE PAMIęCI 
KOPALNI „WUjEK” 

 rubryka redagowana we współpracy ze ŚląSkiM centRUM WolnoŚci i SoliDaRnoŚci
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„pracuję bezpiecznie”  
– konkurs rozpoczęty 

P
ierwsza część konkursu odbędzie 
się z  wykorzystaniem platformy 
internetowej, która została od-
powiednio zmodyfikowana. Pra-

cownicy mają do niej dostęp i tam mogą do-
wolnie rozwiązywać testy przygotowawcze 
oraz raz w miesiącu test konkursowy. Wy-
niki uzyskane na platformie będą decydo-
wać o awansie do półfinału.

– Eliminacje zakładowe będą trwały od 
kwietnia do września. Po tych sześciu mie-
siącach zostaną wyłonieni najlep-
si. Półfinał konkursu zostanie zor-
ganizowany 6 listopada przez ko-
palnię „Mysłowice-Wesoła”. Nato-
miast finał odbędzie się 15 listo-
pada w kopalni „Piast-Ziemowit” 
– wyjaśnia Grzegorz Ochman, dy-
rektor Biura BHP i Szkoleń PGG, 
które odpowiada za organizację 
i przebieg konkursu.

Przypominamy, że w  2017 r. 
zwycięzcą „Pracuję bezpiecznie” 
został Piotr Pucka reprezentujący kopal-
nię „Piast-Ziemowit”, który oprócz nagro-
dy indywidualnej zdobył dla swojego zakła-
du możliwość zorganizowania finału kon-
kursu.
Coraz trudniej
Dyrektor Ochman zdradza, że od ostatniej 
edycji znacznie powiększyła się baza py-
tań. – Jest ona rozszerzana o nowe przepi-
sy dotyczące szeroko rozumianego bezpie-
czeństwa i higieny pracy, jak również o no-
welizowane regulacje wewnętrzne. Pytania 
dla uczestników przygotowane są w  róż-
nych wariantach i dostosowane do poszcze-
gólnych grup zawodowych. Pracownicy za-
trudnieni pod ziemią jak i  na powierzch-
ni będą mieli możliwość sprawdzenia swo-
jej wiedzy ze znajomości przepisów bez-
pieczeństwa, które dotyczą ich codziennej 

pracy. To niezwykle istotne z  punktu wi-
dzenia zarówno pracownika, jak i bezpie-
czeństwa. Dbamy również o  to, by z  każ-
dą edycją wzrastała trudność pytań, szcze-
gólnie finałowych, gdyż systematycznie ro-
śnie poziom wiedzy uczestników. W bieżą-
cym roku będziemy chcieli zwrócić uwagę 
na prawidłową organizację prac szczegól-
nie niebezpiecznych oraz sposoby i zasady 
udzielania pierwszej pomocy – wyjaśnia 
dyrektor Biura BHP i Szkoleń PGG.

W  konkursie nie mogą uczestniczyć 
przedstawiciele dozoru wyższego, kierow-
nictwa i służb bhp. Z konkursu wykluczeni 
zostali także zwycięzcy poprzednich edycji 
oraz finaliści konkursu „Pracuję bezpiecz-
nie” z ubiegłego roku. Osoby te mogą jed-
nak rozwiązywać testy dostępne w interne-
cie. Taka forma konkursu sprzyja stałemu 
podnoszeniu kompetencji zawodowych, 
w tym związanych z bhp.

Ubiegłoroczna edycja konkursu cieszy-
ła się dużym zainteresowaniem. Wzięło 
w  nim udział ponad 5 tys. pracowników. 
W ciągu sześciu miesięcy rozwiązali ponad 
91 tys. testów. Poświęcili na to 20 tys. go-
dzin, z czego 93 proc. stanowiły logowania 
do portalu spoza sieci PGG. Z tego też po-
wodu postanowiono nagradzać zwycięzców 
w kwalifikacjach zakładowych.

– Nagrody będą otrzymywać pracownicy 
z  każdego ruchu i  zakładu, którzy na ko-
niec danego miesiąca będą liderami zesta-
wienia. Decyzję o rodzaju gratyfikacji po-
zostawiamy dyrektorom. Nowością w  tym 
roku będzie nagradzanie w każdym ruchu 
kopalni dwóch oddziałów produkcyjnych 
oraz jednego oddziału w  zakładach spół-
ki. Na końcowy wynik będzie się składać 
suma punktów zdobytych przez pracow-
ników w przeliczeniu na liczbę zatrudnio-

nych w oddziale – wyjaśnia Grze-
gorz Ochman.
Bezcenna wiedza
PGG zachęca pracowników do 
brania udziału w  konkursie. 
W Portalu Bezpieczeństwa funk-
cjonującym w Grupie umieszczo-
ny został klip promocyjny, któ-
ry zrealizowali pracownicy spół-
ki. Bardzo istotne jest zaangażo-
wanie zarządu w  kształtowanie 
postaw probezpiecznych wśród 

pracowników oraz propagowanie zacho-
wań bezpiecznych. W  spocie wystąpił wi-
ceprezes ds. produkcji Piotr Bojarski, któ-
ry wskazał pozytywne aspekty organiza-
cji konkursu, jednocześnie zachęcając do 
aktywnego w nim udziału wszystkich pra-
cowników.

Dyrektor Ochman wskazuje, że wiedza, 
którą zdobywają pracownicy w  czasie eli-
minacji jest bezcenna.

– Konkurs umożliwia pracownikom we-
ryfikację swojej wiedzy z  zakresu bezpie-
czeństwa i higieny pracy, rozwija ich kom-
petencje zawodowe, a poprzez wprowadze-
nie czynnika rywalizacji, sprzyja wzmoc-
nieniu i modelowaniu zachowań bezpiecz-
nych – podsumowuje dyrektor.

w kwietniu w polskiej grupie górniczej ruszył konkurs „pracuję bezpiecznie”. jest to już jego 15. edycja. 
w rywalizacji związanej ze znajomością przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy szykują się 
pewne zmiany. przede wszystkim wzrastają nagrody. zwycięzca konkursu otrzyma 10 tys. zł. kolejne 
miejsca na podium będą warte 7,5 tys. zł i 5 tys. zł.

a g n i e S z k a  a M B R o Ż  

 KoNKurS
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O
d drugiej połowy XIX wie-
ku urozmaicają widoki sta-
cji kolejowych oraz krajobra-
zy miast i  miasteczek. Za-

wsze stanowiły najwyższy, najbardziej czy-
telny element infrastruktury wodociągo-
wej, odpowiedzialny za stały i  równomier-
ny dopływ wody, która była doprowadza-
na do mieszkań, fabryk - i do parowozów na 
stacjach kolejowych – pisze Marek Patakie-
wicz, znawca tematu, autor portalu interne-
towego.

Na terenie województwa śląskiego zacho-
wało się około 130 różnych stylowo wież 
wodnych będących zabytkami techniki wo-
dociągowej, pochodzących z lat 1857–1941. 
Należały one do systemu miejskich, prze-
mysłowych, kolejowych i  prywatnych sie-
ci wodociągowych, których zadaniem było 
stworzenie wysokiego stałego ciśnienia 
oraz gromadzenie zapasów wody. 

nadal nam służą…
Najwyższa z nich, licząca 68 metrów wie-
ża wodna stoi do dziś przy ul. Janusza Kor-
czaka w Katowicach pomiędzy Burowcem 
a Borkami.

Obecnie właścicielem wieży jest Funda-
cja „Śląsk Wczoraj i Dziś”. O wieży opowia-
da Benedict Kotzur, prezes fundacji.

– Historia wieży ciśnień zlokalizowa-
nej przy ulicy Janusza Korczaka w Katowi-
cach sięga 1907 roku. Wtedy to w pracow-
ni słynnych na Śląsku architektów Zillma-
nów powstał projekt wieży w  stylu secesji 
i  modernizmu. Budowlę wznoszono w  la-
tach 1911–1912. Wykonawcą robót była fir-
ma Lolat Eisenbeton Breslau A.G.

Wieża zbudowana na planie okręgu o pro-
mieniu ok. 17 metrów ma 68 metrów wyso-
kości. Każda z  czterech kondygnacji mie-
rzy ok. 12 metrów. Hełm wieży kształtem 
przypomina pruską pikelhaubę i  pokryty 
jest blachą cynkową.

Wieża była w  czasach swego powstania 
jedną z  pierwszych budowli w  konstruk-
cji żelbetonowej. Posiadała zbiornik wodny 
o  pojemności 800 m sześć. i  zaopatrywała 
trzy z czterech kompleksów ówczesnej huty 
Uthemanna, należącej do koncernu Georg 

von Giesches Erben. Oprócz tego służy-
ła mieszkańcom, dostarczając wodę dla ich 
własnego użytku. Woda pompowana była 
z rzeki Brynicy, na brzegu której znajdowała 
się stacja pomp. Wieża pełniła swoje funkcje 
do lat 50. XX wieku, kiedy to zakład zaczął 
pobierać wodę z rzeki Przemszy w Niwce.

W  1919 roku wieża posiadała 2 telesko-
py obejmujące widnokrąg o średnicy 40 km 
i była wspaniałym miejscem widokowym.

W  latach sześćdziesiątych XX wieku 
zaczęto w  wieży produkcję śrutu strzel-
niczego ołowianego. Ołów topiony na gór-
nej kondygnacji był następnie przelewany 
przez sita w  dół, aż do zbiornika położo-
nego w najniżej części wieży. Spadając do 
wanny z  wodą, ciekły ołów zamieniał się 
w  drobne kulki, które po przesortowa-
niu na odpowiednie kalibry były używane 
przez myśliwych i  amatorów strzelectwa. 

Kiedyś górowały nad wieloma miastami, stanowiąc kulminacyjne punkty 
krajobrazu. Dziś wieże wodne, bo o nich mowa, stanowią zabytki 
techniki. Niektóre nadal królują w pejzażu, inne, zapomniane niszczeją, 
oczekując lepszego losu.

ciekawym obiektem, który na stałe wrósł 
w śródmiejski pejzaż jest kolejowa wieża ciśnień 
w katowicach znajdująca się terenie głównej 
stacji kolejowej, przy wschodnim krańcu pero-
nu drugiego.



PGG Magazyn maj 2018

HiStoria

25

h
IS

T
O

R
IA

znajduje się na liście zabytków woje-
wództwa śląskiego.
Stare i nowe…
Kształt nowych wież ciśnień jest z regu-
ły podporządkowany ich funkcji użytko-
wej, estetyka nie stanowiła priorytetu 
przy ich budowie. Jednak niejednokrot-
nie stosowanie nowoczesnych technolo-
gii dodaje im urody. Czasami są projek-
towane przez wybitnych architektów, 
jak na przykład zbudowana w  1952 r.  
wieża w Svaneke na Bornholmie, zapro-
jektowana przez słynnego architekta 
duńskiego – Jorna Utzona, projektanta 

opery w Sydney.
Jednak i te stare, zabytkowe, i te współcze-

sne wieże ciśnień stanowią bardzo ciekawy, 
wyróżniający się element otaczającej nas 
architektury. Niestety większość starszych 
wież ciśnień przestała spełniać swą pier-
wotną funkcję. Z powodu braku środków na 
remonty, jak również braku pomysłu na ich 
nowe wykorzystanie, wieże te często nisz-
czeją. Warto zwrócić na nie uwagę i docenić 
ich wartość przyznając im status zabytków 
techniki. Warto również zastanowić się nad 
możliwością ich renowacji i  wykorzystania 
na inne cele, np. galerii, restauracji, punk-
tów widokowych, domów mieszkalnych. 
– pisze Małgorzata Łoś, autorka portalu po-
święconego wieżom wodnym na świecie.

W podziemiach wieży można zobaczyć 
jeszcze zbiornik, z którego wybierało 
się śrut, pozostał tam nawet wagonik 
przewożący wyroby do działającej cią-
gle suwnicy. 

Do Fundacji należy także wieża wodna 
zlokalizowana w Rudzie Śląskiej–Nowym 
Bytomiu, u zbiegu ulic Pokoju i Chorzow-
skiej. Jest ona jednym z czterech tego typu 
obiektów na terenie miasta. Wybudowa-
na została około 1900 roku na planie koła 
o średnicy 13 metrów. Wieża nie posiada 
wyraźnych cech stylowych. Jest to budy-
nek murowany z cegły pełnej w techno-
logii tradycyjnej, niepodpiwniczony, trzy-
kondygnacyjny, o  wysokości 27 metrów, 
nieotynkowany, z  widocznymi blendami. 
Zbiornik wody umieszczony wewnątrz wyko-
nany został ze stali. Od góry osłania go tak 
zwana okrętówka, czyli podłoga drewniana 

na konstrukcji stalowej z  profili walcowa-
nych. 19 maja 2018 r. w wieży odbędzie się 
jeden z koncertów Nocy Chórów, cyklicznej 
imprezy muzycznej.

Dla kolei i nie tylko…
Ciekawym obiektem, który na stałe wrósł 
w śródmiejski pejzaż jest kolejowa wieża ci-
śnień w Katowicach znajdująca się terenie 
głównej stacji kolejowej, przy wschodnim 
krańcu peronu drugiego.

Wieża ma 30 metrów wysokości, zbudo-
wana jest z cegły. Przed II wojną światową 
w tym samym miejscu stała jej poprzednicz-
ka. Obecną ukończono w 1951. Do połowy 
lat 70. zaopatrywała w wodę węzeł kolejowy 
i  okoliczne zabudowania. W  wieży znaj-
dują się pomieszczenia dla konduktorów 

i  dyżurnych ruchu oraz posterunek zapo-
wiadających pociągi.

PKP S.A. pod koniec maja 2015 r. ogłosiło 
plany zagospodarowania wie-
ży wodnej. Według nich wieża 
ta ma pełnić na najwyższych 
kondygnacjach funkcje ga-
stronomiczne, a w poniższych 
biurowe, w  tym pomieszcze-
nia socjalne dla przewoźni-
ków kolejowych oraz różnego 
typu usługi specjalistyczne, 
jak galerie sztuki czy pracow-
nie architektoniczne.

Projekt zakłada, że po re-
moncie w  wieży ciśnień, 
wysokiej na 30 metrów, ma 
się mieścić dwupoziomowa 
kawiarnia zlokalizowana 

w  odtworzonym zbiorniku na 
wodę. Natomiast na niższych 

kondygnacjach powstaną przestrzenie biu-
rowe dla niewielkich pracowni. Budynek 
zostanie całkowicie odnowiony a nowością 
będzie winda, którą będzie można wjechać 
na szczyt wieży do kawiarni. Na razie jed-
nak wieża stoi w  stanie w  jakim była do-
tychczas, nie widać żadnych śladów żadnej 
renowacji.

także dla górnictwa…
W Katowicach-Brynowie, przy ulicy Józefa 
Gallusa, znajduje się murowana, bardzo 
piękna wieża wodna. Została wybudowa-
na w roku 1912 i początkowo służyła jako 
wodociągowa, po kilku latach przeszła na 
własność pobliskiej kopalni „Wujek” i stała 
się wieżą zakładową. Funkcje swoje pełniła 
do lat osiemdziesiątych XX wieku. Obiekt 

o p r a c . ,  f o t. :  j a n  c z y p i o n k a  

ta wieża została wybudowana w roku 1912 i po-
czątkowo służyła jako wodociągowa, po kilku la-
tach przeszła na własność pobliskiej kopalni „Wu-
jek” i stała się wieżą zakładową. funkcje swoje 
pełniła do lat osiemdziesiątych XX wieku.

obecnie właścicielem wieży jest fundacja 
„Śląsk Wczoraj i Dziś”. o wieży opowiada Be-
nedict kotzur, prezes fundacji.

najwyższa z wież, licząca 68 metrów wieża wodna stoi do 
dziś przy ul. janusza korczaka w katowicach pomiędzy Bu-
rowcem a Borkami.



maj 2018 PGG Magazyn

Po pierwsze zaufanie
FelietoN Kultura

26

F
E

L
IE

T
O

N

B
yły czasy, kiedy ten dzień obcho-
dziliśmy z  wyraźnie ustrojowo 
robotniczo-chłopskim akcen-
tem, kiedy to podkreślana była 

przede wszystkim robotniczość św. Józe-
fa – św. Józef, Robotnik. Z czasem akcent 
przeniesiony został na jego, żeby tak rzec 
rzemieślniczości i  dziś wspominamy św. 
Józefa, Rzemieślnika. Tak, czy inaczej, 
jest to dzień, kiedy próbujemy zdać sobie 
sprawę z ważności pracy. Nie wiem, czy nie 
przyszedł już czas na jeszcze jedną zmianę 
akcentu. Myślę, że warto a nawet trzeba na 
św. Józefa, a może lepiej przez św. Józefa, 
popatrzeć nie tylko na tych, którzy pracę 
biorą, wykonują, są, jak to mówimy 
pracobiorcami, ale i  na tych, którzy 
pracę dają, tworzą, są pracodawca-
mi. Jedni bez drugich się nie obejdą, 
więcej jedni i  drudzy są dla siebie 
niezbędnie potrzebni, i nie tylko dla 
siebie nawzajem tworzą życiodajną 
symbiozę. Może czas już najwyższy, 
by pierwszy maj stał się dniem, świę-
tem pracowników i pracodawców? 

Przez Dzień Flagi tak trochę leni-
wie i bez większych emocji przecho-
dzimy do 3 maja, święta niezwykłego 
splecenia religijności z  narodowo-
ścią, nie tylko tego kalendarzowego, ale 
i  historycznego, kulturowego, obyczajowe-
go, a nawet państwowotwórczego. I ta swo-
ista świąteczna triada ma swoją głęboką 
logikę. 

Jakieś dwa lata temu Kościoły, będące 
współwłaścicielami bazyliki Grobu Pań-
skiego: greckoprawosławny, katolicki i or-
miański doszły wreszcie do porozumienia 
w sprawie pierwszego od 200 lat remontu 
Bazyliki Grobu. Tak przy okazji nie wiem, 
czy nie powinniśmy też nieco zmienić 
nazwy tego miejsca i wyraźnie zaakcento-
wać, że jest to Bazylika Pustego Grobu, bo 
przecież istotą, magnesem tego miejsca 
jest nic innego jak pustość tego grobu.

Czemu o  tym wspominam? Dla tych 

trzech kościołów to miejsce z  całą pewno-
ścią było i  jest wspólnym dobrem. Każdy 
z  nich jest przekonany, że zarządza, dys-
ponuje wprawdzie tylko częścią tego dobra 
wspólnego, do którego od wieków pielgrzy-
mują ludzie różnych narodowości i obrząd-
ków, ale z całą pewnością tą najważniejszą. 
To, co utrudniało zadbanie o tę Bazylikę w 
całości, jako dobro wspólne, to brak porozu-
mienia, komunikacji między dysponentami, 
zarządcami dóbr cząstkowych. A  ten brak 
komunikacji bierze się zwykle z zapomnie-
nia, że ten kawałek dobra wspólnego jest mi 
tylko powierzony, a nie jest moją własnością, 
a  też z  fałszywego przekonania, że to ten 

mój kawałek dobra wspólnego jest najważ-
niejszy. Na dodatek ów brak komunikacji 
i porozumienia ma zwykle swój początek w 
braku zaufania, że oto temu, który ma w za-
rządzie inny kawałek dobra wspólnego, tak 
samo jak i mnie, zależy na dobru wspólnym. 

I podobnie rzecz się ma z Ojczyzną, z pań-
stwem. Nie mogę więc w tym kontekście nie 
zacytować Wojciecha Korfantego, wszak 
mija 97 rocznica III Powstania Śląskiego, 
który mówił tak: Podstawą wszelkiego życia 
zbiorowego jest zaufanie. W walce o  zabez-
pieczenie pokoju w świecie i stworzenie wa-
runków wspólnej pracy dla dobra narodów 
na pierwsze miejsce wysuwa się słusznie 
sprawa przywrócenia wzajemnego zaufa-
nia. Tym większe znaczenie ma wzajemne 

zaufanie obywateli i zaufanie ich do władz 
państwowych, na których ciąży obowiązek 
strzeżenia i  urzeczywistnienia dobra po-
wszechnego. Przeciwstawieniem zaufania 
jest zakłamanie.

Tak sobie myślę, że jesteśmy teraz na ta-
kim właśnie etapie powielania zachowania 
tych trzech kościołów. Jako współwłaści-
cielom dobra wspólnego zdaje nam się, że 
powierzone nam w zarząd, tak, tylko w za-
rząd, dobro cząstkowe jest pierwszoplano-
we i najważniejsze, a jeśli dołożymy do tego 
jeszcze lawinowo rosnący brak zaufania, to 
nic dziwnego, że bolączką naszych czasów 
jest brak porozumienia, komunikacji mię-

dzy pojedynczymi, cząstkowymi do-
brami, co też musi szkodzić i szkodzi 
dobru wspólnemu.

Dla Korfantego: troska o  dobro po-
wszechne jest najwyższą i  jedyną 
zasadą, którą się kierować powinno 
państwo.  A  jeśli tak, to rolą, zada-
niem tych, którzy nim zarządzają, 
a  według niego:  państwo jest tylko 
środkiem do realizowania dobra po-
wszechnego, jest przede wszystkim 
dbać o  komunikację, porozumienie 
między dobrami cząstkowymi.

Nie mogę też nie przytoczyć jesz-
cze jednej myśli Wojciecha Korfantego: 
Nazwano nas Polaków małpą wśród naro-
dów. Inni nazwali nas pawiem, dlatego, że 
nawet najgłupsze rzeczy zagraniczne ślepo 
naśladujemy, albo – co gorzej – pierwsi głu-
pie pomysły w czyn wprowadzamy. Z próż-
ności, albo ze strachu, by nas nie posądzo-
no o zacofaństwo i reakcję.

Może to właśnie dlatego, według Korfante-
go, współczesny Polak utknął na rozstajnych 
drogach i nie wie, czy iść na prawo, czy na 
lewo. Z własnej siły drogi wybrać nie umie. 

Aż dziw bierze, jak świeże i bieżąco aktu-
alne są te myśli pochodzące przecież mniej 
więcej z lat trzydziestych ubiegłego wieku. 

k S .  p i o t R  B R z ą k a l i k  

Ponieważ jest już na dobre majowo i  w kalendarzu, i  na ogródkach, i  trochę  
w głowie, więc i  ja pozostanę w tym nastroju. Proszę więc przyjąć tę garść 
majowych myśli i skojarzeń. Zacznę oczywiście od jego początku, od 1 maja.

„poDStaWą WSzelkiego Życia zBioRoWego 

jeSt zaUfanie. W Walce o zaBezpieczenie 

pokojU W ŚWiecie i StWoRzenie WaRUnkóW 

WSpólnej pRacy Dla DoBRa naRoDóW na 

pieRWSze MiejSce WySUWa Się SŁUSznie 

SpRaWa pRzyWRócenia WzajeMnego 

zaUfania. tyM WiękSze znaczenie Ma 

WzajeMne zaUfanie oByWateli i zaUfanie icH 

Do WŁaDz pańStWoWycH, na któRycH ciąŻy 

oBoWiązek StRzeŻenia i URzeczyWiStnienia 

DoBRa poWSzecHnego. pRzeciWStaWienieM 

zaUfania jeSt zakŁaManie”.
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Śląska Fotografia Prasowa 
po raz 15. Na tegoroczny prestiżowy konkurs nadesłano 484 zdjęcia 52 autorów. 

Do ścisłego finału zakwalifikowanych zostało 140 zdjęć 32 autorów.
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śród nich znalazło się aż 11 
fotografii fotoreportera Ma-
gazynu PGG – Jana Czypion-
ki. Są to czarno-białe portrety 

mieszkańców Lipin. Zdjęcia zostały wykona-
ne podczas trzech sesji w roku 2017 i wcho-
dzą w skład szerszej wystawy zatytułowanej 
„Lipiniorze”. Były one już eksponowane w za-
bytkowej kopalni Ignacy w  Rybniku. Po raz 
kolejny wystawę będzie można zobaczyć na 
przełomie czerwca i lipca br. w Lipinach. 

Wśród wyróżnionych znalazł się także foto-
reporter Trybuny Górniczej Maciej Dorosiń-
ski, który zaprezentował zestaw zdjęć z biegu 
terenowego w Jastrzębiu.

26 marca odbyło się uroczyste wręczenie 
nagród. Przyznało je jury w  składzie: prof. 
Marian Oslislo (profesor Akademii Sztuk 
Pięknych w  Katowicach – przewodniczą-
cy Jury), prof. Jan Malicki (dyrektor Biblio-
teki Śląskiej), Witold Englender, (organi-
zator Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii 
Otworkowej), Katarzyna Łata (członek Rady 
Artystycznej ZPAF), Arkadiusz Ławrywia-
niec (przedstawiciel fotoreporterów, prezes 
zarządu Okręgu Śląskiego ZPAF), Zbigniew 
Podsiadło (prezes zarządu Okręgu Górskie-
go ZPAF), Martyna Radłowska-Obrusnik 

(przedstawiciel Syndykatu Województwa 
Morawsko-Śląskiego i Ołomunieckiego) oraz 
Piotr Zaczkowski (dyrektor Katowice Miasto 
Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny 
Bochenek). 

Główną nagrodę otrzymał Krzysztof Gołuch 
za cykl „W  pracy” zrealizowany na terenie 
Zakładu Aktywności Zawodowej św. Marcina 
w  Katowicach. Drugie miejsce zajął Janusz 
Cedrowicz za zdjęcie „Z  nogami w  chmu-
rach…”. Trzecie miejsce zajął Maciej Jarzę-
biński za cykl „Surreal Silesia”. 

Nagrodę specjalną im. Jana Suchana otrzy-
mał Artur Jastrzębski za cykl „Osiedle Z”. Na-
grodę Czytelników Biblioteki Śląskiej ufun-
dowaną przez Fundację im. Krystyny Boche-
nek dostał Łukasz Kohut za zdjęcie z  cyklu 
„Dobrze już było”. 

Wystawa finałowych prac konkursu Śląska 
Fotografia Prasowa prezentowana będzie tak-
że w Silesia City Center oraz w Porcie Lotni-
czym w Pyrzowicach.

Do ścisłego finału zakwalifikowanych zostało 
140 zdjęć 32 autorów. Wśród nich znalazło się 
aż 11 fotografii fotoreportera Magazynu pgg  
– jana czypionki.

główną nagrodę otrzymał krzysztof gołuch 
za cykl „W pracy” zrealizowany na terenie  
zakładu aktywności zawodowej św. Marcina 
w katowicach.

pamiątkowe zdjęcie finalistów XV edycji 
konkursu Śląska fotografia prasowa 
z członkami jury.

a S  
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Barbórka to nasze  
niematerialne dziedzictwo

HiStoria
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W konferencji udział wzięli 
m.in. metropolita katowic-
ki abp Wiktor Skworc, wice-
minister energii Grzegorz 

Tobiszowski, szefowie spółek górniczych, 
przedstawiciele związków zawodowych i lo-
kalnych samorządów. Polską Grupę Górniczą 
reprezentował Piotr Bojarski, wiceprezes za-
rządu ds. produkcji. Konferencję rozpoczęła 
uroczysta msza św. w kaplicy św. Barbary na 
poziomie 170 w Zabytkowej Kopalni Guido.  
– Religijność człowieka zwykle manifestu-
je się w pewnych znakach zewnętrznych. 
Tak było też w przypadku kultu świętej 
Barbary, który stał się dla górników pew-
nym umocnieniem ich pracy. Nasza wiara 
to także nasze niematerialne dziedzictwo, 

bądźmy wiernymi świadkami tego dzie-
dzictwa – mówił Arcybiskup Skworc  
Nikogo, kto pracował w górnictwie nie 
trzeba przekonywać, że Barbórka jest waż-
nym wydarzeniem. Każdego, roku od pra-
wie 200 lat na Górnym Śląsku, górnicy ko-
palń węgla kamiennego świętują ją wraz 
z  rodzinami. Jest to piękne dziedzictwo 
regionu i  ludzi, którzy swoje życie zwią-
zali z  górnictwem. Inicjatywa złożenia 
wniosku do Narodowego Instytutu Dzie-
dzictwa o  wpisanie Barbórki na krajową 
listę niematerialnego dziedzictwa kul-
turowego, która pojawiła się z  inicjatywy 
grupy zaangażowanej w organizację obcho-
dów, zaowocowała przygotowaniem wnio-
sku. Został on opracowany na podstawie 

„Dziedzictwo niematerialne – lokalna tożsamość – globalne bogactwo” – pod takim tytułem muzeum 
Górnictwa węglowego w Zabrzu zorganizowało 21 kwietnia konferencję, podczas której oficjalnie 
podpisano deklarację zgody na wpisanie na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
obchodów Barbórki.

arcybiskup Wiktor Skworc i wiceminister 
energii grzegorz tobiszowski.

na uroczystej mszy św. nie mogło  
zabraknąć pocztów sztandarowych
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materiałów (zdjęcia, filmy, wspomnienia) 
przekazanych przez tych, którzy Bar-
bórkę obchodzą, a  więc depozytariuszy. 
Na wniosek złożyło się kilka ważnych 
elementów: opis przebiegu uroczystości, 
grup, informacji o  osobach, które od-
grywają szczególną rolę w kultywowaniu 
Barbórki, uzasadnienie, dlaczego jest to 
święto ważne dla społeczności oraz plan, 
według którego obchody Barbórki będą 
chronione. Jak podkreślali organizatorzy, 
Barbórka to przede wszystkim święto ludzi, 
którzy swoje życie związali z górnictwem 
i dziś w obliczu przemian gospodarczych 
i  społecznych trzeba to dziedzictwo za-
chować dla przyszłych pokoleń. Grzegorz 
Tobiszowski, wiceminister energii dzięko-
wał za inicjatywę i  podkreślał jak ważne 
jest dziedzictwo duchowe naszej ziemi.  
– Wszyscy ci, którzy chcą wpisania obcho-
dów Barbórki na krajową listę niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego, stają 
się zarazem tymi, którzy powinni o  tym 
mówić i przekazywać to dziedzictwo i  te 
wartości związane z obchodami ale i kul-
tem świętej Barbary kolejnym pokole-
niom. 

Spotkanie wszystkich depozytariuszy 
owocujące porozumieniem jest ważne dla 
procedury złożenia wniosku. Porozumie-
nie to jeden z  najważniejszych elementów 

dołączany do wniosku 
o  wpisanie kultu na 
listę niematerialnego 
dziedzictwa kulturo-
wego. Poświadcza on, 
że Barbórka jest dla 
górników bardzo waż-
na. Wniosek o wpisanie św. Barbary na taką 
listę podpisali przedstawiciele pięciu grup: 
kopalń, Kościoła, związków zawodowych, 
stowarzyszeń i  osoby prywatne. Z  ramienia 
PGG porozumienie podpisał wiceprezes Piotr 
Bojarski. 

Msza św. w kaplicy św. Barbary

a S
f o t o :  j a n  c z y p i o n k a  

Uroczyste podpisanie deklaracji zgody
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pionoWo
1. robią tam wszystko ręcznie
2. rzeka
3. kopalnia rud miedzi
4. obdarto go ze skóry
5. dosypuje arszeniku
6. prowadzi jednoślad
7. lata i filmuje
8. w nim różne duże ryby
9. na datki w kościele
10. krzywa
11. poprawki na maszynopisie
13. czapka bez daszku
14. jeden z braci od samolotów
15. w szpitalu
23. śpiewa
25. obcy
27. w Japonii
28. audytor
30. mieszka w Brukseli
31. ostatnia piłka
34. podobno jest niepodzielny
35. materiał
37. imię żeńskie
39. wyobcowanie
40. dyplomata
41. do piwa
42. udaje
43. ważna agencja
45. podstawa
47. seler, por, pietruszka
48. przystosowanie utworu muzycznego
49. historyczny

KRZYżóWKA #24

?

50. naśladowca
51. za Bugiem
53. wielka forma muzyczna wokalno-instrumentalna
54. ma trzy elektrody
56. ze smołą
59. jedna z najbardziej znanych nereid
61. imieniny obchodzi z Bożeną
64. miasto we Francji
66. dla naiwnych
70. nosili długie włosy
71. rozłam
73. kiedyś w parze z PKP
74. kiedyś społeczny
77. ...Allan Poe
80. z gwiazdami
81. gatunek rośliny wieloletniej z rodziny różowatych
83. do obrazu
84. klatka piersiowa
85. koniec
87. organizm zmodyfikowany
88. miara powierzchni

pozioMo
1. gatunek literacki lub filmowy
6. nadaje
12. z jeleniem
16. planeta
17. okręt wojenny
18. jezioro w Afryce
19. polski skuter
20. dopływ Warty
21. z węgla
22. na zdrowie
24. polski olimpijczyk
26. najlepszy węgiel
29. moczanowa

30. imię angielskie
31. w Afryce
32. w Szkocji
33. zespół miast i osiedli
36. w kosmosie
38. kilka domów
40. pewnik
42. dzielnica Katowic
44. obrazoburstwo
46. półszlachetny minerał
48. w Egipcie
52. wierzy w niemożliwe
55. zgoda
57. w piekle
58. nie uznaje władzy
60. do chodzenia
62. widok
63. jaskiniowiec
65. resor
67. w harcerstwie
68. proszek
69. po prostu kupy
72. ten sam pierwiastek ale inny
75. wywaliło korki
76. ptak
78. dzieli pole
79. mają tam festiwal
82. nadwyżka
86. zgorzel gazowa
89. do śpiewania na wodzie
90. rzadki ptak
91. ceglany, betonowy
92. z bębenkiem
93. opera
94. rozłamowiec
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