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Polska Grupa Górnicza 
zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych 

do udziału w konkursie z nagrodami!

Tytuł konkursu: Twoje miejsce w Niepodległej

– forma to spot reklamowy, krótki film promocyjny
lub inny projekt multimedialny dotyczący 

100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Szczegóły konkurSu 
na Stronie www.pgg.pl

czas – do końca 
paździerNika 2018 r.

konkurS odbywa Się pod 
honorowym patronatem

iNsTyTuTu pamięci 
Narodowej

poSzukaj tematu, 
Spróbuj i wygraj!
gwarantujemy, że 

warto Się poStarać!
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Premier Morawiecki 
u górników
19 września premier mateusz morawiecki spotkał się z górnikami kopalni „ruda” ruch 
„bielszowice” w rudzie śląskiej. podziękował im za pracę i życzył, aby ich trud działał 
na rzecz lepszej przyszłości polski. do rudy śląskiej przyjechał razem z ministrem 
grzegorzem tobiszowskim i prezesem pgg tomaszem rogalą.

W
ierzę, że znajdziemy najlepsze 
mechanizmy, które przełożą się 
na lepsze warunki pracy górni-
ków i  adaptację nowych tech-
nologii, dziękuję wam za to, co 

robicie dla Polski, dla Śląska, ale też za 
to, że uczestniczycie w programie zmiany 
struktury działania waszego przedsiębior-
stwa – podkreślił. Zapewniał, że taki kie-
runek na nowoczesność będzie korzyst-
ny dla pracowników. Premier zwrócił też 
uwagę, że rząd wymaga od zarządzają-
cych, aby firmy prowadzili uczciwie i no-
wocześnie. 

Dodał, że w  100-lecie odzyskania nie-
podległości wywalczyli razem nowe sposo-
by, by wartość gospodarki rosła. – Wierzę, 
że Śląsk może być perłą naszej gospodarki. 
To, co tutaj widzę, sprawia, że coraz moc-
niej w to wierzę – dodał premier.

Podczas wizyty obejrzał także nowocze-
sną instalację w  kopalni „Bielszowice”, 
gdzie po raz pierwszy w  Polsce zastoso-
wano rozwiązanie wykorzystujące metan 
do produkcji sprężonego powietrza. Me-
tan ujęty na dole do rurociągu odmetano-
wania poprzez stację odmetanowania tło-
czony jest do silnika gazowego, który napę-
dza sprężarkę. Wykorzystuje się w ten spo-
sób ok 1600 m3 metanu na dobę, tj. ok 0,5 
mln m3 rocznie. Daje to roczne oszczędno-
ści w zakupie energii elektrycznej w wyso-
kości ok. 1800 MWh. Ponadto w  kopalni 
Ruda ujęty pod ziemią metan zasila także 
dwa agregaty prądotwórcze o mocy 540 kW 
każdy, a  produkowany przez nie prąd wy-
korzystywany jest przez kopalnię. Łącznie 
daje to ok. 1,5 mln zł oszczędności. 

– Nowe technologie eksploatacji węgla 
mają – jak mówił Mateusz Morawiecki 

– skutkować m.in. lepszymi warunkami 
pracy i wzrostem wartości górnictwa wę-
gla kamiennego dla polskiej gospodarki.

Wiceminister energii Grzegorz Tobi-
szowski, który w  Bielszowicach towarzy-
szył premierowi wraz z zarządem Polskiej 
Grupy Górniczej, pochwalił w  swym wy-
stąpieniu zaprezentowany tego dnia w Ka-
towicach rządowy Program dla Śląska. 
Dokument tworzony od 9 miesięcy wypeł-
niono projektami o wartości 42 mld zł. Wi-
ceminister energii ocenił, że to historycz-
ny program.

– Po raz pierwszy województwo śląskie 
ma swoje miejsce w programie rządowym 
– podkreślił Tobiszowski.

Dodał, że bezprecedensowa jest też wiel-
kość nakładów inwestycyjnych (ok. 7,2 
mld zł do 2022 r.) w Polskiej Grupie Górcz-
niej.

– Takich środków na inwestycje nie było 
od 1989 roku – ocenił Grzegorz Tobiszow-
ski, dziękując premierowi za dostrzeżenie 
perspektyw polskiego górnictwa jako no-
woczesnej branży.

Przez dłuższy czas Mateusz Morawiecki 
rozmawiał w cechowni z górnikami „Biel-
szowic”. Spotkał się także z prezesem PGG 
Tomaszem Rogalą. Od dyrekcji kopalni 
otrzymał w podarunku wyrzeźbioną w wę-
glu figurkę patronki górników.

Prosto z kopalni premier rządu pojechał 
na cmentarz w Halembie, gdzie pod tabli-
cą upamiętniającą ofiary katastrof górni-
czych złożył wiązankę kwiatów.

Po południu premier gościł u wielopoko-
leniowej rodziny górniczej, z którą wspól-
nie spożył tradycyjny śląski obiad.
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jako przykład zrównoważonego rozwoju
w polsce obowiązują rygorystyczne normy emisji 
zanieczyszczeń w zakresie emisji tlenków siarki, 
tlenków azotu i pyłu. wkrótce wprowadzone 
zostaną dalsze ograniczenia emisji pozostałych 
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i metali ciężkich. wszystkie te szkodliwe związki 
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24 Rocznica pontyfikatu
Jana Pawła II
w tym roku obchodzimy 40. rocznicę wyboru 
karola wojtyły na papieża. z tej okazji,  
16 października w śląskim centrum wolności 
i solidarności odbędzie się wernisaż wystawy  
pt. „jan paweł ii. człowiek i kultura”.

25 Nowoczesne spojrzenie
na górnictwo
polska grupa górnicza s.a. oraz firma  
abb sp. z o.o. podpisały list intencyjny  
w sprawie współpracy obu firm.

26 Nowoczesne technologie laserowe 
i satelitarne w obserwacji terenów 
górniczych
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Stowarzyszenie miłośników ziemi tarnogórskiej, które przez trzy deka-

dy organizowało słynne „dni tarnogórskich gwarków”, rozpoczęło sprze-

daż historycznych plakatów, które tworzyli najlepsi polscy artyści plastycy. 

– Warto je mieć, bo to prawdziwe unikaty. Na rynek trafią niemalże wszystkie 

roczniki z lat 1957–1988 – zapowiada grzegorz rudnicki, rzecznik tarnogórskie-

go stowarzyszenia.

w piątek, 7 września, rozpoczęła się kolejna edycja „dni tarnogórskich 

gwarków”. to niezwykłe miejskie święto, które obchodzone jest w tarnow-

skich górach wedle starych tradycji górniczych, przyciąga co roku gości nie 

tylko z okolic miasta, ale także z całej polski. w latach 1957–1988 (przez po-

nad 30 lat) organizatorem „gwarków” pozostawało właśnie Stowarzyszenie 

miłośników ziemi tarnogórskiej.

przed każdą edycją miejskiego festiwalu powstawał specjalny plakat. – Pla-

katy są dziś bardzo cenne z punktu widzenia historycznego, prezentują bardzo 

Nasz reprezentant – dawid kuś, górnik z ko-

palni „bolesław Śmiały” wystartował 

w  XXVi mistrzostwach polski w  biegu alpejskim 

(cały czas pod górę) na dystansie blisko 9,7 km na 

szczyt Śnieżnika (1426 m n.p.m.).

jego czas to 1h 11 min 21 s. zajął 54 miejsce na 

205 uczestników biegu. dawid ma 31 lat i od 4 lat 

trenuje bieganie. 

– Był to mój pierwszy bieg w  życiu w  górach – 

wspomina nasz reprezentant. – Trasa wymaga-

Pracownik ko-

palni „ruda” 

ruch „bielszowice” 

irek kwiatkowski 

zatrudniony w za-

kładzie przerób-

ki mechanicznej węgla wyjechał na urlop do turcji 

i  tam dostał niewydolności wielonarządowej. le-

żał w śpiączce farmakologicznej w szpitalu w tur-

cji długi okres. w  dniu 23.09.2018 rodzinie udało 

się sprowadzić irka do szpitala w  zabrzu po czę-

ściowym uregulowaniu kosztów leczenia w  turcji, 

jak też po częściowej zapłacie firmie wykonującej 

transporty medyczne lotnicze. w związku z tym ro-

dzina prosi o dobrowolne datki na pokrycie pozo-

stałych kosztów leczenia oraz transportu z turcji. 

wpłat można dokonać na stronie:

https://www.siepomaga.pl/powrot-do-domu

Pgg S.a. jako spółka wydobywcza w spo-

sób szczególny zapewnia warunki bez-

piecznej pracy swojej załogi. w  ekstremal-

nych sytuacjach zagrożeń dla zdrowia i  życia 

pracowników. Spółka może liczyć na pomoc ze 

strony specjalistycznych jednostek medycz-

nych. w  ramach społecznej odpowiedzialno-

ści biznesu, współpracując z  wojewódzkim 

Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. bar-

bary w Sosnowcu, pgg postanowiła wesprzeć 

finansowo jego działania związane z udziela-

niem świadczeń opieki zdrowotnej.

wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. 

św. barbary w Sosnowcu to placówka medycz-

na w województwie śląskim, w której struktu-

rach powstało centrum urazów wielonarzą-

dowych, jedno z  16 w  polsce, tworząc kom-

pleks szpitalny. infrastruktura szpitala po-

zwala na niesienie pomocy poszkodowanym 

pacjentom, w  tym również górnikom polskiej 

grupy górniczej S.a. 24 godziny na dobę. 

centrum urazów wielonarządowych regular-

nie udziela pomocy pracownikom kopalń pgg 

S.a., którzy ulegli wypadkom podczas wyko-

nywania pracy. Skutkami wypadków są naj-

częściej różnego rodzaju złamania i  obraże-

nia wewnętrzne, które wymagają szybkiego 

zabezpieczenia i  leczenia objawowego. dzię-

ki działaniom szpitala i najwyższym standar-

dom leczenia, poszkodowani górnicy otrzy-

mują kompleksową pomoc medyczną w  jed-

nym miejscu przez co ograniczają swoją ab-

sencję w pracy i decydują się na szybki powrót 

do aktywności zawodowej. 

dni tarnogórskich gwarków

Historyczne plakaty

bieganie 

Pod górkę!

wsparcie 

Potrzebna pomoc!
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wysokie walory artystyczne i w swej treści są po prostu unikatowe – ocenia ma-

riusz gąsior z Sekcji historycznej Smzt.

plakaty zaprojektowali wybitni polscy artyści plastycy, tacy jak: alojzy goł-

ka, jan Szleger, bolesław kalke, werner lubos czy marian j. piwko (ten ostat-

ni był ilustratorem wielu popularnych książek, np. serii przygód pt. „Stawiam 

 na tolka banana”).

jąca lecz bardzo malownicza. Trzeba było pokonać 

935 metrów przewyższenia. Warunki na trasie były 

bardzo trudne, już od godzin porannych panowała 

wysoka temperatura. Każdy rywal, który cię mija 

wydaje się dwa razy mocniejszy, mimo że biegnie 

tylko trzy metry przed Tobą… Być może mój wynik 

nie jest oszałamiający, ale dla mnie jako amatora, 

który musi godzić życie rodzinne oraz pracę zawo-

dową w kopalni uważam za bardzo dobry. Pierw-

szy raz biegłem w  barwach PGG, co sprawiło mi 

dużo radości i mam nadzieję, że w niedługim czasie 

będę mógł chwalić się lepszymi rezultatami. – do-

daje dawid.

pomoc 

PGG wsparła finansowo szpital
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Polska grupa górnicza S.a., miasto katowice oraz osiem firm podpi-

sało list intencyjny w sprawie współpracy w ramach projektu „kato-

wice miastem Fachowców. 

współpraca polegać będzie na organizacji wizyt studyjnych uczniów iii 

klas gimnazjów i Viii klas szkół podstawowych w siedzibie firm, które są 

partnerami w projekcie. 

celem całego projektu jest m.in. wzrost atrakcyjności oferty w  mie-

ście w zakresie możliwości kształcenia zawodowego, zwiększenia liczby 

uczniów szkół branżowych i  i  ii stopnia oraz szkół technicznych, a tak-

że zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie du-

alnego kształcenia. wizyty studyjne będą okazją do poznania specyfiki 

danego zawodu, organizacji dnia pracy, rozmowy z pracodawcami, a do-

celowo mają zachęcić młodzież do podejmowania edukacji w szkołach 

branżowych i technicznych. wizyty organizowane będą w okresie od po-

łowy września do końca listopada 2018 roku oraz w maju roku przyszłe-

go. Firmy, które oprócz polskiej grupy górniczej S.a. podpisały list inten-

cyjny to: iFm elektronic, bFc nieruchomości/ pro inwest, tauron polska 

energia, gastro-mar, Śląska izba turystyki, novotel katowice, tp auto 

kompleks i pkp cargo południowy. 

Mszą świętą w  kościele pw. podwyższenia 

krzyża Świętego w katowicach-brynowie 

rozpoczęła się Xiii pielgrzymka biegowa do gro-

bu bł. ks. jerzego popiełuszki. 

13 września 2018 r. pod pomnikiem poległych 

górników kopalni „wujek” w  katowicach biega-

cze wystartowali do i etapu biegu – ulicami kato-

wic, który zakończył się po pomnikiem powstań-

ców Śląskich, skąd grupa biegaczy wyruszyła do 

warszawy. Sztafeta zakończyła bieg 14 września 

przy grobie ks. jerzego w warszawie. 

bezpieczeństwo

„Świeć przykładem z PGG” akcja rozpoczęta!

kształcenie

Wsparcie dla młodzieży

bieganie 

Pobiegli dla błogosławionego księdza Jerzego

list intencyjny podpisali marcin krupa – prezydent katowic i jerzy jan-

czewski, wiceprezes zarządu pgg S.a. Fot. bartłomiej Szopa

Szkoła podstawowa nr 10 w  mikołowie jest 

pierwszą, w  której rozpoczęła się realiza-

cja programu polskiej grupy górniczej oraz Ślą-

skiej komendy policji „Świeć przykładem z pgg”. 

przypomnijmy, że cały program zainaugurowa-

liśmy w czerwcu na Stadionie Śląskim, a jego ce-

lem jest promocja bezpiecznego zachowania na 

drogach przez dzieci uczęszczające do placówek 

edukacyjnych na obszarach objętych działalno-

ścią polskiej grupy górniczej S.a. projekt zakła-

da przeprowadzenie od września br. w szkołach 

i przedszkolach cyklu zajęć profilaktyczno-edu-

kacyjnych prowadzonych przez rejonowe i  miej-

skie oddziały ruchu drogowego policji. pod-

czas zajęć policjanci będą omawiać zasady bez-

piecznej drogi do przedszkola i szkoły oraz roz-

dawać specjalne odblaski przygotowane przez 

pgg. 

3 września w mikołowskiej szkole podczas uro-

czystego rozpoczęcia roku szkolnego wszyscy 

uczniowie otrzymali koszuli oraz odblaski z  lo-

giem pgg. 

tomasz rogala, prezes pgg S.a. mówi o pro-

gramie: – Program ten to część dużego projektu 

Polskiej Grupy Górniczej w ramach społecznej od-

powiedzialności biznesu. W  tym fragmencie pro-

gram dotyczy ochrony życia i zdrowia naszych naj-

młodszych. Dzieci zapamiętają to, co usłyszą na 

zajęciach w przedszkolu na temat ruchu drogowe-

go od pana policjanta. Ta część akcji to element 

dużego programu i  cyklicznego działania Polskiej 

Grupy Górniczej wraz ze śląską policją. 
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Polityka klimatyczna 
w centrum uwagi
„polska droga do czystego środowiska” pod takim hasłem odbywała się w sierpniu 
w międzynarodowym centrum kongresowym w katowicach konFerencja społeczny 
pre_cop24.

P
rzez dwa dni goście z całego świa-
ta debatowali o  zmianach klima-
tycznych. Spotkanie to było jed-
nym z  wydarzeń poprzedzają-
cych grudniowy szczyt klimatycz-

ny w  Katowicach. Wśród zaproszonych 
gości był wiceminister energii Grzegorz 

Tobiszowski, który stwierdził: – Powin-
niśmy na COP24 wypracować stanowi-
sko, które będzie realne, aby ci, którzy 
je przyjmą, potem go nie kwestionowa-
li. Dwudniowa debata ma dotyczyć rów-
nież tego jak realizować politykę klima-
tyczną w taki sposób, aby nie wiązało się 

to z  nadmierną likwidacją miejsc pracy 
w przemyśle.

Prezydent Andrzej Duda wystosował 
list do uczestników konferencji, w  któ-
rym zwrócił uwagę na to, że powstrzy-
manie zmian klimatycznych to inte-
res całej ludzkości, ale wszystko powin-
no odbywać się na zasadach konsensusu 
z  uwzględnieniem specyfiki poszczegól-
nych państw. Głos zabrał także Tomasz 

w debacie udział wzięli m.in. Tomasz rogala – prezes zarządu pgg, jadwiga wiśniewska  
– eurodeputowana oraz grzegorz Tobiszowski – wiceminister energii. fot.: jan czypionka
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Rogala jako prezes Polskiej Grupy Górni-
czej i  jednocześnie prezydent EURACO-
AL-u. – Emisja CO2 wynikająca z działal-
ności człowieka to jest tylko 5 procent ca-
łości emisji globalnej, w  tych pięciu pro-
centach działalności człowieka Unia Eu-
ropejska wpływa tylko na 9 procent, po-
zostałe procenty to są Indie, Chiny, Stany 
Zjednoczone – jako główni emitenci CO2 
i my w UE jak rozmawiamy o miliardach 
euro przeznaczanych na obniżenie emisji 
CO2, to mówimy o trzynastu setnych pro-
centach całości globalnej emisji CO2 na 
świecie. 25 lat polityki UE w zakresie de-
karbonizacji wywołały bardzo interesu-
jący skutek, polega on na tym, że zmniej-
szyliśmy produkcję węgla w UE i znaczą-
co zwiększyliśmy produkcję węgla w Chi-
nach, Australii, Indonezji i  Ameryce Po-
łudniowej. W liczbach to wygląda tak, że 
pomiędzy rokiem 2000 a 2018 konsumpcja 
węgla w Europie spadła o 25%, a na świe-
cie wzrosła o  56%. Więc doprowadzili-
śmy do przeniesienia emisji poza granice 
Unii Europejskiej. Czyli wniosek jest taki, 
że bez działania Chin, Stanów Zjednoczo-
nych, Indii i  pozostałych krajów – głów-
nych emitentów CO2 nic nie uzyskamy. 

Posłanka do Parlamentu Europejskiego 
Jadwiga Wiśniewska w  swojej wypowie-
dzi podkreśliła: – Przyjęte wcześniej Po-
rozumienie Paryskie można określić jako 
konstytucję dla klimatu. W  tym porozu-
mieniu wykreślono dekarbonizację i wpi-
sano rolę lasów w pochłanianiu CO2. Nie-
stety Bruksela uważa, że to porozumie-
nie jest zbyt mało ambitne i  domaga się 
rezygnacji z  węgla. Obecny cel Unii Eu-
ropejskiej, czyli „zero emisji” do 2050 r.,  
jest dla nas nie do zaakceptowania i  ro-
dziłby ogromne koszty dla Polski. Powin-
niśmy dążyć do balansu między emisją ga-
zów cieplarnianych a ich pochłanianiem. 
Dlatego naszym wspólnym celem jest ra-
cjonalna polityka klimatyczna. 

Tego samego dnia producenci węgla, 
firmy kooperujące z  górnictwem oraz 
instytucje naukowe wspierające bran-
żę, w sumie 12 firm i  instytucji podpisa-
ło się pod inicjatywą Górnictwo OK. Po-
mysł inicjatywy pod taką nazwą zrodził 
się ponad dwa lata temu. Dotąd uda-
ło się wypracować 36 wspólnych projek-
tów, podpisano też wiele listów intencyj-
nych. Obecnie przedsięwzięcie zostało 

sformalizowane w  postaci umowy jego 
uczestników. – Dziś, po okresie ratowania 
polskiego górnictwa i  gaszenia pożarów 
w  branży, jesteśmy w  stanie powiedzieć, 
że polskie górnictwo jest OK i  może być 
OK. To oznacza, że jesteśmy dziś w całko-
wicie w innym miejscu niż 2–3 lata temu, 
kiedy byłoby wielką herezją powiedzieć, 
że w górnictwie jest dobrze. Dziś, choć na-
dal jest wiele pytań i  krytyki, może być 
lepiej – mówił obecny podczas uroczyste-
go podpisania umowy wiceminister ener-
gii Grzegorz Tobiszowski. Wśród głów-
nych celów przedsięwzięcia wskazano 
m.in. stworzenie i  prowadzenie „wspól-
nej skutecznej polityki społecznej odpo-
wiedzialności branży jako nowoczesnej 
gałęzi przemysłu, strategicznie potrzeb-
nej Polsce i  Europie”. Wśród uczestni-
ków przedsięwzięcia są m.in. najwięk-
si polscy producenci węgla: Polska Gru-
pa Górnicza, Jastrzębska Spółka Węglo-
wa, Tauron Wydobycie i Przedsiębiorstwo 
Górnicze Silesia, a także m.in. grupa Fa-
mur oraz uczelnie i  instytucje naukowe, 
wydziały Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie i Politechniki Śląskiej w Gli-
wicach, Główny Instytut Górnictwa oraz 
Wydawnictwo Górnicze.

emisja co2 wynikająca 
z działalności człowieka to 
jest tylko 5 procent całości 
emisji globalnej, w tych pięciu 
procentach działalności 
człowieka unia europejska 
wpływa tylko na 9 procent.

ToMasz RoGala,
prezeS zarządu pgg

obecny cel unii europejskiej, 
czyli „zero emisji” do 2050 r.,  
jest dla nas nie do 
zaakceptowania i rodziłby 
ogromne koszty dla polski.
JadwiGa wiśniewska,
poSłanka do parlamentu 
europejSkiego

powinniśmy na cop24 
wypracować stanowisko, które 
będzie realne, aby ci, którzy 
je przyjmą, potem go nie 
kwestionowali.
GRzeGoRz Tobiszowski,
wiceminiSter energii
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Przestrzeń dla węgla 
jest i będzie
panel polskiej grupy górniczej na Forum ekonomicznym w krynicy. 

E
uropejski rynek energii elektrycz-
nej a  ceny energii dla konsumen-
tów – to tytuł panelu zorganizowa-
nego przez Polską Grupę Górniczą 
podczas XVIII Forum Ekonomicz-

nego w  Krynicy – we wtorek 4 września. 
Gościem specjalnym panelu był Krzysztof 
Tchórzewski, minister energii, a  do dys-
kusji zaproszeni zostali prezesi spółek wę-
glowych i  energetycznych oraz profesor 
Stanisław Krasnodębski, poseł do Parla-
mentu Europejskiego. 

Uczestnicy panelu rozmawiali m.in. o do-
stosowaniu Polski do wymagań Unii Euro-
pejskiej w obszarze energetyki, wahaniach 
cen węgla i cen uprawnień do emisji CO2, 
wpływie tego na całość gospodarki, ale i na 
gospodarstwa domowe. Rozmawiano tak-
że o różnych podejściach do kwestii zapew-
nienia bezpieczeństwa dostaw energii elek-
trycznej i obecnej polityce unijnej oraz kli-
matycznej. 

– We wszystkim co robimy, kierujemy się 
bezpieczeństwem energetycznym, zrówno-
ważonym rozwojem, a  także staramy się, 
żeby spółki dobrze funkcjonowały i  żeby 
cena energii była znośna dla odbiorcy fi-
zycznego i przedsiębiorcy. Jeśli rozmawia-
my z Unią Europejską, to staramy się za-
wsze pamiętać o  naszym bezpieczeństwie 
energetycznym. Problem energetyki to jest 
wybieganie poza kadencje polityczne. Jeśli 
dzisiaj postanowimy wybudować elektrow-
nię, to biorąc pod uwagę uwarunkowania 
środowiskowe i dbałość o czyste powietrze 
oraz zdrowie, to tak naprawdę do prak-
tycznej budowy przystępujemy po trzech 
latach. Tak więc musimy patrzeć z  inną 

perspektywą niż w  działaniach codzien-
nych czy w innych resortach – mówił mini-
ster energii Krzysztof Tchórzewski. 

Zwrócił także uwagę na to, że: – Ci, któ-
rzy finansowo pomogli w  ratowaniu pol-
skiego górnictwa i  powstaniu Polskiej 

po 2030 r. roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną w polsce może przekroczyć 206 terawato-
godzin wobec 172 terawatogodzin obecnie. prognozowany wzrost, w połączeniu z systematycznym 
wzrostem efektywności energetyki węglowej, tworzy przestrzeń dla węgla – ocenił podczas  
panelu prezes pgg Tomasz rogala. fot.: jan czypionka
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Grupy Górniczej, zrobili na tym dobry in-
teres w takim aspekcie, że w 2016 roku pod-
pisali długoterminowe kontrakty na sprze-
daż węgla i  dzisiejsze zawirowania, jeśli 
chodzi o  ceny węgla, na nich się specjal-
nie nie odbijają. Obecnie płacą ok. 30 pro-
cent taniej niż by płacili, jeśli PGG by nie 
było. Minister zauważył także, że w minio-
nych trzech latach, dzięki niewypłacaniu 
dywidendy, spółki nadzorowane przez re-
sort energii skumulowały ok. 20–21 mld 
zł kapitału, który mogą przeznaczyć na in-
westycje, również z  możliwością pozyska-
nia dalszego finansowania. Te pieniądze 
są i będą wydawane na podniesienie war-
tości tych przedsiębiorstw, bowiem energe-
tyka staje się dużym polem inwestycyjnym. 
Minister Tchórzewski zwrócił także uwagę 
na statystyki: 

– Mówią one ile Polak wydaje na prąd, ra-
chunek w 2015 roku na osobę zarabiającą 
minimalną płacę wystarczał na 12 miesię-
cy, dzisiejsza minimalna płaca wystarcza 
na 14 miesięcy, jeśli weźmiemy natomiast 

pod uwagę średnią płacę to w  2015 roku 
było to 27 miesięcy, a  w  2018 jest to 30 
miesięcy. To są cyfry rzeczywiste. Średni 
udział kosztów energii w kosztach ogółem 
w polskim przemyśle przetwórczym jest po-
niżej 5 proc., a  w  niektórych dziedzinach 
jest to ok. 2–3 proc. W  najgorszych przy-
padkach nie przekracza to nigdzie 10 proc. 
Kto narzeka na wysokie ceny energii? Na-
rzekają ci, którym jest lepiej, bo mają pod-
pisane umowy na konkretne ilości ener-
gii, a  obecnie trzeba tej energii dokupić, 
bo w  Polsce jest dynamiczny wzrost PKB 
i  wzrost produkcji i  tak dokupiona ener-
gia jest rzeczywiście droższą, ale to tylko 
energia dokupiona na wzrost produkcji na 
dodatkowe dochody. Odnosząc się do pro-
gnoz przewidujących wzrost cen energii 
Tchórzewski przypomniał, że resort ener-
gii przygotowuje obecnie przepisy wpro-
wadzające 100-procentowe obligi giełdo-
we dotyczące sprzedaży energii. Jak mó-
wił, energetyka w  większości ustaliła też 
warunki bezpośrednich kontraktów z  od-
biorcami na przyszły rok. Według mini-
stra, porównując ceny energii z  lipca br. 
z tymi sprzed roku widać, że w niektórych 
państwach cena energii wzrosła „znaczą-
co” więcej niż w Polsce, bo w Polsce prawie 
w ogóle nie wzrosła. 

– Po 2030 r. roczne zapotrzebowanie na 
energię elektryczną w Polsce może przekro-
czyć 206 terawatogodzin wobec 172 tera-
watogodzin obecnie. Prognozowany wzrost, 
w połączeniu z systematycznym wzrostem 
efektywności energetyki węglowej, tworzy 
przestrzeń dla węgla – ocenił podczas pa-
nelu prezes PGG Tomasz Rogala. 

Podkreślił, że – cały czas będzie rósł ry-
nek zapotrzebowania na energię i  będzie-
my potrzebowali źródeł energii, w  tym 

źródeł odnawialnych, gazowych, ale rów-
nież utrzymania źródeł węglowych. Będzie 
rosła konsumpcja energii, ale także efek-
tywność energetyczna bloków węglowych. 
To tworzy przestrzeń, w której jest miejsce 
również na energię elektryczną wytwarza-
ną na podstawie węgla. Prezes Rogala pod-
kreślił, że energia wyprodukowana z węgla 
jest najbardziej konkurencyjna, ale jest też 
kosztowana – Najlepiej to widać na przy-
kładzie Niemiec, bowiem na przestrzeni 18 
lat Republika Federalna Niemiec musiała 
asygnować na ten cel 200 mld euro, a nie-
miecki węgiel w ciągu 60 lat otrzymał 130 
mld euro. Widać jakie jest to wyzwanie dla 
budżetu. Jeśli chodzi o  konkurencyjność 
węgla prezes Rogala przytoczył dane doty-
czące innych krajów. Razem z rozmaitymi 
opłatami i podatkami cena energii w Danii 
(gdzie w  miksie energetycznym dominuje 
OZE) jest to obecnie ok. 275 euro za mega-
watogodzinę energii, w Niemczech (gdzie 
miks jest zróżnicowany) – 199 euro; śred-
nio w  Unii Europejskiej to 145 euro, we 
Francji (która ma duży udział energii ją-
drowej) – 110 euro, a w Polsce, gdzie ok. 80 
proc. energii pochodzi z węgla – 106 euro 
za megawatogodzinę. We wtorkowym pa-
nelu udział wzięli również: Tomasz Dą-
browski – podsekretarz stanu w  resorcie 
energii, Brian Ricketts – sekretarz general-
ny EURACOAL, Filip Grzegorczyk – prezes 
Tauron Polska Energia, Mirosław Kowa-
lik – prezes Enei, Marcin Krakowiak – szef 
Praktyki Infrastruktury i Energetyki, Sła-
womir Obidziński – prezes Węglokoksu, 
Radosław Rasała – wiceprezes ds. Finan-
sowych PGE Górnictwo i Energetyka Kon-
wencjonalna.

a l e k s a N d r a  w y s o c k a - s i e m B i g a  

we wszystkim co robimy kierujemy 
się bezpieczeństwem energetycznym, 
zrównoważonym rozwojem a także 
staramy się, żeby spółki dobrze 
funkcjonowały i żeby cena energii 
była znośna dla odbiorcy fizycznego 
i przedsiębiorcy

kRzyszTof TchóRzewski, 

miniSter energii
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be co@l – nasza wystawa   w Strasburgu 11–13 września 2018 r.

Szacuje się, że przy obecnym tempie 

wydobycia rezerwy węgla kamien-

nego wystarczą na co najmniej 200-

300 lat, a zasoby węgla brunatnego 

na okres prawie 50 lat. w przypad-

ku ropy naftowej 50 lat, a uranu dla 

elektrowni jądrowych około 100 lat.

BE CO@LBE CO@L
www.becoal.com
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be co@l – nasza wystawa   w Strasburgu 11–13 września 2018 r.

węgiel zapewnia obywatelom euro-

py dostęp do dobra absolutnie pod-

stawowego jakim jest energia. kra-

je unii europejskiej wyprodukowały 

w 2017 r. 383 mln ton węgla brunat-

nego i  81 mln ton węgla kamienne-

go, importując jednocześnie 173 mln 

ton węgla głównie na potrzeby ener-

getyczne.

szczegóły Naszej wysTawy 
Na NasTępNej sTroNie
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Węgiel: źródło wartości 
dla gospodarki  nasza wystawa w parlamencie europejskim 

W
e wtorek 11 września br. w Parlamencie Europejskim 
w  Strasburgu zainaugurowano wystawę promującą 
węgiel pod hasłem „Becoal” (www.becoal.com). Eks-
pozycja została przygotowana przez Polską Grupę Gór-
niczą wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Wę-

gla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL oraz deputowaną do 
Parlamentu Europejskie-
go Panią poseł Jadwigą Wi-
śniewską. Ekspozycja uka-
zuje węgiel jako element 
naszej cywilizacji, bez któ-
rego nie byłby możliwy po-
stęp w  medycynie, farma-
cji, biologii, motoryzacji czy 
kosmonautyce. Polska Gru-
pa Górnicza S.A. wspólnie 
z  Europejskim Stowarzy-
szeniem Węgla Kamienne-
go i  Brunatnego EURACO-
AL chce zwrócić uwagę Par-
lamentu Europejskiego, że 
węgiel jest także źródłem 
łańcucha wartości. Prze-
mysł węglowy oferuje dobrze płatne miejsca pracy, wiedzę i po-
stęp technologiczny, umiejętności techniczne i kompetencje. Jest 
jednym z najważniejszych źródeł ciepła i  elektryczności, a  tak-
że podstawą różnych gałęzi nowoczesnego przemysłu, w tym no-
wych, czystych technologii węglowych. – Kierując stowarzysze-
niem europejskich producentów i importerów węgla, a także or-
ganizacjami i  instytutami naukowo-badawczymi wokół ryn-
ku węglowego, a  jednocześnie będąc szefem PGG – największe-
go w UE dostawcy węgla kamiennego – nie mogę przejść obojęt-
nie wobec szeroko rozpowszechnianego negatywnego wizerunku 
węgla, wyłącznie jako szkodliwego dla środowiska naturalnego. 
A węgiel to coś znacznie więcej – to źródło wartości dla gospodar-
ki i to właśnie chcemy eksponować w trakcie wystawy – powie-
dział podczas otwarcia wystawy Tomasz Rogala, prezes PGG oraz 
prezydent EURACOAL-u.

Węgiel jest jednym z najważniejszych źródeł energii. Zdaniem 
wielu specjalistów niemożliwe jest całkowite zastąpienie węgla 
kamiennego i  brunatnego alternatywami paliwami w  horyzon-
cie czasowym obecnej polityki klimatycznej i  energetycznej. – 
Tematyka wystawy jest szczególnie ważna w Parlamencie Euro-
pejskim, gdzie bardzo mocno stawia się na dekarbonizację, czy-
li działania wskazujące na odejście od energetyki węglowej. Po-
przez tę wystawę chcemy pokazać, że węgiel jest podstawą wielu 

nowoczesnych dziedzin przemysłu, w  tym elektronicznego, sta-
lowego, farmaceutycznego – tłumaczyła posłanka Jadwiga Wi-
śniewska, dodając: – Mam nadzieję, że uda nam się odczarować 
złą atmosferę wokół węgla.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna przewiduje, że w  nad-
chodzących dziesięcioleciach świat nie będzie w stanie zaspoko-

ić popytu na energię bez wę-
gla. Przewiduje się, że dzię-
ki nowym technologiom wę-
giel stanie się ekologicz-
nym materiałem energetycz-
nym – prawie tak wolnym od 
emisji jak odnawialne źró-
dła energii. Z  kolei wicemi-
nister energii Grzegorz To-
biszowski, kierując wystą-
pienie m.in. do zagranicz-
nych gości, przedstawicie-
li węglowych państw zrze-
szonych w EURACOAL i po-
lityków, którzy byli obecni 
na uroczystości w  Strasbur-
gu, opisał proces restruktu-

ryzacji sektora w Polsce. – Nauczyliśmy się korzystać z koniunk-
tur na rynkach światowych. Obniżając koszty doprowadziliśmy 
do dodatnich wyników finansowych w branży. Teraz pora na sys-
temowe zarządzanie kopalniami. Nie takie, jakie pamiętamy jesz-
cze z  lat 2014–2015, lecz niezwykle unowocześnione, wsparte do-
głębną informatyzacją górnictwa oraz innowacjami – mówił Grze-
gorz Tobiszowski.

– Przystąpiliśmy do budowania wizji energetycznej w  kontek-
ście sugestii płynących z Komisji Europejskiej, tzn. takiego miksu 
energetycznego kraju, który uwzględniać będzie oprócz węgla rolę 
gazu, OZE i innych źródeł energii – dodał wiceminister.

Podkreślił, że w 2017 r. wszyscy polscy producenci węgla osią-
gnęli rentowność i  realizują ambitne programy inwestycyjne – 
sama PGG do 2020 r. zamierza zainwestować 7,2 mld zł.

Tobiszowski akcentował też znakomitą i rosnącą sprawność naj-
nowszych węglowych bloków energetycznych, budowanych m.in. 
w Jaworznie.

– W efekcie działań wdrażanych w górnictwie i energetyce mamy 
w Polsce konkurencyjne ceny energii – zwracał uwagę wiceminister.

Węgiel kamienny i  brunatny pozostaną głównymi składnika-
mi polskiego miksu energetycznego, jednak udział węgla będzie 
zmniejszał się stopniowo – z ok. 78 proc. obecnie do ponad 60 proc. 
w 2030 r. i do ok. 50 proc. w 2050 r.

BE CO@LBE CO@L
www.becoal.com
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• Legendia – świat magicznej zabawy 
w sercu aglomeracji!

• Sklepy „RABAT dla PGG Family”
• Oferta szaleństwa na Podhalu!

• Dla miłośników gór i adrenaliny
• OPEL – dzień otwarty tylko dla PGG Family

• Mysłowicki KOSMOS zaprasza
• Świat Ogłoszeń – nowość w serwisie PGG Family
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Śląskie wesołe miasteczko w chorzowie to pierwszy i najstar-
szy polski park rozrywki. w przyszłym roku świętować będzie 
swoje okrągłe 60-te urodziny. jednak ci, którzy trafiają tutaj 
po dłuższej nieobecności najczęściej przecierają oczy ze zdu-
mienia i nie kryją pozytywnego zaskoczenia. wszystko za spra-
wą nowego inwestora i dynamicznych zmian, dzięki którym od 
sezonu 2017 ulubione miejsce rodzinnych wypadów mieszkań-
ców aglomeracji śląskiej znane jest w całej polsce i poza jej gra-
nicami pod nową nazwą – legendia Śląskie wesołe miasteczko.

diabelski młyn, duże Samoloty, czy Filiżanki. tych atrakcji nie trze-

ba przedstawiać nikomu, kto przynajmniej raz w życiu odwiedził 

chorzowskie wesołe miasteczko. dziś zarówno te doskonale zna-

ne i uwielbiane przez całe pokolenia, jak i zupełnie nowe urządze-

nia rozrywkowe, bawią gości w każdym wieku w legendii Ślą-

skim wesołym miasteczku. taką bowiem nazwę park nosi 

od sezonu 2017. za sprawą inwestycji tatry mountain re-

sorts a.s., słowackiej spółki, która zarządza ośrodkami 

górskimi, hotelami i aquaparkami na Słowacji, w cze-

chach oraz polsce, legendia stała się pierwszym 

pełnowymiarowym tematycznym parkiem roz-

rywki w naszym kraju, bazującym na legendach, 

baśniach i opowiadaniach z całego świata.

– Zmiany w chorzowskim wesołym miasteczku 

nie są związane jedynie z  rebrandingiem i  czło-

nem „Legendia” dodanym do nazwy miejsca. To 

także kompletna zmiana samego parku i jego wy-

glądu za sprawą szeregu inwestycji obejmujących 

m.in. kompletną zmianę strefy wejścia, uporząd-

kowanie małej architektury, nowe, liczne punk-

ty gastronomiczne, nasadzenia zieleni, zaś przede 

wszystkim modernizację i  tematyzację dotychczasowych urządzeń 

oraz zakup zupełnie nowych atrakcji. Dotychczas spółka TMR na 

tego typu działania wydała już ponad 35 mln euro – mówi izabela 

kieliś, brand manager legendii.

co ważne, nowe oblicze Śląskiego wesołego miasteczka to pro-

pozycja absolutnie dla każdego. na 26 ha, w  otoczeniu zieleni 

i w sąsiedztwie malowniczego jeziora znaleźć można ponad 40 

atrakcji, w tym dziecięcych, rodzinnych i ekstremalnych. ci, któ-

rzy lubią poczuć dreszczyk emocji z pewnością od razu skierują 

swoje kroki ku lech coasterowi. urządzenie oddane gościom do 

użytku 1 lipca 2017 bije rekordy popularności, zaś jego wykonanie 

i przepiękną tematyzację nawiązującą do legendy o powstaniu 

państwa polskiego doceniają fani turystyki coasterowej z całe-

go świata. – lech w ubiegłym roku został okrzyknięty drugim 

najlepszym rollercoasterem w europie podczas prestiżowe-

go konkursu na międzynarodowych targach branżowych 

iappa w berlinie. w tym roku otrzymał kolejne laury: tytuł 

budowa roku 2017 oraz nagrodę największego w niem-

czech stowarzyszenia miłośników parków rozrywki i urzą-

dzeń rozrywkowych, zaś w międzynarodowych zestawie-

niach tworzonych przez największych fanów rollercoaste-

rów najczęściej zajmuje miejsce w przynajmniej pierwszej 

dziesiątce na świecie – podkreśla izabela kieliś.

Sezon 2018 przyniósł kolejną atrakcję na światowym pozio-

mie. jest nią bazyliszek – pierwszy w polsce interactive dark 

ride i urządzenie dedykowane całym rodzinom, bez limitu wie-

ku czy wzrostu. w multimedialnej atrakcji opowiedziana została 

legenda o bazyliszku – potworze zamieniającym wzrokiem w ka-

mień żywe stworzenia. podczas przejażdżki urządzeniem każdy 

gość legendii zamienia się w łowcę potworów, przemierzające-

go starą wieś, ruiny i mroczne lasy, 

aby znaleźć i  po-

konać ba-

zyliszka. 

 

 

Legendia – świat magicznej zabawy w sercu aglomeracji!



PGG Magazyn październik 2018

17

p
g

g
 F

a
m

il
y

p
g

g
 F

a
m

il
y

PGG Magazyn październik 2018

istniejemy na rynku już ponad 25 lat! a  każdy kolejny rok to 
nowe możliwości. Niezmiernie cieszy nas fakt dynamicznego 
rozwoju sklepów rabat detal i  owocnej współpracy z  polski-
mi producentami. Nigdy nie należy stać w miejscu – trzeba nie-
ustannie się rozwijać. jako Firma dążymy do polepszania jako-
ści usług handlowych oraz poszerzania oferty, stawiając czoła 
super- i hipermarketom.

w swoich sklepach stawiamy na świeżość i  jakość produktów, 

zachowując przy tym atrakcyjną cenę. jesteśmy Firmą polską, 

w  związku z  czym stawiamy mocno na polskie produkty oraz 

współpracę z polskimi producentami.

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumenta, polska gru-

pa kapitałowa rabat detal poszerzyła zakres benefitów o pro-

gram pgg Family. po wnikliwych i  pełnych negocjacji spotka-

niach, w których udział brali przedstawiciele polskiej grupy gór-

niczej oraz właściciele Sklepów Sieci rabat detal udało się stwo-

rzyć atrakcyjną i  konkurencyjną ofertę na artykuły spożywcze 

dostępne w sklepach rabat w woj. śląskim.

ogromny nakład pracy i zaangażowanie właścicieli sklepów za-

owocowały w postaci przygotowanej oferty, najlepszej zarówno 

pod kątem jakości, cen i benefitów. na spotkaniach zostały wy-

negocjowane również dodatkowe upusty i bony spożywcze wy-

łącznie dla uczestników programu pgg Family. 

Sieć rabat detal dba, aby utrzymywać najkorzystniejsze ceny 

asortymentu wynegocjowane z  dostawcami tak, aby nie tracić 

pozycji na rynku fmcg. wspieramy polski handel, wybierając naj-

lepszych polskich dostawców oraz produkty dopasowane do po-

trzeb konsumentów. istotne są dla nas lokalne potrzeby konsu-

mentów i  w  tym celu chcemy realizować program pgg Family. 

użytkownicy programu będą mieli stały dostęp do benefitów, 

promocji i ofert specjalnych, przygotowywanych cyklicznie w ni-

żej wymienionych miastach województwa śląskiego.

oprócz atrakcyjnych cen dostęp-

nych tylko dla pracowników 

pgg, uczestnicy mogą sko-

rzystać również z progra-

mu primo partner, od-

bierając nagrody rtV 

i agd. uczestnikiem 

programu może być 

każda osoba fizycz-

na, która ukończyła 

16 lat, zamieszkuje na 

terytorium polski i do-

konuje transakcji w  sie-

ci placówek handlowych 

rabat detal objętych pro-

gramem lojalnościowym pri-

mo partner. konsument-klient do-

konując zakupu w placówce objętej pro-

gramem primo partner otrzymuje punkty, które rejestrowa-

ne są na karcie lojalnościowej na konto karty zarejestrowanej 

w programie. nagrody w programie można realizować na dwa 

sposoby. pierwszy sposób to wymiana punktów z karty bezpo-

średnio przy kasie w placówce objętej programem. w tym przy-

padku można wymienić punkty z karty na bon towarowy (za-

wsze przy kasie – o wartości 20 zł) lub nagrodę rzeczową z pla-

katu.

niezmiernie cieszy nas fakt podjętej współpracy z polską gru-

pą górniczą. zachęcamy do sprawdzenia wynegocjowanej oferty 

w niżej wymienionych sklepach. to dopiero dobry początek owoc-

nej współpracy.

prezes jan kania zaprasza!

Sklepy „RABAT dla PGG Family”

– za przygotowanie bazyliszka odpowiadają trzy topowe firmy 

specjalizujące się w produkcji tego typu atrakcji: jora Vision, al-

ter Face i etF. dzięki ich współpracy możemy zaproponować na-

szym gościom pierwszy tak zaawansowany technologicznie dark 

ride na świecie. co ważne, w całą zabawę wpleciony jest element 

rywalizacji, dzięki możliwości strzelania laserową bronią i groma-

dzenia punktów, co stanowi świetną zabawę dla każdego – prze-

konuje izabela kieliś i dodaje, że jama bazyliszka (wielofunkcyjny 

obiekt, w którym znajduje się nie tylko urządzenie, ale także ru-

rapark, kafeteria i exit shop) dostępna będzie dla gości również 

poza sezonem w legendii.

wszystkie atrakcje legendii można poznać odwiedzając stronę 

internetową parku www.legendia.pl. jeszcze lepiej jednak prze-

konać się na własne oczy jak wiele zmieniło się w najsłynniejszym 

polskim parku rozrywki. w tym sezonie można to zrobić jeszcze do 

28 października, w każdą sobotę i niedzielę.

KARnET uLGOWy   40 zł brutto
dla dzieci od 3 do 12 lat

KARnET cAłODnIOWy  60 zł brutto
dla osób, pomiędzy 12 a 60 rokiem życia

KARnET SEnIOR   40 zł brutto
dla osób które ukończyły 60 rok życia

KARnET RODzInny 2+1   159 zł brutto
dla rodzin (2 osoby dorosłe i dziecko do lat 12)

Oferta dla pracowników PGG S.A. i ich Rodzin
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kraina leżąca u  podnóża tatr, kusząca malowniczymi krajo-
brazami obfitującymi w jodłowo-świerkowe wzgórza, to znane 
większości podhale. piękne widoki, kultura góralska, stacje nar-
ciarskie, imprezy i atrakcje sprawiają, że każdy tutaj znajdzie coś 
dla siebie zarówno wiosną, zimą, jesienią i latem. 

idea uniwersalizmu oraz wysokiego poziomu ofert programu 

pgg Family ukierunkowały podjęcie kolejnych rozmów z  part-

nerami właśnie na podhalu tak, aby każdy pracownik polskiej 

grupy górniczej mógł owocnie spędzić czas ze swoimi najbliż-

szymi.

zarząd polskiej grupy górniczej postawił poprzeczkę o kolejny 

stopień wyżej, ponieważ rozmowy miały toczyć się już nie wokół 

jednego a wielu benefitów w atrakcyjnym turystycznie regionie. 

przedstawiciele pgg Family zasiadali do negocjacji z kilkuna-

stoma potencjalnymi partnerami programu. pertraktacje były 

trudne, ponieważ dotyczyły miejsc i  atrakcji cenionych przez 

rzeszę turystów i pasjonatów z całej polski i europy. nasi przed-

stawiciele natomiast jasno określili kluczowy priorytet, tzn. po-

trzebę wypracowania najlepszej spersonalizowanej oferty wy-

łącznie dla pracowników polskiej grupy górniczej. 

rozmowy w  sporej części obiektów prowadził i  organizował 

specjalista ds. marketingu i  sprzedaży pan tomasz obrochta, 

któremu udało się zgrupować oraz częściowo zrzeszyć do po-

trzeb naszego programu kilka hoteli i  pensjonatów na podhalu 

oraz właścicieli klimatycznych domków.

pan Tomasz tak podsumowuje rozmowy i  zainteresowanie sa-
mym programem pgg Family:

o programie pgg Family dowiedziałem się podczas rozmowy 

z gościem jednego z obiektów hotelowych, dla którego świadczę 

usługi w zakresie marketingu i public relations, a właściwie zo-

stałem przez niego poinformowany, że „taki obiekt powinien być 

w ofercie pgg Family”. 

z perspektywy czasu oceniam, że po raz kolejny instynkt, który 

w moim fachu jest bardzo ważny, mnie nie zawiódł i nie pozwolił 

zbagatelizować tej informacji. 

próbowałem dotrzeć do informacji o  programie pgg Fami-

ly, ale na tamten moment niewiele o nim było w mediach poza 

fragmentarycznymi informacjami w różnego rodzaju artykułach 

i wywiadach.

Oferta szaleństwa na Podhalu!
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pomimo faktu, że wtedy nie było to ta-

kie proste jak teraz, zdobyłem kontakt i za-

proponowałem do programu obiekt, któ-

ry reprezentowałem. Sam program z tego, 

co udało mi się doczytać, oceniałem jako 

standardowy program benefitów dla pra-

cowników. właściwie na rynku jest wiele goto-

wych rozwiązań, dostępnych również na taką ska-

lę przedsiębiorstwa, dlatego zdziwiony byłem, czemu 

taka firma jak pgg S.a. podjęła samodzielnie działania. 

w pierwszej fazie rozmów dotarło do mnie kilka podstawowych 

faktów: 

•	 przy tak dużej skali przedsiębiorstwa jak pgg S.a. jest ogrom-

ny potencjał i bardzo mocna wyjściowa pozycja negocjacyjna,

•	 sens podjęcia samodzielnych działań stał się oczywisty, gdyż 

żadna z firm oferujących produkt w zakresie benefitów pracow-

niczych nie działa non profit i nawet jak udostępni swoją plat-

formę nieodpłatnie, to pewnie nie odda całości wynegocjowa-

nych warunków odbiorcy usług, czyli pracownikom, gdzieś musi 

mieć swój zysk,

•	 jako novum w tym zakresie odbierałem fakt, że w rozmowach 

bardzo duży nacisk kładziono na objęcie ofertą również człon-

ków dość szeroko rozumianej rodziny,

•	 oczywistym stało się również, że wyjście naprzeciw takiemu 

potencjałowi tylko z  jednym obiektem hotelarskim mogło nie 

sprostać oczekiwaniom,

•	 przez czystą dyplomację pominę fakt stawianych warunków od-

nośnie poziomu rabatowego stawianego przez stronę pgg S.a.

nie należę do ludzi, którzy łatwo się zniechęcają czy poddają, 

wynika to pewnie z faktu, że jestem rodowitym góralem, a to jak 

wiadomo twardzi i ambitni ludzie.

po namyśle określiłem sobie coś w rodzaju strategii działania, 

która w tym wypadku będzie mogła sprostać bądź co bądź bar-

dzo wygórowanym wymaganiom pgg S.a., a z drugiej strony po-

zwoli mi na ekonomiczne uzasadnienie oferty, którą należy wyge-

nerować dla potrzeb programu pgg Family. 

kluczowym filarem mojej strategii było stworzenie komplekso-

wej oferty na podhalu, od zakwaterowania po szeroki wachlarz 

dodatkowych atrakcji, z  których warto skorzystać będąc u  nas. 

priorytetem było, aby pracownicy pgg byli przede wszystkim za-

dowoleni z miejsc oraz jakości usług, które chcemy im zaoferować, 

przy zachowaniu gwarancji najniższej ceny. zasada jest prosta. 

dla beneficjentów pgg Family musi być najtaniej przy zachowa-

niu wysokiej jakości usług! dzięki temu pracownik pgg ma 100% 

pewność, że jego oferta jest najbardziej korzystna. po wieloeta-

powych negocjacjach udało się dobrać obiekty o różnej kategorii, 

co pozwala na swobodny wybór.

nie ukrywam, że poświęciłem sporo 

czasu by zarażać ideą programu pgg Fa-

mily potencjalnych partnerów i udało się 

wyselekcjonować sporą grupę napraw-

dę zainteresowanych, gotowych sprostać 

oczekiwaniom przedsiębiorców.

co było najtrudniejsze?

myślę, że sprostanie stawianemu przez repre-

zentantów pgg Family wymaganiu odnośnie najko-

rzystniejszej dostępnej oferty na rynku w czasie, gdy pra-

cownik pgg S.a. będzie z niej korzystał.

jako osobisty sukces traktuję wypracowanie rozwiązania, które 

było w stanie zaspokoić oczekiwania obu stron.

co mamy do zaoferowania w pierwszej kolejności?

już teraz jesteśmy na takim etapie, że mogę zaprosić:

•	 do komfortowego, najwyżej położonego hotelu w zakopanem 

– „hotelu tatra” z basenem oraz kręgielnią i Spa, 

•	 do przytulnych „domków podhala”, jest to ponad 8 regional-

nych domków do wynajęcia,

•	 na wypoczynek i rehabilitację w luksusowym czterogwiazdko-

wym „hotelu kopieniec Fizjo-med. & Spa”,

•	 do pobytu z domowym wyżywieniem w „pensjonacie pod gie-

wontem” blisko centrum zakopanego;

jeśli preferują państwo pobyt z dala od zgiełku miasta:

•	 do przepięknej miejscowości baczyn, gdzie znajdują się klima-

tyczne domki „Świerkowe zacisze”. 

podczas pobytu w zakopanem pracownicy pgg wraz z najbliż-

szymi będą mieli okazję zrelaksować się podczas wyprawy na qu-

adach lub w okresie zimowym skuterach śnieżnych po okolicach 

kościeliska, witowa, zakopanego. 

myślę, że to nie koniec propozycji, ponieważ w programie pgg 

Family widzę ogromne możliwości, nie tylko do wspierania miej-

scowej przedsiębiorczości, ale również doskonałe narzędzie do 

promocji mojego regionu. 

na miejscu wspólnie z reprezentantami pgg udaliśmy się na spo-

tkania z przedstawicielami największych firm w okolicy świadczą-

cych usługi w bardzo zróżnicowanym zakresie, nie tylko turystycz-

nym. nie mogę zdradzać więcej szczegółów, ponieważ rozmowy 

i negocjacje cały czas trwają. pozwólmy rozwinąć się projektowi, 

a atrakcji na podhalu będzie przybywać i będą one wybierane tak, 

aby spełniały państwa oczekiwania. zakopane zaprasza!”.

można śmiało rzec, że rozpoczynający się sezon jesienno-zimo-

wy zapowiada się obiecująco… 

ze swojej strony jestem przekonany, że wszyscy pracowni-

cy pgg S.a., którzy skorzystają z przygotowanej dla nich oferty 

przez przedsiębiorców z podhala i pgg Family, będą zadowoleni, 

a wyznacznikiem ich zadowolenia będzie fakt ich powrotu do nas, 

na co mocno liczymy. 

podhalańscy partnerzy w  zakresie bazy hotelarskiej gwarantują, że 
w  przypadku gdy pracownik polskiej grupy górniczej znajdzie taką 
samą ofertę w zarezerwowanym terminie w cenie niższej niż oferowana 
w ramach programu pgg Family, to otrzymają cenę niższą od znalezio-
nej oferty o kilka, a nawet kilkanaście procent. 
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dNiem oTwarTym - 08.09.2018 r. - przygotowanym specjal-
nie dla pracowników pgg s.a. zainaugurowaliśmy współpracę 
z naszym nowym partnerem programu – multi dealerem samo-
chodowym mm cars group przy ul. lotnisko 81 w katowicach.

impreza obfitowała w  szereg 

atrakcji zarówno dla dzie-

ci jak i  dorosłych, któ-

rzy podczas zaba-

wy mogli zapoznać 

się ze szczegóła-

mi oferty na sa-

mochody marki 

opel przygoto-

wanej dla pgg 

Family. w  stałej 

specjalnej stre-

fie pgg Family na 

powierzchni wysta-

wowej salonu wszel-

kie wątpliwości rozwie-

wali dedykowanymi dla 

tego programu sprzedawcy.

ogromnym zainteresowaniem, 

oczywiście poza przygotowaną ofertą, cieszyły się animacje, gry 

i zabawy oraz malowanie twarzy dla naszych najmłodszych. pa-

nie natomiast miały zapewnione doradztwo w zakresie kosme-

tycznym i wykonanie makijażu. wszystkich niezmiernie zaskoczy-

ła przygotowana przez mm cars atrakcja w postaci Fotobudki, 

gdzie można było indywidualnie i  rodzinie utrwalić swoją obec-

ność na imprezie. 

jest to propozycja kolejnego przyjaznego miejsca, w  którym 

pracownicy pgg mogą skorzystać z rabatów na zakup samocho-

du opel i nie tylko.

Firma została założona w 1991 roku. od samego początku two-

rzący ją pasjonaci dążyli konsekwentnie do jednego celu. chcie-

li stworzyć przyjazne miejsce, w którym będzie można skorzystać 

z profesjonalnej pomocy w wyborze najlepszego dla siebie samo-

chodu i to się imudało. 

Salon opla w katowicach działa od 1998 roku. w ciągu dwu-

dziestu lat działalności salon opuściło ponad osiemnaście tysię-

cy samochodów marki opel! osiągnięcie tak imponującego wy-

niku było możliwe dzięki dogodnemu usytuowaniu w bezpośred-

nim sąsiedztwie autostrady a4, dążeniu do ciągłego rozwoju, ale 

przede wszystkim dzięki zaufaniu, jakim obdarzyli ich klienci. 

Salon oferuje również kompleksową obsługę finansową i ubez-

pieczeniową, serwisową wraz z  pełnym zakresem napraw bla-

charskich, ponadto zapewnia profesjonalną pomoc we wszyst-

kich sprawach związanych z  zakupem i  późniejszym użytkowa-

niem samochodu.

wyprawa na quadach lub na skuterach śnieżnych to bardzo ad-
renalinowa przeprawa przez górską rwącą rzekę, liczne błotni-
ste wąwozy, leśne drogi, strome podjazdy, tatrzańskie polany, 
a wszystko po to, aby dojechać na tatrzańską polanę, skąd roz-
ciąga się niesamowity widok na całe Tatry polskie i słowackie. 

wyprawy na quadach organizowane są od połowy kwietnia 

do końca listopada. wyprawy na skuterach śnieżnych 

organizujemy od tzw. „pierwszego śniegu”, czy-

li od około 20 grudnia do końca marca. w su-

mie mamy do dyspozycji około 50 skuterów 

śnieżnych i ponad 260 kilometrów tras.

Firma witów eXtreme mieści się między 

dwoma najpopularniejszymi dolinami ta-

trzańskimi: doliną kościeliską i  doliną 

chochołowską, a co za tym idzie, będzie-

my poruszać się po naprawdę unikalnym 

w  skali kraju terenie górskim. zdobędzie-

my na quadach najwyższy szczyt podtatrza 

– magurę witowską 

– 1232 m n.p.m. mamy 

do dyspozycji ponad 250 

kilometrów tras o  różnym 

stopniu trudności, organizuje-

my wyprawy turystyczne, widokowe 

i ekstremalne.

nie uznajemy półśrodków, dlatego nie oferujemy starych, 

zdezelowanych quadów ani skuterów śnieżnych, jedy-

nie nowe, bardzo bezpieczne i komfortowe quady 

can am outlander max oraz najnowsze skutery 

lynx adventure lX. całą wyprawę zabezpie-

czać będą wykwalifikowani instruktorzy spor-

tów ekstremalnych z  minimum 3-letnim do-

świadczeniem, co bezpośrednio przekłada się 

na bezpieczeństwo i profesjonalne podejście 

do klienta.

OPEL – dzień otwarty tylko dla PGG Family

Dla miłośników gór i adrenaliny
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Sala Zabaw Kosmos to najnowocześniejsza bawialnia na Ślą-
sku. Oferujemy moc atrakcji na ponad 900 mkw, dla dzie-
ci w  różnym wieku. Każdy z  naszych gości, zarówno mały jak 
i duży, znajdzie dla siebie coś fascynującego. 

Strefa dla StarSzych dzieci

czteropoziomowa konstrukcja o powierzchni 200 m kw, a w niej 

m.in. moduł wspinaczkowy z bocianim gniazdem, tor saneczko-

wy o długości 7 metrów, aż 4 zjeżdżalnie, zjazd na tyrolce, labiryn-

ty, baseny z piłeczkami, boisko sportowe o powierzchni 35 m kw 

i wiele innych atrakcji.

OgrOmna trampOlina 

W osobnym pomieszczeniu, znajduje się ogrom-

na trampolina o powierzchni 50 mkw, na któ-

rej świetnie się bawią fanatycy wysokich 

podskoków.

UrOdzinki

z myślą o małych imprezowiczach, 

w 5 strefie, przygotowane jest 5 ko-

smicznych boksów urodzinowych, 

każdy mieszczący solenizanta i kil-

kunastu jego gości.

dzięki temu z  jednej strony grupa 

przyjaciół bawi się w  strefie two-

rzącej klimat sali a  z  drugiej strony 

z tego miejsca jest niezwykle blisko do 

fascynującego świata zabaw i radości. 

kącik malUcha

dla dzieci w wieku 1-3 przeznaczony jest specjalny kącik malucha 

o powierzchni aż 60 mkw! maluchy znajdą w nim mini-konstruk-

cję zabawową z dwiema zjeżdżalniami, basenem z piłkami oraz 

zabawki renomowanych, światowych producentów.

kOSmOBar

dla rodziców i opiekunów polecamy odpoczynek w kosmoBarze, 

w którym serwowana jest pyszna kawa, słodkości i przekąski. ko-

smoBar jest doskonałym miejscem na relaks czy miłe spotkanie 

z innym rodzicem.

Wystartowała nowa funkcja na stronie internetowej pgg fa-

mily – Świat Ogłoszeń. to kolejne narzędzie stworzone z my-

ślą o pracownikach polskiej grupy górniczej w ramach pro-

gramu pgg family. W tym wewnętrznym portalu ogłoszeń 

internetowych pracownicy w prosty i szybki sposób mogą do-

trzeć swoim ogłoszeniem do sprawdzonych odbiorców, któ-

rymi są koledzy z pracy i ich rodziny. Świat Ogłoszeń rozwijać 

się będzie zgodnie z potrzebami pracowników, a  jego twór-

cy przewidują wymianę, sprzedaż bądź zakup różnych towa-

rów: od komputerów poprzez meble, sprzęt sportowy, ubra-

nia, aż po samochody czy nieruchomości. Serwis jest całko-

wicie bezpłatny. 

pomysłodawca serwisu ogłoszeniowego przemysław praus 

podkreśla społeczny wymiar nowości: „tworząc program pgg 

family zakładaliśmy od początku, że nie będziemy się jedynie 

ograniczać do benefitów. chcemy, żeby program służył pra-

cownikom na różnych płaszczyznach. Utworzenie dedykowanej 

strony dało nam ku temu wiele możliwości. Biorąc pod uwagę 

potencjał niemal 43 tys. załogi wiemy, że sporo osób chce coś 

sprzedać, kupić, zamienić bądź oddać więc dlaczego nie stwo-

rzyć takiej możliwości wewnętrznej społeczności? przed nami 

jest jeszcze wiele wyzwań, które mam nadzieję, że pozytywnie 

zaskoczą naszych pracowników. Obecnie finalizujemy rozmowy 

z kolejnymi partnerami”.

Mysłowicki KOSMOS zaprasza

Świat Ogłoszeń – nowość w serwisie PGG Family
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A
by dotrzymać obowiązujących norm 
emisji i  być przygotowanym na ich 
spełnienie w przyszłości, eksploato-
wane obecnie kotły wymagają mo-
dernizacji i  zastosowania kosztow-

nych instalacji oczyszczania spalin. Zapo-
wiadane jest również bardziej restrykcyjne 
podejście do emisji metanu uwalnianego do 
atmosfery w związku z wydobyciem węgla.

Zakład Elektrociepłownie, aby sprostać 
tym wymaganiom, podejmuje innowacyj-
ne działania modernizacyjne wpływają-
ce zarówno na poprawę warunków emi-
syjnych jak i wzrost efektywności energe-
tycznej.

W ostatnim okresie zakończono w Elek-
trociepłowni „Jankowice”, zlokalizowanej 
w sąsiedztwie kopalni ROW ruch „Janko-
wice”, trzy innowacyjne inwestycje bardzo 
istotne ze względu na ochronę środowiska, 
efektywność produkcji energii elektrycz-
nej i ciepła oraz bezpieczeństwo zasilania 
kopalń w energię elektryczną.

Zmodernizowano elektrofiltry, które za-
stąpiły stare urządzenia z  lat 80. XX wie-
ku, uzyskując w  szczególnych przypad-
kach konfiguracyjnych pracy z  jednost-
kami kotłowymi dwukrotnie lepszy efekt 
w  zakresie standardu emisyjnego niż za-
kładano.

Konieczność modernizacji elektrofiltrów 
nr 1 i nr 2 w EC „Jankowice” podyktowa-
na była nie tylko wymaganiami technicz-
nymi, ale przede wszystkim względami 
formalno-prawnymi, co jest konsekwencją 
obowiązujących nowych wymagań związa-
nych ze standardami emisji pyłów z kotłów 
i instalacji. Wymagane było wdrożenie zapi-
sów dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 
r. w sprawie emisji przemysłowych (IED).

Zgodnie z wdrożonymi nowymi wymoga-
mi nie było możliwe spełnienie wymagań 
związanych ze standardami emisji pyłów 
do atmosfery przy eksploatacji dotychcza-
sowych elektrofiltrów. Emisja zanieczysz-
czeń powietrza nie spełniała wymaga-
nych standardów. Obecnie obowiązujące 

Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie stan-
dardów emisyjnych dla niektórych rodza-
jów instalacji, źródeł spalania paliw oraz 
urządzeń spalania lub współspalania od-
padów określa dla urządzeń odpylających 
spaliny z kotłów OR i WR standard emisji 

w polsce obowiązują rygorystyczne normy emisji zanieczyszczeń w zakresie wydziela-
nia tlenków siarki, tlenków azotu i pyłu. wkrótce wprowadzone zostaną dalsze ogra-
niczenia emisji pozostałych substancji szkodliwych, w tym chloru, amoniaku i metali 
ciężkich. wszystkie te szkodliwe związki powstają w  procesie spalania paliw stałych, 
w tym miału węglowego.

ekoinnowacje w ec Jankowice 
jako przykład zrównoważonego rozwoju
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pyłu od 01.01.2016 r. na poziomie poniżej 
100 mg/Nm3, przy zawartości tlenu w spa-
linach na poziomie 6 proc. Zmodernizowa-
ne urządzenia odpylające zapewniły osią-
gnięcie wymaganych standardów emisji 
pyłu z instalacji EC „Jankowice” oraz zna-
cząco poprawiły warunki eksploatacji źró-
dła ciepła. Modernizacja przyczynia się do 
zmniejszenia ilości emitowanego do at-
mosfery pyłu o  minimum 15 ton w  skali 
roku, co wpływa znacząco na poprawę sta-
nu środowiska naturalnego, a  w  szczegól-
ności ogranicza zjawisko smogu.

Uruchomiono również dwa układy ko-
generacyjne o mocy 2 MWe i 2 MWt każ-
dy, zasilane metanem ujmowanym przez 
stację odmetanowania zlokalizowaną przy 
szybie III KWK ROW ruch „Jankowice”, 
które produkować będą energię elektrycz-
ną i  ciepło w  skojarzeniu przy sprawno-
ści powyżej 75 proc. Zdolności produkcyj-
ne zainstalowanych urządzeń wyniosą 28 

jac e k d ł u g o s z – dy r ek to r zec
B e r N a r d B ł a ż yc a – k i ero w n i k dzi a łu 
i n w e S t yc j i  i  r em o n tó w zec
ko n S u ltac ja t ech n i c zn a :  m a r e k m a r u s z c z y k 

tys. MWh energii elektrycznej i 86,2 tys. 
GJ ciepła. Wyprodukowana energia elek-
tryczna pokryje w około 20 proc. procen-
tach zapotrzebowanie kopalni ROW ruch 
„Jankowice” i  EC „Jankowice”. Na uwa-
gę zasługuje fakt, że koszt produkowa-
nej energii elektrycznej będzie znaczą-
co niższy od kosztów zakupu tej energii 
z  rynku (197 zł/MWh). Wartość produk-
cji, a  tym samym zaoszczędzone koszty 
zakupu energii elektrycznej, to około 20 
tys. zł/dobę. Roczne oszczędności z  tytu-
łu produkcji energii elektrycznej i  ciepła 
w  kogeneracji wyniosą 3 mln zł. Bardzo 
istotne jest zwiększenie ilości ujmowane-
go metanu z poziomu około 70 proc. obec-
nie do poziomu około 90 proc. w aspekcie 
oddziaływania tego gazu cieplarnianego 
na środowisko. W  skali roku EC „Janko-
wice” zagospodaruje 6 500 tys. m3 meta-
nu, tj. około 4 264 tony tego gazu, co osta-
tecznie przełoży się na ograniczenie emi-
sji dwutlenku węgla do atmosfery. Gdyby 
energia elektryczna i  ciepło produkowa-
ne przez ww. agregaty miały być wytwo-
rzone z  węgla, do atmosfery wyemitowa-
no by 44 tys. ton CO2 z  tytułu spalonego 
węgla, a niewykorzystany metan to dodat-
kowo równowartość 90 tys. ton CO2. Osta-
tecznie inwestycja wygeneruje rocznie re-
dukcję gazu cieplarnianego o około 124, 2 
tys. ton CO2.

Wykonana została także modernizacja 
linii elektroenergetycznej 20 kV łączącej 
kopalnię ROW ruch „Jankowice” i  ruch 
„Chwałowice”. Realizacja zadania podyk-
towana była względami techniczno-eksplo-
atacyjnymi oraz względami formalnymi. 
W  zakres zadania wchodziła przebudowa 
odcinka linii napowietrznej 20 kV o  dłu-
gości około 4.5 km na linię kablową pod-
ziemną. Zmodernizowana linia stanowi 
obecnie ważną część układu elektroener-
getycznego, zwiększając pewność zasilania 
w energię elektryczną obu kopalń.  

Realizacja zadania skoordynowana była 
z  zabudową agregatów kogeneracyjnych 
w  EC „Jankowice” z  uwagi na możliwość 
przesyłania ewentualnych nadwyżek mocy 
z  silników gazowych poprzez nową roz-
dzielnię z EC „Jankowice” do kopalni ROW 
ruch „Chwałowice”.

Inwestycje te, w  połączeniu z  wcześniej 
oddaną do ruchu stacją odmetanowania 
pozyskującą metan z  pokładów węgla ko-
palń „Chwałowice” i „Jankowice” stanowią 
rozwiązania innowacyjne łączące w  so-
bie aspekty bezpieczeństwa pracy, ochrony 
środowiska, ekonomiki produkcji i bezpie-
czeństwa zasilania kopalń w energię elek-
tryczną.

konieczność modernizacji elektrofiltrów 
nr 1 i nr 2 w ec „jankowice” podyktowana 
była nie tylko wymaganiami technicznymi, 
ale przede wszystkim względami formal-
no-prawnymi. fot.: marek maruszczyk

mirosław wala – sztygar oddziałowy ec „jankowice” obsługuje silnik gazowy.  
fot.: marek maruszczyk
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K
arol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku jako syn 
Karola i Emilii Wojtyłów w domu przy ul. Kościel-
nej 7 w Wadowicach. Mały Karol, zwany przez naj-
bliższych Lolkiem, od dzieciństwa doświadczał 
czułej opieki i miłości najbliższych. We wspomnie-

niach znajomych zachował się obraz jego matki Emilii Wojtyło-
wej, która z przekonaniem często mówiła: „Zobaczycie, mój Lo-
lek będzie kiedyś wielkim człowiekiem”.

16 października 1978 roku Ksiądz Kardynał Karol Wojtyła 
został wybrany na Biskupa Rzymu. Jako Papież przyjął imię Jan 
Paweł II. Ojciec Święty był niewątpliwie najwięcej pielgrzymu-
jącym Papieżem w historii. W czasie swego pontyfikatu odbył 
104 pielgrzymki międzynarodowe, odwiedzając 129 krajów na 
wszystkich kontynentach. Ponadto odbył ponad 140 podróży 
apostolskich na terenie Włoch. Głosząc naukę Chrystusa na 
całym świecie przemierzył łącznie ponad 1,5 mln km.

Przemawiał do milionów ludzi, odwiedzał miejsca, w których 
nie był wcześniej żaden Papież. Słynął ze znajomości wielu ję-
zyków, dzięki której nawiązywał jeszcze lepszy kontakt z ludź-
mi różnych narodowości. Spotkania z  Nim były dla wiernych 
wielkim wydarzeniem o  charakterze niemalże mistycznym, 
często zmieniającym ich wewnętrznie na całe dalsze życie. 
Swoją ojczyznę Jan Paweł II odwiedził 8-krotnie.

Wystawa czasowa: „Jan Paweł II: Człowiek i  kultura” od-
zwierciedla różne aspekty życia Papieża Polaka i  jego zaanga-
żowania na rzecz kultury i  edukacji. Przytaczając słowa Jana 
Pawła II – wystawa poruszy najistotniejsze kwestie kultury 

w  życiu narodów. „Siłą tamtego przemówienia było to, że nie 
było ono teorią kultury, ale świadectwem o kulturze. Zwyczaj-
nym świadectwem człowieka, który na podstawie własnego do-
świadczenia dawał wyraz temu, czym była kultura w dziejach 
jego narodu i czym ta kultura jest w dziejach wszystkich naro-
dów”. (Jan Paweł II)

Wystawa zilustrowana jest fotografiami pochodzącymi z ar-
chiwum Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Wadowicach, jak i z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Kra-
kowie. Można obejrzeć etiudę filmową, której narracją będzie 
ref leksja Papieża Jana Pawła II z cyklu „rozmów na przełomie 
tysiącleci”. Ref leksji, w  których Papież Jan Paweł II usiłował 
odnaleźć korzenie tego, co teraz dokonuje się w  świecie, aby 
dać współczesnym, poszczególnym osobom i  całym narodom, 
możliwość obudzenia w sobie, poprzez uważny powrót do „pa-
mięci”, żywego poczucia własnej „tożsamości”.

Wernisaż wystawy odbędzie się w  Śląskim Centrum Wol-
ności i Solidarności w Katowicach 16 października o godzinie 
17. Wystawę będzie można zobaczyć do 9 listopada 2018 roku. 
Autorem wystawy jest Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego 
Jana Pawła II w Wadowicach

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Muzeum Dom Rodzinny Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

rocznica pontyfikatu 
jana pawła ii
w tym roku obchodzimy 40. rocznicę wyboru karola wojtyły na papieża. z tej okazji, 16 października, w śląskim 
centrum wolności i solidarności odbędzie się wernisaż wystawy pt. „jan paweł ii. człowiek i kultura”.
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nowoczesne spojrzenie 
na górnictwo
przedstawiciele polskiej grupy górniczej s.a. oraz Firma abb sp. z o.o. podpisali list 
intencyjny w sprawie współpracy obu Firm. 

U
roczyste podpisanie odbyło się 8 sierpnia w Centrali PGG 
z udziałem prezesa Tomasza Rogali i prezesa zarządu ABB 
Pawła Łojszczyka. Wiedza inżynierów Polskiej Grupy Gór-
niczej z  jednej strony a  doświadczenie ABB w  zakresie 
opracowań nowych technologii z drugiej – to nowoczesne 

spojrzenie na górnictwo i efektywne wykorzystanie wspólnie osią-
gniętych rozwiązań. 

Polska Grupa Górnicza S.A. jest kluczowym partnerem w budo-
waniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. W  odpowiedzi na 
oczekiwania dotyczące taniej i  wysokiej jakości energii, Spółka 
dąży do podniesienia efektywności, utrzymania wysokich stan-
dardów ochrony środowiska, a także zatrudnia wysokiej klasy spe-
cjalistów z dziedziny inżynierii górniczej. Posiada także szeroką 
wiedzę, informacje i zasoby do prowadzenia interdyscyplinarnej 
współpracy naukowej oraz badawczo-rozwojowej.

Firma ABB Sp. z o.o. natomiast towarzyszy polskiemu przemysło-
wi od ponad 25 lat i jest uznana za jedną z najbardziej innowacyj-
nych firm w Polsce. Nowatorskie rozwiązania, których inicjatorem 
są naukowcy krakowskiego Centrum Badawczego ABB, wpływają 
na zwiększenie wydajności oraz poprawę jakości wyrobów firmy. 

Wspólne dążenia PGG S.A. i ABB Sp z o.o. mające na celu roz-
wój spółek oraz wzrost innowacyjności, dały impuls, aby połą-
czyć działania w zakresie wynalazczości, technologii oraz nowych 
standardów inżynierii przemysłowej. 

– Z PGG współpracujemy od wielu lat. Są to obszary tradycyj-
ne, ale również te związane z ogólnie pojętą informatyzacją i ro-
botyzacją. Wymogi współczesnej gospodarki powodują koniecz-
ność ciągłej modernizacji. Takie potrzeby pojawiają się również 
w polskim górnictwie i my chcemy być tutaj kluczowym partne-
rem dla branży. Współpraca pozwoli nam wypracować towary, 
które kiedyś będziemy mogli zaoferować innym klientom, a PGG 
zyska świetny produkt spełniający wszystkie wymagania – po-
wiedział Robert Szczotka, krajowy dyrektor sprzedaży w ABB.

– Jeśli chodzi o konkretne rozwiązania to w pierwszej kolejno-
ści jest to wirtualizacja złoża, a w przyszłości także nowego rodza-
ju czujniki czy obwody bezpieczeństwa, czyli zabezpieczenie całej 
struktury sieci na dole – dodał Rafał Gąsior, dyrektor Biura Inno-
wacji i Implementacji Nowych Technologii w PGG.

umowa pgg i aBB – podpisana.
fot. jan czypionka

współpraca
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technologie

Z
apewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa warun-
ków pracy przy jednoczesnej minimalizacji skutków wpły-
wy na środowisko jest jednym z podstawowych prioryte-
tów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Działania Spółki po-
dejmowane na rzecz ochrony środowiska koncentrują się 

w kilku podstawowych obszarach, którymi m.in. jest usuwanie 
skutków eksploatacji górniczej na bieżąco. 

Podziemna eksploatacja górnicza oddziaływuje na infrastruk-
turę naziemną, taką jak: budynki, autostrady, mosty, obiekty 
sieci energetycznej kanalizacyjnej/elektroenergetycznej, trak-
cje kolejowe, rurociągi itp. Celem badań jest stworzenie mapy 
odkształceń terenu wskutek eksploatacji przy pomocy specjali-
stycznych urządzeń badawczych. Pozyskane wyniki przy współ-
pracy zespołu projektowego usprawnią obecny system monito-
rowania ruchów powierzchni terenu wywołanych działalnością 
górniczą.

Projekt „Zintegrowany system informacyjny” o  akronimie 
i2MON współfinansowany jest przez Komisję Europejską w ra-
mach Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

Mapa odkształceń wykonana zostanie przy pomocy najbar-
dziej zaawansowanych i innowacyjnych narzędzi takich jak sys-
temy monitoringu satelitarnego oraz bezzałogowe statki po-
wietrzne (do badań zostanie wykorzystany 1 z 3 dostępnych na 
świecie najbardziej zaawansowanych pomiarowo dronów).

Realizacja projektu i²MON w znacznym stopniu przyczyni się 
do podniesienia standardów bezpieczeństwa, dostarczy Polskiej 
Grupie Górniczej S.A. i  wszystkim zainteresowanym stronom 
zestaw rozszerzonych narzędzi monitorowania, pomiaru i ana-
lizy w celu identyfikacji oddziaływania górniczego i wynikają-
cych z niego ruchów terenu.

 
Do wykrywania potencjalnych zmian i  odkształceń terenu 

górniczego będą wykorzystane innowacyjne metody oparte na 
zaawansowanych geodezyjno-geotechnicznych urządzeniach 
pomiarowych, technologiach laserowych i radarowych, pomia-
rach satelitarnych (Sentinel, TerraSAR-X PSI) oraz analizie 

lotniczej (UAV). Metody te mają za zadanie dostarczyć ciągłych, 
niemalże w czasie rzeczywistym danych oraz obszernych infor-
macji przestrzennych.

Celem prac zespołu projektowego jest określenie procesów fi-
zycznych, które mają wpływ na deformacje gruntu oraz opraco-
wanie odpowiedniej metody ich modelowania. Projekty mode-
lowania gruntu będą bezpośrednio zintegrowane z danymi po-
chodzącymi z monitorowania, co w znacznym stopniu przyczy-
ni się do prawidłowego odzwierciedlenia stanu faktycznego za-
chodzących oddziaływań. 

W projekcie ma zostać zastosowany odpowiedni system gro-
madzenia danych umożliwiający stworzenie zintegrowanej in-
ternetowej usługi, służącej do podejmowania kluczowych decy-
zji dotyczących dalszej eksploatacji.

Projekt i²MON wniesie istotny wkład w  integrację systemów 
pomiarowych stosowanych w  przemyśle wydobywczym, co 
w  znaczący sposób wpiszę się w  ideę Przemysłu 4.0 – wspól-
nego terminu obejmującego szereg współczesnych technologii 

badania odkształceń terenu wywołanych eksploatacją górniczą przy pomocy inno-
wacyjnych urządzeń badawczych i nowoczesnych technologii monitoringu w celu 
przewidywania ich wpływu na środowisko.

Nowoczesne technologie laserowe 
i satelitarne w obserwacji terenów 
górniczych
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analizy wykonywane ricopTer, VuX1-lr data 
[źródło: materiały firmy laserdata prezentowane na i2mon kick-off]
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automatyzacji, automatycznej i  inteligentnej wymiany danych 
oraz w pełni zdigitalizowanych technologii produkcyjnych.

Do monitorowania zostaną wykorzystane unijne czujniki sa-
telitarne Sentinel Copernicus – bez konieczności uiszczania 
opłat licencyjnych. Pozwoli to na zwiększenie ilości informa-
cji czasowych i przestrzennych, co w połączeniu z innymi czuj-
nikami umożliwi ocenę ryzyka oddziaływania górniczego oraz 
precyzyjne określenie miejsc najbardziej narażonych na eksplo-
atację górniczą.

i²MON zintegruje pomiary dokonywane przez bezzałogowe 
statki powietrzne z informacjami z systemu monitorowania. 

Właściwa ocena zagrożenia deformacji terenu w wyniku eks-
ploatacji górniczej obarczona jest wieloma rodzajami ryzyk. Roz-
wiązanie tego problemu wymaga połączenia różnych metod po-
miarowych umożliwiających określenie zmian cech górotworu. 

Tak podejmowana działania oraz innowacyjne i nowoczesne na-
rzędzia pozwolą na uzyskanie akceptacji społecznej dla istnie-
jących i  przyszłych proponowanych eksploatacji – co jest wa-
runkiem koniecznym i  niezbędnym dla zrównoważonego roz-
woju branży. 
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Satelity wraz z przykładem 
monitoringu TerraSAR-X 
[źródło: Materiały firmy laserdata 
prezentowane na i2Mon Kick-off]

Riegl RiCOPTER wraz  
z VUX1-LR Laserscanner 
[źródło: Materiały firmy 
laserdata prezentowane  

na i2Mon Kick-off]

B A R T ł O m i E j B E z A k
Ko o r dy n ato r P roj eK t u i 2M o n  
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jacek paris
przerwa w rejsie. pan jacek z żoną moniką.

aNNa Hajduk
spływ przełomem dunajca – widok  
na Trzy korony. Na zdjęciu córka  
pani anny – maja.

kolejne lato za nami, następne wakacje dopiero za rok,  
na szczęście są zdjęcia, które będą nam przypominały chwile 
wypoczynku. nasi czytelnicy nie zawiedli, jak co roku nadesłali 
wiele ciekawych FotograFii. najlepsze prace prezentujemy  
w tym oraz następnym numerze „magazynu pgg”.

arTur Bercal 
zachód słońca na plaży.

unieście koło mielna. 
Na zdjęciu córka pana 

artura – matylda Bercal.

październik 2018 PGG Magazyn
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pioTr simoN
autor złapał coś ciekawego dźwigiem.

pioTr wojTaszek
widok na rovinj – stare miasto.

BerNadeTa koNik
wulkan etna, sycylia.

BeaTa pacyga
pogorzelica na Bałtykiem. Na zdjęciu 4-letnia  
córka pani Beaty – martyna karmiąca rankiem mewy.

PGG Magazyn październik 2018
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kompetencje miękkie. co istotne, 

doktoranci otrzymają stypendia ze 

środków przeznaczonych na realiza-

cję projektu. dobrze skonstruowa-

ny program studiów pozwala na wy-

kształcenie wysokiej klasy specjali-

stów-naukowców, zdolnych do pra-

widłowej oceny oddziaływania na 

środowisko, poszczególnych techno-

logii wytwarzania energii, sprostania 

wymaganiom wynikającym ze zmie-

niającego się prawodawstwa i  reali-

zowania badań generujących inno-

wacyjne rozwiązania w  tym obsza-

rze, posiadających zdolności transferu i  komercjalizacji wyników badań 

naukowych.

potrzeba uruchomienia takich studiów jest oczywista, warto jednak do-

dać, że zrealizowane już w polsce (także w głównym instytucie górnic-

twa) projekty typu foresight, rozumiane jako metoda prognozowania po-

legająca na dyskusji nad przyszłością w gronie przedstawicieli decyden-

tów, środowisk naukowych, przemysłu, mediów, organizacji pozarządo-

wych i opinii publicznej – wskazały kierunki rozwoju dla innowacyjnej pol-

skiej gospodarki. ponadto studia doktoranckie wpisują się w  strategię 

krajowych inteligentnych Specjalizacji, w  tym priorytety krajowe w  ob-

szarze b+r+i określone przez ministerstwo rozwoju, zwłaszcza w zakres 

działu tematycznego zrównoważona energetyka, w tym wysokosprawne, 

niskoemisyjne, zintegrowane technologie wytwarzania, magazynowania, 

przesyłu i dystrybucji energii. 

gig prowadzi również nabór na inne - realizowane w ramach Śląskie-

go Środowiskowego Studium doktoranckiego – „Studia doktoranckie 

z dyscypliny górnictwo i geologia inżynierska” (obejmujące zagadnienia 

z  zakresu górnictwa i  geologii inżynierskiej, ekonomiki, organizacji i  za-

rządzania, ochrony własności intelektualnej i psychologii w biznesie oraz 

umiejętności niezbędnych w  samodzielnej pracy badawczej i  naukowej, 

np. pisania artykułów naukowych), a także „Studia doktoranckie z zakre-

su zrównoważonych technologii energetycznych i środowiskowych” obej-

mujące tematykę związaną zarówno z inżynierią środowiska, jak i z ener-

getyką, co umożliwia doktorantom kompleksowe podejście do tematyki 

zrównoważonych technologii energetycznych i środowiskowych.

powiedzieć, że świat współczesny staje się coraz bardziej skomplikowa-

ny i niezrozumiały dla tzw. zwykłego człowieka, to jak nic nie powiedzieć... 

dość, by rozumieli go chociaż ci, którzy mają realny wpływ na komfort ży-

cia każdego z nas. 

Szczęść Boże, 
panie doktorze! 
W GIG startują interdyscyplinarne 
studia doktoranckie
powiedzieć, że świat współczesny 

– poddany gwałtownym zmianom 

społecznym, gospodarczym czy oby-

czajowym, jak również pędowi ku no-

wym technologiom - staje się coraz 

bardziej skomplikowany i  niezrozu-

miały dla tzw. zwykłego człowieka, 

to jak nic nie powiedzieć. odwiecz-

ne pytania – skąd i  po co przyszli-

śmy, dokąd zmierzamy – stają się ak-

tualne jak nigdy dotąd. nic dziwne-

go więc, że wąska specjalizacja, pró-

bująca dać precyzyjną odpowiedź 

na drobiazgowe pytania, nie wystar-

cza, by zmierzyć się z bodźcami cywilizacji. potrzeba oddechu w posta-

ci współpracy, w której naukowcy, stosując typowe dla swoich dyscyplin 

metody badawcze, starają się doprecyzować wstępnie badany problem. 

w  wyniku działań interdyscyplinarnych powstaje bowiem specyficzna 

nowa wiedza, przedstawiająca podejście odmienne od podejść reprezen-

towanych przez dziedziny, na których się opiera.

wychodząc naprzeciw takim wyzwaniom główny instytut górnictwa 

uruchomił projekt pt. „interdyscyplinarne studia doktoranckie w  zakre-

sie środowiskowych aspektów wykorzystania konwencjonalnych i  alter-

natywnych źródeł energii”, finansowany ze środków programu operacyj-

nego wiedza edukacja rozwój (power), przyznanych w wyniku konkursu 

ogłoszonego przez narodowe centrum badań i rozwoju (ncbir). 

do udziału w  nim zakwalifikowanych zostanie 12 osób spełniających 

kryteria określone w  projekcie. celem głównym projektu jest uzyskanie 

przez 8 osób stopnia naukowego doktora oraz specjalistycznych kompe-

tencji niezbędnych w prowadzeniu badań naukowych, mających kluczo-

we znaczenie dla współczesnej energetyki opartej na źródłach konwen-

cjonalnych i alternatywnych. 

Studia będą realizowane w oparciu o nowatorski program, w którym za-

kłada się odejście od tradycyjnego modelu kształcenia opartego głów-

nie na wykładach, na rzecz modelu partycypacyjnego, wymagającego od 

studentów pełnego zaangażowania oraz samodzielnej pracy badawczej 

w  wybranym obszarze. w  programie przewidziano: wykłady uwzględ-

niające najnowszą wiedzę z  obszaru technologii środowiskowych sto-

sowanych we współczesnej energetyce oraz związanych z  nimi efekta-

mi środowiskowymi, dostęp do laboratoriów wyposażonych w najnowo-

cześniejszą aparaturę, udział doktorantów w stażach, wizytach studyj-

nych, sympozjach i konferencjach naukowych, zajęcia rozwijające „warsz-

tat pracy naukowca”, dotyczące komercjalizacji wiedzy oraz doskonalące 
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Wybrane wydawnictwa GIG

Stateczność wyrobiSk ścianowych podczaS ekSploatacji 

pokładów węgla kamiennego z zawałem Skał Stropowych 

Stanisław prusek

katowice, główny instytut górnictwa 2017

w monografii przedstawiono wybrane zagadnienia związane z proble-

matyką stateczności wyrobisk ścianowych. w początkowej części zawar-

to ogólne informacje dotyczące ścianowego systemu eksploatacji i opi-

sano jego stosowanie w Stanach zjednoczonych, australii, niemczech, 

wielkiej brytanii oraz polsce. przedstawiono wyniki produkcyjne ścian 

i podstawowe parametry eksploatacji oraz opisano obudowę chodników 

przyścianowych. następnie opisano zmiany, jakie zachodzą w górotwo-

rze podczas prowadzenia eksploatacji po-

kładów węgla kamiennego z zawa-

łem skał stropowych. Scharaktery-

zowano najczęściej występujące for-

my utraty stateczności w wyrobi-

skach ścianowych. Szczegółowo opi-

sano główne czynniki wpływające 

na występowanie obwałów w ścia-

nie. wśród nich wyodrębniono czyn-

niki geologiczne, górnicze, technicz-

ne i inne, takie jak: przebieg zawału 

skał stropowych za obudową zme-

chanizowaną, występowanie usko-

ków na wybiegu ścian, głębokość 

zalegania złoża, usytuowanie fron-

tu eksploatacji w stosunku do linii 

biegu płaszczyzn spękań głównych 

w stropie i pokładzie węgla, rekon-

solidacja zrobów zawałowych, oddzia-

ływanie wstrząsów górotworu, wielkość otwarcia stropu w przyczołowej 

części wyrobiska ścianowego, czy też przestoje w prowadzeniu ściany.

podStawy podziemnej ekSploatacji pokładów węgla 

kamiennego 

marian turek

katowice, główny instytut górnictwa 2010

w książce zawarto podstawowe wiadomości z zakre-

su podziemnej eksploatacji pokładów wę-

gla kamiennego. przedstawiono geolo-

giczne aspekty zalegania złóż węgla ka-

miennego, strukturę i model kopalń, za-

grożenia naturalne występujące w pod-

ziemnym górnictwie węglowym, a także 

zagadnienia związane z różnymi meto-

dami urabiania skał. opisano także wy-

robiska udostępniające, przygotowaw-

cze i wybierkowe oraz stosowaną w nich 

obudowę. kolejne rozdziały poświęco-

no zagadnieniom związanym z prowa-

dzeniem robót górniczych – w pierwszej 

kolejności technologii stosowanych przy 

wykonywaniu (za pomocą materiałów 

wybuchowych i maszyn urabiających) 

wyrobisk udostępniających, przygoto-

wawczych oraz komorowych (specjal-

nych), a następnie różnych technologii podziem-

nego wybierania złóż węgla kamiennego. problematyka wybierania złóż 

została podzielona na trzy grupy: pierwszą – związaną z systemami dłu-

gofrontowymi, drugą – z systemami krótkofrontowymi i trzecią – z syste-

mami eksploatacji grubych pokładów. podano także podstawowe infor-

macje dotyczące podziemnego zgazowania złóż węgla. 

bezpieczeńStwo obudowy podporowo-kotwowej w warunkach wyStępowania 

wStrząSów górotworu 

praca zbiorowa pod redakcją mariana turka

katowice, główny instytut górnictwa 2013

przedstawiono zagrożenie tąpaniami w górnictwie światowym i wynikające z tego stosowa-

nie metod oceny wpływu zjawisk dynamicznych na wyrobiska podziemne. do metod tych nale-

ży metoda pomiarów prędkości drgań cząstek górotworu (ppV) w chodnikach przyścianowych. 

przedstawiono prowadzone badania dołowe prędkości drgań cząstek górotworu oraz obciąże-

nia obudowy podporowej i kotwowej, analizę wsteczną wyników pomiarów dołowych z zastoso-

waniem modelowania numerycznego (rozdz. 2–6). rozdział 7 jest poświęcony opracowaniu sys-

temu kontroli pracy obudowy podporowo-kotwowej w warunkach występowania wstrząsów gó-

rotworu, a w rozdziale 8 przedstawiono metodę oceny wpływu obciążeń dynamicznych na obu-

dowę i górotwór dla bezpiecznego prowadzenia robót górniczych.
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Felieton księdza brząkalika

pogódź się ze 
swoim przeciwnikiem

rocznica katastrofy w kopalni „wujek” ruch „Śląsk”

T
rochę tak tytułem wstępu muszę 
się Państwu przyznać, że mimo 
letniego gorąca jakoś opanowała 
mnie wielkopostność, co owocuje 

zdystansowaniem wobec biegu spraw spo-
łeczno-zewnętrznych, których życie nam 
nie skąpi, co nie znaczy, że mnie nie inte-
resują. Tyle tylko, że ta wielkopostność zde-
cydowanie bierze górę.

Winien jestem też drobne wyjaśnienie, 
co mam na myśli, mówiąc o  wielkopost-
ności. Otóż ta wielkopostność to dla mnie 
i  w  moim rozumieniu sposobność, okazja, 
a może nawet coś więcej, motywacja do za-
stanawiania się nad sobą, co chyba jednak 
rzadko, coraz rzadziej robimy, mimo coraz 
częściej z różnych stron słyszanej zachęty.

Przywołam więc dziś pewno nie tylko prze-
ze mnie ulubioną przypowieść o synu mar-
notrawnym. A z niej to jedno słowo: zastano-
wił się… I to był początek, od tego zaczęło się 
jego odbudowywanie siebie i relacji. 

Zastanowił się, zainteresował, uwagę po-
święcił sobie. No właśnie, nie innym, bliź-
nim, środowisku, okolicznościom czy wa-
runkom. Myślę sobie, że warto byśmy 
w  imię tej symbolicznej wielkopostności 
zwrócili naszą uwagę na ten właśnie kie-
runek zastanawiania się: zastanowił się 
nad sobą. To o  tyle istotne, że najczęściej 
kierunek naszego zastanawiania się jest 

w rudzie Śląskiej-kochłowicach uczczono pamięć dwudzie-

stu górników, którzy zginęli w katastrofie, która wydarzy-

ła się 18 września 2009 r. w kopalni „Śląsk” – obecnie „wujek” 

ruch „Śląsk”. 

mszę świętą w intencji ofiar katastrofy odprawiono w koście-

le pw. trójcy przenajświętszej w rudzie Śląskiej-kochłowicach. 

kwiaty i znicze pod pomnikiem upamiętniającym to tragiczne 

zdarzenie złożyli bliscy zmarłych górników oraz m.in. członkowie 

zarządu polskiej grupy górniczej z  wiceprezesem jerzym jan-

czewskim, przedstawiciele Spółki restrukturyzacji kopalń i  sa-

morządów katowic i rudy Śląskiej.

do katastrofy doszło 18 września 2009 r. na poziomie 1050 m 

– w rejonie ściany 5 w pokładzie 409. o godzinie 10.10, w czasie 

pracy kombajnu, nastąpiło zapalenie metanu i  najprawdopo-

dobniej jego wybuch.

Śmierć poniosło 20 górników (12 osób na miejscu, 8 – w szpita-

lach), a 36 odniosło obrażenia.

zdecydowanie przeciwny, idzie w  drugim 
kierunku. Maksimum naszego zastanawia-
nia, zainteresowania, uwagi poświęcamy 
bliźnim, otoczeniu.

I  w  imię zachęty do tego zastanawiania 
się przywołam teraz zdanie z  kart Ewan-
gelii: „Pogódź się ze swoim przeciwni-
kiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze 
(...)”. Życiowy realizm Pana Jezusa tu po-
raża. Zdaje sobie doskonale sprawę z tego, 
że konflikt jest wpisany w naszą naturę, że 
między nami bywa kłótnia i że od czasu do 
czasu coś iskrzy. On nie jest życiowo naiw-
ny i nie mówi nam „nie kłóćcie się”, bo wie, 
że to niemożliwe, co wcale jednak nie zna-
czy, że tam, gdzie bywają kłótnie, nie może 
być zgody. Wszystko zależy od czasu.

Przyjrzyjmy się temu zdaniu: pogódź się ze 
swoim przeciwnikiem szybko. Innymi słowy 
jesteśmy zachęceni nie tyle do sztucznej nie-
konfliktowości i udawanej niekłótliwości, ile 
do godzenia się „szybko”. Kluczowe jest tu, 
jak mi się zdaje, właśnie to „szybko”. Chodzi 
o  to, żebyśmy pogodzenia się nie odkładali 
w czasie, na potem, czekając na nadarzającą 
się okazję, sprzyjające okoliczności albo, co 
gorsza, na ruch z tej drugiej strony. 

Nie bez znaczenia jest tu i  druga część 
tego zdania: dopóki jesteś z  nim w  dro-
dze. I  z  pewnością nie chodzi tu oczywi-
ście o drogę w sensie dosłownym, a bardziej 

o  drogę w  sensie relacji, wspólnoty prze-
strzeni, życia i działania.

Pogodzenie odłożone w czasie sprawia, że 
skłócenie, konflikt odkłada się zakalcem, 
zastyga, nawet twardnieje, a  wtedy nie je-
steśmy już z bliźnim we wspólnocie „drogi”. 
Pogodzenie odłożone w  czasie pieczętuje, 
utrwala zamianę miejsc z  „razem”, „obok” 
na „osobno”, „przeciwko”. 

Ta zachęta pogódź się szybko bardzo mi 
pasuje do innego zdania, tym razem z  Li-
stu do Efezjan: Gniewajcie się, a nie grzesz-
cie: niech nad waszym gniewem nie zacho-
dzi słońce, które mądrość Kościoła wpisała 
w  Kompletę, brewiarzową modlitwę przed 
snem. To pogódź się szybko i niech nad wa-
szym gniewem nie zachodzi słońce stano-
wią bardzo pouczającą całość.

Rzecz w tym, żeby pogodzenia nie odkła-
dać i z pogniewaniem się nie zasypiać, bo 
jacy zaśniemy, tacy się też obudzimy. Je-
śli skłóceni, pogniewani zaśniemy, to za-
chmurzeni, z ciężarem pogniewania i skłó-
cenia się obudzimy. Jeśli zaś pogodzeni za-
kończymy dzień, obudzimy się lżejsi i  ja-
śniejsi zgodą.

A  ponieważ niezgody i  skłócenia jest ci 
u  nas powszechny dostatek, dlatego war-
to stale mieć przed oczyma to: pogódź się 
szybko i niech nad gniewem nie zachodzi 
słońce.
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pogódź się ze 
swoim przeciwnikiem

B
arbórka – obchodzone 4 grud-
nia tradycyjne święto gór-
ników – została wpisana na 
krajową listę niematerialne-

go dziedzictwa kulturowego. O  zatwier-
dzeniu wniosku przez Narodowy Insty-
tut Dziedzictwa poinformował zabrzań-
ski magistrat. 

Z inicjatywą wpisania Barbórki na listę 
wyszedł samorząd Zabrza. Projekt popar-
li m.in. wiceminister energii Grzegorz 
Tobiszowski i  metropolita katowicki ar-
cybiskup Wiktor Skworc. Starania o wpis 
koordynowało Muzeum Górnictwa Wę-
glowego w Zabrzu. 

Decyzja NID to ważny moment dla 
wszystkich, którzy obchody barbórkowe 
organizują oraz w nich uczestniczą. Pie-
lęgnowanie tradycji, przekazywanie ich 
z  pokolenia na pokolenie, umacnia ślą-
ską tożsamość. Aby budować przyszłość, 
rozwijać samorządy, musimy pamiętać 
o naszych przodkach. 

– Wpisanie Barbórki na tę prestiżo-
wą listę z  pewnością zagwarantuje pa-
mięć o górnikach, którzy przez wiele de-
kad ciężką pracą przyczyniali się do roz-
woju całego regionu – powiedziała pre-
zydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szu-
lik. Podziękowała osobom i  instytucjom, 
które zaangażowały się w ten proces i go 
wsparły, m.in. metropolicie katowickie-
mu arcybiskupowi Wiktorowi Skworco-
wi, wiceministrowi energii Grzegorzo-
wi Tobiszowskiemu i  przedstawicielom 
branży górniczej. Koordynatorem starań 
o  wpis było Muzeum Górnictwa Węglo-
wego w  Zabrzu, którego przedstawiciele 
przygotowali stosowne dokumenty. 

21 kwietnia br. w Zabrzu depozytariu-
sze – czyli ci, którzy Barbórkę celebrują, 

świętują i  pielęgnują – podpisali wnio-
sek o  wpisanie zwyczaju na listę dzie-
dzictwa. – Bez względu na to, które ele-
menty Barbórki są dzisiaj bardziej popu-
larne od innych, wszystkie trzeba trakto-
wać jako dziedzictwo tego święta, ponie-
waż niezmiennie jest to dzień świątecz-
ny górników i ich najbliższych. Jest także 
dziedzictwem Górnego Śląska, elemen-
tem tożsamości mieszkańców regionu – 
podkreślił dyrektor Muzeum Górnictwa 

Węglowego w  Zabrzu Bartłomiej Szew-
czyk. We wniosku wskazano, że Barbór-
kę na Górnym Śląsku świętują górnicy 
kopalń węgla kamiennego, ale też wła-
ściciele, dyrekcje i  zarządy kopalń wę-
gla, duchowieństwo, górnicze związki 
zawodowe, stowarzyszenia, organizacje 
i  samorządy miejscowości, gdzie są lub 
były kopalnie i kooperujące z nimi firmy.
(PAP)

pielęgnowanie tradycji, 
przekazywanie ich  

z pokolenia na pokolenie, 
umacnia śląską tożsamość. 

fot. jan czypionka

barbórka na liście uneSco
barbórka będzie chroniona jako dziedzictwo kulturowe.
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pioNowo
1. nie wyspa
2. w góry
3. do pracy
4. pustynia
5. zgromadzenie okrętów
6. wieś nad zalewem zegrzyńskim
7. dla jednego aktora
8. mylona z liczbą
9. w niej dziennikarze
11. zdrowe mięso
12. specjalista od hormonów
14. ivan – tenisista
19. figura geometryczna
21. instrument dęty
24. w kosmosie
26. tam oddajesz auto na gwarancji
27. japoński skoczek narciarski
28. rodzaj jaszczurek z rodziny legwanów
31. jeannie – kolarka szosowa
32. zabawa z zawiązanymi oczami
33. astronom, matematyk i geograf  
  greckiego pochodzenia
34. dźwiga
37. za udział - kara
39. raj podatkowy
40. sycylijska
41. ważny w wojsku
42. leży niewysoko
43. aktor
45. kompozytor niemiecki
49. składnik mieszaniny
53. w tenisie

KRzyżóWKA #28

?

57. zjeżdża zimą
58. w radiu
59. muzeum w paryżu, położone na lewym  
  brzegu Sekwany
62. uwiecznił go mickiewicz w dziadach
63. hakatysta
64. kość głowy
65. dawny sprzęt laboratoryjny do destylacji
66. co dwa lata
67. owoc
68. rodzaj ozdoby z udrapowanego materiału
69. instrument
74. w gorcach
76. inna pustynia
77. stolica i największe miasto azerbejdżanu
80. ciemny
81. system kontroli trakcji

poziomo
1. w morzu
4. przyprawa
7. w anglii
10. skorupiak
11. zmienia się
13. rodzaj pnącza
15. krzew z rodziny różowatych
16. arabska gitara
17. język literacki starożytnych indii
18. kuzyn krokodyla
20. siły lotnicze wielkiej brytanii
22. jeden z braci
23. jednostka miary powierzchni
25. epoka kamienia łupanego

29. nie ma wiedzy
30. np. kolejowa
34. lunatyk
35. siedzi chwilowo
36. brak kart w jakimś kolorze
38. w lesie
40. od brzegu do morza
41. torbiel galaretowata 
44. ząb na kole zębatym
46. np. trygonometryczna
47. niesie albo głosi
48. cielęca
50. ze znanym sanatorium
51. do leczniczego wdychania
52. lekkie drewno
54. może być nagły
55. coś dla czarownic
56. kolegium kardynałów
60. uczeń w wojsku
61. imię żeńskie
66. miasto w płd. Francji słynne z doskonałego wina
67. okręt wojenny
68. tuja
70. Salma – aktorka
71. robert – kompozytor
72. inaczej trabzon
73. pusta przestrzeń w skałach
75. kapitan
78. powieść lema
79. do spalania
81. aromatyczny azjatycki napój alkoholowy
82. w beskidach
83. szeroki widok
84. w kinie albo w teatrze
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o asi i oli…

a
sia i ola spotkały się zupełnie przypadkowo, lecz kto 

je poznał, powie pewnie, że to nie był żaden przypa-

dek. od razu widać, że obie nadają na tej samej fali, 

że w ich pomysłach i poczynaniach jest ten sam mło-

dzieńczy zapał i ta sama radość życia. Stanowią zgra-

ny i rozumiejący się bez słów duet. to ważne w każdej dziedzinie twór-

czości, kiedy dzieło jest wypadkową talentów i pracy. 

tu podział ról jest jasny i oczywisty: asia napisała książkę, ola nary-

sowała do niej ilustracje. losy książki sięgają kilku lat wstecz, kiedy 

pojawił się pomysł, potem zarys, w końcu prawie gotowy utwór. jak 

w wielu tego rodzaju historiach największą trudnością nie jest napisa-

nie tekstu, czy narysowanie obrazków. najważniejsze jest znalezienie 

wydawcy, który doceni pracę i postawi na absolutne debiutantki. dla-

tego też pomysł trafił na pewien czas do szuflady. i znów przypadek, 

choć ktoś powie, że przypadków nie ma – sprawił, że nadzieje odżyły, 

idea nabrała rozmachu, prawie zapomniane pliki zostały odkurzone. 

było zaskoczenie i radość, dużo pracy szlifującej i cyzelującej, w końcu 

odprężenie i należna satysfakcja. 

wraz z tym numerem miesięcznika pgg trafia do rąk czytelników ta 

niezwykła książka. napisana przez młodą pracownicę zakładu prze-

róbczego, która już planuje dalszy ciąg przygód małej tosi. myśli też, 

pełna nadziei, że wydanie książki odmieni jej pracę i codzienność. dla 

oli współpraca z asią to prawdziwe wyzwanie i wspaniała przygoda 

w atmosferze zrozumienia i przyjaźni. 

obie autorki stanowią ilustrację tezy, że „chcieć – to móc”. trzeba 

tylko wierzyć w siebie i trafić na dobry czas i przyjazne otoczenie. 

gratuluję autorkom wspaniałej książki a czytelnikom życzę cieka-

wej lektury.

joanna Bulek i aleksandra kuźmicka – tym razem na wspólnej 
wyprawie górskiej na leskowcu. fot.: jan czypionka

j a N  c z y p i o N k a  

barbórka tosi



Drodzy czytelnicy!
Przygotowaliśmy po wakacjach dla Was niespodziankę. 
Po raz pierwszy w historii naszego Magazynu dołączamy 
do najnowszego wydania książkę i to książkę wyjątkową.

Barbórkę Tosi” napisała Joanna Bulek,  
która na co dzień pracuje w zakładzie  
przeróbczym w kopalni „Piast-Ziemowit”.
Na uwagę zasługują także wspaniałe  
ilustracje autorstwa Oli Kuźmickiej.

Na pewno Wy i Wasze dzieci przeczytacie  
z zainteresowaniem historię małej dziewczynki, 
która zapoznaje się z pracą w kopalni.

Życzymy miłej lektury!


