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Barbórka 2019 – Premier Mateusz Morawiecki:

 „Wspólnie utrzymać wielki potencjał 
nowoczesnego przemysłu na Śląsku”



Adam Gawęda 
Sekretarz stanu, 
Pełnomocnik Rządu do spraw Restrukturyzacji 
Górnictwa Węgla Kamiennego 
w Ministerstwie Aktywów Państwowych

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2020 Roku składam wszystkim pracowni-

kom Polskiej Grupy Górniczej najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności oraz sukcesów w życiu zawo-

dowym i osobistym.

Doceniam Waszą codzienną pracę, profesjonalizm oraz zaangażowanie w  pracę na rzecz rozwoju sekto-

ra górniczego. Wasze znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju jest i nadal będzie bardzo ważne. 

Ufam, że także w przyszłości razem będziemy w stanie sprostać wyzwaniom, które stawia przed nami rynek, 

uwarunkowania ekonomiczne i międzynarodowe.

Niech świąteczny czas będzie okazją do spotkań w gronie najbliższych, odpoczynku od codziennych spraw 

i refl eksją nad tym, co naprawdę ważne. 

Niech nadchodzący rok przyniesie siłę do pokonywania trudności i wytrwałość w dążeniu do celu.

Życzę spokoju, nadziei i spełnienia noworocznych marzeń.

Wesołych Świąt i Szczęść Boże

Pracownikom Polskiej Grupy Górniczej

 oraz fi rmom współpracującym

składamy życzenia spokojnych i rodzinnych 

Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Zarząd i rada Nadzorcza
Polskiej Grupy Górniczej
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Akademia barbórkowa PGG 
z udziałem premiera
Z

 udziałem premiera Mateusza Mora-
wieckiego świętowała Barbórkę Pol-
ska Grupa Górnicza na uroczystej 
akademii, która odbyła się w  sobotę 
30 listopada o godz. 14 w sali koncer-

towej Akademii Muzycznej im. K. Szyma-
nowskiego w Katowicach.

Minister aktywów państwowych Jacek Sa-
sin odwiedził z kolei w so-
botę na uroczystej akade-
mii barbórkowej załogę 
kopalni „Piast-Ziemowit”.

Prócz prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Mo-
rawieckiego wśród gości 
Barbórki PGG byli rów-
nież obecni m.in.: Gra-
żyna Ignaczak-Bandych 
– dyrektor generalny 
Kancelarii Prezydenta 
RP, Stanisław Szwed – 
sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, eu-
rodeputowani, posłowie 
i  senatorowie, wojewo-
da śląski Jarosław Wie-
czorek, marszałek wo-
jewództwa śląskiego Jakub Chełstowski, 
przedstawiciele Archidiecezji Katowickiej 
i  duchowieństwo, prezesi spółek górni-
czych i  przemysłowych regionu oraz wy-
różnieni pracownicy Polskiej Grupy Gór-
niczej S.A.

– Setki lat tradycji górniczej ukształto-
wało wspaniałą kulturę, która bez względu 
na trendy, mody i zawirowania historycz-
ne pozostała przy wartościach patriotycz-
nych i  chrześcijańskich. To właśnie dzię-
ki Wam - 42 tysiącom pracowników PGG, 
którzy kontynuują rodzinne tradycje pracy 
na kopalni, na grubie, osiągnęliśmy stabil-
ność i możemy dobrze planować przyszłość 
spółki na kolejne lata. Wszystkim Państwu 
serdecznie dziękuję za ten miniony rok – 
powiedział Tomasz Rogala.

Zaznaczył, że Barbórkę świętujemy 
„w stulecie pierwszego zrywu ludności Gór-
nego Śląska, który serią trzech powstań 
zbrojnych, za cenę krwi, połączył niepodle-
głą Rzeczpospolitą z jej najbogatszą prowin-
cją, regionem hut i kopalń węgla, zapewnia-
jącego Polsce pomyślny rozwój i bezpieczeń-
stwo na progu XX wieku”.

Tomasz Rogala podkreślał, że Polska Gru-
pa Górnicza rozwija się i dotrzymuje kroku 
nowoczesności.

– Po czterech latach od powołania spółki 
jest to już zupełnie inne przedsiębiorstwo. 
W tym roku na inwestycje wydaliśmy rekor-
dową w historii sumę 3 mld zł. Bez nakła-
dów na nowe ściany wydobywcze, wydaj-
niejsze maszyny i urządzenia, automatycz-
ne systemy, cyfryzację i informatyzację pro-
cesów produkcji i jej obsługi nie można dzi-
siaj mówić o podnoszeniu wydobycia, sprze-
daży i wyników spółki.

Polska Grupa Górnicza w  pełni wpisuje 
się w  podstawowy trójkąt wartości tworzo-
ny przez europejskie górnictwo: w niemal 20 
aktualnych projektach rozwojowo-badaw-
czych wspieramy placówki naukowe oraz 3,5 

tys. naszych kooperantów w  przemyśle ma-
szynowym i stalowym, który dostarcza nam 
zaawansowane technologicznie urządzenia. 
Niemal wszystkie produkowane są w  Euro-
pie. Wydajemy na te cele ok. 800 mln zł rocz-
nie. Tworzymy 42 tys. miejsc pracy bezpo-
średnio w produkcji węgla kamiennego i 160 
tys. wokół. Na poziomie krajowym i  lokal-

nym wpłacamy do budże-
tu ponad 3 mld zł podat-
ków. Żadna inna firma 
– a jest ich na Śląsku wiele 
– nie generuje tak ogrom-
nej wartości dodanej w re-
gionie. Ze względu na wy-
magającą wizję UE w sto-
sunku do węgla, musimy 
pamiętać o  tym łańcuchu 
wartości i wiedzieć, jak go 
zachować. Jak zmienić sek-
tor, nie krzywdząc niko-
go – mówił Tomasz Rogala.

Niedawno pilotażem 
w  kopalni „Halemba” za-
początkowaliśmy projekt 
budowy instalacji fotowol-
taicznych, których moc 
łączna może wynieść aż 

95 MW. To właśnie dowód na to, że jeste-
śmy otwarci na zmiany i chcemy wykorzy-
stać szanse, które one niosą. Pracujemy nad 
projektem instalacji zgazowania węgla – to 
szansa na nowoczesne wykorzystanie ok. 1 
mln ton węgla w  przemyśle chemicznym, 
w  przyjazny dla środowiska sposób. W  in-
nej instalacji we współpracy z Głównym In-
stytutem Górnictwa badamy możliwość wy-
twarzania środków wspomagających upra-
wę rolną na bazie kruszyw i biokomponen-
tów. W obszarze technologii przemysłowych 
w  Zakładzie Remontowo-Produkcyjnym 
pracujemy nad wdrażaniem robotyzacji 
i  automatyzacji procesów oraz budową no-
woczesnych linii produkcyjnych na potrze-
by rynków kolejowego, energetycznego czy 
budowlanego – opisywał prezes PGG.

Tomasz Rogala, prezes PGG: „Otwarci na zmiany chcemy wykorzystać 
szansę, którą one niosą”.
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Do górników prezes Polskiej Grupy Górni-
czej zwrócił się z życzeniami z okazji Bar-
bórki:

– Pragnę wszystkim złożyć życzenia dal-
szych sukcesów w pracy zawodowej i pomyśl-
ności w życiu osobistym. Niech Święta Barba-
ra zapewnia Wam szczęście pod ziemią i na 
jej powierzchni! Wszystkim Państwu dzięku-
ję za zaszczycenie nas swoją obecnością pod-
czas dzisiejszych obchodów górniczego święta. 
Niech Święta Barbara ma nas w swojej opiece. 
Niech żyje nam górniczy stan! Szczęść Boże!

Prezydent Andrzej Duda: „Fundamentem 
polityki wobec górnictwa pozostanie pol-
ska racja stanu”.

List Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja 
Dudy do uczestników akademii barbórkowej 
Polskiej Grupy Górniczej odczytała w Katowi-
cach Grażyna Ignaczak-Bandych:

„Z  okazji Barbórki – pięknego polskiego 
święta, jednoczącego górniczą brać i wszyst-
kich pracowników przemysłu wydobyw-
czego – składam najserdeczniejsze gratu-
lacje, podziękowania i  życzenia Kierownic-
twu i wszystkim pracownikom kopalń i  za-
kładów Polskiej Grupy Górniczej. Gratulu-
ję osiągnięć w Państwa trudnej, często nie-
bezpiecznej, lecz niezastąpionej pracy. To 
również dzięki Państwa wysiłkom nasza go-
spodarka narodowa odnotowała kolejny 
rok wzrostu, a Polacy z nadzieją spoglądają 
w przyszłość swoją i swoich bliskich. Zarów-
no w ich imieniu, jak i moim własnym dzię-
kuję Państwu za profesjonalizm, wytrwałość 
i zaangażowanie.

Polska dysponuje unikalnymi bogac-
twami naturalnymi. Mamy węgiel ka-
mienny i  brunatny, torf, gaz ziemny, 
ropę naftową oraz uzyskiwane z nich no-
woczesne produkty. Mamy rudy miedzi, 
srebra, cynku i  innych cennych meta-
li, złoża siarki i  różnorodnych niemeta-
li, surowce skalne dla przemysłu budow-
lanego oraz pokłady wysokiej jakości soli 
kamiennej. Ale tylko dzięki Państwu te 
ukryte w polskiej ziemi skarby służą nam 
wszystkim.[…]

Wszystkim górnikom, działaczom związ-
kowym, ratownikom górniczym, kadrze 
zarządzającej, pracownikom nadzoru gór-
niczego – z  okazji Państwa święta patro-

nalnego dziękuję za wkład w  rozwój jed-
nej z  kluczowych, strategicznych gałęzi 
polskiej gospodarki. Życzę Państwu, aby 
barbórkowe uroczystości i  wspólne rado-
sne świętowanie podczas karczm piwnych, 
combrów babskich, imprez artystycznych 
i  tradycyjnych balów były dla Państwa za-
powiedzią pomyślnego nowego roku. Niech 
będzie on dobrym czasem dla naszego kra-
ju, dla Państwa zakładów pracy i dla każde-
go osobiście. Niech Święta Barbara otacza 
swoją opieką górników i  całe rodziny gór-
nicze. Niech w  Państwa domach zawsze 
trwa szczęście i dostatek. Ufam, że tak bę-
dzie – również dlatego, że fundamentem 
polityki naszego państwa wobec górnictwa 
oraz energetyki jest i pozostanie polska ra-
cja stanu i dobro wspólne Polaków.

Niech żyje nam górniczy stan! Szczęść 
Boże!" – napisał Prezydent RP Andrzej Duda. 

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiec-
ki zaakcentował w swoim wystąpieniu w Ka-
towicach unikalną zdolność górników i Ślą-

Premier Mateusz Morawiecki: „Wspólnie 
utrzymać wielki potencjał nowoczesne-
go przemysłu na Śląsku”.

Grażyna Ignaczak-Bandych, dyrektor generalny Kancelarii Prezydenta RP.
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Uhonorowani medalami, 
odznaczeniami państwowymi 
i stopniami górniczymi
Postanowieniem Prezydenta rP andrzeja Dudy Medalem Złotym za Długoletnią 
Służbę „za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających 

z pracy zawodowej” uroczyście odznaczeni zostali w katowicach: Paweł krompiec 

(starszy elektromonter kopalni rOW ruch „Chwałowice”, staż 45 lat), artur Nabiałek 

(sztygar zmianowy przeróbki w ruchu „Ziemowit”, 45 lat stażu ogółem i 26 lat w gór-

nictwie), andrzej Onuszkiewicz (konserwator maszyn i urządzeń przeróbki mecha-

nicznej węgla w kopalni „Murcki-Staszic”, 41 lat stażu pracy), rajmund Płaczek (kie-

rownik przeróbki mechanicznej węgla w ruchu „Marcel” kopalni rOW, 34 lata pracy 

w górnictwie).

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę uhonorowani zostali przez Prezyden-

ta rP: Janusz Dudek (inżynier wentylacji pod ziemią w kopalni „Mysłowice-Wesoła”, 

staż 27 lat), Marek Hajok (starszy ślusarz pod ziemią  w kopalni „bolesław Śmiały”, 

24 lata pracy), Wojciech Sobieraj (górnik pod ziemią w kopalni „ruda”, 26 lat stażu), 

Grzegorz Szabat (nadsztygar górniczy pod ziemią w kopalni „Sośnica”, 28 lat pracy), 

Tomasz Tkocz (naczelny inżynier ruchu „Chwałowice” kopalni rOW, 23 lata pracy), 

Piotr Wolner (górnik kopalni „Wujek”, staż pracy 27 lat), Marcin Wrbniak (inspektor 

mierniczy w kopalni „ruda”, 26 lat pracy), Marek Zamolski (górnik ruchu „Ziemowit”, 

21 lat pracy, w tym 10 lat w górnictwie).

Odznaką Zasłużony dla Górnictwa RP wyróżnieni zostali: barbara bezen (głów-

ny specjalista w Centrali PGG, 32 lata pracy w górnictwie), adrian brol (kierownik 

zespołu w  biurze Produkcji  Centrali PGG, 23 lata stażu w  górnictwie), Stanisław 

Chowaniec (górnik w kopalni „Mysłowice-Wesoła”, 24 lata stażu), Jacek Hryń (górnik 

przodowy w kopalni „Wujek”, 26 lat pracy), barbara Mól (główny specjalista w dzia-

le ekonomiki produkcji ruchu „Piast” w kopalni „Piast-Ziemowit”, 34 lata pracy), Ja-

cek Polak (nadsztygar górniczy w kopalni „ruda”, 23 lata pracy), Damian Schneider 

(starszy ślusarz pod ziemią w kopalni „Sośnica”, 28 lat pracy), Jan Tomanek (starszy 

ślusarz w   Zakładzie remontowo-Produkcyjnym PGG, 37 lat pracy w  górnictwie), 

Marek Wojtek (górnik kopalni „bolesław Śmiały”, 24 lata pracy w kopalni), Jarosław 

Wolny (dyspozytor ruchu kopalni rOW ruch „Jankowice”, 29 lat pracy w górnictwie).

Podczas sobotniej akademii barbórkowej nadano także wyróżnionym osobom stop-

nie górnicze. Generalnym Honorowym Dyrektorem Górniczym został Zbigniew 

Podleśny (wiceburmistrz radlina, sprzyjający od wielu lat rozwojowi kopalni i uczest-

niczący aktywnie w  życiu społeczno-kulturalnym braci górniczej) oraz Marcin Po-

łomski (burmistrz rydułtów, wspierający działanie w mieście kopalni, budujący po-

zytywny wizerunek górnictwa i dobrą współpracę Urzędu Miasta z kopalnią).

Nadaniem  stopnia górniczego „Dyrektor Górniczy I st.” wyróżniona została Mał-

gorzata Szczęsny (główny specjalista w Centrali PGG).

Stopnie „Inżynier Górniczy III st.” otrzymali: Tomasz bizoń (kierownik działu admi-

nistracji infrastruktury w Zakładzie Informatyki i Telekomunikacji, od 11 lat pracują-

cy w górnictwie), Paweł Piechowiak (sztygar zmianowy w kopalni „Murcki-Staszic”, 

13 lat pracy w górnictwie).

Stopniem „Górnik I st.” uhonorowani zostali: Michał Czerny (górnik w kopalni rOW 

ruch „rydułtowy”, 25 lat stażu w górnictwie), arkadiusz kwaśniak (górnik w Zakła-

dzie Górniczych robót Inwestycyjnych, 11 lat pracy). Stopnie „Górnik II st.” otrzyma-

li: andrzej kufieta (starszy elektromonter w Zakładzie Elektrociepłownie, 38 lat pra-

cy), Paweł Wróbel (górnik oddziału wydobywczego kopalni „Piast-Ziemowit” ruch 

„Piast”, 10 lat pracy w górnictwie).

ska do łączenia tradycji z nowoczesnością.  
– Bardzo dziękuję za zaproszenie na tę 

wspaniałą uroczystość, bo ona wyznacza 
z jednej strony tradycję, a z drugiej strony 
wiarę w przyszłość górnictwa. Śląsk zawsze 
tętnił rytmem kilofów górniczych, a  one 
z kolei szły w rytm śląskich, górniczych serc. 
Dziś będziemy wręczać odznaczenia za służ-
bę i słowo to – „służba” jest tu właściwe jak 
dla mało którego innego zawodu. Służba to 
poświęcenie, trud i dbałość o innych, to wy-
konywanie bardzo trudnych zadań. Jedno-
cześnie też górnicy zawsze dbali o  Polskę, 
polskość i o polską ziemię. Mało jest zresztą 
zawodów, może tylko dwa, tak bardzo zwią-
zanych z  polską ziemią: górnicy i  rolnicy. 
Pierwsi pod ziemią, drudzy, dbający o pol-
ską ziemię, abyśmy byli bezpieczni od stro-
ny żywnościowej. Dlatego nawet nazwy nie-
których kopalń: Piast, Ziemowit, Bolesław 
Śmiały są tak charakterystyczne i  świad-
czą o łączeniu przez górników umiłowania 
dawnej polskiej tradycji z teraźniejszością, 
z trudem dnia dzisiejszego – mówił Mateusz 
Morawiecki.

W I T O l D  G A ł ą Z K A  



03 Akademia barbórkowa PGG
z udziałem premiera 
Uroczystość odbyła się 30 listopada  
w sali koncertowej akademii Muzycznej  
im. k. Szymanowskiego w katowicach.

08  fakty • liczby • wydarzenia

10  Minister Jacek Sasin na Barbórce
w kopalni „Piast-Ziemowit”
akademia barbórkowa w towarzystwie 
wicepremiera i ministra aktywów państwowych.

12  Wiceminister Adam Gawęda
na Barbórce kopalni ROW
Wiceminister aktywów państwowych 
i pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji 
górnictwa gościł na akademii w rybniku.

14 Barbórka 2019
Fotorelacja.

17 PGG Family 
Oferta dla pracowników PGG S.a. i ich rodzin.

24 Nowoczesne rozwiązanie
Charakterystyka wysokowydajnych
przodków w warunkach GZW.

26 Piknik technologiczny
Wesoła 2019
Nauka nie musi być nudna. a nowa wiedza 
i informacje w świecie, który zmienia się z sekundy 
na sekundę, są nam po prostu potrzebne. Po to, 
żeby mieć lepszą pracę, ciekawiej spędzać wolny 
czas lub po prostu żeby rozumieć to, co nas otacza.

28 Emocje, wysiłek, radość...
W hali „Skarpa” w bytomiu odbył się regionalny 
Turniej Piłki Nożnej dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej intelektualnie.

29 Dzieci z Ugandy potrzebują wsparcia!
„kiedy widzisz głodnego lub bezdomnego 
człowieka, a zwłaszcza dziecko i nie pomożesz 
mu, to tak jakbyś skazywał go na śmierć…”.

30 Metafora targowiska
Felieton księdza brząkalika. 

31 Anatomia pamięci
To tytuł wystawy prac krzysztofa Grzondziela, 
znanego rysownika, malarza i grafika, które 
można oglądać w siedzibie Śląskiego Centrum 
Wolności i Solidarności przy kopalni „Wujek” 
w katowicach.
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36 Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy
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Chcemy, żeby górnicy w  pracy pamięta-

li, że na górze ktoś na nich czeka. Dlate-

go ważne, by pracowali bezpiecznie i mogli spo-

kojnie wrócić do swoich bliskich – mówi dy-

rektor Działu bHP i  Szkoleń PGG Grzegorz 

Ochman o  jednym z najnowszych projektów: 

120-elementowych puzzlach PGG do układa-

nia przez dzieci i dorosłych.

– Chodzi o to, aby pracownicy, przychodząc do 

domu z takimi puzzlami, usiedli z dziećmi i przy 

kultura

Górnośląska Barbórka ma stronę na Facebooku

BarBórka

Wizyty w przedszkolach i szkole podstawowej

Witrynę społecznościową o śląskich bar-

bórkach uruchomiło na Facebooku za-

brzańskie Muzeum Górnictwa Węglowego, za-

chęcając do przesyłania zdjęć, filmów i informa-

cji, które pokażą światu, jak obchodzimy to je-

dyne w swoim rodzaju górnicze święto.

W 2018 r. Górnośląską barbórkę wpisano ofi-

cjalnie na polską, krajową listę dziedzictwa kul-

turowego UNESCO.

Już w dniu uruchomienia strona jest dyna-

miczna i wiele wskazuje, że będzie się szybko 

rozrastać. Co jakiś czas pojawiają się na niej ko-

lejne, nowe informacje.

Przed rokiem barbórka – przypomnijmy – sta-

raniem muzealników z Zabrza wpisana została 

na krajową listę niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego w ramach światowej akcji UNE-

SCO. Teraz powstała na Facebooku specjalna 

strona społecznościowa, aby każdy mógł włą-

czyć się w obchodzenie barbórki i pochwalić się 

tym przed milionami użytkowników.

Dobrym duchem przedsięwzięcia jest dr be-

ata Piecha-van Schagen, redaktor naczelna 

Wydawnictwa Muzeum Górnictwa Węglowego, 

koordynująca projekty naukowe muzeum oraz 

uznana badaczka kultu św. barbary.

Pomysłodawcy dopowiadają, że utworzenie 

profilu na Facebooku jest jednym ze sposobów 

wypełnienia zobowiązania złożonego przed ro-

kiem, przy wpisywaniu barbórki na krajową listę 

dziedzictwa UNESCO, do ochrony i propagowa-

nia tej dorocznej górniczej uroczystości.

W okresie okołobarbórkowym, jak co roku, pracownicy kopalń 

oraz Centrali Polskiej Grupy Górniczej odwiedzali przedszkola, 

opowiadając najmłodszym o pracy w górnictwie.

Wizyty odbyły się w placówkach współpracujących z PGG, m.in. w 

rudzie Śląskiej czy Jaworznie, a także wielu mniejszych miejscowo-

ściach regionu oraz poza nim. 

Największe wrażenie na dzieciach zrobiły mundury górnicze oraz ak-

cesoria i eksponaty, które przynieśli pracownicy PGG - nie zabrakło 

górniczego czako, masek ochronnych, stoperów do uszu, hełmów  i in-

nych rekwizytów.

Dzieci dostały podarunki: cukierki, miniaturki górniczego czako oraz 

książeczkę pt. „barbórka Tosi”.

Pogadanki urozmaicono również pokazami slajdów z górnikami przy 

pracy. Dzieci z zainteresowaniem słuchały opowieści o wydobyciu wę-

gla pod ziemią, nie bojąc się przy tym zadawać pytań.

fakty • liczby • wydarzenia
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Bhp  

Puzzle o bezpiecznej pracy
wspólnym układaniu opowiedzieli o  tym, jak 

wygląda ich praca, jakie niebezpieczeństwa ze 

sobą niesie – mówi agnieszka Copa, autorka 

pomysłu. Puzzle przygotowano w  5 wersjach 

obrazkowych. Ilustracje wybrano po analizie 

przyczyn wypadków w kopalniach. Przestrze-

gają przed dotykaniem przewodów elektrycz-

nych, upadkiem przez nieuwagę, nierozważ-

nym korzystaniem z  telefonów komórkowych 

i  przekraczaniem taśmociągu w  niedozwolo-

nych miejscach.
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Postęp w technologiach stosowanych w codziennych gadżetach nabiera tempa. Dziś zegarek 

nie jest już prostym urządzeniem do wskazywania czasu. Dzięki urządzeniu noszonemu na 

nadgarstku możemy nadal dowiedzieć się, która godzina, ale także wysłuchać ulubionej muzyki, 

odebrać rozmowę telefoniczną, przeczytać i odpisać na SMS. Dzięki smartwatchowi możemy do-

kładnie mierzyć naszą aktywność fizyczną – zegarek zliczy liczbę kroków, automatycznie rozpo-

zna rodzaj treningu. Większość modeli jest wodoodporna – można więc z nim pływać. Jeżeli znu-

dzi się nam wygląd tarczy zegarka, możemy z internetu pobrać inną – bardziej atrakcyjną. Zega-

rek przeanalizuje także jakość naszego snu – poda nam czas w rozbiciu na poszczególne fazy. Je-

żeli zbyt długo będziemy pozostawać w spoczynku, zegarek automatycznie przypomni nam o po-

trzebie ruchu, sugerując przy tym stosowne ćwiczenia. Urządzenie stale monitoruje pracę naszego 

serca, wysyłając ostrzeżenia w przypadku anomalii. Niektóre modele potrafią zdiagnozować np. 

nagły upadek lub inny niebezpieczny incydent i wezwać pomoc.

Większość modeli posiada wbudowany moduł GPS i aplikacje umożliwiające nawigację bez po-

trzeby używania telefonu. Ostatnio pojawiły się modele z opcją karty e-sim, co znacznie zwiększy 

ich funkcjonalność.

skat

Barbórkowy turniej w „Halembie”

Pasjonaci „śląskiego brydża” rozegrali w tym roku w rudzie Śląskiej 

barbórkowy Turniej Skata o Puchar Prezesa Polskiej Grupy Górniczej.

Turniej odbył się w sobotę 30 listopada w hali sportowej przy ul. kłod-

nickiej w  Halembie. Nad sprawną organizacją czuwali gracze z  sekcji 

skatowej Tuzy (zrzeszeni w Polskim Związku Skata), a sportowo-karcia-

nym zmaganiom – obok PGG – patronowali górniczy związkowcy z ko-

misji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność z  kopalni „Halemba” oraz 

krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki Solidarności.

Pojedynek rozegrano w dwóch seriach po 48 rozdań. Nagrodą dla naj-

lepszych – prócz pucharów i  upominków od sponsorów turnieju – był 

tradycyjny barbórkowy poczęstunek dla wielbicieli najbardziej śląskiej 

gry w karty.

fakty • liczby • wydarzenia
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technologie

Zegarek zagra i wskaże drogę
siersza

Wyburzono chłodnię

Na terenie Elektrowni Siersza wyburzono 

chłodnię kominową nr 4. Detonacja, któ-

ra trwała zaledwie 3,5 sekundy, poprzedzona 

była szczegółowymi pracami przygotowawczy-

mi. W tym czasie w płaszczu chłodni wywierco-

no ponad 3 tys. otworów, w których umieszczo-

no ładunki o masie od 50 do 100 gramów każ-

dy. Łączna waga ładunków potrzebnych do po-

walenia 1830,69 m sześc. żelbetu ważącego 4,5 

tys. t wyniosła dokładnie 217,25 kg.

Wyburzenie wybudowanej w  latach 60. ub. 

wieku chłodni jest wynikiem wyłączenia z  eks-

ploatacji bloku nr 4  (klasa 120 MW), który 

z  uwagi na zastosowaną technologię nie speł-

niał norm środowiskowych, a jego modernizacja 

nie była możliwa. Chłodnia, wyłączona z  eks-

ploatacji w 2006 r. ze względu na zły stan tech-

niczny oraz postępującą degradację, została za-

kwalifikowana do likwidacji poprzez wyburzenie.
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barbórka 2019

Minister Jacek Sasin na Barbórce 
w kopalni „Piast-Ziemowit”
- Chcę wyraźnie powiedzieć, że rząd nie zmienia swojej polityki wobec górników i górnictwa. Wykorzystanie 
węgla i opieranie się na tym bogactwie nie stoi w sprzeczności z działaniami na rzecz ochrony klimatu. Pomogą 
nam w tym nowe technologie – mówił Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych, podczas 
akademii barbórkowej w kopalni „Piast-Ziemowit” w sobotę, 30 listopada.

M
inister aktywów państwowych 
wziął udział w  uroczystościach 
barbórkowych w  kopalni Polskiej 
Grupy Górniczej. Premier rządu 
udał się natomiast do Katowic, aby 

uczestniczyć w akademii barbórkowej PGG.
– Polskie górnictwo węgla kamiennego 

to przede wszystkim człowiek. Ten, który 
świtem zjeżdża do kopalni, ten, który dba 
o jego bezpieczeństwo, ten, który dostarcza 
mu maszyny, ten, który planuje. Słowem, 
to twardzi i dumni ludzie. Za to wszystko 

– Jesteśmy krajem, który chce i  potra-
fi korzystać z  własnych zasobów natural-
nych – podkreślił minister. – Chcę wyraź-
nie powiedzieć, że rząd nie zmienia swojej 
polityki wobec górników i górnictwa. Wy-
korzystanie węgla i  opieranie się na tym 
bogactwie nie stoi w sprzeczności z działa-

Wam dziękuję – powiedział w przemówie-
niu do górników kopalni PGG „Piast-Zie-
mowit” Jacek Sasin.

Zapewnił, że „polskie górnictwo węglowe 
było i będzie jednym z podstawowych sekto-
rów gospodarki współdecydujących o bezpie-
czeństwie energetycznym państwa”.

– Rząd nie zmienia swojej polity-
ki wobec górników i górnictwa. 
Wykorzystanie węgla i opieranie 
się na tym bogactwie nie stoi 
w sprzeczności z działaniami na 
rzecz ochrony klimatu. Pomogą 
nam w tym nowe technologie. 
 Jacek SaSin , 

wicepremier i minister  

aktywów państwowych
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niami na rzecz ochrony klimatu. Pomogą 
nam w tym nowe technologie – dodał z na-
ciskiem.

Wicepremier Jacek Sasin ocenił, że 
„główne zadania dla górnictwa w najbliż-
szych latach to: poprawa efektywności, fi-
nansowanie inwestycji, obniżanie kosz-
tów, dostosowanie produkowanego węgla 
do potrzeb rynku oraz stabilizacja sprze-
daży”. Temu mają służyć inwestycje w tym 
roku i  przyszłym. W  2019 r. inwestycje 
w  górnictwie wyniosły 4,2 mld zł. Inwe-
stycje te będą kontynuowane w  2020 r. 
W  skali całego sektora będzie to przede 
wszystkim pogłębianie szybów oraz rozbu-
dowa poziomów wydobywczych. Rozpocz-
nie się również budowa kopalń w ramach 
uzyskanych koncesji. Dzięki zacieśnieniu 
współpracy z ośrodkami naukowo-badaw-
czymi planuje się wdrażanie innowacyj-
nych rozwiązań oraz lepsze wykorzysta-
nie maszyn i urządzeń górniczych – poin-

ły pozostawione same sobie. Ludzie tutaj 
oczekują na naszą pomoc, rozwój i  szansę 
na pomyślną przyszłość jego mieszkańców 
– powiedział minister w  kopalni „Piast- 
-Ziemowit”.

Jacek Sasin zaznaczył, że „dla rządu gór-
nictwo i górnicy nadal są priorytetem”.

– W  Polsce węgiel stanowi podstawę bi-
lansu energetycznego. Opieranie się na 
tych zasobach bezpieczeństwa energetycz-
nego nie stoi w sprzeczności z ochroną kli-
matu. Jestem przekonany, że właśnie wy-
korzystanie nowych technologii sprawi, że 
będziemy mogli nadal korzystać z tego stra-
tegicznego surowca, wykorzystując jego 
walory energetyczne i  chemiczne oraz do-
stępność – powiedział wicepremier, mini-
ster aktywów państwowych Jacek Sasin.

Zdaniem wicepremiera rozwój sektora 
węglowego to przede wszystkim wdraża-
nie innowacyjnych rozwiązań. W  górnic-
twie innowacje to przyszłość. Nowoczesne 
rozwiązania mają wspierać proces wydo-
bycia i takie wykorzystanie węgla, by w jak 
najmniejszym stopniu był on uciążliwy dla 
środowiska. Jednak podstawowym celem 
jest zapewnienie bezpieczeństwa energe-
tycznego kraju, zwłaszcza że z każdym ro-
kiem rośnie zapotrzebowanie na energię 
elektryczną zarówno w przemyśle, jak i go-
spodarstwach domowych.

– Polski sektor górnictwa węgla kamien-
nego przeszedł znaczącą transformację. 
Ostatnie 4 lata przyniosły wiele zmian 
organizacyjnych i  strukturalnych. Ma-
jąc świadomość ograniczeń klimatycznych 
i społecznych, nadal musimy czynić stara-
nia, aby polskie górnictwo było efektywne, 
a  jego funkcjonowanie uzasadnione rów-
nież ekonomicznie – ocenił wicepremier 
Jacek Sasin.

formował wicepremier, minister aktywów 
państwowych.

Ustosunkował się również do problemów 
wynikających dla górnictwa z wymagającej 
polityki klimatycznej Unii Europejskiej:

– Rozmawiamy z  Komisją Europejską 
w  sprawie wsparcia dla regionów górni-
czych, by takie miejsca jak Śląsk nie zosta-
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Wiceminister Adam Gawęda  
na Barbórce kopalni ROW
– Nie pytajmy, co po węglu, ale co obok węgla i co z węgla możemy wykorzystywać! – mówił adam Gawęda, 
wiceminister aktywów państwowych i pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa, który gościł we 
wtorek 3 grudnia na głównej akademii barbórkowej kopalni rOW w rybniku.

W
  Teatrze Ziemi Rybnickiej kie-
rownictwo Polskiej Grupy Gór-
niczej reprezentowali Tomasz 
Rogala – prezes PGG, i Andrzej 
Paniczek – wiceprezes ds. fi-

nansowych PGG. Wśród gości byli też par-
lamentarzyści: senatorowie Ewa Gawęda 
i  Wojciech Piecha oraz posłowie Krzysz-
tof Gadowski, Teresa Glenc, Marek Krzą-
kała i  Grzegorz Matusiak. Przybyli samo-
rządowcy z  Piotrem Kuczerą – prezyden-
tem Rybnika, starostowie powiatu rybnic-
kiego i  wodzisławskiego, władze Ryduł-
tów, Radlina, Pszowa, Gaszowic, Marklo-
wic i Świerklan, radni miejscy. Zaproszono 
kadrę i kierownictwa zakładów górniczych 
(w  tym byłych dyrektorów nieistniejących 
już rybnickich i wodzisławskich kopalń, jak 
„Anna”, „Rymer”, „1 Maja” i tych działają-
cych obecnie w  strukturze ROW: „Chwa-
łowice”, „Jankowice”, „Marcel” i  „Ryduł-
towy”), przedstawicieli nadzoru górnicze-
go, uczelni wyższych, pedagogów ze szkół 
kształcących adeptów sztuki górniczej, 
związkowców z przewodniczącym Zarządu 
Regionu NSZZ Solidarność Dominikiem 
Kolorzem, duchowieństwo z  reprezentują-
cym metropolitę katowickiego abpa Wik-
tora Skworca proboszczem rybnickiej para-
fii św. Antoniego ks. Markiem Bernackim, 
przedstawicieli Wojska Polskiego, Policji, 
Państwowej Straży Pożarnej, Izby Przemy-
słowo-Handlowej w  Rybniku, firm i  insty-
tucji współpracujących z kopalnią ROW.

Minutą ciszy zebrani uczcili pamięć 
zmarłych kolegów, m.in. dwóch górników, 
którzy zginęli pod ziemią w  styczniu tego 
roku w Rydułtowach.

Wiceminister Adam Gawęda ocenił, że ko-
palnia ROW należy do najlepszych w  pol-
skim górnictwie. Uprzedził, że sektor górni-
czy stoi przed bardzo poważnymi wyzwania-
mi transformacji surowcowo-energetycznej.

Wiceminister odniósł się do zagrożeń 
płynących dla górnictwa z  polityki klima-
tycznej UE.

– Komisja Europejska i  wszystkie jej 
agendy wyraźnie dążą do tego, aby wy-
eliminować węgiel z przestrzeni surowco-
wej, ale wiemy, że nie jest to nasza droga. 
Będziemy chronili klimat i  środowisko, 
ale wiemy również, że transformacja su-
rowcowo-energetyczna musi być po pro-
stu uczciwa, sprawiedliwa i  solidarna. 
Solidarna w aspekcie wszystkich państw, 
nie tylko Europy, ale i  świata. Nie spo-
sób planować dziś przyszłości energetycz-
nej, nie patrząc na to, jak bardzo dużo 
emitują te wszystkie kraje, które nie speł-

– Musimy im sprostać. Nie powinniśmy 
mówić „kiedy będzie po węglu”. Musimy 
mówić o  sytuacji, jak obok węgla tworzyć 
nowe impulsy gospodarcze. I  jak razem 
z węglem tworzyć technologię, by stabilność 
sektora surowcowego i potencjał, który to-
warzyszy nam w  naszym regionie, były 
właściwie wykorzystywane. Jestem prze-
konany, że razem z wszystkimi, którzy od-
powiadają za górnictwo, będziemy w dro-
dze odpowiedzialnego dialogu kreślili pla-
ny na naszą przyszłość – mówił Adam Ga-
węda. Dodał, że dla górnictwa ważne są nie 
tylko wyniki makroekonomiczne, ale tak-
że aspekty społeczne, polityczne i prawne 
w szerokiej skali.
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niają rygorystycznych przepisów, a  któ-
re tak naprawdę eliminują konkurencyj-
ność naszej gospodarki. My głośno o tym 
mówimy, musimy powiedzieć o  tym tak-
że na ziemi rybnickiej i  wodzisławskiej, 
bo kopalnia ROW jest jedną z najlepszych 
w  naszym górnictwie. Musimy odpowie-
dzialnie tworzyć otoczenie prawne, aby 
nasz sektor mógł się dobrze rozwijać – wi-
ceminister Gawęda dodał, że ze wspar-
ciem okołogórniczych placówek nauko-
wych można odpowiedzialnie wytyczyć 
drogę dla górnictwa w  Polsce, aby było 
ono nie tylko ekonomicznie uzasadnio-
ne i  innowacyjne, ale także bezpieczne. 
Wśród projektów mogących pozwolić gór-
nictwu na funkcjonowanie przez wiele 
kolejnych pokoleń Adam Gawęda wymie-
nił m.in. produkcję wodoru i paliw przy-
szłości oraz zaangażowanie w sektor che-
mii przemysłowej.

Do serdecznych życzeń i  podziękowań 
dla górników dołączył w  swym przemó-
wieniu Tomasz Rogala – prezes PGG. 
Przypomniał słowa premiera Mateusza 
Morawieckiego, który w  sobotę na aka-
demii barbórkowej w Katowicach zapew-
nił o  ważnej pozycji węgla kamiennego 
w Polsce i potwierdził olbrzymi, perspek-

stać szanse, które one niosą – zaakcento-
wał prezes PGG, dziękując pracownikom 
za wykazanie się ogromną odpowiedzial-
nością za firmę, miejsca pracy i rodziny.

Dyrektor kopalni Jacek Kowalczuk pod-
kreślił, że dobre wyniki ROW (9,3 mln t 
węgla wydobytego w  tym roku) zawdzię-
czyć należy odpowiedzialnej załodze 12 
tys. pracowników w  czterech ruchach 
wydobywczych. Zapowiedział ich dalsze 
scalanie ze sobą i inwestycje (w tym roku 
po raz pierwszy przekroczyły one w ROW 
sumę 400 mln zł). Ważniejsze przedsię-
wzięcia to m.in. zabudowa centralnej kli-
matyzacji („Marcel”, „Jankowice”), łą-
czenie na poz. 700 „Jankowic” z „Chwa-
łowicami”, modernizacja dwóch kombaj-
nów przodkowych, przenośników i trans-
portu pod ziemią. W ruchu „Chwałowice” 
trwa m.in. drążenie wyrobiska na poz. 
799 dla udostępnienia partii 15 mln t wę-
gla w  części III wschodniej, wykonanie 
przekopu pochyłego dla odstawy urobku. 
Ruch „Jankowice” przygotowuje poz. 880 
i drąży szyb VIII z wlotami na poz. 1070. 
Ruch „Marcel” wykonuje przekop do po-
kładu 507 na poz. 920, rozpoczyna też 
drążenie przekopu wentylacyjnego do po-
kładów poniżej 830 m. Ruch „Rydułtowy” 
zakończył budowę objazdu transportowe-
go na poz. 1150, drąży chodnik na poz. 
1200.

– Wszyscy związaliśmy przyszłość na-
szą i  naszych rodzin z  kopalnią ROW – 
mówił Jacek Kowalczuk, dziękując zało-
dze za odpowiedzialne podejście do na-
potykanych problemów, kierownictwu 
Polskiej Grupy Górniczej za akceptację 
inicjatyw kopalni zespolonej, nadzorowi 
górniczemu – za działania na rzecz bez-
pieczeństwa, środowisku naukowemu, 
duszpasterzom i  samorządowcom – za 
wsparcie i współpracę.

Podczas uroczystości wyróżniających 
się pracowników kopalni ROW uhono-
rowano medalami i odznaczeniami pań-
stwowymi oraz branżowymi. Odbyła się 
także podniosła ceremonia wręczenia 
przez Stare Strzechy szpad górniczych, 
które zgodnie z  pradawną tradycją sym-
bolizują szlachectwo, honor i  wolność 
osób przynależących do stanu górnicze-
go. Od pierwszych dekad XIX w. na zie-
miach polskich szpada jest też atrybu-
tem wyższych urzędników i nadzoru gór-
niczego.

tywiczny potencjał przemysłowy regio-
nu. Lider Polskiej Grupy Górniczej pod-
kreślił kluczowe znaczenie produkowa-
nego surowca dla bezpieczeństwa ener-
getycznego kraju, zwrócił uwagę na gene-
rowanie przez górnictwo w Polsce ogrom-
nej wartości dodanej w  postaci finanso-
wania rynku, technologii, przemysłu ma-
szynowego, nauki, wkładów do budże-
tu publicznego, tworzenia i  utrzymywa-
nia dużej ilości atrakcyjnych miejsc pra-
cy. Zaznaczył, że transformacja nie może 
polegać na prostej zamianie na podob-
ną liczbę innych miejsc pracy, ale musi 
uwzględnić ich jakość i wartość. 

– Ze względu na wymagającą wizję UE 
w  stosunku do węgla musimy pamię-
tać o  tym łańcuchu wartości i  wiedzieć, 
jak go zachować. Jak zmienić sektor, nie 
krzywdząc nikogo i  nie dopuszczając do 
ubóstwa oraz wykluczenia ludzi, za któ-
rych jesteśmy odpowiedzialni – mówił 
Tomasz Rogala. Opisał m.in. nowocze-
sne projekty rozwojowe firmy w  obsza-
rach karbochemii, czystej energii, gospo-
darki w obiegu zamkniętym (np. budowę 
instalacji fotowoltaicznych na obiektach 
kopalń PGG i  nieużytkach-hałdach po-
górniczych).

– To właśnie dowody na to, że jesteśmy 
otwarci na zmiany i  chcemy wykorzy-

– Nie pytajmy, co po węglu, ale 
co obok i co z węgla możemy wy-
korzystywać! Dziękuję wszystkim, 
od górnika w ścianie i w przodku, 
przez oddziały pomocnicze, po 
kierownictwo kopalni.  

adaM Gawęda, 

wiceminister aktywów państwowych  

i pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa
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BARBÓRKA 2019
Tradycyjnie, jak co roku, pracownicy Polskiej Grupy Górniczej obchodzili uroczyście swoje święto – 
barbórkę. W kopalniach odbyły się okolicznościowe akademie, górnicy uczestniczyli w obiadach jubilackich, 
odprawiono uroczyste msze święte. Wyróżniający się pracownicy otrzymali odznaczenia i stopnie górnicze. 
Przez osiedla górnicze przemaszerowały orkiestry przypominające mieszkańcom o tym radosnym święcie.
Tak to wyglądało w obiektywie naszych obserwatorów…
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uroczysta akademia barbórkowa w kopalni 
„Bolesław Śmiały” (obok)

Wręczenie honorowych szpad górniczych 
w kopalni „Bolesław Śmiały” (u góry)

Wręczenie honorowych szpad górniczych 
w kopalni  „Ruda” (u góry)

uroczysta msza święta dla górników  
kopalni „Ruda” (obok)
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Złożenie kwiatów pod pomnikiem 
poświęconym górnikom poległym w stanie 
wojennym w kopalni „Wujek” (obok)

Msza święta w intencji górników kopalni 
„Wujek” (na dole, z lewej)

Akademia barbórkowa w kopalni „Wujek”  
(na dole, z prawej)
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barbórka 2019

Msza święta w intencji górników kopalni 
„Murcki-Staszic” i ich rodzin (u góry)

Podczas uroczystości zagrała orkiestra  
kopalni „Murcki-Staszic” pod batutą  
Grzegorza Mierzwińskiego (obok)

uroczystości barbórkowe w cechowni  
kopalni „Sośnica” (obok)

uroczysta msza święta w intencji górników 
kopalni „Mysłowice-Wesoła” (obok)

Wizyta górników kopalni  
„Mysłowice-Wesoła” w miejscowym  

przedszkolu (poniżej)
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• Rowerowo z BIKE MOTO CENTER
• Odświeżona oferta PLUS WAKACJE

• Sylwester w Termach Chochołowskich
• RENAULT w PGG Family
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Rowerowo 
z BIKE MOTO CENTER

BIKe MOTO cenTeR jeST nOWyM PARTneReM PGG FAMIly. SIeć STAcjOnARnycH SAlOnóW ROWeROWO-MOTORyZAcyjnycH 

ORAZ SKleP InTeRneTOWy WWW.BIKeMOTOcenTeR.Pl OFeRują ATRAKcyjne RABATy nA ROWeRy MARKI ROMeT ORAZ ARKuS, 

jAK RóWnIeż POZOSTAły ASORTyMenT Z WyBRAnycH GRuP. 

ROZMOWA Z TOMASZeM BRyK, DyReKTOReM DS. ROZWOju SIecI HAnDlOWej BIKe MOTO cenTeR 

PaMiętaJ! 
Bike Moto center udziela uczestnikom PGG Family 
dodatkowo: 
• 10% rabatu od cen rowerów marki ROMET (bieżąca 
kolekcja);
• 5% rabatu od ceny promocyjnej rowerów marki 
ROMeT (starsze kolekcje);
• 5% rabatu od cen rowerów marki ARKUS; 
• 5% rabatu na pozostały asortyment z grup 
materiałów: akcesoria, odzież, obuwie, fitness, 
skating, sport; dostępny w BIKe MOTO cenTeR.

Szczegóły na stronie internetowej: www.pggfamily.pl 
zakładka SPORT/bikemotocenter

styczeń 2020 PGG Magazyn

czy przekornie zima to dobry moment na dobór roweru?

Trend i użytkowanie roweru w ostatnim czasie mocno się zmieniły. Spo-

wodowane jest to m.in. zmianą klimatu – zima zaczyna się później, 

a kończy wcześniej. Zdrowy styl życia, dostęp do odzieży, która pozwa-

la na jazdę w  każdych warunkach pogodowych wszystko to sprawia, 

że jeździmy częściej, praktycznie przez cały rok. aktualnie rowerami, 

które sprawdzają się w warunkach jesienno-zimowych, są gravele, i tu 

w naszej ofercie graveli można znaleźć m.in. model aspre 2 marki ro-

met. Pamiętajmy też, że zima to mniej intensywny czas, również w skle-

pach. Mamy więc więcej czasu na podjęcie decyzji zakupowej, a sprze-

dawca może poświęcić nam więcej czasu. Możemy więc spokojniej po-

rozmawiać, uzyskać fachową poradę, opowiedzieć o  naszych oczeki-

waniach i preferencjach. Jeszcze bardzo ważna rzecz, która może za-

chęcić do zakupu:  zimą następuje zmiana kolekcji ze starej na nową, 
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a starsze modele są przeceniane, co stwarza 

świetną okazję do zakupu wymarzonego mo-

delu w niższej cenie od katalogowej. aktual-

nie w salonach bike Moto oferujemy rabaty 

za poziomie nawet do 40%. 

jak przy wyborze idealnego roweru może 

nam pomóc pracownik BIKe MOTO cen-

TeR?

Przede wszystkim klient musi odpowiedzieć 

sobie na pytanie, do czego rower będzie mu 

służył. 

Czy do codziennych dojazdów do pracy, do 

jazdy sportowej, na wycieczki długie czy 

weekendowe wyjazdy. W  jakich warunkach 

będzie eksploatowany nasz rower? Po asfal-

cie, na bezdrożach, a może tylko po górach? 

Dokładne doprecyzowanie pomoże pracow-

nikowi bike Moto zrozumieć potrzebę klien-

ta – a co za tym idzie – dobrać odpowiedni 

typ roweru. Wychodząc naprzeciw potrzebie 

klienta, w  naszych salonach wyznaczone są 

strefy do jazdy na rowerze, klient ma możli-

wość jazdy testowej. Często klient już po prze-

jechaniu się stwierdza – tak tego szukałem. 

Po wyborze konkretnego już modelu pracow-

nik dobiera rozmiar ramy. Odpowiedni dobór 

ramy ma znaczący wpływ na komfort jazdy. 

Po wyborze roweru zawsze oferujemy dodat-

ki – podpórkę, koszyk na bidon, bidon, lamp-

ki, licznik, zamknięcie, mocowanie na telefon, 

klucze, saszetkę podsiodłową. W  sklepach 

bike Moto wszystkie dodatkowe akceso-

ria montowane są przez serwisantów 

w cenie zakupu roweru. 

Idealny prezent dla rowerzy-

sty? 

W doborze idealnego prezen-

tu dla osoby, która jeździ na 

rowerze, zawsze główny pro-

blem tkwi w  określeniu po-

trzeb obdarowywanej osoby. 

W naszych punktach znajduje się 

jednak wiele neutralnych pomysłów 

na prezent, które bez względu na bu-

dżet mogą sprawić komuś wiele radości. Po-

mysłem na prezent mogą być dodatki do ro-

weru typu lampki, liczniki, klucze serwisowe, 

pompka, GPS rowerowy czy np. bon do serwi-

su rowerowego na gruntowny przegląd rowe-

ru :) Idealnym prezentem jest również nowy 

strój kolarski, okulary czy profesjonalny kask.
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Odświeżona oferta 
PLUS WAKACJE 

ZnAne I luBIAne BIuRO PODRóży PluS WAKAcje ODŚWIeżyłO OFeRTę SKIeROWAną 

DO ucZeSTnIKóW PGG FAMIly. 

Oferta licznych hoteli klubowych zaspokoi potrzeby każdego turysty. Ciekawe wycieczki lo-

kalne, animacje dla dzieci oraz inne atrakcje to specjalność tego biura podróży. Ponadto wy-

kwalifikowany personel zapewni przyjemne spędzenie wakacji w Grecji, Chorwacji, bułgarii czy 

Hiszpanii. a dla tych, którzy wolą sami zarządzać czasem, przygotowano szeroki wachlarz 

obiektów na dojazd własny.

Z plUS wakacje podróżować można autokarem z takich miast, jak katowice, kraków, Łódź, 

bielsko-biała, Częstochowa, Opole, Warszawa czy Wrocław. Obsługiwane są również  trzy 

największe lotniska w Polsce: kraków-balice, Warszawa Chopina (Okęcie) oraz Warszawa-Mo-

dlin. 

Zima to dobry moment na wybór kierunku letnich wojaży!

PaMiętaJ! 

W Plus Wakacje na uczestników 
PGG Family czeka 15% rabatu dla 
ofert wypoczynku dostępnych 
na stronie www.pluswakacje.pl 
oraz specjalne dedykowane oferty 
dostępne na stronie:
www.pluswakacje.pl/pggfamily 

Szczegółowych informacji udziela 
Izabela Stanicka:
e-mail: pggfamily@pluswakacje.pl
tel. +48 662 928 926
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B
iorąc pod uwagę zmniejszający się z roku na rok stan ilościo-
wy załogi kopalń, co wpływa na ograniczoną ilość drążonych 
chodników na poszczególnych kopalniach, niezwykle ważne 
jest, aby uruchomione do drążenia przodki były przodkami 

wysokowydajnymi. Przodek taki powinien wydrążyć miesięcznie 
powyżej 300 m wyrobiska i aby to było możliwe, należy powiązać 
ze sobą szereg czynników, z których najważniejsze oprócz dobrej 
organizacji pracy to optymalna ilość załogi, odpowiednie umaszy-
nowienie, urządzenia małej mechanizacji oraz logistyka.

Brygada przodkowa powinna składać się z  pięciu pracowni-
ków, z których przodowy i kombajnista są zaangażowani w urabia-
nie, natomiast pozostała trójka przygotowuje materiał do zabudo-
wy przodka oraz wraz z przodowym i kombajnistą budują odrzwia 
obudowy chodnikowej. Dodatkowo na zmianie powinni być za-
trudnieni: cieśla, ślusarz i elektryk, którzy zajmują się bieżącym 
utrzymaniem ruchu, dwóch pracowników zajmujących się trans-
portem obudowy do przodka oraz pracownicy obsługujący prze-
nośniki taśmowe z rejonu drążonego chodnika. Przodek taki po-
winien być obłożony do drążenia na trzy lub cztery zmiany oraz 
jedną zmianę remontowo-konserwacyjną, na której prowadzi się 
wydłużanie przenośnika taśmowego, zabudowę rurociągów i trasy 
kolejki spalinowej podwieszanej za postępem przodka oraz bieżą-
cą konserwację maszyn i urządzeń.

W celu skrócenia czasu urabiania calizny do zabudowy kolej-
nych odrzwi obudowy należy zastosować wysokowydajne kombaj-
ny chodnikowe o dużej mocy typu AM-75 czy MR-340. Kombaj-
ny takie wypuszczają na odstawę duże ilości urobku, więc powin-
ny współpracować z  zespołem podajników taśmowych. Krótszy 
z  nich, ok. 9 m, współpracuje z  kombajnem, natomiast dłuższy, 
podwieszony nad trasą przenośnika taśmowego, powinien mieć 
długość min. 60 m, aby wydłużanie przenośnika taśmowego odby-
wało się co 2-3 dni. Za podajnikami taśmowymi, a nad trasą prze-
nośnika taśmowego powinien być podwieszony zespół aparaturo-
wy służący do zasilania w energię elektryczną pracujące w przod-
ku maszyny i  urządzenia. Wentylacja powinna być kombinowa-
na z  tłoczącym wentylatorem dwubiegowym, lutniami o  średni-
cy Ø1200 wraz z lutnią wirową, lutnią zasobnikową oraz odpyla-
czem mokrym lub suchym, zabudowanym za kombajnem chodni-
kowym. Aby zapewnić załodze optymalne warunki klimatyczne 
w przodku, należy zastosować urządzenia chłodzące. 

Chcąc usprawnić prace wykonywane w  przodku oraz skrócić 
czas zabudowy odrzwi obudowy chodnikowej, należy zastosować 

W dobie coraz nowocześniejszych i wydajniejszych kompleksów ścianowych, a co za tym idzie coraz większych 
miesięcznych postępów ścian, istotnym problemem w GZW staje się rozcięcie robotami przygotowawczymi 
na czas kolejnych pokładów i rejonów wydobywczych. 

Charakterystyka wysokowydajnych 
przodków w warunkach GZW
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cZY wiedZiaŁeŚ, Że… 

Promieniowanie kosmiczne przenika do górotworu kopalni. 

badania przeprowadzone na początku XX w., podczas lotu 

balonem, ujawniły zmienność siły promieniowania w zależ-

ności od wysokości. Zaczęto zastanawiać się, jaki jego po-

ziom przenika w głąb Ziemi. W Polsce również podjęto próbę 

pomiaru i  koncepcja okazała się trafna. badania zostały 

przeprowadzone w kopalni Soli w Wieliczce. Promieniowanie 

przenika przez skorupę ziemską, a jego siła uzależniona jest 

od otoczenia oraz głębokości dokonywanych pomiarów. Sól 

ma większe zdolności izolacji w porównaniu do iłów, a niższe 

pokłady przejawiały mniejsze wartości promieniowania niż 

wyższe. 

W każdej sekundzie przez ludzkie ciało przechodzi kilkadzie-

siąt naładowanych cząstek promieniowania kosmicznego, 

niezależnie od wysokości nad lub pod poziomem morza, czy-

li również w  warunkach podziemnej eksploatacji górniczej. 

być może warto byłoby powtórzyć badania ilości promienio-

wania w nieczynnych już zakładach górniczych w celach na-

ukowo-badawczych. Należy zaznaczyć, że jest to naturalne 

zjawisko w naszym środowisku i  jest w stu procentach bez-

pieczne dla człowieka. 

urządzenia małej mechanizacji, takie jak zakrętarki hydraulicz-
ne, piły hydrauliczne czy wiertarki. Ze względu na fakt, że te urzą-
dzenia nie powinny być zasilane gorącym olejem z układu hydrau-
licznego kombajnu (gorący olej skraca żywotność uszczelnień), to 
przodek należy również wyposażyć w agregat hydrauliczny.

Niezwykle istotnym elementem w  drążeniu wyrobisk jest lo-
gistyka i  to zarówno dotycząca materiałów, jak i  pracowników. 
W tym celu załogę należałoby dowozić w rejon drążonego chod-
nika kolejkami spalinowymi podwieszanymi, a dworce osobowe 
powinny być zlokalizowane do 500 m od czoła przodka. Logisty-
ka materiałów powinna być tak zorganizowana, aby każdy przodek 

G R Z e G O R Z  S TA n I K
–  k i e r o w n i k  d z i a ł u  g ó r n i c z e g o  w  k o pa l n i  „ r u d a”  r u c h  „ h a l e m b a”  

był wyposażony w ciągnik manewrowy podwieszany, a stacja ma-
teriałowa, na której znajduje się zapas materiału na dobowy po-
stęp przodka, zlokalizowana do ok. 200 m od czoła przodka. 

Stosując powyższe wytyczne modelowych rozwiązań dla przod-
ków wysokowydajnych, możliwe jest osiągnięcie zamierzonego 
efektu postępu przodka. Jak do tej pory, niektóre pojedyncze ele-
menty już są stosowane, celem każdej kopalni PGG S.A. powin-
na być implementacja wszystkich z  przedstawionych rozwiązań 
w każdym drążonym przodku.
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PIKNIK TECHNOLOGICZNY 
WESOŁA 2019

c
hcąc pokazać kilka nieszablono-
wych rozwiązań w  dostępie do 
wiedzy, Śląskie Centrum Usług 
Wspólnych Sp. z  o.o. wzięło 
udział, jako jeden z  partnerów, 

w  tegorocznej edycji Dni Uczenia się 
Dorosłych – ogólnopolskiej akcji spo-
łecznej, która promuje uczenie się doro-
słych przez całe życie. Do akcji dołączy-
ła również Polska Grupa Górnicza S.A. 

W  wyniku połączenia chęci, kom-
petencji, zaangażowania oraz wieloletnie-
go doświadczenia w organizacji usług szko-
leniowych 9 października 2019 r. w Ośrod-
ku Szkolenia w Mysłowicach zorganizowa-
ny został PIERWSZY PIKNIK TECHNO-
LOGICZNY WESOŁA 2019. 

W tegorocznej edycji skoncentrowano się 
na modułach szkoleniowych oraz demon-
stracyjnych. Uczestnicy mogli w  praktyce 
zweryfikować swoje umiejętności z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy, biorąc udział 
w  ćwiczeniach z  zakresu podstawowych 
czynności resuscytacyjnych, z użyciem pro-
fesjonalnych fantomów ratowniczych. Pra-
cownicy Biura BHP oraz Zakładu Infor-
matyki i  Telekomunikacji PGG pomogli 

licznym ochotnikom zanurzyć się w  świat 
wirtualnej rzeczywistości. Zakładając spe-
cjalne gogle, używane w  PGG do szkoleń 
górników, mogli sprawdzić i  doświadczyć, 
na czym polega nauka wymiany elementów  
przenośnika taśmowego.

Dyrektor Departamentu Wsparcia HR 
PGG S.A. Andrzej Sączek poprowadził 
warsztat: Trudna sztuka zrozumienia, pre-
zentując zainteresowanym nowoczesne spo-
soby realizacji szkoleń, który w pełni zakty-
wizował uczestników. O  tym, jak pracować 
w  zespole, opowiadał i  wskazywał rozwią-
zania Krzysztof Broclawik ze Stowarzysze-
nia Konsultantów i  Trenerów Zarządzania 
MATRIK, prowadząc warsztat: Ludzie, gru-
py i  współpraca. Dużym zainteresowaniem 

cieszyła się również prezentacja dyrek-
tora Biura Innowacji i  Implementacji 
Nowych Technologii PGG S.A. Rafała 
Gąsiora, dotycząca czystych technolo-
gii węglowych. 

Chętni wzięli udział w turnieju ma-
dżonga – dalekowschodniej gry plan-
szowej. Zainteresowani pokazami na 
hali maszyn Ośrodka Szkolenia mogli 
obejrzeć prezentację działania wózka 
widłowego, w tym prowadzenia wyso-

kiego składu. 
Uczestnicy dopisali. W wydarzeniu wzię-

li udział uczniowie średnich szkół tech-
nicznych, pracownicy okolicznych firm i in-
stytucji oraz pracownicy i  kadra PGG S.A. 
Uczestnicy w różnym wieku, wykształceniu, 
doświadczeniu zawodowym czy zaintereso-
waniach spotkali się pod jednym dachem 
i wspólnie wzięli udział w tych samych pre-
zentacjach, pokazach i warsztatach. 

Wierzymy, iż cel imprezy, którym było 
uświadomienie, że nauka przez całe ży-
cie to obecnie tak naprawdę styl życia, zo-
stał osiągnięty. Liczymy, że spotkamy się 
z Wami na kolejnej edycji PIKNIKU TECH-
NOLOGICZNEGO  w przyszłym roku!

nauka nie musi być nudna. A nowa wiedza i informacje w świecie, który zmienia się z sekundy na se-
kundę, są nam po prostu potrzebne. Po to, żeby mieć lepszą pracę, ciekawiej spędzać wolny czas lub 
po prostu żeby rozumieć to, co nas otacza. 

NaUka
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mocji nie brakowało, zawodni-
cy i zawodniczki walczyli dziel-
nie. Bramki padały gęsto w „fil-
mowych” wręcz sytuacjach. 
Zmaganiom towarzyszył ży-

wiołowy doping pozostałych uczestników 
turnieju. Dzieci i młodzież wraz z  opieku-
nami bawili się świetnie i  choć czasami 
na boisku panował chaos, to zaangażowa-
nie małych piłkarzy było z pewnością dużo 
większe niż na zawodowych boiskach.

emocje, 
wysiłek, 
radość…

Już po raz koleJny w hali „Skarpa” 
w bytomiu odbył Się regionalny 
turnieJ piłki nożneJ dzieci 
i młodzieży niepełnoSprawneJ 
intelektualnie zorganizowany 
przez ośrodek rehabilitacyJno-
edukacyJno-wychowawczy polSkiego 
StowarzySzenia na rzecz oSób 
z upośledzeniem umySłowym  
– koło w bytomiu.

wydarzenie

Impreza rozrasta się z każdym rokiem, 
w czym olbrzymia zasługa Anny Dziąsko, 
szefowej ośrodka w  Bytomiu, oraz głów-
nego animatora imprezy – Eugeniusza 
Kuchty.

Dzieci niepełnosprawne radzą sobie do-
skonale w trudnych sytuacjach. Nie widać 
żadnej różnicy między tą grupą a w pełni 

sprawnymi rówieśnikami. Ze względu na 
swoją niedoskonałość potrzebują jednak 
więcej troski, więcej serca, więcej zaanga-
żowania wychowawców. Ten turniej daje 
im szansę zapomnienia choć przez chwilę 
o swoich słabościach i ułomności…

j A n  c Z y P I O n K A  
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Szczęść Boże!
Kochani, jesteśmy Wspólnotą Dobrego Sa-

marytanina. Nasza Wspólnota to organiza-
cja misyjna, która wspiera najbardziej po-
trzebujące dzieci w najbiedniejszych za-
kątkach świata, a szczególnie sieroty nie-
jednokrotnie zagrożone śmiercią głodową. 
Niesiemy pomoc żywnościową i medycz-
ną, wspieramy budowę sierocińców, szpita-
li, szkół, studni, itp. Niejednokrotnie dzięki 
naszemu wsparciu ratujemy życie sierotom.

Wspólnota Dobrego Samarytanina spon-
sorowała budowę Centrum Samarytań-
skiego w Bukanga, założonego przez sio-
strę Rut. W ciągu dwóch lat wybudowa-
liśmy tam trzy budynki sierocińca, gdzie 
schronienie znajdzie setka dzieci. Wybu-
dowaliśmy tam również szpital, dla skraj-
nie ubogich ludzi, którzy umierają często z 
braku podstawowej opieki medycznej, wy-
budowaliśmy kościół, ufundowaliśmy stud-
nię głębinową oraz wsparliśmy założenie 
gospodarstwa rolnego, które dostarcza po-
żywienie na stół sierocińca. Prowadzimy 
tam również „Adopcję Serca” osieroconych 
dzieci.

Obecnie Wspólnota razem z Ojcem Ba-
shoborą realizuje projekt budowy wioski 
dziecięcej dla osieroconych najmłodszych 
dzieci.

Obecnie mieszkają one  w zimnym, wilgot-
nym budynku, śpiąc i jedząc na podłodze.

Codziennie ich pokarmem jest mąka ku-
kurydziana zaparzona gorącą wodą i odro-
bina fasoli.

Nie zapominając o misji w Tanzanii, kie-
rujemy teraz naszą główną uwagę na misję 
o. Johna Bashobory w Ugandzie.

Ojciec Bashobora jest charyzmatykiem 
znanym na całym świecie, w tym także w 
Polsce. Prowadzi także działalność chary-
tatywną. Zapewnia utrzymanie najbied-
niejszym dzieciom i sierotom oraz budu-
je dla nich szkoły, internaty, szpitale. Ma 
pod opieką około 8 tys. dzieci, w większo-
ści sierot.

W czasie „Charyzmatycznego weekendu 
z ojcem Bashoborą” 22-23 września 2019 
roku w parafii św. Stanisława BiM w Ozo-
ne Park NY, charyzmatyczny kapłan spo-
tkał się ze Wspólnotą Dobrego Samaryta-
nina i powiedział nam, jakie projekty są te-
raz najbardziej potrzebne.

Do ojca Bashobory bardzo często poli-
cjanci przynoszą porzucone dzieci, nie-
mowlęta. Nie zawsze kapłan ma miejsce 
dla nich, wtedy dziecko oddawane jest do 
adopcji rodzinom ugandyjskim, które chęt-
nie przyjmują dzieci, z różnych powodów. 

Dzieci są bardzo często zmuszane do nie-
wolniczej pracy, sprzedawane do domów 
publicznych lub na organy do przeszcze-
pów. Aby uratować te bezbronne sieroty, 
trzeba wybudować dla nich sierocińce…

dzieci z Ugandy 
potrzebują wsparcia!

„kiedy widzisz głodnego lub bezdomnego człowieka, a zwłaszcza 
dziecko i  nie pomożesz mu, to tak jakbyś skazywał go na śmierć…” 

przelew bankowy:

odbiorca: Nativity blessed Virgin Mary 

Church 101-41 91st Street, Ozone Park, 

Ny 11416 USa

bank: Polish & Slavic FCU, 100 

McGuinness boulevard, brooklyn,  

New york 11222 USa 

SWIFT/bIC: PSFCUS33 (opcjonalnie: 

aba rTN banku: 226 082 022)

numer konta: 1337538 

tytułem: african Orphanage Charity

wpłaty przez paypal:

korzystając z odnośników na stronie 

http://goodsamaritans.pl/projekty/



K
iedy myślę o  Adwencie, to moim pierwszym skojarze-
niem jest roratni półmrok poranny, już coraz rzadszy, 
albo wieczorny tak trochę nieporadnie rozświetlany deli-
katnymi światełkami lampionów. I ten półmrok nieśmia-

ło rozświetlany prowokował, a może nawet wymuszał przynajmniej 
na początku Rorat jakieś wyhamowanie, zwolnienie kroków, spo-
wolnienie ruchów, wyciszenie głosów.

I w tym to porannym albo wie-
czornym roratnim półmroku wi-
dzę taką nieśmiałą adwentową 
zachętę do wyhamowania kro-
ków, spowolnienia ruchów i wy-
ciszenia głosów.

Niestety dziś to już mało kto 
tak odczytuje ten adwentowy 
półmrok.

Ten przedświąteczny, przed- 
bożonarodzeniowy czas to dobra 
okazja do popatrzenia, a  może 
wręcz odkrycia prawdy o  nas 
samych. Przez te odmieniane 
przez wszystkie przypadki, po-
wtarzane jak zaklęcia takie sło-
wa i  zwroty: gwiazdka, św. Mi-
kołaj, Merry Christmas, magia 
świąt, świąteczna promocja, bo-
żonarodzeniowy jarmark, han-
dlowa niedziela, Black Friday 
i  tak można by jeszcze wymie-
niać… I  jak kilka lat temu na-
pisał Paweł Nowakowski w  Magazynie Ludzi Zdrowo Myślących 
wyłania się z tego obraz człowieka bardziej lub mniej świadomie 
usytuowanego na... targowisku. A  ja dopowiem, nie jakiegoś tam 
anonimowego człowieka, konkretnego z  imieniem i nazwiskiem, 
mniej czy bardziej także moim czy Czytelników. 

Coraz bardziej prawdziwsze staje się stwierdzenie, że ta metafora 
targowiska doskonale wydaje się oddawać klimat przedświątecz-
nych ludzkich trosk. A ja znów dodam, nie jakichś tam ludzkich, 
a naszych trosk. Ma rację Pan Nowakowski, kiedy pisze, że tu idzie 
nie tylko o troski sprowadzone na poziom materii, zakupów i pre-
zentów. Za tym idzie coś więcej – pytanie o to, co winno być naj-
ważniejszą ludzką, naszą troską. Na targowisku wystawia się nie 
tylko towary, przedmioty, ale i pomysły, idee a nawet niekiedy lu-
dzi. To przyciąga, zmusza do patrzenia, słuchania, skłania do po-
wrotu – i w sensie dosłownym, ale i w myślach. Co więcej – pod-
świadomie narzuca nam swój język. Dochodzi do tego – jak zauwa-
żył Tischner – że człowiek staje się częścią owego targowiska, za-
czyna żyć jego rytmem, mówić jego językiem. 

Przyznam, że czytając to zacytowane zdanie ks. Tischnera, ciar-
ki przeszły mi po plecach. Tak, tak, i znów, to nie jakiś człowiek, 

to my, każdy z nas, mniej lub bardziej, staje się częścią tego targo-
wiska, zaczynamy żyć i żyjemy jego rytmem i mówimy już jego ję-
zykiem. 

Idąc dalej tropem ks. Tischnera, przywołam teraz fragment 
Jego adwentowej refleksji o ociężałości nadziei. Proszę posłuchać, 
może się przyda? „Ociężałość ducha”, „duchowe lenistwo”, „smu-
ta”, „melancholia”. A to wszystko daje się pokonać, w każdym ra-

zie są na to lekarstwa. Wystar-
czy „zapamiętać się” w  pracy, 
„ugrzęznąć” w  polityce, oddać 
się rozrywkom. Trzeba pozosta-
wić siebie na tym poziomie ist-
nienia, na którym nie ma chce-
nia (..) Trzeba stać się listkiem 
na ogromnym drzewie stworze-
nia. Jak liść jest rozrywany po-
dmuchami wiatru, tak człowiek 
może być „rozrywany” tym, co 
go bawi. Zwycięża ten, kto 
w porę znajduje rozrywkę. Och, 
ta cudowna radość rozrywki – 
radość, która stwarza pozory 
szczęścia. Tu przerwę ten cytat 
retorycznym pytaniem. Czy nie 
o to dziś przede wszystkim cho-
dzi? I  czy nie do tego ma pro-
wadzić i prowadzi to wszędobyl-
skie, nie tylko przedświąteczne 
zresztą, targowisko?

I dalej pisze ks. Tischner tak: 
Leśmian wynalazł piękne słowo: „dusiołek”. Dusiołek siada na 
piersiach człowieka, co sprawia, że człowiek „ani zipnie”. „Nie 
dość ci, żeś potworzył mnie, szkapę i wołka, / Jeszcześ musiał ta-
kiego zmajstrować Dusiołka?” (…) Ociężałość ducha jest choro-
bą woli. Wola nie chce chcieć. Lepiej jest człowiekowi nie chcieć 
niż chcieć. Ociężałość taka jest grzechem głównym – korzeniem 
wszystkich grzechów – jest grzechem przeciwko wszystkiemu, co 
przychodzi ku nam i  „chciałoby być chciane”. Tym, co przycho-
dzi ku nam i chciałoby być chciane, jest dobro. Ociężałość ducha 
w gruncie rzeczy nie chce dobra, nie chce szczęścia, nie chce rado-
ści. Zamiast dobra wystarczą jej (…) chwilowe wartości rozrywek, 
którymi się otacza. Zamiast szczęścia poprzestaje na przyjemno-
ściach płynących z  używania (…) świata. Otacza się śmiechem, 
który jest namiastką radości. Trzeba, by zawsze „było do śmiechu”.

Spróbujmy popatrzeć na ten trwający Adwent z  takiej właśnie 
perspektywy. Czy nie czujemy się w  nim, a  może i  nim ocięża-
li? A jeśli tak, to może właśnie dlatego, że skutecznie już omota-
nym tym targowiskiem już nawet nie chce nam się chcieć Bożo-
narodzeniowego Dobra – celowo pisanego z dużej litery – i ducho-
wo ociężali poprzestajemy już tylko na pozorach szczęścia i dobra. 
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P
race mogą szokować nieprzygotowanego widza, a wo-
skowa figura Wojciecha Jaruzelskiego – w  szczegól-
ności. Grafiki, których wspólnym mottem jest stan 
wojenny, są sugestywne, mocne w swoim bezkompro-
misowym przekazie. Autor nie pozostawia widza obo-

jętnym, każe mu wyraźnie się określić wobec pokazywanych zja-
wisk i wydarzeń. 

Krzysztof Grzondziel już dawno przyzwyczaił swoich fanów do 
tego, że jest artystą mocno zaangażowanym politycznie. Zawsze 
reagował bardzo silnie na represje, zakłamanie i  propagandę 
władz PRL-u. Pokazywał komunistyczną rzeczywistość w Polsce, 
w sposób sugestywny i bezkompromisowy.

„Artysta nadal z dużą pewnością prezentuje nam swoje obser-
wacje plastyczne, nie pozostawiając widzowi wątpliwości, że to on 
jako autor ma absolutną rację. Jego prace mają walor dokumen-
tu prowokującego do myślenia i zastanowienia. Posiadają siłę de-
maskatorską. Są pełne ironii i sarkazmu, a jednocześnie posiadają 
odrobinę melancholii i humoru. Sam artysta mówi, że trzeba mieć 
poczucie misji po to, żeby obserwować i rejestrować życie codzien-
nie” – czytamy we wprowadzeniu do jego najnowszej wystawy.

„Anatomia pamięci” będzie prezentowana w Śląskim Centrum 
Wolności i Solidarności do końca lutego 2020 r.

j A n  c Z y P I O n K A  

rubryka redagowana we współpracy ze 
ŚląSKIM cenTRuM WOlnOŚcI I SOlIDARnOŚcI
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Anatomia pamięci
To tytuł wystawy prac krzysztofa Grzondziela, znanego rysownika, malarza i grafika, które można oglądać 
w siedzibie Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności przy kopalni „Wujek” w katowicach. 

o autorze
krzysztof grzondziel – rysownik, malarz, grafik, karykaturzysta i portrecista, jeden z najbardziej wyrazistych twórców ostatnich lat. 

Urodził się w 1959 roku w mysłowicach. Jest absolwentem państwowego liceum Sztuk plastycznych w katowicach. w  latach 

1977–1981 odbywał konsultacje artystyczne u Jerzego Dudy-Gracza. W 1984 r. ukończył krakowską akademię Sztuk Pięknych na 

Wydziale Grafiki w katowicach. Studiował w pracowni grafiki prof. Tomasza Jury, w pracowni malarstwa prof. Macieja bieniasza 

oraz w pracowni rzeźby prof. bronisława Chromego. 

Zajmuje się rysunkiem satyrycznym, grafiką użytkową (plakat, ilustracja książkowa, opracowania katalogów, reklama), a także 

projektowaniem architektonicznym. Jako karykaturzysta zadebiutował w czasopiśmie „karuzela” w 1978 roku. W 2002 roku od-

była się jego pierwsza indywidualna wystawa w galerii Sztuki w legnicy. artysta brał udział w wielu wystawach rysunku saty-

rycznego w Polsce i za granicą. Zdobył liczne nagrody w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Jego prace znajdują się 

w zbiorach muzeum karykatury im. eryka lipińskiego w warszawie, galerii Satyrykonu w legnicy, muzeum plakatu w wilanowie 

oraz w muzeum ziemi lubuskiej w zielonej górze.
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Downo tymu wydarzoła się pewno historio, 
a wszystko to wydarzyło się niedaleko miejsca, 
we kerym my tu som – na Chebziu wele dworca 
kolejowego.
Miyszkała tam jedna rodzina – mama, tata 
i  mało dziołszka o  imiyniu Basia. Miyszkali we 
fajnym domie, ze łogrodym, we kerym boło 
dużo drzew owocowych, boły tam tyż krzoczki 
ze poziomkami, malinami, a we zogrodku rosły 
różnorake warzywa.
Baśka bardzo dużo czasu spędzała na dworze. 
Karmiła ptaszki, rybki we fontannie, lotała za 
motylkami i gonioła się ze swoim przyjacielem 
pieskiem, kery nazywoł się Łatka, a to przez to, 
że boł bioły we take czorne łatki.
Dziennie jak buczała syrena we kopalni, a boło 
to zawdy ło 2-gij we połednie Basia razym ze 
Łatkom stoła przy fortce i czekała aż przidzie ze 
roboty ukochany tatulek, wezmie Jom na bara-
na i razym pódom na smaczny łobiod kery uszy-
kowała mamulka.
Bardzo wszyscy byli szczęśliwi nic im niy brako-
wało, a nojbarzi szczęśliwo boła Basia bo miała 
łojcow kerzi fest Ji przali, a Basia miała zawdy 
dlo nich uśmiych.
Jednego dnia stało się niyszczyńście. We nocy 
we jejich domie się zapoloło. Łogyń drapko boł 
we całym domie, bo dom boł drzewiany.
Ludzie zaczyli gasić łogyń zanim przijechali 
strożoki (a wtynczos straż niy miała autow ino 
wozy konne), ale łogyń niy doł się pokonać.
Jakiś łodważny chop skoczoł we łogyń i po ja-
kymś czasie wynios niyprzitomno Basia. Chcioł 
jeszcze wlyż po kogoś, ale już niy doł rady bo 
wszystko zaczyło się bulić.
Boło jeszcze słyszeć jak Łatka skomli, ale tyż 
ucichło. Żodnego wiyncy niy uratowali. Basia 
łostała sama.
Jak boło już po wszystkim, pochowali łojcow 
i pieska, Basia musiała iść do przitułku, bo niy 
miała żodny rodziny.
We tym przitułku rządziyła straszno Jyndza. Boła 
tam wiykszo dyscyplina aniżeli we wojsku.Za bele 
co boły kary. Stonie we końcie, klynczynie na gro-
chu, niydostanie jedzynio sprzątanie we nocy – ale 
nogorszom karom to boła kara chłosty.
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Jyndza bioła niy ino po rynkach, ale kaj popa-
dło. Basia nigdy takich rzeczy niy widziała, bo 
we jyj domie boła ino miłość.
Kożde dziecko musiało tyż łazić po okolicy 
i  sprzedować sztrachecle tzn. zapałki, bo cza 
Wom wiedzieć, że downi to boł towar bardzo 
drogi i  ludzie kupowali ino pojedyncze sztuki, 
a  jak wtoś niy mioł piniydzy na sztrachecle to 
szoł do somsiada ze swiyczkom i  łodpoloł ło-
gyń. Take to boły czasy.
Kożde dziecko, Basia tyż, za każdo niysprzeda-
no sztrachecla dostowali lyjty łod Jyndzy.
Jednego dnia, a  boło to przed Dzieciontkym 
Basia jak inne dziecka łazioła i prosioła się lu-
dziom, aby kupiyli sztrachecle. Niy miała jednak 
szczyscio we tym dniu. Robioło się już ciymno, 
a Basia niy sprzedała ani jedny sztrachecli.
Boła głodno, zmarzniynto, bo miała dziura-
we szczewiki, ciynke rajtuzki, potargany man-
tlik, chustka na gowie i bez rynkawiczek. A mro-
zy wtynczos musicie wiedzieć niy boły take jak 
terozki.
Basia postanowioła niy wracać do przitułku, bo 
wiedziała, co jom tam czeko.
Poszła we kierunku swojego downego domu. 
Jak prziszła na miejsce ujrzała ino ruiny. Usia-
dła na miejscu, kaj boł jeji pokoik i  tako zmar-
zniynto usła. Naroz łotworzoła oczka, bo wy-
dowało jej się, że słyszy swojego pieska. Ale na-
około boło ciymno. Zapoloła jedna sztrachec-
la zrobioło jej się ciepli i  richtich ujrzała Łat-
ke. Sztrachecla zgasła i Łatka znikła. Zapoloła 
drugo i  uwidziała swoj pokoik i  mama jak szy-
kuje łobiod. Sztrachecla zgasła, a razym zniom 
wszystko.
Zapoloła trzecio i nastypno i co widzi ? Stoji ra-
zym ze Łatkom przy fortce idzie tatulek tuli Jom 
i  razym idom zjeść smaczny obiadek uwarzony 
przez mamulka, a  potym wszyscy idom do zo-
grodka bawić się. Nogle łogyń już się przestoł 
polić.
Rano ludzie znodli Basieńka zamarzniynto. Mu-
siała jednak być na koniec szczyśliwo. Bo wszy-
scy co jom widzieli, to podziwiali łodni uśmiych. 
- taki som jak kedyś za dobrych czasów.
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Jej początki sięgają 1816 r., 
kiedy Stanisław Staszic 
utworzył w  Kielcach (ów-

czesnej stolicy staropolskiego 
zagłębia górniczego) Szkołę 
Akademiczno-Górniczą. Była to 
pierwsza szkoła techniczna 
kształcąca korpus kadr dla two-
rzącego się przemysłu górnicze-
go na terenie Królestwa Pol-
skiego. 
Wysoki poziom nauczania spo-
wodował, że po 10 latach decy-
zją ministra skarbu postano-
wiono przenieść tę uczelnię do 
Warszawy. Nie wznowiła ona 
tam działalności, choć działała dyrekcja szkoły i dyspono-
wała funduszem na pensje profesorskie. Powodem był zły 
klimat polityczny i  brak odpowiedniego lokalu dla szkoły. 
Gdy u schyłku XIX w. Zagłębie Dąbrowskie stało się pręż-
nym ośrodkiem przemysłowym, z kopalniami i hutami, pod-
jęto starania o utworzenie szkoły technicznej w Dąbrowie 
Górniczej. Władze carskie nie zgodziły się, by w Dąbrowie 
Górniczej powstała nowa szkoła, ale postanowiły w 1889 r. 
przenieść z  Warszawy do Dąbrowy Szkołę Akademiczno-
Górniczą, z jej dyrektorem Dymitrem Bryłkinem. 
Nastąpił dynamiczny rozwój szkoły, powstały trzy nowe 
pawilony, a pod jednym z nich wybudowano sztolnię ćwi-
czebną, w której praktyki zawodowe odbywał przyszły do-
zór górniczy. W 1919 r. w „Sztygarce”, bo tak już nazywano 
tę szkołę, utworzono wydział hutniczy. Szkoła z przerwa-
mi m.in. w latach okupacji hitlerowskiej, działała do 1969 r. 
Wtedy w murach „Sztygarki” utworzono fi lię Politechniki 
Śląskiej. Technikum górnicze (o  zmienionym profi lu na-
uczania) odtworzono w 1984 r., gdy politechnika zrezygno-
wała ze swojego dąbrowskiego oddziału. Transformacja 
ustrojowa i przemiany gospodarcze w Polsce spowodowa-
ły ograniczenie wydobycia węgla, a w konsekwencji likwi-
dację kopalń w Zagłębiu Dąbrowskim. 
Brak zapotrzebowania na nowe kadry dla górnictwa legł 
u podstaw likwidacji technikum górniczego w 1996 r. Sza-
cuje się, że dąbrowska „Sztygarka” wykształciła w sumie 

ponad 10 tys. górników i techni-
ków górniczych. Wśród jej ab-
solwentów było wielu wybit-
nych uczonych, którzy wnieśli 
ogromne zasługi dla rozwoju 
nauki polskiej, m.in. Józef Ciesz-
kowski, Edward Ciuk, Jan Ham-
pel, Konstanty Tołwiński, Piotr 
Przesmycki i  Wincenty Wołłej-
ko. 
W 1997 r. władze miasta uzna-
jąc, że „Sztygarka” dla Dąbro-
wy Górniczej jest tym, czym 
Wawel dla Krakowa, w jednym 
z  pawilonów dawnej szkoły 
utworzyły Muzeum Miejskie 

„Sztygarka”, które swoje zbiory oparło na  pamiątkach 
szkolnych, a także cennych eksponatach związanych z za-
głębiowskim przemysłem i miastem.
O historii i wielkości w przeszłości dąbrowskiej Alma Mater 
od blisko stu lat przypominają absolwenci tej szkoły sku-
pieni w  latach międzywojennych w Towarzystwie Przyja-
ciół Państwowej Szkoły Górniczo-Hutniczej, a  obecnie 
w Kole Absolwentów Dąbrowskiej Sztygarki. Zjazdy byłych 
uczniów, wydawnictwa poświęcone szkole, jej pedagogom 
i wychowankom to tylko niektóre z działań Koła. 
Najbliższy zjazd absolwentów zaplanowany jest w kwietniu 
2020 r. i nawiązywać będzie do 130. rocznicy przeniesienia 
„Sztygarki” do Dąbrowy Górniczej. Zjazd będzie ostatnim 
takim spotkaniem absolwentów tej zasłużonej szkoły, za-
mykającym jej bogatą historię. Przewodniczący Koła Absol-
wentów – Bogusław Bugajski, ze smutkiem podkreśla, że 
wygasa ostatnie pokolenie wychowanków „Sztygarki”, 
a najmłodsi zbliżają się do 70-tki. Podczas zjazdu planowa-
ne jest odsłonięcie na historycznym budynku szkolnym ta-
blicy upamiętniającej nauczycieli i uczniów „Sztygarki” oraz 
wydanie książki „Tak rodził się górniczy stan” poświęconej 
historii dąbrowskiej szkoły i jej niezwykłych postaci.
Zainteresowani udziałem w zjeździe mogą uzyskać więcej 
informacji, kontaktując się z Kołem Absolwentów Dąbrow-
skiej Sztygarki, ul. Legionów Polskich 69, 41-300 Dąbrowa 
Górnicza.
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Ostatni rozdział w historii 
dąbrowskiej „Sztygarki”
SZkOŁa GórNICZa W DĄbrOWIE GórNICZEJ ZNaNa POD NaZWĄ DĄbrOWSkIEJ „SZTyGarkI” PrZEZ 
bliSko 200 lat UcHodziŁa za naJlepSzĄ ŚredniĄ SzkoŁĘ tecHnicznĄ w polSce.

Zabytkowy III Pawilon „Sztygarki”. ryS. Karolina Podyma.



Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy realizuje zadanie pu-
bliczne, które pozwala na zapewnienie dostępu do nieodpłatnej 
pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
dla osób uprawnionych, tj. tych, których nie stać na poniesienie 
kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc praw-
na i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:  
•	 poinformowanie osoby uprawnionej o  obowiązującym stanie 

prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach w tym 
w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, 
administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym;

•	 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
•	 przygotowanie projektu pisma w  tych sprawach, z  wyłącze-

niem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przy-
gotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępo-
waniu sądowo administracyjnym;

•	 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych 
lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądo-
wym lub adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub 
rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyj-
nym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i  ryzyku fi-
nansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową;

•	 prowadzenie nieodpłatnej mediacji (w  zakresie wskazanym 
w karcie informacyjnej poradnictwa opracowanej przez Mini-
sterstwo Sprawiedliwości).

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywa-
telskie nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia 
tej działalności.
Realizowane są także działania zwiększające świadomość praw-
ną poprzez edukację prawną w tym: prowadzenie na wyodręb-
nionej podstronie www.rkp-rudasl.pl stowarzyszenia rubryki „Co 
w prawie piszczy” oraz „Temat miesiąca”.

Porad prawnych udzielają prawnicy, doświadczeni Doradcy 
Obywatelscy oraz adwokat.
Rudzkie Konto Pomocy prowadzi dwa punkty.
1.  Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dzielnicy Ruda w Po-

wiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Ballestremów 16. 
2. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w   Cen-

trum Inicjatyw Społecznych  w Orzegowie, ul. Kardynała Au-
gusta Hlonda 29.

W Rudzie Śląskiej działa 6 punktów , w których mieszkańcy i nie 
tylko mogą otrzymać nieodpłatną pomoc prawną i obywatel-
ską. Poniżej adresy i godziny otwarcia punktów nieodpłatnej po-
mocy prawnej.

adReS PUnktU 
POMOcY PRawneJ

dni i GOdZinY 
OtwaRcia PUnktU

UdZieLaJĄcY 
POMOcY PRawneJ

centrum Inicjatyw Społecznych 
– punkt w Bykowinie, ul. 11 Listopada

PN: 11.00–15.00 WT: 14.00–18.00
Śr: 11.00–15.00 CZ: 14.00–18.00
PT: 9.00–13.00

aDWOkaCI

urząd Miasta Ruda Śląska, budynek B  
– punkt nr 2, nowy Bytom, ul. Piotra niedurnego 46

PN: 8.00–12.00 Śr: 10.00–14.00
CZ – mediacje: 14.00–16.00

aDWOkaCI

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej Filia nr 18  
– punkt nr 3, Halemba, ul. 1 Maja 32

PN: 11.00–19.00 WT: 14.00–18.00
Śr: 11.00–15.00 CZ: nieczynne
PT: 11.00–15.00

raDCy PraWNI

urząd Miasta Ruda Śląska, budynek B  
– punkt nr 2, nowy Bytom, ul. Piotra niedurnego 46

WT: 8.00–12.00 PT: 8.00–12.00
CZ – mediacje: 16.00–18.00 raDCy PraWNI

Powiatowy urząd Pracy  
– punkt nr 4, Ruda, ul. Ballestremów 16

PN: 10.00–14.00 WT: 10.00–14.00
Śr: 10.00–14.00 CZ: 12.00–16.00
PT: 9.00–13.00

aDWOkaT I PraWNICy

centrum Inicjatyw Społecznych  
– punkt nr 5, Orzegów, ul. Kardynała Augusta Hlonda 29

PN: 11.00–15.00 WT: 14.00–18.00
Śr: 11.00–15.00 CZ: 14.00–18.00
PT: 11.00–15.00

NIEODPŁaTNE 
POraDNICTWO 
obywatelSkie

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej Filia nr 15  
– punkt nr 6, Kochłowice, ul. Brzozowa 4

PN: 11.00–15.00 WT: 14.00–18.00
Śr: 14.00–18.00 CZ: 14.00–18.00
PT: 11.00–15.00

NIEODPŁaTNE 
POraDNICTWO 
obywatelSkie

W dniach ustawowo wolnych od pracy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej są nieczynne.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy  
prawnej i obywatelskiej w Rudzie Śląskiej


