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Największe w Polsce badania 
przesiewowe objęły górników



walczymy z koronawirusem 
oŚwiaDczenie woBec Hejtu na górników 

z wielką przykrością przyjmujemy informacje o hejcie, który kierowany 
jest na górników w związku z zakażeniami koronawirusem na kopalniach. 

górnicy, aby zabezpieczyć nasze bezpieczeństwo energetyczne 
i funkcjonowanie kopalń, codziennie podejmują ryzyko związane z pracą 

pod ziemią, a w okresie pandemii także zakażenia koronawirusem. 

apelujemy o wzajemny szacunek. nikt z nas nie chce zachorować. 
Boimy się, ale agresja nam nie pomoże. 

jest to bardzo trudny czas dla nas wszystkich. Boimy się o nasze rodziny, 
o naszą przyszłość, miejsca pracy, pragniemy wrócić do normalności. 

Dlatego tak ważne jest przestrzeganie zaleceń ministerstwa zdrowia, 
abyśmy mogli bezpiecznie funkcjonować w tym trudnym momencie, 

powracając do naszej normalnej aktywności życiowej. 

nasza fundacja, pomagając poszkodowanym po wypadku, w chorobie, 
jest z rodzinami w najtrudniejszych chwilach. prowadząc naszą działalność 

pomocową, widzimy, jak ważna jest empatia i serdeczność, szczególnie 
gdy życie wystawia nas na próbę - tracimy bliskich, chorujemy. 

apelujemy – bądźmy życzliwi dla siebie nawzajem. 

Życzymy wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości i serdeczności. 

i ty możesz pomóc w poprawie losu poszkodowanym w górniczych 
katastrofach. wpłać dowolną darowiznę i bądź fundatorem kolejnego 

stypendium sierotom lub rehabilitacji powypadkowej. 

pomoc poszkodowanym przez górnicze tragedie:
 FunDacja roDzin górniczycH 

pko Bp 41 1020 23130000 3802 0349 5611.
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Największe w Polsce 
badania przesiewowe objęły górników
Ponad 38 tys. testów przesiewowych na obecność wirusa sars-CoV-2 wykonano dotychczas wśród 
pracowników zakładów górniczych, w których rozwijały się ogniska epidemiczne – poinformowały służby 
wojewody śląskiego w poniedziałek 25 maja, po kilkunastu dniach akcji masowych badań przesiewowych.

P
rzypomnijmy, że w  pierwszych 
dniach maja o badaniach zdecydował 
Główny Inspektor Sanitarny w poro-
zumieniu z ministrem zdrowia. Pro-
wadzono je wśród górników i ich ro-

dzin w mobilnych punktach pobierania wy-
mazów z pomocą m.in. Wojsk Obrony Tery-
torialnej oraz epidemiologów przysłanych 
na Śląsk z innych rejonów kraju. Próbki bio-
logiczne badano w laboratoriach Poznania, 
Krakowa i kilku innych województw, aby od-
ciążyć region zagrożony rozwojem epidemii.

W  pracach sztabu kryzysowego w  Kato-
wicach uczestniczył m.in. Jacek Sasin, mi-
nister aktywów państwowych nadzorujący 
górnictwo: – Decyzja o badaniach przesie-
wowych tak dużej grupy osób była bezpre-
cedensowa w skali kraju. Udało się dzięki 
skoordynowanej, sprawnej akcji, przepro-
wadzonej przez władze rządowe na pozio-
mie centralnym, ale we współpracy z  ad-
ministracją wojewódzką, z panem wojewo-
dą, z  Państwową Inspekcją Sanitarną na 
poziomie wojewódzkim. Dzisiaj mamy sy-
tuację pod kontrolą – oceniał Jacek Sasin.

Najwięcej, bo ponad połowę wszystkich 

badań przesiewowych wykonano w  za-
trudniającej ok. 41 tys. osób Polskiej Gru-
pie Górniczej (gdzie wykryto ponad 1,4 tys. 
infekcji do 25 maja) wśród pracowników 
i ich rodzin. Ogniska epidemiczne powsta-
ły m.in. w kopalniach „Jankowice” (ROW) 
w  Rybniku, „Murcki-Staszic” w  Katowi-
cach oraz „Sośnica” w Gliwicach, których 
produkcja została prewencyjnie wstrzy-
mana na kilkanaście dni. Później specjal-
ną ochroną i wstrzymaniem wydobycia ob-
jęte zostały też dwa ruchy kopalni „Ruda” 
w  Rudzie Śląskiej – „Pokój” i  „Bielszowi-
ce”. Na bezpieczny powrót do pracy w za-
kładach górniczych postanowiono zezwa-
lać wyłącznie zdrowym pracownikom, po 
upewnieniu się za pomocą testów, że nie są 
nosicielami koronawirusa.

Na Górnym Śląsku epidemia COVID-19 
objęła wszystkie spółki górnicze – w sumie 
zakaziło się niemal 3,4 tys. pracowników 
kopalń, jednak w  aż 97 proc. przypadków 
infekcja przebiegała bez jakichkolwiek ob-
jawów choroby. W Jastrzębskiej Spółce Wę-
glowej (1,4 tys. infekcji) największym ogni-
skiem koronawirusa są kopalnie „Pniówek” 

i  „Zofiówka”, w  Węglokoksie Kraj – kopal-
nia „Bobrek” w Bytomiu. Górnicy stanowią 
prawie 48 proc. wszystkich zainfekowanych 
w województwie śląskim (ponad 7 tys. przy-
padków), które wysunęło się pod tym wzglę-
dem na pierwsze miejsce w Polsce. 

W  PGG S.A. ustabilizowały się statystyki 
dotyczące liczby zakażonych i  przebywają-
cych na kwarantannach. W tej chwili zainfe-
kowanych jest 1,4 tys. pracowników, a 2,1 tys. 
objętych zostało kwarantannami. 86 ozdro-
wieńców, którzy przeszli zakażenie, mogło 
wrócić do pracy po uzyskaniu dwóch kolej-
nych wyników negatywnych na obecność 
SARS-CoV-2. Pomyślne są wyniki badań 
w „Jankowicach”, które wykazały jedynie 1,5 
proc. zakażonych. Trwa druga tura testów.

Kopalnie „Jankowice”, „Murcki-Staszic” 
i  „Sośnica” rozpoczęły już prace wydo-
bywcze. Na razie trzy zakłady pracują na 
57 proc. zdolności (licząc średnio łącznie), 
a  pełne możliwości produkcyjne zakłady 
w  Rybniku, Katowicach i  Gliwicach osią-
gną w czerwcu.

w i t o l d  g a ł ą z k a  
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Trzy dni transmisji w  internecie, blisko 

20 zróżnicowanych bloków tematycz-

nych, dyskusje o nowej rzeczywistości z udzia-

łem 120 panelistów, pomysły na wychodze-

nie z postpandemicznego kryzysu. Transmisje 

live, prezentacje, rozmowy na czacie, webina-

ria – tak w tym roku wyglądały obrady Euro-

pejskiego kongresu Gospodarczego.

Debaty EEC online w  czasie rzeczywistym 

zostały odtworzone 316 tys. razy, każdorazo-

wo w „wirtualnej” sali zalogowanych było śred-

nio tysiąc osób. Po raz pierwszy wymiana opinii 

odbyła się w formule zdalnej, gromadząc ponad 

cztery tysiące zarejestrowanych uczestników. 

w  jednym z  paneli wzięła udział Jadwiga 

Emilewicz, wicepremier, minister rozwoju, któ-

ra stwierdziła m.in.: – Nawet największe polskie 

firmy zmieniły optykę patrzenia na rolę państwa 

30 kwietnia 2020 r. w bielszowickiej kopal-

ni „ruda” ruszył pierwszy etap inwesty-

cji składającej się na proces gruntownej moder-

nizacji zakładu. Do użytku oddany został nowy 

typ osadzarki, w  której możliwe będzie wzbo-

gacanie węgla o  uziarnieniu 0–20 mm. nowy 

sprzęt posiada funkcję automatycznej kontro-

li parametrów procesu technologicznego Boos 

2010 oraz system wizualizacji pracy. Jego syn-

chronizacja z  popiołomierzem izotopowym po-

zwoli na utrzymanie stałych parametrów ja-

kościowych produktów wzbogacania, co z kolei 

umożliwi efektywniejszą produkcję węgla kok-

sowego. 

11 maja 2020 r. wicepremier, minister ak-

tywów państwowych Jacek sasin powo-

łał Jonasza Drabka na stanowisko pełnomoc-

nika ds. górnictwa węgla kamiennego. Jonasz 

Drabek będzie łączył  funkcję pełnomocni-

ka z kierownictwem nad departamentem gór-

nictwa w  Ministerstwie aktywów Państwo-

wych, nie będzie natomiast w  randze wicemini-

stra.  Jako dyrektor Departamentu Górnictwa 

w  MaP nadzoruje sektor wydobywczy, spółki 

górnicze i  instytuty branżowe. Jonasz Drabek 

jest absolwentem wydziału Górniczego aka-

demii Górniczo-Hutniczej w krakowie, ukończył 

studia podyplomowe z zakresu inżynierii finan-

sowej w szkole Głównej Handlowej w warsza-

wie oraz studia podyplomowe w zakresie zarzą-

dzania projektami na Politechnice Śląskiej. Jest 

ratownikiem górniczym, pracował także w od-

działach robót przygotowawczych, zajmując 

tam wszystkie kolejne stanowiska. 

inwestycje 

Nowa osadzarka  
w ruchu „Bielszowice”

górnictwo

Jonasz Drabek pełnomocnikiem MAP ds. górnictwa

eec

Europejski Kongres Gospodarczy online

susza

Katowice walczą z suszą

Projekt walki ze skutkami suszy w kato-

wicach zakłada budowę kanalizacji desz-

czowej oraz 13 zbiorników retencyjnych o łącz-

nej pojemności 6500 metrów sześciennych. 

obecnie w mieście funkcjonuje już sześć ta-

kich zbiorników: w Piotrowicach, szopienicach 

i przy ul. Dudy-Gracza. Zgromadzona woda 

służy do podlewania zieleni miejskiej, czysz-

czenia kanalizacji czy mycia powierzchni ulic 

i chodników. Zbiorniki retencyjne chronią rów-

nież przed podtopieniami i powodziami, za-

trzymując nadmiar wody deszczowej. 

fakty • liczby • wydarzenia  fakty • liczby • wydarzenia
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w gospodarce. Pandemia pokazała, że niewidzial-

na ręka rynku została zastąpiona oczekiwaniami 

o rękę polskiego państwa. Obecna sytuacja poka-

zała także słabość polskich firm, jeśli chodzi o two-

rzenie poduszek finansowych, będących zabezpie-

czeniem na przyszłość. 
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W rudzie śląskiej–wirku przy ulicach no-

wary i  katowickiej oraz skwerze przy ul. 

Tuwima realizowane są prace w ramach ii eta-

pu budowy Traktu rudzkiego. Zrewitalizowane 

obszary zielone zyskają m.in. ścieżkę spacero-

wo-rowerową, plac do aktywnego wypoczynku 

wyposażony w terenową siłownię czy stoły pik-

nikowe, jak również przestrzeń do wypoczynku 

biernego w otoczeniu zieleni. Ponadto w mieście 

przy ul. 1 Maja powstała pierwsza łąka kwietna. 

Dywan dziko rosnących kwiatów to nie tylko wa-

lor krajobrazowy, ale przede wszystkim skutecz-

ny sposób na walkę z suszą.Ponad 10 tysięcy sztuk maseczek ochron-

nych dla górników i ich rodzin otrzymała 

Polska Grupa Górnicza od Ministerstwa spra-

wiedliwości. akademia Górniczo-Hutnicza przy-

słała górnikom transport przyłbic ochronnych. 

Maseczki dotarły do spółki z przeznaczeniem 

dla górników i ich rodzin. są one darem służby 

więziennej i Ministerstwa sprawiedliwości.

natomiast z krakowskiej akademii Górniczo- 

-Hutniczej PGG s.a. otrzymała 500 osłon twa-

rzy, również z przeznaczeniem dla górników.

w poniedziałek, 25 maja, przedstawiciele aGH 

zorganizowali specjalny transport i przyjecha-

li do katowic, aby przekazać ten tak potrzebny 

Polska grupa górnicza s.a. wytwarza własny 

płyn wirusobójczy do dezynfekcji pomiesz-

czeń. recepturę opracowano w  ruchu „Ziemo-

wit”, tam także rozpoczęła się pod koniec mar-

ca produkcja płynu z użyciem wody pompowanej 

z głębokości ponad 400 m pod ziemią.

od wielu lat specjaliści laboratorium w  stacji 

uzdatniania wody przy kopalni „Ziemowit” czu-

wają nad bezpieczeństwem mikrobiologicznym 

wody, która płynie m.in. w  kranach na terenie 

gminy. Do rutynowej dezynfekcji używa się pod-

chlorynu sodu, którego stężenie postanowiono 

odpowiednio zwiększyć w  płynie do odkażania 

pomieszczeń.  wirusobójcze i grzybobójcze dzia-

łanie cieczy potwierdzili naukowcy z  Główne-

go instytutu Górnictwa w katowicach. Płyn od-

motoryzacja

Śląskie drogi przyjazne kierowcom
rewitalizacja

W Rudzie pięknie  
i zielono

pomoc

PGG produkuje własny płyn odkażający

Serwis motoryzacyjny oponeo.pl na pod-

stawie danych z 2019 roku, udostępnionych 

przez samorządy miejskie oraz zarządy dróg, 

przygotował ranking polskich miast najbardziej 

przyjaznych kierowcom. kategorie brane pod 

uwagę w rankingu to: parkowanie, liczba koli-

zji, koszty, prędkość jazdy, ekojazda oraz carsha-

ring. w kategorii miast poniżej 300 tysięcy miesz-

kańców aż cztery z pięciu najwyżej ocenionych to 

przedstawiciele Śląska. Prym wiodą Gliwice, miej-

sce trzecie należy do sosnowca, na czwartym na-

tomiast ex aequo katowice i Częstochowa. 

fakty • liczby • wydarzenia  fakty • liczby • wydarzenia
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z d j ę c i a :  J .  C Z y P i o n k a ,  a r C H .
( n e t t g . p l ,  w n p. p l ,  p a p)  

To w województwie śląskim zanotowano do-

tychczas najwięcej przypadków zachoro-

wań na koronawirusa, z czego  wiele stwierdzo-

no u  pracowników kopalń. wylewająca się fala 

tzw. hejtu była olbrzymia… na szczęście solidar-

ność z mieszkańcami Śląska okazała się jeszcze 

większa! słowa wsparcia dla górników i  ich ro-

dzin płyną nie tylko z  regionu, ale całej Polski. 

o zaprzestanie mowy nienawiści apelowali m.in. 

prezydent andrzej Duda, premier Mateusz Mo-

rawiecki, marszałek Jakub Chełstowski czy ar-

cybiskup stanisław Gądecki. 

koronawirus

Górnicy, jesteśmy z Wami!

pomoc

Dziękujemy darczyńcom

obecnie sprzęt. Polska Grupa Górnicza serdecz-

nie dziękuje darczyńcom!

na paczkach z przyłbicami z krakowskiej 

uczelni umieszczono m.in. instrukcję, a pod nią 

dopisek dla górników: „Dziękujemy za waszą 

pracę i poświęcenie! Pamiętajcie, że nie jeste-

ście sami! Pozdrawiamy – społeczność aGH”.

każający transportowany jest z kopalni „Ziemo-

wit” w 1000-litrowych zbiornikach iBC typu Mau-

ser lub wyrabiany na miejscu w innych kopalniach 

PGG według receptury z „Ziemowita”.

Czysta woda z podziemnych źródeł „Ziemowi-

ta” występuje w dużych ilościach i słynie z walo-

rów mineralnych (zawiera magnez, sód, wapń, 

wodorowęglany, niektóre chlorki i siarczyny). gór-

nicy w pracy piją ją dla ochłody.



03 Największe w Polsce badania 
przesiewowe objęły górników
Ponad 38 tys. testów przesiewowych na obec-
ność wirusa sars-CoV-2 wykonano dotychczas 
wśród pracowników zakładów górniczych, w któ-
rych rozwijały się ogniska epidemiczne.

04 fakty • liczby • wydarzenia

08 Słowo metropolity katowickiego
w związku z sytuacją epidemiczną 
w śląskich kopalniach

09 Słowo przewodniczącego Konferencji 
Episkopatu Polski do górników w sytuacji 
pandemii

10 Test testowi nierówny 
12 PGG pomaga
inicjatywy dla regionu.

14 Górnicy nigdy się nie poddają. Żródła 
motywacji - wiara, nadzieja i miłość
szukamy źródeł energii, które mogłyby dodać
nam siły i motywacji do działania. wspomoże 
nas w tym wiosenna, słoneczna pogoda.

15 Rzetelne informacje w sytuacjach 
kryzysowych

17 PGG Family 
oferta dla pracowników PGG s.a. i ich rodzin.

24 Polskie górnictwo może 
być nowoczesne, opłacalne, 
ekologiczne i bezpieczne 
rubryka biura innowacji i implementacji 
nowych Technologii.

26 Luft dla przyszłych pokoleń
wieści ze świata nauki  – rubryka redagowana we 
współpracy z Głównym instytutem Górnictwa.

28 Wiadomości ze świata

29 Wieloma językami
Płyta „wieloma językami” nawiązuje do tradycji
Podlaskiego – regionu, z którego pochodzi 
karolina Cicha, objawienie ostatnich lat na 
polskiej scenie muzycznej.

30 Narzeczona z getta
recenzja książki. 
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24 Rubryka biURa innowacji 
i iMpleMentacji nowycH 
tecHnologii

Polskie górnictwo może być 
nowoczesne, opłacalne, 
ekologiczne i bezpieczne



31 Jan Paweł II i jego wpływ
na przemiany w Polsce
Śląskie Centrum wolności i solidarności przygotowało szereg działań 
upamiętniających nie tylko wielkiego człowieka kościoła katolickiego, 
ale także jednego z architektów obalenia komunizmu w europie 
Środkowo-wschodniej.

32 SKĄD SIĘ WZIYLI ZŁODZIEJE?
kraina bojek dziadka edka.

34 Krzyżówka 
35 Polska Grupa Górnicza uruchomiła 
zmodernizowaną wersję fi rmowego 
sklepu internetowego.

Inwestuj w wiedzę 
o BHP!

 36 oddano do druku: 01.06.2020 r. nakład: 15 000 EGZ.
zdjĘcie na okładce: ???. FoT. ArC

rEdAKCJA ZASTrZEGA SoBIE PrAWo do KorEKTY 
I SKrACANIA NAdESłANYCH TEKSTóW.

dyrektor Biura: 
Tomasz Głogowski, t.glogowski@pgg.pl
redaktor naczelny: 
Aleksandra Wysocka-Siembiga, a.wysocka-siembiga@pgg.pl 
redaktorzy: 
Agnieszka Ambroż, Jan Czypionka, Witold Gałązka, Katarzyna Rogus

biuro public Relations i komunikacji wewnętrznej

adres redakcji:
40-039 katowice, ul. Powstańców 30, p. 105
tel. 32 757 20 92
wydawca:
Polska Grupa Górnicza S.A.
40-039 katowice, ul. Powstańców 30

w numerze:

Etap I - ELIMINACJE ZAKŁADOWE 
ten etap polega na rozwiązywaniu testów przygotowujących i testu konkursowego.
Przygotowano wiele ciekawych pytań i zadań! 
Wejdź na: PORTAL PRACOWNIKA PGG S.A.  BHP  PRACUJĘ BEZPIECZENIE 2020
Masz możliwość logowania się ze smartfonu lub tabletu.

Etap II - PÓŁFINAŁ KONKURSU - 5 listopada 2020 r. 
Organizatorem półfinału konkursu jest Dyrektor KWK Bolesław Śmiały.
Do finału przejdzie 10 najlepszych uczestników konkursu.
Daj sobie szansę - BĄDŹ NAJLEPSZY!

Etap III - FINAŁ KONKURSU - 19 listopada 2020 r.
Organizatorem finału jest Dyrektor KWK Ruda. 
W finale do zdobycia 3 główne nagrody: 
I miejsce - 10 000 zł brutto, II miejsce - 7 500 zł brutto, III miejsce - 5000 zł brutto.

Inwestuj w wiedzę o BHP
- to się opłaca!

Konkurs  
już trwa!

Uczestnicząc w konkursie 
zdobywasz wiedzę,
która zaprocentuje:
100% bezpieczeństwa
i wiele atrakcyjnych nagród!

Serdecznie zapraszamy

Jan Paweł II i jego wpływ
na przemiany w Polsce

31

14 Górnicy nigdy się 
nie poddają

Luft dla przyszłych
pokoleń,
czyli projekty dotyczące
monitorowania powietrza

26–27

wieści ze świata nauki



 

 

 

 

 
 

 

SŁOWO METROPOLITY KATOWICKIEGO 
W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ W ŚLĄSKICH KOPALNIACH  

 

Drodzy Bracia i Siostry! Drodzy górnicy! 

W dobie zmagania się ze skutkami stanu epidemii w naszym kraju, szczególnego 
znaczenia w relacjach społecznych nabiera zasada solidarności, która konkretyzuje się poprzez 
budowanie wzajemnych więzi, gesty pomocy, przyjaźni i miłości społecznej. Dla nas chrześcijan 
wyjątkową formą solidarności jest również modlitewne wsparcie najbardziej potrzebujących 
oraz polecanie ich Bożej Opatrzności i opiece świętych Patronów. 

Naszą szczególną modlitwą ogarniamy osoby zakażone koronawirusem, ich rodziny oraz 
służby sanitarno-medyczne. Miłosierdziu Bożemu polecamy wszystkich zmarłych i pogrążonych 
w żałobie po ich stracie.  

W ostatnich dniach docierają do nas niepokojące informacje o wykrytych ogniskach 
zakażenia koronawirusem pośród naszych braci górników, a także ich rodzin. Ponieważ choroba 
i cierpienie zawsze należały do najpoważniejszych problemów, poddających próbie ludzkie 
życie, dlatego proszę wszystkich diecezjan o żarliwą modlitwę w intencji powrotu do zdrowia 
tych, którzy aktualnie doświadczają niemocy i ograniczeń wynikających z pogorszonego stanu 
zdrowia. Prośmy dla nich o zdolność przeżywania osobistych przeciwności w jedności  
z Chrystusem, który „wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby” (Mt 8,17). 

Drodzy górnicy, szczególnie Ci dotknięci zakażaniem! 

Wraz z Biskupami pomocniczymi i Waszymi para�ialnymi duszpasterzami zapewniam 
Was o wstawienniczej modlitwie, a także o gotowości charytatywnego wsparcia tych Braci 
górników i ich rodzin, którzy najbardziej będą dotknięci skutkami choroby, paraliżującej życie 
społeczne na całym świecie. Przyjmijcie słowa – jakże aktualne w obecnej sytuacji – wygłoszone 
przeze mnie w zeszłym roku przy okazji Mszy św. barbórkowej: „Pamiętajcie, że nigdy nie 
jesteście sami. Św. Barbara, „Męczennica wieży”, zna na wskroś trudną i niebezpieczną 
rzeczywistość przebywania w niewielkiej zamkniętej przestrzeni. Niech jej orędownictwo Was 
strzeże. Zapewniam, że Kościół modli się za was nieustannie! Z serca życzę wszystkim po 
staropolsku i po śląsku: «Szczęść Boże!». Niech treść tego pozdrowienia będzie codziennie waszym 
udziałem”. 

Modlitewną pamięć dopełniam jeszcze życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności.  
Z serca Wam błogosławię: w imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. 

Szczęść Boże! 

 
 
 

† Wiktor Skworc 
ARCYBISKUP METROPOLITA 

KATOWICKI 
 
Katowice, 08.05.2020 r., w uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika    
VA I – 31/20 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SŁOWO  
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI  

DO GÓRNIKÓW W SYTUACJI PANDEMII 

 
W ostatnich dniach dochodzą do mnie informacje o trudnej 

sytuacji epidemicznej na Śląsku. 
W imieniu wiernych i pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce 

chciałbym zapewnić o naszej duchowej łączności z wszystkimi górnikami 
i ich rodzinami, zwłaszcza z tymi, których bezpośrednio dotknęła 
epidemia. 

Górnicy wielokrotnie udowodnili swoją miłość do Polski i do 
Kościoła, dlatego dzisiaj chcemy Was zapewnić – nie jesteście sami! Od 
Bałtyku, po Tatry zapewniamy o naszej solidarnej modlitwie w Waszych 
intencjach. 

Wasza pracowitość, wytrzymałość, uczciwość, solidarność, a 
jednocześnie wiara i pokora wobec Stwórcy i stworzenia, to tylko 
niektóre elementy etosu górniczej służby. Ufam, że te cechy pozwolą 
wszystkim górnikom przetrwać ten trudny czas, wrócić do sił i pełnego 
zdrowia. 

Dziękuję również wszystkim górnikom, którzy wyzdrowieli i 
oddają szlachetnie swoją krew dla ratowania innych chorych.  

Jednocześnie chciałbym wyrazić mój smutek i oburzenie wobec 
wszystkich niesprawiedliwych słów, które padały w ostatnich dniach 
wobec górników i ich rodzin. Wobec choroby i cierpienia jedyną postawą 
jest serdeczne współczucie, modlitwa oraz braterska pomoc w powrocie 
do zdrowia. 

Niech Święta Barbara wspiera wszystkich górników. Szczęść 
Boże! 

    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, dnia 18 maja 2020 roku 

 Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów 

Europy (CCEE) 
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pidemia koronawirusa sprawiła, 
że bardziej interesujemy się swoim 
stanem zdrowia. Wszyscy słysze-
liśmy o  testach, które są podstawą 
do tego, by rozpocząć leczenie. Do-

piero wtedy można mieć pewność, czy je-
steśmy faktycznie chorzy, czy zdrowi. Je-
śli ktoś podejrzewa, że jest zarażony, po-
winien skontaktować się z najbliższą jed-
nostką sanepidu lub zadzwonić na info-
linię NFZ (800 190 590), gdzie zostanie 
poinformowany o  dalszych bezpłatnych 
procedurach medycznych.

Ponieważ od początku epidemii minęło 
już trochę czasu, nic dziwnego, że wzra-
sta intensywność pracy zakładów i labo-
ratoriów analitycznych wykonujących 
testy na koronawirusa. Dalsze odmraża-
nie gospodarki będzie tylko zwiększało 
zainteresowanie testami, które coraz 
częściej można również wykonać odpłat-
nie. Ministerstwo Zdrowia planuje ure-
gulować komercyjne wykonywanie ba-
dań w kierunku COVID-19, a na razie za 
prywatne badanie na COVID-19 szacuje 
się odpłatność na poziomie 100 do 500 

teSt teStOwi nierÓwny
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złotych. Ceny uśredniono na podstawie 
publikacji internetowych największych 
sieciowych laboratoriów analitycznych. 
Zalecamy jednak, aby każdorazowo je 
sprawdzić, gdyż ceny zmieniają się z ty-
godnia na tydzień i  są uzależnione od 
miasta, konkretnego laboratorium, 
a  przede wszystkim od rodzaju testu. 
W  Polsce można zrobić trzy rodzaje te-
stów na koronawirusa – genetyczne, se-
rologiczne i kasetkowe.

TESTY GENETYCZNE
Podstawowym testem zalecanym przez 
WHO w celu wykrycia infekcji koronawi-
rusem jest badanie laboratoryjne techni-
ką NAAT (technika amplifikacji kwasu 
nukleinowego). Testy NAAT na koronawi-
rusa wykazują wysoką skuteczność, jed-
nak czasem konieczne jest powtórne ba-
danie w celu potwierdzenia wyniku.

Przykład takiego badania to procedura 
wykonana metodą RT-PCR. Prawo do wy-
konywania tych badań ma w kraju ponad 
120 laboratoriów, nie tylko państwowych, 
ale też prywatnych. Te testy są dla pa-
cjentów darmowe, gdyż finansuje je Na-
rodowy Fundusz Zdrowia i wykonuje się 
ich kilkanaście tysięcy dziennie.

W  przypadku badania molekularnego 
metodą real time RT-PCR pobiera się wy-
maz z  gardła lub nosogardzieli, ale cza-
sem wskazane jest dodatkowe badanie 
krwi, kału lub moczu. Testy metodą RT-
PCR robione są tylko w  konkretnych 
przypadkach: przede wszystkim osobom, 
u których występuje podejrzenie choroby 
(mają jej objawy), tam gdzie występują 
ogniska epidemii aktualnie, np. wśród 
górników oraz w  wielu szpitalach. Naj-
większą czułość tego typu badania uzy-
skuje się dzień po wystąpieniu objawów 
klinicznych lub 7-9 dni od potencjalnego 
zakażenia.

Przypomnijmy, że testy są wykonywane 
nieodpłatnie w  ramach NFZ, ale jeśli 
ktoś czuje potrzebę, to może je wykonać 
prywatnie w  certyfikowanych laborato-
riach. Musi się jednak liczyć z wydatkiem 
rzędu 500 złotych.

TESTY SEROLOGICZNE
W tym wypadku mamy do czynienia z ba-
daniem prowadzonym na krwi pobranej 
z  żyły. W  czasie badania wykrywane są 
przeciwciała, jakie organizm wytworzył 
po kontakcie z wirusem. W wyniku bada-
nia następuje oznaczenie przeciwciał 
w  klasie IgM/IgA oraz IgG. Dodatni wy-
nik badań może świadczyć o  przebyciu 
zakażenia w  przeszłości lub toczącej się 
infekcji. Wynik ujemny nie wyklucza za-
każenia wirusem SARS-CoV-2. Celem ba-
dań serologicznych jest zidentyfikowanie 
przeciwciał anty-SARS-CoV-2, które po-
wstały po kontakcie z  wirusem. Jednak 
nie potwierdzają ani nie wykluczają one 
zakażenia koronawirusem.

Można je zrobić w  większości siecio-
wych laboratoriów na terenie całego kra-
ju, a  ich cena kształtuje się w granicach 
100-150 złotych.

TESTY KASETKOWE
Trzeci rodzaj testów na koronawirusa to 
najtańsze i  najmniej precyzyjne - testy 
kasetkowe. Cena takiego testu raczej nie 
przekracza 100 zł. Do testu kasetkowego 
pobiera się próbkę krwi włośniczkowej 
z palca lub krwi żylnej, które jednak dość 
często okazują się fałszywie ujemne. 
Z  zasady powinny one wykrywać obec-
ność i  rodzaj przeciwciał w  klasie IgM 
oraz IgG, jednak nie podają ich ilości. Ta 
metoda diagnostyczna ma ograniczoną 
czułość, ale wciąż trwają prace nad jej 
ulepszaniem, ponieważ jest przydatna 
podczas monitorowania zakażenia.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że dia-
gnostyka ta wiąże się z  ryzykiem reakcji 
krzyżowych z innymi ludzkimi beta-koro-
nawirusami. Dlatego też badanie ma peł-
nić funkcję kliniczno-kontrolną, a  do 
jednoznacznego potwierdzenia przypad-
ków zakażeń COVID-19 należy wykorzy-
stywać wspomniane na wstępie testy ge-
netyczne.

Reasumując, kolejne etapy odmrażania 
gospodarki będą generowały coraz więk-
sze zainteresowanie wszelkimi rodzajami 
testów. Przedsiębiorcy chcą zyskać pew-
ność, że ich pracownicy mogą spokojnie 
i bezpiecznie wrócić do pracy.

z b i g n i e w  p i k s a   
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Kopalnie dla szpitali 
w regionie

PGG pomaga
Polska Grupa Górnicza koordynuje pomoc, która trafiła do kilku placó-

wek medycznych w regionie. Górnicy kopalni „sośnica” na bieżąco po-

magają gliwickiej służbie zdrowia w walce z epidemią. Z kopalni do szpitala 

Miejskiego nr 4 przy ul. kościuszki dotarła kolejna dostawa sprzętu ochron-

nego.

większość pracowników kopalni „sośnica” w sytuacji zagrożenia życia lub 

zdrowia po wypadkach przy pracy trafia od lat pod opiekę lekarzy i persone-

lu medycznego na izbie przyjęć, chirurgii lub urazówce szpitala przy ul. ko-

ściuszki w Gliwicach. Dlatego w dniach pandemii, kiedy w placówkach me-

dycznych szybko wyczerpują się zapasy środków ochrony, górnicy nie waha-

li się podzielić tym, co niezbędne. szpital w Gliwicach działa w trybie ostre-

go dyżuru, skupiając się na udzielaniu pomocy pacjentom w stanie zagro-

żenia życia.

– Lekarze telefonują do nas z  informacjami, co jest najbardziej potrzebne 

w szpitalu, proszą o pilne wsparcie. Analizujemy stan własnych rezerw i dzieli-

my się tym, czym możemy, czego w kopalni akurat jest pod dostatkiem. Dzisiaj 

to oczywiste. To nasz obowiązek! – mówi 

Grzegorz Choroś, kierownik Działu BHP 

w kopalni „sośnica” PGG s.a.

ostatnio (oraz w  kilku poprzednich 

transportach) górnicy z „Sośnicy” przeka-

zali oddziałom ortopedii i  chirurgii ogól-

nej 275 masek ochronnych, 100 par ręka-

wiczek, 20 kompletów gogli, a  także kil-

kanaście litrów płynu do dezynfekcji po-

wierzchni i 10 litrów mydła antybakteryj-

nego. wsparcie w postaci płynów dezyn-

fekcyjnych trafiło też wcześniej do naro-

dowego instytutu onkologii w Gliwicach.

Pomoc z kopalń Polskiej Grupy Górniczej 

otrzymały też trzy inne placówki w regio-

nie: szpital Miejski w  rudzie Śląskiej-Go-

duli, szpital Zakonu Bonifratrów w  kato-

wicach-Bogucicach, oddział pediatryczny 

szpitala w wodzisławiu Śląskim.

– Aby maksymalnie usprawnić dostawy 

pomocy dla szpitali, w sztabie kryzysowym 12
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PomaGamy

PGG S.A. postanowiliśmy, że wsparcie, jakiego poszczególne kopalnie 

PGG S.A. udzielają placówkom na miejscu, koordynowane będzie z wy-

korzystaniem tzw. magazynu rezerw centralnych, który mieści się przy 

kopalni „Pokój” i  gromadzi zapasy środków ochrony i  sprzętu dla ca-

łej spółki – mówi Grzegorz ochman, dyrektor Biura BHP i szkoleń 

PGG s.a.

o P r . :  j a n  c z y p i o n k a   
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PGG pomaga
OSP ŁAZISKA

Wspieramy dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych

Polska Grupa Górnicza s.a. jako spółka odpowiedzialna społecznie 

w  szczególny sposób kieruje swoje działania na budowanie pozytyw-

nych relacji z otoczeniem lokalnym na terenach wydobywczych spółki.

Budowanie i pozyskiwanie przychylności lokalnych społeczności, które roz-

wijają swoją działalność na terenach przykopalnianych, jest istotnym ele-

mentem działań sponsoringowych spółki, które przyniosą wymierne korzyści 

dla jej rozwoju i osiągania strategicznych celów.

straż Pożarna to jednostka ratownicza, która cieszy się największym zaufa-

niem i  szacunkiem społecznym. Jednostki strażackie uczestniczące w  pro-

gramie krajowego systemu ratowniczo-Gaśniczego są szczególnie wyse-

lekcjonowanymi oddziałami w kraju. Jednym z takich oddziałów jest ochot-

nicza straż Pożarna w  Łaziskach Średnich, która jako jednostka interwen-

cji bezpośredniej uczestniczy w  wielu sytuacjach kryzysowych, wypadkach 

drogowych, pożarach czy innych interwencjach lokalnych. straż ochotnicza 

z Łazisk Średnich, chcąc podwyższyć jakość usług pomocy ludności, zmuszo-

na jest do zakupu profesjonalnego sprzętu ochrony indywidualnej do poża-

rów i wypadków.

PGG wspiera finansowo osP w Łaziskach Średnich.

W   szkole Podstawowej specjalnej nr 30 w sosnowcu  odbył się wo-

jewódzki konkurs wiedzy o  Zdrowiu. Drużyny uczniów szkół spe-

cjalnych i integracyjnych z naszego województwa rywalizowały w testach 

teoretycznych, w  sprawdzianach praktycznych dotyczących udzielania 

pierwszej pomocy oraz rozgrywce sportowej. na zakończenie turnieju Ma-

łopolska akademia karate Tradycyjnego zaprezentowała szkolenie teo-

retyczne i praktyczne dotyczące zachowania się w sytuacjach zagrożenia 

zdrowia i życia.

Polska Grupa Górnicza, podobnie jak w roku ubiegłym wsparła finanso-

wo to przedsięwzięcie. Dzięki temu możliwa była organizacja ciekawej im-

prezy prozdrowotnej, skierowanej do dzieci o specjalnych potrzebach edu-

kacyjnych. 

w turnieju wzięło udział ok. 60 uczniów z kilkunastu szkół naszego re-

gionu.
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Z
noszenie obostrzeń, możliwość spo-
tykania się z ludźmi, choćby z zacho-
waniem dystansu, w restauracyjnym 
ogródku czy na łonie natury, z pew-
nością naładuje nasze akumulato-

ry. Kontakt z  na-
turą przynosi nam 
same korzyści: do-
tlenia organizm, 
uspokaja, poma-
ga nam w  koncen-
tracji uwagi, wyci-
szeniu, obniżeniu 
negatywnych emo-
cji, co sprzyja roz-
wiązywaniu tra-
piących nas proble-
mów. Po wymianie 
doświadczeń z  in-
nymi ludźmi, po 
rozmowach z  nimi 
nabierzemy siły 
i  motywacji, bę-
dziemy mogli przy-
jąć inną perspek-
tywę, uwierzyć, 
że będzie lepiej. Pewnie mieliśmy na ten 
rok jakieś plany, które w związku z pande-
mią musieliśmy zmienić, tak jak zmieniła 
się rzeczywistość wokół nas i  sytuacja go-
spodarcza. Spójrzmy teraz, w  ten wiosen-
ny czas, świeżym okiem i zastanówmy się: 
jak dostosować nasze plany i  postanowie-
nia do obecnej rzeczywistości, czego war-
to się nauczyć, co teraz będzie nam po-
trzebne, w  jakim kierunku iść. Im wię-
cej zobaczymy możliwości, tym większe 

prawdopodobieństwo, że któreś z  naszych 
planów się powiodą. Wtedy odczujemy sa-
tysfakcję po zrealizowanych zadaniach 
i poczujemy energię do działania, która na-
pędza nas do kolejnych wyzwań.

Psychika istnieje w  nierozerwalnym 
związku z ciałem, o które pieczołowicie na-
leży zadbać, żeby organizm funkcjonował 
optymalnie i wspomagał nasz rozwój w każ-
dym obszarze. Przeprowadzono badanie in-
ternetowe*, którego przedmiotem było wy-
łonienie cech powszechnie uznanych, że 
mają związek z dobrym zdrowiem psychicz-
nym. Wzięła w nim udział duża grupa osób, 
ok. 112 tysięcy z  prawie wszystkich kra-
jów na świecie. Z wyników badań możemy 

odczytać, że niezależnie od wieku, płci, sta-
tusu materialnego, kraju pochodzenia i ba-
gażu kulturowego, zdrowiu psychicznemu 
sprzyjają: ciekawość, wdzięczność, zdolność 
do przeżywania miłości, nadzieja, a  także 

witalność. Rozwi-
janie w  sobie tych 
cech jest zatem for-
mą dbania o  do-
brostan psychicz-
ny. Nie służy naszej 
kondycji psychicz-
nej ciągłe wraca-
nie do trudnych 
doświadczeń, nie-
powodzeń, pora-
żek, czyli nadmier-
ne koncentrowa-
nie się na trudno-
ściach. Trzeba po-
znać i  zrozumieć 
siebie, umieć do-
stosować to, co ro-
bimy, do swoich ce-
lów, zdolności, do-
świadczenia życio-

wego i  możliwości działania, jakie mamy. 
Wzbudźmy swoją ciekawość i  poszukajmy 
nowych pól aktywności czy szansy do samo-
realizacji. Wiele osób właśnie teraz, w dobie 
pandemii, odkryło swoje nowe talenty i cie-
szy się nowym hobby, które np. uruchomi-
ło uśpioną do tej pory kreatywność. Jeśli je-
steśmy świadomi swoich atutów, wierzymy 
w siebie, łatwiej nam będzie określić to, cze-
go nam jeszcze potrzeba, w jakim obszarze 
możemy się rozwijać. 14

baza wiedzy PSycHOlOGiczneJ na czaS kryzySU
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Górnicy nigdy się nie poddają. 
Źródła motywacji - wiara, nadzieja i miłość. 

w chwili obecnej jesteśmy już zmęczeni obostrzeniami pandemii, 
przedłużającym się stanem epidemicznym i wyczekiwaniem 
wytycznych, chociażby w sferze turystyki, gastronomii, kultury czy 
edukacji naszych pociech. szukamy źródeł energii, które mogłyby dodać 
nam siły i motywacji do działania. wspomoże nas w tym wiosenna, 
słoneczna pogoda – nie jest tajemnicą, że bardzo poprawia nastrój i 
pobudza nasz organizm. 
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Rzetelne informacje w sytuacjach kryzysowych

waŻne inFoRMacje pozwalają naM podjąĆ odpowiednie działania.

w dobie dzisiejszej pandemii i w każdej innej sytuacji zagrożenia zdrowia i życia bardzo 
istotne jest, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami, wytycznymi, obostrzeniami. 
Te ważne informacje pozwalają nam się dobrze zabezpieczyć, przygotować i  podjąć 
odpowiednie działania. nie możemy jednak dopuścić, żeby stały się ważniejsze od 
nas samych i  rujnowały naszą kondycję psychiczną i  fizyczną, wpływały na nasz 
nastrój i wzbudzały coraz większy strach. Bieżący kontakt z  informacjami nie oznacza 
stałego śledzenia doniesień i statystyk przez całą dobę, ale sprawdzenie, co się dzieje 
w zaplanowanym czasie np. dwa razy dziennie, rano i po południu. a co najistotniejsze 
w tej sytuacji to czerpanie informacji z zaufanych źródeł.

Fake news to specyFiczna FoRMa pRzekazU, ktÓRa Ma swÓj cel.

Postęp technologiczny przynosi nam wiele korzyści i daje wiele możliwości. Musimy sobie 
jednak zdawać sprawę, że w tak trudnych sytuacjach kryzysowych, które obejmują cały 
świat, pojawiają się setki tysięcy artykułów w ciągu jednej doby. w związku z tym ciężko 
jest odróżnić tzw. fake news od prawdziwej, istotnej wiadomości. Bywa, że bezkrytycznie 
podchodzimy do ich treści, przekazujemy je sobie nawzajem nieświadomi zagrożeń. 
w  natłoku informacji i  napływających ciągle nowych bodźców nie jesteśmy w  stanie 
ich wszystkich przefiltrować i  poddać krytycznej analizie – to tzw. stres informacyjny. 
Ceną jest nasz spokój, a  racjonalne myśli zdominowane przez pojawiające się emocje 
schodzą na drugi plan. komunikaty silnie nacechowane emocjonalnie najskuteczniej nas 
przyciągają. Zwłaszcza te wiadomości o  negatywnym zabarwieniu prowokują w  nas 
myśl, że nawet jeśli to nie jest prawda, to lepiej uważać. Fake news to celowa, specyficzna 
forma przekazu. kiedy mamy stały kontakt z  tego typu wiadomościami, żyjemy 
w ciągłej gotowości, żeby zapobiec temu, co ewentualnie mogłoby się wydarzyć, a  to 
z kolei znacznie uszczupla nasze energetyczne rezerwy. staramy się zapobiec czemuś, 
co może wcale nie mieć miejsca. Musimy sobie uświadomić, że spiskowym narracjom 
i nieprawdziwym wiadomościom najlepiej służy środowisko, w którym występuje strach, 
lęk, niepewność i panika.

Bywa, że nasze plany są drastycznie 
zmieniane za sprawą dotyczących nas oko-
liczności. Tak jest w przypadku osób pra-
cujących na kopalniach. Przecież każdy 
zatrudniony pracownik ma swoje własne 
czy rodzinne plany, ale za sprawą rozprze-
strzeniającej się pandemii te plany musia-
ły zostać zmienione. Całe rodziny zosta-
ły w  domach w  ramach kwarantanny lub 
w  oczekiwaniu na wynik testu na obec-
ność wirusa. Biorąc pod uwagę, że dzieje 
się to w  sytuacji, kiedy następuje już po-
wolne odmrażanie obostrzeń i  gospodar-
ki, jest to szczególnie trudne dla górników, 
którzy znaleźli się w ognisku zakażeń i są 
pełni obaw o zdrowie swoje i swojej rodzi-
ny. Miejmy tu jednak na uwadze siłę ich 

organizmów, zaprawionych w  boju oraz 
wiarę i nadzieję, która dla braci górniczej 
jest niesłychanie ważna i  zawsze umiera 
ostatnia. W  świetle powyższych, zacyto-
wanych badań właśnie te cechy są źródłem 
motywacji i charakteryzują górników, któ-
rzy się nie poddają. Mają oparcie w swoich 
bliskich, kiedy wracają do swoich domów, 
do kochanej rodziny, która daje im siłę do 
przetrwania w trudnych warunkach. Wie-
lu pracowników prowadzi bardzo aktywny 
tryb życia, bierze udział w zawodach spor-
towych lub poświęca czas innym, nietu-
zinkowym zainteresowaniom po pracy, 
które przynoszą im radość, spełnienie ma-
rzeń i celów oraz dumę z wyników.

Uczestniczę w życiu pracowników kopalń 

od lat, w codziennej pracy oraz w wyjątko-
wych, kryzysowych sytuacjach i darzę ich 
oraz ich pracę wielkim szacunkiem. To 
teraz znowu jest właśnie taki czas, kie-
dy inni wokół już snują swoje nowe plany 
i żyją swoim życiem, a my ponownie musi-
my się zmobilizować, wyjść z opresji i głę-
boko wierzę, że na pewno to się uda, jak 
pokazują nam wszystkie poprzednie do-
świadczenia. Za nami już wiele wyzwań 
i  trudności organizacyjnych, ale samody-
scyplina, cierpliwość i niezłomność, obec-
ne w  codziennej pracy, pozwalają nam 
przetrwać ten czas epidemii koronawiru-
sa. Górnicy nigdy się nie poddają.

 * źródło https://www.swps.pl
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spRawdzaj i weRyFikUj!

Czasem stare wiadomości tylko lekko zmodyfikowane ponownie wracają do sieci 
i nadaje się im drugie życie. Zweryfikujmy źródło informacji i nie dajmy się zwieść teoriom 
spiskowym, nieujawnionym jeszcze badaniom itp. sprawdźmy stopkę redakcyjną, czy 
istnieje autor, redaktor naczelny, właściciel portalu. Jeśli wiadomość jest anonimowa lub 
nie jest podane jej źródło, bądźmy krytyczni. strach przed koronawirusem bije rekordy 
wejść na strony internetowe, dlatego też należy unikać artykułów, które swoim tytułem 
wprowadzają w  błąd odbiorcę, i  podchodzić do każdej wiadomości z  odpowiednim 
dystansem. Pomyśl, zanim przekażesz - zwróć uwagę na szokujące nagłówki, które są 
tak skonstruowane, żeby zdobyć popularność w  sieci. nie przekazuj ich dalej, jeśli nie 
masz pewności, co zawierają. Musimy jeszcze pamiętać o  działalności botów, które 
przekazują bardzo duże ilości kontrowersyjnych treści. Bądźmy ostrożni i nie poddawajmy 
się bezwiednie natłokowi informacyjnemu.

Rzetelne ŹRÓdła inFoRMacji w dobie pandeMii.

Główny inspektorat sanitarny oraz serwis rzeczypospolitej Polskiej utworzyły specjalne 
strony poświęcone koronawirusowi. Znajdziemy tam aktualne i rzetelne informacje na 
temat wirusa sars-CoV-2, choroby CoViD-19 oraz wszelkie komunikaty rządowe.
odwiedzając te serwisy, będziemy na bieżąco zarówno z  przebiegiem pandemii, jak 
i z działaniami, które podejmują aktualne władze, aby jej przeciwdziałać.

jak się bRoniĆ?

Musimy się przed tym szkodliwym procederem chronić i  zawsze zwracać uwagę, skąd 
pochodzi dana informacja i czy artykuł, który czytamy, ma wyraźnie zaznaczone źródło. 
istnieją wiadomości wysyłane ze stron, które przypominają znane serwisy, a  nimi nie 
są. Zatem sprawdźmy adres, co uchroni nas nie tylko przed fałszywą wiadomością, 
która zainfekuje nasze myśli, ale także ochroni nasze urządzenia przed zainfekowaniem 
złośliwym oprogramowaniem. Zweryfikujmy treść i sprawdźmy, czy inne znane serwisy 
i źródła również taką informację podają. To, że wiele osób zapoznało się z tą informacją 
w mediach społecznościowych, nie oznacza, że jest ona wiarygodna. niepotwierdzone 
naukowo informacje dotyczące koronawirusa powinny zostać przez nas zignorowane.
w  szczególności nie powinniśmy dzielić się postami, wpisami czy filmami, jeżeli – 
podobnie jak w  przypadku artykułów – nie mają one wskazanego rzetelnego źródła, 
a  jest możliwość, że potrafią wyrządzić ogromne szkody odbiorcom. Zdjęcia czasem 
dotyczą zupełnie innych wydarzeń, są wycięte z całości lub poddane przeróbce, miejmy 
tego świadomość. To samo dotyczy nagrań wideo.

Fałszywe tReŚci i icH konsekwencje.

są osoby i organizacje, które mają wytyczony swój własny cel, dla którego podsycają te 
emocje i zachowania. wykorzystują również uczciwych ludzi do swoich niecnych zamiarów 
i w świetle pandemii dokonują kradzieży danych, okradają starszych ludzi, podając się za 
policjanta i prosząc o przelanie swoich środków pieniężnych w celu ich zabezpieczenia 
lub podszywają się pod inne służby. Duże zamieszanie i niepokoje wzbudzają coraz to 
nowe fake newsy typu „noszenie maseczek jest groźne dla zdrowia” i  inne tego typu, 
które są ważne dla naszego zdrowia, zwłaszcza jeśli poparte są jeszcze nierzetelnie 
zacytowaną wypowiedzią lub wyrwanymi zdaniami z  kontekstu jakiegoś autorytetu 
w  danym temacie. stoją również w  konflikcie z  rządowymi zaleceniami, powodując 
nasz wewnętrzny dysonans. Dotyka to sfery medycznej w  kontekście doniesień 
w  sprawie wynalezienia szczepionki lub leku, kolejnych fal zagrożenia koronawirusem 
czy ilości wykonywanych testów w  różnych państwach, ale również wszystkich innych 
sfer powiązanych z  pandemią, dotyczących np. pracodawców, zamknięcia granic czy 
zapasów żywności.
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• Rozmowa z Martą Słowikowską, 
prezes Silesia Jeans 

• Terma Bania 
 • Podziemna szkoła – Sztolnia Królowa Luiza

• Platforma pełna korzyści – mojePZU
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Górnik po szychcie chce wskoczyć w wygodne jeansy i miło spędzić resztę dnia z rodziną
ROZMOWA Z MARTĄ SŁOWIKOWSKĄ, PREZES SILESIA JEANS

od zawsze planowała pani pracę w  fi rmie 
ojca?
Marta słowikowska: Zawsze bardziej trak-

towałam to jako naszą fi rmę, a  nie fi rmę 

ojca. Jako dziecko pomagałam w  naszych 

sklepach – jeśli chciałam jechać na waka-

cje czy kupić sobie markowe buty, musiałam 

sama na to zarobić. Podobała mi się praca 

w handlu. Czułam, że jest to to, co chcę robić 

w  życiu. Dlatego też postanowiłam kształ-

cić się w  tym kierunku. Ukończyłam liceum 

Handlowe w  Mysłowicach, a  kolejno stu-

dia na kierunku międzynarodowe stosun-

ki ekonomiczne na GwsH w katowicach, ale 

tego było mało. Zaczęłam zgłębiać wiedzę 

silesia jeans to rodzinna fi rma, która powstała prawie 30 lat temu tutaj, na Śląsku. 
dziś prowadzi ją założyciel krzysztof słowikowski z córką Martą, która pełni funkcję 
prezesa, oraz synem Markiem. to mała rodzinna fi rma z korzeniami, wywodząca się 
z Mysłowic.
Marta słowikowska zaczynała swoją karierę w fi rmie po studiach jako pracownik ma-
gazynu i  działu handlowego, następnie została kierownikiem sklepu silesia jeans 
w silesia city center w katowicach, aby kolejno nauczyć się zarządzać zespołem pra-
cowniczym w 10 salonach fi rmy. dziś zasiada za biurkiem prezesa, lecz zawsze miło 
wspomina swoje początki w fi rmie i naukę życia, jaką jej to dało. 

o  zarządzaniu podyplomowo na kierunkach 

psychologia biznesu, zarządzanie zasoba-

mi ludzkimi i ostatnio już jako dojrzała oso-

ba zarządzająca średnią na dziś organiza-

cją ukończyłam MBa Ey na wsB w Dąbro-

wie Górniczej. 

Po studiach dołączyłam do zespołu silesia 

Jeans na stałe, było to w 2006 roku i tak za-

częła się moja przygoda w dorosłym życiu. 

Początkowo pracowałam jako magazy-

nier, później zostałam kierownikiem naszego 

największego wówczas sklepu w silesia City 

Center w  katowicach. wiele się wtedy na-

uczyłam i zdobyłam wiedzę, której nie uczo-

no w szkole (śmiech). do dziś pozwala mi ona 

skutecznie zarządzać zespołem. Po kilku la-

tach zastąpiłam odchodzącą na urlop ma-

cierzyński koleżankę w  roli osoby zarządza-

jącej wszystkimi sklepami naszej fi rmy i wte-

dy wszystko się zaczęło – zarządzanie ludź-

mi, towarem, stokiem magazynowym, stra-

tegiczne decyzje… Pomagałam ojcu w  pro-

wadzeniu fi rmy na co dzień i nabywałam do-

świadczenia. kolejno jako wiceprezes zgłębi-

łam tajniki negocjacji. aż któregoś dnia ojciec 

stwierdził, że nadszedł czas na zmianę – on 

postanowił trochę zwolnić, poświęcić więcej 

czasu sobie, a mnie zaproponował stanowi-

sko prezesa. i tak oto jestem :)
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Górnik po szychcie chce wskoczyć w wygodne jeansy i miło spędzić resztę dnia z rodziną
czy zarządzanie firmą zatrudniającą pra-
wie 100 osób, sprzedającą szeroki asorty-
ment wielu różnych marek jest trudne?
Ms: na pewno jest złożone, ale nie trudne. Je-

żeli robi się to, co się kocha wszystko staje się 

przyjemne i każdy mały sukces dodaje skrzy-

deł. Mimo dużej załogi i  szerokiego asorty-

mentu w postaci różnych cenionych na całym 

świecie marek denimowych, jak levi's, lee, 

wrangler, Mustang, Tommy Jeans, Calvin kle-

in, Pepe Jeans czy Big star shoes, pozostaje-

my rodzinną firmą stąd, ze Śląska. ojciec han-

dlował jeansami od połowy lat 80., począt-

kowo były to spodnie marek rifle i Montana. 

od 1993 roku tworzymy pod szyldem silesia 

Jeans sieć sklepów stacjonarnych, które naj-

pierw znajdowały się na ulicach śląskich miast 

– w katowicach, Bytomiu czy Zabrzu – a na-

stępnie przeniosły się do galerii handlowych.

staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwa-

niom klientów i oferować im to, czego potrze-

bują. Dbamy, aby nasi pracownicy byli świet-

nie przeszkoleni zarówno w  kwestii obsługi 

klienta, jak i  towaru, który sprzedają. każdy 

z  nich potrafi pomóc w  doborze odpowied-

niego fasonu i  rozmiaru spodni jeansowych 

i nie tylko. aktualnie mamy 10 sklepów sta-

cjonarnych, w tym dwa outlety, i sklep inter-

netowy Bluestilo.com, zatrudniamy sporo lu-

dzi, ale oczywiście każdego z nich ja i ojciec 

znamy osobiście, jesteśmy jak jedna wielka 

rodzina – silesia Jeans Team. 

jak wygląda praca w rodzinnej firmie?
Ms: spędzam w  pracy bardzo dużo czasu 

z ojcem, bratem i bratową, staramy się także 

widywać jak najczęściej poza biurem. wspól-

ne wyjazdy, obiady czy święta sprawiają nam 

ogromną radość. staramy się nie przynosić 

pracy do domu, wspólny wolny czas spędza-

my, ciesząc się swoją obecnością i załatwia-

jąc rodzinne sprawy: ja z partnerem i córką, 

rodzice, moja młodsza siostra 

oraz brat z  żoną i  synem, 

po pracy nie rozmawia-

my o pracy. To pozwala 

nam utrzymać rów-

nowagę pomiędzy 

życiem prywatnym 

i zawodowym. 

Łączenie pracy jako 
prezes firmy z  ży-
ciem rodzinnym i  by-
ciem mamą to chyba 
niezbyt łatwe zajęcie?
Ms: Bez pomocy babć na pew-

no byłoby o  wiele trudniej, na szczę-

ście bardzo nam pomagają, za co ogromnie 

im dziękuję. Moja 4-letnia córeczka jest jeszcze 

na tyle mała, że potrzebuje opieki. Dzięki nim 

w pracy mogę zajmować się tylko obowiązkami 

służbowymi, a po powrocie do domu – w pełni 

poświęcić rodzinie i byciu mamą na pełen etat. 

uwielbiam spędzać czas wolny z moim partne-

rem, córeczką i  przyjaciółmi, jest to dla mnie 

odskocznia od codziennych problemów zwią-

zanych z  prowadzeniem w  dzisiejszych trud-

nych czasach biznesu w Polsce. 

skąd pomysł na współpracę silesia jeans 
z pgg?
Ms: Mamy rodzinne górnicze korzenie. Moi 

dziadkowie, wujek, teściu oraz obecnie i mój 

partner pracują i pracowali w górnictwie na 

Śląsku. Połączenie sił wydawało nam się 

dobrym, naturalnym pomysłem. Poza tym 

mamy w ofercie to, co cenią mężczyźni - gór-

nicy i  inni pracownicy kopalni – porządne 

spodnie jeansowe. każdy z  nas lubi dobrze 

wyglądać. Górnik po szychcie chce wsko-

czyć w  wygodne jeansy i  miło spędzić resz-

tę dnia z rodziną, a my chcemy mu w tym po-

móc, oferując najlepszy światowy asorty-

ment marek denimowych w jednym miejscu. 

Dlatego też pomysł przystąpienia do progra-

mu PGG Family. Zarówno w sklepach stacjo-

narnych Silesia Jeans (także outletowych!), 

jak i  w  sklepie internetowym Bluestilo.com 

– bo w  dzisiejszych czasach bez wychodze-

nia z  domu również można u  nas zrobić za-

kupy. sama korzystam z programu PGG Fa-

mily prywatnie, rezerwując wypoczynek czy 

ostatnio kupując sprzęt aGD. Zakupy z raba-

tem lubi każdy z  nas, stąd też silesia Jeans 

pojawiła się w PGG Family.

zapraszamy do skorzystania 
z dedykowanej dla pgg Family oferty 
dostępnej na stronie: 
www.bluestilo.com/pgg-family 
oraz do salonów stacjonarnych, 
w tym outletowych silesia jeans.

szczegóły ofert dostępne są na stronie: 
www.pggfamily.pl/zakupy 
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Terma Bania 
Cieszymy się, że doceniliście standard ofe-

rowanych przez nas usług, rabaty dedyko-

wane specjalnie dla was oraz świetną loka-

lizację obiektu, ponieważ Białka Tatrzańska 

jest idealnym miejscem wypadowym na szla-

ki turystyczne w Gorce, Tatry, Pieniny i Babią 

Górę oraz do odwiedzenia ciekawych miejsc 

w okolicy, takich jak: Przełom Białki, Jezioro 

Czorsztyńskie, Zakopane czy atrakcje sąsied-

niej słowacji.

Mamy nadzieję, że już niedługo zagościcie 

ponownie w naszych trzech strefach:  

• Zabawy, w której znajdują się cztery cało-

roczne zjeżdżalnie o różnym stopniu trud-

ności; basen ze sztuczną falą, rwąca rze-

ka,  dwie wanny jacuzzi z naturalną siarko-

wą wodą mineralną, baseny z urządzenia-

mi masującymi, a także dwa brodziki dla 

rodzin z malutkimi dziećmi. Dopełnieniem 

tej części jest Strefa letnia, która dostar-

cza wrażeń, dzięki dmuchanym basenom i 

zjeżdżalniom oraz ślizgom wodnym o łącz-

nej długości 150 m.

• relaksu dla osób szukających odprężenia 

i wypoczynku. na jej terenie dostępne są 

od początku wdrożenia do pgg 
Family oferty terma bania uczestnicy 
programu stali się stałymi bywalcami 
naszego obiektu. 

dwa baseny wewnętrzne i cztery zewnętrz-

ne, a także jacuzzi oraz nowości: dwie sau-

ny tekstylne z nieckami chłodzącymi oraz 

bar wodny. a wszystko to z widokiem na 

pasmo Tatr.

• saunarium, gdzie można zaznać jeszcze 

głębszego wyciszenia w aż pięciu rodza-

jach saun, tężni solankowej oraz grocie sol-

nej.

pamiętajcie, tęsknimy i czekamy na was!

do zobaczenia już niedługo…
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Dzień dobry, 
Czy wiesz, że od teraz w portalu mojePZU  
masz jeszcze więcej możliwości? 

 
 
 

 

 
 

 
 Załóż konto w pięciu prostych krokach i korzystaj ze  
 wszystkich możliwości jaki daje Ci portal mojePZU: 
 
 1. Wejdź na stronę mojepzu.pl,  
 2. Podaj niezbędne dane: imię, nazwisko,  
 3. Podaj adres e-mail lub nr telefonu w celu potwierdzenia danych,  
 4. Potwierdź dane przez weryfikacje e-mail lub SMS, 
 5. Wpisz kod i zakończ rejestrację. 
 
Potrzebujesz pomocy przy rejestracji na portalu ? 

 
 
Skontaktuj się z nami:     
 

801 102 007 (opłata zgodna z taryfą operatora) 

 
 
 
 

moje@pzu.pl 
 

Umówić/kupić wizytę 
lekarską w jednej z 
placówek medycznych 

 

Skorzystać w z wywiadu 
medycznego, który pomoże w 
wyborze specjalisty 

 

Szybko zgłosić szkodę lub 
świadczenie online 

 

Kupić polisę majątkową 
PZU Auto, PZU Dom,  
PZU Wojażer 

 

 
… I wiele innych  
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nowa rzeczywistość wymusza wprowadzanie poprawy i unowocześnienia procesów wytwórczych oraz 
biznesowych poprzez podniesienie produktywności, wydajności i jakości pracy oraz wzrost jakości wyrobów i ich 
konkurencyjności celem zwiększenia ogólnej sprawności i efektywności działania fi rmy.

Polskie górnictwo może być nowoczesne, opłacalne, ekologiczne i bezpieczne 
– Marcel 4.0. Zakład górniczy wkraczający w czwartą rewolucję przemysłową 

S
ytuacja na światowych rynkach oraz 
ciągła potrzeba ograniczania kosz-
tów wydobycia kopalin determinu-
ją konieczność ścisłego zintegrowa-
nia obiektów fi zycznych z  siecią in-

formacyjną. 
Podążając w tym kierunku, Polska Grupa 

Górnicza S.A. prowadzi dialog techniczny 
z fi rmami z branży nowoczesnych technolo-
gii w celu przygotowania się do wdrożenia 
systemów automatyzacji i  diagnostyki pro-
cesów przemysłowych. 

– Systemy te mają zapewnić inteligentną 
integrację pomiędzy inżynierią, infrastruk-
turą, aplikacjami i usługami. Zapewni ona 
kierownictwu zakładów górniczych PGG 
S.A. wgląd w dane, po to aby umożliwić szyb-
sze, bardziej wnikliwe prognozowanie i  po-
dejmowanie kluczowych decyzji. Prowadzo-
ne prace mają na celu wdrożenie technologii 
Przemysłu 4.0 w naszej fi rmie – mówi Tade-
usz Strączek, nadsztygar Urządzeń Teletech-
nicznych w KWK ROW Ruch „Marcel”.

Główne elementy infrastruktury technicz-
nej systemu w postaci grupy serwerów zosta-
ną zainstalowane w siedzibie Zakładu Infor-
matyki i Telekomunikacji w Rybniku i zarzą-
dzane przez doświadczony zespół admini-
stratorów tego Oddziału. Sukcesywnie pod-
łączane będą do niego poszczególne kopal-
nie. Ruch „Marcel” kopalni zespolonej ROW 
będzie pierwszym zakładem wydobywczym 
Polskiej Grupy Górniczej S.A., w którym zo-
stanie wdrożony ujednolicony system stero-
wania, umożliwiający pełny przepływ infor-
macji – od urządzeń pracujących w zakładzie 
do dyspozytorów i operatorów. Po zrealizowa-
niu planowanego zadania obsługa uzyska 
możliwość zdalnego sterowania maszynami 
i urządzeniami, a także stały podgląd ich sta-
nu, harmonogramy przeglądów, potencjal-
nych przekroczeń czy awarii, którym będzie 
można zapobiec z wyprzedzeniem.

KOMUNIKACJA
Jednym z zadań związanych z realizacją pro-
jektu w ruchu „Marcel” kopalni ROW będzie 
budowa nowej dyspozytorni energomecha-
nicznej, modernizacja istniejącej dyspozy-
torni zakładowej oraz dyspozytorni gazome-
trycznej, a także infrastruktury dołowej nie-
zbędnej do bezpiecznego i efektywnego ste-
rowania urządzeniami i  maszynami górni-
czymi. Zrealizowane to zostanie w oparciu 
o istniejącą infrastrukturę teletransmisyjną 
miedzianą i światłowodową. W chwili obec-
nej w  wyrobiskach kopalni zabudowanych 
jest już ok. 30 km kabli światłowodowych. 
W niedalekiej przyszłości będzie więc możli-
wa pełna automatyzacja kompleksów ściano-
wych i przodkowych, ciągów odstawy urob-
ku, rozdzielni średniego napięcia itp. To 
właśnie zautomatyzowana komunikacja sta-
nowi jeden z fundamentów Przemysłu 4.0.  

BEZPIECZEŃSTWO
Nie mniej istotne znaczenie ma także bez-
pieczeństwo cybernetyczne. Zbudowana, 
administrowana i  wspierana przez Zakład 
Informatyki i  Telekomunikacji infrastruk-
tura sprzętowa i  systemowa zapewni ade-
kwatny do wymagań przemysłowych po-
ziom ciągłości działania. Integracja z funk-
cjonującymi obecnie rozwiązaniami IT 
gwarantuje wysoki poziom zabezpieczeń, 
pozwalając na ochronę infrastruktury tele-

informatycznej i  systemowej na wielu róż-
nych poziomach i w wielu warstwach. Bez-
pieczeństwo oparte na wdrożonych i stoso-
wanych standardach i normach (między in-
nymi ISO 27001), aktywnie adaptowane do 
ciągle pojawiających się nowych zagrożeń 
cybernetycznych musi również spełniać wy-
magania Ustawy o Krajowym Systemie Cy-
berbezpieczeństwa. Na podstawie wskaza-
nej ustawy Polska Grupa Górnicza jest ope-
ratorem usługi kluczowej w zakresie wydo-
bywania węgla kamiennego.

WIRTUALIZACJA
Kolejnym elementem wpisującym się w ideę 
projektu Marcel 4.0 jest wirtualizacja infra-
struktury technicznej i  aplikacyjnej w  ob-
szarze systemów przemysłowych. „Tradycyj-
ny” świat IT stosuje te rozwiązania (tę tech-
nologię) od wielu lat. Zastąpienie tradycyj-
nych, „fi zycznych” komputerów, serwerów, 
stacji roboczych systemami wirtualnymi 
podnosi zdecydowanie poziom wykorzysta-
nia eksploatowanych zasobów sprzętowych, 
zapewnia elastyczne zarządzanie oraz nie-
osiągalny w tradycyjnych rozwiązaniach po-
ziom dostępności i  ciągłości działania. 
Ogranicza przy tym zdecydowanie ilość nie-
zbędnych zasobów fi zycznych infrastruktu-
ry, upraszcza i automatyzuje czynności ad-
ministracyjne i  serwisowe. Realizacja pro-
jektu umożliwi wykorzystanie i  dalsze do-

pRzeMysł 4.0 to pojęcie określające czwartą rewolucję przemysłową. 

obejmuje ono wiele zjawisk związanych z cyfryzacją naszego życia i powodujących jego 

zmiany czy przeobrażenia o charakterze nagłym, nieoczekiwanym i  jednocześnie nie-

spotykanie dynamicznym.

sztuczna inteligencja, łączność bezprzewodowa, automatyzacja, biotechnologia, na-

notechnologia, big data (duże zbiory danych), pojazdy autonomiczne, wirtualizacja to 

tylko niektóre ze zjawisk defi niujących zachodzące zmiany.

warto jednak podkreślić, że elementem wywołującym i przyśpieszającym te rewolucyj-

ne przemiany jest łączność i masowa wielostronna wymiana informacji między urzą-

dzeniami, ale także między urządzeniami a człowiekiem.
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CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE… 
RozwÓj inteRnetU odbywa się w kosMosie.
Codzienne przeloty satelitów starlink stały się dla wielu urozmaice-

niem monotonii kwarantanny i siedzenia w domu. w ramach pro-

gramu Starlink założona przez elona muska fi rma SpaceX planuje 

wynieść na orbitę czterdzieści dwa tysiące satelitów, które będą za-

pewniały dostęp do internetu w każdym miejscu na świecie.

Jej celem jest objęcie zasięgiem miejsc, w których obecnie dostęp 

do sieci nie jest możliwy lub jest mocno ograniczony. według 

wstępnych informacji, jakie pojawiają się w sieci, starlink będzie 

mógł zapewnić internet o przepustowości rzędu 1 Gbps przy opóź-

nieniach około 25 ms, z dowolnego miejsca na świecie. warto jed-

nak pamiętać, że 5G jest siecią, której możliwości i ograniczeń nie 

znają nawet sami twórcy, stąd programy pilotażowe na politechni-

kach, które mają pokazać, jak ją sensownie wykorzystać. a rozwią-

że przede wszystkim problem spadku prędkości związany z obsłu-

gą zbyt wielu abonentów w tym samym czasie.

w całej historii ludzkości na orbitę okołoziemską wysłano niespeł-

na 9000 obiektów, z czego szacuje się, że 5000 jest tam nadal, ale 

tylko 1950 z nich działa i spełnia swoje zadanie.

kolejna porcja 60 satelitów elona muska została umieszczona na 

orbicie 22 kwietnia po tym, jak z Centrum kosmicznego im. kenne-

dy’ego na Florydzie po raz 84. wystartowała rakieta Falcon 9. w 

momencie, kiedy czytacie tę informację, w przestrzeni kosmicznej 

prawdopodobnie będzie ich jeszcze więcej.

mniej zachwyceni programem starlink są astronomowie, którzy 

badają i analizują gwiazdy. bywa, że stosują bardzo czułą na świa-

tło aparaturę fotometryczną, której zadaniem jest wychwytywa-

nie światła bardzo słabo widocznych gwiazd. satelity mogą nie 

tylko zaburzyć pomiary, ale nawet uszkodzić aparaturę badawczą. 

Ponadto na orbicie rośnie ilość niebezpiecznych śmieci, które krą-

żąc bez ładu i składu z dużą prędkością, uszkadzają działające sa-

telity, rakiety i stacje kosmiczne.

Polskie górnictwo może być nowoczesne, opłacalne, ekologiczne i bezpieczne 
– Marcel 4.0. Zakład górniczy wkraczający w czwartą rewolucję przemysłową 

skonalenie istniejących kompetencji i podnoszenie poziomu wiedzy 
pracowników spółki w tym obszarze. 

– Opisana powyżej infrastruktura komunikacyjna, bezpieczeń-
stwo, wirtualizacja, automatyzacja, predykcja (przewidywanie 
awarii), ale również obsługa dużych zbiorów danych, budowanie 
kompetencji i wiedzy to elementy leżące u podstaw uruchomienia 
realizacji projektu. Wszystkie te działania powinny doprowadzić 
docelowo do wprowadzenia w największej europejskiej fi rmie wydo-
bywającej węgiel kamienny, jaką jest PGG S.A., jednolitego systemu 
umożliwiającego automatyzację, diagnostykę i wizualizację proce-
su produkcyjnego – ocenia Bogdan Wawro, zastępca dyrektora Biu-
ra Innowacji i Implementacji Nowych Technologii.

System zintegruje w  spójny „cyfrowy organizm” funkcjonujące 
obecnie urządzenia i  systemy sterowania, zapewniając jednocze-
śnie zestandaryzowane kanały komunikacji i wymiany informacji 
pomiędzy poszczególnymi jego elementami.

OSZCZĘDNOŚCI I OPTYMALIZACJA PRODUKCJI
– Wdrożenie jednego, spójnego systemu SAPiD dla kopalń Polskiej 
Grupy Górniczej S.A., w  tym kopalń zespolonych oraz Centrali, 
przyniesie wiele korzyści – stwierdza Andrzej Warmuła, główny 
elektryk ruchu „Marcel”. Będą one następujące:
• oszczędność w kosztach utrzymania,
• predykcja awarii pozwalająca uniknąć strat produkcyjnych, 

bezpieczeństwo cybernetyczne,
• spójna informacja w wielu miejscach równocześnie, eliminacja 

zbędnych raportów telefonicznych,
• możliwość przenoszenia operatorów systemu między zakładami 

w przypadku braków kadrowych,
• możliwość kontroli i sterowania procesami z poziomu kopalni 

zespolonej, 
• przejrzystość kluczowych wskaźników efektywności produkcji 

(ang. Key Performance Indicators, KPI) – poprawa wydajności 
kopalni,

• przejrzystość raportowania do poszczególnych szczebli decyzyjnych,
• monitoring urządzeń i technologii na urządzeniach mobilnych,

• przejęcie rozwoju, nadzoru i kontroli nad systemem przez Za-
kład Informatyki i Telekomunikacji (obniżenie kosztów imple-
mentacji i utrzymania),

• otwartość systemu i prostota,
• możliwość wykorzystania wytworzonych danych dla opracowy-

wanego również w PGG S.A. projektu BIG DATA,
• uproszczenie schematu zasilania centrów dyspozytorskich, eli-

minacja zbędnych generatorów, ups-ów, klimatyzacji, obniżenie 
kosztów utrzymania.

b o g d a n  w a w R o ,  ta d e U s z  s t R ą c z e k ,  a n d R z e j  w a R M U ł a   
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wieści ze świata nauki rubryka redagowana we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa wieści ze świata nauki rubryka redagowana we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa

Luft dla przyszłych 
pokoleń,

w  marcu świat obiegły zdjęcia udostępnione przez nasa i  Europejską 

agencję kosmiczną, dokumentujące spadek poziomu dwutlenku azotu 

w powietrzu w Chinach, co potwierdza przypuszczenia dotyczące wpływu 

pandemii koronawirusa na atmosferę ziemską. okazało się tym samym, że 

temat jakości powietrza, który w obliczu zarazy wydawał się zejść na plan 

dalszy, powraca jako jeszcze bardziej istotny. Eksperci od spraw środowiska, 

uważnie śledzący i korelujący dane, zwracają uwagę, że właśnie jakość po-

wietrza jest elementem mającym w  obecnych okolicznościach znaczenie 

dla naszego zdrowia niebagatelne. 

w Głównym instytucie Górnictwa projekty związane z badaniem i oceną 

jakości powietrza należą do zadań najważniejszych. Pisaliśmy już o Eko Pa-

trolu GiG czy pyłomierzu osobistym Dustair – nowatorskich rozwiązaniach 

z powodzeniem wprowadzonych już w życie. Tym razem chcemy przybliżyć 

trzy projekty finansowane z  europejskiego programu interreg Central Euro-

pe, noszące tajemnicze i nieco egzotycznie brzmiące akronimy: awair, Mo-

lOc i air TriTia. wszystkie one związane są z monitorowaniem stanu po-

wietrza i realizowane w celu znalezienia systemowych rozwiązań, które mo-

głyby stać się podstawą radykalnej zmiany polityk lokalnych w sferze po-

prawy jakości powietrza.

Projekt awair koncentruje się na problemie jakości powietrza na tere-

nach miejskich oraz wpływie zanieczyszczeń powietrza na życie i zdrowie 

czyli projekty dotyczące 
monitorowania powietrza

mieszkańców. – Naszym celem jest poprawa zarządzania środowiskowego, 

a tym samym zmniejszenie wpływu zanieczyszczenia powietrza na środowisko 

i zdrowie grup najbardziej wrażliwych, tj. dzieci, osób w podeszłym wieku i osób 

cierpiących na choroby układu oddechowego – podkreśla dr Beata urych, kie-

rownik projektu w GiG. Dzięki realizacji tego projektu miasto katowice uru-

chomiło największy system monitoringu jakości powietrza w Polsce, skła-

dający się z rozlokowanych na całym jego terenie – przy żłobkach, przed-

szkolach czy szkołach – 127 czujników oraz 154 ekranów wyświetlających 

dane o stężeniu pyłów PM10 i PM2.5, a także o wilgotności, temperaturze 

i ciśnieniu. w konsekwencji zaobserwowano zarówno wzrost świadomości 

i  akceptacji, ale i  presji społecznej na podejmowanie działań związanych 

z ochroną powietrza. 

Jakość powietrza w  katowicach można śledzić na stronie internetowej 

projektu: http://powietrze.katowice.eu/. Dane z systemu awair będą także 

wykorzystywane do tworzenia prognoz jakości powietrza w  katowicach, 

dostępnych m.in. poprzez mobilną aplikację. w ramach projektu aktualizo-

wany i usprawniany jest ponadto istniejący już „Plan Działań krótkotermi-

nowych dla miasta katowice”, co pozwoli na wprowadzenie nowego mode-

lu współpracy między gminami w ramach miejskiego obszaru funkcjonalne-

go, który dotyczy jednostek samorządu terytorialnego odrębnych admini-

stracyjnie, ale tworzących jeden obszar miejski. w katowicach jest to szcze-

gólnie ważne, bo wysoko zurbanizowana część regionu ma największą gę-

stość zaludnienia w kraju. a zanieczyszczenia powietrza nie zaczynają się 

przecież i nie kończą na granicy miasta. 

awair – warsztaty dla dzieci na Uniwersytecie Śląskim
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pełna nazwa drugiego projektu mOlOc to „niskoemisyjna morfologia 

przestrzeni miejskiej. nowe morfologie przestrzeni miejskiej, nowe systemy 

zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospo-

darki niskoemisyjnej”. Jego głównym celem jest opracowanie modelowych 

europejskich działań w zakresie wspierania przechodzenia miast na gospo-

darkę niskoemisyjną. Polska część projektu dotyczy opracowania systemu 

oceny i monitorowania przedsięwzięć związanych z wdrażaniem „Planu go-

spodarki niskoemisyjnej dla miasta katowice”. Jednym z efektów będzie ze-

staw wytycznych do opracowania spójnej koncepcji systemu monitoringu 

zarządzania energią w  obiektach użyteczności publicznej. wymiana do-

świadczeń z miastami partnerskimi projektu (lille – francja, turyn – wło-

chy, Hamburg – niemcy i Suczawa – rumunia) doprowadziła do powstania 

Miejskiego Centrum Energii – specjalnego punktu konsultacyjnego dla 

mieszkańców, gdzie można znaleźć informacje np. na temat dotacji do wy-

miany pieca. Jak widać, zaangażowanie naszego miasta w projekty mię-

dzynarodowe pozwala na wprowadzanie rozwiązań i innowacji zgodnych ze 

standardami europejskimi. Za takie właśnie projekty i działania na rzecz 

ochrony powietrza miasto katowice zostało docenione na arenie ogólno-

polskiej, zwyciężając w  2019 roku w  rankingu najbardziej ekologicznych 

miast w  Polsce magazynu Forbes, jednego z  najważniejszych na świecie 

magazynów o tematyce biznesowej, założonego ponad 100 lat temu. 

Trzeci projekt wychodzi daleko poza granice katowic, a konkretnie do tzw. 

obszaru Tritia, obejmującego wspólne terytorium przygraniczne – region 

morawsko-śląski w Czechach, województwa śląskie i opolskie w Polsce oraz 

samorządowy kraj żyliński na słowacji. 

Pełna nazwa projektu air TriTia to „ujednolicone podejście do systemu 

zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w  funkcjonalnych obszarach 

miejskich”, a jego celem jest stworzenie narzędzi i systemu wsparcia popra-

wy jakości powietrza na dużym obszarze, mającym wspólne cechy wpływa-

jące na jego stan, takie jak wysokie zagęszczenie obszarów zabudowanych 

oraz koncentracja ciężkiego przemysłu i  infrastruktury związanej z  trans-

portem. – Ważnym elementem jest opracowanie modelu emisji zanieczyszczeń 

z różnych źródeł, obejmujących zarówno niską emisję, wysoką emisję, jak i emi-

sję drogową, wraz z mapą do wizualizacji przemieszczania się zanieczyszczeń – 

mówi profesor Małgorzata wysocka, kierownik projektu w GiG. – Na tej pod-

stawie będą mogły być wska-

zywane kierunki podejmowa-

nia skutecznych działań 

w  oparciu o  różne dane, m.in. 

geograficzne czy demogra-

ficzne. uczestniczące w  pro-

jekcie miasta otrzymają tak-

że konkretne sugestie zmie-

rzające do rozwiązania doty-

kających je problemów zwią-

zanych z  jakością powietrza. 

w przypadku ostrawy jest to 

ciężki przemysł, w przypadku 

Žiliny – transport, opawy – 

wpływ zanieczyszczeń z  ni-

skiej emisji napływających 

z Polski, a dla rybnika – na-

gromadzenie indywidual-

nych źródeł niskiej emisji. 

air tritia – pomiary na szybie „Franciszek” spotkania z mieszkańcami podczas dni energii w katowicach

przykładowy stan powietrza 
katowic wg mapy awaiR
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Klimatyczna neutralizacja Wielkiej Brytanii

Planeta ludzi

W  celu określenia możliwości osiągnię-

cia przez wyspy Brytyjskie neutralno-

ści klimatycznej do 2050 roku w  ramach rzą-

dowego programu badawczego uk FirEs po-

wstał raport „absolute Zero”, ponieważ wiel-

ka Brytania pomimo wyjścia z  politycznych 

struktur unii Europejskiej nadal realizuje za-

łożenia polityki klimatycznej. Jak wynika z ra-

portu, osiągnięcie zerowej emisji Co2 netto wy-

daje się niezwykle trudne w realizacji, zdaniem 

naukowców nawet niemożliwe. aby całkowi-

cie zredukować szkodliwe emisje, wielka Bry-

tania musiałaby zamknąć wszystkie lotniska, 

a Brytyjczycy powinni zmienić swoje samocho-

dy na mniejsze. Poza zmianami w transporcie 

należałoby także zredukować emisje płyną-

ce z  ogrzewania domów – naukowcy zalecają 

noszenie cieplejszych ubrań. Ponadto wyspia-

rze byliby zmuszeni do radykalnej zmiany die-

ty, gdyż raport domaga się eliminacji spoży-

cia mięsa, jak również zaprzestania produkcji 

W  przeddzień Światowego Dnia Ziemi, 

który przypada na 22 kwietnia, zna-

ny producent i reżyser filmowy Michael Moore 

wraz z reżyserem Jeffem Gibbsem udostępni-

li swój najnowszy film dokumentalny pt. „Pla-

neta ludzi”. w filmie stawiana jest teza, jako-

by odnawialne źródła energii nie były ratun-

kiem dla naszej planety, ale stanowiły dla niej 

większe problemy aniżeli te, które powinny roz-

wiązywać. autorzy filmu swoją hipotezę opie-

rają na „zielonych konsekwencjach” prężnego 

rozwoju oZE w stanach Zjednoczonych, gdzie 

w imię rozpaczliwego ratowania planety likwi-

dowane są tysiące hektarów lasów, a krajobraz 

dewastowany jest za pomocą farm wiatrowych 

oraz fotowoltaicznych, przy czym okazuje się, 

że energetyka odnawialna nie redukuje zuży-

cia paliw kopalnych, a trzyma je w rezerwie na 

czas bezwietrzny i pochmurny. w filmie spoty-

kamy się z wieloma przykładami, gdzie zielona 

energetyka wca-

le nie była taka 

eko, jak powinna. 

Między innymi,  

producenci filmu 

p r ze d s t a w i a j ą 

ekologiczny fe-

stiwal muzyczny 

rzekomo w  cało-

ści zasilany zielo-

ną energią, na którego backstage’u w rzeczy-

wistości na pełnych obrotach pracowały agre-

gaty dieslowskie. inny przykład dotyczył zoo, 

które powinno być zasilane energią z  odcho-

dów słoni, tymczasem okazuje się, że energia 

wyprodukowana z obornika nie wystarczy na-

wet do ogrzania jednej z ich stajni.

Zastąpienie energetyki konwencjonalnej 

na pochodzącą tylko z  oZE jest niemożliwe, 

a  technologie odnawialnych źródeł nie po-

wstają i  nie 

fun kc jo nu j ą 

bez szkód dla 

naszej Ziemi. 

oZE nie uczy-

nią nas w stu 

p r o c e n t a c h 

ekologiczny-

mi…

 

źródło:

1. https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.

com/2020/02/21/no-airports-no-imports-wel-

come-to-year-zero/

2. https://www.theguardian.com/environ-

ment/2020/apr/28/climate-dangerous-

documentary-planet-of-the-humans-michael-

moore-taken-down

mrożonek. Przemysłowi budowlanemu twór-

cy raportu zalecają finalnie całkowitą rezy-

gnację z użycia cementu ze względu na wyso-

kie emisje dwutlenku węgla podczas jego pro-

dukcji. Do 2050 roku powinno się wprowadzić 

zakaz importu produktów zza granicy do czasu 

opracowania bezemisyjnego transportu mor-

skiego.

wprowadzenie powyższego, nieco bezprece-

densowego scenariusza osiągnięcia neutral-

ności wymagałoby zastosowania radykalnych 

zmian w każdym aspekcie stylu życia społe-

czeństwa brytyjskiego, co w znacznym stop-

niu może wpłynąć na swobodę funkcjonowa-

nia obywateli.

o P r . :  k R   

o P r . :  k R   



PGG Magazyn czerwiec 2020

29

mUzyka

wieloma językami

O
bok nowoczesnych samplerów i looperów brzmią 
etniczne instrumenty, takie jak morinhuur, do-
tar, drumla, duduk, akordeon, fujarka, mando-
la. Pojawia się też archaiczny śpiew alikwotowy. 
Podstawowy skład „Wieloma językami" to mul-

tiinstrumentalny duet z Bartem Pałygą, który jest współautorem 
aranżacji. „Wieloma językami” czerpie ze skal muzyki tradycyjnej, 
jednak nie jest archiwalną składanką, lecz spójną całością mówią-
cą nowoczesnym językiem muzycznym. Ten język zbudowany jest 
na oryginalnym stylu dwóch osobowości, ich charyzmie i doświad-
czeniu w ekspresji muzycznej, zdobytych w przedsięwzięciach 
związanych z muzyką etniczną, archaiczną i rockową. 

Czesław Mozil tak mówi o Karolinie: – Kiedy jest na scenie, z uf-
nością dziecka wchodzi i oddaje się emocjom dźwięków. Imponuje 
mi, jak panuje nad swoim głosem, bo jednocześnie to, co robi, jest 
mega spontaniczne.

Tomasz Budzyński – lider zespołu „Armia” komentuje: – Karoli-
na Cicha to talent na miarę Ewy Demarczyk, to najciekawsza oso-
bowość wśród polskich wokalistek od lat.

Płyta „wieloma językami” nawiązuje do tradycji 
Podlaskiego – regionu, z którego pochodzi karolina 
Cicha, objawienie ostatnich lat na polskiej scenie 
muzycznej. słyszymy piosenki w językach: ukraińskim, 
litewskim, rosyjskim, romskim, białoruskim, w jidysz, 
po polsku, tatarsku i w esperanto.

KAROLINA CICHA
Jest muzycznym objawieniem ostatnich lat i jednym z najory-

ginalniejszych głosów swojego pokolenia. wokalistka, multiin-

strumentalistka, interpretatorka. Gra na akordeonie i klawesy-

nie, śpiewa w  jidysz i  esperanto, a  świat piosenki aktorskiej 

z  powodzeniem łączy z  szorstkim rockiem, jazzem, muzyką 

źródeł i emocjonalnym przekazem.

Jest kompozytorką, wokalistką i multiinstrumentalistką – roz-

poznawalną dzięki oryginalnej technice gry na kilku instrumen-

tach jednocześnie. Jest laureatką Grand Prix i  nagrody pu-

bliczności na Festiwalu Folkowym Polskiego radia „nowa Tra-

dycja”. w 2015 roku znalazła się w oficjalnej selekcji na wOmeX 

– największym festiwalu world music na świecie. ze swą muzy-

ką odwiedziła kilkadziesiąt festiwali w europie, azji i ameryce.

Jej droga twórcza rozpoczęła się od koncertów solowych i te-

atru „Gardzienice”. w 2009 roku Cicha zaczęła swą przygodę 

z muzyką rockową: wraz z utworem „miłość bez jutra” znalazła 

się na płycie GaJcy! wydanej przez muzeum Powstania war-

szawskiego. od tego debiutu – podążając coraz bardziej w kie-

runku muzyki tradycyjnej i etnicznej – wydała kilka płyt... 

dyskografia:

dO lUdOŻercÓw” (2010) – gdzie skomponowała muzykę 

do tekstów Tadeusza różewicza i gdzie sformułowała defini-

cję rocka eklektycznego, czyli gatunku korzystającego z  róż-

nych stylistyk muzycznych. 

„miĘkkie maSzyny” (2012) – gdzie oprócz autorskiej muzyki, 

wypowiedziała się również w tekstach.

 „wielOma JĘzykami / 9 languages” (2013) – gdzie zajęła się 

muzyką etniczną i zaśpiewała w dziewięciu językach mniejszo-

ści zamieszkujących województwo podlaskie.

„JidySzland / yiddiSHland” (2015) – gdzie skupiła się na 

języku mniejszości żydowskiej i poezji, która powstała w tym 

języku.

„POland–PakiStan. music without borders” (2016) – fusion 

z muzyką qawwali.

„PŁyTa TaTarska” (2017) – gdzie zajęła się dziedzictwem mu-

zycznym Tatarów polskich.

„Jeden – wiele” (2018) – najbardziej mistyczna płyta cichej, 

w której penetruje sakralne dziedzictwo Podlasia.
o P r . :  j c
d a w i d  z i e l i ń s k i   
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narzeczona 
z getta

W
łasnością młodego małżeństwa staje się sta-
ra, zagadkowa szafa. Barbara, której prze-
szłość też skrywa wiele tajemnic, pragnie 
odkryć, kim byli pierwsi właściciele anty-
ku. Trafia do Sławkowa, miejscowości leżą-

cej w Zagłębiu Dąbrowskim, tam dowiaduje się, że mebel nale-
żał do rodziny żydowskiej. Dalsze poszukiwania doprowadzają 
Barbarę do Mikołaja, pasjonata historii i opiekuna żydowskie-
go cmentarza. Z płyt nagrobnych i starych dokumentów powo-
li odsłania się historia Sary, Żydówki zakochanej w goju – synu 
miejscowego szklarza. 

Czy ich zakazana miłość zdołała przetrwać wojnę i  Holo-
kaust? 

Choć Sabina Waszut pisała o  fikcyjnych postaciach, to już 
wydarzenia z  czasów II wojny światowej są jak najbardziej 
prawdziwe. Każdy, kto wtedy żył, mógł być bohaterem „Narze-
czonej z getta”...

Sabina Waszut – rocznik 1979, pisarka, poetka, recenzentka, 
organizatorka spotkań literackich. Propagatorka śląskiej kultu-
ry. Debiutancka powieść „Rozdroża”, wydana przez warszaw-
skie wydawnictwo Muza, została nominowana do Nagrody Li-

FRAGMENTY RECENZJI

„na pozór mogłoby się wydawać, że jest to kolejna książka o Holokauście, największej zbrodni w historii ludzkości. „narzeczona 

z getta” to nie jest kolejna powieść napisana po to, by wycisnąć łzy z oczu czytelnika, ale wspaniała powieść o człowieczeństwie 

i miłości w cieniu drugiej wojny światowej, o poznawaniu siebie, zrozumieniu własnego losu, wybaczaniu sobie i innym. oszczędna 

w słowach, ale z ogromną siłą przekazu, to wspaniała podróż w czasie, w jaką zabrała mnie autorka. sabina waszut znalazła spo-

sób, jak po raz kolejny napisać o zagładzie, kiedy na ten temat napisano i powiedziano już nieomal wszystko, a półki księgarń zale-

gają powieści o Holokauście w ilościach wręcz zatrważających.”

„na użytek powieści autorka stworzyła fikcyjne postaci, które mogłyby istnieć naprawdę. opowiada historie dwóch kobiet o skom-

plikowanym życiorysie: barbary i Żydówki Sary. Sabina waszut pięknie splata przeszłość z teraźniejszością, zaś wspólnym ogniwem 

tych dwóch historii jest stara trzydrzwiowa przedwojenna szafa z lustrem, która skrywa wiele tajemnic. szafa, która jest symbolem 

śmierci, jak i ocalenia. Sara, ukryta przez ukochanego, przeżyje wojnę, natomiast kilka lat później w szafie zginie siostra barbary. Po-

zornie jest to lekka opowieść, którą się czyta jednym tchem, ale jednocześnie porusza ważne tematy, dlatego warto ją poznać. „na-

rzeczona z getta” przemyca kawałek ważnej historii, której nie znamy szerzej. zagłada sławkowskich Żydów, jak i mord na kaszu-

bach w Piaśnicy, wciąż pozostają przemilczane, nikną pośród innych świadectw tragedii ii wojny światowej. dlatego tak ważna jest 

powieść Sabiny waszut. w jej książce historia gett w Strzemieszycach i Sławkowie oraz przekaz o Żydówce ukrywającej się w szafie 

splata się z  losami fikcyjnych bohaterów, z  ich własnymi tajemnicami i demonami z przeszłości, dzięki temu czytelnik otrzymuje 

przejmującą, pełną emocji opowieść”.

terackiej Europy Środkowej „Angelus” za rok 2014. Na Festiwa-
lu Literatury Kobiet w Siedlcach książka zdobyła nagrodę głów-
ną kategorii Pióro dla najbardziej poruszającej polskiej powieści 
roku 2014. Na rynku pojawiły się również dalsze losy bohaterów 
„Rozdroży” – „W  obcym domu” (wyd. Muza) i  „Zielony Byfyj” 
(wyd. Muza) oraz książki „Bar na starym osiedlu” (wyd. Muza) 
i „Dobra noc” (wyd. Muza). Najnowsza książka autorki „Narze-
czona z getta” została wydana w wydawnictwie Książnica.

o P r . :  j c   
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jan paweł ii i jego wpływ 
na przemiany w polsce

PGG Magazyn czerwiec 2020

J
uż na początku roku pracownicy Śląskiego Centrum 
Wolności i  Solidarności przygotowali i  wprowadzili do 
oferty lekcję muzealną „Jan Paweł II i  jego wpływ na 
przemiany w Polsce”. 

Kolejną inicjatywą związaną z obchodami jest cyklicz-
nie organizowany konkurs plastyczny „Śladami Jana Pawła II”, 
którego Śląskie Centrum Wolności i Solidarności jest współorga-
nizatorem. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawo-
wych oraz ponadpodstawowych i co roku cieszy się sporym zainte-
resowaniem. W tej edycji główną nagrodą będzie wyjazd studyjny 
do Parlamentu Europejskiego.

Dzisiaj, kiedy podstawowa działalność praktycznie wszystkich 
instytucji w sektorze kultury przeniosła się do sieci, także i w tej 
sferze widać działania Śląskiego Centrum Wolności i Solidarno-
ści. Cykl postów w mediach społecznościowych upamiętnia naj-
ważniejsze wydarzenia związane z  postacią Karola Wojtyły, jego 
śmierć, zamach na placu św. Piotra w  Watykanie oraz rocznicę 
urodzin. Co więcej, trzeba pamiętać, że Śląskie Centrum Wolno-
ści i Solidarności prowadzi od wielu lat program notacji fi lmowych 
ze świadkami historii, w których ważnym blokiem tematycznym są 
wspomnienia z papieskich pielgrzymek. Swoje świadectwa przed-
stawili m.in.: Alicja Ratuszna, Barbara Czyż, Stanisław Kowolik, 
ks. Piotr Płonka, Leszek Polmański czy Maciej Wojciechowski. Na-
granie są stale dostępne na stronie internetowej www.scwis.pl oraz 
na kanale instytucji w serwisie YouTube.

Jeśli sytuacja epidemiczna zostanie opanowana, ŚCWiS planuje 
także powrót do znanych i lubianych aktywności nie tylko w sieci, 
ale także w rzeczywistości fi zycznej. Przykładem takiej inicjatywy 
jest organizowany co roku we wrześniu weekend kultury dla senio-
rów „Kultura 60+”. W ubiegłym roku uczestnicy specjalnie przygo-
towanej wycieczki zwiedzali miejsca związane z powstaniami ślą-
skimi, w tym roku, jeśli sytuacja na to pozwoli, wycieczka odbędzie 
się śladem miejsc związanych z Janem Pawłem II.

Trzeba także pamiętać, że postać Jana Pawła II przypominana 
jest w działaniach Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności nie 
tylko z okazji okrągłej rocznicy urodzin. W październiku 2018 roku 
w muzeum oglądać można było specjalnie sprowadzoną z Centrum 
Myśli Jana Pawła II z Wadowic wystawę poświęconą postaci papie-
ża. W  czerwcu 2019 roku w  siedzibie muzeum odbył się specjal-
ny pokaz fi lmu dokumentalnego „Cud na Muchowcu” połączony ze 
spotkaniem z autorem Szymonem Oślizło (TVP Katowice). 

Miejsca związane z pielgrzymką Jana Pawła II do Polski w 1983 
roku zostały także opisane w przewodniku wydanym przez ŚCWiS 
„40 kroków”, prezentującym najważniejsze miejsca związane 
z  działalnością opozycji antykomunistycznej w  PRL na terenie 
dawnego województwa katowickiego.

18 maja przypadła setna rocznica urodzin wielkiego Polaka, świętego 
papieża Jana Pawła ii. Uchwałą Sejmu rP obecny rok został ustanowiony 
rokiem pamięci karola wojtyły. Śląskie Centrum wolności i solidarności 
przygotowało w  związku z  tym szereg działań upamiętniających nie 
tylko wielkiego człowieka kościoła katolickiego, ale także jednego 
z architektów obalenia komunizmu w europie środkowo-wschodniej.
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Poczytejcie się moje dziatki ło takich 
ludziach, kerzy żyjom wśród nos, ży-
jom tak łod dowiyn downa na ty ziymi.
To som take ludzie jak wszyscy – ino 
trocha inaksze. Bo, wiycie, łonym niy 
chce się uczyć ani robić, czekajom aż 
im rodzice dajom jeść, posprzątają za 
nich, a łoni nic od siebie niy zrobiom. 
Łoni majom ino wielke wymagania. 
Czekajom mono babcie abo ciotki co-
sik im dajom, a i tak zawsze bydom 
mieć mało.
I jak tak cały czas im cosik brakuje, a 
chcom coś mieć nowego – to co łoni 
wtynczos robiom? No właśnie – krad-
nom – czyli bierom to, co niy należy do 
nich. To som złodzieje.
I take te złodzieje już byli łod począt-
ków świata.
A boło to tak...
Wiycie zapewne, że ADAM I EWA mie-
li dużo dzieckow, a wśród nich, tych 
dzieckow byli i złodzieje. Terozki, za 
chwilka się ło nich dowiycie.
POSUCHEJCIE...
Wiycie, że PONBOCEK wygonioł Ada-
ma i Ewa z raju, bo coś tam przeskro-
bali, a co...
Ale jak wiycie, Ponbocek boł bardzo 
dobry i wszystko wyboczył im. 
Wybroł się kedyś na szpacyr i tak się 
godo – odwiedza się Adama ze Ewom, 
co tam u nich słychać – ale nic im niy 
pedzioł, że przidzie do nich.
Ewa boła prawie na placu i… naroz 
patrzy idzie Ponbocek ze wizytom, a 
wszystke dziecka jak to dziecka – czor-
ne, całe upaprane we ciaplycie, ry-
czom, bijom się – take zgobniki.
Jak tu Ponbockowi pokozać takich 
najduchów, co łon się pomyśli.
Wzioła jedne dziecka, drapko je łokom-
pała i fajnie łoblykła, a reszta już niy 
zdążyła to zawarła je do komorki, żeby 
niy boło wstyd przed Ponbockiem.

SKaD SIe WZIYLI ZlODZIEJE
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PONBOCEK przywitoł się ze nimi, 
uściskoł ich, podziwowoł się, jak się 
żyjom, wypytał się wszystko, przytu-
loł dziecka, pobłogosławioł je i tak 
padoł do każdego:

TY – pedzioł do najstarszego – by-
dziesz cesorzem,
Ty zaś bydziesz – krolym,
Ty – bydziesz myndrzec,
Ty – bydziesz bogoczem,
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SKaD SIe WZIYLI ZlODZIEJE
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Ty – bydziesz zaś wodzym,
Ty – bydziesz budowoł świątynie,
A Ty, tu się zwrócioł do dziołchy  
– Ty bydziesz piękną i bogatą panią.
Wszystke dziecka bardzo się rado-

wały, bawioły się z Ponbockiem, 
ino Ewie zrobioło się żol tych, kerzy 
boły zawarte we komorce i pedzia-
ła PONBOCKOWI, że to jeszcze niy 
wszystke. Na to Ponbocek – kaj łone 
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som, zaroz prziprować je tu ku mie.
Jak łon je łobejrzoł, bardzo się urado-
wał i tak się gośno śmioł, że listki na 
każdym drzewie się urywały, a zwie-
rzątka myślały, że idzie burza.
Wzioł zaroz tego piyrszego, co boł noj-
bardzi umorusany, jakby się we sadzy 
kuloł, i godo: Ty bydziesz Murzinym, 
drugymu, co boł ubabrany we glinie – 
ty bydziesz Chińczykiem.
Potym już jechał po kolei: ty górni-
kiem, ty hutnikiem, ty młynarzem, ty 
kowalem, ty muzykantym, i tak po ko-
lei rozdowoł wszystke zawody i fachy.
Na koniec łostoł się jedyn – Ponbocek 
pogłaskoł go i godo – a ty bydziesz 
złodziejym, bo i tacy muszą być na 
świecie.
I tak żeście się dowiedzieli tego, co 
boło pedziane we tytule.
Ale to jeszcze niy całkiem koniec. 
Jak Ponbocek już ze wszystkimi że-
gnał się, tak pedzioł im na łostatku.
Wy, co byliście zmaraszyni i niy umy-
ci, zawsze możecie być wyżej, ale jyno 
przez wasza robota, nauka i cnota – 
pamiyntejcie na zawsze.
A wy – pedzioł do tych czystych i umy-
tych – wszystko stracicie, jak bydziecie 
łakomi, pazerni, pyszni, zazdrośni, nie-
dobrzy.
Tak się pożegnał i poszoł doglądać 
świat, bo Ponbocek mo kupa rzeczy 
do załatwiynio.
Tak że kto chce, niech zapamiynto ta 
bojka, a jak się spodobała, niech prze-
każe innym, a może się zdarzyć, że 
ktoś z wos za 50 lot opowie ta bojka 
potomnym.

Byda się bardzo cieszyć, 
Wasz Dziadek Edek
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pionowo
1.  kraj w niemczech
2. niemiecki lekarz, twórca koncepcji 
 magnetyzmu zwierzęcego
3. środek używany do odkażania rąk i narzędzi 
chirurgicznych
4. mała Czesława
5. miał problem z piętą
6. gruszka miłosna
7. płytki na podłogę
8. perski lekarz, fi lozof i uczony
9. słodki i zdrowy
10. schemat wnioskowania
11. opaska uciskowa
12. pochwała osób, rzeczy, wydarzeń, idei bądź wartości
14. brat kaina
18. potocznie - rentgen
21. dzielnica Dąbrowy Górniczej
24. czapka rowerzysty
25. szefuje grupie pracowników
27. odpoczynek
29. równość dwóch stosunków
30. głos kobiecy
32. znajduje się tam muzeum sienkiewicza
33. miasto graniczne
34. wyobcowanie
35. torbiel
36. biuro szefa wydziału na uczelni
39. niewłaściwy postępek
41. rodzaj roślin z rodziny babkowatych

KRZYŻÓWKA #47

?

44. niemiecki malarz, rzeźbiarz, grafi k i pisarz, 
  jeden z głównych przedstawicieli surrealizmu
45. określenie ogólne dla wojsk koczowników
50. grunt po deszczu
52. słynne tango
54. znana organizacja
56. skrót nazwy państwa na Bliskim wschodzie
57. duże zwierzę, lubi błoto
58. niezbędny do utrzymania porządku w domu
59. jednostka powierzchni
60. proces łączenia części w większą całość
61. nie lubi ludzi
62. Gorki
63. miesiąc
64. przyrząd służący do pomiaru prędkości wiatru
65. do oglądania małych rzeczy
66. nauka o rolnictwie
69. wyspa na Morzu Śródziemnym
70. znane miasto targowe przy a1
73. odbiera albo nadaje
74. francuski luksusowy dom mody założony w 1952 r.
78. stolica norwegii
79. leciał, ale spadł

pozioMo
1.  pobudzanie do aktywności
6. górotwórczość
9. dużo krwi
13. kompozytor
15. Jarema, aktor
16. alfabet
17. na czole
19. lampa
20. z dębami

22. nad morzem
23. odkrył coś w wannie
26. polega zazwyczaj na powtarzaniu pozytywnych 
  twierdzeń na własny temat
28. rzeka w Polsce
29. za grzechy
31. miasto na Śląsku
37. nie był pedantem
38. bliski wschód
40. jeden z działów geologii historycznej
42. dba o środowisko
43. nie mówi
46. niemowlę
47. opera Verdiego
48. moczowa
49. imię męskie
51. nad morzem
53. szuka przygód
55. słodka albo gorzka
57. zdolność utrzymywania stałości parametrów 
  wewnętrznych w systemie
61. przetwór owocowy z przetartych owoców
65. żona ojca
67. pisze wiersze
68. rzeka albo ryba
71. rzeka w Hiszpanii
72. zjawisko istnienia różnic w budowie cząsteczek 
  o takim samym składzie atomowym
75. tworzywo sztuczne
76. rodzaj błony biologicznej
77. przenośnik
80. władca dawnej rosji
81. kosmiczna albo tenisowa
82. różne rzeczy razem
83. na tramwaju



rozwiązania informatyczne, które specjaliści zakładu informatyki i telekomuni-
kacji z rybnika zaprojektowali w odpowiedzi na rozpoznane oczekiwania klien-
tów pgg s.a., uruchomiono we wtorek 19 maja.

nowa wersja e-sklepu polskiej grupy górniczej pod adresem www.sklep.pgg.pl 
odznacza się nowoczesnym sposobem prezentacji produktów handlowych i uła-
twia realizację zakupów. co ważne, znacznie zwiększono również bezpieczeństwo 
zawieranych w sieci transakcji.

Z  powodu kryzysu epidemicznego na rynku we wszystkich branżach znacznie wzrosło 
zainteresowanie zakupami internetowymi. PGG S.A. przypuszcza, że najprawdopodob-
niej już za kilka tygodni w sezonie zakupowym trend ten zapanuje również na rynku wę-
gla opałowego. Dlatego też spółka postanowiła w  pełni zintegrować aktywną sprze-
daż przez internet ze służącymi podniesieniu sprzedaży inwestycjami, które prowadzone 
są w Zakładzie Produkcji Ekopaliwa w Woli. Zwiększając moce produkcyjne i logistyczne 
ZPE, przy jednoczesnym doskonaleniu narzędzi e-commerce, Polska Grupa Górnicza chce 
potwierdzić dbałość o każdego ze swych klientów.

– W zakupach internetowych wszyscy nasi klienci trakto-
wani są z jednakową uwagą, PGG S.A. zapewnia im rów-
ny dostęp do paliw węglowych wysokiej jakości z możli-
wością osobistego odbioru węgla w Woli lub z dostawą 
kurierem pod adres wskazany w zamówieniu w dowolnej 
części kraju – mówią twórcy nowego systemu sprzedaży 
internetowej węgli konfekcjonowanych.

Podkreślają, że zmiany widoczne w wyglądzie narzędzi do 
obsługi klientów e-sklepu są tylko małą częścią uspraw-
nień, które zaoferuje unowocześniony system sprzeda-
ży internetowej PGG S.A. Spółka niebawem poinformuje 
o kolejnych nowościach w zakresie e-handlu.

Polska Grupa Górnicza 
uruchomiła zmodernizowaną 
wersję fi rmowego sklepu 
internetowego



Etap I - ELIMINACJE ZAKŁADOWE 
ten etap polega na rozwiązywaniu testów przygotowujących i testu konkursowego.
Przygotowano wiele ciekawych pytań i zadań! 
Wejdź na: PORTAL PRACOWNIKA PGG S.A.  BHP  PRACUJĘ BEZPIECZENIE 2020
Masz możliwość logowania się ze smartfonu lub tabletu.

Etap II - PÓŁFINAŁ KONKURSU - 5 listopada 2020 r. 
Organizatorem półfinału konkursu jest Dyrektor KWK Bolesław Śmiały.
Do finału przejdzie 10 najlepszych uczestników konkursu.
Daj sobie szansę - BĄDŹ NAJLEPSZY!

Etap III - FINAŁ KONKURSU - 19 listopada 2020 r.
Organizatorem finału jest Dyrektor KWK Ruda. 
W finale do zdobycia 3 główne nagrody: 
I miejsce - 10 000 zł brutto, II miejsce - 7 500 zł brutto, III miejsce - 5000 zł brutto.

Inwestuj w wiedzę o BHP
- to się opłaca!

Konkurs  
już trwa!

Uczestnicząc w konkursie 
zdobywasz wiedzę,
która zaprocentuje:
100% bezpieczeństwa
i wiele atrakcyjnych nagród!

Serdecznie zapraszamy
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