4 KRAJOWE SPOTKANIE MŁODSZYCH POKOLEŃ GÓRNICZYCH

Zapraszam do krótkiego reportażu ze spotkania w Rybniku, na które przyjechało wielu naszych kolegów ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górniczych
w Polsce.
Spotkanie odbyło się w dniach 24- 25 maja 2012 roku w Ośrodku Wypoczynkowym Stodoły
w Rybniku , pięknie umiejscowionym na szlaku cysterskim, między Rybnikiem a Rudami
Raciborskimi, na obrzeżach rybnickiego akwenu wodnego,który rozsławiony jest dzięki Elektrowni Rybnik oraz aktywności sportowej okolicznej ludności trenującej wszelkiego rodzaju
sporty wodne.
Młodsze Pokolenia Górnicze tworząc własną historię, budując autorytet Stowarzyszenia mocno zakorzenione są w tradycję, doświadczenie starszych kolegów i wspólnie z nimi zdobywają i ugruntowują własną wiedzę górniczą. Różnorodność i nowoczesnośćdzisiejszego górnictwa wymaga szerokiego i wszechstronnego spojrzenia,stąd 4 krajowe spotkanie odbyło się
jako laudacja z okazji 120-lecia SITG w Polsce.
W spotkaniu uczestniczyli oprócz 90-osobowej grupy młodych adeptów sztuki górniczejwładze SITG z Przewodniczącym Rady Krajowej oraz Prezesem Stowarzyszenia na czele, Prezesi i Wiceprezesi SITG z Rybnika, Dyrektor departamentu WUG, przedstawiciele SUG,
Dyrektorzy kopalń Chwałowice, Jankowice, Marcel, KDB Barbara, prezesi i dyrektorzy
Agencji Rozwoju Przemysłu, Izby Gospodarczej z Rybnika, przedstawiciele władz miasta
Rybnika i Jastrzębia oraz lokalne media.
Wszystkie ok. 130 osób po uroczystym powitaniu przy wejściu do Ośrodka i otrzymaniu
drobnych upominków rozpoczęło spotkanie konferencyjne pt. „Górnictwo – autostrada do nowoczesnego społeczeństwa”.
Wszystkich gości przywitali: Piotr Chmiel - prezes Stowarzyszenia w Rybniku oraz Cyprian
Antosz - przewodniczący Komisji Młodej Kadry – współorganizator spotkania.
Uczestnicy konferencji mieli sposobność wysłuchać krótkiego wystąpienia prezesaStowarzyszenia Wiesława Blaschke o historii działalności inżynierów i techników górnictwaoraz
hutnictwa, o perturbacjach kolejnych lat, o działalości podczas wojen, podczas zmiany systemów i transformacji. Najważniejsza puenta tego wystąpienia była taka, że warto się spotykać,
poszerzać własną wiedzę, kształtować swoją osobowość w Stowarzyszeniu o tyluletniej historii. Warto zmieniać rzeczywistość, technikę, stosowaćwszelką innowacyjność czy to
w myśleniu, czy w technologii dla lepszych warunków pracy, większego bezpieczeństwa,
większej wydajności.
Prezes Stowarzyszenia namawiał wszystkich młodych uczestników, aby swoją myślą techniczną wspierali polskie górnictwo, aby zawsze byli na straży nauki w przemyśle i tym samym pokazali, że stanowimy istotny łańcuch w gospodarce Polski.

Następnie Przewodniczący Rady krajowej wręczył odznaczenia „Laur Zasług”
Prezesowi ZO Rybnik Piotrowi Chmielowi oraz Wiceprezesowi tego Oddziału, Członkowi
Honorowemu Stowarzyszenia Adolfowi Sośnie, które odebrał w jego imieniu wiceprezes
Wojciech Kłosok.

Podczas przerwy kawowej zrobiono pamiątkowe zdjęcie i udano się do kuluarowychrozmów.

W drugiej części konferencji wystąpili dyrektor KDB Barbara w Mikołowie, który przedstawiłnam wszelkie aspekty oraz doświadczenia rzeczywiste związane z technicznymi uwarunkowaniami zgazowania węgla. Ten niezwykle frapujący i interesujący temat dał nam sygnał,
że dla węgla istnieje jeszcze wiele rożnorodnych zastosowań, dla tórych należy znaleźć tylko
bezpieczną i ekonomicznie uzasadnioną ścieżkę rozwoju gospodarczego a warto będzie starać
się o udostępnianie kolejnych pokładów węglowych i tworzyć w Polsce, w naszym społeczeństwie rzetelne uwarunkowania dla istnienia górnictwa w ogóle.
Kolejnym prelegentem był kol. Antosz Cyprian , który przedstawił historię górniczych ziem
rybnickich oraz teraźniejszych spółek węglowych na tym terenie: Kompani Węglowej oraz
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Region rybnicko-jastrzębskiod lat zwany zagłębiem węglowym w niesamowity sposób wpływa na region,akumuluje wszelkie pozytywne zjawiska
z tym związane, rozwija gminy, miasta, powiatyi pozytywnie wpływa na zatrudnienie
w regionie. Przedstawił wszelkie te kwestie kolejny prelegent Mirosław Skimski z Agencji
Rozwoju Przemysłu w Katowicach.
Po zakończeniu merytorycznego spotkania oraz części naukowej obchodów 120-leciaponad
65 uczestników udało się autobusami na okoliczne kopalnie węgla kamiennego:Kopalnię
Chwałowice, Kopalnię Jankowice, Kopalnię Budryk, Kopalnię Pniówek .
Godne zauważenia jest to, że dzięki uprzejmości wszystkich dyrektorów kopalń możliwebyło
zobaczyć cykl produkcyjny kopalń bezpośrednio i na żywo. Nie zdarza się to często,stąd niezwykłą gratkę mieli górnicy reprezentujący całą Polskę.

Po szczęśliwie zakończonych „szychtach” niejeden z ulgą przyjechał do Ośrodka Stodoły na
część integracyjną, gdzie można było popływać statkiem Konrad po Zalewie Rybnickim
a także w przyjaznej atmosferze pośpiewać z koleżankami i kolegami z innych oddziałów.

W tak doborowym towarzystwie żal było iść spać, bowiem byli z nami także goście ze Słowacji, którzy od lat współpracują z polskim Stowarzyszeniem SITG wymieniając siędoświadczeniem, historią oraz wzajemnymi odwiedzinami choćby w Bańskiej Szczawnicy.
Wspólnie z nimi odśpiewaliśmy słowacki pieśń, w której słowa „Kamaradi” brzmiały bardzo
integrująco we wszystkich, prawie 90 –ciu gardłach. Tylu bowiem członków SITG i zaproszonych gości witał przepiękny ośrodek Stodoły na swoim patio, wśród uroczej fontanny
i w odbiciach świateł pobliskiej elektrowni oraz śpiącego, dalekiego Rybnika.
Wszyscy uczestnicy spotkania następnego ranka skoro świt udali się na dalszą część naszego
spotkania, zorganizowanego dzięki uprzejmości Elektrowni Rybnik oraz okolicznejzabytkowej Kopalni Ignacy. Członkowie SITG mieli możliwość zobaczyć ponad 200- letnią historię
węgla, maszynę parową, zobaczyć z ok. 50- metrowej wieży cały region górniczyozdobiony
wokół szybami wydobywczymi,wentylacyjnymi, kominami elektrociepłowni, elektrowni oraz
urok pobliskich, rybnickich widoków.
Następnie zwiedziliśmy elektrownię i dla wielu był to przykład, że węgiel może być wykorzystywany zgodnie z wszystkimi normami ochrony środowiska, może być rękojmią rodzimego przemysłu energetycznego. Wielu z nas miało świadomość i dumę z tego, że uczestniczymy w takim procesie technologicznym, gdzie wszystko zaczyna się od rozeznania złoża,
nadania koncesji, wykonania szybu, pobicia wyrobisk, wreszcie wydobycia pierwszej grudy
węgla by potem móc włączyć lampkę po trudzie całego dnia dzięki elektrowni dającej moc
elektryczną.
Na koniec tego reportażu z Rybnika chciałbym powiedzieć, że Oddział Rybnik byłdumny
z tego, że mógł gościć tak znamienite osoby w swoich progach.
Oddział Rybnik jest dumny, że 120-lecie SITG mogło dojść do skutku właśnie tutaj na naszych ziemiach, wśród osób, które z wielkim entuzjazmem będą dalej nieśćprzesłanie naukowe Stowarzyszenia i swoim małym świętem – 4 Krajowym SpotkaniemMłodszych pokoleń
Górniczych chcą pokazać, że warto zrobić coś więcej, dowiedziećsię czegoś więcej i poznać
uwarunkowania innych społeczeństw węglowych, aby w pracy mieć szersze horyzonty, większą zdolność poznawczą i chęci do wydajnej pracy.
Wszystkiego dobrego na tej drodze życzę wszystkim szanownym kolegom Stowarzyszenia
SITG w Polsce i przeżywania kolejnych tak szacownych jubileuszy.

Spotkanie odbyło się również dzięki sponsorom: Opel Fijałkowski, Eplan s.c., Artech,
FAMUR, Elektrometal, Eltel, Sevitel, Urząd miasta Rybnika,
Cyprian Antosz

