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W kopalni Wujek 11 uczniowskich zespołów rywalizowało wiedzą i umiejętnościami

Martin Ćmok, Patryk Kubica, Mateusz Malik.
Trójka osiemnastolatków, czwartoklasistów
w rybnickim Zespole Szkół Technicznych. Tata
Martina pracuje w Jankowicach, Mateusza –
w Knurowie-Szczygłowicach, natomiast Patryka – do niedawna w Chwałowicach. Ale górnicze powinowactwa całej trójki młodzieńców
można wywodzić, począwszy od pradziadków, poprzez dziadków, nie licząc gromady
wujków. Ot, śląskie biografie.

Można więc sobie wyobrazić Martina,
Patryka i Mateusza, jak przy barbórkowych
obiadach latami z nabożeństwem przysłuchiwali się dotąd „fedrowaniu” dziadków i ojców. W tegoroczną Barbórkę – tym bardziej
że w kontekście kiepskiego położenia branży
nie zanosi się na szczególnie radosną – być
może po raz pierwszy zostaną głównymi aktorami górniczego święta w swoich domach. Oto
będą się mogli pochwalić rodzinnej starszyźnie sukcesem w międzyszkolnym konkursie
górniczej wiedzy i praktycznych umiejętności,
a także zademonstrować otrzymane za ten
prymat dyplomy i nagrody. Nieprzypadkowo
właśnie – zaplanowana na 2 grudnia – uroczystość barbórkowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Mysłowicach ma być
oprawą do podsumowania VII edycji konkursu
i rozdania nagród wszystkim laureatom.
Obok mysłowickiej „dwójki” współorganizatorem rywalizacji była kopalnia Wujek,
a honorowy patronat nad konkursem objęli
prezes Katowickiego Holdingu Węglowego
oraz śląski kurator oświaty. Do jego VII już
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Konkursowa szychta
edycji zostało zgłoszonych 12 trzyosobowych
zespołów ze śląskich, małopolskich i zagłębiowskich szkół średnich, kształcących w górniczych specjalnościach. Ostatecznie jednak
w środę, 19 listopada do Wujka – jedynej
kopalni rozporządzającej na poziomie 370
metrów podziemnym ośrodkiem szkoleniowym – zjechało 11 uczniowskich ekip.

W iedza w teście
– Sprawdzian wiedzy polegał na wypełnieniu przez każdego uczestnika testu z zestawem
30 pytań z zakresu przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz znajomości Prawa geologicznego i górniczego. Mieli na to pół godziny, a więc minutę na wskazanie właściwej
odpowiedzi. Suma indywidualnie uzyskanych
punktów stanowiła po dodaniu dorobek zespołu. Pięć tak wyłonionych ekip przeszło do praktycznej części konkursu, przygotowanej w oddającym realia kopalni ośrodku szkoleniowym
– wyjaśniła konkursowe reguły gry Ewa Zając,
dyrektor mysłowickiej „dwójki”.

U miejętności pod ziemią
Dołowy sprawdzian umiejętności był pozornie nieskomplikowany, acz przygotowujący
tę konkurencję górnicy postanowili trochę
namieszać przyszłym młodym kolegom.
– Każdy z pięciu zespołów mierzył się
z jednym, identycznym zadaniem: montażem
dwóch rynien przenośnika Skato-Śląsk z położeniem górnej nitki łańcucha i pięcioma połączonymi za pomocą tak zwanych pasówek
zgrzebłami. Dodatkowe utrudnienie polegało

J edno ujęcie

Dołowy sprawdzian umiejętności był pozornie nieskomplikowany
na tym, że pierwsze i ostatnie zgrzebła miały
się znaleźć na krańcach rynny. Ale żeby zadanie
nie było całkiem banalne i by zmusić młodych
adeptów górnictwa do myślenia przy robocie,
uciekliśmy się do złośliwego troszeczkę zabiegu.
Otóż w zestawie potrzebnych elementów i narzędzi znalazło się trochę fałszywych pasówek,
niepasujących śrub i kluczy. Oczywiście oprócz
obserwowania poprawności wykonywanego zadania jurorzy szczególnie uważnie baczyli, czy
każda trójka pracuje bezpiecznie, począwszy
od kontroli stanowiska pracy, po stosowanie
środków ochrony osobistej – wyjaśnia zaangażowany w przygotowanie praktycznej części
konkursu Waldemar Kuśmierczyk, kierownik
działu rekrutacji w kopalni Wujek.

– Zadanie, przed którym stanęli moi uczniowie, nie było dla nich jakimkolwiek zaskoczeniem. Nasza szkoła posiada sztolnię szkoleniową, gdzie w trakcie zajęć praktycznych
mieli już sposobność oswoić się z urządzeniami, narzędziami i techniką montażu przenośnika. Wreszcie to nie lada trójka, już wcześniej ozłocona sukcesami w olimpiadzie
o Złotą Lampkę Górniczą – cieszyła się z powodzenia Martina, Patryka i Mateusza Alicja
Mańka, nauczycielka eksploatacji złóż w rybnickiej szkole. Laureaci najpierw zgodnie
powtarzali, że o wyborze szkoły i specjalności przesądziła rodzinna tradycja. Po chwili
jednak dorzucali: Patryk: – Pewna i stabilna praca po szkole, choć kto wie, czy będzie
tak dalej. Mateusz: – Zarobki też są przecież nieobojętne. O samym konkursie Martin:
– Tak zupełnie gładko – myślę o części praktycznej – nam nie szło. Było trochę problemów ze śrubami łączącymi zgrzebła. Mateusz: – Zespołowa formuła na pewno jest plusem… Patryk: – …bo jeden drugiemu doradzi. Mateusz: – No i musieliśmy się nawzajem
pilnować, żeby mieć okulary, rękawice i pod ręką pochłaniacz. Inaczej traciło się punkty.
Martin: – Zanosi się na fajną Barbórkę. No i będzie się czym pochwalić w domu. JCH
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Konkurs „Bezpieczny Oddział Wydobywczy” rozstrzygnięty

Solidaryzm oznacza
bezpieczeństwo
Po raz piąty rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs „Bezpieczny Oddział Wydobywczy”, którego organizatorami są WUG oraz działająca
przy WUG Fundacja Bezpieczne Górnictwo im.
prof. W. Cybulskiego. W odróżnieniu od poprzednich edycji 12 tegorocznych laureatów
zostanie uhonorowanych statuetkami św. Barbary bezpośrednio w swoich zakładach pracy,
a nie jak w minionych latach, gdy wręczano
je podczas uroczystości barbórkowej WUG.

Zaskoczenia nie było

N agrody w B arbórkę
Na potyczki z rynnami przenośnika
zespoły miały dwie godziny. Potem już rutynowa górnicza droga: klatka, nadszybie,
markownia, lampownia, łaźnia… Kiedy przed
zgłodniałymi stanął bogracz, Ewa Zając
i Waldemar Kuśmierczyk mogli już zakomunikować ostateczne wyniki rywalizacji.
Po wspomnianych już rybniczanach na drugim miejscu uplasowała się trójka z Zespołu
Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim,
zaś na trzecim – ekipa z Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu. Teraz już pozostaje
im tylko czekać na zaproszenie na Barbórkę
w Mysłowicach.

21 listopada br. statuetki św. Barbary uroczyście wręczono przedstawicielom oddziału
G-4 z O/ZG Lubin KGHM Polska Miedź. Aż
10 laureatów otrzyma wyróżnienie 4 grudnia
br. podczas zaplanowanych na ten dzień zakładowych uroczystości Dnia Górnika. Gratulacje, podziękowania za bezpieczną pracę i prestiżowe statuetki przekazują wyróżnionym
oddziałom przedstawiciele WUG i Fundacji
Bezpieczne Górnictwo im. prof. W. Cybulskiego. Reprezentacja Podziemnego Magazynu
Gazu Wierzchowice z PGNIG SA zostanie
wyróżniona 5 grudnia br.
W tej specyficznej rywalizacji za bezwypadkowe wydobycie różnorodnych kopalin
w 2014 roku (w konkursie oceniane są wyniki
12 kolejnych miesięcy poprzedzających termin
zgłoszenia wniosku, który upływał 5 listopada
br.) nagrodzono następujące oddziały:

– oddział G-3 z KWK Piast – KW SA;
– oddział MMUD-4 z KWK Ziemowit
– KW SA;
– oddział GRP-3 z KWK Marcel – KW SA;
– oddział III z kopalni Olkusz-Pomorzany
– ZGH Bolesław SA;
– oddział KG-2 z KWK Murcki-Staszic
– KHW SA;
– oddział GRP-2 z ZG Sobieski – Tauron
Wydobycie SA;
– Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice z PGNIG SA;
– oddział WW z LW Bogdanka SA;
– oddział G-4 z O/ZG Lubin – KGHM
Polska Miedź SA;
– oddział TWOj z KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie – JSW SA;
– oddział ALP.II z ZG Siltech Sp. z o.o.;
– Zespół Operacji Morskich z Lotos Petrobaltic SA.
Mirosław Koziura, prezes WUG, twierdzi,
że ten konkurs jest wyjątkowy wśród wielu związanych tematycznie z BHP. – Sukces
oddziału górniczego to wynik pracy całego
zespołu, wszystkich jego pracowników, ich odpowiedzialności, wiedzy i rozwagi na każdym
stanowisku. Symboliczną statuetką świętej
Barbary nagradzamy solidaryzm górniczy,
poczucie więzi i koleżeńskość w najszerszym
tego słowa znaczeniu. 
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