1/2010 (27) cena 22,00
00 zł

(w tym 0% VAT)
Index 275144
ISSN 1644-1524

Treffen wir uns in Wrocław und in Lubin

Barbórka 2010

Marszałek dolnośląski Rafał Jurkowlaniec

Skok przez skórę
LIS MAJOR – Jan Dusza i młode lisy ustawiają się
na wyznaczonym szyku.
CHÓR:
Przybył mój przyjaciel, a Wasz druh – Lis Major
z młodymi lisami. Gody górnicze zaczynać pora! Stare
jest górnictwo nasze, tak stare jak ludzkość. Od lat najdawniejszych praojcowie nasi cenili swój zawód, który
od wieków przechodził z pokolenia na pokolenie, a brać
górnicza jedną stanowiła rodzinę. Zebraliście się tutaj,
by przyjąć lisów w nasz górniczy stan. Przyjmiemy ich,
dać ich – a żywo!

Nazwisko? Marcin Kobylarz! Skacz!
Nazwisko? Tomasz Zawadzki! Skacz!
Nazwisko? Maciej Majcher! Skacz!
Nazwisko? Radosław Bartos! Skacz!
LIS MAJOR:
Czcigodni bracia gwarkowie. Wszystkich obecnych na
świadków biorę, żeśmy młodych lisów zgodnie z odwiecznym zwyczajem do świetnego stanu górniczego wprowadzili. Niech żyją młodzi! Na chwałę naszego stanu!
Proszę o zabranie głosu prezesa KGHM Polska Miedź
pana Herberta Wirtha.

LIS MAJOR:
Jako lisów przywódca ogłaszam gotowość wstąpienia
młodych górników w szeregi chwalebnego stanu naszego.
Zapewniam, że wszyscy tutaj stojący będą zawsze stanowi górniczemu wierni.
CHÓR:
Czy przyrzekacie na honor nasz i kopalni
strzec godności stanu górniczego?
LIS MAJOR:
Przyrzekamy.

Znamienita Braci Górnicza!
Staję dzisiaj przed Wami, aby
w dniu naszego górniczego święta,
w obliczu naszej patronki świętej
Barbary, zdać sprawę z naszych dokonań, podziękować za trud, wysiłek
i pracę dla chwały Polskiej Miedzi!
Staję przed Wami z podniesionym
czołem. Nie tylko dlatego, że mamy
szansę po raz pierwszy w historii
wypracować zysk na niewyobrażal-
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nym poziomie czterech miliardów
złotych. Ale przede wszystkim staję
przed Wami z podniesionym czołem
dlatego, że mam pewność, iż zrobiliśmy wszystko, aby budować pomyślność Polskiej Miedzi na długie lata.
Pamiętam prognozy, które przewidywały koniec naszej działalności właśnie teraz, w drugiej dekadzie
dwudziestego pierwszego wieku. Rok

2015 miał być końcem Polskiej Miedzi. Nie dopuścimy do tego! Poszukujemy nowej bazy zasobowej. Obiecująco zapowiada się dokonane w tym
roku rozpoznanie złoża w rejonie
Radwanice – Gaworzyce. Wykonane
odwierty dają powody do optymizmu.
Niezależnie od szans, jakie przynoszą
rodzime złoża, chcemy kontynuować
projekty poza granicami Polski.
Spotkajmy się we Wrocławiu

Znamienita Braci Górnicza!
12 października podpisaliśmy
z Abacus Mining & Exploration
Corporation umowę przystąpienia
do spółki joint venture pod nazwą
KGHM Ajax Mining Incorporated,
która będzie realizowała projekt górniczy eksploatacji rud miedzi i złota
ze złoża Afton – Ajax w Kanadzie.
Liczymy na 50 tysięcy ton miedzi
i 3 tysiące ton złota rocznie. Jest to
pierwszy, ale jestem przekonany, nie
ostatni projekt, jaki zrealizujemy
z kanadyjskimi partnerami. Mam
nadzieję, że sukcesem zakończy się
także rozpoznanie złoża w Saksonii.
Nie zaniedbujemy myślenia o naszych zasobach. Sięgamy po Głogów
Głęboki Przemysłowy. Kończymy
budowę Centralnej Stacji Klimatycznej i Centralnej Stacji Wentylatorów.
Zgodnie z planem przebiega drążenie
szybów SW4 i GG1. To ewenement
na skalę europejską. Jesteśmy jedynym krajem w Europie, gdzie buduje
się nowe szyby górnicze. Z sukcesem
prowadzimy prace nad zastosowaniem
kombajnów do urabiania ścian i kombajnów chodnikowych. W tych obszarach zanosi się na prawdziwą rewolucję.
Chcemy optymalizować zarządzanie procesami w kopalniach i hutach.
Rozpoczęliśmy modernizację hutnictwa i budowę nowego pieca zawiesinowego. To kolejna rewolucja, która pozwoli nam zrezygnować z przestarzałej,
niezbyt przyjaznej dla środowiska technologii pieców szybowych. Zmierzamy
do dywersyfikacji naszej działalności.
Planujemy zwiększenie produkcji soli
towarzyszącej rudom miedzi, ołowiu
surowego i rafinowanego oraz produkcji miedzi ze złomów. Coraz mocniej
angażujemy się w branżę energetyczną.
Tekst wystąpienia drukujemy
za zgodą prezesa KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. dra Herberta
Wirtha, aby treść „barbórkowego” przemówienia dotarła także do tych, którzy w tym czasie
pracowali w kopalniach i nie
mogli uczestniczyć ani w akademii, ani w karczmie piwnej.

Spotkajmy się we Wrocławiu

Są pierwsze rezultaty projektu
„Efektywność” realizowanego w oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.
Pracownicy zgłosili ponad 2000 pomysłów, z których kilkaset doczeka
się realizacji. Nowe regulaminy premiowania oraz programy przeszeregowań wypracowane bezpośrednio na
poszczególnych oddziałach składają
się na motywacyjny system wynagradzania wprowadzony od kwietnia
w naszej spółce. Po raz pierwszy

w historii największy nacisk położono
na premiowanie pracowników produkcyjnych w kopalniach.
We wrześniu odnotowaliśmy niezwykły wynik – przerobienie wydobytej w naszych kopalniach miliardowej tony rudy miedzi. Mijający rok
przyniósł kolejne dowody uznania dla
naszej działalności. Otrzymaliśmy nagrodę Byka i Niedźwiedzia, przyznawaną przez Gazetę Giełdy „Parkiet”.
Inwestorzy uznali, że kupno walorów naszego holdingu było „najlepszą inwestycją w spółkę z WIG 20”.
Znaleźliśmy się na podium rankingu
„Idealny Pracodawca”. Spółka zajęła
trzecie miejsce w kategorii: inżynieria.
Na kolejne dwa lata przyznano nam
Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy.

Po raz trzeci z rzędu Raport
Roczny KGHM Polska Miedź S.A.
zdobył pierwsze miejsce w konkursie na Najlepszy Raport Roczny, organizowany przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Zdobyliśmy
najwyższą liczbę punktów zarówno
w gronie przedsiębiorstw, jak też
instytucji finansowych. Możemy
pochwalić się stadionem piłkarskim
na miarę XXI wieku. Oficjalnie zakończyła się budowa Dialog Areny.
Obiekt spełnia wszystkie wymagania UEFA i FIFA. To największa
inwestycja KGHM Polska Miedź
S.A. w działalność poza biznesem
podstawowym.
Uznanie przynosi nam zaangażowanie społeczne. Po raz kolejny
znaleźliśmy się w gronie Liderów Filantropii. Poprzez Fundację Polska
Miedź wspieramy ochronę zdrowia,
odbudowę zabytków kultury, pomagamy ludziom w ich kłopotach
i troskach. Udzieliliśmy darowizn dla
blisko półtora tysiąca osób na kwotę
3,5 miliona złotych. Milion złotych
przekazaliśmy na budowę Oddziału
Medycyny Ratunkowej w głogowskim szpitalu, a pół miliona złotych
na rozbudowę lubińskiego hospicjum.
Wspomnę jeszcze o budowie Bloków Gazowo-Parowych w Głogowie
i Polkowicach, programie wymiany
maszyn górniczych i flotacyjnych,
projekcie rozbudowy zbiornika Żelazny Most, naszej aktywności
w organizacjach międzynarodowych
– szczególnie w International Copper Association i o zapoczątkowaniu
biznesowego działania w Szanghaju,
gdzie utworzyliśmy spółkę KGHM
Shanghai Copper Trading.
2011 to rok Złotego Jubileuszu
– pięćdziesięciolecia KGHM.
Z dumą zapewniam, że Polska
Miedź ma się bardzo dobrze dzisiaj, a będzie się miała jeszcze lepiej
jutro i pojutrze. Dziękuję Świętej
Barbarze za opiekę, naszej załodze
za ofiarną pracę, inwestorom i akcjonariuszom za zaufanie, przyjaciołom za wsparcie.
Szczęść Boże!
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BARBÓRKA
Wrażenia inż. Kazimierza Ziai,
górnika od 1954 roku, który przez
dziewięć lat był dyrektorem ZG
„Lubin”:
Moje pierwsze Barbórki były
ponad czterdzieści lat temu. Są
związane z tradycją górniczą kultywowaną przez dziesiątki i setki
lat, z kulturą górnictwa w różnej
formie i różnej postaci. Mają dla nas
znaczenie bardzo istotne, bo jest to
zawód męski, a praca ciężka i niebezpieczna, wymagająca wielkiego samozaparcia. Każdy chciałby
mieć pewność, że potrafi zjeżdżać
do pracy pod ziemię i tam pracować
wydajnie przy dużym poziomie ryzyka, którego nikt nie jest w stanie
uniknąć, w tym kontakcie z naturą.
My wydzieramy z ziemi te skarby,
aby służyły społeczeństwu.
Człowiek nie jest jednak zaprogramowany do pracy w ciemności,
w klimacie, który stresuje. Dlatego
obok wymogów trzeba tym ludziom
dać okazję do zaprezentowania obyczajów z kultury, którą oni sami
tworzą. Jeśli mają piękne głosy
i talenty muzyczne, to sami te spotkania organizują. Skok przez skórę
to podniosła forma przyjęcia do zawodu przez seniorów. Potem na za-

Barbórka 1970. Górnicy (od lewej): Tadeusz Kosenko, dr Kazimierz Franasik,
naczelny dyrektor dr Tadeusz Zastawnik

kończenie uroczystości jest karczma
piwna – to okazja do wspólnej radości, śmiechów i żartów.
Kobiety dotąd nie pracowały w górnictwie, bo są zbyt delikatne, ale podobno też wybierają ten zawód. Po wojnie
różni ludzie przychodzili do pracy
w górnictwie. Następował przesiew
i zostawali najlepsi, którzy tworzą
zawsze trzon załogi. Przypominam
sobie, miałem 23 lata, pracowałem
w ZG „Lena”, byłem sztygarem,
potem awansowałem, aż do rangi

naczelnego inżyniera. W „Lenie”
pracowało 1200 więźniów, a pracownicy cywilni też rekrutowali się
z grona tych więźniów. Pilnowała
ich kompania KBW. Byli wśród
nich „polityczni” i byli kryminaliści
z bardzo wysokimi wyrokami. Krótko mówiąc, materiałem dla załóg starego zagłębia byli źródłem dobrych,
wykwalifikowanych i wartościowych
ludzi. Istnieje taka możliwość, że
z każdego można zrobić wartościowego obywatela, ale trzeba nad nim
trochę popracować.
Wrażenia byłego sztygara,
dra inż. Władysław Turkiewicza:

Od lewej: dr Zbigniew Pochciał, Kazimierz Ziaja i reszta chóru górników
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Jestem bardzo szczęśliwy, kiedy jestem w tym gronie i mogę
powiedzieć, że jestem cząsteczką
tego środowiska. Kiedy pracowałem pod ziemią, miałem za niską
rangę, aby być obecnym na tych
imprezach. Jeśli się uczestniczy
w karczmie piwnej, to jest to zawsze pewne wyróżnienie.
Zostałem górnikiem w 1971 roku,
a pierwszy raz brałem udział
w karczmie piwnej dopiero po pięciu latach, w roku 1976. Teraz już bywam co roku i na tegoroczną biesiadę zaprosili mnie RATOWNICY
z jednostki Ratownictwa Górniczego w Lubinie. Są to fantastyczni
ludzie, a zwłaszcza dyrektor Piotr
Walczak i jego zastępca Marek
Kowalik. Liczę, że czekają mnie
jeszcze liczne następne Barbórki…

Spotkajmy się we Wrocławiu

O tradycji i dobrych prognozach
Rozmowa z marszałkiem dolnośląskim RAFAŁEM JURKOWLAŃCEM
– Barbórka to także dla mnie ważny
dzień w kalendarzu. Był to zawsze
żelazny punkt programu moich wyjazdów na Dolny Śląsk: odwiedzałem
kopalnię węgla brunatnego i kopalnie
miedzi. Jako przedstawiciel rządu mogłem odznaczać górników. W tym roku
nie brałem udziału w uroczystościach,
bo obejmowanie urzędu marszałka
wypadło właśnie w czas barbórek. Liczę na to, że jeszcze przed końcem
roku zdążę złożyć górnikom, także
tym z miedzi, serdeczne gratulacje.
Ten sektor gospodarki ma ogromne
znaczenie dla rozwoju Dolnego Śląska.
– Panie marszałku, jakie są pana
przewidywania na przyszły rok?
– Mamy same pozytywne sygnały.
Widać wyraźnie, ze Dolny Śląsk, podobnie jak Polska i ta część Europy,
rozwija się bardzo dobrze, a nasza sytuacja jest szczególnie uprzywilejowana. Nasz budżet na przyszły rok będzie
rekordowy, drugi co do wielkości, jeśli
chodzi o województwa w Polsce. Wyższy budżet od nas będzie miało tylko
Mazowsze.
– W biurze prasowym otrzymałam
informacje na ten temat. Rekordowy
budżet według tych danych przedstawia się następująco: dochody planowane to 1.416.313.638 zł, przychody
288.935.456 zł, czyli razem wpływy
1.705.249.094 zł.
– Jest to budżet prorozwojowy, nastawiony na maksymalne pozyskanie
środków zagranicznych, w tym z Unii
Europejskiej. Zabezpiecza tak ważne
dziedziny życia jak transport szynowy,
drogi i ochronę zdrowia; mamy na to
środki.
– Panie marszałku, kiedy latem tego
roku była powódź na Dolnym Śląsku,
pan, jeszcze jako wojewoda, był często obecny w miejscach największych
zagrożeń. Rozumiem, że w przyszłości będzie pan interweniował zawsze
w podobnych trudnych sytuacjach…
– Duży program Odra 2006 jest
koordynowany przez rząd, natomiast
zadania szczegółowe w tym zakresie są realizowane przez samorząd
województwa, dokładnie przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Spotkajmy się we Wrocławiu

Mamy plan na rok przyszły dotyczący
poprawienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Inwestycja przebudowy wrocławskiego węzła wodnego
wreszcie się rozpocznie, bo był czas
na zdobycie wszystkich pozwoleń
i finansowych zabezpieczeń.
– Panie marszałku, największym pracodawcą na Dolnym Śląsku jest KGHM
Polska Miedź S.A. Jaką część budżetu,
którym zarządza urząd marszałkowski,
a uchwala sejmik dolnośląski, stanowią
właśnie dochody z Zagłębia?

– Jednym z elementów samorządowego budżetu województwa jest udział
w podatkach CIT; to są podatki, które płacą przedsiębiorstwa. W ramach
tego podatku CIT największym płatnikiem na Dolnym Śląsku jest rzeczywiście KGHM Polska Miedź S.A. Jest
to bardzo duża pozycja w budżecie
i od kondycji POLSKIEJ MIEDZI zależy wiele. Jeśli firmom idzie dobrze,
to wtedy nasz udział w tym podatku
automatycznie wzrasta. W tym roku,
mówię jeszcze o roku 2010, CIT będzie wyższy niż planowano. Podobnie
prognozujemy, że w roku przyszłym
będzie pieniędzy nieco więcej niż poprzednio planowano, bo sygnały, które
płyną do budżetu województwa z Lubina, są bardzo dobre. Jak tam dobrze
idzie, to ja się cieszę, bo mamy więcej
pieniędzy na działania prorozwojowe
w całym województwie.

– Kopalnie miedzi, ten nasz skarb
narodowy, zapewnią nam egzystencję jeszcze co najmniej przez ćwierć
wieku. Ale praca na dole będzie coraz
trudniejsza, bo eksploatowane pokłady leżą coraz głębiej. Żadna walka
z żywiołem nie jest łatwa. Nie mam
pewności, czy taka wiedza jest powszechnie dostępna i znana wszystkim, którzy z tych podatków czerpią
korzyści.
– Wszyscy wiemy, jak trudna jest
praca górników. Dwa lata temu od
władz KGHM Polska Miedź dostałem
zaproszenie, aby zwiedzić te kopalnie
i widziałem, w jak ciężkich warunkach
pracują tam górnicy. Od tej wyprawy
mój szacunek dla ich pracy jest jeszcze
większy niż był. Panują tam wysokie
temperatury, duża wilgotność powietrza, hałas, a praca wymaga specjalnych predyspozycji i poświęcenia. Jest
ciężka i niebezpieczna, dlatego trzeba
oddać szacunek tym ludziom. Wiem,
że cały czas pracuje się nad tym, aby
warunki na dole były jak najbezpieczniejsze i komfort pracy jak najwyższy.
Pracujący przy kombajnach korzystają
z klimatyzacji, ale zawsze ten komfort
będzie tylko „w miarę” zabezpieczony.
Eksploatacja pokładów złoża położonych coraz niżej wymaga większych
kosztów, ogromne wydatki są potrzebne na klimatyzację na dole. Trudna
praca, rzeczywiście!
– Od pół wieku przez całą dobę,
czuwają nad załogami ratownicy,
dozór i lekarze. KGHM Polska
Miedź S.A. w roku 2011 ma obchodzić jubileusz 50-lecia. Z tej okazji dawni pionierzy i rzesza ludzi
obecnie solidnie pracujących zapewne usłyszą słowa wdzięczności
od wszystkich, którzy korzystają
z tego bogactwa narodowego. Aby
rozdziału tych korzyści z Zagłębia
nie kwestionowano – co w każdej
społeczności może się zdarzyć – czy
nie widzi pan potrzeby powołania
MIEDZIOWEGO FORUM DIALOGU z udziałem przedstawicieli
kombinatu, samorządów, ekspertów
i zwykłych obywateli?
dokończenie na str. 6
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O tradycji i dobrych prognozach
Rozmowa z marszałkiem dolnośląskim RAFAŁEM JURKOWLAŃCEM
dokończenie ze str. 5
– Zaskoczę panią… Kilka miesięcy temu, jako wojewoda, pełniłem
również funkcję przewodniczącego
wojewódzkiej komisji dialogu społecznego i podjąłem – wraz z gronem
moich współpracowników – decyzję,
że powołamy takie forum, które będzie się specjalizowało w kwestiach
związanych z Zagłębiem Miedziowym. Zostało ono powołane i z tego
co wiem, zaczyna sobie nieźle radzić. Uznaliśmy, iż specyfika tego

subregionu jest na tyle wyrazista,
a problemy na tle innych części województwa na tyle odmienne, że uzasadniają taką inicjatywę. Jest wiele
problemów, które ogniskują uwagę
opinii publicznej, a które należy
dyskutować tam, na miejscu.
– Na zakończenie proszę przyjąć
życzenia powodzenia w przyszłym
roku. Czego mam życzyć panu prywatnie?
– Prywatnie? Chciałbym, aby
moja córka dostała się do dobre-

go gimnazjum i chciałbym dobrze
przebiec Bieg Piastów w marcu na
Polanie Jakuszyckiej, a latem wystartować w kilku maratonach i zająć punktowane miejsce. A wszystkim nam życzę, aby do roku 2020
Dolny Śląsk znalazł się w grupie
regionów najbardziej rozwiniętych
wśród należących do Unii Europejskiej. Myślę, że idziemy w tym
kierunku.
Rozmawiała Barbara Folta

Górnik, badacz, aerolog
Rozmowa z dr. inż. WŁADYSŁAWEM TURKIEWICZEM
– Czy jako absolwent górnictwa
jest pan nadal górnikiem, czy już
tylko badaczem aerologiem?
– Pierwszą pracę będę zawsze pamiętał. Kiedy zdałem maturę i zaczęło być głośno o Zagłębiu Miedzi,
postanowiliśmy z kolegą zapisać się
na politechnikę, zostać górnikami
i pracować w kopalni. Ja zdałem
egzamin wstępny, a mój kolega ostatecznie został polonistą. Po studiach
na Wydziale Górniczym Politechniki Wrocławskiej zacząłem pracować
pod ziemią, w Przedsiębiorstwie
Budowy Kopalń Rud Częstochowa – Oddział w Lubinie. Byłem
stażystą, potem nadgórnikiem,
sztygarem zmianowym, wreszcie
sztygarem oddziałowym. Kierowałem oddziałem górniczym, który
liczył 110 osób, a był zlokalizowany
w polu głównym kopalni „Lubin”.
Po kilku latach pracy na dole wróciłem do Wrocławia i aktualnie – jako
pracownik CUPRUM, instytucji
badawczej – zajmuję się aerologią
górniczą. Od wielu lat staram się
proponować nowe rozwiązania dla
przemysłu miedzi, a także cynku
i ołowiu.
– Czterdzieści lat temu, kiedy pan
pracował pod ziemią, my, Dolnoślązacy, obserwowaliśmy, jak szybko
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rozwija się Zagłębie Miedziowe. Pamiętamy kolejne ważne wydarzenia
z tych lat siedemdziesiątych.
– Wiem, że należał pan do grupy,
która uważała, że tej kopalni nie
należy zatapiać.

KARTKI
Z KALENDARZA
KRONIKI KGHM
1 I 1971
Przy kopalni ZG „Lubin”
utworzono Okręgową Stację
Ratownictwa Górniczego,
jako dowód, że ważne są sprawy
bezpieczeństwa w kopalniach…
8 VI 1971
Załogi PBKRM przystąpiły
do głębienia pierwszego szybu R-1,
dla trzeciej już z kolei kopalni
budowanej w Zagłębiu
– o nazwie „Rudna”.
1 XII 1971
Dr Jan Wyżykowski przedstawił
wyniki badań z poszukiwań
rud miedzi w strefie o głębokości
1200-1500 metrów, w rejonie
Głogów-Ścinawa i określił zasoby
perspektywiczne na 958 mln Mg rudy
i 17 mln Mg miedzi.

– „Konrada” znałem z dwukrotnych praktyk podczas studiów
(w 1968 i w 1970). Była to przepiękna kopalnia! Grupa pracowników,
dziś już emerytów, miała propozycje, na podstawie ówczesnego zasobu
wiedzy, jak należy eksploatować pozostałe złoże „Konrada”, na głębokości do 1200 metrów. Zasoby wystarczyłyby na kilkanaście lat. Myślę,
że istniała niechęć decydentów do
starego zagłębia, która spowodowała
likwidację „Konrada”. Może analizy ekonomiczne oparto na starych
danych, a nie takich jak powinny
być, może nie przeprowadzono aktualizacji? Podnoszono argument, że
będą tam wysokie temperatury. Według mnie był to argument błędny, bo
stopień geotermiczny był w kopalni
„Konrad” znacznie mniejszy niż w
kopalniach lubińskich, więc warunki
klimatyczne byłyby dobre.
– Panie doktorze, pracując teraz
w instytucji badawczej ma pan zapewne możliwość wykorzystania swoich
doświadczeń z okresu pracy pod ziemią, ale nie wiem, w jaki sposób i na
co przydaje się panu tamta wiedza?
– Ja mam po prostu wyczucie klimatu w kopalni. Ten rodzaj intuicji
polega na tym, że pewne moje sugestie potwierdzają się później. Taki
Spotkajmy się we Wrocławiu

przykład: jesteśmy na dole z kolegą, aby zobaczyć miejsca naszych
przyszłych prac i ja mówię: „W tym
wyrobisku według mnie płynie ze
cztery tysiące metrów sześciennych
powietrza na minutę, a temperatura powietrza ma około 27 stopni”.
Sprawdziliśmy, miałem rację. Pierwsze doświadczenia z pracy pamiętam
nadal, była ciężka, bo pracowałem
na zmiany, ale bardzo ją mile wspominam. Przykra była tylko śmierć
jednego z moich pracowników, który
przy taśmociągu nie zachował należytej ostrożności. Był młody, miał
osiemnaście lat, tak tragicznego zdarzenia nigdy nie można zapomnieć.
– Na czym według pana polega
etos pracy górnika – czy na poczuciu
wspólnoty?
– Nie wiem, bo każdy myśli
o sobie. Będąc sztygarem, musiałem
obchodzić wszystkie miejsca pracy.
Znów przykład: mam nockę, jestem
na przodku przy kotwieniu stropu
i przyglądam się pracy górników. Nagle coś mnie ukłuło w oko. Był to
odprysk metalu, który przebił powiekę i porysował oko. Musiałem sam
dojść do szybu i wyjechać, wszyscy
byli zajęci pracą. Istnieje na pewno
solidarność wspólnoty, ale bywają
takie sytuacje, jak pożar w kopalni.
Nikt nie jest bezpieczny, a w momentach paniki raczej każdy myśli
o sobie, tak mi się wydaje… Nie każdy ma dość siły, aby pomagać innym.
Dawniej górnictwo było bardzo ciężką pracą. Kiedy była to praca ręczna, górnicy w Wałbrzychu pracowali
na klęczkach. W górnictwie zawód
przechodził z pokolenia na pokolenie.
Teraz w Polskiej Miedzi praca nie
jest fizycznie ciężka. Jest związana
z obsługą pojazdów. Ale nie każdy
ma odwagę zjeżdżać na dół. Ja przez
trzy lata pracy na dole znałem tam
każdy kamyczek i umiałem zauważyć
każdą nawet najmniejszą zmianę pod
ziemią. Ale są ludzie, którzy zatracają
poczucie bezpieczeństwa i nie myślą
o zagrożeniu.
– A teraz poproszę o wyjaśnienie:
co to jest aerologia górnicza?
– Generalnie określa się tak
wszystkie zagadnienia związane
z powietrzem przepływającym
przez wyrobiska górnicze, a więc są
Spotkajmy się we Wrocławiu

Dr Jan Wyżykowski, za którego
sprawą tak szybko zaczął się
ten region rozwijać i bogacić,
zmarł nagle w pełni sił twórczych
– 29 października 1974 roku.
Odkrywca polskiej miedzi
– człowiek o wielkim sercu,
żarliwości i pasji – odszedł za
wcześnie… Marzył mu się powrót
do złóż niewyczerpanych przez
kopalnię „Konrad”. Zlikwidowano
„Konrada”, bo złoża nowego
zagłębia były znacznie bogatsze,
jednak bardzo wielu ludzi
ubolewało nad tą decyzją.
Jako epitafium dla kopalni
powstał wiersz DLA KONRADA:
Kopalnia – matka nasza,
Żywicielka hojna,
Na zapomnienie skazana
Wielka ziemi rana – zatapiana
umiera.
Może jednak kiedyś w Bolesławcu
zjawią się znów eksploatatorzy,
aby uruchomić ponownie tę
legendarną kopalnię?
18 II 1987
Minister hutnictwa i przemysłu
maszynowego podjął decyzje
w sprawie likwidacji Zakładów
Górniczych „Konrad” w Iwinach
w części dotyczącej eksploatacji
rud miedzi.

to sprawy wentylacji, klimatyzacji,
czyli ruchu powietrza, które niesie
z sobą pewne zagrożenia pyłowe czy
gazowe. My, aerolodzy, zajmujemy
się dostarczaniem odpowiedniej ilości powietrza o odpowiednich parametrach cieplnych i gazowych. Na
tym polega właśnie aerologia. Kiedyś na dole było zagrożenie wodą, teraz ważniejsze jest utrzymanie odpowiedniej temperatury. Kierownictwo
kopalń uważnie śledzi układ człowiek-środowisko. W Polskiej Miedzi przywiązuje się wielką wagę do
spraw temperatury panującej na dole
w kopalniach. Bez zachowania odpowiednich warunków klimatycznych
przepisy uniemożliwią prowadzenie
eksploatacji. Przecież nie każdy organizm jest przystosowany do pracy
w wysokich temperaturach.
W latach siedemdziesiątych zawieraliśmy w CUPRUM umowy
z klinikami i z zespołami medycznymi, prowadziliśmy wspólne badania
dotyczące wpływu warunków klimatycznych na organizm człowieka.
Opracowaliśmy wzory, które określają stopień zagrożenia środowiska
pracy, stopień wpływu warunków
klimatycznych na stan wydolności
fizycznych organizmu ludzkiego. To
jest tak zwana temperatura zastępcza klimatu. Ja od dawna zajmowałem się sprawami bezpieczeństwa w
górnictwie i prowadziłem badania
razem z socjologami i fizjologami.
Mamy coraz nowocześniejsze metody badawcze i coraz lepsze, ciekawsze są wyniki tych badań.
Przemysł miedziowy nie ma takiej
przyszłości jak górnictwo węglowe,
które ma przed sobą setki lat. My
mamy perspektywę kilkudziesięciu
lat. Nasze złoże wprawdzie jest bogate, ale wchodzimy w coraz trudniejsze
warunki, a barierą dalszej eksploatacji może być technika oraz ekonomia.
W Afryce są kopalnie sięgające w
głąb ziemi do czterech tysięcy metrów, ale powstaje kwestia opłacalności. Na przykład w kopalni „Polkowice” szyby wschodnie zostały już
zlikwidowane. Kopalnia „Lubin” ma
szanse pracować jeszcze kilkanaście
lat. Zostanie wtedy „Głogów Głęboki”, poniżej tysiąca metrów.
MW
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Nauka i kultura nad Odrą
W powojennym Wrocławiu nieje- nie zwanym „jaskółką”. – Mimo, że
den przybysz odnalazł swoje miejsce, były ciężkie czasy, nie było co jeść,
stworzył szczęśliwy dom i pokochał to wiele przedstawień, jako student,
to miasto. Profesor Ryszard Badura poznałem z tego najwyższego poziomiał wyjątkowo dużo szczęścia, bo mu – dodaje. Zapewne po 65 latach
tu, we Wrocławiu, spotkało go tyle studenci wciąż przychodzą do opery
dobrego, ile każdy z nas mógłby so- i zajmują miejsca na ostatnim balbie życzyć. Jednocześnie nie pozostał konie.
miastu dłużny, jako profesor medycyny weterynaryjnej, były dziekan Wydziału
Medycyny Weterynaryjnej
i rektor dzisiejszego Uniwersytetu Przyrodniczego
rozwinął wrocławską naukę,
co dziś ma niewyobrażalnie
dużą wartość. Na dodatek
prof. Badura to zapalony
meloman i twórca naukowych kontaktów Wrocławia
z Uniwersytetem Ludwiga
Maximiliana w Monachium.
– Zegar biologiczny bije,
dni łączą się w tygodnie, tygodnie w miesiące, a miesiące w lata – tak mówi prof.
Ryszard Badura, który doskonale pamięta pierwsze
dni we Wrocławiu i chętnie
dzieli się swoimi wspomnieniami. 65 lat temu na ulicy
Świdnickiej, młody, 22-letni
mężczyzna wśród zwałów
i gruzów zrujnowanego miasta dostrzega tylko jeden
ocalały budynek. – Podcho- Gmach opery wrocławskiej w 1950 r.
dzę bliżej i widzę afisz, że
„8 września o 17.00 HALKA. PunkDzieło Moniuszki stało się nietualnie!” – wspomina profesor. – Nie zwykle ważnym przedstawieniem
dziwi mnie uwaga „punktualnie”. w życiu prof. Badury, bo i czas, kieDlaczego? Dlatego, aby wszyscy po dy zostało wystawione na deskach
przedstawieniu mogli trafić do do- Opery Wrocławskiej, był wyjątkomów przed zapadnięciem zmroku. wy. – To pierwsze przedstawienie
Nie było oświetlonych ulic. Miasto „Halki” utkwiło mi w pamięci – zazniszczone, umarłe i nagle tutaj, pewniał prof. Badura podczas konfew tym gruzowisku – polska opera! rencji prasowej przed rozpoczęciem
Wśród wojennego nieszczęścia, któ- jubileuszowego sezonu 2010/2011.
re przeżyło moje pokolenie, nastęDyplom lekarza weterynarii Rypuje zderzenie obumarłego miasta szard Badura uzyskał w 1950 roku,
z wiadomością o „Halce”, polska dwa lata później doktoryzował
opera w niemieckim teatrze.
się, habilitację natomiast otrzymał
Przed rozpoczęciem spektaklu w 1960 roku. Chirurgia i medycyorkiestra odegrała hymn Polski, na weterynaryjna okazały się jego
prof. Badura siedział na najwyż- życiową pasją. Profesorem nadszym, czwartym balkonie, popular- zwyczajnym został w 1964, nato-
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miast tytuł profesora zwyczajnego
otrzymał w 1973. Katedrą Chirurgii
prof. Ryszard Badura kierował przez
34 lata, od 1960 roku. Prócz tego
pełnił również funkcje prodziekana i dziekana Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej, prorektora i rektora
Akademii Rolniczej we Wrocławiu,
a łącznie we władzach uczelni
prof. Badura spędził 20 lat.
W pracy zawsze dążył do perfekcji i jak nikt inny doceniał
wagę utrzymywania stałego
kontaktu między uczelniami,
doskonale rozumiał potrzebę dialogu nie tylko na polu
czysto naukowym. W dowód
uznania został wybrany na
przewodniczącego Kolegium Prorektorów, a później
Rektorów Szkół Wyższych
Wrocławia. Doceniono także jego wkład w integrację
wrocławskiego środowiska
akademickiego i uhonorowano prestiżową nagrodą
Kolegium, dając tym samym
wyraz aprobaty działaniom
wybitnego naukowca.
Piastowanie tylu godności stwarzało prof. Badurze
nowe możliwości współpracy
z Akademią Medyczną we
Wrocławiu, Oddziałem Wrocławskim Polskiej Akademii
Nauk i Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej
Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Nie można zapominać o jego
szerokiej działalności w towarzystwach naukowych, gdzie również
został honorowany najwyższymi
stanowiskami.
Po analizie dorobku prof. Badury
wyłania się w całej okazałości wyjątkowość tego człowieka, a same znamienite dokonania potwierdzają jego
pracowitość i kreatywność – twórcza
postawa i wytrwałość sprawiły, że był
jednym ze współzałożycieli Towarzystwa Polsko-Niemieckiego Uniwersytetu Wrocławskiego. Jak sam Profesor zaznacza, szczególną wagę przywiązuje
do organizacji sympozjów i konferencji
naukowych, natomiast za największe
Spotkajmy się we Wrocławiu

przedsięwzięcie uważa kongres organizowany corocznie przez Wydział
Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, który obejmował wszystkie
dyscypliny kliniczne i zawodowe.
Dlatego też został nazwany „Pro
Animali et Homine”. Za każdym
razem uczestniczyło w nim ponad
1000 słuchaczy, a w ciągu jedenastu
lat w roli wykładowców na kongresach występowali najlepsi specjaliści,
w tym wielu profesorów z Monachium,
Hanoweru, Giessen, Berlina, Lipska,
Neubulach, Wiednia czy Zurychu.
W swojej pracy prof. Badura skupił się na anestezjologii, traumatologii
i transplantologii. Wypromował aż
24 doktorów i opiekował się pięcioma
pozytywnie zakończonymi habilitacjami. Pod jego kierunkiem dyplomy
specjalistów z chirurgii uzyskało 400

lekarzy weterynaryjnych. Otrzymał
liczne nagrody, wyróżnienia, odznaczenia, do najbardziej znaczących
należą: Krzyż Komandorski Orderu
Polonia Restituta, Medal Komisji Edukacji Narodowej i Medal Polskiego
Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
„Pro Scientia Veterinaria Polona”.
Uniwersytet Przyrodniczy i Medyczny we Wrocławiu przyznały
prof. Ryszardowi Badurze tytuł doktora honoris causa, co uczynił również w tym roku Uniwersytet Ludwiga
Maximiliana w Monachium. Uroczysta promocja miała miejsce 24 lipca
2010 roku w Monachium, wzięło
w niej udział ok. 700 osób, a wśród
nich władze Wolnego Kraju Bawarii,
władze uczelni, dotychczasowi doktorzy honoris causa, seniorzy, profesura, zaproszeni goście z Niemiec

i Polski, studenci – przedstawiciele
całego monachijskiego i wrocławskiego środowiska akademickiego. Uroczystą laudację wygłosiła prof. Ulrike
Matis, kierownik Katedry i Kliniki
Chirurgii oraz pełnomocnik prezydenta uniwersytetu do spraw współpracy
z Wrocławiem. Nadarzyła się wówczas
znakomita okazja do holistycznego
ujęcia wkładu prof. Ryszarda Badury
w mającą już wieloletnie tradycje integrację obu wydziałów. – Zawsze uważałem, że aby współpracować, trzeba
się poznać i zaprzyjaźnić. I to się stało
– powiedział profesor w swym podziękowaniu za otrzymany tytuł.
Trudno nie zgodzić się z opinią,
że prof. Badura miał istotną rolę
w budowaniu na nowo dialogu między
polskim i niemieckim narodem.
Sebastian Ottenbreit

Laudatio

Hohe Festversammlung, Die tät Breslau, den er 34 Jahre inne von er Medizinischen als auch der
Tierärztlich Fakultät der Ludwig- hatte. Schwerpunkte seiner wis- Naturwissenschaftlichen UniversiMaximilians-Universität München senschaftlichen Arbeit waren An- tät Wroclaw bereits die Würde eines
verleiht Herrn Professor Dr. Dr. ästhesiologie, Traumatologie und Ehrendoktors verliehen.
Zwanzig Jahre lang begleitete
hc mult. Richard Badura heute die die Transplantations-medizin. Auf
akademische Würde eines Doctor allen Forschungsgebieten pflegte Herr Professor Badura hohe akademische Ämter, vom
medicinae veterinarie honoris cau- er eine enge Kooperation mit der
Dekan bis hin zum
sa. Sie würdigt damit
Rektor der landwirtdie wissenschaftschaftlichen Universilichen Leistungen
tät Wroclaw. Er wurde
von Herrn Professor
darüber hinaus VorsitBadura auf dem Gezender des Rektorenbiet der Chirurgie,
kollegiums der Hochsein unermüdliches
schulen seiner Stadt
Engagement für die
und erhielt in Würditierärztliche Weitergung seiner Tätigkeit
bildung im weitesten
für die Integration der
Sinne des Wor tes
Wissenschaftskreise
und nicht zuletzt seivon Wroclaw einen
ne herausragenden
Prestigepreis dieses
Verdienste um die
Kollegiums. Auch
Deut sch-Pol n ische
andere wissenschaftVerständigung. Ich
liche Gesellschaften
darf das akademihaben Professor Basche Leben und die
ratu
dokto
o
lewej: prof. Ulrike Matis – laudator honoroweg
n
Brau
im
dura zum VorsitzenVerdienste von Herrn Od
Joach
prof.
ra,
Badu
prof. Badury, prof. Ryszard
den und Ehrenmitglied
Professor Badura hier – dziekan wydziału medycyny weter ynaryjnej Uniwersytetu
ernannt. Alle seine
kurz skizzieren.
Ludwiga Maximiliana w Monachium
Auszeichnungen hier vorHerr Professor Badura übernahm 1960 den Lehrstuhl Humanmedizin und mit naturwis- zutragen würde den Rahmen meiner
für Chirurgie an der Fakultät für senschaftlichen Institutionen, dem- kurzen Redezeit sprengen.
Fortsetzung – Seite 10
Veterinärmedizin der Universi- entsprechend wurde ihm sowohl
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Fortsetzung von Seite 9
Ich möchte wenigstens noch zwei seiner verdienstvollen Tätigkeiten herausgreifen: Zum einen die Organisation bildungsbegleitender
Symposien und wissenschaftlicher Tagungen, an denen zahlreiche
Hochschullehrer auch aus Deutschland und insbesondere aus München
mitwirken durften. Als Leuchtturm sei hier die von ihm initiierte und
organisierte Tagung „Pro animale et homine” genannt, die nicht nur
klinische sondern alle berufsbezogenen Disziplinen umfasste. Die besonderen Fähigkeiten von Herrn Professor Badura, Menschen zusammen
zu führen, Brücken zu bauen, zeigt sich nicht zuletzt in der von ihm
gegründeten Deutsch-Polnischen Gesellschaft an der Universität Breslau. Mit seiner bis heute unermüdlichen Initiative zum Dialog nicht nur
auf wissenschaftlichen sondern auch kulturellen Gebieten, leistete und
leistet er noch immer einen auerordentlichen Beitrag zur Bewältigung
unserer Geschichte und zur Deutsch-Polnischen Verständigung. Schon
vor Jahren hat die Universität München Herrn Professor Badura mit einer
silbernen Ehrenmedaille gewürdigt. Es ist für uns eine Auszeichnung,
Ihnen Herr Professor Badura, heute die Ehrendoktorwürde verleihen zu
dürfen. Mit Herrn Professor Badura ehrt unsere Fakultät nicht nur einen
herausragenden Hochschullehrer, Forscher und Tierarzt, sondern auch
einen sehr gebildeten, liebenswürdigen Menschen.
Richard, nicht nur ich, sondern viele Kollegen bewundern Dich.
Ulrike Matis

Studentka stomatologii Alicja Zahaczewska i student
weterynarii Ryszard Badura zawarli ślub w czerwcu 1950 r.
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Pan prof. Ryszard Badura skierował do władz uczelni w Monachium następujące słowa podziękowania:
Panie Prezydencie, Panie Dziekanie, Dostojni Goście, Szanowne
Panie, Szanowni Panowie!
Wielka to radość i zaszczyt, że
dzisiaj otrzymuję tutaj, w Monachium, na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej znakomitego Uniwersytetu Maximiliana Ludwiga, tytuł
doktora honorowego. Słowa zadowolenia z tego faktu przekazuję także
od naszej wrocławskiej społeczności
uniwersyteckiej – od Magnificencji
Pana rektora Romana Kołacza i spectabilis Pana Dziekana, obecnego tutaj
profesora Jana Twardonia. Ja jestem
beneficjentem wieloletniej współpracy między naszymi wydziałami
w zakresie nauki, nauczania studentów i przede wszystkim kształcenia
młodego pokolenia. Ono bowiem
współtworzyło zręby, w minionym
powojennym 65-leciu, nowych wzajemnych, przyjaznych stosunków,
w każdej dziedzinie naszego życia.
Powstał mocny, niezniszczalny fundament teraźniejszości i dla przyszłości. Zawsze uważałem, że aby
współpracować, trzeba się poznać
i zaprzyjaźnić. I to się stało. Proszę
wiec spectabilis Panie Dziekanie
przyjąć najserdeczniejsze podziękowanie dla Pana i na Pana ręce dla
wszystkich, którzy to dzisiejsze wydarzenie wspierali. Wielu mam tutaj
przyjaciół, myślę o nich dzisiaj, choć
nie mogę wymienić ich z imienia
i nazwiska. Przywołam jednak trzy
filarowe dla mnie postacie – Panią
profesor Matis, Pana profesora,
prorektora Leidla i Pana profesora,
prorektora Liebicha.
Dodatkowym wyróżnieniem jest
również i to, że uroczystość odbywa się w stulecie uzyskania uprawnień do nadawania tytułu doktora,
w obecności gospodarzy i wielu znakomitych osobowości, a zwłaszcza
wchodzących w akademickie życie
doktorów medycyny weterynaryjnej.
Panie i panowie! Dziękuję za
uwagę.
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W latach 1945-1950 Wrocław miał tylko jedną uczelnię
Fragmenty pamiętnika na niemiecki tłumaczył Alfred Meszkank z Cottbus, studiował fizykę we Wrocławiu

19 VII 1945, Stróże
Obraz „Dzikiego Zachodu” tak się przedstawia: tysiące rodzin ciągnie na Dolny Śląsk i do Prus Zachodnich,
zajmują mieszkania, zabierają co się da i jadą dalej lub
wracają. Niektórzy się osiedlają... Co chwila pogłoski, że
Wrocławia nie dostaniemy, i że Odra, nie Nysa, będzie
granicą. Zjazd „Trzech” rozpoczął się wczoraj w Poczdamie; podobno Truman ma 30 punktów dotyczących
granic w Europie. Konferencja pokojowa będzie w 1946
roku. Radio u Dudzika od dzisiaj gra. Cenzura listowna
zniesiona.
H. Steinhaus, Wspomnienia i zapiski,
str. 330
22 VII 1945
Wczoraj Zbyszek Pająk przywiózł trzy listy: Joanna
Guzówna przysyła mi propozycję Kulczyńskiego i Lorii,
żebym „stworzył wydział matematyczno-przyrodniczy
we Wrocławiu”. Dziś odpisuję, że przyjmuję. Stawiają
tak sprawę, że przynależność Wrocławia do Polski zależy
od sukcesów organizacyjnych na tym terenie. Zbyszek
Pająk opowiedział, że Nikodem na Politechnice wykłada
o kwantyfikatorach.
H. Steinhaus, Wspomnienia i zapiski, str. 331
10 VIII 1945
Amerykanie rzucili na Hiroszimę bombę „atomową” o wadze pół tony, o sile 20 000 ton trinitrotoluenu.
Studia, próby, fabryki kosztowały 2 miliardy dolarów.
W promieniu trzech kilometrów wszystko zniwelowane.
Truman opisał to Kongresowi, a nasze gazety podały:
„Największy triumf nauki. Bomba atomowa!”.
H. Steinhaus, Wspomnienia i zapiski, str. 334
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19 VII 1945
Das Bild des „Wilden Westens” stellt sich folgendermaßen
dar: Tausende Familien ziehen nach Niederschlesien und Westpreußen, nehmen dort Wohnungen in Besitz, nehmen sich, was
möglich ist, und fahren weiter oder kehren zurück. Manche
von diesen siedeln sich an … Ständig gibt es Gerüchte, dass
wir Breslau nicht bekommen und dass anstelle der Neiße die
Oder die Grenze sein wird. Die Dreierkonferenz hat gestern in
Potsdam begonnen. Truman soll einen 30-Punkte-Plan zu den
Grenzen in Europa haben. Eine Friedenskonferenz wird 1946
einberufen. Seit heute geht das Radio bei Dudzik wieder. Die
Briefzensur wurde aufgehoben.
22 VII 1945
Gestern brachte Zbyszek Pająk drei Briefe: Joanna Guzówna
schickt mir das Angebot von Kulczyński und Loria, dass ich
eine mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät in Breslau
„aufbauen” sollte. Heute habe ich geantwortet, dass ich das
Angebot annehme. Sie stellen die Angelegenheit so dar, dass
die Zugehörigkeit Breslaus zu Polen von den organisatorischen
Erfolgen in diesem Gebiet abhängt. Zbyszek Pająk berichtete,
dass Nikodym an der Technischen Hochschule Vorlesungen
über Quantifikatoren hält.
10 VIII 1945
Die Amerikaner haben in Hiroshima eine „Atombombe”
abgeworfen. Sie hatte ein Gewicht von einer halben Tonne
und eine Sprengkraft von 20 000 Tonnen Trinitrotoluol. Die
Studien, Versuche, Fabriken usw. haben 2 Milliarden Dollar
gekostet. Im Umkreis von drei Kilometern ist alles dem Erdboden gleichgemacht. Truman hat das im Kongress vorgetragen
und unsere Zeitungen schrieben: „Der größte Triumph der
Wissenschaft. Die Atombombe!”.
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Język, który szuka prawdy*

We Wrocławiu z okazji XX-lecia
Centrum Hugona Steinhausa odbyło
się seminarium. Prowadzący je prof.
Aleksander Weron, witając licznie
zebranych gości, zauważył, że 20 lat
w życiu człowieka czy instytucji to
spory odcinek czasu. To 1/5 całego
stulecia działania uczelni technicznych
we Wrocławiu, a zarazem prawie 1/3
okresu działania Politechniki Wrocławskiej. Przypomniał zasługi swego
mistrza dla uczelni i polskiej nauki.
Hugo Steinhaus (1887-1972)
przyjechał do Wrocławia z Krakowa
we środę 14.11.1945, a już następnego
dnia – w czwartek 15.11.1945 – objął
dziekanat z zadaniem zorganizowania nowego wydziału matematycznoprzyrodniczego wspólnego dla uniwersytetu i politechniki. Mało kto
wie, że już w poniedziałek 19.11.1945
zaczął wykładać i jak pisze w swoich
„Wspomnieniach i zapiskach”: „Wykłady tylko dla techników, bo było
zaledwie półtora studenta matematyki czystej (pół bez dokumentów)”.
Steinhaus zamieszkał na Biskupinie,
przy ulicy Orłowskiego 15.
W roku 1990 ówczesny rektor
Politechniki Wrocławskiej prof.
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Jan Kmita,
który sam jako
student słuchał
wykładów prof.
Steinhausa, powołał Centrum
Steinhausa jako
ośrodek metod
stochastycznych
w nauce i technice. I tak się to
zaczęło dwadzieścia lat temu.
Aby wprowadzić
w atmosferę listopada 1945,
cytowano Hugona Steinhausa:
„We Wrocławiu
na placu Grunwaldzkim bezustanna bitwa pod
G r u nwa ldem.
Największa kupa dziadów na największej kupie cegieł i rumowiska
w Europie”.

„Wspomnienia i zapiski” w tym
roku ukazały się po niemiecku:
„Erinnerungen und Aufzeichnungen”, Neisse Verlag, Dresden 2010,
w tłumaczeniu Alfreda Měškanka
– Serbołużyczanina, byłego studenta
Hugona Steinhausa na Politechnice
Wrocławskiej. Z kolei wydawnictwo
American Mathematical Society planuje wydanie angielskie w 2011 r.
Głównym punktem programu seminarium był wykład prof. Romana
Dudy pt „Hugo Steinhaus – twórca wrocławskiej szkoły zastosowań
matematyki”. Bardzo ciekawy wykład był ilustrowany zestawem historycznych zdjęć, jakie zachowały się
z pożogi wojennej i późniejszych lat
wrocławskich.
Dr Krzysztof Burnecki przedstawił strukturę i działalność Centrum
Steinhausa, a komunikaty naukowe
wygłosili: dr Marcin Magdziarz,
mgr Joanna Janczura, dr Justyna
Trzmiel i mgr Janusz Gajda.

Fragment rozmowy z profesorem Aleksandrem Weronem, dyrektorem Centrum im. Hugona Steinhausa, z wywiadu pt. „Język, który szuka
prawdy” (tytuł cytowany także przez nas*) dla K. Kaczorowskiej.
– Steinhaus uważał, że matematyk musi posługiwać się piękną polszczyzną. Zgodzi się pan z nim?
– Kontakt z matematyką rodzi tęsknotę do doskonałości. A to oznacza
brak tolerancji dla partactwa również w języku ojczystym.
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50 lat współpracy
Akademii Medycznej z KGHM Polska Miedź S.A

.

Prof. Ludmiła Borodulin-Nadzieja:
Profil pracy Katedry i Zakładu
Fizjologii ukształtował się przed laty
dzięki związkom z Polską Miedzią.
Dokładnie pamiętam, jak pierwszy raz
wielką grupą zjechaliśmy pod ziemię
w kopalni „Polkowice”. Było trzech
lekarzy i dziesięciu studentów z koła
naukowego. Nasz pobyt trwał dwa tygodnie i przez ten czas codziennie,
podobnie jak górnicy, pracowaliśmy
na dole, badając czas reakcji ludzi na
tamtejsze warunki. Braliśmy pod uwagę: brak światła, hałas, zmiany temperatury oraz wibracje – wszystko to, co
wpływa na organizm człowieka. Górnik musi cały czas zachować bardzo
dobrą sprawność psychomotoryczną.
Nasze badania były pionierskie dla
tego środowiska, bo jakby na to nie
patrzeć, jest to przecież środowisko
obce człowiekowi. Od tych badań na
dole w kopalni rozpoczęły się nasze
wieloletnie prace naukowe.
Mieszkaliśmy w Polkowicach,
w hotelach robotniczych, przy okazji poznając życie miasteczka. W tym
czasie większość lokatorów w tym hotelu nadal stanowili mieszkańcy napływowi, szukający pracy, często po
wyrokach, stąd fluktuacja wśród załóg
kopalni. Dziś po latach jest to miasto
z tradycjami rodzinnymi.
Mój wykład zatytułowałam: „NAUKA I PRZYGODA”. Badania prowadziliśmy pod ziemią i na pewno
byliśmy pierwszą grupą w Polsce, która rozpoczęła te nowatorskie terenowe
badania naukowe na stanowiskach roboczych już w 1972 roku. W organizacji pomagał nam dr inż. Władysław
Turkiewicz z CUPRUM, który koordynował wszystkie nasze prace na
terenie Zagłębia. Badania te przyczyniły się z punktu widzenia naukowego
do poszerzenia wiadomości na temat:
jak przebiega regulacja funkcji w organizmie, który wystawiony jest na
działanie w niemal ekstremalnych
warunkach pracy. Może trochę przesadziłam tak określając te warunki,
ale istotnie nie są one zwyczajne dla
Spotkajmy się we Wrocławiu

człowieka. Ani ciemność, ani wysoka
temperatura, ani duża wilgotność, ani
fakt, że nad nami znajduje się kilometr
skał – nie są naturalnym terytorium
człowieka. Dlatego myślę, że fizjolodzy przyczyniliśmy się do poszerzenia
przestrzeni i wiedzy o tym środowisku. Dotyczy to bardzo trudnych prac
także pod wodą i w kosmosie.
Przebywanie na dole w moim przypadku trwało w sumie około pół roku,
pewnie powinnam zacząć się ubiegać
o kartę górniczą. Dzięki tym badaniom mogłam się rozwijać naukowo
w zakresie fizjologii pracy, ergonomii,
przygotowałam doktorat i pracę habilitacyjną. Mogę powiedzieć, że rosłam
razem z kopalnią w siłę, jeśli chodzi
o badania naukowe. Opublikowaliśmy
wiele prac dotyczących różnych zagadnień i przygotujemy dalsze publikacje. My nie jesteśmy klinicystami,
jesteśmy fizjologami. Zajmujemy się
tym, co dotyczy tzw. zdrowego organizmu. A więc obserwujemy, jak
reagują narządy człowieka na różnego typu obciążenia mające charakter
fizjologiczny i takie, które mają inny
charakter. Fizjolog musi powiedzieć
na przykład, czy układ oddechowy
człowieka jest odpowiedni w danej
sytuacji, bo jeśli reakcja organizmu

jest za duża, to może być powodem
zmian patologicznych.
Nasze zadania początkowo polegały na badaniach wyrywkowych
zwyczajnego pomiaru ciśnienia czy
tętna, były wykonywane bezpośrednio na stanowiskach roboczych
w obecności wszystkich czynników,
które na górnika działają. Takimi
badaniami sondażowymi objęliśmy
wtedy całą populację zatrudnionych
w KGHM: zarówno na powierzchni,
jak i pod ziemią. One nas uczuliły na
występowanie pewnych niedobrych
zjawisk na niektórych stanowiskach.
Robiliśmy w związku z tym badania
porównawcze osób na początku pracy
i po jej zakończeniu. Wyniki prac
były bardzo interesujące nie tylko dla
nas, ale dla osób badanych i innych
stykających się z tymi sprawami,
bo do dziś otrzymujemy zapytania
i prośby o to, aby przysłać opisy
szczegółowych naszych prac. Przedmiot naszych badań był istotnie nowatorski, bo dotyczył dużej grupy ludzi,
którzy znaleźli się pod ziemią w nieznanych dotąd warunkach pracy i nikt
nie wiedział, jak pracujący górnicy
będą sobie dawać radę z maszynami
i czy przy ich obsłudze będą wypadki.
ciąg dalszy na str. 14
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ciąg dalszy ze str. 13
Pod ziemią zjawiły się wielkie
maszyny, które poruszały się podziemnymi chodnikami i wymagały
odpowiedniej sprawności psychofizycznych od tego, kto nimi kieruje.
Z ciekawych wniosków powinnam
wyliczyć kilka spostrzeżeń najważniejszych: górnicy przodkowi są
bardzo szybcy, mają fenomenalne
czasy reakcji, ale bywają niedokładni i co ważne, bardzo szybko się
męczą. Pod koniec zmiany u górników przodkowych obserwowaliśmy
znacznie wydłużony czas reakcji
i małą odporność przy wykonywaniu
bardzo złożonych operacyjnych prac.
Zwróciliśmy też uwagę na reakcje na sygnały dźwiękowe i na to, że
górnicy są bardzo narażeni na hałas
i dlatego sugerowaliśmy, że sygnały
ostrzegawcze powinny być raczej
świetlne, a nie dźwiękowe, lub podwójne: dźwiękowe i świetlne.
Przygotowaliśmy także portret
psychologiczny oparty o dużą grupę badanych. Mając taki portret,
mogliśmy potem porównywać pojedynczych pracowników z tym
wzorem, analizując elementy idiomatyczne i psychologiczne.
Główny problem to świadomość,
że człowiek będzie pracował na
dole w coraz trudniejszych warunkach klimatycznych, rosnących
temperatur w miarę przechodzenia do niższych pokładów, ale jest
w stanie obronić swoją temperaturę
wewnętrzną, utrzymać tę tempera-
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turę, co jest podstawą zachowania
zdrowia i dobrej kondycji.
Wniosek ogólny: trzeba doskonalić aparaturę lub starać się o bardziej czułą aparaturę, która potrafi
zapisywać stan organizmu podczas
wykonywania czynności zawodowych. Dla fizjologa niezwykle
ważne jest symultaniczne zarejestrowanie w jednym czasie: tętna,
ciśnienia, temperatury zewnętrznej,
co będzie świadczyć o tym, czy nie
zostały naruszone warunki termoregulacji w czasie pobytu górnika
w kopalni.
Nasze badania prowadzą do określonych praktycznych wniosków.
Przykład: jeśli człowiek pod ziemią pracuje w maszynie, która ma

osłonę, to właściwie nie musimy
się przejmować jego termoregulacją. Ale jeśli nie ma takiej osłony
podczas pracy, to należałoby wprowadzić różnego typu komory stacjonarne lub przenośne, gdzie człowiek
będzie się mógł schować i przebywać tam co najmniej dziesięć minut.
Termoregulacja wróci bardzo szybko do stanu prawidłowego. Mam
nadzieję, że nasze termoregulacyjne
badania sprawią, że górnicy będą
mogli pracować na coraz niższych
poziomach.
Wprowadziliśmy też czujniki
w postaci tabletek. Pracujący górnik
połyka tabletkę, ma przy sobie odbiornik, który rejestruje zachowanie
jego organizmu i na tej podstawie
wiemy, czy temperatura ciała podczas pracy nie wzrasta niebezpiecznie. Pigułkę termo pill wymyślono
w USA, aby obserwować zachowanie organizmu. Dzięki niej mamy
dane obiektywne, a nie wyrywkowe – jak pół wieku temu. Można
szybko interweniować, gdy jest coś
niepokojącego.
W lubińskich kopalniach wyeliminowano ciężką pracę fizyczną, jest
automatyzacja. Nowoczesne metody
wprowadzone w Polskiej Miedzi postawiły KGHM w rzędzie instytucji
na najwyższym poziomie technologicznym. My zdobyliśmy dużą wiedzę i dlatego publikacje na ten temat
zamieszczają najbardziej prestiżowe
zagraniczne czasopisma.
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Latający
Ślązak

Połączenie Berlin – Wrocław należało do najwcześniejszych kolejowych relacji handlowych w Europie
Środkowej. Już 23 października 1842 został otworzony
odcinek między Berlinem a Frankfurtem nad Odrą,
a 1 września 1846 nastąpiło uruchomienie połączenia
z Frankfurtu nad Odrą przez Gubin i Żary do Wrocławia. Linia z Berlina do Wrocławia łącznie miała
dokładnie 357 km, natomiast cała ówczesna
górnośląska sieć kolejowa sięgała do Raciborza. Duże znaczenie ekonomiczne miało
również przeciwne połączenie – z Wrocławia
do Berlina. Na tej trasie toczyły się pociągi,
które zaopatrywały Berlin w węgiel z kopalni
w Lausitz i Waldenberg w szkło, kamionkę
i ceramikę czy w konstrukcje z granitu, marmuru. Berliński Dworzec Frankfurcki wybudowano w 1842, lecz już w 1881 roku zmieniono jego nazwę na Dworzec Śląski, zaś
dzisiejsza nazwa – Dworzec Wschodni jest
wynikiem pewnego kompromisu. Berlińczycy
nazywali go także „polskim dworcem” lub
w wolnym tłumaczeniu „dworcem katolickich robotników”, ponieważ na dworzec przychodzili polscy robotnicy, którzy w Berlinie
chcieli zarabiać na życie.
Historia połączenia kolejowego Berlin – Wrocław
była niezwykle zmienna, kształtowała się przez dwie
wojny światowe, okres międzywojenny, w którym oba
miasta – Berlin i Wrocław – stały się kulturalnymi metropoliami, i w okresie zimnej wojny. Po drugiej wojnie
światowej, aż do lat sześćdziesiątych, mimo eksponowanego pokoju i przyjaźni między NRD a Polską Ludową, nie występował ruch osobowy za pośrednictwem
kolei między Berlinem a Wrocławiem.
dokończenie na str. 16
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Fliegender
Schlesier

Die Eisenbahnverbindung Berlin-Breslau gehörte zu
den frühesten wirtschaftlich bedeutenden Eisenbahnstrecken Mitteleuropas. Bereits am 23. Oktober 1842
wurde die Strecke Berlin Frankfurt/Oder eröffnet, es
folgte am 1. September 1846 die Inbetriebnahme der
Verbindung von Frankfurt/Oder über Guben (Gubin) und
Sorau (Żary) nach Breslau. Damit war die Strecke von

Berlin bis Breslau in ihrer gesamten Länge von 357 Kilometern vollendet, das oberschlesische Netz reichte
zum damaligen Zeitpunkt schon von Breslau bis Ratibor.
Wirtschaftlich bedeutsamer war die Gegenrichtung von
Breslau nach Berlin. Auf der Trasse in dieser Richtung
rollten die Güterzüge, die das prosperierende Berlin mit
Kohle aus den Revieren Lausitz und Waldenburg, die
Bauwirtschaft mit Granit und Sandstein, die Bürger mit
Glaswaren, Steingut und Töpferwaren versorgten. Auch
der Bau des Frankfurter Bahnhof 1842-1881 in Schlesischer Bahnhof umbenannt, heute der Ostbahnhof - war
Folge der Verbindung. Die Berliner nannten
ihn bald auch den „polnischen Bahnhof” oder
auch „Kathol’scher Bahnhof”, denn polnische
Arbeitskräfte kamen hier an, die in Berlin
ihren Lebensunterhalt verdienen wollten.
Die Geschichte der Eisenbahnverbindung
Berlin-Breslau war außerordentlich wechselhaft, geprägt von zwei Weltkriegen, der Zwischenkriegszeit mit den Kulturmetropolen
Berlin und Breslau und der langen Zeit des
kalten Krieges. Nach dem zweiten Weltkrieg
gab es bis in die sechziger Jahre hinein trotz
aller Friedens- und Freundschaftsbeteuerungen zwischen der DDR und der Volksrepublik Polen gar keinen Eisenbahnpersonalverkehr zwischen Berlin und Wrocław.
Fortsetzung – Seite 16
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Fliegender
Schlesier

Latający
Ślązak
dokończenie ze str. 15
Jeśli chodzi o czas podróży, to od maja 1936 roku
pociąg ekspresowy nazywany „Latającym Ślązakiem” pokonywał trasę Berlin – Wrocław tylko
w dwie i pół godziny. W dzisiejszych czasach musimy jednak na podróż liczyć sześć godzin, czyli tyle,
ile trwała standardowa podróż z Berlina do Wrocławia w 1885 roku. Dlatego też w nowych warunkach
Unii Europejskiej można wykorzystać rozwiązania
z okresu międzywojennego i intensywniej realizować
plan transportu Unii Europejskiej, w ramach którego
połączenie Berlin – Wrocław jest częścią Transeuropejskiego Korytarza Transportowego III do Kijowa.
Trzy lata temu prezydent Wrocławia Rafał
Dutkiewicz, będąc w Berlinie, wyraził nadzieję, że
w niedługim czasie będzie możliwe skrócenie czasu
podróży do trzech godzin. Linia z Berlina przez Cottbus, Horke
i Legnicę do Wrocławia mogłaby łączyć się z nowym międzynarodowym lotniskiem Berlin – Brandenburg. W tym celu
powinna zostać ulepszona trasa po stronie niemieckiej Cottbus
– Horka. Miejmy nadzieję, że tak jak w bajce książę obudził
ze snu księżniczkę, tak piłka nożna obudzi ze snu Wrocław,
który jest jednym z miast organizującym Mistrzostwa Europy
w Piłce Nożnej w 2012 roku.
autor Michael Kleineidam – Berlin
tekst polski Sebastian Ottenbreit

Fortsetzung von Seite 15
Was die Schnelligkeit der Verbindung betrifft, war man
der heutigen Zeit schon einmal weit voraus. Ab Mai 1936
bewältigte der „Fliegender Schlesier” genannte Schnellzug die Strecke Berlin-Breslau in zweieinhalb Stunden.
Heute muss man mit fast sechs Stunden rechnen, das ist
Standard von 1885. Es gilt also unter den veränderten
Bedingungen einer gemeinsamen EU-Mitgliedschaft an
die Zwischenkriegszeit anzuknüpfen und damit eine EUVerkehrsplanung umzusetzen. Darin ist die Bahnverbindung Berlin-Breslau Teil des transeuropäischen
„Verkehrskorridor III”, der bis nach Kiew reicht
und hohe Priorität genießt. Bereits vor drei Jahren gab Breslaus Stadtpräsident Rafał Dutkiewicz in Berlin seiner Hoffnung Ausdruck, dass
in naher Zukunft die Fahrzeit auf drei Stunden
reduziert werden könnte. Bei einer Linienführung von Berlin über Cottbus, das sächsische
Horka, Legnica nach Wrocław könnte auch der
neue Großflughafen Berlin- Brandenburg angebunden werden. Hierfür müsste auf deutscher
Seite die Trasse Cottbus-Horka ausgebaut und
modernisiert werden. Im Märchen wäre zu hoffen, dass König Fußball Dornröschchen wach
küsst. Wrocław ist einer der Austragungsorte der
Fußballeuropameisterschaft 2012.
Michael Kleineidam – Berlin

SPONSOREM WYDANIA JEST KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Czasopismo SPOTKAJMY SIÊ WE WROC£AWIU ukazuje siê od 2001 roku,
jest równie¿ w Internecie http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/10173,
w salonach RUCH SA na terenie województw dolnośl¹skiego i opolskiego.
Treffen wir uns in Wrocław und in Lubin
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