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GENEZA
WI¥T BO¯EGO NARODZENIA
Nieznana data urodzin Chrystusa
Dzieñ 25 grudnia, uznawany w Kociele katolickim za wiêto upamiêtniaj¹ce narodzenie Jezusa Chrystusa, nie ma nic wspólnego z prawdziwym dniem jego
narodzin, o którym nie wiemy praktycznie nic.
Wspó³czesne oszacowania
Nie znamy nawet roku narodzenia Chrystusa, poniewa¿ ¿adna z Ewangelii nie mówi na ten temat nic
konkretnego. Rok "pierwszy", przyjmowany za pocz¹tek "naszej ery", nie jest tym pocz¹tkiem. Wspó³czeni badacze sk³aniaj¹ siê raczej do stwierdzenia, ¿e
Jezus urodzi³ siê kilka lat przed rokiem 1, byæ mo¿e w
roku 7 p.n.e. lub 4 p.n.e. Za obiema tymi datami przemawiaj¹ nowo-testamentowe odwo³ania do Heroda, o
którym wiadomo, ¿e zmar³ w 4 roku p.n.e.
Gwiazda betlejemska
Na jeszcze wczeniejsz¹ datê domniemanych narodzin Chrystusa wskazuj¹ wzmianki o "gwiedzie betlejemskiej", jasno wiec¹cym obiekcie, który obserwowano na niebie i który ponoæ "wskazywa³" drogê
Trzem Mêdrcom (Królom). Mog³a to byæ kometa Halley'a, która by³a widoczna w 12 roku p.n.e., lub inna
kometa, znana z opisów chiñskich uczonych, która pojawi³a siê w 5 roku p.n.e. i by³a widoczna na niebosk³onie a¿ 70 dni. Niestety równie¿ "teoria kometowa" pozostawia wiele niejasnoci: czemu na przyk³ad
nic o niej nie pisze jeden z ewangelistów, w. £ukasz.
Jest to jednak teoria sprzeczna z pozosta³ymi informacjami dotycz¹cymi roku narodzin Chrystusa.
wiêta historyczne zbie¿ne czasowo
z Bo¿ym Narodzeniem
Przesilenie zimowe
Obrzêdy zwi¹zane z przesileniem zimowym (od kiedy dni staj¹ siê znowu d³u¿sze) obchodzono ju¿ w epoce kamiennej. Tak przynajmniej sugeruj¹ niektóre spekulacje na temat przeznaczenia kamiennych krêgów
megalitycznych, które jakoby umo¿liwia³y przewidywanie zmian w przyrodzie.
Rzymskie Saturnalia
Wiemy natomiast na pewno, ¿e okres w okolicy
przesilenia zimowego (w staro¿ytnoci wypada³o to

Jest cicho. Choinka p³onie.
Na szczycie cherubin fruwa.
Na oknach pelargonie,
blask wieczek z³otem zasnuwa,
a z k¹ta, z ust brata p³ynie
kolêda na okarynie:
Lulaj¿e, Jezuniu .....

24 grudnia) by³ czasem zabawy i obdarowywania siê
podarkami w Rzymie: w dniach od 17 do 24 grudnia
obchodzono tam Saturnalia - wiêto ku czci Saturna.
Z czasem po³¹czono to wiêto z obchodami Nowego
Roku.
Perski kult Mitry
Innym wiêtem "pogañskim" by³ perski kult Mitry,
szlachetnego bóstwa s³oñca, który narodzi³ siê w ubogiej grocie. Ono te¿ przypada³o w tym okresie, a dok³adniej 25 grudnia, który to dzieñ by³ dniem jego
narodzin.
Tradycja chrzecijañska
Konkurencja dla starszych wi¹t
W tej sytuacji stosunkowo wie¿a religia, jak¹ by³o
chrzecijañstwo, musia³a zaoferowaæ wiernym co, co
odci¹gnie ich od ¿ywio³owych Saturnalii czy wiêta
Mitry, które w II i III wieku zaczê³o szybko rozprzestrzeniaæ siê po Cesarstwie Rzymskim. W IV wieku
naszej ery hierarchia kocielna postanowi³a, ¿e dzieñ
25 grudnia bêdzie obchodzony jako dzieñ narodzenia
Jezusa, choæ wczeniej dzieñ jego narodzin obchodzono 6 stycznia.
wiêto to mia³o pomieciæ w sobie wszystkie "konkurencyjne" wiêta. Z pocz¹tku ró¿ni³o siê znacznie
od wiêta, jakie znamy dzisiaj. By³o ha³aliwe, czasem wrêcz orgiastyczne, choæ rzeczywicie by³o uniwersalnym wiêtem chrzecijañskim.
Zmiana charakteru wiêta
Do jego prawdziwego wyciszenia przysz³o dopiero w okresie Odrodzenia, a sygna³ do zmian dali purytanie, którzy nie obchodzili tego wiêta w³anie z
powodu jego pogañskich elementów. 25 grudnia by³
dla nich normalnym dniem pracy.
Kiedy w XVII wieku Anglia znów zaczê³a obchodziæ Bo¿e Narodzenie, by³o to ju¿ zupe³nie inne wiêto. Zmiany pojawi³y siê w ca³ej Europie, wraz z renesansow¹ wolt¹ w podejciu do ¿ycia i mierci. Bo¿e
Narodzenie sta³o siê wiêtem radosnym, ale i pe³nym
zadumy oraz nadziei na wieczne zbawienie, które sta³o siê dla chrzecijan mo¿liwe dziêki narodzinom Jezusa.
WICZYÑSKI Zygmunt

Aby wiêta Bo¿ego Narodzenia
by³y Bliskoci¹ i Spokojem,
a Nowy Rok - Dobrym Czasem
¿yczy
Zarz¹d Krajowy ZZRG w Polsce

Z-KA DZIEÑ WOLNY
ale czy zaliczany
do emerytury ... ?
Dyrekcje kopalñ doskonale wiedz¹, ¿e bez górnika
i ratownika w soboty, niedziele i wiêta ruch kopalni
jest zagro¿ony i obejæ siê bez niego to straty nie do
odrobienia przez ca³y tydzieñ.
By³o by dobrze gdyby kierownictwa kopalñ za pracê w dni wolne od pracy mia³y ekstra fundusz nie
uszczuplaj¹cy funduszu p³ac.
By³oby jeszcze lepiej gdyby kodeks pracy nie by³
nazbyt troskliwy o pracowników chc¹cych pracowaæ
(dorobiæ ) w dni wolne od pracy i nie nak³ada³ limitów
nadgodzin.
Zadania sobotnio - niedzielne dla kopalñ od konserwacji po profilaktykê a nawet awaryjn¹ produkcjê
s¹ jak tlen do ¿ycia.
Niestety zap³aciæ obecnych w pracy w dni wolne
od pracy - to zabraæ tym co przyszli do pracy i tym co
pracuj¹ od poniedzia³ku do pi¹tku .
Paradoks p³acowy jest jednak mniej szkodliwy od
paradoksu emerytalnego i pojawiaj¹cych siê interpretacji ZUS - u przy ustalaniu prawdo emerytury górniczej. Utrzymanie emerytury po 25 latach pracy na dole
spowodowa³o, ¿e organy ZUS -u ledz¹ karierê ka¿dego górnika i przygl¹daj¹ siê ka¿dej dniówce. Obok
dniówek chorobowych i powierzchniowych do odrobienia wymagaj¹ tzw. "Z - ki " dni wolne p³atne wybrane przez pracowników w tygodniu za pracê w niedziele lub wiêto. Pracownik pracuj¹c w nadgodzinach
(soboty i niedziele zaliczaj¹ siê do nadgodzin) powiêci³ siê dla kopalni, podniós³ sobie wynagrodzenie a
tym samym wzros³a jego odprowadzana sk³adka emerytalna , a ZUS mówi : " Przyjacielu "- brakuje Ci dni
czarnych do zaliczenia ca³ego miesi¹ca w którym wybra³e "Z - kê" do emerytury w rozumieniu ustawy:
"stale i w pe³nym wymiarze na dole kopalni".
Solidny górnik przekonany, ¿e przepracowa³ 25 lat
i czas na emeryturê - dowie siê, ¿e ZUS zliczy mu
miesi¹ce w których by³y wybierane Z - ki i o zgrozo
w majestacie durnego prawa za¿¹da dorobienia skromnie licz¹c 2 lata.
To jest ewidentny przyk³ad z³ej interpretacji uprawnieñ pracowniczych, ale przyk³ad luk prawnych pozwalaj¹cych tak interpretowaæ prawo.
Z czasów kiedy soboty by³y dniami roboczymi zachowa³ siê przepis, ¿e miesi¹c bêdzie zaliczony do emerytury po przepracowaniu 22 dni roboczych. Dzi soboty s¹ wolne a tamten przepis funkcjonuje nadal. Po
uregulowaniu uprawnieñ ratowniczych ZZRG zajmie
siê inicjatyw¹ i w tym kuriozalnym temacie.
Póki co albo nie bêdzie przymusu wybierania Z-tki
albo kierownictwa kopalñ znajd¹ sposób na nie ewidencjonowanie pracy w niedziele i wiêta.
Oba warianty s¹ nie zgodne z prawem wiêc do czasu uregulowañ w tym zakresie powinnimy pracowaæ
w soboty, niedziele i wiêta tylko do limitu nadgodzin
wskazanych w Kodeksie pracy.
W przypadku ratowników górniczych Kodeks pracy pozwala na ustêpstwa, co Dyrektorzy musz¹ przyj¹æ do wiadomoci jako dobre rozwi¹zanie. Zatrudnienie zastêpów ratowniczych w dni wolne od pracy
jest obligatoryjne a kodeksowo pod tytu³em awarie i
bezpieczeñstwo pracy - zwolnione z limitu i koniecznoci wybierania dnia wolnego.
Piotr LUBERTA
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Kult wiêtej Barbary

wiêta Barbara - patronka górników

w. Barbara (z ³ac."cudzoziemka,

obca" - obca wród swoich) jest jedn¹
z najbardziej czczonych wiêtych
chrzecijañskich. Jej rzeby i wizerunki
mo¿na spotkaæ nie tylko w licznych
wi¹tyniach, ale i w wyrobiskach kopalñ

wielu krajów europejskich, gdzie mo¿na je znaleæ wród rzeszy przedmiotów kultu i dzie³ sztuki, stanowi¹cych
wiadectwo religijnej i artystycznej
wra¿liwoci górników (w Polsce najstarsza rzeba przedstawiaj¹ca jej postaæ,
zachowana w kopalni soli w Wieliczce,
pochodzi z 1689 r.).
Wed³ug podania, wiêta Barbara urodzi³a siê w Nikomedii, stolicy Bitynii
(ob. Izmit, Turcja) (lub - wed³ug innych
wersji - w Heliopolis w Egipcie), jako
córka bogatego i wp³ywowego cz³owieka (prawdopodobnie kupca) o imieniu
Dioskur. By³a jedynaczk¹, d³ugo oczekiwan¹ przez rodziców. Odznacza³a siê
ponoæ niezwyk³¹ urod¹ i wielkimi zdolnociami - by³a wykszta³cona i inteligentna; o jej rêkê mia³o ubiegaæ siê wielu znakomitych m³odzieñców, lecz Barbara wszystkich odprawia³a z kwitkiem.
Spotyka³a siê natomiast z niewielk¹
grupk¹ chrzecijan, którzy ukrywali siê
wówczas przed przeladowaniami ze
strony jednego z najokrutniejszych cesarzy - Galeriusza Waleriusza Maksymina (Maksyminus II Daja) (cesarz
308(9?)-313 r.), ostatniego krwawego
przeladowcy chrzecijan, który w 305
r., po odejciu Dioklecjana, zosta³ cezarem (wspó³rz¹dc¹) cesarza Galeriusza.
Obaj w³adcy byli zaciek³ymi przeciwnikami chrzecijan, a Maksymin Daja
by³ wrogiem fanatycznym, niezwykle
przebieg³ym i zdecydowanym w dzia³aniu.
Ojciec Barbary, gorliwy poganin, pragn¹c uchroniæ córkê przed wp³ywami
zdeprawowanej m³odzie¿y, niechcianymi konkurentami, a tak¿e ustrzec przed
chrzecijañstwem, wybudowa³ warow-

n¹ wie¿ê, w której umieci³ córkê i trzyma³ pod zamkniêciem. Zezwoli³ jej jednak na wizyty ró¿nych nauczycieli. Jak
podaje legenda wród nich by³ lekarz,
chrzecijanin (niejaki Walentiusz), który szerzej zapozna³ swoj¹ uczennicê z
religi¹ chrzecijan. Efektem by³o nawrócenie Barbary - dziewczyna, w tajemnicy przed rodzicami, przyjê³a z r¹k
swego nauczyciela chrzest. Wyrzek³szy
siê dotychczasowych bogów i bogactw
ojca postanowi³a powiêciæ siê Chrystusowi, ¿yj¹c w dozgonnej czystoci. Jej
czyny wzbudzi³y gniew nienawidz¹cego fanatycznie chrzecijan Dioskura,
który zakaza³ córce praktykowania nowej religii - znêca³ siê nad ni¹ psychicznie i fizycznie. Barbara jednak¿e nieugiêcie trwa³a w swej wierze. Drêczona
przez ojca, uciek³a w koñcu do lasu i
ukry³a siê w górskiej grocie. Zdradzona
przez tamtejszego pasterza, zosta³a ujêta przez s³u¿bê ojca i przekazana w³adzom rzymskim. Poniewa¿ Barbara nie
chcia³a wyrzec siê swojej wiary, torturowano j¹: biczowano, przypalano
ogniem, kaleczono, szarpano ¿elaznymi szponami, obciêto piersi, pêdzono
nago ku pomiewisku obywateli rodzinnego miasta i w koñcu wydano wyrok.
Barbara zosta³a skazana na mieræ przez
ciêcie mieczem. Wed³ug tradycji, ponios³a mieræ mêczeñsk¹ z r¹k swojego
ojca w roku 306. Legenda g³osi, i¿ mêczeñstwu towarzyszy³y cuda - w nocy
mia³ j¹ odwiedziæ Chrystus, zaleczyæ jej
rany i udzieliæ Komunii w.; ojciec po
zabiciu córki zosta³ pora¿ony piorunem
a owce pasterza-zdrajcy zamieni³y siê
w szarañczê.
Kult w. Barbary, dziewicy i mêczen-

nicy, rozwija³ siê od VI w. najpierw na
Wschodzie, póniej w chrzecijañstwie
zachodnim. W VI w. cesarz wschodniorzymski Justynian I Wielki (cesarz 527565 r.) sprowadzi³ relikwie w. Barbary do Konstantynopola, gdzie cesarz bizantyjski Leon VI M¹dry (cesarz 886912 r.) wniós³ wspania³¹ wi¹tyniê pod
jej wezwaniem.
Wed³ug tradycji kocio³a wschodniego Barbara, córka cesarza Aleksego I
Komnena (cesarz 1081-1118), która w
1108 r. wysz³a za ksiêcia kijowskiego
wiatope³ka Micha³a (ksi¹¿ê 1093-1113
r.), wywioz³a wiête relikwie (bez czaszki) do Kijowa, gdzie zosta³y z³o¿one w
Monastyrze Michaj³owskim. Tam spoczywa³y do czasu spl¹drowania wi¹tyni przez bolszewików (1939 r.). Szczêliwie zosta³y uratowane przez wiernych
Kijowian i przeniesione do Soboru Katedralnego w. W³odzimierza, gdzie
spoczywaj¹ po dzieñ dzisiejszy. Zwolennicy Heliopolis umieszczaj¹ szcz¹tki mêczennicy w kociele pod jej wezwaniem w Kairze.
Zgodnie z tradycj¹ chrzecijañstwa zachodniego, relikwie wiêtej w 1202 r.
(wed³ug innych wersji w r. 1009), po
z³upieniu i spl¹drowaniu miasta przez
uczestników IV wyprawy krzy¿owej
zosta³y zabrane do Wenecji, na wyspê
Torcello, do klasztoru w. Jana Ewangelisty. Po sekularyzacji w okresie napoleoñskim relikwie przeniesiono do
kocio³a w. Marcina na wyspie Bura-

Relikwiarz z czaszk¹ w. Barbary

Barbórka to dzieñ szczególny w ¿yciu pracowników górnictwa.
To czas, w którym górnicy nie tylko podsumowuj¹ koñcz¹cy siê rok pracy,
ale przede wszystkim akcentuj¹ ³¹cz¹c¹ ich wiê oraz niezmienne przywi¹zanie
do swojej patronki wiêtej Barbary.
W tym wyj¹tkowym okresie ¿yczymy zatem Wszystkim górnikom, nie tylko polskim
Pomylnoci, wytrwa³oci oraz samych sukcesów w odpowiedzialnej pracy zawodowej.
¯yczymy tak¿e szczêcia, zw³aszcza górniczego, które dla samych górników i sympatyków
górniczej pracy ma wielkie znaczenie.
W imieniu Zarz¹du Krajowego Zwi¹zku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce
oraz Braci Ratowniczej prosimy równie¿ przyj¹æ szczere ¿yczenia zdrowia i rodzinnej
pomylnoci.
Zarz¹d Krajowy ZZRG w Polsce
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Kult wiêtej Barbary
no w obrêbie Laguny Weneckiej. Czêæ
relikwii znajduje siê w skarbcu bazyliki
w. Jana na Lateranie w Rzymie, kociele NMP w Transportinie, w Neapolu (Real Casa della SS. ma Annunziata), Piazenzie (kaplica kocio³a San Sisco), Cremonie, Mantui i Trapani.
W Polsce kult w. Barbary by³ zawsze
bardzo ¿ywy. Ju¿ w modlitewniku Gertrudy, córki Mieszka II wspomniana jest
pod dat¹ 4 grudnia. Pierwszy koció³ ku
jej czci wystawiono w 1262 r. w Bo¿ygniewie ko³o rody l¹skiej.
Interesuj¹cy jest te¿ polski w¹tek dotycz¹cy relikwii wiêtej. Otó¿, wed³ug
podania, papie¿ Innocenty IV (papie¿
1243-1254), wys³a³ do Danii legata w
osobie minoryty Sedensa, z darami sk³adaj¹cymi siê ze szcz¹tków Krzy¿a wiêtego i z czaszki wiêtej Barbary. Legat
po przybyciu do Danii znalaz³ siê w
rodku wojny, tocz¹cej siê pomiêdzy
królem Jutlandii Erykiem IV Denarem
"Od P³uga" (1241-1250) i jego starszym
bratem Ablem (?-1252, król od 1250).
Poniewa¿, dodatkowo, w kraju panowa³a zaraza, król Eryk schroni³ siê na jednej z odleg³ych wysp. Dowiedziawszy
siê o wyjedzie króla legat usi³owa³ pod¹¿aæ jego tropem, jednak wskutek burzy morskiej jego okrêt wyrzucony zo-

dokoñczenie ze str 2

sta³ u wybrze¿y Helu. Tam zosta³ napadniêty i obrabowany przez rozbójników, którzy w trakcie dzielenia ³upów
natrafili na z³ot¹ szkatu³ê. Zorientowawszy siê co do jej zawartoci, cudownie
nawrócili siê, a nastêpnie podarowali
wiêt¹ relikwiê ksiêciu gdañskiemu
wiêtope³kowi Wielkiemu (ok. 12001266 r., ksi¹¿ê od 1220). Relikwia z³o¿ona zosta³a na zamku w Sartawicach,
a po zdobyciu warowni przez marsza³ka Zakonu Krzy¿ackiego Teodoryka
von Bernheim wywieziona zosta³a do
Che³mna. Jeszcze do niedawna znajdowa³a siê w Czerwiñsku. Do jej posiadania przyznaj¹ siê ponadto Nowogród
Wielki (Rosja) i Montecatini (W³ochy).
Inne relikwie wiêtej s¹ te¿ w katedrze
pelpliñskiej oraz w kociele w. Andrzeja w Krakowie.
w. Barbara nale¿a³a do 14 wiêtych
Orêdowników, którzy czuwali nad
chrzecijanami prosz¹cymi ich o pomoc.
Uwa¿a siê j¹ za jedn¹ ze wiêtych
Wspomo¿ycielek, pomocnych przy konaniu i prowadz¹cych do Boga. Do w.
Barbary zwracali siê zatem chrzecijanie, szczególnie nara¿eni na utratê zdrowia lub ¿ycia. Z biegiem czasu przyjêli
j¹ za sw¹ patronkê ludzie wykonuj¹cy
niebezpieczne zawody i pos³annictwa:

marynarze, artylerzyci, a przede
wszystkim - z uwagi na zbie¿noæ cech
charakteru Mêczennicy (mêstwo, niez³omnoæ, wytrwa³oæ) i przedstawicieli
naszej bran¿y - górnicy. w. Barbarê
czcz¹ te¿ jako sw¹ patronkê flisacy, architekci, murarze, ciele, tkacze, kowale, ludwisarze, stra¿nicy, wiêniowie i
in. Szczególnie postrzegano j¹ jako patronkê dobrej mierci; jej ³ask wpraszano w czasie epidemii i "czarnej mierci", ona patronowa³a licznym cmentarnym kaplicom. By³ zwyczaj wzywania
imienia wiêtej podczas burzy (gdy¿ jej
ojciec zgin¹³ pora¿ony piorunem). Wyrazem ¿ywego kultu w. Barbary by³y
liczne bractwa jej imienia, teksty liturgiczne (brewiarzowe, mszalne sekwencje, litania), tytu³y kocio³ów i kaplic,
obrazy i figury wiêtej, imiona nadawane na Chrzcie wiêtym.
W ikonografii w. Barbarê ukazywano przede wszystkim jako patronkê dobrej mierci w koronie i aureoli, w p³aszczu z welonem, trzymaj¹c¹ palmê mêczeñstwa, kielich z hosti¹ lub monstrancjê lub wspart¹ na mieczu, od którego
zginê³a. Czêsto w tle umieszczano wie¿ê, w której by³a wiêziona, z trzema
oknami symbolizuj¹cymi Trójcê wiêt¹. Czasami u stóp w. Barbary ukazywano jej ojca Dioskura.
Olbrzymi pos¹g wiêtej wieñczy
g³ówny gmach Akademii Górniczo-Hutniczej. To replika przedwojennej figu-

ry, zrzuconej przez Niemców z budynku w 1939 roku (prawdopodobnie powodem tego barbarzyñstwa by³ fakt, i¿
w gmachu Akademii zainstalowa³ siê
okupacyjny "rz¹d" Generalnego Gubernatorstwa). Pos¹g podobno przetrwa³
upadek i przez d³ugi czas znajdowa³ siê
w zabudowaniach gospodarczych, znajduj¹cych na ty³ach domu studenckiego
po³o¿onego przy ul. Reymonta 17, po
czym lad po nim zagin¹³. To dope³nienie tamtego barbarzyñstwa, tym razem
spowodowane nasz¹, polsk¹ rêk¹. Zaginiona figura, autorstwa Stefana Zbigniewicza, mia³a 7 m wysokoci i wykonana by³a z drewna obitego blach¹.
Dzisiejszy pos¹g, podniesiony w 1999
staraniem Komitetu Rekonstrukcji Figury wiêtej Barbary pod przewodnictwem profesora Kazimierza Czopka,
przy wydatnym wsparciu finansowym
KGHM Polska Mied SA, zrobiony zosta³ z miedzianej blachy, formowanej z
odpowiednich pasków i spawanej. Wykonawc¹ rzeby jest artysta rzebiarz
Jan Siek.
Poni¿ej przedstawiamy kilka interesuj¹cych fotografii, w tym z wyspy Burano (Laguna Wenecka) autorstwa mieszkajacego w Wenecji absolwenta polonistyki Uniwerstetu Jagielloñskiego
Krzysztofa £abno, który wykona³ je specjalnie dla Szko³y Eksploatacji Podziemnej i portalu Teberia. Dziêkujemy.
Zygmunt WICZYÑSKI

NEGOCJACJE ZUZP DLA KOPALÑ JSW S.A.
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Pamiêtaj gdzie pracujesz
Tytu³ brzmi jak " memento mori ", ale tradycyjna "barbórka" w górnictwie najpierw kojarzy siê z ofiarami a potem ze wiêtem. Tak sta³o siê i w tym roku. W
KWK "Zofiówka" 22 listopada o godz. 8.43 w chodniku transportowym D-6 w pok³adzie 409/4 na poziomie 900 m. nast¹pi³ wyrzut metanu i ska³. W przodku oddzia³u
GRP-4 w momencie wyrzutu pracowa³o 5 osób. Wyrzucone zwa³owisko skalne o d³ugoci 30 metrów zasypa³o 3 górników, a 2 górników nie objêtych zawa³em
zdo³a³o siê wycofaæ z lekkimi otarciami spowodowanymi podmuchem. Obaj górnicy zeznali o omdleniach, co jest zrozumia³e skoro chodnikiem wyp³ywa³o 50%
metanu, co obni¿y³o zawartoæ tlenu do 10%. Dyspozytor kopalni po odczytaniu wskazañ metanometrii automatycznej natychmiast wycofa³ za³ogê ze strefy zagro¿enia, ³¹cznie 93 osoby. Po zliczeniu pracowników zatrudnionych w rejonie wypadku by³o wiadomo, ¿e pod zwa³owiskiem znaleli siê trzej górnicy. Do akcji ratunkowej natychmiast skierowano 7 zastêpów ratowniczych z kopalni i 2 zastêpy z OSRG- Wodzis³aw. Po wy³¹czeniu urz¹dzeñ elektrycznych ratownicy rêcznie rozpoczêli przebieranie masy ska³ z wyrzutu. O godz. 13.29 ratownicy odnaleli pierwszego poszkodowanego. By³ nim Franciszek Szkutek ,którego wytransportowa³o bez
oznak ¿ycia. Po namiarach sygna³em GLOP o 19.20 odkopano poszkodowanego Pawe³ Marek. Dopiero o godz. 12.06 w dniu nastêpnym po przekopaniu ca³ego
zwa³owiska odnaleziono trzeciego poszkodowanego, Wac³awa Handel, który równie¿ nie dawa³ oznak ¿ycia. Kopalnia "Zofiówka" otrzyma³a pomoc ratownicz¹ z
s¹siednich, Jastrzêbskich kopalñ. Akcja ratunkowa trwa³a 27 godzin ze wzglêdu na ogromn¹ (250 ton) masê skaln¹ do przebrania.
W dniu wypadku Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego powo³a³ Komisjê dla zbadania przyczyn i okolicznoci wypadku. Komisja w dniu 28 listopada
rozpoczê³a swe prace na posiedzeniu w KWK "Zofiówka". Prace Komisji maj¹ potrwaæ do 28 lutego. Zadaniem Komisji jest dokonanie analizy przyczyn wyrzutu
metanu i ska³ oraz wypadku zbiorowego, ocena akcji ratowniczej oraz przedstawienie wniosków na przysz³oæ. Zastanawiaj¹ce jest, ¿e w pok³adzie nie objêtym
zagro¿eniem wyrzutu metanu do takiego wypadku dosz³o. Metanonoæ sprawdzana by³a co 200m postêpu przodka i zawsze wynosi³a poni¿ej 8m3. W czasie
Komisji na Zofiówce pyta³em o sejsmikê przed zdarzeniem. Jednoznaczna odpowied z dzia³u t¹pañ to s³aba sk³onnoæ sejsmiczna pok³adu, wstrz¹sów nie zarejestrowano. Wszystko wygl¹da na naturaln¹ przyczynê, tzn. najechanie organem kombajnu na czo³o przodka, w którym znajdowa³ siê zbiornik metanu. Komisja zleci³a
odpowiednie ekspertyzy, które pozwol¹ znaleæ przyczyny i wypracowaæ wnioski.
S¹dzê, ¿e wypadek obna¿y³ lukê w przepisach dotycz¹cych zagro¿eñ wyrzutami metanu i ska³. Dzisiejszy poziom nauki musi pozwoliæ rozpoznaæ zagro¿enia i je przewidywaæ. Natura czêsto w górnictwie okazuje siê silniejsza, ale rozpoznanie pok³adów wêgla i ich zaliczenie do odpowiednich zagro¿eñ mo¿e byæ
bezb³êdne. Kolejne ofiary z pewnoci¹ i tym razem zapisz¹ odpowiednie przepisy. Bêdziemy informowaæ o ustaleniach Komisji.
Z wyrazami wspó³czucia dla bliskich poszkodowanych

LUBERTA Piotr

Komisja Bezpieczeñstwa Pracy
w górnictwie

W dniu 14 listopada w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym odby³o siê drugie w tym
posiedzenie komisji. W gronie nadzoru górniczego, wiata nauki, przedsiêbiorców zwi¹zków zawodowych poddano analizie bezpieczeñstwo pracy w zak³adach górniczych w
2005r. Na wstêpie prof. Dubiñski szef G³ównego Instytutu Górnictwa zrelacjonowa³
Miêdzynarodowy wiatowy Kongres Górniczy, który odby³ siê w Teheranie z udzia³em
ekipy z Polski. Wiod¹cym tematem Kongresu by³a ekologia i wysi³ki bran¿y aby produkcja i spalanie wêgla by³y przyjazne rodowisku cz³owieka. Poza nowymi technologiami w górnictwie omówiono tam równie¿ bezpieczeñstwo pracy.
Prezes WUG - u Wojciech Bradecki w 2008 roku bêdzie organizowa³ wiatowy
Kongres Górniczy w Polsce.
Wracaj¹c do posiedzenia Komisji analiza bezpieczeñstwa do 14 listopada br. jest
porównywalna do roku ubieg³ego, który od wielu lat zas³ugiwa³ na dobre oceny. Wyrany spadek wypadkowoci miertelnej i ciê¿kiej zas³uguj¹ na takie oceny.

Niestety wzros³a w zak³adach górniczych liczba po¿arów. Do dziesiêciu ju¿ odnotowanych doszed³ po¿ar w KWK " Budryk". Na tê informacjê musia³em zareagowaæ przypominaj¹c o roli i skutecznoci odpowiednio wykonywanych prac profilaktycznych w
pok³adach sk³onnych do samozapaleñ.
Statystyki wskaza³y równie¿ na wzrost wypadkowoci tu¿ przed dniem wolnym od
pracy, co mo¿na oceniæ mylami o wolnym dniu a nie pracy.
Wzrasta wypadkowoæ w szeregach firm us³ugowych. Pad³y podczas Komisji w¹tpliwoci dotycz¹ce kwalifikacji osób wykonuj¹cych us³ugi w wyrobiskach do³owych
kopalñ. WUG zobowi¹za³ siê do kontroli tych pracowników, aby zachowaæ odpowiedni
poziom bezpieczeñstwa. Ostatnim nurtuj¹cym tematem by³a liczba pracowników w zawodach szczególnych i w dozorze. Zgodnie stwierdzono, ¿e s¹ powa¿ne braki w zatrudnieniu a absolwenci techników i politechnik szybko nie uzupe³ni¹ braków kadrowych.
Mo¿e ju¿ czas by szlabany zatrudnieniowe kopalñ podnios³y siê do góry ?
Piotr Luberta

TRADYCJA KARCZM PIWNYCH
OBRZ¥D SKOKU PRZEZ SKÓRÊ
Pasuj¹cy uderza szpad¹ w beczkê, na któr¹ nastêpnie wskakuje pasowany;
- Pasuj¹cy pyta; nazwisko i imiê
- Pasowany podaje swoje nazwisko i imiê
- Pasuj¹cy; jaka Twoja narodowoæ
- Pasowany; polska
- Pasuj¹cy; sk¹d pochodzisz
- Pasowany podaje miejsce urodzenia
- Pasuj¹cy; jaka uczelnia Twoja
- Pasowany; podaje uczelniê
- Pasuj¹cy; gdzie zdoby³e praktykê górnicz¹
- Pasowany; podaje kopalniê
- Pasuj¹cy; czy chcesz wst¹piæ w szlachetny stan
dozoru górniczego
- Pasowany; pragnê tego
Stara Strzecha; no to pokrzep siê skacz
- Pasowany; pije piwo i skacze przez skórê
Stara Strzecha przyk³ada skórê pasowanemu.
-Pasowany; klêka na prawe kolano przez Prezesem
Prezes pasuje szpad¹ w lewe ramiê i mówi:
"Przyjmujê Ciê w szlachetny stan dozoru górniczego! podaje mu rêkê.

Stara Strzecha wrêcza kilofek pasowanemu.

POCHÓD LISÓW
Ch: Któ¿ z dali idzie tam (bis)
Któ¿ z mrocznej dali idzie tam.
Hej, hej idzie tam
Któ¿ do nas idzie tam?
L: Lis Major, lisów mistrz (bis)
Lis Major, m³odszych lisów mistrz
Hej, hej lisów mistrz
Lis Major lisów mistrz
Ch: I czegó¿ lisy chc¹ (bis)
I czegó¿ m³ode lisy chc¹
Hej, hej lisy chc¹
I czegó¿ one chc¹?
L: W Górniczy chc¹ wejæ stan (bis)
Górników w polskich wietny stan
Hej, hej wietny stan
W górników polski stan!
Ch: Czy¿ zakon nasz im znan (bis)
Górników polskich zakon znan
hej, hej zakon znan
Czy¿ zakon nasz im znan?

L: Z ¿ywymi naprzód iæ
Do zorzy co ma przyjæ
Wytrwale w mrokach drogê kuæ
Hej, hej drogê kuæ
Wytrwale drogê kuæ.
Ch: Gdy tak im zakon znan (bis)
Niech wejd¹ wszyscy w wietny stan
W górników polskich stan.
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KARCZMA PIWNA NA KGHM - ZG RUDNA
W czwartek 24.11.2005 r. w Cechowni G³ównej Zak³adów Górniczych "Rudna" odby³a siê tradycyjna "Karczma Piwna" zorganizowana po raz pierwszy przez
Zwi¹zek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce przy KGHM "Polska Mied" SA O/ZG "Rudna".

Wziê³o w niej udzia³ niemal 100% zwi¹zkowców z organizacji zak³adowej, a
tak¿e zaproszeni gocie: przedstawiciele Zarz¹du Krajowego ZZRG w Polsce z
Przewodnicz¹cym Piotrem Lubert¹ na czele, oraz koledzy z zaprzyjanionych organizacji zak³adowych kopalñ "Bielszowice", "Makoszowy-Sonica" i "Boles³aw
mia³y". W komplecie stawi³a siê dyrekcja kopalni, przedstawiciele pozosta³ych
organizacji zwi¹zkowych, oraz gocie z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Sobinie. Ogó³em bawi³o siê oko³o 180 osób.
Karczmê rozpocz¹³ tradycyjny pochód lisów i skok przez skórê. Po skoku i
wrêczeniu odznaczeñ zas³u¿onym ratownikom Przewodnicz¹cy ZZRG Piotr Luberta wyg³osi³ krótkie przemówienie, w którym z³o¿y³ ¿yczenia i gratulacje ratownikom Zag³êbia Miedziowego.

Po czêci oficjalnej rz¹dy objê³o Nieomylne Prezydium w sk³adzie: Andrzej
Smo³a jako Prezes oraz Piotr Luberta, Dyrektor Naczelny ZG "Rudna" Mariusz
Bilikowski i Dyrektor JRGH Leon Budzi³owicz.
Przed Prezydium meldowali siê wszyscy, którzy wpadli w oko Prezesowi. Tym,
którzy maj¹ krótk¹ pamiêæ, na telebimach wywietlano zdjêcia i filmy z epizodów, których woleliby nie pamiêtaæ. Niezdyscyplinowanych zamykano do klatki i
zakuwano w dyby. Ka¿dy z uczestników Karczmy oprócz okolicznociowego kufla dosta³ koszulkê i czapkê z logo Zwi¹zku. Zabawa i piewy przeci¹gnê³y siê do
pónego wieczora, kiedy Prezydium og³osi³o wreszcie, ¿e "czas, do domu czas...".
SMO£A Andrzej

TRADYCJA KARCZM PIWNYCH
10 WSKAZAÑ DLA UCZESTNIKÓW ZEBRANIA GWARKÓW
1. Zebranie Gwarków jest tradycyjn¹ kontynuacj¹ zwyczajów i obrzêdów, którym ho³dowali i ho³duj¹ górnicy od czasów zamierzch³ych po dzieñ dzisiejszy. Zebranie
Gwarków jest tradycj¹ nawi¹zuj¹c¹ do spotkañ górników, którzy po ciê¿kiej i znojnej pracy "w podziemnym czarnym wiecie" gromadzili siê, by przy kuflu piwa
szukaæ wytchnienia w niefrasobliwym a nawet frywolnym dialogu - kraszonym pieni¹.
2. Zebranie Gwarków - to nie knajpa piwna - choæ tak okrela to spotkanie zwulgaryzowana i u¿ywana nazwa. Je¿eli nie knajpa, to wynika z tego mora³, ¿e zasadnicz¹
treæ tych spotkañ nie stanowi wulgarne zalewanie piwem brzucha, ale inne pozytywne wartoci wynikaj¹ce z formy i treci tego zwyczaju.
3. Uczestnicz¹cy w Zebraniu Gwarków, biesiaduj¹cym wraz ze Starymi Strzechami poczytuj¹ sobie to zaproszenie za zaszczyt i wyró¿nienie. Formy kole¿eñstwa,
braterskiej równoci, spoufalanie - wprowadzone do dialogu przez Stare Strzechy - nie stanowi¹ podstawy do takich form dialogu, które by³yby zaprzeczeniem
szacunku dla wieku, dowiadczenia i zas³ug Starych Strzech. Zdrowa satyra dowcipna anegdota, ¿arty i ciêty dowcip - mile s¹ widziane i s³uchane.
4. Zebranie Gwarków - to spo³ecznoæ dobrze zorganizowana i wysoce zdyscyplinowana. W³adzê "absolutn¹" stanowi "Wysokie i w Sprawach Piwnych Nigdy Nieomylne Prezydium" wybierane (w czêci nieoficjalnej) przez aklamacjê pieni¹ "Wstêpuj - wstêpuj prezesie mój". Uczestnicy biesiady podzieleni s¹ na dwie odrêbne
"£awy Piwne", z których jedna nosi nazwê £awy Wy¿szej, druga za - £awy Ni¿szej. W³adzê nad Tablicami sprawuj¹ Kontrapunkty powo³ywane b¹d przez Wysokie
Prezydium, b¹d pieni¹ przez uczestników Zebrania. Wysokie Prezydium powo³uje ponadto Kontorów, oddzielnie dla obu Tablic, którzy troszcz¹ siê, by pieñ
miêdzy innymi by³a przedmiotem rywalizacji miêdzy obu £awami. Wysokie prezydium nagradza i karze za dobrze lub le wykonan¹ pieñ. Kary stosowane s¹
zbiorowo i indywidualnie.
5. Cz³onek £awy Piwnej ma prawo prosiæ o g³os. Mo¿e go otrzymaæ lub nie. Gadulstwo, samowolne zabieranie g³osu jest surowo karane. Stosowane kary: wypicie kufla
wody z sol¹, wody z myd³em, wykluczenie z zebrania, i inne
Prosz¹c o g³os cz³onek Tablicy Piwnej zwraca siê ka¿dorazowo do swego Kontrapunktu w formie; "Rogo vocem pro me" (proszê o g³os dla mnie). Z kolei probê tê
Kontrapunkt mo¿e (ale nie musi) wnieæ do Wysokiego Prezydium, które postanowieniem "Habeas" (masz, udzielam) lub "non habeas" (nie masz nie zezwalam)
dopuszcza do g³osu lub nie. "Non habeas. Sedeas od magnas cupas" (Nie zezwalam. Sied na du¿ych czterech literach) jest ostrzejsz¹, bardziej rygorystyczn¹ form¹
zakazu zabierania g³osu.
6.Program Zebrania obejmuje czêæ oficjaln¹ i nieoficjaln¹. Pierwsza z nich ma charakter powa¿ny, choæ dopuszcza zarówno pieñ jak i inne frywolne dowcipy. W
czêci oficjalnej mo¿e odbywaæ siê skok przez Skórê, wrêczanie wyró¿nieñ lub stopni górniczych. Czêæ nieoficjalna, frywolna lecz zdyscyplino-wana, stanowi
konglomerat dowcipu, krasomówstwa, satyry, przeplatanych pieni¹.
7. Program Zebrania toczy siê nieustannie w formie rywalizacji miêdzy obiema £awami. Stosowane s¹ konkursy w postaci dobrego wykonania pieni, dobrze opowiedzianego dowcipu, szybkiego wypicia "buty piwa" itp. Zwyciêzcy s¹ nagradzani, zwyciê¿eni mog¹ byæ karani przez wysokie Prezydium. Dbaj o dobre imiê i reputacjê
swojej £awy Piwnej. Walnie pomaga w tym dyscyplina, dobry i ciêty dowcip, dobry piew.
8. Wysokie Prezydium choæ dysponuje w³adz¹ absolutn¹, choæ "nieomylne" w sporach piewnych - jest "miertelne" i mo¿e byæ obalone. Tradycyjna, spontaniczna pieñ
"Do d...... z tym Prezydium" obala star¹ w³adzê, a s³owa pieni "Wstêpuj, wstêpuj Prezesie mój" powo³uje now¹. Strze¿ siê le zorganizowanego "zamachu stanu", bo
jeli przegrasz zmagania z Wysokim Prezydium, kara jaka Ciê spotka mo¿e przejæ do potomnoci.
9. Zaufaj Starym Strzechom i uwierz, kontrola Twojej trzewoci przed wejciem na dostojne Zebranie Gwarków znajduje pe³ne uzasadnienie. Trzewe i godne Twoje
zachowanie warunkuj¹ powodzenie tej piêknej starej tradycji. Przyczynisz siê walnie do kultywowania trzewoci¹ i zdyscyplinowaniem.
10. Zaproszenie na spotkanie Gwarków jest imienne. Zabronione jest kobiet oraz innych przyjació³ (koni, baranów) przyprowadzaæ.
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Z cyklu

Poznajmy siê
z dr

Mariuszem
Ku
Prezesem
Spó³ki "Cen-Med"
rozmawia

Dariusz Ryndak
- W poprzednim numerze "Ratownika" czytelnicy zapoznali

siê z kierunkami rozwoju "Cen-Medu", warto aby poznali
równie¿ pocz¹tki powstania tej firmy.
- Spó³ka "Cen-Med" powo³ana zosta³a na podstawie "Aktu
Za³o¿ycielskiego" z dnia 22.07.2004 r. do prowadzenia
badañ ratowników górniczych
- ale nie tylko.
- Tak, powo³ana zosta³a równie¿ w celu prowadzenia dzia³alnoci medycznej, któr¹ realizuje Niepubliczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej "Cen-Med". Od 01.01.2005r. na skutek starañ
Zarz¹du Spó³ki podpisany zosta³ kontrakt z Narodowym
Funduszem Zdrowia na finansowanie us³ug lekarskich.
Nale¿y podkreliæ w tym miejscu, ¿e 100% w³acicielem firmy jest CSRG.
- Pamiêtamy niedawne trudnoci z wykonywaniem badañ
ratowników, spowodowane miêdzy innymi wydawaniem
orzeczeñ zdolnoci na okres pó³ roku, a nastêpnie spiêtrzeniem iloci badanych na pocz¹tku 2005 roku. Czy ten problem jeszcze istnieje?
- Nie, badania ratownicze biegn¹ zgodnie z ustalonym harmonogramem rocznym, natomiast przewiduj¹c wzrost iloci badanych z pocz¹tku 2005 roku, po konsultacji z wszystkimi OSRG, opracowalimy dodatkowy harmonogram
uwzglêdniaj¹cy orzeczenia z pó³roczn¹ wa¿noci¹, celem
unikniêcia pogorszenia komfortu przeprowadzanych badañ.

Oczywicie nie uda³o siê unikn¹æ wszystkich z tym zwi¹zanych niedogodnoci, poniewa¿ ustalonego harmonogramu powinny przestrzegaæ wszystkie strony.
- Jakie zmiany zosta³y wprowadzone w ostatnim okresie czasu?
- CSRG S.A. jako w³aciciel firmy zakupi³a urz¹dzenia telemetryczne do monitorowania czynnoci uk³adu kr¹¿enia,
które zapewniaæ bêd¹ nale¿yty stopieñ bezpieczeñstwa i
prawid³ow¹ ocenê badanego ratownika w komorze cieplnej. Zakupy tych urz¹dzeñ zosta³y wczeniej uzgodnione z
cz³onkami zespo³u pracuj¹cego nad metodyk¹ badañ z
Centralnego Instytutu Medycyny Pracy w Warszawie.
Chcia³bym tu powiedzieæ równie¿, ¿e oprócz systemów telemetrycznych zakupione zostan¹ przewodowe urz¹dzenia
do pomiaru temperatury cia³a, gdy¿ pomiar temperatury
musi byæ wykonywany stale w komorze dla zapewnienia
bezpieczeñstwa badanych i wy³¹czenia ryzyka podwy¿szenia temperatury powy¿ej progu bezpieczeñstwa.
Nowoci¹ organizacyjn¹ jest przeniesienie administracji
firmy zajmuj¹cej pierwsze piêtro budynku i wykorzystanie
piêtra wy³¹cznie do dzia³alnoci medycznej. Chcia³bym
równie¿ poszerzyæ informacje przekazan¹ w poprzednim
artykule, ¿e oprócz poradni alergologicznej, chorób p³uc,
rehabilitacyjnej, otworzymy poradniê angiologiczn¹ (chorób naczyñ) ju¿ w lutym 2006 roku.
- Co mo¿na powiedzieæ dzi o sytuacji finansowej Spó³ki?
- Bior¹c pod uwagê ogrom rodków finansowych przeznaczonych na wyremontowanie i wyposa¿enie budynku oraz
zatrudnienie wykwalifikowanego personelu, to uwa¿am ¿e
aktualna sytuacja jest niez³a chocia¿ musimy jeszcze poczekaæ na wypracowanie znacz¹cych zysków.
- Jest pan lekarzem ratownikiem, czego ¿yczy³by pan ratownikom górniczym?
- Tak, jestem czynnym lekarzem ratownikiem i od 17 lat zajmujê siê zabezpieczeniem medycznym akcji ratowniczych.
Ratownikom z okazji Barbórki i nadchodz¹cych wi¹t ¿yczê du¿o zdrowia, którego nie podwa¿y ¿adne badanie oraz
szczêcia górniczego w tym trudnym i niebezpiecznym zawodzie.
Dariusz RYNDAK

HUMOR
Przybywszy na dziki zachód pastor chce sobie
kupiæ konia, wiêc podchodzi do sprzedawcy:
- Czy to ³agodne zwierzê?
Na to sprzedawca tylko cmoka jêzykiem:
- Mo¿na powiedzieæ "pobo¿ne".
Na has³o: "Bogu niech bêd¹ dziêki"rusza z kopyta, a na has³o "Amen" staje jak wryty.
Zadowolony pastor wsiada na konia i mówi do niego:
- Bogu niech bêd¹ dziêki - Koñ rusza z kopyta. Pêdz¹ tak
³adny kawa³ek i nagle pastor zauwa¿a, ¿e przed nim jest przepaæ. Nie móg³ sobie przypomnieæ, jak konia zatrzymaæ, wiêc
zaczyna odmawiaæ "Ojcze nasz". Na koñcowe "amen" koñ
staje na krawêdzi, a pastor:
- Bogu niech bêd¹ dziêki.
Facet mia³ problem, bo jego "ptaszek" mia³ pó³ metra d³ugoci. Chodzi³ do lekarzy, znachorów... Wreszcie trafi³ do wró¿ki. Wró¿ka poradzi³a mu, aby uda³ siê do lasu i znalaz³ du¿y
kamieñ, a pod nim krasnoludka. Facet musia³ zadaæ mu takie
pytanie, na które odpowied brzmieæ bedzie "nie". Goæ poszed³ do lasu, znalaz³ krasnoludka i zastanawia siê, jakie mu
tu zadaæ pytanie. Wreszcie pyta:
- Krasnoludku... wyjdziesz za mnie?
Krasnal zdziwiony odpowiada:
- Nie!
Facet wraca do domku. Mierzy, patrzy, a tu 40 cm!!! No ale
tak sobie myli, ¿e to jeszcze trochê za du¿o. Wraca do krasnala i pyta jeszcze raz:
- Krasnoludku, wyjdziesz za mnie?
- Nie! - odpowiada ju¿ trochê zniecierpliwiony krasnoludek.
Po powrocie do domu facet stwierdza, ¿e teraz ma ju¿ tylko
30 cm. Tak sobie myli, ¿e jak bêdzie mia³ 20 cm to ju¿ bêdzie idealnie! Wraca do lasu i jeszcze raz pyta:
- Krasnoludku, wyjdziesz za mnie?
A wnerwiony krasnoludek wrzeszczy:
- Nie, nie i jeszcze raz nie!!!
Zygmunt WICZYÑSKI

IX BARBÓRKOWY TURNIEJ PI£KI SIATKOWEJ
19.11.2005 odby³ siê IX Barbórkowy Turniej Pi³ki Siatkowej Dru¿yn Ratowniczych którego organizatorem by³a kopalnia "Wujek". Turniej gocinnie odby³ siê w hali KW Policji
w Katowicach. Uczestniczy³o szeæ dru¿yn podzielonych na dwie grupy.

KW Policji w Katowicach

KWK Katowice - Kleofas

KWK Wujek

KWK Staszic

KWK Murki

OSRG Tychy

W grupie pierwszej zwyciê¿y³a dru¿yna Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, natomiast w drugiej ekipa KWK "Wujek". Dru¿yny te spotka³y siê w finale który po za¿artej i stoj¹cej
na wysokim poziomie wygra³a dru¿yna "niebieskich"(Policji)w stosunku 2:1. Trzecie miejsce zajê³a dru¿yna KWK "Staszic", kolejne KWK "Murcki", OSRG Tychy i KWK "KatowiceKleofas" .Turniej odby³ siê w mi³ej atmosferze, co uwidoczni³o siê na spotkaniu.
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