
– W ciężkich dla górnictwa odkrywkowego czasach, grono kolegów chciało się 
zintegrować i 2 października 1993 w miejscowości Rytro koło Starego Sącza 
postanowiliśmy założyć Związek Pracodawców Górnictwa i Przetwórstwa 
Surowców Mineralnych – tak na uroczystych obchodach XX-lecia Polskiego 
Związku Producentów Kruszyw, początki powstania wspominał Aleksander 
Kabziński.

Sabina Szewczyk

Górnicze „Szczęść 
Boże” dla PZPK

ALEKSANDER KABZIŃSKI
– Założycielami naszego 
związku było 12 kolegów 
– większość jest na sali, co 
oznacza, że jest nam nie naj-
gorzej ze sobą, choć nie zawsze 
się zgadzamy – podkreślał 
żartobliwe Aleksander Kabziński 
w uroczystym przywitaniu 
wszystkich gości

BARBARA GOŁĄBEK
Prezes zarządu Austin Powder 
Polska Sp. z o.o. opowiadała jak 
zmieniła się technika strzelnicza 
w zakładach górniczych. – 15 
lat temu wyglądało to bardzo 
prymitywnie, ale zmieniło się 
diametralnie i dziś reprezentuje-
my światowy poziom 
– podkreśliła 

UROCZYSTE UHONOROWANIE
Po powitaniu uczestników oraz otwarciu Nadzwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia Związku, nastą-
piło uhonorowanie członków. Dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki 
– Krzysztof Kalicki, 7 członkom stowarzyszenia nadał stopnie górnicze

MARZENA RABIASZ
Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach podkreślała, że PZPK i WUG mają 
wspólną misję – propagować branżę górniczą jako bezpieczną i przyjazną środowisku
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BOŻENTYNA PAŁKA-KORUBA 
Wojewoda świętokrzyski złożyła życzenia wszelkiej pomyślności wszystkim członkom PZPK 
i winszowała kolejnych udanych lat działalności w zmieniającej się rzeczywistości

ZBIGNIEW KASZTELEWICZ
Kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii 
Górniczo-Hutniczej przyjechał z worem pełnym prezentów – Aby nie było, że ,,centusie” 
przyjeżdżają do ,,scyzoryków” z pustymi rękami, składam na ręce pana przewodniczącego te 
oto dary – mówił żartobliwie

STEFAN GÓRALCZYK 
Dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego życzył Polskiemu Związko-
wi Producentów Kruszyw kolejnych udanych lat działalności i górniczego „Szczęść Boże”

DLA PRZYJACIÓŁ ZWIĄZKU
Polski Związek Producentów Kruszyw postanowił uhonorować osoby zasłużone i przyjaciół 
Związku

PAMIĘTALI O STASZICU Goście mogli wysłuchać dwóch paneli dyskusyjnych oraz prezentacji o Stanisławie Staszicu – organizatorze przemysłu wydobywczego w Polsce

wydarzenia

                                                                                                                                                                              SiMB   5/2013   89   www.surowce.e-bmp.pl

5 2013 i dd 89 2013 10 15 11 10 58



HUBERT SCHWARZ

– Gratuluję tworzenia historii naszej branży – Prezes Stowarzyszenia Kopalń Odkrywkowych 
dziękował związkowi za ogrom pracy, jaką wykonał na rzecz górnictwa odkrywkowego i życzył 
dalszego, prężnego rozwoju

JAN DEJA

Życzenia w imieniu Stowarzyszenia Producentów Cementu złożył Jan Deja, który podkreślił, że 
cement w Kielcach zawsze ,,czuł się” dobrze, a województwo świętokrzyskie cementem słynie. – Produku-
jąc cement mamy pełną świadomość tego, że jest to półprodukt i dopóki nie znajdzie się kruszywo, to nic 
z tego nie będzie – uwydatniał dyrektor biura Stowarzyszenia Producentów Cementu

PANEL I

Barbara Gołąbek, 
Wiesław Kozioł, Jan 

Lewakowski, Jacek 
Henryk Jezierski oraz 

Stanislav Rakos wspo-
minali jak sytuacja 

w branży wyglądała 
20 lat temu

PANEL II

Marzena Rabiasz, 
Mariola Stefanicka, 

Józef Dąbek, Zbigniew 
Kasztelewicz oraz 

Stanisław Żuk 
opowiadali jak jest dziś 

i zastanawiali się co 
przyniesie przyszłość

fot. BMP’
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