
Za pracę i Zasługi dla ZA Kędzierzyn SA i Przemysłu Chemicznego 
8 czerwca w sali „sitowskicj" hotelu cen-

tralnego odbyła siq podniosła uroczystość 
uhonorowania zasłużonych pracowników 
ZA Kędzierzyn. 

Decyzją Zarządu 7.AK. SA odznakę „Za-
służony Pracownik Zakładów Azotowych 
Kędzierzyn SA" wręczono 30 osobom. 

16 osób odznaczono złotą a 11 srebrną 
odznaką „Za Zasługi dla Przemysłu Che-
micznego". Odznaczenia wręczali: Prezes 
K. Chmielewski i Prezes J. Sebesta. 

Życzenia i gratulacje wyróżnionym zło-
żyli również, szefowie zakładowych organi-
zacji związkowych uczestniczący w uroc/.o-
stości. 

Uchwałą Zarządu Zakładów Azotowych 
„Kędzierzyn" SA nr 23/94 z dnia 
28.05.1994 r. odznaką „Zasłużony Pra-
cownik ZAK SA" wyróżnieni zostali: 

1. Janusz Cieślar— Kierownik Miura Za-
rządu 

2. Franciszek Gajowy — Główny Specja-
lista ds. Organiki 

3. Hdward Grochowski — maszynista 
maszyn w Zakładzie Energetyki 

4. Adam Gurgul — Główny Iechnolog 
5. Krystyna I lordyjewicz — sekretarka w 

NSZZ Pracowników ZAK SA 
6. Krystyna Januszko — specjalista księ-

gowy w Dyrekcji Finansowej 
7. Łukasz Kaleciński — Szef Produkcji 

Zakładu „OXO" 
8. Tadeusz Kelm — specjalista technolog 

w Biurze 'Iechnol. Zakładu Nawozów 
9. Adam Knipfelberg — Kierownik Wy-

działu Rozdzielni 
10. Herbert Krasówka — Kierownik 

Księgowości Kosztów 

11. Rudolf Kupczyk — starszy mistrz w 
Wydziale Klejów i Formaliny 

12. Stanisław Lichorobiec — dyspozytor 
zmiany w Zakładzie Transportu Samocho-
dowego 

13. Krystyna Malinowska — laborantka 
w Laboratorium Amoniaku 

14. Józef Matyja — Kierownik Wydz. 
Utrzymania Ruchu w Zakładzie „OXO" 

15. Henryk Nawrot — Główny Fnerge-
tyk 

16. Błażej Osóbka — specjalista ds. ko-
operacji w Biurze Zaopatrzenia i Gospo-
darki Materiałowej 

17. Grzegorz Pietras — ślusarz-bryga-
dzista w Wydz. Utrzymania Ruchu Mecha-
nicznego Nawozów 

18. Maria Prochera — referent ds. sprze-
daży w Biurze Sprzedaży 

19. Jan Raczyński — Kierownik Zakła-
dowej Kontroli Jakości 

20. Marek Rakowski — starszy mistrz 
Wydziału Elektroniki 

21.1 lenryk Sitek — mistrz zmiany w Wy-
dziale Pakowni 

22. Paweł Skrzypek — mistrz zmiany w 
Wydziale Kwasu Azotowego 

23. Izabela Skurkicwicz — specjalista ds. 
wdrożeń w Biurze Rozwoju 

24. Ewa Stach — specjalista w Dziale 
Bezpieczeństwo i I ligicna Pracy 

25. Krzysztof Sulowski — mistrz zmiany 
w Wydziale Mocznika 

26. Adam Stolarek — Kierownik Robót 
w Dziale Realizacji Inwestycji 

27. Józef Szefer — tokarz w Zakładzie 
Organiki 

28. Jan Wiaderek — aparatowy produ-
kcji gazów technicznych w Wydziale Tle-
nowni 

29. Józef Wikaliński — mistrz zmiany w 
Wydziale Saletrzaku 

30. Stanisław Zientara — elektromonter 
obwodów wtórnych i zabezpieczeń w Wy-
dziale Utrzymania Ruchu Elektrycznego 
Zakładu Nawozów. 

Decyzją Ministra Przemyślu i Handlu z 
dnia 31.05.1994 r. złotą odznaką „Za za-
sługi dla przemysłu chemicznego" wyróż-
nieni zostali: 

1. Jan Adamiuk — elektromonter urzą-
dzeń stacyjnych Wydziału Rozdzielni 

2. Mieczysław Czochara — starszy 
mistrz w Wydziale Bezwodnika Maleino-
wego 

3. Ewald Gediga — kierowca-operator 
spychacza w Zakładzie Transportu Kolejo-
wego 

4. Jerzy Jelocha — starszy mistrz w Wy-
dziale Saletrzaku 

5. Józef Jendrzej — Główny Specjalista 
ds. nawozów w Biurze Głównego Techno-
loga 

6. Bernard Jendrzejczyk — mechanik 
precyzyjny w Zakładzie Automatyki 

7. Adam Kikowski — starszy mistrz w 
Wydziale Pakowni 

8. Zbigniew Sacharczuk — starszy inspe-
ktor nadzoru w Dziale Realizacji Inwesty-
cji 

9. Joachim Stodtko — specjalista ele-
ktryk w Biurze Technicznym Zakładu Ele-
ktrycznego 

10. Józef Wesoły — mistrz Wydziału 
Utrzymania Ruchu Automatyki w Zakła-
dzie Nawozów 

12. Alfred Wittek — specjalista przetwa-
rzania danych w Wydziale Informatyki 

13. Józef Zorychta — specjalista energe-
tyk w Zakładzie Energetyki 

14. Witold Żak — Kierownik Zakładu 
Nawozów 

15. Stefan Fuks — Kierownik Wydziału 
Estrów 

16. Witold Owsianik — starszy mistrz w 
Zakładzie „OXO" 

Odznaką srebrną „Za zasługi dla prze-
mysłu chemicznego" wyróżnieni zostali: 

1. Jerzy Czerkawski — Główny specjali-
sta ds. organiki 

2. Józef Dębski — Kierownik Centralne-
go Laboratorium Badawczego 

3. Eryk Fric — elektromonter obwodów 
wtórnych i zabezpieczeń w Wydziale 
Utrzymania Ruchu Elektrycznego Zakła-
du Nawozów 

4. Józef Kacperczyk — monter linii kab-
lowych w Wydziale Łączności 

5. Eugeniusz Kulpa — mistrz remonto-
wy w Zakładzie Energetyki 

6. Władysław Lisicki — technolog ds. 
antykorozyjnych w Dziale Gł. Mechanika 

7. Zofia Siwczak — wydawca magazyno-
wy w Biurze Zaopatrzenia i Gospodarki 
Materiałowej 

8. Maria Stalęga — starsza księgowa w 
Dyrekcji Finansowej 

9. Jan Wilk — starszy mistrz w Wydziale 
Produkcji Gazu Syntezowego i Amoniaku 

10. Józef Ziemba — Zastępca Kierowni-
ka Biura Sprzedaży 

11. Tomasz Zomerfeld — Kierownik Za-
kładu Organiki 

Rada Klubu Mistrza 

Dar pamięci 
Tradycyjnym, chociaż nic corocz-

nym zwyczaj cm odbyło się zorganizo-
wane z inicjatywy Klubu Mistrza spot-
kanie z mistrzami emerytami. To prze-
sympatyczna impreza w trakcie której 
można nie tylko powspominać, ale i 
posłuchać rad tych, który na pracy w 
Azotach „zęby zjedli". 

Życzenia seniorom składał szef Klu-
bu Mistrza B. Ważny, o Firmie, jej 
teraźniejszości i przyszłości mówił Pre-

zes K. Chmielewski, życzenia z okazji 
Dnia Chemika składali przedstawicie-
le związków zawodowych. O darze pa-
mięci i związkach z Azotami mówił 
przewodniczący Sekcji Emery tów i 
Rencistów A. Szala. 

Członkowie Prezydium R K M po-
dziękowali dyr. Chmielewskiemu za 
współpracę a obecni dołączyli się do 
życzeń i podziękowań śpiewając S T O 
LAT! 



Legenda kozielska 
w komiksie 

Roztrzygnięto konkurs ogłoszony 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną i 
Wydział Kultury, Oświaty i Rekreacji 
Urzędu Miasta na legendę kozielską w 
komiksie. 

W konkursie udział wzięło 247 dzie-
ci naszego miasta, które nadesłały 153 
prace. Prace zostały wykonane różno-
rodnymi technikami plastycznymi, a 
ich autorzy z dużą wyobraźnią przed-
stawili legendę kozielską zarówno w 
formie rysunkowej jak i fabularnej . 
We wszystkich nagrodzonych i wyróż-
nionych pracach zachowano obowią-
zującą postać książki z wszystkimi je j 
e lementami: okładka, strona tytułowa 

. z au to r em i i lustratorem, adresem wy-
dawniczym itp. Na podkreślenie zasłu-
guje zna jomość historii miasta, a także 
wpływy współczesnej cywilizacji (tele-
wizja, video) na treść i nazewnictwo 
bohaterów. 

Jury w składzie: Jan Goczoł — poeta, 
Leszek Ołdak — plastyk i Ryszard Pa-
cułt — historyk przyznało po 6 głównych 
nagród w dwóch kategoriach wiekowych 
7—11 lat i 12—15 lat. Większość prac to 
prace zespołowe, w sumie nagrodzono 
więc 29 autorów. 

W I kategorii wiekowej (7—11 lat) 
nagrody otrzymali: 

1. Jakimów Małgosia 
2. Juhnke Adrian 

Paszko Piotr 
3. Wąsik Karolina 

Gorgolik Wiktoria 
4. Kostka Kornelia 

Leśniak Ewelina 
Serafin Marcin 

5. Sadowski Marek 
6. Starzyk Karolina 

Kamińska Agnieszka 

W II kategorii wiekowej (12—15 lat) 
nagrody otrzymali: 

1. Haszke Sebastian 
Kujawski Damian 
Rodzeń Bartek 
T&rasek Witek 
Romaniuk Grzegorz 

2. Płatek Katarzyna 
Płatek Asia 

3. Piksa Joanna 
Piróg Alina 

4. Kisińska Agata 
Szymańska Katarzyna 
Zasada Anna 

5. Kamińska Lidia 
Grzegorczyk Aleksandra 

6. Nowak Mariusz 
Langer Waldemar 
Goerlich Gabriela 
Szefer Jolanta 

Ponadto jury wyróżniło 32 prace, a 
organizatorzy dodatkowo jeszcze 34. 
Podobnie jak prace nagrodzone, pra-
ce wyróżnione w większości wykonano 
zespołowo. Wyróżniono zatem ogó-
łem 101 młodych artystów. 

Uczestnicy konkursu reprezentowali 
15 szkół podstawowych. Za dobrą orga-
nizację konkursu na terenie szkoły i czu-
wanie nad jego przebiegiem nagrodzo-
no następujące szkoły: 4 , 6 , 7 i 12. 

Miejska Biblioteka Publiczna 

Skręcam się 
w ukłonie 

Jak zwykle z końcem maja bogatą 
ofer tę imprez różnorakich a z kulturą 
związanych zaproponowała nam zało-
ga Miejskiej Biblioteki Publicznej. Za-
częło się od spotkania dzieci z poetką, 
autorką książek właśnie dla milusiń-
skich Karoliną Kusek. Potem był finał 
konkursu historycznego „Wiara się bi-
je, wiara śpiewa". Odbyła się promo-
c j a k s i ą ż k i ( p o k ł o s i e k o n k u r s u ) 
„Krajobrazy słowa" twórców z nasze-
go miasta. Wśród nich: A. Białek, B. 
Dolińczyk, R. Haja, I). Kasiński, W. 
Litwin, L. Lu czyn i B. Mączyński. 

P o d s u m o w a n o konkurs dla dzieci 
„Legenda kozielska w komiksie" — 
wynik i p r z e d s t a w i a m y o b o k — i 
otwarcie wystawy o tym samym tytule. 

I wreszcie to co najsmaczniejsze — 
gościliśmy znowu w naszym mieście 
aktywis tę Partii Łysych, wybi tnego 
specjalistę szwejkologa. Okazało się 
również, że bliskiego zna jomego a za-
razem wielbiciela „smętnej finezji ko-
ziej mordy" czyli fachowca od ...Ko-
ziołka Matołka . Mowa oczywiście o 

Leszku Mazanie. Oczywiście nie oby-
ło się bez wystąpień na temat , o któ-
rym powyżej, nie zabrakło też mnó-
stwa akcentów krakowskich, o czym 
jeszcze za chwilę — jednak zasadni-
czym wystąpieniem były „Dole i — 
niedole najsłynniejszego kozła świata 
— Koziołka Matołka", czyli historia 
pierwszego polskiego komiksu. 

Była też promocja książki (z której 
pochodzi tytułowe krakowskie powita-
nie), napisanej przez L. Mazana, z ry-
sunkami A. Mleczki. Nabyłem. Palce 
lizać! Książka nosi tytuł „Kraków dla 
początkujących" 

Redaktor Mazan gościł ostatnio na 
łamach Serwusa, na falach Radia Park 
i w lokalnej telewizji kablowej, s tąd 
tylko zapowiedź. Na jesieni Telewizja 
Polska ma emitować wg pomysłu L. 
Mazana odcinkowy film o ...Szwejku. 
Dla pobudzenia apetytu dodam jesz-
cze, że w tytułową postał wcieli się Re-
ktor Stuhr a feldkurata Katza zagra 
Jan Kobuszewski. 

Andrzej 

Obrazki z Dni Miasta 



Ściąga z 

DNI MIASTA 
Programem „Przyjaciele Serwusa" z 

udziałem: „Mr. Bober Friend's" i Antoni-
ny Krzysztoń rozpoczęły się tegoroczne 
„DNI MIASTA Kędzierzyna-Koźla 1994", 
które trwały do 5 czerwca i zakończyły się 
wielkim festiwalem chemików na stadio-
nie „Kuźniczki" i „Blachownia". 

Organizatorzy zapewnili mieszkańcom 
piękną, bezdeszczową pogodę oraz szero-
ką i urozmaiconą ofertę repertuarową. 
Spontaniczną i ciepłą atmosferę wyzwalały 
zwłaszcza imprezy plenerowe, na których 
bawiły się wspólnie dzieci, ich rodzice, bab-
cie i dziadkowie. Zarówno efektowna para-
da orkiestr dętych na kozielskim Rynku na 
tle wystawy obrazów Klubu Plastyka Ama-
tora, jak również koncert zespołów ludo-
wych i zabawa taneczna w parku w Kędzie-
rzynie 28 maja stworzyły przygrywkę do 
świątecznej, niecodziennej atmosfery i 
późniejszych wydarzeń kulturalnych. Wie-
czorem tegoż dnia w blasku pochodni i efe-
ktownych fajerwerków byliśmy świadkami 
walki Dobra ze Złem zaprezentowanej 
przez Teatr Prawdziwy z Bielawy. „Ostatni 
Marsz" był doskonałą próbą warsztatową 
teatru ulicznego, który ze swoim spekta-
klem odwiedził już wiele krajów zachodnich, 
odnajdując również w Koźlu wielu sympaty-
ków i właściwy tej sztuce entuzjazm. 

Kilka tysięcy widzów zgromadził 29 maja 
Festyn „Pomóżmy dzieciom". Zapowiada-
ne atrakcje godne były rzeczywiście obej-
rzenia i uczestniczenia tak dużej ilości 
osób. W tym samym niemalże czasie z ta-
rasu D.K. „Chemik" rozbrzmiewały blue-
sowo-jazzowe rytmy „Studia Piosenki" z 
Kędzierzyna-Koźla i Opola, przed Ratu-
szem na Placu Wolności harcerze wraz z 
przybyłymi tam dziećmi i młodzieżą pro-
wadzili działania uliczne w postaci „Hap-
peningu Ekologicznego". Natomiast w 
parku przy Świerczewskiego, w otoczeniu 
licznych punktów gastronomicznych i mini 
kramów, trwała „Dyskoteka dla Czter-
dziestolatków". Przekrój wiekowy uczest-
ników wskazywał jednak na fakt, że muzy-
ka lat 60-tych słuchana jest również przez 
nastolatków. Koneserzy sztuki mieli rów-
nież okazję uczestniczenia w wernisażu 
prac artystów z Biełgorodu (Rosja), którzy 
w galerii D.K. „Koźle" zaprezentowali 
swoją grafikę, ceramikę i fotografię. Wy-
stawa została przyjęta bardzo ciepło, z du-
żym zainteresowaniem. Padły wzajemne 
zapewnienia o kontynuacji współpracy w 
tym zakresie pomiędzy instytucjami kultu-
ralnymi twórcami-artysta mi. Wieczór te-
goż dnia poświęcony został miłośnikom 
muzyki folk-country. W sali widowiskowej 
D.K. „Chemik" Krzysztof Gabłoński pre-
zentował zespoły: ..WHISKY RIVER", 
Tomasza SZWEDA, „FULL SERVICE" 
oraz „L ITrEE MAGGIES". Folkowo-co-
untrowo opowiedzano o naszej rzeczywi-
stości i problemach dnia codziennego. 

31 maja i 1 czerwca przeznaczone zostały 
dzieciom oraz przypomnieniu legendarnej 
historii naszego grodu. Music-hall „Chło-
pak na opak", program kabaretowy Jacka 
Pietrzaka, country dla dzieci w wykonaniu 
Pawła Bączkowskiego zgromadziły liczną 
publiczność w Koźlu i Kędzierzynie, zwła-
szcza jej najmłodsza część nawiązała żywy 

kontakt z wykonawcami zapraszając ich w 
przyszłym roku. 

1 czerwca kolorowy korowód dzieci 
przedszkolnych i szkolnych wyruszył pod 
Basztę, aby po raz kolejny uczestniczyć w 
obrzędowym „zrzucaniu kozła". Dzieci 
wystąpiły z własnym programem artystycz-
nym, uczestniczyły w ąuizie na temat zna-
jomości legendy miasta oraz wykonały 
zbiorową pracę malarską pn.: „Moje mia-
sto w przyszłości". Festyny z okazji Dnia 
Dziecka odbywały się również na Osiedlu 
Azoty — SP Nr 3 na Osiedlu Piasty — SP 
Nr 19. Popołudnie tegoż dnia zgromadziło 
w D. K. „Koźle" miłośników tańca towa-
rzyskiego na Turnieju Tańca dla Dzieci i 
Młodzieży, gościnnie wystąpił zespół 
„RYTM" z Biełgorodu. Było strojnie i ele-
gancko, wiele tremy i napęcia (zwłaszcza 
rodziców) było też wiele uśmiechu szczę-
ścia i radości. Zwycięzcy otrzymali Pucha-
ry Prezydenta Miasta oraz nagrody i dy-
plomy, nagrodzeni zostali wszyscy uczest-
nicy Tbrnieju łącznie z najmłodszą uczest-
niczką, która otrzymała prywatną nagrodę 
Prezydenta i Dyrektora MOK. 

Po półrocznej nieobecności na estradzie 
3 czerwca w sali widowiskowej D. K. „Che-
mik" wystąpiła w programie „Ocalmy 
Świat Nasz Wspólny Dom" ks. Arkadiusza 
Nowaka — „ELENI". Koncert udany, bo 
w nim wystąpiła inna Eleni, taka jakiej nie 
znamy, śpiewająca utwory poważne — re-
ligijne. Na zakończenie koncertu publicz-
ność obdarowała piosenkarkę kwiatami, 
stojąc zgotowała jej długotrwałą owację. 
Całkowity dochód 19.080.000 zł został 
przekazany na konto Fundacji „RES HU-
MANE" z przeznaczeniem na budowę ho-
spicium dla chorych na AIDS. Było to jed-
no z najciekawszych i niezapomnianych 
przeżyć „Dni Miasta". 

4—5 czerwca odbyły się na Osiedlu „Pia 
sty" Ogólnopolskie Zawody Modeli Śliz-
gowych sterowanych radiem kl. FI, F2, F3. 
Zespołowo I miejsce zajął Klub Modelar-
ski przy MOK Kędzierzyn-Koźle, II miej-
sce GOK Sanok, III miejsce MDK Toma-
szów Mazowiecki. 4 czerwca „ufundował" 
mieszkańcom miasta kozielski CPN. Zna-
ne postaci estrady prezentowane przez 
Katarzynę Dowbor, znakomita zabawa z 
aktorami Teatru Naszego („Pampers 
Show") oraz koncert orkiestry holender-
skiej „La Chapelle" towarzyszyły miesz-
kańcom miasta do późnych godzin wie-
czornych. Kozielski Rynek dekorowały z 
daleka kolorowe balony i wiatraki BYŁO 
KOLOROWO I FESTYNOWO. 

Ostatni dzień obchodów „Dni Miasta" i 
jak się okazało ostatni dzień słonecznej 
aury, p rzy ją ł gośc inn ie s tad ion — 
„Kuźniczki" i „Blachownia". Znowu zna-
ne nazwiska, które nie zawiodły czyli Maj-
ka Jeżowska, Krystyna Giżowska, Marcin 
Daniec, Tadeusz Drozda, Stanisław Tutaj. 
Jeszcze raz zagrała „La Chapelle", były 
mecze, gry, zabawy taneczne, zabawy spor-
towo-rekreacyjne, atrakcje „Dnia bez sa-
mochodu". 

Opustoszały sceny, boiska, stadiony, po-
zostały jednak ciepłe wspomnienia, tematy 
do dyskusji. Do przyszłego roku!!! 

Krzyżówka 

Poziomo: 1) ryba górskich potoków, 7) dowód ubezpieczenia, 10) 
flanca, 11) plama na rogówce oka, 12) język starożytnych Rzymian, 
13) laska góralska, 14) działa na zmysł powonienia, 17) gryzoń z 
rodziny myszowatych, 21) kawaleria, 24) ciężar, jarzmo, 25) gatunek 
owcy, 26) pokład kopaliny użytecznej, 27) t rąba powietrzna, 28) skła-
dany nóż do golenia, 29) od źródeł do ujścia, 32) uznany artysta, 36) 
skarlały śledź bałtycki, 39) jedna z dziedzin sztuk plastycznych, 40) 
narzędzie rolnicze i ogrodnicze, 41) choroba skóry na głowie, 42) 
produkt rozkładu tkanki drzewnej, 43) szkliwo, 44) ilość egzemplarzy 
jednego wydania książki. 

Pionowo: 2) pas ziemi wyorywany przez pług, 3) ruchome kółko lub 
wałek, 4) roślina s trąkowa, 5) twórczość artystyczna, 6) gra ryzykow-
na, 7) reprezentacyjny gmach, 8) zły duch, diabeł, 9) sprzęt sportowy, 
14) pozostałość, relikt, 15) odstęp w czasie, pauza, 16) instrument 
Jankiela, 18) odstępstwo od dogmatów danej wiary, 19) mała dźwignia 
ręczna, 20) wodospad, 21) ozór zwierzęcia, 22) uprawiane dla ziarna i 
słomy, 23) pełzak z nibynóżkami, 30) stagnacja, 31) muszla, 33) wrza-
wa, zgiełk, 34) ssak drapieżny o cennym futrze, 35) tkanina na żałobną 
opaskę, 36) pozycja przy ćwiczeniach gimnastycznych, 37) główka, 
czubek, 38) do pisania na tablicy. 

„ F R A N T " 
Rozwiązania prosimy nadsyłać w terminie 15-dniowym od chwili 

ukazania się numeru na adres Redakcji z dopiskiem na kopercie 
„krzyżówka". Wśród Czytelników, którzy nadeślą prawidłowe rozwią-
zanie krzyżówki rozlosowana zostanie nagroda książkowa ufundowa-
na przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego „MARCO" . 

Rozwiązanie krzyżówki z nru 5/94 
Poziomo: źdźbło, harnaś, szczęka, piórko, rębnia, bieżnia, obroża, 

podpis, mazak, rozedma, rzeczka, nawóz, dzwonek, esencja, objaw, 
kotlet , strata, wiklina, czasza, nieład, rzeźnik, kołacz, istota. 

Pionowo: dziób, berło, osoba, scheda, tężnia, harap, rubid, alibi, 
ośrodek, rozkwit, żądanie, oferent , pozycja, szarada, manko, zawój, 
krzew, bukiet , aliant, oczko, lista, twarz, sanki, rdest, trakt. 

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nagrodę książkową wylosowała 
Bogumiła Szymczak — Kędzierzyn-Koźle, ul. K. Wielkiego 8 E/5. 
Nagrodę prześlemy pocztą. 

TRYBUNA KĘDZIERZYŃSKICH AZOTÓW „TKA" UKAZUJE SIĘ RAZ W MIESIĄCU. REDAKTOR PROWADZĄCY-ANDRZEJ HYNEK 
FOTOREPORTER - BOGUSŁAW ROGOWSKI, GRAFIK - JÓZEF STEIN. TELEFON - 122-01 
136-94. Adres Redakcji: ZAKŁADY AZOTOWE „KĘDZIERZYN" S.A., Kędzierzyn-Koźle, budyneł 
internatu Zespołu Szkół Zawodowych, Dział Doskonalenia Zawodowego i Informacji. 

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania oraz adiustacj 
artykułów i korespondencji, a także zmiany ich tytułów. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanycł 
ogłoszeń. 



Trzy maratony 
Z 3 na 4 czerwca w szwajcarskim Biel 

rozgrywano tradycyjny bieg na 100 kilo-
metrów. Kolejny raz w azotowych barwach 
wystartowała tam Wanda Pawlak. Niestety 
kłopoty zdrowotne nie pozwoliły przebiec 
całego dystansu. 

Ale... na dystansie 58,5 km (drobiażdżek, 
trasa prawie trzech maratonów) pani Wan-
da zajęła drugie miejsce. 

Piłka nożna 

Polska—Czechy 8:5 (3:1) 
Mistrzostwa Świata trwają a tuż przed 

nimi, gdy światowe agencje rozpisywały się 
o przygotowaniach finalistów — w Koźlu 
mieliśmy mecz międzynarodowy. No, mo-
że nie były to prawdziwe reprezentacje 
państw — niemniej jednak. 

11 czerwca na stadionie Odry rozegrano 
mecz oldbojów kędzierzyńsko-kozielskich z 
kolegami z Opavy. Czesi przyjechali w skła-
dzie: Banetka, Voldan, Va cek, Oriescik, Mi-
kolas, M aise I, Pelan, Pivar, Peviasko, Ha-
vel, Skrobanek, Veselka, I Ieiser i Markvan. 

Z naszych oldbojow wystąpili: Kasperski, 
Świentek, Kłosowski, Sady k, Grześkowiak, 
Barszcz, Tymora, Borzęcki, Mainka, Kon-
kolewski, Banaś, Radzimowski, Sieja, i 
Piotrowski 

Dla gości bramki strzelali: Volan (2), Ve-
selka, Ileiser i Vacek, dla gospodarzy: Bo-
rzęcki (5), Radzimowski (2) i Grześko-
wiak. 

Świetna zabawa, dobry mecz, dużo bra-
mek. Wygląda na to, że wreszcie będzie 
można w mieście popatrzeć na przyzwoitą 
piłkę nożną. Starsi panowie (myślę, że nie 
obrażą się za to określenie) grają tak, że na 
ich meczach jest o wiele więcej kibiców niż 
na meczach — pożal się Boże tzw. ligow-
ców. Stale też mają nowe propozycje gier. 
Może uda się utrzymać drużynę na dłużej. 

Póki co — jak będzie okazja — popa-
trzeć jak grają oldboje. WARTO. 

(azet) 

Kolejne 
sukcesy 

Po raz kolejny zwycięstwa i medale 
przywieźli zawodnicy startujący w azo-
towych barwach. 

W Zdzieszowicach rozegrano Między-
narodowy Bieg Powstańców Śląskich 
na 15 km. Startowała w nim i zwyciężyła 
w klasyfikacji generalnej Wanda Paw-
lak 

Bieg Kwitnącej Jabłoni rozegrano w 
Grudyni Wielkiej. Panie startowały na 
dystansie 8,5 km., panowie biegali 17 
km. W swojej kategorii wiekowej wygra-

Szachy 

Turniej 
Chemików 

Po czterech latach przerwy zostanie w 
Kędzierzynie-Koźlu rozegrany Ogólno-
polski TUrniej Szachowy Chemików. Już 
po raz dziewiąty w salach l lotelu Central-
nego zasiądą szachiści z kraju i zza granicy. 
Jest o co walczyć — pula nagród wynosi 
ok. 35 milionów, a I nagroda to równe 10 
milionów złotych polskich. 

Termin turnieju: 23—31 lipca 1994. 
W turnieju mogą brać udział zawodnicy 

posiadający od II kategorii wzwyż. 

W azotowych 
barwach 

wyglądasz 
najlepiej 

JOGGING 
ień 3'94 
333 

Maj - Sierpień 

IMPREZY BIEGOWE 

ZDROWIE i JÔGGIWG 

JAK SIĘ ODŻYWIAĆ 
JADŁOSPISY i 

OD WYDAWCY: Wiosna Panowie! 
Stąd na okładce zamieściliśmy na-
szym zdaniem najlepiej ubranego 
Joggera w kraju. Jest nim Stanisław 
Majer Kędzierzyn-Koźle. 

wski, Chudala, I.ipp, Mróz, Złoty, Bo-
gaczewicz, Urbisz + ministranci Pio-
trowski, Żymełka, Miciak, Siepak, 
Ilyliszczuk. 

Mimo to mccz miał wyrównany prze-
bieg. I chociaż skończył się wynikiem 
4: l dla chemików to gdyby nic świetne, 
skuteczne parady J. I ladamka mogło-
by być zupełnie inaczej. 

Póki co wynik „poszedł w świat", tak 
wysoko nikt ostatnio z reprezentacją 
księży nic wygrał. Prawdę powiedzia-
wszy mało komu się to w normalnym 
czasie udało. 

D o pierwszej bramki dla chemików 
przyznają się M. (Jaj i A. Lis, drugą i 
czwartą strzelił M. Wojdyła, trzecią S. 
Fluder. I Ionorową bramkę dla księży 
zdobył A. Piaskowski. 

Sędziowali (sprawiedliwie): T. Wrób-
lewski, M. Potoniec i E. Gediga. 

Folo: B. Rogowski 

Piłkarskie potyczki 
Na stadionie Kuźniczka (05.06.94) 

rozegrano mecz piłkarski, pracownicy 
Azotów kontra reprezentacja księży. 

Z e strony Azotów drużynę organizo-
wał Andrzej Lis. Mimo przejściowych 
kłopotów ze składem (jest nas prze-
cież tylko ok. 4 tysięcy osób) na boisku 
wystąpili: Norbert Fila, Henryk Mi-
chalik, Jan l ladamek, Błażej Osób-
ka, Zygfryd Blaut, Józef Więcek, Ma-
rek Szwedziński, Mirosław Gaj, An-
drzej Sieja, Stefan Fluder, Zbigniew 
Kuśnierz , Andrzej Lis (kapitan) , 
Mieczysław Wojdyła, Marian Gnoiń-
ski, Andrzej Pryja, Jerzy Sadyk, 
Franciszek P u k 

Kłopoty z zebraniem drużyny mieli 
natomiast księża, (m.in. I Komunie 
św.) w efekcie wystąpili w osłabionym 
składzie, więcej, musieli posiłkować 
się minis t ran tami . W efekcie skład 
księży wyglądał nas tępującą: ks. ks. 
Otinger, Piaskowski (kapitan) Zale-

W przerwie — za długoletnią współpracę dyrektorowi Konstantemu Chmielewskiemu 
dziękuje prezydent Kędzicrzyna-Koźla Mirosław Borzym 

Księża Chemicy 



Pierwsze kędzierzyńsko-kozielskie seminarium naukowe 
Kędzierzyn-Koźle. Miasto w procesie transformacji 

W dniach 19—20 mąja 1994 r. odbyło 
się w Kędzierzynie-Koźlu seminarium na-
ukowe Kędzierzyn-Koźle. Miasto w pro-
cesie transformacji. Dwudniowe semina-
rium w zamierzeniu organizatorów, było 
spotkaniem naukowców i specjalistów zaj-
mujących się szeroko pojętą problematyką 
miejską. Miało ono także i podtekst lokal-
ny, w którym zamierzano naświetlić sytu-
ację miasta po pięciu latach transformacji 
ustrojowej w naszym kraju. Miało również 
ono być pomocne dla samych mieszkań-
ców w uświadomieniu im problemów wy-
stępujących w miejscu ich zamieszkania — 
w ich „małej ojczyźnie". 

W seminarium uczestniczyli przedstawi-
ciele Wyższej Szkoły Pedagogicznej w 
Opolu, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w 
Częstochowie, Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach oraz Instytutu Śląskiego w 
Opolu. Organizatorami przedsięwzięcia 
były władze miejskie Kędzierzyna-Koźla 
(mgr Mirosław Borzym), Towarzystwo 
Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu 
(dr R. Pacułt) oraz Wyższa Szkoła Peda-
gogiczna w Opolu (dr E. Nycz — sekretarz 
naukowy). 

Pierwszy dzień obrad koncentrował się 
na fenomenie miasta w zmieniającej się 
rzeczywistości Górnego Śląska i Śląska 
Opolskiego. W tej części przeważały refe-
raty naukowe wygłaszane przez pracowni-
ków naukowych wyższych uczelni. 

Drugi dzień seminarium był próbą opisu 
rzeczywistości przestrzennej, gospodar-
czej, ekologicznej, społecznej, edukacyjnej 
i kulturalnej współczesnej aglomeracji kę-
dzierzyńsko-kozielskiej. W tym dniu refe-
rowały przede wszystkim osoby związane 
zawodowo lub emocjonalnie z miastem, 
omawiając poszczególne działy funkcjono-
wania miasta, szczególnie po 1989 r. Po-
stawiona diagnoza miała na celu sporzą-
dzenie rejestru podstawowych problemów 
miasta oraz wyznaczenie kierunków 
zmian, bez których ożywienie miasta nie 
byłoby możliwe. W sumie wygłoszono 30 
referatów i komunikatów naukowych. 

Kędzierzyńsko-kozielskie seminarium 
naukowe, nawiązujące inspiracyjnie do ty-
skich seminariów majowych (uczestniczył 
w naszym seminarium prezydent Tych — 
Franciszek Kotulski), pragnie przerodzić 
się w cykliczną imprezę naukową organi-

zowaną przez miasto. W październiku 
1995 r. planuje się zorganizowanie ogólno-
polskiego seminarium naukowego z okazji 
20-lecia powstania aglomeracji kędzie-
rzyńsko-kozielskiej, które ponownie stało 
by się miejscem wymiany poglądów na-
ukowców i praktyków na temat historii, 
istoty i funkcji oraz struktury i funkcjono-
wania miasta przemysłowego w zmieniają-
cej się rzeczywistości Śląska Opolskiego. 
Zdobyta wiedza na tego typu seminariach 
powinna ułatwić zarządzanie tak skompli-
kowanym mechanizmem jakim jest współ-
czesna aglomeracja przemysłowa. Bez tej 
wiedzy, potrzebnej i władzom, i mieszkań-
com żadne próby unowocześnienia miasta, 
poprawy poziomu życia na poziomie stru-
ktur miejskich, czy rekonstrukcji swojej 
„prywatnej ojczyzny" — „heimatu" nie bę-
dzie możliwa, a w każdym razie utrudnio-
na. Dlatego szkoda, że zbyt mało osób sko-
rzystało z możliwości uczestnictwa w semi-
narium (ok. 80 osób), szczególnie przed 
wyborami samorządowymi. Jednak naj-
ważniejszym osiągnięciem pomysłodawcy i 
organizatorów jest to, iż spotkało się ono, 
pomimo braku tradycji naukowych w tym 

Prof. S. Szczepański i prezydent 'Iychów F. Kotulski w trakcie rozmowy z dziennikarzem 
TKA 

Seminarium prowadzili dr dr Fdward Nycz i Ryszard Pacułt 
Foto: L. Daniel 

Wydział Łączności 

Opłaty i rozliczenia 
Zgodnie z zapowiedzią przedstawiamy 

wyciąg z „Regulaminu wykonywania usług 
telekomunikacyjnych o charakterze po-
wszechnym przez Zakłady Azotowe Kę-
dzierzyn SA". Dzisiaj o opłatach i rozlicze-
niach. 

A. Uiszczanie opłat 

54 
Abonent jest obowiązany do uiszczania 

opłat za korzystanie z abonamentu, okre-
ślonych w cenniku na które składają się: 

1 jednorazowa opłata z tytułu: 
a) uzyskania dostępu do sieci telekomu-

nikacyjnej ZAK SA wskutek zawarcia 
umowy o korzystanie z abonamentu lub 
przejęcia uprawnień do korzystania z abo-
namentu, 

b) instalacji stacji telefonicznej 
2 miesięczna opłata abonamentowa, 
3 opłaty za połączenia telefoniczne i 

świadczenia dodatkowe do tych połączeń, 
4 opłaty za dodatkowe czynności okre-

ślone w cenniku ZAK SA dokonywane 
zgodnie z postanowieniami Regulaminu 
na wniosek abonenta lub za jego zgodą, 
oraz za usługi służb informacyjno-zlece-
niowych ZAK SA. 

55 
Abonent jest obowiązany do uiszczania 

należności za: 
1 dostarczone przez ZAK SA urządzenia 

abonenckie, stanowiące zakończenie łą-
cza, odkupione przez abonenta — w wyso-
kości pokrywającej koszt tych urządzeń, 

2 konserwacje i naprawy urządzeń abo-
nenckich, stanowiących własność abonen-
ta — w wysokości ustalonej umownie z 
ZAK SA. 

56 
Abonent jest obowiązany uiścić opłaty za 

wszystkie usługi zamówione i zrealizowane 
z jego stacji telefonicznej niezależnie od 
tego kto zamawiał usługę lub z niej korzy-
stał. 

57 
1. Opłaty jednorazowe wymienione w 

§54 abonent jest obowiązany uiścić w ter-
minie 14 dni od dnia zawarcia umowy o 
korzystanie z abonamentu. 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, po-
bierane są w wysokości określonej w cen-
niku ZAK SA obowiązujących w dniu za-
warcia umowy o korzystanie z abonamen-
tu. 

3. Pozostałe opłaty i należności uiszczane 
są na podstawie rachunków telefonicznych 
wystawianych przez ZAK SA. 

58 
1. Rachunki telefoniczne są wystawiane 

w cyklu miesięcznym. 
2. W rachunkach telefonicznych wykazu-

je się: 
a) miesięczną opłatę abonamentową za 

miesiąc za który wystawiony jest rachunek, 
b) opłaty za połączenia oraz czynności i 

świadczenia dodatkowe wykonane w okre-
sie wykazanym w rachunku, 

odsetki za opóźnienie należne od abo-
nenta (60) oraz kary umowne należne od 

ZAK SA wykazywane będą w odrębnym 
dokumencie finansowym przesyłanym do 
abonenta. 

3. Opłaty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 
zawierają także opłaty za rozmowy zama-
wiane realizowane przez telefonistki Tele-
komunikacji Polskiej SA. 

4. Jeżeli zawarcie umowy o korzystanie z 
abonamentu telefonicznego następuje po 
15 dniu miesiąca lub gdy abonament ten 
trwa krócej niż 15 dni, wówczas pobiera się 
za ten okres połowę opłaty abonamento-
wej. 

59 

1. Rachunki telefoniczne są doręczane w 
formie przesyłek listowych. 

2. Abonent jest obowiązany uregulować 
rachunek w terminie do 15 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym ra-
chunek został wystawiony. Jeżeli termin 
płatności rachunku jest dniem ustawowo 
wolnym od pracy, a zapłaty dokonano w 
pierwszym dniu powszednim po tym dniu, 
rachunek uważa się za zapłacony w termi-
nie. 

3. W przypadku, gdy rachunek doręczo-
ny jest abonentowi za potwierdzeniem od-
bioru, abonent jest zobowiązany do uregu-
lowania rachunku w terminie 15 dni od 
dnia, w którym potwierdził odbiór tego 
rachunku. 

4. Rachunek można uregulować: 
a) w kasie ZAK SA 
b) w administracjach osiedlowych — os. 

Azoty, Korzonek 
c) poprzez wpłatę na rachunek ZAK SA 

wskazany na rachunku telefonicznym. 
5. W przypadku pracowników ZAK SA 

rachunki mogą być uregulowane poprzez 

mieście, z bardzo przychylnym przyjęciem 
ze strony przybyłych gości z zewnątrz i 
osób „z miasta" w nim uczestniczących. 
Na zakończenie seminarium mówiło się w 
kuluarach i na sali obrad, że istnieje po-
trzeba organizacji drugiego kędzierzyń-
sko-kozielskiego seminarium naukowego 
już o zasięgu krajowym a może między-
narodowym. 

Jako inicjator i współorganizator semi-
narium pragnąłbym wyrazić wszystkim 
osobom zaangażowanym w jego organiza-
cję, przygotowanie i przebieg serdeczne 
słowa wdzięczności za włożony trud. Szcze-
gólne słowa podziękowania kieruję w stro-
nę gospodarza obiektu, w którym odbyło 
się seminarium — Zakładom Azotowym 
„Kędzierzyn" SA, jak również za przychyl-
ność organizacyjną: Bankowi Gospodarki 
Żywnościowej w Kędzierzynie-Koźlu i 
Okręgowej Dyrekcji Centrali Produktów 
Naftowych w Kędzierzynie-Koźlu. 

Pokłosiem seminarium będzie książka, w 
której znajdą się wszystkie wygłoszone i 
złożone teksty konferencyjne, wydana 
przez Urząd Miasta w Kędzierzynie-
Koźlu. Można spodziewać się, iż jesienią 
br. można będzie ją nabyć i przeczytać, 
wzbogacając swoją wiedzę o miejscu, w 
którym się jest zatopionym, a które nas, 
bardzo często nieświadomie kształtuje i 
określa naszą tożsamość. 

Kdward Nycz 

potrącenie z miesięcznych poborów, po 
uprzednim wyrażeniu zgody. 

6. Zgłoszenie zastrzeżeń, co do wysoko-
ści rachunku nie zwalnia abonenta z obo-
wiązku uregulowania rachunku. 

ZAK SA na wniosek abonenta, zawiesza 
jednak obowiązek zapłaty spornej kwoty 
rachunku, nic więcej niż trzykrotność sta-
łej miesięcznej opłaty abonamentowej, do 
czasu zakończenia postępowania reklama-
cyjnego, o którym mowa § 72. Może rów-
nież zawiesić obowiązek zapłaty wyższej 
spornej kwoty gdy jest prawdopodobna za-
sadność wniesionych w formie reklamacji 
zastrzeżeń. 

60 
1. Za opóźnienie w uiszczaniu opłat po-

biera się odsetki ustawowe. 
2. Odsetki należą się za czas opóźnienia, 

poczynając od pierwszego dnia następują-
cego po dniu, w którym upłynął termin 
zapłaty rachunku. W przypadku gdy opłaty 
nie zostały uregulowane w całości, odsetki 
nalicza się od kwoty pozostałej do uiszcze-
nia. 

61 
Jeżeli opłaty nie zostały uiszczone w ter-

minie, ZAK SA wysyła ponaglenie, w któ-
rym informuje również o wyłączeniu stacji 
telefonicznej z sieci telekomunikacyjnej w 
przypadku nieuiszczenia tych opłat w ter-
minie 7 dni od dnia doręczenia ponagle-
nia. W przypadku nieuiszczenia opłat w 
terminie wyznaczonym w ponagleniu wyłą-
cza się stację telefoniczną. 

62 
Przewidziane w Regulaminie kary umo 

wne obciążające ZAK SA wykazuje się w 
najbliższym rachunku telefonicznym i od-
licza je od opłat należnych od abonenta. 



SYMPOZJUM "PALIWA EKOLOGICZNE" 
W dniu 8.06.1994 r., w okresie IV 

Kędzierzyńsko-Kozielskich Dni Che-
mika '94, w Klubie N O T odbyło się, 
zorganizowane przez Z A K „Kędzie-
r z y n " S A (i K o l a R o z w o j u S I T -
PChem. w Z A K SA) Sympozjum na 
temat „PALIWA E K O L O G I C Z N E " . 

Temat wzbudził duże zainteresowanie. 
Na spotkanie przybyło około 50 osób z 
różnych środowisk. 

Podczas sympozjum przedstawiono 6 re-
feratów: 

1) „Paliwa ekologiczne — co to znaczy?" 
— Zbigniew ŚLĘZAK, ZA „Kędzierzyn" 
SA; 

2) „Otrzymywanie paliwa rzepakowego 
do silników wysokoprężnych" — Ernest 
FABISZ, ICSO; 

3) „Badania i eksploatacja polskich pa-
liw rzepakowych" — Jakub DĘBSKI, ZA 
„Kędzierzyn" SA; 

4) „lienzyna bezołowiowa — Eurosuper 
95" — Mirosława CUKRAS, MZRiP 

„Płock" SA; 
5) „Olej napędowy lekki — llkodiesel" i 

„Lekki olej Ekoterm" — Ireneusz BE-
I)YK, MZRiP „Płock" SA; 

6) „Propan-butan alternatywy dla benzy-
ny szlakowej"—Slefan GOŁĄBEK, PPH 
„Dexpol" Sp. z o.o. z Wrocławia. 

CZY S/\ PALIWA 
EKOLOGICZNE? 

O paliwach ekologicznych bylibyśmy 
skłonni mówić wówczas, gdy spaliny po-
wstające w wyniku ich spalania — są czyste 
— nie zawierają wcale lub zawierają dopu-
szczalne ilości substancji uznanych za 
szkodliwe dla środowiska naturalnego. 

Amerykanie wprowadzili nawet pojęcie 
„zero emission" — emisja zerowa, jako 
wzorzec, do którego należy zmierzać. Przy-
kładem czystego spalania jest spalanie wo-
doru w tlenie, czego efektem jest para 
wodna. Silnik (lub piec) zasilany wodorem 
można będzie nazwać ekologicznym. Jed-
nak powstają wątpliwości. Sam silnik bę-
dzie niewątpliwie czysty ekologicznie, na-
tomiast jest kwestią, czy paliwo (wodór 
oraz tlen) jest równie czysto, ze względów 
ekologicznych, pozyskane. Ideałem byłoby 
przygotowanie czystego paliwa i jego spa-
lanie z tworzywem czystych spalin. 

Trwają próby hydrolizy wody morskiej, z 
wykorzystaniem energii słonecznej w celu 

wytwarzania wodoru jako paliwa. Jest to 
czysty sposób wytwarzania i zużywania 
energii, lecz na razie — bardzo drogi. 

Występują różne przypadki układów pa-
liwo—silnik, ze względu na obciążenie oto-
czenia: paliwo „czyste" i silnik „czysty", 
paliwo „czyste" i silnik „brudny", paliwo 
„brudne" i silnik „czysty" oraz paliwo 
„brudne" i silnik „brudny". Ten ostatni 
przypadek występuje niestety najczęściej. 

Tematykę sympozjum ograniczono do 
problemu spalin motoryzacyjnych. Wyma-
ga on szybkiego rozwiązania, gdyż ilość 
emitowanych przez silniki spalin, a z nimi 
toksyn, jest znaczna i wzrastająca. Przykła-
dowo w 1992 r. ok. 11 min pojazdów eks-
ploatowanych w Polsce wyemitowało 
ponad 36,5 min ton spalin, zawierających 
34 min ton dwutlenku węgla, 1,4 min ton 
tlenku węgla, 460 tys. ton tlenków azotu, 
400 tys. ton węglowodorów, 64 tys. ton 
dwutlenku siarki i 1200 ton ołowiu. Za 10 
lat park pojazdów samochodowych ma się 
powiększyć do 16 min aut. Program budo-
wy ponad 2000 km autostrad przyczyni się 
zapewne do rozwoju transportu drogowe-
go w naszym kraju, ale jednocześnie spotę-
guje problemy ekologiczne. 

DLACZEGO PALIWA 
ODNAWIALNE? 

Paliwa tradycyjne — benzyny, oleje czy 
gazy napędowe (i opałowe) są wytwarzane 
z kopalin — ropy naftowej i gazu ziemnego 
(przetwórstwo węgla napotyka na barierę 
technologiczną i ekonomiczną). Spalenie 
paliw kopalnych które są chemicznie 
węglowodorami — powoduje wytwarzanie 
przede wszystkim dwutlenku węgla. 
Wprawdzie CO2 jest nietoksyczny (jest 
duszący), ale wywołuje on tzw. efekt cie-
plarniany, a w konsekwencji — groźne 
zmiany klimatyczne w skali globalnych 
zanieczyszczenia obecne w kopalnych su-
rowcach energetycznych lub dodawane do 
paliw syntetycznych, są przyczyną emisji 
groźnych toksyn z rur wydechowych. 

Podejmowane są różnorodne działania, 
mające na celu zmniejszenie zanieczysz-
czeń w spalinach silnikowych. Obejmują 
one zarówno silniki jak i paliwa. Najbar-
dziej oczywiste jest dążenie do obniżenia 
zużycia paliwa, dające wprost efekt obni-
żenia emisji CO2 i m. produktów spalania. 
Prezydent Clinton rzucił amerykańskim 

koncernom samochodowym wyzwanie — 
skonstruowania samochodu osobowego 
średniej klasy, który spalałby najwyżej 3 1 
paliwa na 100 km. 

Ostatnio w wielu krajach zaczęto stoso-
wać tzw. paliwa odnawialne zamiast paliw 
kopalnych lub w kompozycji z nimi. 

Produkty rolnicze i leśne stanowią tzw. 
biomasę. Możliwości wykorzystania bio-
masy do celów energetycznych są istotne, 
ze względu na spodziewane jednak wyczer-
panie się złóż paliw kopalnych w ciągu 
30—50 lat i ograniczone do ok. 20—25% 
możliwości pokrycia potrzeb energetycz-
nych przez energię jądrową, słoneczną i 
wiatrową. W krajach EWG produkcja 
energii z biomasy stanowiła w 1991 r. rów-
nowartość 25 min ton ropy naftowej, a w 
2005 r. ma osiągnąć wielkość równoważną 
69 min ton ropy (w Polsce przerabiamy ok. 
13 min ton ropy rocznie). Z 1 ha uprawy 
różnych roślin można otrzymać 10—20 
ton masy — równoważnej 2—7 tonom ole-
ju opałowego. Paliwa roślinne charakte-
ryzują się odnawialnością. Najbardziej 
znane i opanowane technologicznie i tech-
nicznie są alkohole oraz estry olejów ro-
ślinnych. 

Paliwo wytwarzane z oleju rzepakowego 
— estry metalowe kwasów oleju rzepako-
wego (biodiesel, ekodiesel, RME, EM-
KOR, ekonafta) cechuje się przy spalaniu 
niską emisją dwutlenku węgla (z 1 dm 
powstaje ok. 3 kg. CO2 mniej, niż przy 
spalaniu tej samej ilości mineralnego oleju 
napędowego). Istotą ekopaliwa rzepako-
wego jest fakt, że rzepak w okresie swego 
wzrostu przyswaja, z udziałem energii sło-
necznej, CO2 z powietrza, który zwraca 
podczas spalania, ale w ilości dużo mniej-
szej, niż została zasymilowana. Światowa 
produkcja rzepaku sięga 30 min ton. W 
Polsce zbiera się niepełna 1 min ton rocz-
nie, chociaż możliwości są większe, zwłasz-
cza jeśli uwzględnić tereny skażone przez 
przemysł lub pola PGR, leżące odłogiem. 
Z nasion rzepaku wytłacza się ok. 1/3 ole-
ju. Olej rzepakowy jest poddawany tzw. 
transestryfikacji metanolem (metanoli-
zie), w wyniku której powstaje EMKOR, z 
wydajnością wagową ok. 1:1. Ekopaliwo 
rzepakowe jest praktycznie biodegrado-
walne, tzn. rozkłada się w glebie szybko na 
substancje nieszkodliwe. 

kcji paliwa rzepakowego, o nazwie — wy-
lansowanej na sympozjum: KEKODIE-
SEL. Autobus zakładowy, oznakowany ja-
ko pojazd napędzany paliwem rzepako-
wym „Kekodiesel" — przyjaznym dla śro-
dowiska, przyjechał pod Klub NOT i był 
demonstrowany uczestnikom spotkania. 
Silnik pracował normalnie, a z rury wyde-
chowej wydobywały się jasne spaliny o za-
pachu — frytek. (Autobus napędzany ole-
jem z ropy naftowej wyrzuca z rury wyde-
chowej czarny i cuchnący dym). Na paliwie 
rzepakowym z ZA „Kędzierzyn" jeździ od 
dawna polonez z silnikiem wysokopręż-
nym, należący do Instytutu Lotnictwa w 
Warszawie. Z przeprowadzonych doświad-
czeń wynika jednoznacznie, że przy używa-
niu EMKOR osiągi silnika praktycznie nie 
ulegają zmianie, chociaż zużycie paliwa 
wzrasta o ok. 10%, w porównaniu z olejem 
mineralny. 

Paliwo rzepakowe powoduje mniejsze o 
40—70% zadymienie, niższą o 32—44% 
emisję tlenku węgla i o 20—21% mniejszą 
emisję węglowodorów. Emisja tlenków 
azotu zmniejsza się nieznacznie. Nie wy-
stępuje prawic żadna emisja dwutlenku 
siarki, gdyż siarki nie ma praktycznie w 
rzepaku. Paliwo rzepakowe ma tylko jedną 
zasadniczą wadę —jest dwukrotnie droż-
sza od oleju napędowego klasycznego. Jest 
pomysł, przedstawiony przez Instytut 'le-
chnologii Nafty w Krakowie, aby EMKOR 
stosować jako komponent 20—25% w 
mieszaninie z olejem napędowym, które to 
paliwo byłoby zwolnione z akcyzy. ZA 
„Kędzierzyn" posiadają instalację do pro-
dukcji kilku tysięcy tzn. „Kekodiesela" i 
rozważają zawiązanie spółki z dostawcami 
taniego oleju rzepakowego. Koncepcja 
Spółki o nazwie „Biorafineria Opole SA" 
powstała w Agencji Rozwoju Opolszczy-
zny. Być może „Kekodiesel" stanie się pa-
liwem alternatywnym dla autobusów, cięż-
kich maszyn czy niektórych aut — np. w 
Tatrzańskim Parku Narodowym? 

Do paliw odnawialnych należy też zali-
czyć alkohol etylowy, wytwarzany z cukrów 
i skrobii, pozyskiwanych z kukurydzy, bu-
raków, ziemniaków, a także drewna, odpa-
dów roślinnych, makulatury, a nawet sło-
my. Etanol jako dodatek do benzyny, sto-
sowany jest w ograniczonym zakresie, na-
tomiast w formie przetworzonej do eteru 
tert-butylo-etylowcgo, może być używany 
w większych ilościach. 

Należy pamiętać, że paliwa odnawialne 
pozyskują się i zużywa w zamkniętym cyklu 
CO2 od paliw kopalnych. 

Dokończenie w następnym numerze 
Zbigniew Ślęzak 

Uchwałę Zarządu Głównego Naczelnej Organizacji 
Technicznej z dnia 26 maja 1994 r., 

zostali wyróżnieni: 
„Złotą Odznaką Honorową NOT" 

1. Adam Gurgul 
2. Krystyna Jellinek 
3. Kazimierz Terelak 

„Srebrną Odznaki) Honorową NOT" 

1. Zbigniew Krasnodębski 
2. Jan Muszyński 
3. Tadeusz Skarka 
4. Maria Ślusarczyk 

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego SITPChem 
z dnia 23 maja 1994 r. została nadana: 

„Odznaka Honorowa SITPChem" 

1. Krystyna Atamańczuk 8. Danuta Iwańska 
2. Henryka Balcerowiak 9. Dorota Klęczar 
3. Piotr Białek 10. Marian Korczyński 
4. Jakub Dębski 11. Jan Panachida 
5. Jan Górka 12. Józef Sebesta 
6. Zygmunt Hehn 13. Czesław Telega 
7. Paweł Inorowicz 

Pracują w Azotach 
• 1 0 l a t , Herbert Bieniek, e lektromonter PZ17-5-1, Ryszard Felber, 

e lek t romonter PE10-3-2, Waldemar Komander, elektromechanik ES3-1, Jan 
Kubicki, sterowniczy PZ9-4, Hildegarda Kurzał, operator urządzeń PZ13-3, 
Maria Molka, aparatowy LX, Alojzy Rokstein PZ11-3, Maria Soroka, opera-
tor urządzeń PZ13-3, Ryszard Soroka, robotnik transp. PZ13-3. 

• 1 5 l a t , Andrzej Chmielewski, st. inspektor ds. B H P T D , Ireneusz 
Suchański, spec. technolog PZ16-6. 

• 2 0 l a t . Alfred Dapa, ślusarz PZ17-3-1, Elżbieta Fatyga, aparatowy 
produkcji PZ15-1, Irena Pawlak, operator urządzeń PZ11-3, Janina Ra-
dzioch, hotelowa AM5. 

• 2 5 l a t , Jan Karbownik, st. mistrz PM 11-5, Kazimierz Kędziera, 
kierowca ES5-1, Irena Kępska, b rakarz TJ , Alojzy Kubiec, ope ra to r p o m p 
PZ8-3 , Józef Madloch, spawacz LI, Wanda Sikora, robotnik magazyn. 
E H 2 - 2 5 . 

• 3 0 l a t , Franciszka Baron, laborant PZ16-2, Genowefa Halarewicz, 
spec. technolog LA, Wit Zajda, dyspozytor zmiany ZS, Czesław Zbiciak, 
opera tor p o m p PZ8-3. 

• 3 5 l a t , Hubert Capek, operator pomp PZ8-3, Urszula Rus, opera tor 
kserografu NB1. 



Polonez Caro Diesel już jeździ 
na paliwie rzepakowym 

Coraz częściej słyszymy o paliwie 
rzepakowym, warto wiedzieć cóż to ta-
kiego. Dla chemika odpowiedź jest 
prosta: są to estry metylowe kwasów 
tłuszczowych zawartych w oleju rzepa-
kowym. Jak wiadomo olej rzepakowy 
składa się z estrów kwasów tłuszczo-
wych i gliceryny (triglicerydów); wy-
starczy zastąpić glicerynę alkoholem 
metylowym, usunąć zanieczyszczenia i 
już mamy paliwo rzepakowe. Współ-
pracując z Instytutem Ciężkiej Synte-
zy Organicznej „badacze" Zakładów 
Azotowych opracowali technologię i 
wyprodukowali próbne partie paliwa 
rzepakowego, które następnie stano-
wiły przedmiot badań między innymi 
w Instytucie Lotnictwa w Warszawie, 
uzyskując pozytywną opinię. 

Na podstawie przeprowadzonych 
badań Instytut Lotnictwa opracował 
projekt polskiej normy na paliwo rze-
pakowe do silników z zapłonem samo-
czynnym. Warto podkreślić, że paliwo 
rzepakowe może zastępować jedynie 
olej napędowy natomiast nie jest za-
miennikiem benzyny. Paliwo rzepako-
we jest drogie, już sam surowiec — 
olej rzepakowy jest dwukrotnie droż-
szy od dostępnego na stacjach benzy-
nowych, powszechnie stosowanego 
oleju napędowego. Dlaczego więc 
interesujemy się tym paliwem, może 
dlatego, że interesują się nim w wielu 
innych krajach. 

Od grudnia 1991 r. potwierdzona zo-
stała możliwość pracy silników ciągni-
kowych stosujących paliwo rzepakowe 
wyprodukowanym według austriac-
kiej normy O N O R M H 9 0 R M E . Mo-
żliwość tę stwierdziły poważne firmy 
silnikowe, takie jak: Fiat Agri, Massey 
Ferguson, Ford, Deutz, Lamborghini, 
John Deere, Fendt, Lindner, Steyer i 
Mercedes. W Austrii próbami objęto 
ponad 30 ciągników i niektóre badania 
trwają nadal. W Niemczech badania 
prowadzą firmy MAN, Mercedes Vol-
kswagen. W Berlinie i Freiburgu trwa-
ją próbne jazdy taksówek i autobusów 
MAN-a. Projektuje się duże instalacje 
paliwa rzepakowego w Regensburgu i 
Dusseldorfie. Podobnie dzieje się we 
Francji gdzie przebadano samochody 
osobowe, autobusy i ciężarówki (po-
nad 70 pojazdów). Badania prowadzą 
również Szwedzi, Anglicy, Włosi, Bel-
gowie, Czesi, Norwedzy, Finowie, I Io-
lendrzy, Hiszpanie i Portugalczycy. 
Najpoważniejszą pozycję w tej grupie 
stanowią Włosi gdzie badaniami obję-
to prawie 400 pojazdów. W sumie, w 
Europie prowadzi się około 180 proje-
któw badawczych w dziedzinie biopa-
liw a ilość badanych pojazdów prze-
kroczyła 4000 jak podano na Pier-
wszym Europejskim Forum Biopaliw 
we Francji w kwietniu bieżącego roku. 

W porównaniu z paliwem klasycz-
nym — olejem napędowym nowe pali-
wo spowodowało niewielki spadek 
mocy silnika wynoszący 1—2% co pra-
ktycznie jest niewyczuwalne przez kie-
rowcę, podobnie jak zmiana przyspie-
szenia pojazdu, które wydłuża się o 
kilkanaście procent. Zużycie paliwa 
wzrasta średnio o 10% rekompensu-
jąc niższą wartość opałową paliwa rze-

pakowego. Paliwo rzepakowe powo-
duje wyraźnie niższe, 40—70%, zady-
mienie spalin. Obniża się emisję tlen-
ku węgla o 32—44%, węglowodorów 
o około 20%, szacuje się że ilość czą-
stek stałych spada o 57 do 68%. Nie-
wielkie obniżenie hałaśliwości silnika 
wynika prawdopodobnie z podwyższe-
nia liczby cetanowej; paliwo rzepako-
we posiada liczbę cetanową wynoszą-
cą około 56 wobec 50 jednostek w 
przypadku paliwa wzorcowego — ole-
ju napędowego. 

Rozlane paliwo rzepakowe, w prze-
ciwieństwie do oleju napędowego, ła-
two ulega biodegradacji w związku z 
czym niektóre państwa nakazują sto-
sowanie tego paliwa w silnikach pracu-
jących w parkach narodowych, na ak-
wenach wodnych, w miejscowościach 
uzdrowiskowych itp. W tym momen-
cie doszliśmy do sedna sprawy, to 
właśnie te korzystne własności paliwa 
rzepakowego jak brak siarki w spali-
nach, mniejsze zadymienie i łatwiejsza 
biodegradacja czyni go bardziej przy-
jaznym dla środowiska. Stosując pali-
wo rzepakowe do napędu autobusów 
miejskich możemy poprawić stan po-
wietrza którym oddychamy. Możemy 
chronić lasy, parki i akweny przed za-
truciem produktami ropopochodny-
mi, możemy wreszcie, siejąc rzepak, 
zagospodarować nieużytki i leżące od-
łogiem obszary rolne. Badania trwają, 
ZA „Kędzierzyn" są gotowe do rozpo-
częcia produkcji biopaliwa, pozostają 
jeszcze problemy ekonomiczne, ale to 
już temat na inny artykuł. 

Paliwo rzepakowe jest drogie; w Nie-
mczech jeden litr kosztuje ok. 0,66 
ECLJ( 17 500 zł), a we Francji około 57 
ECU(15000zł). Biorąc pod uwagę 
fakt, że maksymalnie intensyfikując 
uprawy rzepaku możemy uzyskanym 
paliwem rzepakowym zastąpić jedynie 
około 5% z.używanego obecnie w Pol-
sce oleju napędowego, wypada powtó-
rzyć pytanie: skąd to zainteresowanie 
paliwem rzepakowym. Aby odpowie-
dzieć przyjrzyjmy się wynikom badań 
przeprowadzonym przez Instytut Lot-
nictwa, a zreferowanych na czerwco-
wej konferencji zorganizowanej przez 
ZA „Kędzierzyn" w ramach Kędzie-
rzyńskich Dni Chemii '94. 

W Instytucie Lotnictwa przeprowa-
dzono badania hamowniane, a obec-
nie trwają badania eksploatacyjne sil-
nika wysokoprężnego Citroen X U D 
9a, który został zamontowany przez 
FSO Warszawa w samochodzie Polo-
nez Caro Diesel. Do celów badaw-
czych stosowane jest paliwo rzepako-
we wyprodukowane pod nadzorem 
Centralnego Laboratorium Badaw-
czego Zakładów Azotowych „Kędzie-
rzyn" SA. Pod względem jakości pali-
wo odpowiada wcześniej wspomnianej 
normie austriackiej, a także projekto-
wi Polskiej Normy opracowanej przez 
Instytut Lotnictwa. Wyniki badań po-
twierdziły dobrą jakość paliwa rzepa-
kowego wyprodukowanego w ZA 
„Kędzierzyn". 

Jakub Dębski 
Zbigniew Pągowski 

SITPChem 

Walny Zjazd 
11 czerwca br. obradował XIII Walny Zjazd Oddziału Stowarzyszenia 

Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. W najbliższym nu-
merze zamieścimy rozmowę o działalności i przyszłości Stowarzysze-
nia. Na razie „rodzinne" zdjęcie w przerwie obrad, odznaczenie Doro-
cie Klęczar wręcza wybrany prezesem na następną kadencję Adam 
Gurgul. Prezentujemy również listę odznaczonych. 

Foto: B. Rogowski 

MOJA FAJA 

Jak palić by było miło, fajniście, faj-
czyście. Jak w wielu wypadkach tak i w 
tym pewne rzeczy wymyślono, wypró-
bowano. W tym akurat przypadku na 
pewno nie należy eksperymentować 
— bo do niczego dobrego, smacznego 
to nie doprowadzi. Dlatego też w cało-
ści rekomenduję (cytuję) odpowied-
nie słowa z KALUMETU (maj/czer-
wiec 1994). 

Czy fajkę należy palić do dna? Nic 
nic jest zdrowe — a najbardziej nie-
zdrowo jest żyć. Szczególnie dziś, w 
obliczu atomowych i innych zagrożeń 
tudzież powszechnego zatruwania lu-
dzkiego biotopu. Za wyjątkiem wyjąt-
kowych przypadków, wspomnianych 
przez Księgi Święte, nasza egzysten-
cja, najbardziej higieniczna i zbożna 
— kończy się tym samym. Nawet czy-
sta, zdrowa woda staje się rarytasem, 
coraz cenniejszym. 

Jeśli fajka ma być zdrowsza — nale-
ży palić ją inaczej niż papierosy. 

1. Nie należy fajką zaciągać się do 
dna, jak czynią to nałogowi palacze 
papierosów. Nawet w średniej wielko-

ści fajce, w której z umiarem podtrzy-
mujemy żar — palą się 2—3 papierosy 
naraz. 

2. Należy palić z filtrcm.Szczególnie 
tą trochę bardziej „pospieszną" fajkę 
w ciągu dnia. W papierosach coraz po-
wszechniej stosuje się filtry, często 
przedłużone, parosegmentowe itp. 
upowszechniają się (może zbyt wol-
no) cygarniczki DENICOTEI z fil-
trem. Stanowią dodatkową asekurację 
dla palącego papierosa. A my? Często 
nawet tradycyjnie, metalowe „skrapla-
cze" usuwamy z fajki. W trakcie zawo-
dów regulaminowo zabroniono ich 
stosowania. 

3. Nie powinno się palić fajki „do 
dna". 

Spodnie warstwy tytoniu spełniają 
funkcję naturalnego filtra. Cedzą dym 
i przyjmują część najbardziej smolis-
tych zanieczyszczeń. Im większa fajka 
— tym więcej przyjmą na siebie. Koń-
cząc fajkę — na deser — wypalamy to 
właśnie. Fajczane szambo. 

W miarę szanujący się papierośnik 
nic wypala peta do ostatka. Szczegól-
nie tego — naturalnego, bez filtra. Na-
wet użytkownicy papierosów z filtrem 
tylko z roztargnienia dojdą do dna. 
Wstrzymuje ich przed tym —jeśli już 
nic rozsądek — to pamięć fetoru, jaki 
daje tlący się filtr. Nota bene produ-
cenci zwykle zaznaczają na różne spo-
soby początek filtra wcześniej. 

(Ciąg dalszy na str. V) 



40 lat Drukami Zakładowej (II) 

Drukarnia worków 

Z początkiem lat sześćdziesiątych pro-
wadzono penetrację rynku krajowego szu-
kając maszyn dla stworzenia drukarni do 
nadruku worków jutowych i papierowych. 
Poszukiwania prowadzone były m.in. przez 
Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Zjed-
noczenie Przemysłu Graficznego. 

1965 r., lipiec — uruchomiono (przy-
dział w Gdańskich Zakładach Graficz-
nych) płaską maszyną typograficzną, for-
matu 760 x 1150 z samozakładaczem. 

1970 r., październik — zakupiono uży-
waną maszyną typograficzną, arkuszową 

do nadruku worków jutowych i papiero-
wych. 

1973 r., listopad — wydzierżawiono od 
Zakł. Azotowych Puławy maszyną drukar-
ską, jednokolorową. Po przetestowaniu ku-
piono podobne maszyny w Anglii (1974), 
dziś drukuje sią na nich worki propylenowe 
i w niewielkim stopniu papierowe. 

1989 r. — zakupiono dwukolorową ma-
szyną fleksograficzną, uruchomienie w 
1990 r. 

1994 r. — przewidziany zakup jednoko-
lorowej maszyny fleksograficznej. 

Drukarnia przystosowana jest wyłącznie 
do nadruku worków propylenowych, papie-
rowych i w niewielkiej ilości foliowych, na 
farbach spirytusowych polskiej produkcji. 

Czego potrzeba 
Zakładowej Drukarni? 

Na dziś — zakup gilotyny do ciącia pa-
pieru (obecnie pracująca ma już 30 lat) i 
kupno komputera IBM z drukarką lasero-
wą. 

Na przyszłość (niezbyt odległą) — zakup 
maszyny offsetowej, formatowej z oprzy-
rządowaniem do numeracji, bigowania i 
perforowania: 

— zakup zbierarki mechanicznej (6 sta-
nowskowej) do zbierania druków rozlicze-
niowych różnego rodzaju, 

— przeanalizowanie możliwości zakupu 
skanera i naświetlarki. Uzyskanie tych 
urządzeń pozwoliłoby na samowystarczal-
ność, również dla drukowania materiałów 
reklamowych (foldery, kalendarze itp.). 

x x x 
W 1956 r. w Drukarni Zakładowej wyko-

nano 4717 egzemplarzy druków — przeli-
czając to na zużycie materiału — 1,6 tony 
papieru. 

W 1993 r. wydrukowano tutaj 2 355 881 
egz. druków, co równa sią 8,6 tony papieru 
III i IV kl. oraz 0,5 tony papieru samoko-
piującego. 

Trzeba jeszcze dodać, że dziś dominują 
tutaj druki związane z ekonomiką firmy, 
różnorakie wzory rozliczeń, sprawozdań 
itp. 

x x x 
Zmniejszyła sią załoga drukarni. Daw-

niej w drukarni worków pracowało 6 osób. 
Dziś tylko trzy — Danuta Rogalska, Ma-
rianna Drab I Bożena Rogacka. 

Również w drukarni pracowała dwuna-
stka pracowników, dziś siódemka. Bryga-
dzistą i doskonałym fachowcem jest Jaro-
sław Wolański. Świetni w swoim zawodzie 
są również maszyniści: Ryszard Rogacki, 
Elżbieta Kuhn, Jolanta Bieniek, Liliana 
Walczak i Alicja Musioł. Warto wspo-
mnieć i o tych, którzy pracowali tutaj daw-

niej. Wśród nich A. Tłuk, M. Walesiuk, R. 
Smagieł, S. Stefański, R. Stefanides, G. 
Januszek, W. Płuciennik, J. Kosińska IJ. 
Kowalska. 

Mimo zmniejszonego zatrudnienia i 
zwiększonych zadań załoga drukarni — w 
pełni realizuje zadania, które są przed nimi 
stawiane. 

x x x 
Podobnie jak stabilna załoga również 

kierujący Zakładową Drukarnią spędzali 
tutaj długi okres czasu. 

Pierwszym kierownikiem, od września 
1955 r. do października 1972, czyli ponad 
17 lat, był Leopold Dali. Dobry organiza-
tor, wymagający w stosunku do siebie i do 
podwładnych. Pan Dali znany był w środo-
wisku również jako niestrudzony działacz 
na rzecz ochrony środowiska. 

Przez 16 lat, od października 1972 r. do 
lutego 1988 r. kieruje Zakładową Drukar-
nią Jan Blacha. Uczciwy i solidny, stawiał 
przed załogą kierowanej komórki wysokie 
wymagania. Wiele wymagał również od 
siebie. 

Od marca 1988 r. (do dzisiaj) kierownic-
two drukarni obejmuje Bolesław Ważny. 
W opinii przełożonych wykazuje sią dużym 
zdyscyplinowaniem, solidnością i uczciwo-
ścią. Stawia wysokie wymagania sobie i 
podległym pracownikom. Bierze czynny 
udział we wdrażaniu postępu techniczne-
go-

STO LAT dla 
D R U K A R S K I E J BRACI! 

AZ 

Po prostu lepiej czyli: 

CEETEX '94 — w Londynie contra MTP w Poznaniu 
W dniach 9—12.05.1994 r. w londyńskim 

centrum wystawowym na Earls Court odby-
ła sią największa — jak dotąd — impreza 
poświęcona prezentacji przemysłu krajów 
Europy Centralnej i Wschodniej organizo-
wana na Zachodzie o nazwie CEETEX '94. 
Przedmiotem Wystawy była nie tylko pre-
zentacja wyrobów, ale i myśli technologicz-
nej, jak również możliwości inwestowania w 
obszarze ogólnie rozumianego „bloku 
wschodniego". W imprezie brało udział ok. 
1200 wystawców, w tym 104 z Polski. Wysta-
wa była szeroko reklamowana w środkach 
masowego przekazu: w programach telewi-
zyjnych, wtym satelitarnych,wradiu i prasie 
(Financial Times, Wall Street Journal, Han-
delsblatt i in.). Na uroczystym otwarciu Ce-
etex '94 byli: Lord Mayor Londynu — Paul 
Newall, Minister Handlu — Richard Need-
ham (jako przedstawiciel rządu Wielkiej 
Brytanii), oraz przedstawiciele całego kor-
pusu dyplomatycznego w Londynie. Ponad-
to rangę Wystawie nadali zaproszeni goście 
— przedstawiciele największych organizacji 
przemysłowych, bankowych i rządowych na 
świecie, w tym prezes Banku Światowego — 
Lewis Preston, przedstawiciele Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego, oraz repre-
zentanci największych banków, mających 
swoje przedstawicielstwa w Londynie. 

Wśród wystawców dominowali Rosja-
nie. Ich stoisk było najwięcej. Generalnie 
reprezentacja byłego Związku Radziec-
kiego zdominowała wystawę. Była to też 
pod względem poziomu prezentacji naj-
bardziej różnorodna grupa — od maleń-
kich, bardzo skromnych stoisk, po ogrom-
ne, kondygnacyjne, urządzone z ogro-
mnym przepychem (a więc niesłychanie 
kosztowne). Ponadto były stoiska polskie, 
węgierskie, słowackie, słoweńskie, czeskie, 
rumuńskie, bułgarskie, macedońskie i al-
bańskie. Spośród przedstawicielstw hand-
lowych ambasad poszczególnych krajów 
najlepiej prezentowała się ambasada cze-
ska. Nasze stoiska miały najlepszą lokali-
zację, bo zaraz przy wejściu głównym, po 
prawej stronie stoisk Programów: Phare i 
Tacis. Nasza ambasada miała skromne 
stoisko dokładnie na wprost głównego 
wejścia. Niestety zabrakło w nim osób, 
mogących zaprezentować ofertę prawie 
nieobecnego resortu polskiej chemii. 

Wśród polskich wystawców nie zabrakło 
i ZAK SA (z Opolszczyzny były łącznie 
cztery przedsiębiorstwa). Byliśmy zlokali-
zowani ^nakomicie — stoisko niewielkie 
bo 12 m", ale za to doskonale widoczne od 

strony głównego wejścia. Urządzone było 
skromnie, ale elegancko. Zrezygnowali-
śmy programowo z przestrzeni ekspozy-
cyjnej — na tak małym metrażu jest to 
prawie niemożliwe — urządziliśmy stoisko 
zgodnie z założeniem: b y ć na Ceetex '94 
— jak najmniejszym kosztem, z jak najle-
pszym skutkiem reklamowym. Pogodzenie 
tych dwóch rzeczy nie jest sprawą prostą. 
Zdecydowaliśmy w związku z tym, że nie 
będziemy wystawiać próbek produktów 
(których transportowanie do Londynu 
jest co najmniej kłopotliwe), lecz pisemne 
materiały reklamowe, prezentujące firmę i 
jej ofertę handlową. Przygotowaliśmy dwa 

aranżowaliśmy i montowaliśmy sami, wg 
przygotowanego wcześniej scenariusza. Ge-
neralnie są dwie metody urządzania stoiska 
na tego typu imprezach: preferowana przez 
nas metoda, wymagająca samodzielności 
oraz druga, polegająca na zakupieniu całego 
wyposażenia. Wówczas wystawca przyjeż-
dża na urządzone przez organizatora stoi-
sko. Metoda ta jest wygodna, mniej praco-
chłonna, jednak znacznie kosztowniejsza, 
ponadto skazuje wystawcę całkowicie na 
wiedzę i solidność organizatorów, a te—jak 
pokazuje życie — czasami odbiegają od do-
skonałości, czego boleśnie doświadczyło 
wielu wystawców Ceetex '94, którzy w dniu 

katalogi: jeden — będący wykazem wszy-
stkich naszych produktów wraz z zasto-
sowaniami i drugi — informator prezentu-
jący nasze przedsiębiorstwo, jego historię, 
obszary biznesu, usługi, ofertę współpracy 
z partnerami zagranicznymi, działania na 
rzecz ochrony środowiska, wdrażania 
norm ISO 9000, itp. wiadomości. Ponadto 
dla zainteresowanych poszczególnymi 
produktami mieliśmy dokładne specyfika-
cje wybranych produktów. Rozdawaliśmy 
też informator o naszym mieście. Pojecha-
ła trzyosobowa ekipa: I. Ttorza, S. Nowo-
sielska i G. Koralewski — samochodem 
ISUZU, w którym zmieściliśmy większą 
część wyposażenia naszego stoiska i 
przewieźliśmy trasą przez Niemcy, Holan-
dię, Belgię do Calais we Francji, a stamtąd 
promem do Dover w W. Brytanii. Stoisko 

otwarcia imprezy byli zupełnie nie przygo-
towani na przyjęcie gości. Nasze stoisko w 
momencie otwarcia Wystawy miało kom-
pletny wystrój i było przygotowane na 
przyjęcie odwiedzających. Wielomiesię-
czne przygotowania i trud opłaciły się a 
nasza skromna, trzyosobowa ekipa miała 
niemałą satysfakcję. 

Podsumowując Wystawę — nie ulega 
wątpliwości, że należało tam być. Przede 
wszystkim dlatego, że była to pierwsza im-
preza o takim zasięgu i takim nagłośnie-
niu. Prezentacja firmy na takim forum 
świadczy o gotowości przedsiębiorstwa do 
współpracy z partnerami zagranicznymi, o 
dynamiczności firmy. Nasza oferta hand-
lowa — z czego sobie zapewne nie wszyscy 
pracownicy ZAK zdają sprawę — z uwagi 
na szeroki asortyment: od drobnotonażo-

wej produkcji organicznej poprzez gazy te-
chniczne, kleje, nawozy — po kompleks 
ftalanowy świadczy o dużej elastyczności 
produkcji — nie jesteśmy uzależnieni, jak 
np. Z.Ch. „Police" od jednego asortymentu 
produkcji, co daje nie tylko większą gwaran-
cję przetrwania, ale wręcz ogromne możli-
wości rozwojowe. Ceetex '94 był pierwszą 
tego typu imprezą, ale nie ostatnią — jest 
pomyślany jako coroczny cykl wystawienni-
czy, następny — Ceetex '95 odbędzie sią w 
Wiedniu. O ile jestem przekonana o konie-
czności uczestnictwa w Ceetex '94 — pier-
wszej z cyklu — o tyle uważam, że w nastę-
pnych nie musimy tyć wystawcami. Po pier-
wsze dlatego, że będzie to powielanie pier-
wszego pomysłu i nie liczę już na tak wielkie 
zainteresowanie, po drugie uważam, że na-
leży od tej chwili prezentować się na mię-
dzynarodowych targach specjalistycznych, 
ale nie przeznaczonych wyłącznie dla „blo-
ku wschodniego", lecz dla tzw. „wszystkich 
liczących się w branży", jak np. na targach 
chemicznych we Frankfurcie, czy targach 
rolnych w Danii i Francji, gdzie będziemy po 
prostu jednym z wielu przedsiębiorstw eu-
ropejskich. Czas najwyższy, aby zaczęto nas 
postrzegać jako Europejczyków i aby uwol-
nić naszą firmę od etykiety Wschodu Euro-
py, co ma raczej pejoratywny wydźwięk re-
klamowy. Myślę tu o kojarzeniu nas z ciągle 
odstającą od Europy subkulturą handlową 
republik byłego Związku Radzieckiego, z 
którymi nadal, niestety jesteśmy utożsamia-
ni. 

Czy można mówić już o korzyściach z 
tegorocznego Ceetexu — otrzymaliśmy po 
zakończeniu imprezy mnóstwo zapytań 
ofertowych z całej Europy, oraz z Bliskiego 
i Dalekiego Wschodu. Już dziś wiadomo, że 
kilka spośród nich zakończy się podpisa-
niem kontraktów, co jest dodatkowym, poza 
zamierzonym a więc reklamą i nawiązaniem 
kontaktów efektem pobytu w Londynie w 
dniach 9—12 maja br. 

Terez przygotowujemy się do Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich, w której to 
imprezie „terminowaliśmy" w roli samo-
dzielnego wystawcy trzy lata temu. MTP 
weszły w harmonogram imprez reklamowo-
-promocyjnych na stałe. A tak nawiasem 
mówiąc organizacja targów MTP jest, przy-
najmniej w moim odczuciu znacznie lepsza 
niż Ceetex '94 organizowany bądź co bądź w 
londyńskim centrum wystawowym przez 
zachodnioeuropejskich profesjonalistów w 
tej branży. Myślę tu o stronie technicznej, 
oprawie plastycznej, pomocy w urządzaniu 
stoisk. A więc nie jest z nami tak całkiem źle, 
są jednak dziedziny, w których możemy po-
wiedzieć, że to robimy po prostu lepiej. 

O czym z satysfakcją uprzejmie donosi: 
I. M. Turza 



EKO BASKI — maj 
Zgodnie z życzeniami naszych Czytelników wyniki pomiarów przedstawiamy w postaci wykresów dla całego miasta 

Gruba kreska pozioma oznacza poziom dopuszczalnej wartości średniej dobowej 

...stosujemy mniej nawozów niż 
zacofane rolniczo Indie. 

Jeżeli nic się nie zmieni już 
wkrótce Polska nie będzie w sta-
nie się wyżywić, ęjdyż na ubogiej 
ziemi nic nie urośnie. 

(Gazeta Wyborcza) 

Drugi rok z rzędu Dział Marke-
tingu wydał specjalistyczny kalen-
darz zawierający informacje o na-
wozach wytwarzanych w ZA „Kę-
dzierzyn" SA. 

Tekst opracowany został w Rolni-
czym Ośrodku Doradztwa w Ło-
siowie. 

Czerwiec '94 

Wytnij — zachowaj 

Kalendarz (azotowy) dla rolników 

RSM — ciekły nawóz saletrzano-mocznikowy 

Jest mieszaniną roztworu saletry amonowej i mocz-
nika o łącznej zawartości azotu od 28 do 32%. 

Zalety RSM: 
* występujący azot w formie amonowej, azotanowej 

i amidowej jest dobrze przyswajany przez rośliny 
uprawne, pobierany jest zarówno przez korzenie jak 
i(pzęści nadziemne, 

* równomierność rozprowadzania i dokładność da-
wkowania azotu na powierzchni pola i łanie roślin, 

* można stosować go łącznie z herbicydami, fungi-
cydami, insektycydami, antywylegaczem, nawozami 

zawierającymi mikroelementy, co obniża koszty za-
biegów, 

* łatwość zmechanizowania prac przeładunko-
wych, magazynowych i transportowych oraz nawo-
żenia. 

Roztwór saletrzano-mocznikowy może być stoso-
wany doglebowo przed siewem oraz pogłównie. 

Zastosowanie 1 kg N w RSM jest o 30—40% tańsze 
od 1 kg N w nawozach stałych. 

RSM to nawóz przyszłości 



Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza (1992—1993) 

Co mówią BASKI? (II) 
(Na podstawie opracowania Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów, Katowice, 
luty 1994). 

Tlenek węgla stężenia dopuszczalne, w 
mikrogramach na metr sześcienny 

A) chwilowe — 5000 
B) średniodobowe —1000 
C) średnioroczne — 120 
Przekroczenie dopuszczalnych stężeń 

chwilowych tlenku węgla zanotowały wszy-
stkie stacje BAŚKI. Częstość przekroczeń 
stężenia B przez stężenia chwilowe na 
wszystkich stacjach BAŚKI jest większa 
niż 15%. Krotność przekroczeń dopusz-
czalnego stężenia średniorocznego na ca-
łym obszarze zmienia się od 5 do 8. 

Z wyników symulacji rozkładów stężeń 
tlenku węgla wynika, że przekroczenie do-
puszczalnych stężeń chwilowych wystąpiło 
na południowy wschód od Grabówki oraz 
w rejonie Blachowni. Jest tam wyraźnie 
notowany napływ dużych stężeń tlenku 
węgla z rejonu północno-zachodniego 
(Zdzieszowice?). Nieco niższe stężenie 
tlenku węgla napływają z kierunku połu-
dniowo-wschodniego. Napływ ten jest no-
towany na wszystkich stacjach BAŚKI co 
wskazuje na oddziaływanie oddalonych 
źródeł emisji. Istotne źródła emisji tlenku 
węgla znajdują się w rejonie Zakładów 
Azotowych oraz w rejonach niskiej zabu-

dowy mieszkaniowej w tym w rejonie Sła-
więcic. 

Ozon, stężenie dopuszczalne (w mikro-
gramach na metr sześcienny) 

A) chwilowe —100 
B) średniodobowe — 30 
C) średnioroczne — brak normy. 
Na wszystkich stacjach BAŚKI zanoto-

wano przekroczenie dopuszczalnego stę-
żenia chwilowego. Częstość występowania 
tych ponadnormatywnych stężeń przekra-
cza 8% czasu w roku. Z analiz histogra-
mów kierunkowych nie można wskazać 
istotnych punktowych źródeł ozonu w ba-
danym rejonie. Emisja ozonu występuje na 
całym obszarze. 

Ten wysoki poziom stężeń jest chara-
kterystyczny dla stanu atmosfery w ostat-
nich latach. Wysokie stężenia ozonu zano-
towano w tak wydawałoby się czystych re-
jonach kraju jak Słowiański Park Narodo-
wy. 

Suma węglowodorów. W celu uporząd-
kowania problemów z kwalifikacją tej gru-
py zanieczyszczeń mierzonych przez BA-
ŚKI, należy zbadać jakie węglowodory są 
mierzone przez instrumenty pomiarowe 
BAŚKI oraz przyjąć odpowiednią normę 
jakości dla mierzonych substancji. Suma 
węglowodorów nie jest objęta polską nor-
mą. Notowane stężenia sumy węglowodo-

rów są wyższe niż stężenia dopuszczalne 
zalecane przez MOSZNiL dla różnych 
grup węglowodorów. 

Węglowodory aromatyczne (w mikro-
gramach na metr sześcienny) 

A) chwilowe —1000 
B) średniodobowe — 300 
C) średnioroczne — 43 
Węglowodory alifatyczne 
A) chwilowe — 3000 
B) średniodobowe —1000 
C) średnioroczne — 820 
Węglowodory (mieszaniny) 
A) chwilowe — 2000 
B) średniodobowe —1000 
C) średnioroczne — 250 
Analizując dostarczone z BAŚKI dane 

pomiarowe stężeń sumy węglowodorów 
odnosi się wrażenie, że pochodzą one ze 
skrajnego zakresu urządzeń pomiarowych. 
Mogą one być obarczone nieznacznym 
błędem. Z tego powodu do wyników po-
miarów stężeń sumy węglowodorów nale-
ży podchodzić z ograniczonym zaufaniem. 

W rankingu najbardziej uciążliwych za-
nieczyszczeń, suma węglowodorów stała 
się głównym zanieczyszczeniem w rejonie 
Kędzierzyna. 

Amoniak (w mikrogramach na metr sze-
ścienny) 

A) chwilowe — 400 

B) średniodobowe — 200 
C) średnioroczne — 51 
Maksymalne stężenia amoniaku były niż-

sze niż dopuszczalne stężenie chwilowe. 
Na podobnie niskim poziomie kształtowa-
ły się stężenia średniodobowe. Stężenia 
średnioroczne na stacjach nigdzie nie 
przekraczają stężeń dopuszczalnych. 

Podsumowanie analizy danych meteo-
rologicznych 

— Nie budzi zastrzeżeń merytorycznych 
lokalizacja stacji bazowej. Wyniki pomia-
rów meteorologicznych są reprezentowa-
ne z punku widzenia przepisów obowiązu-
jących w sieci państwowej. 

— Wyniki obserwacji meteorologicz-
nych są reprezentatywne dla wszystkich 
stacji pomiaru imisji w przypadku badania 
wartości średniorocznych i sezonowych. 

— Opieranie się na wynikach obserwacji 
ze stacji bazowej w przypadku badań chwi-
lowych stężeń zanieczyszczeń jest ograni-
czone do następujących elementów: 

— ciśnienie atmosferyczne, 
— temperatura powietrza (w większości 

przypadków), 
— opad atmosferyczny (w większości 

przypadków), 
— promieniowanie całkowite. 
— Dla prawidłowej analizy chwilowego 

pola zanieczyszczeń konieczne jest wypo-
sażenie stacji imisji w urządzenia do po-
miaru kierunku i prędkości wiatru. 

— Na podstawie dostępnych danych z 
BAŚKI nie jest możliwe wyznaczenie klasy 
stabilności atmosfery dla warunków chwi-
lowych. 

75 lat ruchu zawodowego chemików 
i jego tradycje 

Mija 75 lat od czasu gdy skromnie liczeb-
nie, lecz ożywione ideą walki o robotnicze 
prawa i godność człowieka pracy, grupy 
działaczy Krakowa i Warszawy, Jeziornej i 
Piotrkowa Trybunalskiego, Sosnowca i 
Trzebini, Włocławka i Ćmielowa, Czecho-
wic i Łodzi, Szczakowej i Cieszyna, podjęły 
trud organizowania Związków Zawodo-
wych w przemyśle chemicznym, papierni-
czym, szklarskim i chemicznym. 

Pierwsze organizacje zawodowe chemi-
ków, podobnie jak związkowców innych 
branż, powstawały już na przełomie 
1918/1919 roku. Okres ten charakteryzo-
wał się dużym rozdrobnieniem, jak rów-
nież ścieraniem się poglądów i wpływów 
poszczególnych ugrupowań politycznych 
w tych organizacjach związkowych i cen-
tralach. 

W 1921 r. działało 11 związków zawodo-
wych w fabrykach chemicznych i pokrew-
nych, a do najliczniejszych należały: Zwią-
zek Robotników Przemysłu Chemicznego, 
Centralny Związek Robotników Przemy-
słu Chemicznego, Związek Robotników 
Przemysłu Szklarskiego, Związek Robot-
ników Przemysłu Papierniczego, Chrześci-
jański Związek Robotników Przemysłu 
Chemicznego. W roku 1926 doszło do 
zjednoczenia głównych organizacji związ-
kowych chemików, wcześniej jeszcze przy-
łączyli się do nich papiernicy. 

W końcowych dniach czerwca 1927 r. 
doszło do 1 Zjazdu nowo utworzonego 
Centralnego Związku Robotników Prze-
mysłu Chemicznego, który tworzyły 42 or-
ganizacje liczące ok. 5 tysięcy członków. 

Oprócz centralnego Związku Przemysłu 
Chemicznego przewodziły walce klasy ro-
botniczej pokrewnych branż dwie dalsze 
klasowe organizacje i Związek Robotni-
ków Przemysłu Szklarskiego i utworzony w 
1930 r. z inicjatywy lewicowych działaczy 
ogólnokrajowy Związek Zawodowy Ro-
botników Przemysłu Chemicznego. Jego 
sekretarzem generalnym był Władysław 
Gomułka. 

W 1935 r. doszło do scalenia ruchu związ-
kowego. Z inicjatywą tą wystąpił ZG 
CZRPCh do bratniej organizacji CZRPCh. 
Konsekwencją była konferencja połącze-
niowa tych organizacji 18IX 1935 r. W roku 
1936 ruch zawodowy chemików liczył już 
ponad 10 tysięcy członków zrzeszonych w 
102 organizacjach terenowych. 

W 1938 r. związek przyjął nowy statut i 
przyjął nazwę: Centralny Związek Robot-
ników Przemysłu Chemicznego w Rze-
czypospolitej Polskiej z siedzibą w Krako-
wie. Ostatni zjazd związku przed II wojną 
światową obradował w czerwcu 1939 r. w 
Krakowie. Tam 184 delegatów reprezen-
towało już ponad 30 tys. rzeszę związkow-
ców, zatrudnionych w 252 fabrykach. 

Przedwojenny ruch zawodowy chemi-
ków i pokrewnych cechowała walka o kla-
sowe interesy robotników. Zdecydowanie 
w tej walce przejawiało się poprzez organi-
zowanie wystąpień strajkowych, oto kilka 
przykładów: 

— rok 1920, strajkują robotnicy fabryk 
farmaceutycznych Spiessa i Mater oraz 
kilku innych warszawskich zakładów, fa-
bryki farb chemicznych „Iskra" w Krako-
wie, huty szkła płaskiego. 

— rok 1921, hutnicy szklarni Sczakowa i 
okolicznych zakładów w tym krakowskich, 
Pabianic. 

Te wystąpienia robotnicze w pierwszej po-
łowie lat dwudziestych koncentrowały się na 
obronie praw robotniczych w tym zawiera-
niu umów zbiorowych, w związku z szerzą-
cym się bezrobociem i ograniczaniem czasu 
pracy do średnio 3—4 dni w tygodniu. 

Należy podkreślić, że właśnie klasowy 
ruch chemików zastosował w początku lat 
trzydziestych nowy oręż walki strajkowej 
— strajk okupacyjny, który w międzynaro-
dowym ruchu robotniczym nosił miano 
strajku polskiego. Zastosowano go między 
innymi w hucie szkła „Hortensja", w fabry-
ce fajansu w Chodzieży, a w strzemieszyc -
kim „Stremie" w 1934 r. wystąpienia pra-
cowników poparte zostały przez załogi in-
nych zakładów, a także rolników. 

Przykrym w skutkach działań policji, były 
wystąpienia załogi krakowskiego „Sempe-
ritu" w 1936 r. Słuszne żądanie podwyżki 
płac i poprawy skandalicznych warunków 
pracy, poparte na wniosek krakowskiego 
oddziału C Z R P C H przez robotników 
Krakowa doprowadziły do zorganizowa-
nego przemarszu przez miasto. W wyniku 
walki ulicznej po stronie robotników padło 
10 ofiar i w wielu miastach podjęto akcje 
solidarnościowe. W samych tylko 1937 r. 
związek przeprowadził 144 strajki z czego 
61 okupacyjnych. 

Wynikiem tych i szeregu innych wystą-
pień było między innymi: 

— 8 godzinny dzień pracy i ubezpiecze-
nia chorobowe, 

— postępowy dekret o związkach zawo-
dowych, 

— ustalenie minimum płac, 
— uznanie przedstawicielstwa załogi ja-

ko czynnika współdecydującego o pracy, 
płacy, warunkach bytowych i sprawach za-
trudnienia, 

— podpisanie umowy pomiędzy praco-
dawcami i pracownikami. 

Osiągnięciem ruchu zawodowego tego 
okresu było również zajęcie się związku 
sprawami sportu i kultury robotniczej. 
Wiele oddziałów związku posiadało włas-
ne Domy Robotnicze, w których znajdo-
wały się hale widowiskowe, świetlice, bib-
lioteki. Tam też rozwijały swą działalność 
liczne zespoły artystyczne. 

Omawiając lata przed wybuchem drugiej 
wojny światowej nie sposób pominąć ini-
cjatywy związkowców-chemików wymie-
rzone przeciw groźbie wojny i niemieckiej 
agresji, a także na rzecz zwiększenia ob-
ronności kraju. Dla przykładu: 

— zbierano pieniądze dla walczących re-
publikanów w Hiszpanii i organizowano 
wiece antyfaszystowskie, 

— wspierano środkami fundusz dla emi-
grantów w Czechosłowacji po agresji Nie-
miec na ten kraj, 

— wszystkie oddziały związku gromadzi-
ły środki finansowe na Fundusz Obrony 
Narodowej kupując ze składek związko-
wych i dobrowolnych datków sprzęt woj-
skowy i wyposażenie dla wojska. 

We wrześniu 1939 r. i w czasie okupacji 
wielu działaczy dokumentowało swój pa-
triotyzm na polach walki różnych frontów 
Europy. Byli również członkami formacji 
zbrojnych w kraju, w tym Szarych Szere-
gów, AL, AK, BCH. W obozach koncen-
tracyjnych zginęli pracownicy zakładów 
chemicznych, szklarskich i ceramicznych, 
podobnie w Katyniu śmierć ponieśli ofice-
rowie polscy, dawni chemicy. 

Z tych zachowań i pięknych patriotycz-
nych postaw wywodzi się nasz rodowód, 
spadkobierców klasowego ruchu zawodo-
wego chemików, który zawsze wypełniał 
swą służbę ludziom pracy. 

CHEMICY W POLSCE LUDOWEJ 
Już 22 i 23 lipca 1945 r. w Warszawie 

obradował I powojenny ogólnokrajowy 

Zjazd Związku Zawodowego Pracowni-
ków Przemysłu Chemicznego w Polsce, 
który swym wkładem włączył się w pomna-
żanie osiągnięć Polski Ludowej. 

W październiku 1945 r. podpisano ukła-
dy zbiorowe pracy dla przemysłu chemicz-
nego, szklarskiego i papierniczego. Uregu-
lowane tam zostały sprawy płatnych urlo-
pów wypoczynkowych oraz udogodnienia 
dla młodocianych pracownikow i uczącej 
się młodzieży. Zmienione warunki społe-
czno-polityczne w Polsce Ludowej pozwo-
liły skoncentrować się związkowi na dzia-
łaniach socjalno-bytowych i kulturalnych 
oraz oświacie robotniczej, jak również na 
poprawie warunków pracy. Ze związko-
wych funduszy budowano ośrodki wypo-
czynkowe, obiekty sportowe, placówki 
kulturalne, żłobki i przedszkola, tworzono 
bazę wyżywieniową i leczniczą. Jedynie w 
latach 1965—1980 przekazano na powy-
ższe cele 550 dotacji. Wśród wielu działań 
na rzecz ochrony zdrowia należy podkre-
ślić utworzenie Sanatorium Chorób Za-
wodowych w Dusznikach oraz kolonii 
zdrowotnej w Wieliczce przekształconej 
na Młodzieżowy Ośrodek Sanatoryjny w 
Wieliczce. Wiele obiektów wczasowych, 
ZDK, ogrodów działkowych, obiektów 
sportowych posiada pamiątkowe tablice 
świadczące o udziale ruchu zawodowego 
chemików w ich finansowaniu w budowie i 
modernizacji. 

Dowodem uznania dla osiągnięć ruchu 
zawodowego chemików na rzecz pracow-
nikow tych przemysłów i środowisk było 
ustanowienie święta branżowego „Dnia 
Chemika", którego pierwsze centralne 
uroczystości odbyły się 6 czerwca 1964 
roku w uruchomionych zakładach Włó-
kien Chemicznych „Elana" w Toruniu. 

W 50 rocznice powstania ruchu zawodo-
wego chemików, za zasługi w organizowa-
niu walk klasy robotniczej oraz wkładu w 
wyzwolenie, odbudowę i budowę Polski 
Ludowej, Rada Państwa nadała Związko-
wi Order Sztandaru Pracy I KJasy. 

Wszystkie te dokonania i sukcesy są 
dziełem aktywu działaczy i ofiarnych załóg 
przemysłu chemicznego, szklarskiego i 
ceramicznego. Nowy odrodzony ruch 
związkowy kontynuuje te dobre tradycje 
doceniając i bazując w swej pracy na doty-
chczasowych doświadczeniach chemików, 
szklarzy i ceramików. 

Międzyzakładowy Związek 
Zawodowy ZA „Kędzierzyn" S. A. 

Za Prezydium 
E. Taranowski — Przewodniczący 

Związku 



BANK ŚLĄSKI S.A. 
w Katowicach 

Głos 
z Kongresu 

W dniach 27—29 maja br. obradował w 
Warszawie Kongres Ogólnopolskiego Po-
rozumienia Związków Zawodowych. Azo-
ty reprezentowali: Edmund Taranowski i 
Józef Woźny. 

Poniżej fragmenty wystąpienia J. Wo-
źnego (przypominamy, iż pełni funkcję 
Przewodniczącego Federacji Związków 
Zawodowych Przemysłu Chemicznego, 
Szklarskiego i Ceramicznego). 

Przed nami duża ilość różnych negocja-
cji, szczególnie ważnych dla Związków Za-
wodowych, układów zbiorowych pracy, ne-
gocjowanie gwarancji socjalnych, negocjo-
wanie umowy społecznej oraz nowelizacji 
Kodeksu Pracy. 

Chcę zwrócić uwagą na jedną sprawę, a 
mianowicie: coraz bardziej widoczny jest 
brak partnera do rozwiązywania sporów 
zbiorowych, a w przyszłości do negocjowa-
nia układów zbiorowych pracy, obrony 
miejsc pracy oraz całych środowisk pra-
cowniczych czy branż. 

Uważam, że nadszedł właściwy czas, aby 
rząd poczynił starania o odpowiednie 
umocowanie organizacji pracodawców. 
Organizacja ta winna posiadać odpowied-
nią rangę i powinna zacząć spełniać w Pol-
sce rolę do której została powołana. Na 
dziś odnosimy wrażenie, jakoby rząd bał 
się, iż organizacja ta może nie spełnić tej 
roli. 

Jednym z gorących problemów dyskuto-
wanych w bazie związkowej i nie tylko, jest 
układ polityczny w jakim funkcjonujemy 
oraz posłowanie i skuteczność załatwiania 
w Parlamencie istotnych spraw dla praco-
biorców. Zadawane są też pytania, czy 
koszt polityczny jaki ponosimy, jest ade-
kwatny do załatwianych spraw. Myślę, że 
temat wymaga szerszej dyskusji, natomiast 
wymuszanie określonych zachowań na po-
słach związkowych, może w konsekwencji 
skończyć się tym, czym skończył się Klub 
Parlamentarny Związków Zawodowych 
„Solidarność". Uważamy, iż przyszli kan-
dydaci na posłów i senatorów winni zda-
wać sobie sprawę, iż doba ma 24 godziny, 
a możliwości percepcyjne człowieka są 
określone. Skłonni jesteśmy uznać mandat 
poselski lub senatorski dla przyszłego Sze-
fa OPZZ, natomiast kontrowersje budzą 
fakty, iż całe kierownictwo OPZZ posiada 
mandaty posłów. 

Bank Śląski w Katowicach Oddział w 
Kędzierzynie-Koźlu otwiera i prowa-
dzi oprocentowane rachunki bankowe 
dla osób fizycznych oraz prawnych nie 
będących bankami. 

Wkłady walutowe 
1. Oprocentowanie środków na banko-

wych rachunkach walutowych w skali rocz-

nej wynosi: 
w grupie walut wymienialnych USD, 

ChF 
— płatnych na każde żądanie „A-vista" 

— 2,5% 
— lokaty terminowe 12-miesięczne — 

3,5% 
— lokaty terminowe 24-miesięczne — 

4,0% 
w grupie walut DEM, GBP, FRF, ATS 
— płatnych na każde żądanie „A-vista" 

— 3,5% 
— lokaty terminowe 12-miesięczne — 

5,5% 
— lokaty terminowe 24-miesięczne — 

6,5% 
2. Odsetki od gromadzonych na rachun-

kach walutowych środków naliczane są w 
walucie w jakiej prowadzony jest dany ra-
chunek. 

3. W przypadku rachunków „A-vista" 
należne odsetki dopisywane są do stanu 
środków na koniec roku kalendarzowego. 

4. Odsetki z rachunku walutowych lokat 
terminowych stają się należne po upływie 
wyznaczonego umową terminu. 

Wkłady złotowe 
1. Oprocentowanie środków na rachun-

kach bankowych złotowych w stosunku ro-
cznym wynosi: 

— rachunki bieżące — oszczędnościowe 
płatne na każde żądanie „A-vista" —16% 

dla osób fizycznych (kapitalizacja odse-
tek na koniec roku kalendarzowego) 

— rachunki bankowe bieżące i pomocni-
cze na każde żądanie — 7% 

„A-vista" dla podmiotów gospodarczych 
(bieżące i pomocnicze) (kapitalizacja od-
setek na koniec roku kalendarzowego) 

— lokaty terminowe 3-miesięczne — 
27% 

— lokaty terminowe 6-miesięczne — 
30% 

— lokaty terminowe 12-miesięczne — 
33% 

— lokaty terminowe 24-miesięczne — 
34% 

(odsetki stają się należne po upływie 

okresu umownego) 
— certyfikaty depozytowe 1-miesięczne 

— 18,27% 
— certyfikaty depozytowe 2-miesięczne 

— 21,76% 
— certyfikaty depozytowe 3-miesięczne 

— 27,81% 
(stopa procentowa jest stała przez cały 

okres umowy w wysokości stosowanej 
przez BSK SA w dniu zakupu; ceną obo-
wiązującą przy wykupie certyfikatu jest 
różnica pomiędzy jego wartością nominal-
ną a kwotą należnych odsetek naliczonych 
za okres umowny). 

BSK SA prowadzi również lokaty Pier-
wszego Polskiego Funduszu Powiernicze-
go „PIONIER". 

BSK SA Oddział w Kędziereynie-Koźlu 
umożliwia korzystanie ze skarbca dzienno-
nocnego: 

— opłata za portfele (wykółiane z trwa-
łego tworzywa sztucznego) 100 000,- zł 

— prowizja za korzystanie ze skarbca 
dzienno-nocnego (naliczana od wpłaca-
nych kwot) 0,5% 

Uwaga: Klienci posiadający rachunek w 
BSK SA w Kędzierzynie-Koźłu zwolnieni 
są z opłaty prowizyjnej za korzystanie ze 
skarbca. 

BSK SA w Kędzierzynie-Koźlu udostę-
pnia bezpłatnie Klientom skrytki na kore-
spondencję. 

BSK SA realizuje także sprawnie polece-
nia wypłaty z zagranicy oraz za granicę za 
pośrednictwem swoich korespondentów. 

BSK SA Oddział w Kędzierzynie-Koźlu 
prowadzi także skup oraz sprzedaż dewiz 
związanych z prowadzeniem działalności, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Azoty na 
...Meblach 

W dniach 12—15 kwietnia ZA „Kędzie-
rzyn" SA wzięły udział w pięciodniowych 
Targach Mebli i Wyposażenia Wnętrz w 
Poznaniu. 

Może w pierwszej chwili czytelnicy zdzi-
wią się skąd obecność naszych Zakładów 
na tego typu targach, spieszę więc poinfor-
mować, że na tych Targach oprócz goto-
wych mebli eksponowano wszystko, co do 
ich produkcji niezbędne. 

Azoty oferowały całą gamę produkowa-
nych aminowych żywic klejowych oraz 
utwardzacze. Chociaż kleje to produkt 
niezbyt wdzięczny, jeśli chodzi o jego eks-
pozycję na targowym stoisku, to z pewno-
ścią właśnie ekspozycja naszych Zakładów 
była jedną z ciekawszych w dziale surow-
ców i materiałów dla przemysłu meblar-
skiego i przyciągała wielu zwiedzających. 
A zwiedzającymi byli zarówno zaproszeni 
wcześniej goście, czyli najwięksi krajowi i 
zagraniczni odbiorcy naszych klejów, jak i 
indywidualni odbiorcy niewielkich ilości, 
potencjalni klienci oraz przedstawiciele 
współpracujących z Azotami placówek na-
ukowo-badawczych. Wszyscy goście 
znaleźli partnerów do rozmów, ponieważ 
na Targach obecni byli przez cały czas pra-
cownicy Działu Marketingu, Biura Sprze-
daży, Wydziału Klejów i Formaliny, CLB, 
Zespołu ds. windykacji należności. Roz-
mowy dotyczyły więc zagadnień technolo-
gicznych, handlowych, marketingowych i 
finansowych. Do dyspozycji odwiedzają-
cych nasze stoisko były materiały pisemne, 
dotyczące aminowych żywic klejowych, 
czyli starannie opracowane ulotki infor-
macyjne i foldery. 

Niestety niewiele było czasu na zwiedzanie 
stoisk fabryk mebli, które wystawiały swoje 
najnowsze wzory. A byłoby co zwiedzać, bo 
całe targi meblowe zajmowały 23 000 m" 
wypełnionych meblami mieszkaniowymi, 
biurowymi, sklepowymi i turystycznymi i sa-
ma tylko ekspozycja Sw^rzędzkich Fabryk 
Mebli zajmowała 500 m" (dla porównania 
— nasze stoisko miało 40 m ). 

Kr. Zgórska 

Kino "Chemik" 
— Lipiec 

1—6 — „Na zabójczej ziemi" — prod. 
USA, sensacyjny. 

8—12 — „Raport Pelikana" — prod. 
USA, sensacyjny, w roli głównej: Julia Ro-
berts, Denel Washington. 

14—17 — „Tajemniczy ogród" — prod. 
USA, dramat, reż. Agnieszka Holland. 

14—17 _ „Kalifornia" — prod. USA, 
dramat obyczajowy, w roli głównej: Brad 
Pitt, Juliette Lewis. 

x x x 
24.06—26.06.1994 r. Kino letnie — Mu-

SZIB Koźle 
(W dniach 18.07—17.08.1994 r. kino 

„Chemik" nieczynne). 

Wakacje tuż, tuż. Dlatego w celu ułatwie-
nia zwiedzania dawniej (?!) stolicy Polski 
rozpoczynamy druk małego podglądacza-
-oglądacza Krakowa. 

WAKACYJNY PRZEWODNIK PO 
KRAKOWIE 

Dojazd. Wszystkie drogi prowadzą do 
Rzymu — powiada stare przysłowie. Doty-
czy to również Małego Rzymu, jak nazwa-
no kiedyś Kraków ze względu na dużą ilość 
okazałych kościołów. 

Jeśli wybralibyście drogi żelazne — ra-
dzę unikać połączeń z punktami granicz-
nymi. Aktualnie — z Przemyślem, skąd-
inąd zagłębiem przemysłu (już prawie) faj-
karskiego. Tkkie pociągi żyją intensywnie 
swoim własnym, handlowo-alkoholowym 
życiem, nader niesprzyjającym postron-
nym podróżnym. 

W ogóle — Zachód dopadł nas już w 
kolejnictwie. Nie szybkością i doskonało-
ścią taboru lecz westernowym ryzykiem 
wojaży. Obrzucanie pociągów kamienia-
mi, ostrzeliwanie, napady na pasażerów, 
rabunki, porachunki konkurujących stron, 
wszystko, co znaliśmy dotychczas z kina — 
ma szanse stać się Hvoim udziałem. I Hvo-
jej rodziny. 

Stosunkowo najbezpieczniejsze jest poru-
szanie się głównymi drogami w dobrze uz-
brojonych kolumnach. Minowanie nie stało 
się jeszcze obyczajem regulujących między 
sobą rachunki ani zabawą podrostków. 

Komunikacja miejska. Jak w innych 
miejscowościach posiadających centrum 
— w nim się skupia a im dalej — tym 
rzadsza. Porusza się stadami. Pasażerowie 
chętnie udzielają (na ogół prawdziwych) 
informacji o sposobie dojazdu i przystan-
ku, na którym wysiąść. Przezornie jednak 
— pytać starszych. Jeśli już młodszego, to 
odbywającego drogę samotnie. 

Pasażerowie i obsługa bywają nerwowi. 
Czasem gronko młodych wyrzuci tramwa-
jarkę z wozu w biegu, częściej tramwajarz 
pobije mniej groźnie wyglądającego pasaże-
ra. Najsprawniej biją kontrolerzy biletów. 
Działają zespołowo. Na pomoc pasażerów 
nie należy liczyć. Każdemu solidarnie do-
wiodą, że jedzie bez ważnego biletu. A kole-
gium jest postpeerelowskim tworem, pod-
wyższającym w majestacie prawa karę. 

Komunikacja prywatna. Mikrobusy by-
łyby sprawną i stosunkowo niedrogą ko-
munikacją, gdyby można się było połapać 
dokąd, którędy jadą. Zatrzymują się chęt-
nie pomiędzy przystankami — jeśli znaki 
drogowe pozwalają. A zdarza się to rzadko 
i trzeba być w oznakowaniu ulicy obezna-
ny. 

Taksówki na dworcu — wiadomo — po-
lują bez skrupułów na przyjezndych. Nocą 
mafia ogarnia większe postoje w centrum. 
Wszystkie radio-taxi jeżdżą wyraźnie ta-
niej, po uzgodnionej między sobą cenie, 
więc opowieści o zdrowej konkurencji na-

leży i w tym przypadku między bajki wło-
żyć. Jest ich kilkanaście a mogłaby być jed-
na firma. Piszący te słowa korzysta z LAJ-
KONIKA, 67-35-35. Mają trudny numer 
— więc łatwiej się dodzwonić i pasażera 
więcej cenią. Taksówki wezwane telefoni-
cznie stosują niższą taksę niż brane z ulicy. 
Za dojazd nie liczą. 

Noclegi. Hotele są naturalnie drogie dla 
zwykłego turysty. Tańszy jest Dom Turysty 
(blisko dworców PKP i PKS), lecz zwykle 
przepełniony i hałaśliwy. Najtańsze (ca 
150 000,-) łóżka w kilkuosobowy „poko-
jach gościnnych" różnych instytucji. Adre-
sy uzyskiwać od znajomych wcześniej. Naj-
skromniej liczące nie zbierają dość fundu-
szy na łatwo dostrzegalną reklamę. W 
okresie wakacji wiele domów studenckich 
wynajmuje pokoje. Jeśli nie jesteś zmo-
toryzowany — sprawdź w jakiej odległości 
od centrum mieści się hotel. Bywają sto-
sunkowo bliskie. Jeśli jesteś — przeczytaj 
uważnie następny odcinek wakacyjnego 
przewodnika. 

Wyżywienie. Lokale w centrum — jak 
łatwo sobie wyobrazić — droższe, lecz (co 
już wymaga wyobraźni lub doświadczeń) 
wcale niekoniecznie tylekroć smaczniej 
podają co liczą. Dalej od centrum z reguły 
(ale są liczne wyjątki!) taniej liczą i gorzej 
podają. Wystarczy jednak o rzut kamie-
niem od Rynku zejść z turystycznej trasy w 
cichą przeczniczkę, na podwórko, do piw-
nic — by zjeść wcale smacznie i tanio. Jak 
w wielkim świecie. Tylko kuchnia chińska 
nie należy do tanich, jak gdzie indziej. 

c.d.n. 
Janusz Terakowski 

Wrastanie banku 

HEJ! 
O D KRAKOWA 

PISZĘ 



Biełgorod też bliżej? 
Na zaproszenie władz Kędzierzyna-Ko-

źla, podczas Dni Miasta '94 przebywała u 
nas grupa Rosjan z Biełgorodu. 

Biełgorod, miasto położone w południo-
wo-zachodniej części Rosji, w odległości 
około 80 km od ukraińskiego Harkiva (w 
polskiej tradycji — Charków) w ubiegłym 
roku świętowało tysiąclecie założenia gro-
du przez księcia Rusi Kijowskiej Włodzi-
mierza. Współczesny Biełgorod, to kilku-
settysięczna stolica obłasti (wojewódz-
twa), w którym, podobnie jak u nas, zlo-
kalizowany jest przemysł chemiczny i 
maszynowy, liczne placówki kultury i sztu-
ki. 

W grupie gości z Biełgorodu znajdowali 
się ludzie kultury i sztuki, twórcy ludowi, 
pedagodzy i tancerze. Sponsorem ich przy-
jazdu była biełgorodzka fundacja kultury. 
Kierownikiem grupy była Pani Raja Friso-
wa — zaprzyjaźniona już wcześniej z wie-
loma mieszkańcami naszego miasta. 

Wśród gości z Biełgorodu był poeta Wła-
dimir Mołczanow, członek Związku Litera-
tów Rosji, autor kilkuset wierszy i poema-
tów, twórca wielu utworów muzycznych, do 
których napisał teksty oraz melodie a wyko-
nuje je sam m.in. przy dźwiękach akordeo-
nu. 

Podczas wernisażu, zorganizowanego w 
kozielskim Domu Kultury, zaprezentowa-
na została grafika i ceramika biełgorodz-

kich artystów W. Legiezy, J. Agafonowa i 
W. Aksjonowa. Wśród ich prac można by-
ło podziwiać m.in. sympatyczne koziołki, 
nawiązujące do naszej legendy kozielskiej. 
Nasi miejscy znawcy sztuki podziwiali 
wspaniałą grafikę W. Legiezy, który jest 
twórcą m.in. pięknych witraży do budowa-
nych cerkwi i kościołów. 

Podczas TUrnieju Tańca Towarzyskiego 
zaprezentował się Zespół Tańca Towarzy-
skiego RYTM z Biełgorodu. Zdaniem na-
szych kozielskich koneserów występy 
RYTMU były rewelacyjne. 

Wśród biełgorodczan byli choreografo-
wic-pedagodzy — potencjalni kandydaci 
do prowadzenia kursów tańca towarzy-
skiego podczas np. obozów czy kolonii dla 
dzieci. W węższym gronie prezentowali 
również polskie tańce — kujawiaka, ma-
zurka, polkę i inne. 

Artysta-fotografik W. Sobrowin w ciągu 
kilku dni utrwalał na taśmie filmowej obie-
kty, które na zdjęciach w prasie lokalnej i 
centralnej opatrzy wspólnym tytułem: 
„Święte miejsca Polaków". Na zdjęciach 
znajdą się: Klasztor na Górze św. Anny, 
wnętrza Kaplicy Zygmuntowskiej na Wa-
welu, Kaplica Matki Boskiej Jasnogór-
skiej, ale także liczne u nas, przydrożne 
krzyże i kapliczki. 

Jasną Górę i Kraków goście z Biełgoro-
du pragnęli zwiedzić jako polskie sanktu-

aria narodowe. Po Klasztorze na Jasnej 
Górze oprowadzała ich pani, która przeży-
ła stalinowskie łagry dla internowanych ze 
wschodnich rubieży Polaków po 17 wrześ-
nia 1939 r. Przy Pomniku Ofiar Sowiec-
kich Łagrów, usytuowanym na terenie 
Klasztoru Jasnogórskiego, biełgorodcza-
nie byli do głębi wstrząśnięci. Zwiedzili też 
skarbiec klasztorny. Jedna z Pań wyraziła 
wtedy swój zachwyt słowami: „Widziałam 
już wiele w różnych krajach, ale nie przy-
puszczałam, że u sąsiadów są takie cuda!". 

Na Wawelu oraz podczas zwiedzania 
Krakowa goście zauroczeni byli zabytkami 
tej pradawnej stolicy Polski, naszym sza-
cunkiem do historii ojczystej oraz piety-
zmem pielęgnowania dzieł sztuki. 

Goście przyjęci zostali przez prezydentów 
naszego miasta, którzy wyrażali satysfakcję 
z możliwości kontaktów z reprezentantami 
życia kulturalnego Biełgorodu. Rysują się 
także perspektywy współpracy zakładów 
przemysłowych Kędzierzyna-Kaźla i Biełgoro-
du. 

Wydaje się, że biełgorodczanie także za-
biegać będą o wzajemnie korzystne konta-
kty, z naszym miastem, tym bardziej, że 
także z satysfakcją wyrażali się o gościnno-
ści, z jaką spotkali się ze strony władz i 
mieszkańców grodu Kędzierzyńsko-Ko-
zielskiego. 

Po naszej stronie nadzieja we Władzach 
Miasta właśnie na to, że kontynuować bę-
dą zainaugurowaną współpracę z Rosjana-
mi z Biełgorodu. 

Czy Biełgorod także będzie bliżej Kę-
dzierzyna-Koźla? 

Stanisław Śmigielski 

1994 — Międzynarodowy Rok Rodziny 
(Według kalendarza chińskiego — Rok Psa) 

Rodzina w Chinach 
Socjologowie nazywają tradycyjne społe-

czeństwo chińskie — rodzinnym. Rodzina 
Konfucjusza, wielkiego filozofa starożyt-
nych Chin, trwa do współczesnego, niemal 
80 pokolenia. W Chinach obowiązuje tra-
dycyjny kult rodziców. Uczyniono w histo-
rii wszystko co możliwe aby kontynuować 
życie rodzinnych klanów bez perturbacji. 
W starożytności największą karą było w 
Chinach „uśmiercenie spowinowaconego 
rodzeństwa", której groźba i stosowanie 
wpłynęły na kształtowanie kultu idei przy-
należności jednostki do życia w rodzinie. 

Zasadniczym aspektem, który umożliwia 
spokojną egzystencję wielkiej rodziny, jest 
siła jej morale. Moralność stała się nie tylko 
tradycją, ale również inspiracją ze strony 

cesarz natomiast jest ich reprezentantem 
Nieba. Z tego właśnie względu kolejni ce-
sarzowie zachęcali do przestrzegania za-
sad „sziau". Konfucjonizm uczył; „Najwię-
kszym występkiem wobec „sziau" jest brak 
potomstwa". Dlatego mówiąc o potomku, 
właściwie zawsze chodziło o syna. Aby 
dbać o rozwój rodziny Chińczycy preferują 
wielu synów w rodzinie i z tego m.in. wzglę-
du posiadają dziś spadek po przeszłości w 
postaci miliardowego społeczeństwa. Za-
dziwiające natomiast jest, że właściwie 
wbrew tej tradycji Chiny osiągnęły znaczą-
ce rezultaty w procesie ograniczania li-
czebności urodzeń. Obecnie każda chiń-
ska rodzina ma przeważnie tylko jedno 
dziecko. Socjologowie wskazują również 

rządzących. Dla przykładu — dziewięcio-
pokolcniowa rodzina dynastii Song była 
gloryfikowana także za czasów dynastii 
Iang, a przywódca Imperium Chińskiego z 
dynastii Song — o nazwisku 'Bjzong naka-
zywał wręcz przekazywanie określonej ilo-
ści subwencjonowanego zboża na rzecz 
modelowych, wielopokoleniowych rodzin. 

Jądro moralności rodzinnej nazywane 
jest w Chinach — „sziau", które to pojęcie 
trudno jest oddać w innych językach jed-
nym słowem. Jego znaczenie można objaś-
nić jako „pietyzm potomków wobec rodzi-
ców, dziadków, praprzodków". Konfucjo-
nizm zakładał, że lojalność wobec ojczyzny i 
cesarzy wywodzi się właśnie z zasad moral-
ności „sziau", gdyż wszyscy zmarli pra-
przodkowie połączyli się w Niebie, ziemski 

na zjawisko niechęci zamieszkiwania no-
wych małżonków z rodzicami. 

Ciągle jednak autorytety chwalą rodzinę, 
głównie jako bazę moralności społeczeń-
stwa. Chociaż moralność feudalistyczna 
generalnie wyszła z mody, nie brakuje cią-
gle zwolenników przestrzegania jej wielu 
pozytywnych aspektów, które podziwiali 
już Leibnitz i Voltaire. Na bazie tejże 
konfucjonistyczncj moralności obowiązu-
je zasada: „Szanuj rodziców innych ludzi, 
tak jak rodziców własnych". 

Przestrzeganie w społeczeństwie chiń-
skim tej zasady powoduje, że osoby starsze 
są szanowane zarówno przez swe własne 
rodziny jak również przez całe współczes-
ne społeczeństwo chińskie. 

Stanisław Śmigielski 

(Dokończenie ze str. 4) 

I jeszcze jedno. Wytrawni fajczar/.e 
wytrzepujący popiół wiedzą, jak mało 
zostaje go na dnie. Czy tak dokładnie 
wypalił się tytoń? lylko w części. Zależy 
to oczywiście od jakości tytoniu i jego 
konsystencji. Zbyt wyschnięte, drobniej 
krojone lub pokruszone i podlejsze tyto-
nie wypalają się jak sianko. W jednym i 
drugim przypadku najbardziej pylista 
część popiołu, non stop rozdrabniana 
ubijaczem, porywana bywa ze strumie-
niem dymu. lylko nader delikatne pyka-
nie ten ciąg pomniejsza i proceder zwal-
nia. 

To może być jedną z tajemnic rekor-
dów długiego palenia. Nie tylko pali się 
tytoń, ale i żarzy się żar. Znały to nasze 
babcie i prababcie. Węgiel w piecu spa-
lał się w miarę szybko. Umiejętnie pod-
trzymywany żar dopiero dawał ciepło. 
Długie palenic polega na sztuce powta-
rzania tego procesu warstwami. Możli-
wie wielu, maksymalnie długo. 

Nie tylko wycieki smółki z ustnika, 
ale i (przypuszczalnie^ pył popiołu, 
szczypią w język począt Kujących, mało 
wprawnych palaczy. Dlatego też: 

4. Polecam palenie mniejszych fajek, 
szczególnie w ciągu dnia, gdy nic zasia-
damy do sjesty specjalnie, na luzie. 

5. S t a n o w c z o za lecam de l ika tne , 
s p o k o j n e pykanie fajki . Nawet gdy 
przygasa. Strumień powietrza można 
wyostrzyć w palenisku (nie zwiększa-
jąc znacznie ciągu w kanalikach dy-
m n y c h ) u m i e j ę t n i e p r z y s ł a n i a j ą c 
otwór główki. 

Można kciukiem, choć nic polecani. 
Powoduje podobnie jak u palaczy pa-
pierosów bez filtra t rudne do zmycia 
zażółccnie, a po pewnym czasic trwałe 
rogowacenie opuszka palca. Można 
pudełkiem zapałek, czego też nic po-
lecam. Pudełko się rozgrzewa, czasem 
zatli i o niemiły wypadek do życzliwego 
d o r a d c y m o ż e c i e c z u ć p r e t e n s j e . 
Rzadko się zdarza by pudełko się zatli-
ło. I w tym sęk. Nic mamy zakodowa-
ne j ani wyćwiczonej wys ta rcza jąco 
szybkiej reakcji. 

Jeśl i pal imy mnie j szą f a j eczkę o 
mniejszej średnicy otworu — kołnierz 

Władimir Mołczanow 
x x x 

Przeżyte dni, prześnione sny. 
Zapominamy bardzo szybko. 
Bledną też lata, choćby iskry. 
Ale zachować je w pamięci chciej. 

Zrozum, jak w życiu ważnym jest 
Pamiętać lata te i miasta. 
... Będących kiedyś tu i tam 
Pociągnie znów w odległe strony. 

Szebekino, 6 marca 1968 
(Z tomiku poezji W. Mołczanowa, Prze-

biśniegi, Biełgorod: Wyd. „Wiezielica" 
1992). 

(meta lowego) ubijacza (lub s topka 
drewnianego) mogą regulować stru-
mień powietrza wyostrzając go i kieru-
jąc w potrzebną stronę. 

To może być (a dzięki „Kalumetowi" 
już nie jest) kolejną tajemnicą rekor-
dów długiego pykania. Ubijacz, wbrew 
zmyłkowei nazwie, służyć może nie 
tylko do ubijania. 

I jeszcze jedno: 
6. Nie zachęcam do podpalania przy-

gaszonej fajki. 
Tytoń może się nie zająć od jednej 

zapałki, czy kłapnięcia zapalniczką. 
Poprawiać oczywiście można, wyrów-
nu jąc ubijaczcm powierzchnię tyto-
niu, który zwykle „wstaje" w trakcie 
zapalania. Szczególnie — grubiej sie-
kany bądź targany. Nic zachęcam do 
ponownego zapalania wygaśniętej faj-
ki. Gdy tytoń z wierzchu jest już pokry-
ty popiołem. W stosunkowo wielkich 
fajach można popiół z wierzchu ze-
skrobać i wytrzepać, gdy nie wypalił się 
do połowy. Grzegorz Sieczkowski (nie 
czyniąc zastrzeżeń) pisze: Jeśli tytoń 
wygaśnie, należy go usunąć niezbędni-
kiem i rozpalić fajkę ponownie. Pisze 
w zgodzie z literaturą, tradycją i oby-
czajami. Chapeau bas! 

Ja —jeśl i mamy czym rajkę napełnić 
ponownie (a tym bardziej gdy mamy 
ich kilka do dyspozycji, co jest kardy-
nalną zasadą szanującego się fajcza-
rza) — nic bardzo rozumiem takie 
„oszczędności". Osobną (na inną oka-
zję) sprawą jest fakt, że inaczej smaku-
je tytoń w rozpalanej fajce, inaczej (co 
przy dobrych tytoniach często oznacza 
— lepiej), gdy się fajka rozgrzeje. 

W miarę tylko szanujący się palacz 
papierosów, od k tórego to fajczarz 
czuje się lepszy — nie podpala peta. 
Jeśli nic musi. Od ognia rozżarza się 
popiół, za jmuje żużel i niedopałki ty-
toniu. Jakie to nieurokliwe — przy pa-
pierosie czuć wyraźnie. A fajczarskie 
podniebienie jest pono wrażliwsze, 
lak naprawdę — nieumiejętnie palą-

cym szybko rogowaciejc. 
Aby już skończyć z siedmioma grze-

chami głównymi fajczarza — gorąca 
prośba: 

7. Oduczmy się odruchowego ssania 
wygaszonej Kijki. 

fij należałoby przytoczyć to, co pisa-
łem już o popiele. Niepotrzebnie też 
obciążamy wargi, zęby a biedny język 
przepotwarzamy w ozór cielęcy. 

MOJA FAJA 


