
















PREZES
WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Adam Mirek

Pan

Prof, dr hab. int Stanisław Prusek

Naczelny Dyrektor

Głównego Instytutu Górnictwa

Z okazji górniczego święta Kierownictwu oraz wszystkim pracownikom Głównego 

Instytutu Górnictwa pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia.

DIa górników, organów nadzoru górniczego, a także instytutów badawczych 

związanych z górnictwem. Barbórka jest dniem o szczególnie uroczystym charakterze. 

Te piękne obchody co roku skłaniają nas do refleksji nad trudem stanu górniczego. 

Są również okazją do wzmocnienia więzi łączących wszystkich, którym los polskiego 

górnictwa jest szczególnie bliski.

W tym uroczystym dniu życzę Państwu wszelkiej pomyślności, dalszych znaczących 

dokonań badawczych oraz satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym.

Katowice, listopad 2018 r.
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Katowice, Barbórka 2018 r.

Szanowny Pan 
Profesor dr hab. inż.
Stanisław PRUSEK 
Naczelny Dyrektor 
Głównego Instytutu Górnictwa

Z okazji Święta Górniczego - tradycyjnej „Barbórki" - proszę przyjąć 

od kierownictwa i pracowników katowickiego Oddziału Agencji Rozwoju 

Przemysłu 5.A. życzenia zdrowia, rodzinnego szczęścia i wszelkiej osobistej 

pomyślności, a przede wszystkim efektywnej i spokojnej pracy.

Doceniając dotychczasowe wieloletnie zaangażowanie oraz fachowość, 

przy dogłębnej znajomości zagadnień i realiów górnictwa, rtowoczesnych metod 

zarządzania, potencjału i warsztatu naukowego oraz kwalifikacji pracowników, 

gratulujemy Dyrekcji oraz Pracownikom Głównego Instytutu Górnictwa 

ich osiągnięć, życząc by praca, którą wykonujecie zawsze była tak wysoko 

ceniona jak na to zasługuje.

Jesteśmy bardzo dumni, iż możemy współpracować już od ponad dekady 

z tak szanowanym partnerem naukowym, jakim jest Główny Instytut Górnictwa.

Niech praca, którą wykonujecie nadal przynosi wymierne rezultaty, 
szeroko rozumiane górnicze szczęście niech nigdy Was nie opuszcza, a Święta 

Barbara opiekunka Braci Górniczej, zapewnia Wam poczucie bezpieczeństwa.

komfortu życiowego i pewności dnia jutrzejszego.

Z górniczym pozdrowieniem „Szczęść Boże 

Mirosław Skibskimmstaw skids

jk.
Dyrektor ARP S.A. Oddział Katowice
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Sz. Pan
prof, dr hab. inż. Stanisław Prusek 

Dyrektor Głównego Instytutu Górniczego

Szanowny Panie Dyrektorze,

z okazji Dnia święte] Barbary składam na Pana ręce życzenia wszelkie] pomyślności, zdrowia 
i satysfakcji z wykonywanych zadań dla wszystkich Pracowników Głównego Instytutu 

Górniczego.

W tym uroczystym dniu przesyłam również podziękowania za Państwa wysiłek 

na rzecz polskiego górnictwa. Jestem głęboko przekonany, że nasza wspólna praca 

i codzienny trud przyniosą rozwój dla tej branży i podkreślą jej istotne miejsce w krajowej 
gospodarce. Tym bardziej proszę przyjąć wyrazy szacunku dla Państwa działań.

Niech św. Barbara przyniesie wszystkim Pracownikom związanym z górnictwem 

oraz ich Rodzinom poczucie bezpieczeństwa, zawodowej stabilności i spokojnego jutra.

Z górniczym pozdrowieniem „Szczęść Boże”!

Mirosław Bendzers 

Prezes Zarządu FAMUR SA
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