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W roku, w którym dzieją się rzeczy nadzwyczajne 
a niespotykane poświęcenie

i poszukiwanie z pasją nowych rozwiązań 
stały się codziennością

życzymy radosnych i spokojnych, pełnych ciepła 
Świąt Bożego Narodzenia

Wielu budujących myśli,
energii do sprostania wyzwaniom 
oraz niewyczerpanych pokładów 

optymizmu i zdrowia
w Nowym Roku 2021!

Dyrekcja i Pracownicy 

Sieci Badawczej Łukasiewicz
Instytutu Metali Nieżelaznych 

w Gliwicach

Drodzy Przyjaciele 
Koleżanki i Koledzy

Pracownicy Zakładów 
Przemysłu Metali Nieżelaznych 

z okazji  Świąt Bożego Narodzenia
składamy serdeczne życzenia

szczęścia, a przede wszystkim zdrowia
odpoczynku od trudu dnia codziennego,

a w Nowym 2021 roku powodzenia   
w realizacji przedsięwzięć  dla dobra naszego przemysłu

Dziękujemy za  zaufanie i współpracę
 z nadzieją na jej zacieśnienie 

Dziękujemy za kolejny rok wspólnej pracy
na rzecz przemysłu w Polsce

Bóg się rodzi, 
         noc truchleje…. Drodzy Państwo!

    
          Święta Bożego Narodzenia zawsze rozpalają w nas wszystkich ducha optymizmu i nadziei na nowe,
 lepsze jutro. Ten optymizm jest nam szczególnie teraz potrzebny. Odrzućmy smutek i zwątpienie 
i nie pozbawiajmy się ufności w to, że świata nie da się pokonać.

Zdrowych, wesołych i szczególnie rodzinnych 

Świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego Nowego - 2021 Roku 

życzą władze i cała społeczność akademicka 
Wydziału Metali Nieżelaznych AGH

Beata Smyrak

Prodziekan ds.
Współpracy i Rozwoju

Remigiusz Kowalik

Prodziekan ds.
Nauki

Tadeusz Knych

Dziekan

Beata Leszczyńska-Madej

Prodziekan ds.Kształcenia 
i Studenckich

 
Zarząd i pracownicy

Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

Zdrowych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia.

Niech Nowy Rok przyniesie 
nam szczęście i pomyślność 

a wiara codziennie dodaje energii 
i sił do tworzenia 

oraz realizacji nowych pomysłów.

Wesołych Świąt
oraz Szczęśliwego Nowego Roku

rodzy Czytelnicy 

W tym trudnym czasie 
przedłużającej się pandemii

z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
składamy 

najserdeczniejsze życzenia
zdrowia , pogody ducha i wytchnienia.

W pędzie dnia codziennego... W zgiełku obowiązków... 
Pamiętajmy o tym, co najważniejsze... 

Czego nie da się cofnąć...
Spójrzmy na świat i ludzi pełniejszym wzrokiem
i zastanówmy się nad wspólnymi dokonaniami 

i przyszłością.

Zespół redakcyjny 
„Magazynu Hutniczego”

D i Przyjaciele!

Z okazji nadchodzących 

Świąt Bożego Narodzenia
Zarząd oraz Pracownicy

Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej 

składają 
najlepsze życzenia wielu radosnych i ciepłych chwil

odpoczynku przy rodzinnym stole
oraz pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym w Nowy Roku

Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu

IGMNiR

wszystkim Członkom i Partnerom 
Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu

Naszym Sympatykom i Przyjaciołom z branży

życzymy 
aby ten szczególny czas upływał w rodzinnej atmosferze, 

wzajemnej życzliwości i przede wszystkim zdrowiu

a Nowy 2022 Rok przyniósł  szczęście 
i spełnił pokładane w nim nadzieje zawodowe i osobiste.

 

              Bogusław Ochab                   
                            Przewodniczący Rady Izby

Kazimierz Poznański

Prezes Zarządu IGMNiR  

Z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia

i u progu Nowego 2022 Roku
Pracownikom Hut i Spółek, Kadrze Kierowniczej

życzę 

 zdrowych, pełnych radości świątecznych dni 
wytrwałości w działalności hutniczej  

 sukcesów zawodowych, utrzymania koniunktury 
oraz wszelkiej  pomyślności osobistej

Andrzej Węglarz
Prezes Zarządu

Związku Pracodawców 
Przemysłu Hutniczego

DWUTYGODNIK SPOŁECZNO-ZAWODOWY PRACOWNIKÓW HUTNICTWA ŻELAZA I STALI
PRZEMYSŁY METALI NIEŻELAZNYCH, KOKSOWNICTWA,ODLEWNICTWA

MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH  I BRANŻY METALOWEJ

 życzenia cudownych chwil 
spędzonych w gronie Najbliższych
rodzinnego ciepła i odpoczynku 
od hutniczego  trudu 

oraz nadziei, że ten nadchodzący 2020 Rok 

będzie lepszy dla branży i przyniesie 
oczekiwane rozwiązania 
dla dobra przemysłu w Polsce

Hutnikom 

K ierownictwom i Pracownikom

zakładów sektora stalowego
a w szczególności 

dąbrowskiego Oddziału 
ArcelorMittal Poland

Członkom  
naszego Stowarzyszenia

i Ich Rodzinom

składam życzenia 
spokojnych

pogodnych i radosnych 

Świąt 
Bożego Narodzenia

oraz dużo zdrowia  
i wszelakiej pomyślności

a także sukcesów 
w pracy zawodowej 

 w Nowym 2022 Roku

Włodzimierz Bednarski

Prezes Zarządu
Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów 

i Techników Przemysłu Hutniczego 
w Dąbrowie Górniczej

W tych wyjątkowych dniach składamy Państwu
najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, szczęścia, rodzinnego ciepła 
 sukcesów zawodowych

a także realizacji własnych pasji 
oraz nadziei na lepsze jutro

Nadchodzące Święta 
Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości 

oraz refleksji dotyczących minionego okresu
a także planów na Nowy Rok

Pracownicy i Dyrekcja 

Sieci Badawczej Łukasiewicz
Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach

Wesołych Świąt!
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

składamy Naszym Partnerom,

Koleżankom i Kolegom 

z branży metali nieżelaznych

serdeczne życzenia szczęścia, a przede wszystkim zdrowia,

odpoczynku od trudu dnia codziennego,

a w Nowym 2022 Roku powodzenia 

w realizacji przedsięwzięć dla dobra naszego przemysłu.

Dyrekcja i Pracownicy

Łukasiewicz - Instytutu Metali Nieżelaznych


