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Dzień Dobry, 
Nowy górNik

Jestem 
optymistą
Chwała wojewodzie – mówi 
Dariusz Potyrała, lider 
Związku Zawodowego Gór-
ników w Polsce w Kompanii 
Węglowej .
 strona 3

Gaz i skały 
zetrą cię  
na proch

Widok stumetrowej kawerny 
nauczył mnie szacunku dla 
natury – mówi Grzegorz 
Płaczek, naczelny inżynier 
KWK Zofiówka.
 strona 6-7

Dominik Kolorz, szef górniczej Solidarności, chce wszystkie spółki węglowe wrzucić do jednego 
wora. W ten sposób powstałby gigantyczny koncern. Trzeba połączyć ze sobą spółki węglowe, 

jeszcze nie jest za późno – powiedział dla portalu wnp.pl. Twierdzi, że to zdanie górniczych 
związków. Jakich górniczych związków? Czy Dominik Kolorz został rzecznikiem wszystkich 

związków? – pyta Zenon Dąbrowski, przewodniczący ZZG JSW SA Borynia.

więcej Na s. 2

DomiNik kolorz: Chcę jednej firmy węglowej

Jastrzębska do wora

JS
W

 S
A

r e K l A m A

Szanowni Czytelnicy, 
Oficyna Wydawnicza Górnik 
oddaje w Wasze ręce pierwszy 
numer dwutygodnika „Nowy 
Górnik”. 

Serdecznie dziękujemy 
naszym Czytelnikom, którzy 
zostali z nami i zaprenume-
rowali „Nowego Górnika” . 
Tytuł pisma nie jest przypad-
kowy. W polskim górnictwie 
i jego otoczeniu zachodzą 
zmiany, które jeszcze rok 
temu wydawały się niemożli-
we. Pragniemy te zmiany opi-
sywać, a z łamów „Nowego 
Górnika” uczynić platformę 
wymiany poglądów na tema-
ty najistotniejsze dla branży 
górniczej. 

Hanna KrzyżowsKa 
i zespół redaKcyJny 
oficyny wydawniczeJ 
GórniK
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b e z  f a j r a n t u

Komentuje 
Zenon Dąbrowski

Nie przyłączajcie 
JSW do Kompanii
N ie mogę zrozumieć, co się stało Dominikowi 

Kolorzowi, szefowi górniczej Solidarności, że 
z uporem godnym lepszej sprawy zaczął lansować 
pomysł stworzenia jednego wielkiego koncernu 
węglowego i włączenia JSW SA do Kompanii 
Węglowej. Trzeba połączyć ze sobą spółki węglowe, 
jeszcze nie jest za późno – powiedział dla portalu 
wnp.pl. Twierdzi, że to zdanie górniczych związków. 
Jakich górniczych związków? Czy Dominik Kolorz 
został rzecznikiem wszystkich związków? Ja Kolorza 
nie mianowałem rzecznikiem swojego związku i z tego 
co wiem nie dostał też nominacji od Pawła Kołodzieja 
na tę funkcję w Federacji Związków Zawodowych 
Górników JSW SA. 

D ominik najwyraźniej straszy. Dla wnp.pl mówi, 
że inaczej dojdzie do wyniszczającej konkurencji 

między polskimi spółkami węglowymi. Uważa, że 
również Jastrzębska Spółka Węglowa, produkująca 
głównie węgiel koksowy, powinna się znaleźć 
w jednym organizmie grupującym Kompanię Węglową, 
Katowicki Holding Węglowy i właśnie Jastrzębską 
Spółkę Węglową. Otóż informuję, że ja nie chcę, aby 
moja firma została włączona do Kompanii Węglowej. 
Jak koledzy z Katowickiego Holdingu Węglowego chcą 
do Kompanii, to niech idą. Nie chcę też, żeby Dominik 
Kolorz opowiadał o swoich koncepcjach w zimne 
deszczowe dni powołując się na Związek Zawodowy 
Górników Borynia i na FZZG JSW SA. 
Chcę natomiast poinformować, że wysłałem do 
zarządu JSW SA i do FZZG JSW SA stanowisko, 
w którym związek Borynia informuje o swoim zdaniu 
na ten temat. Oto pełna treść tego stanowiska:

U ważamy, że utworzenie jednej grupy kapitałowej 
z istniejących trzech spółek węglowych nie ma 

uzasadnienia ekonomicznego. Spółka JSW SA skupia 
kopalnie, które przede wszystkim wydobywają węgiel 
koksowy. W związku z tym jest nastawiona na innych 
odbiorców niż pozostałe spółki, które wydobywają 
węgiel energetyczny. Rynek węgla koksowego 
i koksu jest zupełnie innym rynkiem niż rynek węgla 
energetycznego. Z tych powodów sprzeciwiamy 
się powoływaniu jednej grupy węglowej, do której 
weszłaby JSW SA.
1. Dobra sytuacja finansowa JSW SA nie jest aż tak 
dobra, aby wesprzeć finansowo pozostałe spółki, 
które mają poważne trudności finansowe. Setki 
milionów złotych przeterminowanych zobowiązań, 
kłopoty inwestycyjne, utrata około jednej czwartej 
rynku węgla energetycznego w Polsce i utrata 
rynków zagranicznych przez te spółki nie pozwala 
mieć nadziei na wykorzystanie ich potencjału. Obie 
spółki (KHW i KW) zatrudniają ponad 80 tysięcy 
osób. JSW SA nie będzie w stanie zapewnić im płac. 
Dlatego sprzeciwiamy się łączeniu z innymi spółkami 
węglowymi.
2. JSW SA ma opracowany i zatwierdzony plan rozwoju 
i ten plan powinien być podstawą do jakichkolwiek 
rozważań związanych z przyszłością naszej spółki. 
3. Polskie górnictwo funkcjonuje w oparciu o strategię 
dla branży górniczej, która obowiązuje do 2015 roku. 
Sprzeciwiamy się łamaniu zapisów strategii. 

C hciałbym, żeby moja federacja zajęła podobne 
stanowisko. Ciekawy jestem, co o przyłączeniu 

JSW SA sądzi Sławomir Kozłowski, przewodniczący 
Solidarności w naszej spółce.  Sławek, za Chiny Ludowe 
nie uwierzę, że chcesz nas włączyć do Kompanii 
Węglowej!  A jeśli ci się tu nie podoba, to się tam 
przenieś.

Jest szansa na to, aby odcinek autostrady a1 prze-
biegającej przez aglomerację rybnicką był bezpłatny. 
Taki wniosek płynie z odpowiedzi na moją interpela-
cję. To dobra informacja, bo do tej pory zanosiło się  
na sytuację kuriozalną – rząd chciał nas uszczęśliwić 
budową autostrady, która podzieliłaby nie tylko 
aglomerację, ale nawet miejscowości na dwie części. 
podobno autostrada nas nie podzieli. Ja chciałbym 
mieć pewność. dlatego będę przyglądał się, jak szef 
resortu infrastruktury wywiązuje się ze swojej obiet-
nicy. pozwalam sobie przytoczyć pełną odpowiedź 
na moją interpelację. To po to, aby szef resortu wie-
dział, że kiedyś wyborcy go rozliczą z obietnic. 

S zanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na 
pismo z dnia 21 lipca 2010 r., znak: SPS-023-
17123/10, przy którym przekazano zapytanie 

poselskie posła Tadeusza Motowidły dotyczące 
kwestii budowy oraz funkcjonowania autostrady 
A1 na terenie woj. śląskiego w aglomeracji rybnic-
kiej (związek subregionu zachodniego), uprzejmie 
przekazuję następujące informacje.

W swym wystąpieniu pan poseł zwrócił się 
z pytaniami w sprawie nieodpłatnego przejazdu 
autostradą A1 w obrębie aglomeracji rybnickiej.

Odnosząc się do pytań dotyczących odpłatności 
za korzystanie z autostradowych obwodnic miast, 
należy zauważyć, iż zgodnie z generalną zasadą okre-
śloną w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 października 
1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 
Funduszu Drogowym

Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, w których 
autostrada nie została przystosowana do poboru 
opłat. Ponadto opłaty nie są pobierane od pojazdów 

samochodowych, za które została uiszczona opłata 
za przejazd po drogach krajowych, pobierana na 
podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 125, poz. 874, z późn. zm.) w okresie ważności tej 
opłaty (tzw. winieta).

Aktem prawnym regulującym kwestię opłat za 
przejazd autostradą jest również rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie 
autostrad płatnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 
1034), w którym wprost, enumeratywnie określono 
odpłatne odcinki autostrad. (...)

Realizując „Program budowy dróg krajowych na 
lata 2008-2012”, resort infrastruktury ponosi koszty 
dostosowania autostrad do poboru opłat. Koszty 
dostosowania poszczególnych odcinków do poboru 
opłat dla danej kategorii pojazdów nie powinny być 
niewspółmiernie wysokie w stosunku do spodziewa-
nych przychodów. (...).

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż kwestia 
odpłatności za przejazd obwodnicami miast była 
przedmiotem dyskusji od dłuższego czasu, a umoż-
liwienie bezpłatnego przejazdu autostradowymi ob-
wodnicami miast stanowi coraz częściej podnoszony 
postulat społeczny, resort infrastruktury podjął ini-
cjatywę mającą na celu wprowadzenie do dotych-
czas obowiązującego systemu prawnego rozwiąza-
nia spełniającego oczekiwania społeczeństwa, które 
jednocześnie nie będzie sprzeczne z przyjętym przez 
Radę Ministrów w dniu 3 sierpnia 2010 r. Wieloletnim 
Planem Finansowym Państwa na lata 2010-2013.

W ramach prac analizowana jest również kwe-
stia uwzględnienia odcinka autostrady A1 w obrębie 
aglomeracji rybnickiej. (...)

Jarosław kaczyński publicznie ogłosił, że polegał 
na właścicielach ładnych twarzy, a oni doprowadzili 
go do klęski w kampanii prezydenckiej. po tym, jak 
prezes wykrył układ ładnych w sercu piS, obserwa-
torzy polityczni spodziewają się serii szpecących 
twarz samookaleczeń. Właściciele najbrzydszych 
twarzy w partii mają wkrótce rozpocząć kampanię 
medialną pod hasłem „Brzydkie jest piękne”.

B rzydkie musi być piękne, bo ładni wykorzystali 
otumanienie prezesa lekami i wmówili mu, 
że potrafi być ciepły, łagodny, przyjacielski, 

wyważony w opiniach i stać go na to, aby z takim 
wizerunkiem zostać pierwszym obywatelem Rzeczy-
pospolitej. Jednak prezes odstawił leki i ładne twarze 
odprawił tam, gdzie ich miejsce, czyli na margines.     

W pierwszej po wyborach rozmowie z tygodni-
kiem „Newsweek” lider PiS Jarosław Kaczyński bardzo 
krytycznie podsumowuje swoją kampanię wyborczą. 
Ujawnia też jej kulisy. Twierdzi, że w jego założeniu 
szefowa sztabu Joanna Kluzik-Rostowska miała być 
jedynie twarzą kampanii, a nie podejmować meryto-
ryczne decyzje. Prezes nawet nie wie, jak to się stało, 
że pani Joanna grała pierwsze skrzypce w tej kampanii. 
Jak to tłumaczy? Z rozbrającą wiarą w naiwność czy-
telników mówi bez zająknięcia: „Ktoś z partii wpadł na 
ten pomysł, a ja tylko na niego przystałem. Początkowo 
sądziłem, że Joanna będzie raczej tylko twarzą kam-
panii, bo jest rzeczywiście wyjątkowo urocza. Później 
ona zapragnęła być realnym szefem i na to też przysta-
łem, choć byłem jej postawą zaskoczony. No i to nie 
była dobra decyzja, miała niemal od razu negatywne 
konsekwencje. Jeśli ktoś ma ogromny urok osobisty, 
to powinien występować w telewizji, ale niekoniecznie 
podejmować decyzje organizacyjne w kampanii.”

Oberwał też rzecznik sztabu wyborczego Paweł 
Poncyljusz. Prezes karci go za to, że po ostatnim 
kongresie PiS w marcu – na którym Kaczyński po-
nownie został prezesem partii – Poncyljusz napisał 
na Twitterze: „Kongres potwierdził schyłek. Szkoda 
PiS-u”. 

– Potem jednak był Smoleńsk i wybory prezy-
denckie, a pan zrobił owego niewiernego Poncyljusza 
rzecznikiem sztabu – przypominają dziennikarze.

– Ja go rzecznikiem nie zrobiłem. Powołano go, 
a ja nie podniosłem wielkiego protestu. Było takie 
przeświadczenie, że ładne buzie w sztabie – a on jest 
przystojny – i demonstrowanie, że ja jestem niesły-
chanie łagodny, przyniesie nam poparcie elektoratu 
wielkomiejskiego. Łagodnie mówiąc, nic z tego nie 
wyszło.

– Dziś mam podstawy, aby kwestionować stra-
tegię wyborczą. Byłem w takim stanie, że – uczciwie 
mówiąc – to za mnie wymyślano tę kampanię. Byłem 
w potwornym szoku po śmierci brata, nic gorszego 
w życiu nie mogło mnie spotkać. Musiałem brać 
bardzo silne leki uspokajające, co też miało swoje 
skutki. Już 10 kwietnia, dosłownie w godzinę po 
katastrofie, dostałem w szpitalu takie środki. Ja nigdy 
w życiu przedtem żadnych takich leków nie brałem, 
w związku z tym zadziałały na mnie niezwykle silnie 
– opowiada Kaczyński.

Co by się stało, gdyby Jarosław Kaczyński wygrał 
wybory dzięki strategii opracowanej przez „ładnych”, 
odstawił leki i ogłosił publicznie, że to za niego wy-
myślono całą prezydenturę, a on nawet nie wie, jak to 
się stało, że został prezydentem RP. Co by było, gdyby 
takie oświadczenie złożyła głowa dużego państwa 
Unii Europejskiej? Strach pomyśleć.

 l

Kij w mrowisko

Prosto z Sejmu

a1 nie podzieli nas?

Układ ładnych w piS

Tadeusz 
MoTowidło
poseł RP

henryk 
siedlaczek
poseł RP

Resort 
infrastruktury 
analizuje 
kwestię 
bezpłatnego 
przejazdu 
autostradą 
A1 przez 
aglomerację 
rybnicką.

Jarosław 
Kaczyński 
odstawił leki 
i ogłosił, że 
piękne twarze 
doprowadziły 
do jego klęski 
w kampanii 
prezydenckiej. 
W PiS może 
dojść do serii 
szpecących 
samookaleczeń.
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„Nowy GórNik”: X  warto było straszyć 
strajkiem?

Dariusz Poty-
rała: – Nie mieliśmy 
wyjścia. Niestety, po raz 
kolejny okazało się, że 
można z zarządem KW 
dojść do jakiegoś poro-
zumienia tylko wtedy, 
gdy za kilkadziesiąt 
godzin ma zacząć się 
akcja strajkowa. Chciałbym podziękować 
wojewodzie śląskiemu, Zygmuntowi Łu-
kaszczykowi, który włożył wiele wysiłku, aby 
został wypracowany kompromis.

Bez wojewody nie byłoby porozu- X
mienia?

– Najprawdopodobniej doszłoby do 
otwartego konfliktu.

Może należałoby na stałe zaangażo- X
wać wojewodę do rozwiązywania kon-
fliktów w kompanii węglowej?

– Ironia w twoim pytaniu jest niepo-
trzebna. Pan wojewoda po raz drugi w swo-
jej kadencji przyczynił się do zażegnania 
groźby strajku w naszej firmie. Chwała mu 
za to.

Jesteś zadowolony z porozumienia?   X
– Tak. Udało się uzyskać zobowiązanie 

zarządu do konsultowania ze związkami za-
wodowymi zmian w funkcjonowaniu firmy, 
które mają znaczenie dla strony społecznej. 
Została odrzucona strategia, która nie była 
konsultowana ze związkami. O zmianach 
w dotychczasowej strategii zarząd będzie 
informował związki i zasięgał ich opinii. 
To duża zmiana, bo do tej pory nie pro-
wadzono formalnych konsultacji w takich 
kwestiach.

Związki domagały się gwarancji za- X
trudnienia. Dostaliście je? 

– Mamy takie gwarancje do 2015 roku, 
ale zarząd zastrzegł, że nie może dać gwa-
rancji pracownikom administracji. To mnie 
niepokoi. Gdyby zarząd chciał zwalniać lu-
dzi z tej grupy pracowników, będzie trzeba 
najpierw opracować pakiet osłonowy i pro-
gramy zapewniające miękkie lądowanie. Nie 
możemy zgodzić się na wyrzucanie ludzi 
na bruk. 

Co z płacami? X
– Zarząd przed referendum strajkowym 

zaproponował 1,2 proc. podwyżki. Udało się 
wynegocjować dodatkowe 1,8 proc. Poza 
tym na wniosek zarządu zgodziliśmy się na 
wprowadzenie premii motywacyjnej. Te pie-
niądze będą przeznaczone dla pracowników 
kopalń, które wydobywają więcej węgla niż 
planowano. Uważam, że to najlepszy dowód 
świadczący, że związki stawiają na motywa-
cyjny aspekt funduszu płac. Jednocześnie 
zwracamy uwagę, aby większe wydobycie 
nie odbywało się kosztem bezpieczeństwa 
pracy. 

Jaki będzie los kopalni Halemba- X
wirek?

W starej strategii nie ma mowy o li-
kwidacji kopalni, dlatego mam nadzieję, 
że tak pozostanie. Na razie czekamy na za-
kończenie pracy zespołu powołanego do 
opracowania scenariuszy funkcjonowania 
Halemby. Jest to kopalnia składająca się 
z dwóch połączonych ruchów. Ciężar li-
kwidacji Wirka ponosi Halemba. Trzeba 
w jakiś sposób ten ciężar zmniejszyć. Jestem 
optymistą i wierzę, że szczęśliwie zakończy 
się debata o przyszłości Halemby. 

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki

Historia sporu

Spór zbiorowy w Kompanii Węglowej trwał od 
kwietnia. To jeden z dłuższych sporów zbioro-
wych w tej firmie. Dużo czasu poświęcono na 
debatę o tym, co może być przedmiotem sporu 
zbiorowego, a co nie. Zarząd stał na stanowisku, 
że żaden z tematów związanych ze strategią 
funkcjonowania firmy nie może być przedmio-
tem sporu zbiorowego. Mediacja wojewody 
doprowadziła do tego, że zarząd i związki za-
wodowe skoncentrowały się na rozwiązaniu 
konfliktu, a nie na sporach formalnych. l

Rozmowa „Nowego Górnika”

Jestem optymistą
Chwała wojewodzie – mówi 
Dariusz Potyrała, lider 

Związku Zawodowego 
Górników w Polsce 

w Kompanii Węglowej

połączenie wszystkich spółek węglowych 
ma być ratunkiem dla górnictwa. Tę kon-
cepcję po raz kolejny lansował dominik 
kolorz, przewodniczący górniczej Solidar-
ności w czasie rozmów dotyczących gór-
nictwa zorganizowanych w rudzie Śląskiej. 
Spotkanie odbyło się 27 września.

d o organizacji debaty związanej 
z przyszłością górnictwa w tym mie-
ście i regionie śląskim zobowiązał się 

prezydent Andrzej Stania w czasie pikiety 
pod Urzędem Miasta, którą zorganizowały 
związki zawodowe broniące kopalni Halem-
ba-Wirek i miejsc pracy w mieście.

Miała być wielka debata z udziałem 
najważniejszych polityków, a skończyło 
się na spotkaniu w którym PiS Grzegorz 

Tobiszowski, poseł reprezentował klasę 
polityczną.

Uczestnicy debaty zgodzili się, że bez 
interwencji państwa górnictwo stanie się 
branżą schyłkową, a za jakieś 30 lat bę-
dziemy wydobywać 20-30 milionów ton 
węgla rocznie. Wszystko wskazuje na to, 
że są szanse na uratowanie kopalni Ha-
lemba-Wirek. Od 15 lipca trwały prace 
zespołu, którego zadaniem było wypra-
cowanie wniosków co do dalszych losów 
tej kopalni. W środę 29 września zespół 
ten kończył pracę. Zdołał on uzgodnić 
model dalszego funkcjonowania kopal-
ni Halemba-Wirek, w której zatrudnie-
nie miałoby zostać zmniejszone z 4500 
do 2850 osób. Marek Uszko, wiceprezes 
Kompanii Węglowej podkreślił, że ten 
projekt, aby wszedł w życie, musi zostać 
zaakceptowany przez zarząd. Z ekspertyz 
wynika, iż kopalnie Halemba-Wirek, Pokój 
i Bielszowice mogą pracować przez naj-
bliższych pięć lat bez potrzeby pogłębiania 
szybów. Trzeba będzie za to wykonać pra-
ce odtworzeniowe. Z tego co powiedział 
wiceprezes Uszko wynika, że do połowy 
października powinny zostać rozdzielone 
pieniądze rządowe przeznaczone na in-
westycje początkowe. 

Zebrani mieli sporo pretensji do pre-
zydenta Rudy Śląskiej. Gminy egzekwują 
sporny podatek od wyrobisk górniczych. 
W tym roku komornicy zabrali Kompanii 
56 mln zł podatku od wyrobisk górniczych, 
w tym 14 mln zł prezydent Rudy Śląskiej. 
Dzieje się tak, choć górnictwo udowadnia, 
że jest to efekt nadinterpretacji przepisów. 
Andrzej Stania stwierdził, że musiał tak 
postąpić bo od razu naraziłby się Izbie 
Obrachunkowej.

 Jak

Ciekawa liczba 

59 mld 
złotych
do budżetu 

państwa

odprowadziło górnictwo w ciagu ostatnich 
dziesięciu latach. Z pomocy publicznej otrzy-
mało 8 mld zł. 

O górnictwie 
w skromnej oprawie

JeDNo uJęcie

Niewyobrażenie prezydenta
andrzej Stania, prezydent rudy Śląskiej: Życzyłbym sobie, by właściciel doszedł 
do wniosku, że warto zainwestować w Halembę -Wirek i inne rudzkie kopalnie. nie 
wyobrażam sobie rudy Śląskiej bez kopalń.
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W pierwszą sobotę września ponad dwa tysiące osób, członków związku wraz z rodzinami, wzięło udział w imprezie integracyjnej. 
zabawa, zorganizowana przez związek zawodowy Górnictwa Węgla Brunatnego kWB Bełchatów, odbyła się przy Sport Hotelu w Beł-
chatowie. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji, między innymi imprezę taneczną. „Ten typ spotkań wpisał się w związkowy kalendarz 
imprez i postaramy się, żeby każde następne było jeszcze lepsze” – stwierdził przewodniczący związku, krzysztof Mariankowski.
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Bełchatów na zabawie integracyjnej

zgodnie z prawem

Najnowsze zmiany w Kodeksie Pracy

Nowe zasady 
ustalania składek 
na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe 
przy umowie-zleceniu

O d 1 sierpnia 2010 r. weszły w życie 
przepisy znowelizowanego rozpo-
rządzenia Ministra Pracy i Polity-

ki Społecznej z 9 lipca 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
zasad ustalania podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dz. 
U. Nr 127, poz. 860).

Nowe przepisy zmieniają m.in. zasady 
ustalania podstawy wymiaru składek zle-
ceniobiorców – przysługujące zwolnienia 
pracownicze będą odtąd przysługiwały także 
zleceniobiorcom.

W dniu 16 lutego 2010 r. trybunał Kon-
stytucyjny orzekł, iż § 2 ust. 1 pkt 6 rozpo-
rządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 
zasad ustalania podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest 

niezgodny z Konstytucją. zgodnie z wyro-
kiem trybunału Konstytucyjnego z 16 lutego 
2010 r. nie ma podstaw do różnicowania 
sytuacji pracowników i zleceniobiorców 
w § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 
r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe, przez to, że nie do-
tyczy zleceniobiorców wykonujących pracę 
w zakładzie pracy lub miejscu wyznaczo-
nym przez pracodawcę w zakresie warto-
ści świadczeń rzeczowych wynikających 
z przepisów o bezpieczeństwie i higienie 
pracy oraz ekwiwalentów za te świadczenia 
wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi 
przez Radę Ministrów lub właściwego mini-
stra, a także ekwiwalentów pieniężnych za 
pranie odzieży roboczej, używanie odzieży 
i obuwia własnego zamiast roboczego, jest 
niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej.

Następstwem wyroku tK jest noweli-
zacja rozporządzenia składkowego. zgod-
nie z nowelizacją rozporządzenia wszystkie 
wyłączenia z podstawy wymiaru składek, 

przewidziane w rozporządzeniu, a dotych-
czas dotyczące tylko pracowników, od 1 
sierpnia mają zastosowanie także do człon-
ków rolniczych spółdzielni produkcyjnych 
i spółdzielni kółek rolniczych oraz osób 
wykonujących pracę na podstawie umowy 
agencyjnej lub umowy-zlecenia albo in-
nej umowy o świadczenie usług, do której 
zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 
przepisy dotyczące zlecenia.

Wiek emerytalny nadal 
bez zmian 

W  dniu 15 lipca 2010 r. trybunał 
Konstytucyjny w pełnym składzie 
rozpoznał wniosek Rzecznika Praw 

Obywatelskich dotyczący powszechnego wie-
ku emerytalnego kobiet i mężczyzn. trybunał 
Konstytucyjny orzekał w sprawie zgodno-
ści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu  
Ubezpieczeń Społecznych z art. 32 i art. 33 
konstytucji. Przepis ten ustala powszech-
ny wiek emerytalny dla ubezpieczonych 

urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. na 
co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 
65 lat dla mężczyzn.

tK orzekł, iż zróżnicowanie wieku eme-
rytalnego kobiet i mężczyzn jest zgodne 
z konstytucją. 

zdaniem tK różnica wysokości świad-
czeń emerytalnych wynika w z niższego 
przeciętnego wynagrodzenia kobiet w po-
równaniu z mężczyznami, a okoliczność ta 
znajduje się poza zakresem przedmiotowej 
sprawy. Na niższe świadczenia kobiet wpły-
wają także przerwy w pracy spowodowane 
macierzyństwem i wychowaniem dzieci. 
Ponadto podkreślono, iż prawo do przejścia 
na emeryturę w wieku 60 lat nie jest obo-
wiązkiem i kobiety nie muszą z tego prawa 
korzystać. 

trybunał Konstytucyjny postanowił 
o skierowaniu do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej sygnalizacji dotyczącej celowości 
podjęcia działań ustawodawczych, które 
będą zmierzały do stopniowego zrównywa-
nia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, 
tak jak ma to miejsce w innych krajach eu-
ropy. l
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Jastrzębie zdróJ. Uczmy sie od Francuzów.  

Święto wina i lawendy

Ś więto Wina i Lawendy w miasteczku Valréas przyciąga 
tłumy turystów z Francji i Europy. Wspólna zabawa 
orkiestr, zespołów, mieszkańców i przybyłych gości 

rozlewa się na całą miejscowość. W międzynarodowej grupie 
artystów występujących dla turystów z Europy byli człon-
kowie orkiestry Stowarzyszenia Muzyczno-Kulturalnego 
„Zofiówka” i Dziecięcy Zespół Taneczny ZEZ. 

Orkiestra „Zofiówka” nie po raz pierwszy wzięła udział 
w tej imprezie. Jej walory artystyczne zostały docenione 
przez Francuzów, którzy chętnie widzą muzyków z naszego 
miasta u siebie. Również dziewczęta z zespołu „ZEZ” są 
przyjmowane entuzjastycznie. Mimo, że mające po 7-8 lat 
wykonują wyszukane i niełatwe układy taneczne, budząc 
zachwyt publiczności. Orkiestra i zespół taneczny, mimo 
że są to dwie zupełnie odrębne organizacje, tworzą całość 
i uzupełniają się znakomicie. „Z dziewczynkami jeździmy 
od lat na wspólne występy i bardzo cenimy sobie tę współ-
pracę” – mówi Ryszard Piechoczek.

Jeżeli komuś wydaje się, że w miasteczku odbywa się 
znany z polskich miast festyn, ten jest w błędzie. Na czte-
ry dni miasteczko staje się gigantyczną sceną, na której 

odbywa się festyn. Mieszkańcy i goście ustawiają się szpa-
lerem wzdłuż głównych ulic i obserwują popisy orkiestr 
i zespołów tanecznych. Każda grupa stara się zaprezentować, 
najlepiej jak potrafi. Uczestnicy festiwalu prezentują swoje 
zdolności muzyczne, przykuwają uwagę pięknymi, czasami 
egzotycznymi strojami. A nad wszystkim unosi się zapach 
lawendy, rozpylany z wielkich, udekorowanych platform.

Pani Grażyna Gregorczyk choreograf i opiekun zespołu 
ZEZ w wypowiedzi dla portalu JasNet podkreśla wyjątkową 
atmosferę lawendowego festiwalu. „Wszyscy uczestnicy 
festynu bawią się znakomicie. W Valréas panuje wówczas 
atmosfera zabawy, przyjaźni i serdeczności. To prawdziwe 
święto miasta i ludzi, którzy w nim żyją. Podczas parady 
można było oglądać wielkie platformy, na których przed-
stawiono niezwykle kolorowe sceny z bajek. Wyglądało 
naprawdę wspaniale i robiło wrażenie nie tylko na dzieciach, 
ale i na rodzicach. Sceneria festiwalu była wręcz baśniowa. 
Na ulicach, mimo godzin wieczornych, spotykało się wielu 
ludzi. Chyba nikt wówczas nie siedział w domu. Miasteczko 
tętniło życiem”. 

 zal

RyszaRd Piechoczek: Nie potrafię zrozumieć, 
dlaczego w Jastrzębiu Zdroju nie jesteśmy w sta-
nie opracować formuły imprezy masowej, która 
przyciągnęłaby choćby mieszkańców regionu. 
Wiem, ze nie leżymy w Prowansji, nie uprawiamy 
lawendy i nie robimy wina. Jednak nasze występy 

w Prowansji podobają się, a to znaczy, że potrafimy się bawić i 
zaciekawić sobą innych. Wystarczy, żeby znalazł się jeszcze ktoś, 
kto potrafi myśleć. Mieszkańcy Valréas świętują z okazji zbioru 
pachnącego zielska. To dowód, że można wypromować każdą 
okazję, aby ludzie mogli się bawić. Z podziwem patrzyłem, jak 
do tego uroczego miasteczka przybywają orkiestry i zespoły nie 
tylko z okolicy, ale również z odleglejszych miejsc świata jak np. 
z Gwadelupy. Również i nasza orkiestra przyjmuje zaproszenie 
na to święto. Biorąc udział w imprezie reprezentujemy Polskę, 
ale również Jastrzębie Zdrój. Zawsze staramy się podkreślać skąd 
pochodzimy. Jestem pod dużym wrażeniem tej imprezy, która 
jest robiona z dużym rozmachem. Organizatorzy niemalże do 
perfekcji opracowują każdy szczegół przedsięwzięcia, a efekt jest 
naprawdę imponujący Valréas nie jest dużym miastem, zamiesz-
kuje go nieco ponad 9 tys. ludzi. Ale to najdobitniej świadczy 
o tym, że można zorganizować ciekawą imprezę, z dużym roz-
machem, w iście bajkowej scenerii. Jest to okazja nie tylko do 
integracji mieszkańców, ale i do promocji w regionie, kraju i za 
granicą. Uczestnicy festiwalu świetnie się bawią, a miasto zarabia, 
bo widzowie spoza Valréas kupują bilety.  l

Zbiór lawendy może być okazją do wielkiej fety. Mistrzami w organizacji  
takich uroczystości są mieszkańcy miasteczka Valréas we Francji. 

Żeby było nie tylko kolorowo i pachnąco, ale także wesoło, 
do święta kwiatów dołączono święto wina

R E K L A M A

Orkiestra „Zofiówka” kolejny raz wzięła udział w tej imprezie. Francuzi chętnie widzą nas u siebie

Dziewczęta z zespołu „ZEZ” są przyjmowane entuzjastycznie
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Uwaga zagrożenie wyrzutem metanu i skał!

pod ziemią drzemią 
gigantyczne siły

Rozmowa z MarianeM 
ZMarZłyM, nadsztygarem 

wentylacji do spraw 
zwalczania zagrożenia 

wyrzutami metanu i skał

„nowy Górnik”: X  odpowiada pan za 
zwalczanie w Zofiówce zagrożenia wy-
rzutami metanu i skał? To chyba nowe 
zagrożenie w kopalniach JSw SA?

Marian ZMarZły: – W Zofiówce już 
w latach siedemdziesiątych i osiemdzie-
siątych ubiegłego wieku były przypadki 
wyrzutu metanu i skał. Powszechnie wiado-
mo, że zagrożenie wyrzutami gazów i skał 
występowało w dawnym Zagłębiu Wałbrzy-
skim i niektórym wydaje się, że to historia 
polskiego górnictwa. Niestety, schodzimy 
coraz głębiej z wydobyciem i to zagrożenie 
będzie wzrastać w kopalniach naszej spółki. 
W roku 2002 był duży wyrzut w kopalni 
Pniówek. W 2005 roku w kopalni Zofiów-
ka. Gdyby nie zakrojona na szeroką skalę 
profilaktyka, zapewne mielibyśmy więcej 
takich przypadków. O tym, że wyrzuty nie 
są przypadkami incydentalnymi, świad-
czy coraz większa energia tych zjawisk. 
Pod ziemią są uwięzione gigantyczne siły, 
a my nieuchronnie uwalniamy je. Trzeba 
prowadzić roboty górnicze w sposób kon-
trolowany. Jeżeli będziemy nieostrożni – 
zginiemy. Jednocześnie, poza wyrzutem 
metanu i skał, groźnym zjawiskiem jest 
sam wypływ metanu. W tym roku mieliśmy 
taki przypadek. 

które zjawisko jest niebezpieczniej- X
sze dla górników?

– Niebezpieczniejszy jest wyrzut. Jed-
nak trzeba pamiętać, że zarówno wyrzut jak 
i wypływ stanowią śmiertelne zagrożenie. 

Różnica polega tylko na tym, że przy wy-
rzucie siła niszczenia jest gigantyczna. 
Gaz i masy powyrzutowe potrafią zabijać, 
zniszczyć obudowę, przesuwać na duże 
odległości maszyny i urządzenia, a atmos-
fera w mgnieniu oka staje się niezdatna do 
oddychania. 

Jakie urządzenia pozwalają stwier- X
dzić, że może nastąpić wyrzut?

– Nie ma takiego cudownego 
urządzenia.

Skąd pan wie, że może być wyrzut? X
– Jest odpowiedni sposób pomiarów, 

który pozwala prognozować wielkość zagro-
żenia. Nieocenione są również przedwierty 
wykonywane w przodkach, które pozwalają 
zlokalizować ewentualną pułapkę gazową.  
Przedwierty wykonują zarówno górnicy 
z oddziałów przygotowawczych, robiąc to 
ręcznymi wiertarkami,  jak i pracownicy 
Zakładu Odmetanowania Kopalń, używając 

specjalistycznych wiertnic.  Dzięki przed-
wiertom, można stwierdzić niespodziewane 
uskoki oraz zauważyć inne objawy zagroże-
nia wyrzutami metanu i skał. 

Ja wciąż mam wrażenie, że pan wró- X
ży, a nie stwierdza zagrożenie.

– Jeżeli obserwuje się przodek, analizu-
je się pomiary parametrów wyrzutowych,  
zna się tendencję zmian, to zdobywa się 
dowody, że zbliża się potencjalne zagroże-
nie. To nie są wróżby, ale dane zwiastujące 
zagrożenie. Te dane zbiera zespół ludzi, 
pracowników bezposrednio mi podległych,  
którymi kieruję. Stosujemy wszystkie do-
stępne aktualnie metody prognozowania 
zagrożenia. Przepisy ściśle określają war-
tości świadczące o zbliżającym się zagro-
żeniu. Gdy wskaźniki dochodzą do warto-
ści granicznych, wstrzymujemy urabianie 
przodka i zaczynamy działania profilak-
tyczne. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, 
że w naszej kopalni w zasadzie wszystkie 
wyrzuty następowały po dojściu do zabu-
rzeń geologicznych. Dlatego każde takie 
zaburzenie należy traktować jako pierwszy 
sygnał świadczący o tym, że zbliżamy się do 
niebezpieczeństwa.

Teraz zbliżacie się do jakiegoś  X
uskoku?

– Praktycznie w każdym przodku wy-
stępują jakieś zaburzenia. Dlatego mój ze-
spół pracuje nieustannie.

nie ma żadnego miernika, który wy- X
kryłby zagrożenie. wszystkie pomiary są 
jedynie wskazówkami pośrednimi. wciąż 
mi się wydaje, że pańska praca to sztu-
ka, a nie wiedza.

– To wyłącznie wiedza poparta wielo-
letnią praktyką pracy pod ziemią. W gór-
nictwie pracuję 17 lat. Karierę zaczynałem 
jako pracownik fizyczny, pracując  5 lat. 
W dozorze górniczycm  przepracowałem 
6 lat w oddziałach wydobywczych. W dziale 
wentylacji pracuję od 2005 roku.

Łatwo zostać specjalistą od zwalcza- X
nia zagrożeń wyrzutami?

– Trzeba tę pracę polubić. Na to 
składa się analiza prawie dwóch tysięcy 
wyrzutów w nieczynnych już kopalniach 
wałbrzyskich, świadomość  setek ofiar 
śmiertelnych tych wyrzutów i praca kilku 
pokoleń specjalistów. Do tego dochodzi 
analiza wskaźników wyrzutowych z naszej 
kopalni  i innych kopalń JSW SA.  Dlatego 
szczególnie zwracamy uwagę na wszelkie 
zaburzenia geologiczne, wchodzenie do 
stref nieodprężonych oraz eksploatację 
nowych partii pokładów. 

Zwykli górnicy mogą mieć wpływ na  X
zapobieganie zagrożeniu wyrzutami?

– Oni wykonują przedwierty. Jeżeli ro-
bią to zgodnie z zasadami, obserwują objawy 
makroskopowe i prawidłowo je interpretują 
to chronią swoje życie i życie kolegów. Pod-
kreślam – nie ma jednego przyrządu, który 
wykryłby zagrożenie wyrzutem. Wszystko 
zależy od ludzi. 

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSkiW tym wyrobisku był wyrzut metanu i skał w 2005 roku

„nowy Górnik”:  X kiedy myśli pan o wy-
rzutach metanu i skał, boi się pan?

GrZeGorZ PłacZek: – Tak. Przez 
15 lat pracowałem jako sztygar zmianowy 
robót przygotowawczych. Wtedy zagroże-
nie wyrzutami było mniejsze. Na szczęście 
w czasie pracy pod ziemią nie spotkałem się 
z tym zjawiskiem. Jednak na wyższych sta-
nowiskach pracy w Zofiówce miałem okazję 
przekonać się o sile natury. 

wysyła pan ludzi w miejsce, gdzie  X
w każdym momencie gaz i skały mogą 
ich zabić w ułamku sekundy. To łatwa 
decyzja?

– W książce wierceń, którą między 
innymi ja przygotowuję, ustala się spo-
sób wiercenia otworów rozpoznawczych. 
Sprowadza się to do dokładnego określenia, 
w którym miejscu należy przyłożyć wiertło. 
Te i pozostałe procedury służą zapewnieniu 
pracownikom bezpieczeństwa. Oczywiście, 
jak w każdym działaniu górniczym, jest ja-
kieś ryzyko, jednak zminimalizowane do 
racjonalnych granic. W zasadzie każda czyn-
ność jest dokładnie opisana. Praca zgodna 
z przepisami gwarantuje bezpieczeństwo.

obawiam się, że górnicy łatwo mogą  X
wpaść w rutynę. w zasadzie ciągle te 
same czynności, pełna koncentracja 
i rzadko występujące zagrożenie. Aż 
korci, żeby coś zrobić na skróty, szyb-
ciej i łatwiej.

– Wszystkim, którzy mają ulec rutynie 
chciałbym opowiedzieć o tym, co widzia-
łem w kopalniach wałbrzyskich w czasie 
praktyk studenckich. W kopalni Nowa Ruda 
były około stumetrowe kawerny. Ten widok 
towarzyszy mi do dziś. Przodek od reszty 
kopalni odgradzały metrowe drzwi pan-
cerne. Automatyczne, zdalnie sterowane 
wiertnice osłaniały siatki ochronne zrobione 
z grubych łańcuchów. O niszczycielskiej sile 
wyrzucanego gazu i skał niech świadczy fakt, 
że tam, gdzie dochodzi do silnych wyrzutów 
węgiel jest ścierany na proch i przypomi-
na czarna mąkę. W naszej kopalni w 2005 
roku niszczycielski wyrzut zabił 3 górników 
i zniszczył około 30 metrów chodnika, który 
zawalił się, jakby wybuchł w nim gigantyczny 
ładunek trotylu.

ilu zatrudnionych w kopalniach JSw  X
SA mogło widzieć takie kawerny i opan-
cerzone przodki?

Gaz i skały zetrą cię na proch

Widok stumetrowej kawerny 
nauczył mnie szacunku  

dla natury – mówi 
GrZeGorZ PłacZek, 

naczelny inżynier  
KWK Zofiówka

W Zagłębiu 
Wałbrzyskim 
bywały wyrzuty, 
w których 
uwalniało się 
błyskawicznie 
kilkaset 
tysięcy metrów 
sześciennych 
gazu. To nie 
jest detonacja 
miny. To wybuch 
magazynu bomb.
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Mariusz siergiej: Osobi-
ście wykonuję wiercenia. 
Od tego, jak dobrze je 
zrobię, zależy życie moje 
i moich kolegów. Bezpie-
czeństwo jest najważniej-
sze. Jestem przodowym 

i odpowiadam za życie wszystkich, którzy 
ze mną pracują. Zasady pracy w przodkach 
zagrożonych wyrzutami metanu i skał są jak 
Biblia. To święta rzecz i nie może być mowy 
o jakichkolwiek odstępstwach. Nie ma możli-
wości dyskusji. Praca ma być wykonana punkt 
po punkcie. To jak „amen” w pacierzu. Czasem 
ktoś może zastanawiać się, po co na przykład 
tyle wierceń, skoro można byłoby zaoszczę-
dzić na czasie. A no po to, żeby przeżyć. Im 
dokładniej wykonam swoją pracę, tym bez-
pieczniej pracują inni. Czoło przodka musi być 
dokładnie rozpoznane. Już od kilku lat pracuję 
w przodkach zagrożonych wyrzutami i wypra-
cowałem w sobie mechanizm uodparniania 
się na stres. Dochodzę do stanowiska pracy, 
nie myślę o zagrożeniu, ale koncentruję się na 
zadaniu. Po wyrzucie w 2005 roku, kiedy zgi-
nęło trzech kolegów, był taki czas, że poziom 
lęku był wyższy, ale nigdy nie przeżywałem 
paraliżującego strachu. W pracy górnika trzeba 
stanąć, niestety, codziennie twarzą w twarz 
z zagrożeniami  jakie niesie nam natura.  

grzegorz Ledwoń: Je-
stem przodowym pomia-
rowców wyrzutowych. Od 
naszej pracy zależy życie 
górników pracujących 
w przodku, a nawet w ca-
łym rejonie. Odpowiadamy 

za prognozowanie zagrożenia wyrzutami 
metanu i skał.  W tej pracy najważniejsza jest 
skrupulatność. Same metody badawcze nie są 
trudne i skomplikowane. Uważam, że obser-
wacja objawów makroskopowych zwiastują-
cych zagrożenie jest bardzo ważna i w tym 
przypadku rzeczywiście doświadczenie jest 
niezbędne. Czy czuję odpowiedzialność za 
życie nawet kilkudziesięciu osób? Na pewno 
tak. Widziałem skutki wyrzutu metanu i skał 
w 2005 roku. Największe wrażenie zrobił na 
mnie węgiel zmielony na drobny pył. Nie mo-
głem uwierzyć, że wyrzut może tak drobno 
zmielić węgiel. Ta katastrofa spowodowała 
zaostrzenie zasad profilaktyki. Kiedyś, na przy-
kład, w przodkach niezagrożonych wykonywa-
liśmy pomiary co 200 metrów. Teraz robimy 
to nie rzadziej niż co 50 metrów. Schodzimy 
coraz niżej i trzeba się liczyć ze wzrostem 
zagrożenia wyrzutami. Jestem przekonany, 
że poza wiedzą fachową trzeba mieć także 
jakiś szósty zmysł, jeżeli chce się dobrze wy-
konywać tę pracę. Uważam, że pomiarowcy 
to wyjątkowo sumienni ludzie. Mam nadzie-
ję, że nasza fachowość, wyczucie górotworu 
i sumienność  podnosi wśród górników po-
czucie bezpieczeństwa. Pilnujemy, żeby nie 
szarżować pod ziemią. Często zdarza się, że 
przepisy dopuszczałyby jeszcze kontynu-
ację pracy, a my mówimy stop, bo uważamy, 
że natura przygotowała jakąś pułapkę. Nie 
przypominam sobie, żeby wtedy ktoś nam 
powiedział choć jedno złe słowo. Większość 
pomiarowców wyrzutowych to górnicy, którzy 
pracowali w oddziałach przygotowawczych. 
To gwarantuje, że mamy bardzo dobre przy-
gotowanie górnicze i dobry kontakt z pracow-
nikami zatrudnionymi w przodkach.  l

z a g r o ż e n i e  w y r z u t a m i

Zasady jak biblia

Są górnicy, którzy potrafią wykryć 
śmiertelną pułapkę 

Zniszczenia po wyrzucie
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– Myślę, że niewielu. Niemal wszyscy, 
którzy mogli je widzieć, są już na emerytu-
rach. w takiej kawernie człowiek naprawdę 
błyskawicznie nabiera szacunku do natury. 
w Zagłębiu wałbrzyskim bywały wyrzuty, 
w których uwalniało się błyskawicznie kil-
kaset tysięcy metrów sześciennych gazu. To 
nie jest detonacja miny. To wybuch maga-
zynu bomb. Na szczęście my nie mamy do 
czynienia z tak wielkimi siłami.

praca górników rozpoznających za- X
grożenie wyrzutami przypomina pra-
cę saperów?

– w jakimś stopniu tak. Dlatego nie 
wolno im się pomylić.

Będziecie fedrować coraz niżej. wzro- X
śnie zagrożenie wyrzutami?

– Na pewno tak.

Jakie jest na nie lekarstwo? X
– ostrożność, dyscyplina, doskonalenie 

metod wykrywania i unieszkodliwiania tego 
zagrożenia. Ponieważ w Zofiówce jesteśmy 
najbardziej narażeni na wyrzuty i mamy naj-
większe doświadczenie w wykrywaniu tego 
zagrożenia i w eksploatacji ścian zagrożo-
nych tym zjawiskiem, koledzy z innych ko-
palń często korzystają z naszych rad i pod-
powiedzi. To służy wymianie doświadczeń. 
w ten sposób poprawia się bezpieczeństwo 
we wszystkich kopalniach. Jestem przeko-
nany, że to najlepsza metoda służąca przy-
gotowaniu się do wzrastającego zagrożenia. 
Stawiamy także na szkolenia. w naszej ko-
palni wszyscy górnicy są co dwa lata szkoleni 
w zwalczaniu zagrożenia wyrzutami, chociaż 
przepisy nakładają obowiązek takiego szko-
lenia tylko tych górników, którzy pracują 
w strefach niebezpiecznych.

To wystarcza, żeby górnicy nie praco- X
wali na skróty?

– Niestety, nie zawsze. Mieliśmy przy-
padek, że górnicy z firmy zewnętrznej nie 
wykryli zaburzeń geologicznych, ponie-
waż nie wykonali wszystkich niezbędnych 
przedwiertów. Musieliśmy zwolnić osoby 
odpowiedzialne z dozoru. Ten przypadek 
pokazał, że należy zwracać szczególną uwa-
gę na pracowników firm zewnętrznych. oni 
często nie znają specyfiki zagrożeń w Zo-
fiówce. My nie możemy pozwolić sobie na 
żadne ryzyko.

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki 

Nauka wspiera 
bezpieczeństwo

Po wyrzucie 22 listopada 2005 roku 
w kwk Zofiówka w chodniku transpor-
towym D-6 w pokładzie 409/3, w którym 
zginęło trzech pracowników, kopalnia ze 
szczególną uwagą prowadzi roboty górnicze 
w pokładach zaliczonych do zagrożonych 
wyrzutami metanu i skał. w Zofiówce jest 
dziewięć wyrobisk prowadzonych w wa-
runkach takiego zagrożenia. Sposób drąże-
nia tych wyrobisk ustala kierownik Ruchu 
Zakładu Górniczego kwk Zofiówka na 
podstawie opinii kopalnianego Zespołu ds. 
zwalczania zagrożenia metanowego oraz 
wyrzutami metanu i skał, który przeprowa-
dza szczegółową analizę stanu zagrożenia we 
wszystkich wyrobiskach kopalni.

kopalnia współpracuje oraz zleca 
szereg badań zagrożenia metanowego 
oraz wyrzutami metanu i skał do Zakła-
du odmetanowania kopalń Sp. z o.o., 
Głównego instytutu Górnictwa kopalni 
Doświadczanej „Barbara” oraz instytutu 
Mechaniki Górotworu Polskiej akademii 
Nauk w krakowie.

Na tropie poszlak 
zagrożenia

w drążonych wyrobiskach wykonywane 
są otwory badawcze z czoła przodka, po-
zwalające stwierdzić strefy zaburzeń geolo-
gicznych, bądź mogące wystąpić „pułapki” 

gazowe. Są to sygnały pozwalające stwierdzić 
zagrożenie wystąpienia wyrzutu metanu 
i skał. w przodkach drążonych kombajnem 
wykonywane są otwory o długości 10 m po-
większonej o postęp przodka, natomiast 
w przodkach drążonych przy użyciu mate-
riałów wybuchowych otwory o długości 4 
m powiększonej o postęp przodka.

Poza standardowymi otworami wyko-
nywanymi przez pracowników oddziałów 
przygotowawczych otwory badawcze wy-
konywane są także przez Zakład odmeta-
nowania kopalń Sp. z o.o. zgodnie z ustale-
niami kopalnianego Zespołu ds. zwalczania 
zagrożenia metanowego oraz wyrzutami 
metanu i skał.

Dzięki dobrej 
profilaktyce nie było 
tragedii

w 2008 roku w trakcie drążenia chod-
nika podścianowego f-21 pokładzie 404/4 
w czasie wiercenia otworu badawczego 
w czole przodka przez Zakład odmetano-
wania kopalń Sp. z o.o. stwierdzono wypływ 
metanu. otwór został odwiercony przez rurę 
obsadową w ramach profilaktyki przeciw-
wyrzutowej w celu rozpoznania warunków 
górniczo-geologicznych oraz rozpoznania 
spodziewanych uskoków. Po wykazaniu 
objawów gazowych zatrzymano dalsze 
drążenie chodnika podścianowego f-21 
w pokładzie 404/4, ustalając jednocześnie 
warunki dalszego prowadzenia robót. w ten 

sposób uniknięto prawdopodobnie kolej-
nego wyrzutu, a zarazem kolejnej tragedii 
w kopalni Zofiówka.

Technika strzeże 
górników

w strefie szczególnego zagrożenia 
wyrzutami metanu i skał oraz na drodze 
odprowadzenia powietrza szybów wyde-
chowych zabudowana jest sygnalizacja alar-
mowa połączona z systemem metanometrii 
automatycznej. Uruchomienie sygnalizacji 
alarmowej realizowane jest przez czujnik 
metanometrii automatycznej bądź przez 
dyspozytora kopalni, który decyduje o wy-
cofaniu załogi ze strefy. poprzez nadanie 
komunikatu „zagrożenie wyrzutem metanu 
i skał – wycofać się ze strefy szczególnego 
zagrożenia wyrzutami metanu i skał”.

kopalnia w celu poprawy bezpieczeń-
stwa prowadzenia robót w zakresie zagro-
żenia wyrzutami metanu i skał wprowadza 
wszelkie nowe rozwiązania, pozwalające 
uniknąć tragedii podobnej do tej z 2005 roku. 
Podczas drążenia chodnika podścianowego 
D-6 w pokładzie 409/4 został zastosowa-
ny system zdalnego sterowania kombajnem 
chodnikowym aM-75 Ex, który będzie dalej 
modernizowany. obecnie kopalnia prowadzi 
prace w celu uruchomienia systemu automa-
tycznej identyfikacji pracowników dołowych, 
który w pierwsze kolejności zabudowywany 
bedzie w strefach szczególnego zagrożenia 
wyrzutem metanu i skał. l

W Zagłębiu 
Wałbrzyskim 
bywały wyrzuty, 
w których 
uwalniało się 
błyskawicznie 
kilkaset 
tysięcy metrów 
sześciennych 
gazu. To nie 
jest detonacja 
miny. To wybuch 
magazynu bomb.

Po wyrzucie 22 listopada 2005 roku w KWK 
Zofiówka w chodniku transportowym D-6 
w pokładzie 409/3, zginęło trzech górników

Wiedza i dyscyplina chronią życie
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Czy korzystaliśmy kiedyś 
z autostrady A4 z Katowic 

w kierunku Wrocławia? 
Jeśli tak, to odwiedziliśmy 

również – choć być 
może były to odwiedziny 

nieświadome – Kochłowice, 
jedną z dzielnic Rudy 

Śląskiej. Teraz zapraszamy 
do wspólnej wizyty w tej 

dzielnicy

p odobnie jak każda dzielnica i gmina 
górnicza, również i Kochłowice mają 
swoją historię – i to dość długą, się-

gającą połowy XIV wieku (zapiski z tamtego 
czasu przekazują informacje o „Kochlowej 
Lance” i „Kochlewiczach”). Historia gór-
nictwa w tej części Rudy Śląskiej sięga 1824 
roku, kiedy to na tym terenie powstała 
pierwsza kopalnia – Zwang. Obecny za-
kład Kochłowic powstał z połączenia KWK 
Śląsk z Wujkiem – a aktualna jego nazwa to 
Wujek Ruch Śląsk.

Aspekt motoryzAcyjny

„W dzieciństwie na ulicy koło domu 
graliśmy w piłkę, samochód przejeżdżał raz 
na godzinę” – mówi Marcin Wypiór, gór-
nik i mieszkaniec Kochłowic od urodzenia, 
czyli od 36 lat. Słowa te, jak i powszechnie 
znane stwierdzenie o zwiększeniu ruchu 
drogowego po transformacji ustrojowej, 
pasowałyby zresztą do wszystkich miejsc 
– nie tylko górniczych. W tej dzielnicy 
Rudy znaczenie tych słów zyskuje jednak 
dodatkowy wymiar: „mamy dostęp do au-
tostrady, ruch w Kochłowicach zmniejszył 
się” – mówi rodowity mieszkaniec dzielnicy. 
Jednym z kosztów sąsiedztwa takiej trasy 
jest jednak hałas – pomimo barier dźwięko-
wych słyszalny w najbliższej okolicy drogi. 
Autostrada przecinająca trasę pomiędzy 
dzielnicą, a kopalnią, stała się już ważnym 
elementem krajobrazu okolicy – i dlatego 
trudno o niej nie wspomnieć.

„Kiedyś nie było dyskotek, na zabawy 
jeździło się do Katowic, do Chorzowa – pod-
kreśla z kolei inne znaczenie podróżowania 
z Kochłowic Dariusz Walkowski, pracownik 
kopalni i mieszkaniec dzielnicy od momentu 
przyjazdu, 32 lata temu – teraz młodzi mają 
pizzerie, restauracje. W Rudzie Śląskiej naj-
więcej dzieje się w Wirku, tam jest centrum 
handlowe. Kochłowice to właściwie dziel-
nica tylko do mieszkania, żeby wybrać się 
na większe zakupy, czy odpocząć trochę, 
trzeba jechać gdzieś indziej”. Swoją drogą, 
kopalnia Śląsk nie jest jedynym miejscem 
pracy dla mieszkańców Kochłowic – „ludzie 
stąd pracują na Halembie, na Pokoju, na 
Staszicu” – mówi pracownik kopalni. To 
wymaga dobrej komunikacji i za taką można 
chyba uznać kochłowicką: oprócz dostępu 
do autostrady mieszkańcy mają dostęp także 
do 15 linii komunikacji miejskiej. Kochłowi-
czan jest 12,7 tys. 

Górniczy chArAkter 
dzielnicy

Kochłowice to dzielnica pod wieloma 
względami wyjątkowa. Od dwóch lat istnieje 
tam Sanktuarium pod wezwaniem Matki 
Boskiej z Lourdes (jak mówią moi rozmówcy 

– to pierwszy taki kościół w Polsce), dzięki 
obecności którego zyskało również miasto: 
„w związku z ustanowieniem Sanktuarium 
zainwestowano w otoczenie – wybudowa-
no parkingi” – mówi Dariusz Walkowski. 
Słowo „kościół” pojawia się również w in-
nej wypowiedzi mieszkańca Kochłowic, 
choć dotyczącej już zupełnie innej sprawy: 
„Kiedyś mundur górniczy to był zaszczyt, 
a teraz mało kto ubrał by go i przeszedł by 
się w nim po ulicy. Jeżeli już, to do kościoła. 
Kiedyś inaczej podchodzono do tradycji. 
Kiedyś liczono się z górnictwem, teraz to 
normalny zawód, jak każdy inny” – stwier-
dza Kochłowiczanin.

Poczucie górniczej wspólnoty powraca 
także, niestety, przy okazji zdarzeń takich, 
jak tragedia z września ubiegłego roku, 
w której zginęło 20 osób. „Jesteśmy takim 
narodem, że w tragediach solidaryzujemy się 
z innymi, a tu byliśmy dodatkowo związani 
z ofiarami, bo to byli koledzy,  przyjaciele 
albo rodzina – wspomina Dariusz Walkow-
ski i kontynuuje – pracujemy tutaj niemal 
od początku istnienia kopalni (powstała 
w 1974 roku, ja pracuję od 1978 r.), to mu-
simy się znać.” Jak dodaje Marcin Wypiór 
„kiedy na Halembie był wypadek też się to 
przeżywało, inaczej niż w całej Polsce, bo 
mogło to dotknąć któregoś znajomego, zna 
się trochę osób na każdej kopalni”. Kochło-
wice są miejscem zamieszkania górników 
z okolicznych kopalń. Choć oczywiście to 
nie jedyny powód solidarności z poszko-
dowanymi z innych zakładów.

klAhowiec, mietlorze     
i otyliA

Dzielnica ta, jak każda wielkości Ko-
chłowic, dzieli się również na mniejsze 
części, których nazwy mają często bardzo 
miejscowy charakter. „Klahowiec (od kla-
hania), Mrowczo Górka, Zidlongi, Mośniok 

– wymienia Marcin Wypiór i dodaje –  starsi 
ludzie mówili „idziemy do wsi”, nie „na ry-
nek”. O kopalni Nowy Wirek mówiło się 
Gliniki”. Górkę, a właściwie „górę”, Kochło-
wice mają jeszcze jedną – jest tu bowiem 
wzniesienie o nazwie Góra Apostolska 
o wysokości 311 m n. p. m.  „Była na niej 
skocznia narciarska, kiedyś odbywały się 
skoki – wspomina mieszkaniec dzielnicy – 
istniała do lat 60., teraz już nic po niej nie 
zostało, mało kto o niej pamięta, właściwie 
tylko rodowici Kochłowiczanie”. A i z samą 
nazwą mieszkańców tej części Rudy Śląskiej 
związana jest ciekawostka: „Kochłowiczanie 
to mietlorze –  mówi Marcin Wypiór – nie-
mal w każdym domu robiło się kiedyś miotły 
z brzozy i tak się o nich mówiło. Sam do 
dzisiaj mam u siebie taką miotłę”.

„Mietlarką” można zatem nazwać pew-
ną znaną polską pływaczkę, mistrzynię i wi-
cemistrzynię olimpijską, świata i Europy 
– Otylię Jędrzejczak. Pochodzi ona właśnie 
z Rudy Śląskiej. Jak mówi Dariusz Walkow-
ski „tata Otylii pracował na kopalni, kiedyś 
spędzaliśmy nawet razem wakacje. Dzięki 
Otylii powstała sekcja pływacka o nazwie 
Kochłowiczanka”. To zresztą nie jedyna spor-
towa chluba dzielnicy – drużyna piłkarska 
o nazwie Urania Kochłowice w latach 70. 
minionego wieku, jak cała Polska piłka, świę-
ciła triumfy: dotarła nawet do 3. miejsca w II 
lidze i ćwierćfinału Pucharu Polski. Obecnie 
plasuje się w IV lidze. Kibicowanie własnej 
drużynie nie kłóci się jednak z pierwszoli-
gowymi sympatiami Kochłowic. 

Tekst i zdjęcia: Paweł KmieciK

Górnictwo zmieniło Kochłowice

Mietlorze z rudy Śląskiej

Kościół Trójcy Przenajświętszej zbudowany w stylu późnobarokowym na początku XIX wieku

Sanktuarium pod wezwaniem Matki Boskiej z Lourdes przy ulicy Wyzwolenia
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Górnika zatrudnię. Wielu szuka pracy w górnictwie i to się pewnie nie zmieni, bo dalej nie będą przyjmować.          
Żeby iść teraz pod Kompanię albo pod Holding trzeba być po szkole

Bez szkoły pod ziemię 
nie zjedziesz

M ówienie o potrzebie zatrudniania 
nowych pracowników w kopal-
niach może wydawać się nie do 

końca na miejscu, gdy słychać jeszcze echa 
trąbek i gwizdków protestujących przed sie-
dzibą Kompanii Węglowej w Katowicach 
i Urzędem Miejskim w Rudzie Śląskiej 
w obronie miejsc pracy Halemby-Wirek. 
Jednak każdego roku z samego tylko Kato-
wickiego Holdingu Węglowego uprawnie-
nia emerytalne uzyskuje 800-1000 osób. 
A spółek i samodzielnych kopalń na Śląsku 
jest więcej.

O zapOtrzebOwaniu…
Przez wiele lat po transformacji ustro-

jowej liczba górników zatrudnionych w ko-
palniach systematycznie zmniejszała się, 
dopiero w ostatnich latach proces ten został 
zatrzymany – z inicjatywy samych spółek 
węglowych zrzeszających kopalnie. Jak mówi 
Sławomir Mrówka, dyrektor Zespołu Poli-
tyki Zatrudnieniowej i Przekształceń Wła-
snościowych KHW „reaktywowanie szkół 
górniczych nastąpiło około 5 lat temu. Jeste-
śmy zainteresowani zatrudnianiem młodych 
osób do górnictwa. Obecnie jest niż demo-
graficzny, więc wszystkie zawody, a także 
szkoły, na tym cierpią”. W związku z wyż-
szym zapotrzebowaniem na pracowników 
cierpieć natomiast nie muszą młodzi ludzie 
zainteresowani pracą w zawodzie górnika. 
Co więcej – otrzymanie zatrudnienia wcale 
nie musi wiązać się ze zdobyciem kierunko-
wego wykształcenia. „Osoby, które nie ukoń-
czyły szkół górniczych również mogą mieć 
szanse na otrzymanie pracy w górnictwie 
– twierdzi dyrektor Mrówka – absolwenci 
szkół górniczych pokrywają 25-30% potrzeb 
kadrowych w roku, więc musimy pozostałe 
zapotrzebowanie uzupełnić zawodami nie 
o specjalności górniczej”.

Pomimo pojawiających się co pewien 
czas w różnych miejscach głosów o ko-
nieczności redukcji zatrudnienia w kopal-
niach – jak zapowiada Sławomir Mrówka 
– „tendencja zatrudniania młodych ludzi 
będzie permanentna, bo nie możemy sobie 
pozwolić na zamknięcie wejścia do kopalni. 
Przez najbliższe lata się to nie zmieni”. Owa 
permanentność i konsekwencja są bardzo 
potrzebne w przypadku polityki zatrud-
nieniowej. Aby wykształcić dany rocznik 
w zawodzie potrzeba wielu lat – na utwo-
rzenie wymaganych kierunków kształcenia, 
zainteresowanie się nimi przez młodych, 
rekrutację i 4-letnią edukację zakończoną 
egzaminem zawodowym. Dlatego niedawno 

dopiero na rynek pracy zaczęli wychodzić 
uczniowie górniczych klas, które powstały 
kilka lat temu.

… i zainteresOwaniu

„Zainteresowanie tymi klasami zmie-
nia się. Kiedy zamknięto szkoły górnicze, 
a później ponownie otworzono, to zainte-
resowanie było bardzo duże – mówi Iwona 
Goźlińska, dyrektor Zespołu Szkół Zawo-
dowych nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Ka-
towicach – w pierwszym roku rekrutacji 
mieliśmy 3 oddziały na jednym poziomie, 
w tej chwili jest tendencja spadkowa, ale 
to też jest związane z aktualnie występują-
cym niżem demograficznym”. Kształcący się 

w szkole górniczej mogą liczyć również na 
różnego rodzaju ułatwienia w zdobywaniu 
doświadczenia w pracy na dole. „Ucznio-
wie nie muszą sami załatwiać formalności 
związanych z pracą, czy praktykami, mają 
je zapewnione – mówi dyrektor ZSZ nr 2 
i dodaje – w kopalni Wujek powstało spe-
cjalne pole szkoleniowe, na którym mogą 
się szkolić uczniowie zanim pójdą na prak-
tyki”. W związku z mniejszym zaintereso-
waniem nauką w klasach górniczych mniej 
osób będzie jednak mogło z tego skorzystać 
– „w ubiegłym roku szkolnym ZSZ nr 2 ra-
zem z elektrykami ukończyło 86 uczniów, 
a obecnie rok mamy jedną połączoną kla-
sę górniczo-elektryczną (jest 38 uczniów, 

w tym 21 górników)” – zapowiada Iwona 
Goźlińska.

Nie ma jednak reguły dotyczącej za-
interesowania młodych osób zawodem 
górniczym, nie wszędzie się ono bowiem 
zmniejsza. Jak mówi Artur Lubos, dyrektor 
Zespołu Szkół Technicznych w Bytomiu, 
„w ostatnim roku zainteresowanie wzrosło 
– i wyjaśnia – ma to pewnie przełożenie na 
rynku pracy, bo tu jest gwarancja zatrudnie-
nia w momencie podjęcia nauki, więc to jest 
motor napędowy. Poza tym podejmujemy 
pewne działania, które mają wypromować 
i, myślę, że przywrócić rangę zawodu, który 
jest jednym z ważniejszych w naszym re-
gionie”. I to właśnie gwarancja zatrudnienia 
po ukończeniu szkoły wygląda szczególnie 
atrakcyjnie dla młodych ludzi wchodzących 
w dorosłe życie. Aktualna liczebność klas 
w Zespole Szkół w Bytomiu, to – jak mówi 
dyrektor – „pierwsza klasa licząca 32 osoby, 
klasa druga – 20, trzecia – 10 osób, czwarta 
– 16 osób”. 

Jeśli nie klasa 
górnicza, tO cO?
Nauka w klasach górniczych to gwa-

rancja zatrudnienia. Nieco trudniejszą 
sytuację mogą mieć ci, którzy takiej nauki 
nie mieli okazji odbyć, choć, jak zapowia-
da Sławomir Mrówka z KHW i dla nich 
powinno się znaleźć miejsce. W praktyce 
nie zawsze musi to oznaczać możliwości 
szybkiego przyjęcia – jak mówi 23-letni 
Dawid, z Zabrza, „wielu szuka pracy w gór-
nictwie i to się pewnie nie zmieni, bo dalej 
nie będą przyjmować. Żeby iść teraz pod 
Kompanię albo pod Holding trzeba być po 
szkole”. Szansą dla osób bez wykształcenia 
górniczego są również różnego rodzaju 
kursy i szkolenia – choć jak sam przyznaje 
– niewiele one dają.

Gimnazjaliści zainteresowani pracą 
w kopalni i pewni, że chcą się tam wybrać 
mogą odwiedzić jedną ze szkół zawodo-
wych, czy technicznych oferujących klasy 
górnicze. Brak wykształcenia górniczego 
w szkole średniej, po jej zakończeniu można, 
„nadrobić” na studiach o kierunku związa-
nym z branżą. Można również zaintereso-
wać się kursami górniczymi (oferowanymi 
np. przez Urzędy Pracy) – choć te wydają się 
najmniej podnosić kwalifikacje zawodowe 
i zwiększać szansę na otrzymanie zatrud-
nienia w kopalni. Na pewno jednak obecne 
szanse na przyjęcie do górnictwa są większe, 
niż kilka lat temu. 

Paweł KmieciK

Nabór do szkół górniczych prowadzono nawet w czasie wakacji

Finanse. Resort finansów chce zawiesić 
część ulg i zwolnień w PIT, jeżeli dług pu-
bliczny przekroczy poziom 55 proc. PKB. 
Taki zapis znalazł się w przyjętej przez rząd 
strategii zarządzania długiem publicznym 
w latach 2011-2014. Zgodnie ze strategią 
w tym roku państwowy dług publiczny wy-
niesie 53,2 proc. PKB, czyli 750,8 mld zł. 
W przyszłym roku ma sięgnąć 54,2 proc. 
PKB (811,4 mld zł), rok później 54,3 proc. 

(873,9 mld zł), w 2013 r. – spadnie do 53,7 
proc. (922,5 mld zł), a w 2014 r. do 52,7 proc. 
(964,8 mld zł). 
kgHM. W przyszłym roku wydobędzie 
próbną partię węgla brunatnego, który 
chce zamieniać w gaz. Testy będą przepro-
wadzone w Pekinie. Spółka uzyskała już 
pozwolenie Ministerstwa Środowiska na 
rozpoznanie wybranego złoża węgla bru-
natnego i pobranie półtonowej próby za 

pomocą wierceń wielkośrednicowych. Prace 
rozpoczną się w I połowie 2011 r.
energetyka. Szef Towarowej Giełdy Ener-
gii Grzegorz Onichimowski powiedział PAP, 
że ceny energii w Polsce obecnie ustabili-
zowały się. Ocenił, że wraz z liberalizacją 
rynku energii, może się poprawić sytuacja 
odbiorców indywidualnych. 
węgiel kaMienny. – Co robić, żeby węgiel, 
nasz skarb narodowy, nadal wykorzystywać? 

Musimy modernizować i restrukturyzować 
polskie górnictwo – powiedział podczas 
konferencji  „Zmiany klimatyczne a po-
trzeba rewolucji technologicznej XXI w.” 
Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego „Mamy taką sytuację, że na-
sza przestarzała energetyka, wymagająca 
wymiany 50 proc. bloków energetycznych 
w ciągu 10 lat, po prostu marnuje nasz wę-
giel, nasz skarb narodowy”. l

Ważne tematy w skrócie
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R O Z M A I T O Ś c I

B rygida wróciła po ciężkim wieczorze do domu i rzuciła zaśnieżony i brudny płaszcz 
na fotel. Wracając przewróciła się na oblodzonym chodniku, stłukła kolano i mocno 
ubrudziła w rozjeżdżonym przez samochody błocie i śniegu. Miała wrażenie, że tyl-

ko jej zdarzają się takie rzeczy. Bo czy ktokolwiek widział kiedyś ładną, szczupłą, modnie 
ubraną dziewczynę w szpilkach wywracającą się na ulicy? Ona jednak nie była ani ładna, 
ani szczupła i choć bardzo się starała – modnie ubrana. Ale miała mnóstwo znajomych 
i przyjaciół i właśnie wróciła ze swojej urodzinowej kolacji – niespodzianki.

Na dodatek Brygida miała naprawdę na imię Brygida. Podobno lata temu jej ojciec miał 
ciotkę o tym właśnie imieniu, dobrą i ciepłą kobietę i bardzo chciał, żeby jego córka miała 
takie samo. Niestety, nie przewidział, że choć córka faktycznie wyrosła na chodzące dobro, to 
od przedszkola aż po studia rówieśnicy będą drwić z tego, jak się nazywa. No, ale wróćmy do 
urodzinowego wieczoru. Ten dzień od początku nie był udany i Brygida, dla znajomych Brysia, 
miała nadzieję, że przeżyje go bezboleśnie. Stał on się jednak doskonałą okazją dla wszystkich 
jej znajomych, żeby przypomnieć jej, że właśnie skończyła trzydzieści lat. Wszystkie koleżanki 
w pracy, żyjące głównie życiem swoich mężów i małych dzieci życzyły jej znalezienia faceta 
i ustabilizowania się. Choć Brygida także o tym często myślała, to teraz czuła się, jakby każdy 
chciał wytknąć jej nieparzystość. Po pracy, przyjaciółka wyciągnęła ją na kawę do ulubionej 
knajpki. Brygida po cichu miała nadzieję, że faktycznie Anka zapomniała o jej urodzinach, 
jednak tak się nie stało. Rozkręciła się prawdziwa impreza, a na domiar złego przyjaciele Brygidy 
sprezentowali jej śliczny, karmelowy sweterek z delikatnej wełny. Sweterek był rewelacyjny, 
ale na osobą co najmniej rozmiar szczuplejszą, co dodatkowo zdołowało Brysię.

Tego wieczoru Brygida siadła jeszcze przed komputerem, żeby rutynowo sprawdzić maile 
i swój profil społecznościowy. Sprawdziła także, założony w tajemnicy przed wszystkimi, swój 
profil na portalu randkowym. W reklamie portalu gwarantowano, że wprowadzenie swoich 
dokładnych preferencji, zainteresowań i wypełnienie testu ułatwi komputerowi połączenie 
ludzi w pary. Być może, jeszcze kilka lat temu Brygida uznałaby to za całkowitą słabość 
i ostatnią deskę ratunku, teraz jednak sprawdzała swoje konto regularnie. Nie dostawała 
jednak zbyt wielu interesujących i poważnych odpowiedzi. Właściwie – nie dostawała ich 
w ogóle. Na portalu zamieściła swoje zwykłe, nieretuszowane zdjęcie, na którym widać 
było mocno przy kości dziewczynę, z mysimi włosami do ramion, w workowatym ubraniu 
kupionym na dziale dla kobiet w ciąży. Brygida stwierdziła, że nie będzie się wygłupiać – 
gdyby miała się komuś spodobać, to tylko taka, jaka jest naprawdę.

I tego właśnie, urodzinowego wieczoru Brygida dostała niedłu-
giego maila. Był to prawie mail miłosny – z kilkoma linijkami 
uroczych słów. Pierwszy taki list w jej życiu. Kobieta przeczytała 
maila kilka razy i sama nie wiedziała co o nim myśleć. Może 
był żartem? Ale w sumie tyle słyszała o związkach zawartych 
w sieci. Po namyśle napisała jednak krótką odpowiedź.

Następny dzień zaczął się już dla niej zgoła inaczej. Obu-
dziła się zupełnie rozpromieniona, jakby kilka zdań dało 
jej nową energię. Przez cały dzień rozmyślała o tym, kto 
mógł być nadawcą maila. Po południu znów zaczęła 
się martwić, że może to był jednorazowy zryw jakie-
goś nieśmiałego obserwatora. Tym większe było jej 
zdumienie i radość, gdy zobaczyła w swojej skrzynce 
kolejne wiadomości.

Sytuacja powtarzała się przez następne dni i ty-
godnie. Zakochanie w internetowym znajomym, 
z którym od kilku tygodni dyskutowała o książ-
kach, filmach i muzyce przerodziło się w jakąś 
specyficzną formę związku. Brygida informowała 
swego internetowego „chłopaka” o wszystkim, co 
działo się w pracy, o jej zmartwieniach, wątpliwo-
ściach, przemyśleniach… I ten internetowy „chłopak” odpisywał jej tym samym.

W tym czasie, Brygida postanowiła odnowić swoje mieszkanie, wyniosła stare meble, 
które zastąpiła lżejszymi i bardziej funkcjonalnymi. Także ona sama piękniała z dnia na 
dzień. W ciągu trzech tygodni schudła kilka kilogramów, za namową koleżanki odświeżyła 
swoją garderobę i zaczęła się malować. Świadkami tych wszystkich przemian były wścibskie 
koleżanki z biura, ale także znajomi, a nawet rodzina.

I wtedy nadszedł ten dzień. Brygida postanowiła poprosić internetową miłość o spo-
tkanie w rzeczywistym świecie. Mężczyzna na początku wykręcał się z pomysłu, ale potem 
przystał na spotkanie.

Dzień przed spotkaniem Brygida miała spotkać się, jak zwykle, w knajpie z dwójką 
swoich znajomych, częścią paczki jej przyjaciół. Chłopaki byli jednak w wyjątkowo podłym 
nastroju. Jedyną śmiejącą się i rozchichotaną osobą była Brysia. I byłoby tak pewnie nadal, 
gdyby nie to, co jeden z jej znajomych miał jej do powiedzenia. Otóż, okazało się, że za 
internetową znajomością stało dwóch jej przyjaciół, znanych od lat. Marek i Tomek mieli 
nadzieję, że krótki, internetowy flirt pomoże Brysi się odprężyć i że kobieta potraktuje go 
z przymrużeniem oka. Nikt z nich nie pomyślał, że może to być dla Brysi tak ważne.

Brygida wybiegła wtedy z knajpy. Biegła tak dłuższą chwilę, płacząc i nie mogąc uwierzyć 
w swoją głupotę, naiwność i to, jak okrutnych i głupich ma kumpli. Płacz przeszedł w szloch, 
który uniemożliwił jej dalszy bieg. Gdy zziębnięta i słaba przysiadła na niskim murku i ukryła 
głowę w rękach dobiegł do niej Tomek. Osoba, którą najmniej chciała teraz widzieć, ale nie 
miała już sił biec dalej. Tomek klęczał teraz przed nią błagając o przebaczenie. Chłopak sam 
płakał i zarzekał się, że choć pierwotny pomysł był jego i Marka żartem, który jednak nie 
miał sprawić przykrości Brysi, to z czasem ewaluował w wyłącznie jego korespondencję 
i wszystko co pisał, było prawdą. Łącznie z internetowym wyznaniem miłości. 

 sb

Marginesy

Brygida
nie da się ukryć, że futbol stał się obecnie 
poważnym sportowym biznesem. równo-
cześnie wielkim futbolowym show. Szefo-
wie liczących się w europejskiej rywalizacji 
klubów nieustannie starają się uatrakcyjnić 
futbolowe widowiska. 

Ś ciągają do siebie wyróżniających się 
zawodników. I na tego typu transfery 
wydają sporo pieniędzy. Wszystko jest 

jednak dokładnie wyliczone i wkłady muszą 
w efekcie przynieść zysk. Pod warunkiem, 
że drużyna wygrywa. Wtedy i sponsorów 
zdecydowanie łatwiej znaleźć. Do futbolo-
wych widowisk dokładają sporo telewizyjne 
stacje, które też mają swoją  „działkę” w tym 
interesie. A wszystko opiera się na barkach 
kibiców. Na meczach europejskiej elity na 
stadionach zasiada komplet widzów. I to 
nie tylko w spotkaniach Ligi Mistrzów czy 
Ligi Europejskiej. Na meczach ligowych 
w Anglii, Hiszpanii i Włoch, a także Nie-
miec i Francji zasiada od 35 do 80 tysięcy 
widzów. A to przynosi konkretne dochody 
klubowi. W efekcie wykrystalizowała się 
europejska klubowa elita, która od wielu, 
wielu lat nadaje ton rywalizacji. I nie jest 
łatwo do niej dołączyć.

Bieżący sezon jeszcze raz pokazał prze-
paść dzielącą polskie kluby i europejskich 

średniaków. Bo o nawiązaniu kon-
taktu z elitą nie można obec-
nie nawet marzyć.

Mistrz Polski, Lech 
Poznań, miał wyśmienita 
okazję (niezłe losowanie) 
dojścia do fazy grupowej 
Ligi Mistrzów. Nieste-
ty, wyeliminowany został 
przez Spartę Praga. Ta z ko-
lei musiała uznać wyższość 
słowackiej Żiliny, która 
awansowała do fazy gru-
powej Ligi Mistrzów. Dla-
tego awans Lecha do fazy 
grupowej Ligi Europejskiej 
nie jest żadnym pozytyw-
nym przykładem. Zespół 
z Poznania ten awans wy-
walczył szczęśliwie, a miał 

za przeciwników słabe ze-
społy. I nie daje szans Lechowi 

na wyjście z grupy w tej rywalizacji. A remis 
3:3 z Juventusem Turyn należy zaliczyć do 
wpadki włoskiego zespołu.

Szefowie klubów naszej ekstraklasy ma-
rzą jednak o nawiązaniu skutecznej rywaliza-
cji z europejskimi średniakami.. Miały w tym 
pomóc zagraniczne transfery. No i przed 
nowym sezonem szefowie klubów zaczęli się 
ścigać w transferowej karuzelce. No i wydali 
sporo pieniędzy. W efekcie w drużynach 
naszej ekstraklasy mamy w sumie aż 116 
obcokrajowców. Z zawodników tych moż-
na wystawić dziesięć „11”. Dodajmy jeszcze, 
że w klubach I ligi można się doliczyć 25, 
a może ciut więcej obcokrajowców.

Z jakich krajów pochodzą „futbolowi 
najemnicy”? Najwięcej z Serbii – 15, że Sło-
wacji – 14, z Brazylii – 11. Jeszcze z Bośni 
i Hercegowiny jest 7, z Litwy – 6, z Zimba-
bwe – 5. Po jednym jest m.in. z Angoli, Kon-
ga, Mołdawii, a nawet z Burundi i Burkino 
Faso. Tych dwóch ostatnich krajów niewielu 
kibiców potrafi umieścić na mapie.

W zagranicznym transferowym amo-
ku wyróżniła się Legia Warszawa – 12 

obcokrajowców. Lech, Widzew Łódź, Wisła 
Kraków mają po 10. Arka Gdynia, Jagiel-
lonia, Zagłębie Lubin po 9. Jeszcze Lechia 
Gdańsk – 8, Korona Kielce – 7. Jakie umie-
jętności i poziom reprezentują sprowadze-
ni zawodnicy? Bardzo przeciętny, by nie 
powiedzieć słaby. Na przykład zawodnicy 
z Brazylii nie mogli znaleźć miejsca w dru-
goligowych zespołach Hiszpanii, Portugalii 
i Francji, a nawet w Grecji i Austrii, nie mó-
wiąc o Anglii czy Niemcach. Po prostu nie 
każdy Brazylijczyk gra dobrze w piłkę nożną. 
Trafili jednak do naszych klubów. Z całej tej 
plejady bodajże trzech zawodników wystę-
puje w reprezentacjach swoich krajów. Są 
to z Wisły Kirm w Słowenii, z Lecha Rud-
nevs w Łotwie i z Widzewa Sernas w Litwie. 
A przecież reprezentacje tych krajów nie 
zaliczają się do europejskiej czołówki.

Natomiast rozgrywki polskiej ekstrakla-
sy nadal są nisko oceniane przez międzyna-
rodowych ekspertów. 

Słaby poziom ekstraklasy przekłada się 
automatycznie na beznadziejne występy na-
szej reprezentacji. W drużynie narodowej 
winni grać najlepsi z drużyn ekstraklasy.  
Tymczasem brak jest wyróżniających się za-
wodników w wieku 24 – 28 lat. Nadal w eks-
traklasie królują starsi zawodnicy: Niedzie-
lan (31 lat), Frankowski (36 lat), Żewłakow 
(34 lat), Wichniarek (33 lat), Mieciel (35lat) 
i jeszcze kilku innych. W ostatnich latach 
nastąpiła głęboka pokoleniowa czarna dziu-
ra. Zawodnicy urodzeni w latach 80-tych 
są słabo wyszkoleni technicznie, a do tego 
nie prezentują się korzystnie pod względem 
fizycznym i wytrzymałościowym.

Ściąganie przeciętnych obcokrajow-
ców nie służy dobrze polskiemu futbolowi. 
Chociaż można rozumieć szefów klubów, 
którzy chcą mieć u siebie ciut lepszych 
zawodników od tych z krajowego chowu. 
Przez wiele ostatnich lat PZPN nie dostrze-
gał, albo nie chciał dostrzegać problemu. 
Niewiele dobrego zdziałał na polu szkole-
nia młodych zawodników. W efekcie nasze 
drużyny juniorsko-młodzieżowe dostają 
regularne lanie od zagranicznych rówie-
śników. A reprezentacja? Trener Franci-
szek Smuda próbuje coś zrobić, ale nie ma 
z czego wybierać. Jeździ więc po Europie 
i szuka zawodników o polskich korzeniach. 
Na takich zasadach nie zbuduje się przy-
zwoitej reprezentacji.

Kierownictwo PZPN powinno jak naj-
szybciej podjąć konkretne działania mają-
ce na celu podniesienie poziomu szkolenia 
młodzieży w klubach. Dlaczego w ramach li-
cencji kluby zobowiązane są do prowadzenia 
tylko trzech zespołów juniorskich. Kiedyś 
obowiązywało 10 zespołów. Powinny rów-
nocześnie powstać szkółki wojewódzkie czy 
miejsko-powiatowe. I powinny się znaleźć 
środki na opłacenie trenerów i instruktorów. 
Równocześnie powinno się ograniczyć liczbę 
zawodników-obcokrajowców w klubach. Tak 
się czyni w krajach, które pod względem 
futbolowym zdecydowanie nas wyprzedzają. 
Dobre zaplecze, w miarę szybko stworzone, 
na pewno pozwoli na odbudowę polskiego 
futbolu. A wtedy nasza ekstraklasa będzie 
dla Polaków. No i trener Franciszek Smuda, 
albo inny szkoleniowiec, nie będzie musiał 
jeździć po świecie i szukać zawodników, 
których przodkowie jedli bigos lub śląskie 
kluski.

Henryk Marzec

Na prostej i zakrętach

ekstraklasa dla 
obcokrajowców

MWM
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krzyżówka panoramiczna nr 1

145-lecie nadania praw 
miejskich Katowicom

Wprawdzie już w średniowieczu na ob-
szarze obecnego miasta istniały słowiańskie 
osady rolnicze: Bogucice, Dąb, Załęże, Bry-
nów; a pierwsza wzmianka o nich pochodzi 
z końca XIII wieku. Nazwy Katowic jako wsi 
użyto natomiast po raz pierwszy w 1598 r.

W tym roku mija 145 lat od nadania 
liczącym 5.800 mieszkańców Katowicom 
w 1865 r. praw miejskich. Wkrótce zostały 
one stolicą powiatu, a w 1897 r. 30-tysięćzne 
już miasto zostaje starostwem. Przyłączenie 
Katowic 20 czerwca 1922 r. do odrodzonego 
Państwa Polskiego, awansuje Katowice do 
rangi stolicy województwa śląskiego i siedzi-
by Sejmu Śląskiego. W okresie międzywo-
jennym wyrastają na jeden z największych 
ośrodków przemysłowych w Polsce; zaś po 
1945 roku, utrzymując charakter centrum 
przemysłowego i administracyjnego, stają się 
jednocześnie znaczącym ośrodkiem nauki, 
szkolnictwa wyższego i kultury.

Tegoroczną rocznicę Katowic 
Poczta Polska upamiętniła wydaniem 

beznominałowej kartki pocztowej. Ilustru-
ją ją Pomnik Powstańców Śląskich, fron-
ton starego dworca kolejowego i oczywiście 
herb miasta. Przedstawia on w polu żółtym 
młot założonej w XIV w. Kuźnicy Boguckiej 
z kowadłem i częścią koła zębatego, stojący 
na brązowej drewnianej belce nad błękitną 
(kiedyś) wodą rzeki Rawy. Herb zdobi tak-
że okolicznościowy datownik (stosowany 
w UP Katowice 1), którym skasowane zostały 
znaczki z poprzednich emisji, przedstawiają-
ce gmach Teatru Śląskiego oraz jego ponad 
stuletnią działalność. 

KWF „Transport 2010” 
wzbogaciła nasze 
kolekcje

Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
dniach od 6 do 12 września 2010 r. zor-
ganizowana w Auli Wydziału Transportu 
Politechniki Śląskiej w Katowicach Kra-
jowa Wystawa Filatelistyczna „Transport 
2010”. Zwłaszcza cenne eksponaty i rary-
tasy eksponowane w Salonie Honorowym 

oraz w konkursowej klasie tematycznej. 
Uwieńczyły ją Międzynarodowa Konfe-
rencja Filatelistyczna poświęcona 150-leciu 
pierwszego polskiego znaczka pocztowego 
oraz obchodzone w Katowicach- siedzibie 
największego, Śląsko-Dąbrowskiego Okręgu 
PZF, centralne obchody 60-lecia Polskiego 
Związku Filatelistów, z udziałem jego władz 
i reprezentantów z całego kraju. 

Dyplomami Komitetu Organizacyjnego 
KWF uhonorowano wystawców prezentu-
jących swoje eksponaty klasie w honorowej. 
Odebrali m. in.: Marian Broniec za eksponat 
„Przedznaczkowe znaki pocztowe na zie-
miach polskich w XVIII i XIX wieku” oraz 
przedstawiciele Muzeum Poczty i Teleko-
munikacji we Wrocławiu. Nagrodę Specjalną 
Wystawy dla najlepszego eksponatu w klasie 
filatelistyki tradycyjnej, wraz z dyplomem 
na medal złoty i nagrodą, odebrał przedsta-
wiciel Śląsko Dąbrowskiego Okręgu – Emil 
Karzełek.

Wystawie towarzyszyły także spotkania 
członków Polskiego Klubu Zainteresowań 
PZF: „Kolejnictwo” oraz Klubu Zaintere-
sowań PZF „Znaki polecenia”. Dużym zain-
teresowaniem cieszyła się giełda wymienna 
(transport), na której wzbogacić można było 
swoje zbiory o znaczki tematycznie związa-
ne z szeroko pojętym transportem lądowym, 
morskim i powietrznym..

KWF „Transport 2010” oraz związa-
ne z nią wydarzenia upamiętniają: znaczek 
personalizowany z symboliką KWF „Trans-
port-2010”, dokumentującą Międzynarodo-
wą Konferencję Filatelistyczną „Transport 
2010” kartkę pocztową z nadrukowanym 
znaczkiem wartości 1.55 zł.; dwie koperty: 
z symboliką KWF i Konferencji Naukowej 
oraz trzy kartki beznominałowe, a także 
stosowne datowniki upamiętniające: KWF 
i KN „Transport-2010”, centralne obchody 
60-lecia PZF i 57. Spotkanie OKZ PZF „Ko-
lejnictwo”. Z.B

Nowości filatelistyczne

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Do wypaDku polskiego autokaru Do-
szło w nieDzielę rano. Według wstęp-
nych ustaleń policji wracający z wycieczki do 
Hiszpanii autobus z pracownikami Nadle-
śnictwa Złocieniec został zepchnięty z jezd-
ni przez osobowego mercedesa. Kierowca 
autobusu chcąc wyminąć samochód uderzył 
w filar wiaduktu. W wyniku wypadku zginę-
ło 13 osób, rannych zostało 29 osób.

w warszawie zakończyły się letnie 
europejskie igrzyska olimpiaD specjal-
nych 2010. W trwających od 18 września 
zmaganiach sportowych wzięło udział po-
nad półtora tysiąca niepełnosprawnych in-
telektualnie zawodników z 56 krajów. To był 
wielki sukces Polski – powiedział dyrektor 
igrzysk Bogusław Gałązka.

na cukrzycę w naszym kraju choruje 
aż 2,5 mln luDzi, ponad 750 tys. z nich 
o tym nie wie i w związku z tym nie są le-
czeni - wynika z raportu pod patronatem 
Polskiego Towarzystwa Diabetologiczne-
go. Według szacunków w 2030 roku bę-
dzie w Polsce 3,2 mln chorych na cukrzycę. 
Częstość występowania tej choroby rośnie 
wraz z wiekiem.

– pozwę pana Do sąDu – zagroził Ryszar-
dowi Kaliszowi Zbigniew Ziobro, gdy ten 
stwierdził, że były minister kłamał w wy-
stąpieniu sejmowym w 2007. Zbigniew 
Ziobro oświadczył, że sprawa Barbary 
Blidy nie była tematem narady u premiera 
Kaczyńskiego.
Kalisz zacytował jednak przemówienie sej-
mowe Ziobry z 25 kwietnia 2007, w którym 
wyjaśniał okoliczności dotyczące śmierci po-
słanki Blidy i twierdził, że nie znał wcześniej 
wszystkich okoliczności jej sprawy. 

500-600 osób mogło zginąć w wyniku 
osunięcia się ziemi w połuDniowo-za-
choDnim meksyku – powiedział guberna-
tor stanu Oaxaca, Ulises Ruiz. Jednak według 
internetowego wydania gazety „Excelsior”, 
ofiar może być nawet tysiąc. Osuwająca się 
ziemia zasypała ok. 300 domów w mieście 
Santa Maria Tlahuitoltepec.

weDług national geografic chińczycy 
łowią i konsumują rocznie najwięcej 
ryb na świecie. Naukowcy opracowali 
ranking 20 państw, które mają największy 
wpływ na ekosystemy morskie poprzez po-
łowy oraz konsumpcję ryb i owoców morza. 
Za Chinami pod względem spożycia uplaso-
wali się Japończycy, pod względem połowów 
na drugim miejscu znalazło się natomiast 
Peru, a trzecie miejsce na obu listach zajęło 
USA. l

p i s m o  s p o ł e c z n o - z a w o d o w e 
ś r o d o w i s k a  g ó r n i c z e g o
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Rozwiązanie krzyżówki z „Górnika 18-2010” brzmi: „Szpada górnicza”.
Nagrodę wylosowała jolanta banaś z chorzowa. Gratulujemy!
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D L A  G Ó R N I C T W A

„Nowy GórNik”: X  ponoć potrafi pan znaleźć górni-
ctwo tam, gdzie nikt się go nie spodziewał, a w dodatku 
znaleźć od razu odbiorców na łańcuchy Fasingu?

Mariusz Fiałek: – To bardzo przesadzona plotka.

A przypadek Estonii? X
– Aż wstyd się przyznać, ale nie wiedzia-

łem, że wydobywa się tam rocznie około 10 
milionów ton łupka bitumicznego, który jest 
paliwem dla tamtejszej energetyki. W dodatku 
Estonia planuje zwiększenie wydobycia. Ma 
to związek ze zbliżającym się zamknięciem 
elektrowni atomowej na Litwie, z której Estonia 
importuje energię.

odpowiada pan w Fasingu za rynki  X
wschodnie. ostatnio odniósł pan wielki suk-
ces – kontrakt w rosji na 5 milionów euro.

– To efekt długiej i żmudnej pracy. Na 
wschodzie działamy poprzez swoich przedsta-
wicieli, którzy starają się wprowadzić łańcuchy 
Fasingu do zamówień tamtejszego górnictwa, 
rybołówstwa i innych gałęzi gospodarki. Litwa, 
Łotwa, Estonia – to kraje z rozwiniętą gospo-
darką morską i tym samym ciekawe z punktu 
widzenia dywersyfikacji naszego portfela zamówień. Sam 
fizycznie nie byłbym w stanie zapanować nad tak rozległym 
obszarem. W firmie wspiera mnie zespół specjalizujący się 
w rynkach wschodnich. Budujemy wspólnie sieć nowych 
przedstawicieli, weryfikujemy ich i staramy się, aby jak 
najwięcej obszarów górniczych znalazło się pod naszym 
wpływem.

przedstawicielami są polacy czy mieszkańcy krajów,  X
w których otwieracie przedstawicielstwa?

– Stosujemy zasadę, że zatrudniamy obywateli kraju 
w którym otwieramy przedstawicielstwo. Idealnym rozwią-
zaniem jest sytuacja, kiedy zatrudniana osoba była związana 
z górnictwem.

Czy to oznacza, że zadomowiliście się w krajach daw- X
nego Związku radzieckiego i w Mongolii?

– Mongolię monitorujemy. Staramy się wejść do Ka-
zachstanu, zwiększyć swój udział w innych krajach dawne-

go Związku Radzieckiego. Jednak jeszcze za 
wcześnie, żeby powiedzieć, że jesteśmy tam 
zadomowieni. Za każdym razem, jak bume-
rang, wraca do nas pytanie: „dlaczego mamy 
kupować łańcuchy Fasingu?”

pewnie odpowiada pan: „bo są bar- X
dzo dobre”.

– To nie jest dobra odpowiedź. W krajach 
wschodnich ważna jest jakość, ale równie waż-
ne są sympatie. 

Jak kogoś nie lubią, to nie kupią nic  X
od niego?

– Jak kogoś nie lubią, albo jak ktoś ich nie 
lubi, to nie widzą powodów, żeby otwierać 
przed nim rynek. 

Jak można zdobyć sympatię kontra- X
hentów z krajów wschodnich?

– Ważny jest klimat polityczny. Na wscho-
dzie ludzie żyją polityką. Sympatie i antypatie polityczne 
przenoszą na kontakty biznesowe i prywatne. Trzeba na 
przykład umieć im wytłumaczyć, dlaczego jest taka, a nie 
inna atmosfera polityczna. Często bywałem w sytuacjach, 
kiedy musiałem pełnić obowiązki „ambasadora”.

Zna pan dobrze rosję i rosjan? X
– Myślę, że trochę znam. Pod koniec pierwszej połowy 

lat dziewięćdziesiątych zakładałem spółkę, która repre-
zentowała tam interesy dwóch polskich firm i rosyjskiego 
przedsiębiorstwa górniczo-remontowego. Zajmowaliśmy 
się produkcją na rzecz tamtejszych kopalń i wtedy byliśmy 
pierwszą spółką z obcym kapitałem na tamtym terenie. 
Z biznesmenami równie często rozmawiałem o polityce jak 

o interesach. Od tamtego czasu nic się nie zmieniło. Ponieważ 
miałem okazję pracować także na przykład w Niemczech, 
to mam skalę porównawczą. W Rosji i krajach wschodnich 
polityka i biznes to często jedno.

Polsko-Rosyjska Izba Handlowo-Przemysłowa i Klub 
Wschodni podają, że kryzys gospodarczy spowodował spadek 
polskiego eksportu na wschód nawet o 50 proc., a my planuje-
my, że nasz eksport na te rynki wzrośnie o 5 proc. w porówna-
niu z zeszłym rokiem. To dowód, że mimo braku sprzyjającej 
polityki wschodniej w Polsce, my dajemy sobie radę.

ile osób w Fasingu zajmuje się rynkami  X
wschodnimi?

– Razem ze mną to trzy osoby. Zajmujemy się marketin-
giem, często dyplomacją i zwalczaniem czarnej propagandy, 
którą realizuje nasza konkurencja.

Firma jest oczerniana? X
– Tak i to bezwzględnie. Osoby, które decydują o zaku-

pach są na przykład bombardowane informacjami o tym, że 
jakieś badania wykazały złą jakość naszych łańcuchów. Nikt 
nie potrafi powiedzieć, jakie badania i przez kogo robione. 
Naszym zadaniem jest dotrzeć do decydentów i przedstawić 
rzetelne informacje.

nie wystarczy wysłać oferty popartej certyfikatami  X
i wynikami badań?

– Trzeba to robić, ale trzeba także dotrzeć do osoby, 
która naprawdę podejmuje decyzje. Czasem może to być 
nieoficjalny lider jakiejś grupy biznesowej. Myślę, że powoli 
udaje się nam identyfikować takie osoby i przekonywać je, 
że czarna propaganda to stek kłamstw i pomówień. Zresztą 
nasze wyniki handlowe świadczą, że mamy powody do 
zadowolenia z naszej skuteczności. Już przyzwyczailiśmy 
się, że musimy być handlowcami, dyplomatami a czasem 
nawet zabawiać się w wywiadowców. Wschód ma swoje 
prawa i albo ktoś się do nich dostosuje, albo polegnie. My 
postanowiliśmy dostosować się.

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki

O specyfice rynków w krajach dawnego Związku Radzieckiego
mówi Mariusz Fiałek, wiceprezes Fasing SA

wschód Ma swoje prawa

Musimy być 
handlowcami, 
dyplomatami   
a czasem nawet 
zabawiać się w 
wywiadowców. 

R E K L A M A
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