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Z okazji Barbórki życzę wszyst-
kim Górnikom bezpiecznej pracy, 
a branży górniczej sprawiedliwych 
ocen wysiłku włożonego w gospo-
darkę kraju. Życzę Wam drodzy 

Górnicy, aby Wasz trud 
był doceniany nie tylko 
z okazji Barbórki.

Joanna
Strzelec-Łobodzińska

Karczma piwna
u Brunatnych

 

Borynia
w Orlim Gnieździe

 

Kiedy zamykaliśmy ten numer „Nowego Górnika” wszystko wskazywało, że Bogdanka odparła 
próbę wrogiego przejęcia przez NWR, zresztą zgodnie z naszymi przewidywaniami. Gdyby 
nie NWR, Bogdanka musiałaby wydać fortunę na specjalistów od propagandy, żeby zdobyć 
tak wielką przychylność dziennikarzy, który wychwalali sprywatyzowaną kopalnię, jej załogę 

i zarząd. Przez wszystkie lata istnienia III RP nie napisano i nie powiedziano tyle dobrego 
o całym górnictwie, co w ciągu ostatnich kilku tygodni napisano i powiedziano o Bogdance. 

Warto panowie prezesi dać na mszę dziękczynną. Opatrzność zesłała wam NWR. 
Teraz zaczniecie budować własna grupę. Hosanna. 

BOGDANKA. NWR obszedł się smakiem
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Kiedy zamykaliśmy ten numer „Nowego Górnika” wszystko wskazywało, że Bogdanka odparła 
próbę wrogiego przejęcia przez NWR, zresztą zgodnie z naszymi przewidywaniami. Gdyby 
nie NWR, Bogdanka musiałaby wydać fortunę na specjalistów od propagandy, żeby zdobyć 
tak wielką przychylność dziennikarzy, który wychwalali sprywatyzowaną kopalnię, jej załogę 

i zarząd. Przez wszystkie lata istnienia III RP nie napisano i nie powiedziano tyle dobrego 
o całym górnictwie, co w ciągu ostatnich kilku tygodni napisano i powiedziano o Bogdance. 

Niech św. Barbara chroni Was nieustannie.
Szczęść Boże Górnikom i ich Rodzinom

życzy Redakcja
 „Nowego Górnika”

darkę kraju. Życzę Wam drodzy 
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Krok defi ladowy
po terenie 
bagiennym
Mniej więcej o tej porze powinniśmy obchodzić 

piątą rocznicę nicnierobienia dla górnictwa. 
Z takiej okazji warto wychylić kufel piwa. Powód do 
świętowania jest wyjątkowy, bo w Europie XXI wieku 
to wydarzenie niebywałe. Wszystko się pozmieniało, 
a w górnictwie nic. To nie zarzut skierowany do 
górników i menedżerów górniczych. To pochwała 
rozkosznego lenistwa intelektualnego polityków. 
Mało kto może sobie pozwolić na taki komfort 
w dzisiejszych czasach.  Zamiast podejmować decyzje, 
zadowalali się defiladami na bagnach urządzanymi 
od czasu do czasu na ich cześć i kolekcjonowali 
najbardziej odlotowe pomysły na uzdrowienie branży. 
Przez lata pozwalali sobie wmawiać, że KHW wejdzie 
na giełdę. Udawali, że nie wiedzą, iż zobowiązania tej 
firmy przerastają jej wartość księgową. Nie widzieli nic 
dziwnego w tym, że im bardziej rosły zobowiązania, 
tym bardziej rósł oficjalny zysk spółki. Zachwycili się 
centrami wydobywczymi Kompanii Węglowej. Jak 
dzieci w fabryce czekolady cieszyli się, gdy dotarła 
do nich informacja, że dzięki centrom wydobywczym 
wartość firmy wzrosła o jakieś 1,5 miliarda złotych. Na 
papierze wzrosła. Byli głusi na informacje, że centra 
sparaliżowały największą firmę górniczą w Europie. 
Chciałbym wiedzieć, o ile wzrosłaby wartość KW, 
gdyby ktoś wymyślił strukturę organizacyjną, która 
całkowicie uniemożliwiłaby działanie Kompanii. 
Podejrzewam, że wtedy wartość KW wzrosłaby do 
plus nieskończoności. Doprowadzili do tego, że 
mimo dobrej koniunktury na węgiel energetyczny, 
w tym roku KHW i Kompania Węglowa będą miały 
straty. No, może nie będzie straty, jeżeli pojawi się 
zapotrzebowanie polityczne na zysk.

Działania polityków przypominają mi wyjątkowo 
sympatycznego kapitana Ludowego Wojska 

Polskiego, którego poznałem prawie ćwierć wieku temu 
na poligonie drawskim. Otóż ów kapitan był wielkim 
miłośnikiem defilad. Jego największym marzeniem było 
dołączenie do regulaminu musztry osobnego rozdziału, 
poświęconego krokowi defiladowemu na terenie 
bagiennym. Ponieważ nie krył się z tym marzeniem 
i wysyłał do sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego 
kolejne propozycje, został skierowany do tak zwanego 
poligonowego zielonego garnizonu. Dołączył do 
oficerów, którym ginęły czołgi na poligonie, samochody 
wojskowe z amunicją, albo których psy porwały 
nogawki jakimś generałom. Kapitan wieczorami często 
ćwiczył krok defiladowy na grzęzawisku, między 
jeziorem a kasynem oficerskim. 

W idzi pan, panie podchorąży, Ludowe Wojsko 
Polskie potrafi właściwie wykorzystać każdy 

talent. Ponieważ wiedzą o tym nasi wrogowie 
z NATO, nasze granice są bezpieczne – powiedział mi 
jednogwiazdkowy generał, kiedy popijaliśmy piwo na 
tarasie kasyna i podziwialiśmy kapitana, który ćwiczył 
krok defiladowy na terenie bagiennym. 

Przypomnę, to były czasy, kiedy Polska była 
w Układzie Warszawskim i razem z Armią Czerwoną 

mieliśmy otoczyć wojska NATO, wziąć do niewoli, 
albo zniszczyć. Wzniosłem z generałem toast za 
nienaruszalność naszych granic i za wszystkie talenty, 
które wykorzystuje Ludowe Wojsko Polskie do walki 
z imperializmem i obrony naszych granic. Chciałbym 
życzyć politykom i ich talentom równie troskliwego 
mecenatu.

Dotarła do mnie odpowiedź z Ministerstwa Gospo-
darki na interpelację, którą złożyłem zaraz po tym, 
kiedy rozgorzała dyskusja na temat powołania jed-
nej firmy górniczej. Przytaczam ją w całości. Jestem 
przekonany, że warto, chociaż wątpię, aby ustały 
dywagacje na ten temat. Powód jest prosty – gór-
nictwo ma za sobą jakieś 5 lat bezkrólewia. Wbrew 
oficjalnym opiniom, sytuacja jest podbramkowa. 
Chociaż mniej więcej wiemy, czego rząd nie zrobi, 
to wciąż nie wiemy, co zrobi, żeby było lepiej.   

W  odpowiedzi na interpelację Posłów Tade-
usza Motowidlo i Ryszarda Zbrzyznego 
z dnia  października  r., przekazaną 

przy piśmie z dnia  października br. znak: SPS- 
-/. w sprawie działań związanych z po-
wołaniem jednej firmy górniczej, która skupiałaby 
wszystkie spółki węglowe, uprzejmie informuję, że 
na szczeblu Rządu nie prowadzi się działań, które 
miałyby na celu utworzenie takiej firmy.

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że temat utworze-
nia jednej firmy górniczej, która skupiałaby wszyst-
kie spółki węglowe, został poruszony przez stronę 
społeczną w ramach prac Zespołu Problemowego 
ds. realizacji Polityki energetycznej Polski, powo-
łanego w wyniku ustaleń podjętych na posiedzeniu 
Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjal-
nego Górników w celu przedstawienia propozycji 
konkretnych, najlepszych dla sektora, rozwiązań 
w ramach realizacji Polityki energetycznej Polski 
do  roku.

W trakcie odbytych dotychczas posiedzeń 
Zespołu zgłoszone zostało szereg propozycji, któ-
re członkowie zespołu, po przedyskutowaniu we 
własnym gronie chcieliby zaprezentować i omówić 
z Ministrem Gospodarki.

W „Strategii działalności górnictwa węgla ka-
miennego w Polsce w latach -” zapisano 
między innymi, iż w uzasadnionych ekonomicznie 
przypadkach dopuszcza się możliwość tworzenia 
grup kapitałowych na bazie spółek węglowych i spół-
ek produkujących energię oraz sieci przesyłowych, 
po uzgodnieniu ze stroną społeczną zainteresowa-
nych podmiotów tworzących grupę. Zatem można 
w ramach tych działań rozważać różne propozycje, 
realizacja których miałaby na celu osiągnięcie zało-
żonych efektów. Trudno jednakże interpretować po-
wyższy zapis Strategii, jako przyzwolenie do działań 
mających na celu powołanie jednej firmy górniczej, 
która skupiałaby wszystkie spółki węglowe.

Reasumując pragnę jeszcze raz podkreślić, że ak-
tualnie Rząd nie podejmuje prac związanych z utwo-
rzeniem jednej firmy górniczej, która skupiałaby 
wszystkie spółki węglowe. Działanie takie w świetle 
..Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego 
w Polsce w latach -” oraz ..Polityki energe-
tycznej Polski do  r.” a także podjętych już dzia-
łań prywatyzacyjnych, nie znajduje uzasadnienia.

Niezależnie od powyższego należy zwrócić uwa-
gę, że projekt koncentracji produkcji węgla w jed-
nej organizacji gospodarczej mógłby spotkać się ze 
sprzeciwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów.

Nie jest tak źle, jak się obawiałem. Nie jest tak do-
brze, jak miałem nadzieję, że będzie. Świętujemy 
Barbórkę w poczuciu dobrze spełnionego obowiąz-
ku. Mam nadzieję, że nasza patronka także jest z nas 
zadowolona.

Mamy powody do zadowolenia. Ten rok był 
nieporównywalnie lepszy od poprzedniego. 
Nie tylko finanse mam na myśli. Po długim 

oczekiwaniu dowiedzieliśmy się, że zarząd JSW SA 
w końcu postanowił postawić nie tylko na inwestycje 
obliczone na dekady, ale także na inwestycje, które 
pozwolą naszym kopalniom wydobywać więcej węgla 
w stosunkowo krótkim czasie. Upominaliśmy się o to 
długo. Wielkie zadowolenie budzi fakt, że siedem 
organizacji zrzeszonych w Federacji Związków Zawo-
dowych Górników JSW SA rozwija swoją działalność, 
a sama Federacja na tyle okrzepła, że jest znaczącą 
siłą w spółce. Budowaliśmy Federację w określonym 
celu. Chcieliśmy za wszelka cenę zachować bezpo-
średni kontakt z załogami i udało się to nam. Nie 
daliśmy wciągnąć się w polityczne rozgrywki. To 
bardzo dobrze. Dzięki temu na przykład mogliśmy 
powiedzieć twarde „nie” koncepcjom, które sprowa-
dzały się do zlikwidowania JSW i włączenia nas do 

wielkiej firmy górniczej skupiającej wszystkie spółki 
węglowe. Myślę, że warto przy okazji górniczego 
święta przypomnieć, że jesteśmy jedyną organizacją 
związkową, która oficjalnie i głośno stwierdziła, że 
Jastrzębska Spółka Węglowa nie jest zabaweczką, 
którą jacyś liderzy mogą wykorzystywać do ratowania 
swoich foteli. Praktycznie natychmiast, gdy dowie-
dzieliśmy się o inicjatywie Dominika Kolorza, lidera 
górniczej „Solidarności”, który chciałby włączyć JSW 
do firmy, w której byłaby Kompania Węglowa i KHW 
ogłosiliśmy, że nam zależy na naszej spółce, naszych 
pracownikach i naszej przyszłości. Oberwało się nam 
wtedy od kolegów z innych związków, oj oberwało. 
A ja uważam, że trzeba było jasno powiedzieć zało-
dze, że damy po łapach wyciągniętych po naszą firmę. 
My się tu możemy wadzić, złościć i nie zgadzać ze 
sobą, ale obcym wara. Oby z okazji Barbórki inne 
związki doznały olśnienia i przyłączyły się do nas.

Przed nami trudny rok. Coraz głośniej mówi 
się o wejściu na giełdę. Coraz mniej czasu na wy-
pracowanie nowego UZP, coraz bardziej widać, jak 
nam wszystkim brakuje poczucia bezpieczeństwa. 
Dlatego poza tradycyjnym „Szczęść Boże” życzę całej 
spółce i wszystkim górnikom właśnie tego poczucia 
bezpieczeństwa i pewności jutra. �
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Nie będzie jednej � rmy

Szczęść Boże Górnikom

TADEUSZ 
MOTOWIDŁO
poseł RP

ZENON 
DĄBROWSKI
ZZG Borynia

Górnictwo
ma za sobą 
jakieś 5 lat 
bezkrólewia

Mam nadzieję, 
że nasza 
patronka 
jest z nas 
zadowolona.

Wszystkim Pracownikom Jastrzębskiej Spółki Węglowej
życzenia bezpiecznej i stabilnej pracy, godziwych zarobków, zdrowia i pomyślności.

Niech Św. Barbara ma Was w swej opiece.

Fedracja Związków Zawodowych Górników JSW SA
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NOWY GÓRNIK:   Komisja Europejska 
chce, aby państwa członkowskie przesta-
ły wspierać górnictwo węgla kamiennego. 
Skąd bierze się taka niechęć do węgla?

BOGDAN MARCINKIEWICZ: Jeżeli chce-
my chronić klimat, musimy ograniczać emi-
sję dwutlenku węgla. Komisja pewnie doszła 
do wniosku, że gdy państwa członkowskie 
nie będą wspierać górnictwa, energetyka 
zacznie spalać paliwa bardziej przyjazne 
dla środowiska. 

Pan w to wierzy? 
– Nie chodzi o wiarę, ale o fakty. Z fak-

tów wynika, że Komisja w ten sposób nie 
ograniczy zużycia węgla w energetyce UE.

Co w takim razie ograniczy? 
– Ograniczy udział węgla z krajów UE. 

Według prognoz zawartych w Komunikacie 
Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego 
z  stycznia r. wynika, że węgiel ka-
mienny nadal będzie stanowić spory udział 
w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw ener-
gii dla europejskiej gospodarki. W ciągu  lat 
globalna produkcja węgla prawie się podwoi, 
a jego udział w światowym wytwarzaniu 
energii pierwotnej będzie większy niż ropy 
i gazu ziemnego łącznie. W Unii Europejskiej 
rocznie zużywa się ok.  mln ton węgla 
kamiennego. Chociaż likwidowane są kolejne 
kopalnie i planuje się zwiększenie wytwarza-
nia energii ze źródeł odnawialnych, to w per-
spektywie najbliższych  lat zużycie węgla 
nie powinno się zmienić. W przypadku ogra-
niczenia wydobycia węgla kamiennego w Unii 
Europejskiej będzie on zastępowany węglem 
importowanym. Dlatego uważam za zasadne 
utrzymanie możliwości dofinansowywania 
górnictwa. Przecież z punktu widzenia eko-
logii nie ma znaczenia, czy nasze elektrownie 

będą spalać węgiel z kopalń europejskich czy 
z kopalń afrykańskich, azjatyckich, amery-
kańskich czy australijskich.

Polska powinna wspierać górnictwo? 
– Jeżeli będzie nas stać, to powinniśmy 

mieć taką możliwość. Polska tylko raz, w tym 
roku, wsparła inwestycje początkowe w ko-
palniach. Przeznaczono na to  milinów 
złotych. Nie wiem, czy będzie nas stać na to 
w następnych latach, ale raz jeszcze podkre-
ślam, powinniśmy mieć taką możliwość.

Może Komisja Europejska chce dopro- 
wadzić do tego, aby tak zreformować gór-
nictwo, że zostaną tylko te kopalnie, któ-
re są dochodowe?

Konkluzje Prezydencji ze szczytu Rady 
Europejskiej z  marca  roku gwarantu-
ją autonomiczność w zakresie kształtowa-
nia własnego „miksu energetycznego” przez 
członków Unii Europejskiej. Rozporządzenie 
Rady zakazujące wsparcia górnictwa może 
doprowadzić do naruszenia tej zasady, po-
przez przymuszenie państw członkowskich 
do znacznej redukcji udziału bądź całkowitej 
eliminacji węgla kamiennego z ich własnego 
bilansu energetycznego.

Czym mamy zastąpić węgiel? 
Dla Polski w ciągu - lat nie ma 

liczącej się alternatywy. Nawet gdybyśmy 
od jutra zaczęli stawiać na inne paliwa, to 
przecież przestawienie energetyki oznacza 
budowę nowych elektrowni. Nie zrobi się 
tego w ciągu  lat.   

Mamy sojuszników w walce  
o górnictwo?

Możemy liczyć na Niemcy, Hiszpanię 
i Rumunię. Niemcy na pewno chcą zachować 

możliwość wspierania górnictwa do  
roku. Hiszpania i Rumunia chciałaby pewnie 
jeszcze dłuższego czasu. 

Jeżeli Komisja Europejska zakaże po- 
mocy państwa, damy sobie radę?

– Obawiam się, że nasi partnerzy z UE 
nie rozumieją polskiej specyfiki i próbują wy-
lać dziecko z kąpielą. Pomoc dla kopalń to tyl-
ko jeden z obszarów. Trzeba mieć na uwadze 
specyfikę polskich przepisów regulujących 
zasady wypłacania świadczeń nabytych aż do 
wygaśnięcia takich jak: zapewnienie deputatu 
węglowego pracownikom, którzy stracili pra-
cę w wyniku restrukturyzacji górnictwa oraz 
pracownikom uprawnionym do otrzymania 
takiego świadczenia przed procesem restruk-
turyzacji i wypłacanie rent wyrównawczych 
dla pracowników kopalń całkowicie zlikwido-
wanych. Do polskiej specyfiki należy także za-
pewnienie bezpłatnego węgla przysługujące-
go emerytom i rencistom górniczym z kopalń 
likwidowanych, wypłacanie ekwiwalentów 
pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego 
węgla przysługujących emerytom i renci-
stom z kopalń całkowicie likwidowanych, 
wypłacanych przez ZUS. Na koniec  r. 
ilość osób otrzymujących wyżej wymienione 
świadczenia wynosiła ponad  tys.

Trzeba także pamiętać o konieczności 
stałego finansowania kosztów działań po-
likwidacyjnych takich jak np. pompowanie 
wody ze zlikwidowanych kopalń w celu za-
bezpieczenia kopalń czynnych przed zagro-
żeniem wodnym.

Czy ktoś z Komisji Europejskiej zrozu- 
mie nasze zagmatwane zobowiązania.

– Myślę, że sukcesem będzie, jeżeli 
Komisja zrozumie, że ze względów ekono-
micznych i społecznych Polska musi mieć 
możliwość wspierania górnictwa. Parlament 
Europejski uwzględnił część moich  wnio-
sków i w głosowaniu stanęło na tym, że po-
moc państwa dla przeprowadzenia procesu 
zamknięcia nierentownych kopalń będzie 
możliwa do  roku.

Czy to oznacza, że na pewno nie bę- 
dziemy musieli zamknąć nierentownych 
kopalń do 1 października 2014 roku, jak to 
zaproponowała Komisja Europejska?

– To oznacza, że Komisja dostała sygnał 
z PE, że europosłowie są za tym, aby zmiany 
w tym sektorze gospodarki były przeprowa-
dzane tak, jak pozwala na to sytuacja spo-
łeczna i gospodarcza. Ja zaproponowałem, 
aby przedłużenie udzielania przez państwo 
pomocy na pokrycie kosztów nadzwyczaj-
nych obowiązywało do końca  r. Chodzi 
o wydatki na pokrycie świadczeń socjalnych. 
Natomiast pomoc państwa dla kopalń mia-
łaby zostać przedłużona do  roku.

Czy Komisja musi uwzględnić stanowi- 
sko Parlamentu Europejskiego?

– Nie musi, ale powinna. Ja liczę na 
minimum, to znaczy na to, że do  roku 
będziemy mogli wspierać nierentowne 
kopalnie.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI 

Wiele wskazuje, że państwo będzie mogło wspierać nierentowne kopalnie do  roku, a my nie zostaniemy zmuszeni do 
wstrzymania pomocy dla górnictwa. Komisja Europejska nie powinna podejmować decyzji, które spowodują, że nasz węgiel 

zostanie zastąpiony przez węgiel z importu, bo to nie ochroni klimatu – mówi europoseł BOGDAN MARCINKIEWICZ, który walczył 
w Parlamencie Europejskim o zmianę restrykcyjnych propozycji KE dotyczących kopalń.  

Węgiel z importu nie chroni klimatu

Bogdan Marcinkiewicz w ławach Parlamentu Europiejskiego

R E K L A M A

Z okazji Barbórki
wszystkim Górnikom, Pracownikom kopalń
i ich Rodzinom składam serdeczne życzenia

dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności
oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Szczęść Boże!
Tadeusz Motowidło

poseł RP

Z okazji Barbórki
składam wszystkim Górnikom
życzenia zdrowia, pomyślności

i szczęścia osobistego,
by praca w kopalni

przynosiła satysfakcję,
a nieustająca opieka Patronki

zapewniła Wam bezpieczeństwo.
Szczęść Boże

Bogdan Marcinkiewicz, europoseł

R E K L A M A

Z okazji Dnia Górnika
gorąco życzę,

aby w trakcie wykonywania
codziennych obowiązków

towarzyszyło Wam zawsze
poczucie bezpieczeństwa
własnego życia i zdrowia.

Szczęść Boże!

Henryk Siedlaczek
poseł RP
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Zgodnie z prawem

Najnowsze zmiany w Kodeksie Pracy

Święto Trzech Króli 
dniem wolnym od pracy

Ś więto Trzech Króli, obchodzone 6 
stycznia, będzie wolne od pracy – tak 
zdecydował Sejm, nowelizując Kodeks 

pracy i ustawę o dniach wolnych od pracy.
Za wprowadzeniem dodatkowego dnia 

wolnego opowiedziały się kluby poselskie 
PO i PSL.

Oprócz ustanowienia dnia wolnego 
w Święto Trzech Króli ustawa znosi regula-
cję wynikającą z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, z której 
wynika obowiązek zapewnienia pracowni-
kowi przez pracodawcę dnia wolnego od 
pracy w okresie rozliczeniowym w zamian 
za dzień ustawowo wolny od pracy przy-
padający w tym okresie rozliczeniowym 
w sobotę.

Nowe zapisy będą mówiły o koniecz-
ności obniżenia wymiaru czasu pracy o 8 
godzin za każde święto występujące w okre-
sie rozliczeniowym i przypadające w innym 
dniu niż sobota lub niedziela. Oznacza to, że 
jeśli którekolwiek święto wypadnie w sobotę, 
firma nie będzie musiała oddawać pracowni-
kom dnia wolnego w innym terminie.

Rozwiązanie to ma m.in. zapobiec 
spowolnieniu gospodarki, które wynika ze 
zmniejszenia ilości dni roboczych.

Zmiany w Kodeksie pracy i w ustawie 
o dniach wolnych od pracy mają obowią-
zywać już od 1 stycznia 2011 r.

Wolny dzień 6 stycznia obowiązywał 
w Polsce do 1960 r., a obecnie obowiązuje 
w Niemczech, Grecji, Hiszpanii, Włoszech, 
Austrii, a także w Szwecji i Finlandii.

Zasady podnoszenia 
kwalifikacji przez 
pracowników

W  dniu 16 lipca 2010 r. weszła w życie 
ważna nowelizacja Kodeksu pracy 
dotycząca zasad podnoszenia kwa-

lifikacji zawodowych przez pracowników. 
Nowy art. 1031 Kodeksu pracy wyraźnie 
określa, że przez podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych rozumie się zdobywanie lub 
uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez 
pracownika. Podnoszenie kwalifikacji za-
wodowych może się odbywać z inicjatywy 
pracodawcy albo za jego zgodą. W związku 
z tym nie ma oczywiście żadnych prawnych 
przeszkód, aby to pracownik zwrócił się 
z własnej inicjatywy do pracodawcy z wnio-
skiem o udzielenie pomocy w podnoszeniu 
kwalifikacji zawodowych.

Szczegółowe warunki udziału pracowni-
ka w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, 
w tym zakres pomocy udzielanej pracowni-
kowi przez pracodawcę, zasadniczo powinny 
być określone w specjalnej umowie.

Na pomoc pracodawcy w podnoszeniu 
kwalifikacji zawodowych przez pracownika 
składać się mogą np.: urlop szkoleniowy, 

zwolnienie z części dnia pracy w celu wzięcia 
udziału w obowiązkowych zajęciach przy-
padających w czasie pracy pracownika, po-
krycie opłat związanych z podnoszeniem 
kwalifikacji zawodowych, pokrycie kosztów 
związanych z zakupem podręczników i in-
nych materiałów dydaktycznych lub po-
mocniczych oraz zwrot kosztów dojazdów, 
zakwaterowania, wyżywienia, jeżeli podno-
szenie kwalifikacji zawodowych pracownika 
będzie odbywać się w innej miejscowości 
niż jego miejsce zamieszkania lub miejsce 
pracy.

Pracownikowi podnoszącemu kwalifi-
kacje zawodowe przysługują jednak z mocy 
ustawy, niezależnie od zapisów umowy:

1. urlop szkoleniowy w wymiarze:
a.  6 dni – dla pracownika przystępującego 

do egzaminów eksternistycznych,
b.  6 dni – dla pracownika przystępują-

cego do egzaminu maturalnego,
c.  6 dni – dla pracownika przystępują-

cego do egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje  zawodowe,

d.  21 dni w ostatnim roku studiów – na 
przygotowanie pracy dyplomowej 
oraz przygotowanie się i  przystąpie-
nie do egzaminu dyplomowego,

2. zwolnienie z całości lub części dnia 
pracy, na czas niezbędny, by punktualnie 
przybyć na obowiązkowe zajęcia, oraz na 
czas ich trwania.

Za czas urlopu szkoleniowego oraz za 
czas zwolnienia z całości lub części dnia 

pracy pracownik zachowuje prawo do 
wynagrodzenia.

Należy wspomnieć, że w zamian za 
udzieloną pracownikowi pomoc w pod-
noszeniu kwalifikacji zawodowych pra-
codawca może wymagać od pracownika 
kontynuowania zatrudnienia w czasie, jak 
i po zakończeniu podnoszenia kwalifika-
cji zawodowych, maksymalnie przez 3 lata 
(okres lojalnościowy), o ile tylko zostanie to 
zapisane w umowie. Jeżeli zaś:

1. pracownik bez uzasadnionych przy-
czyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych albo przerwie podnoszenie 
tych kwalifikacji,

2. pracodawca rozwiąże stosunek pra-
cy bez wypowiedzenia z winy pracownika, 
w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych lub po jego ukończeniu, w terminie nie 
dłuższym niż 3 lata,

3. pracownik w ww. okresie rozwiąże 
stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjąt-
kiem wypowiedzenia umowy o pracę zwią-
zanego z mobbingiem w miejscu pracy,

4. pracownik w ww. okresie rozwiąże 
stosunek pracy bez wypowiedzenia mimo 
braku przyczyn określonych w tych prze-
pisach – pracownik będzie obowiązany do 
zwrotu kosztów poniesionych przez pra-
codawcę w wysokości proporcjonalnej do 
okresu zatrudnienia po ukończeniu podno-
szenia kwalifikacji zawodowych lub okresu 
zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.  

MŚ

Nowy GórNik:  X Jak udała się ii rewia 
gwiazd Śląskich Szlagierów?

Jerzy Sawczuk: 
Górnicy mówią, że to 
bardzo dobry pomysł. 
Uważam, że opinia ko-
legów jest cenniejsza niż 
moja. To jest impreza 
dla wszystkich. Chcie-
liśmy, aby śląska muzy-
ka połączyła pokolenia. 
Tak też się stało. Zaczęliśmy dobrze i tro-
chę obawiałem się, że osoby zaangażowane 
w organizację rewii spoczną na laurach. Nie 
spoczęli i chwała im za to. Pierwsza rewia 
odbyła się w marcu ubiegłego roku. W tym 
roku było 5 zespołów ze śląską muzyką. Wi-
downia dopisała – byli młodzi i starsi. 22 
stycznia ma się odbyć następna biesiada. 
To będzie coś nowego w kopalni. Ma w niej 
wziąć udział kilkaset osób.

Zbliżamy się do końca roku. To czas  X
czas podsumowań. Jaki były ten rok dla 
związku?

– Wielki nacisk kładziemy na działal-
ność socjalną. Jeżeli komuś się wydaje, że 
chodzi tylko o zapomogi i inne świadczenia 
pieniężne, to jest w błędzie. Dla nas dzia-
łalność socjalna to wszystko, co ułatwia 
życie. Jesteśmy od tego, aby ułatwiać gór-
nikom życie. Zarząd związku postanowił 
zatrudnić prawnika. Dwa razy w miesiącu 
pracownicy kopalni mogą przyjść do sie-
dziby naszego związku i skorzystać z porad 
prawnych. Uważam, że to bardzo istotna 

pomoc, bo wielu górników przekonało się, 
że prawo nie jest straszne. Ono nie tylko 
nakłada obowiązki na pracownika, ale daje 
mu także wiele możliwości upominania się 
o swoje racje. Wciąż panuje przekonanie, że 
prawo służy wyłącznie bogatym i tym, któ-
rzy zajmują wysokie stanowiska. To bardzo 
szkodliwe przekonanie, bo powoduje, że 
szeregowy pracownik potulnie zgadza się 
ze wszystkim, co jaśnie szef wymyśli. Pora-
da prawna często to przekonanie zmienia. 
Powoduje także, że górnicy przestają bać 
się prawa i zaczynają je traktować jak oręż 
w walce o dobre traktowanie. Mówię o tym, 
bo uważam, że poza ewidentną korzyścią 
wynikającą z pomocy w konkretnej sprawie, 
istotna jest zmiana w mentalności pracow-
nika. Dla mnie wielkim sukcesem jest na 
przykład to, że górnik po wizycie u praw-
nika pozbywa się kompleksów niższości. 
Chciałbym, żeby wszyscy zrozumieli, że są 
obywatelami Rzeczypospolitej i mają rów-
ne prawa. Wiem, to brzmi jak hasło z nud-
nego wiecu, ale Związkowi Zawodowemu 
Górników w Polsce KWK Jankowice zależy, 
żeby każdy górnik potrafił walczyć o swoje 
prawa i o szacunek. Pracownicy kopalni są 
zadowoleni z dyżurów prawnika, dlatego 
najprawdopodobniej przedłużymy z nim 
umowę, tak aby nieść pomoc w przyszłym 
roku. Oprócz spraw socjalnych związek zaj-
muje się także sprawami sportowymi. 

A jaki to był rok dla kopalni? X
– Obecnie kończymy realizację planu 

wydobycia na ten rok. Udało nam się to 

osiągnąć pomimo kłopotów. Z powodu złych 
warunków geologicznych, w lecie kopalnia 
miała kłopoty z wydobyciem. Eksploatu-
jemy 4 ściany, na głębokości 750 metrów, 
ale chcemy zejść na 780 m. We wrześniu 
podpisaliśmy porozumienie z Kompanią 
Węglową dotyczące naszej przyszłości.

pamięta pan osiągnięcie tego  X
porozumienia?

– Mieliśmy swojego przedstawiciela. 
Pamiętam, jak o 19.00 ostatniego dnia ne-
gocjacji (17. września) odebrałem telefon 
z informację, że jest porozumienie. Wtedy 
nie było jeszcze zamkniętej kwestii ewen-
tualnych przyjęć do kopalni, a naszym 
zdaniem powinniśmy zatrudniać nowe 
osoby. Każdy oddział boryka się z jaki-
miś problemami. Szczególnie przerób-
ka, że nie wspomnę szerzej o oddziałach 
energomaszynowych.

Czy coś już w tej sprawie wiadomo? X
– Absolwenci szkół górniczych nie są 

tak liczni, żeby uzupełnić miejsca pracy 
zwolnione przez odchodzących na emerytu-
rę. Załoga nasza liczy obecnie 3,7 tys. ludzi. 
Jeżeli młodzi będą chcieli przyjmować się do 
pracy, to jest przed nami jakaś przyszłość. 
Długo trwa osiąganie porozumienia w tej 
dziedzinie, mamy nadzieję, że w końcu coś 
się uda ustalić.

Jakie plany na najbliższą przyszłość? X
– W najbliższym czasie ma się odbyć 

spotkanie z emerytami górniczymi z ZZG 

w Polsce. W czasie takich spotkań emery-
ci wspominają dawne czasy. Czas umila 
im orkiestra dęta. Nadszedł czas imprez 
barbórkowych. Angażujemy się w ich or-
ganizację, bo każda impreza to okazja do 
integracji środowiska górniczego. Jeżeli 
ktoś postronny sądzi, że piwo i golonko są 
głównymi atrakcjami barbórkowych bie-
siad, to jest w błędzie. Główną atrakcją 
jest wspólne spotkanie. Mamy coraz mniej 
okazji, aby spotkać się towarzysko. Żyjemy 
w ciągłym kieracie. Plan, wydobycie, kło-
poty rodzinne, codzienne troski i wieczny 
pęd nie wiadomo za czym. Zapominamy 
o odpoczynku, relaksie i uśmiechu. 

Dobrze jest czasem siąść z kolegami 
i pośmiać się. Imprezy barbórkowe to tak-
że okazja do uhonorowania osób zasłu-
żonych dla górnictwa. W czasach, kiedy 
oficjalna propaganda wylewa na nas tyle 
pomyj, trudno przecenić gesty uznania. 
Dlatego cieszę się, że  26. listopada na ofi-
cjalnej akademii grupa górników otrzyma 
odznaczenia państwowe. 27. listopada na 
akademii związkowej wyróżnieni zostaną 
nasi najlepsi działacze, a 15 osób otrzy-
ma szpady górnicze. W niedzielę, 28. li-
stopada we mszy świętej w Świerklanach 
weźmie udział nasz poczet sztandarowy. 
Panie z ZZG w Polsce także będą miały 
swoją imprezę – 11 grudnia będzie tzw. 
babski comber. Tak, jak kobiety mają za-
kaz wstępu na spotkanie górników przy 
piwie, tak i mężczyźni mają zakaz wstępu 
na comber.

Rozmawiał: Paweł KMieciK

Rozmowa z Jerzym Sawczukiem, przewodniczącym ZZG w Polsce KWK Jankowice

Mamy ułatwiać górnikom życie
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Nowy GórNik: X  Jak to się stało, że wy-
brał pan akurat tę kopalnię?

Józef fizia: Była 
wtedy w rozruchu przed 
otwarciem, były przy-
jęcia. Mój tata i brat 
pracowali w górnictwie 
dlatego wybór był dla 
mnie jasny.

Czy przed podję- X
ciem pracy w kopalni był pan zachęcany 
do niej przez swojego ojca i czy później 
pan zachęcał swojego syna?

– Ojciec jakoś szczególnie nie zachęcał 
mnie. Na początku zacząłem pracę w bu-
dowlance, tam były różne warunki, różne 
miejsca pracy, a kopalnia dawała gwaran-
cję niezmiennych warunków zatrudnienia. 
Zmieniły się jednak czasy: kiedy ja przyj-
mowałem się do pracy, wystarczyło przyjść, 
powiedzieć „dzień dobry, chcę pracować” 
i się pracowało. Teraz tak łatwo nie jest.

Jak pan pamięta początki swojej  X
pracy?

– Ciekawie. Moja pierwsza praca była 
przy trzecim szybie i jak wracaliśmy to 
często boso, bo buty w błocie zostawały. 
Wszystko było w budowie.

Jak zmieniało się funkcjonowanie  X
kopalni?

– Kopalnia się rozwijała, powstawały 
coraz to nowe i lepsze obiekty. To pozytywny 

efekt postępu technicznego. Jeśli natomiast 
chodzi o ludzi, to i wtedy byli bardzo dobrzy 
i przeciętni i teraz też są.

Jak zmieniał się sposób wykonywania  X
pana pracy przez te 41 lat?

– Pojawiła się informatyka. Kiedyś, aby 
coś napisać, trzeba było wziąć kartkę i kalkę, 
teraz większość rzeczy pisze i wykonuje się 
komputerowo. Korespondencja z innymi 
działami wymagała niegdyś osobistego do-
starczenia każdej wiadomości. Teraz wy-
starczy wysłać e-maila. Ten zaoszczędzony 
czas wykorzystuje się jednak do innych ce-
lów, więc pracy jest więcej. Moje warunki 
pracy zmieniły się, gdy w związku z awan-
sem otrzymałem innego rodzaju pracę do 
wykonywania.

ostatnie cztery dekady obfitowa- X
ły w ważne dla kraju i świata wydarze-
nia – czy miały one jakiś wpływ na pra-
cę w kopalni?

– Zdarzały się ciekawe momenty w za-
kładzie, choć ja w partii nigdy nie byłem. 
Oddział elektryczny, w którym pracuję, jest 
jak system naczyń połączonych i bez wzglę-
du na to, co się działo w kraju, on musiał 
funkcjonować. Zawirowania historyczne na 
szczęście omijały mnie.

Czy jakoś szczególnie wspomina pan  X
któryś etap swojej pracy?

– Złotych lat raczej nie było, choć 
w moim odczuciu najlepsze były początki 

lat dziewięćdziesiątych, po zmianach ustro-
jowych, kiedy każdy miał jeszcze nadzieję, że 
wszystko będzie lepiej funkcjonowało. Wte-
dy kopalnie były na własnym rozrachunku 
i dyrektorzy mogli decydować samodzielnie 
o wielu sprawach. Teraz są inne uwarunko-
wania ekonomiczne.

ilu pracowników ma podobny staż do  X
pańskiego?

– 4. grudnia ubiegłego roku, na 40-leciu 
kopalni, było nas siedmiu, którzy pracują od 
początku istnienia kopalni. Do teraz chyba 
jeden odszedł na emeryturę.

pół żartem mówiąc można zapytać, czy  X
planuje pan pobić rekord w długości pra-
cy w swojej kopalni?

– Raczej nie (uśmiech). Przepisy umoż-
liwiają mi przejście na emeryturę już nie-
długo. Na razie jeszcze nie mogę odejść na 
emeryturę, bo pracownik powierzchni do 
przepracowania ma nie 25 lat (jak górnik), 
tylko standardowe 45 lat, a do tego jeszcze 
trochę mi brakuje.

kiedy to prawdopodobnie nastąpi? X
– W przyszłym roku nabędę prawa 

emerytalne, ale jeszcze nie wiem, czy będę 
pracował dalej.

Czy lubi pan swoją pracę? X
– Lubię ten zawód, choć jest trudny. 

Jak się go pozna, można czerpać z jego 
wykonywania sporo satysfakcji, ale są też 

momenty, gdy coś nie wychodzi i to nie 
z naszej winy.

Czym dla pana jest górnictwo? X
– Sposobem na życie.

A dla innych pracowników kopalni, dla  X
pana kolegów?

– Teraz jest inne podejście ludzi przy-
chodzących do pracy w kopalni w porów-
naniu do tych np. sprzed 30 lat. Choć 
wciąż jest ta pewność pracy. Pracodawca 
nie zwolni nagle pracownika, jeśli ten nie 
zrobi niczego złego. Młodzi ludzie przycho-
dzą z nadzieją, że jak będzie się pracowało 
uczciwie i sumiennie, to do emerytury się 
dopracuje. Ktoś, kto pracuje w górnictwie 
wie, że zarobki nie są oszałamiające, ale 
pewne. Mój syn też przyszedł do pracy 
w kopalni.

Czy poleciłby pan młodym ludziom pra- X
cę w górnictwie?

– To zależy od tego, jak nasze władze 
będą podchodziły do tego tematu. Pracę 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej mógłbym 
zdecydowanie polecić, bo tutaj jest gwa-
rancja zatrudnienia do 2040-2050 roku. 
Sytuacja jest jednak trudniejsza w przy-
padku zakładów, co do których są plany 
likwidacji. Ale ogólnie – w górnictwie 
– poleciłbym.

Rozmawiał:Paweł KmieciK

Rozmowa z Józefem fizią, nadsztygarem urządzeń elektrycznych powierzchni, 
pracownikiem kopalni Zofiówka od jej powstania, od 1969 roku

Lubię ten trudny zawód

Nasze zdrowie

Obraz i moneta
na Barbórkę

Żyła w iii wieku naszej ery. Pochodziła z po-
gańskiej rodziny, ale przyjęła wiarę chrześci-
jańską. Zginęła właśnie za tę wiarę i została 
uznana za świętą Kościoła Katolickiego. Wi-
zerunek świętej Barbary – bo o niej mowa 
– patronki, m.in., górników, był i jest upa-
miętniany na różne sposoby i w różnych 
formach. W Knurowie uczyniono to w jej 
mozaikowym obrazie oraz na okoliczno-
ściowych monetach.

Autorem opisywanego mozaikowego 
dzieła jest Jan Odorico z Berlina, który pa-
tronkę górnictwa umieścił na tle Knurow-
skiej kopalni. Początkowo obraz miał być 
wykonany w Berlinie, ale z obawy przed 
uszkodzeniem zdecydowano, że powsta-
nie w Knurowie – mówi Bogusław Szyguła, 
kustosz Izby Tradycji przy KWK Knurów-
Szczygłowice i kontynuuje – obraz ma 
wymiary 230x130 cm, jest na trwale wbu-
dowany w ścianę cechowni, a został tam 
umieszczony zaraz po uruchomieniu kopalni 
w 1908 roku. 

Starym obyczajem górnicy przed zjaz-
dem na dół zbierali się na modlitwie w ce-
chowni i temu również służył obecny tam 

obraz – mówi Bogusław Szyguła – tak było 
i w Knurowie.

Mozaika w kopalnianej cechowni to 
jednak nie wszystko, co dotyczy postaci 
patronki górników, a z czym można się 
spotkać w Knurowie-Szczygłowicach. 
Z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia 
mozaiki na kopalni, w 2008 roku, wybito 

okolicznościową monetę z postacią św. 
Barbary. Moneta ta cieszyła się wielkim 
powodzeniem, wielu górników chciało ją 
mieć na pamiątkę i dlatego w 2010  roku 
Mennica Górnośląska wybiła dla nas kolej-
ną monetę z wizerunkiem Barbórki z pola 
Foch. Wyrzeźbił ją Henryk Burzec w 1958 
roku. Święta Barbara została umieszczona 
na tej monecie na tle panoramy miasta – 
tłumaczy Bogusław Szyguła.

Przy okazji dnia Barbórki niektó-
re kopalnie wydają wiele różnorodnych 
wartościowych przedmiotów, które mogą 
służyć, jako pamiątka z takiego dnia. Taki 
dzień, jak 4 grudnia, daje także możliwość, 
aby zainteresować się przedmiotami, czy 
wręcz elementami wystroju na kopalni, 
które mija się bezwiednie każdego dnia. 
A niektóre mają wielką wartość historyczną 
i symboliczną. 

Na kopalni Knurów-Szczygłowice 
mozaika ze św. Barbarą oraz okoliczno-
ściowe monety pozwalają lepiej poznać 
postać patronki górnictwa. Ale nie tylko – 
pozwalają one również lepiej poznać swój 
zakład pracy.

l
Moneta Poczty harcerskiej wydana na 100 lecie 
istnienia kopalni
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Nowy Górnik: Będzie jedna firma  
górnicza?

JOANNA STRZELEC-
ŁOBODZIŃSKA:  Sądzę, 
że nie. Przez ostatnich 
kilkanaście lat spółki 
węglowe rozwijały się 
w różny sposób. Chyba 
trudno byłoby je scalić. 
JSW SA jest na drodze, 
która wkrótce zakończy 
się wejściem na giełdę. Oczywiście, zosta-
ną zachowane wszystkie warunki zapisane 
w strategii dla górnictwa. Zarząd przyjął, 
a rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała 
plan rozwoju JSW SA do  roku. Prezes 
Jarosław Zagórowski musi przedstawić nam 
efekt uzgodnień ze stroną społeczną i pew-
nie w przyszłym roku spółka zadebiutuje 
na giełdzie.

Pani w to wierzy? 
– Wierzę.

Nie obawia się pani oporu  
politycznego?

– Nie.

Nie sądzi pani, że tak silny ośrodek  
ekonomiczny wzbudzi zawiść politycz-
ną w Warszawie. Gdyby JSW SA stworzy-
ła dużą grupę kapitałową, o jakiej mówi 
się w planach rozwoju spółki i weszła na 
giełdę, to stałaby się znaczącą � rmą na 
skalę ogólnopolską. Jastrzębie stałoby 
się znaczącym ośrodkiem gospodarczym 
i � nansowym. Warszawka może tego nie 
znieść.

– Proszę tak nie mówić.

Starałem się przedstawić to zagroże- 
nie w wersji bardzo łagodnej. Ciągle do 
grupy węglowo-koksowej nie włączono 
Kombinatu Koksochemicznego Zabrze. 
Moim zdaniem to wynika z obstrukcji i lę-
ków tak zwanej Warszawki.

– Kombinat Koksochemiczny Zabrze 
zostanie włączony do grupy węglowo-
koksowej.

Od pięciu lat jest włączany. Niech zgad- 
nę – jak zwykle brakuje tylko jednego 
podpisu.

– Brakuje harmonogramu działań pry-
watyzacyjnych Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej.  Ministerstwo może potwierdzić decyzję 
prywatyzacyjną bardzo szybko, jednak naj-
pierw wszystko musi być dopięte na ostatni 
guzik w JSW. I w tym momencie chciałabym 
wróć do odpowiedzi na pierwsze pytanie. 
Otóż, jeżeli JSW znajdzie się na giełdzie, nie 
da się jej połączyć z pozostałymi spółkami. 
To jest kolejny argument przemawiający 
za tym, że powołanie wielkiej grupy węglo-
wej jest niemożliwe, chociaż teoretycznie 
do takiej grupy mógłby trafić pakiet więk-
szościowy akcji, który będzie w posiadaniu 
skarbu państwa. Jednak moim zdaniem to 
także jest niemożliwe.

Skąd w takim razie wezmą się pieniądze  
dla KHW i Kompanii Węglowej?

– Pracujemy nad koncepcją powiązania 
Katowickiego Holdingu Węglowego z Wę-
glokoksem. Nie chodzi o to, że KHW zosta-
nie wchłonięty. Mówiąc o powiązaniu obu 
firm, mam na myśli powiązanie kapitałowe. 
Holding potrzebuje zastrzyku finansowego, 
a Węglokoks może go wesprzeć.

Węglokoks może wesprzeć � nansowo  
Holding pod warunkiem, że właściciel nie 
zabierze Węglokoksowi setek milionów 
złotych dywidendy ze spółki Polkomtel.

– Ministerstwo Finansów kieruje się 
potrzebami budżetowymi, a my będziemy 
bronić przynajmniej części tej kwoty. Żeby 
Węglokoks w zamian za część akcji wsparł 
finansowo KHW nie potrzeba aż tak wiel-
kich pieniędzy.

Potrzeba setek milionów złotych, żeby  
zaspokoić najpilniejsze potrzeby Holdin-
gu. Mniej więcej to tyle, ile wynosi dywi-
denda ze spółki Polkomtel.

– Na początek wystarczy mniej. Wę-
glokoks jest bardzo stabilny finansowo i da 
sobie radę. Nie ma problemów z uzyskaniem 
kredytów.

W Holding trzeba włożyć jakieś 700 mi- 
lionów, żeby zapłacił najbardziej zaległe 
zobowiązania. Jeżeli Węglokoks straci dy-
widendę z udziałów w Polkomtelu, może 
nie dać sobie rady.

– Wystarczy połowa tej kwoty. Proszę 
pamiętać, że rozważamy wprowadzenie 
Węglokoksu na giełdę oraz połączenie go 
kapitałowo z KHW i w ten sposób pośrednio 
wprowadzić na giełdę Holding. Połączenie 
Węglokoksu z Katowickim Holdingiem Wę-
glowym byłoby pierwszym krokiem w kon-
solidacji górnictwa węgla energetycznego. 
Jeżeli debiut giełdowy Węglokoksu okaże się 
udany - a wierzę, że tak będzie - to można 
by dokonywać dalszej konsolidacji i budo-
wać silną grupę. Nie można wykluczyć, że 
doszłoby w przyszłości do powiązań z Kom-
panią Węglową. 

Przy Holdingu łamał się pani głos. Przy  
Kompanii Węglowej zapłacze pani?

– Kompanią Węglową trzeba zacząć 
dobrze zarządzać. Należy radykalnie zmie-
nić jej strukturę organizacyjną. Będzie to 
jedno z najważniejszych zadań dla nowego 
prezesa i nowego zarządu. 

Może rozbiór Kompanii Węglowej był- 
by dobrym sposobem na poprawę sytu-
acji w kopalniach.

– Spróbujmy ją zrestrukturyzować. 
Myślę, że koncepcja samodzielnych kopalń 
w Kompanii Węglowej,  jest pomysłem god-
nym rozważenia. W KW jest kilka dobrych 
kopalń i myślę, że one mogą dodać tej firmie 
wigoru.

Myślę, że problem polega na tym, co  
zrobić, żeby porządne kopalnie nie zdzia-
działy. Co pani zdaniem trzeba zrobić?

– Jeżeli zmierza pan do hasła, że tzw. 
„złe” kopalnie trzeba zamykać, to nie ma 
pan racji. Przez lata swego istnienia Kompa-
nia Węglowa zamykała w sposób naturalny 
kopalnie i myślę, że trzeba nadal spokojnie 
podchodzić do tego problemu. Podoba mi 
się sposób rozwiązania problemu Halemby. 
Kopalnia i zarząd mają czas na ocenę za-
stosowanych działań naprawczych i jeżeli 
okażą się one skuteczne, to kopalnia zacznie 
normalnie funkcjonować. Zarządy i strona 
społeczna powinny dogadywać się w takich 
sprawach. To jedyny sposób na znalezienie 
sensownego rozwiązania.  

Dobrze, że wracamy do relacji zarządy- 
związki zawodowe. Obawia się pani opo-
ru społecznego przy podejmowaniu decy-
zji o wejściu na giełdę JSW SA. Czy próba 
wrogiego przejęcia Bogdanki  wywoła 
wśród górników strach przed giełdą?

– W przeciwieństwie do Bogdan-
ki, w JSW SA państwo zachowa kontrolę 
nad spółką. Są na to gwarancje w strategii.  
Logika podpowiada, że wejście na giełdę 
w przypadku tej spółki jest rozwiązaniem 
optymalnym.

Kiedy zaczyna się strach, kończy się  
logika.

– Problem jest w tym, czy załoga JSW 
obiektywnie oceni korzyści płynące z wejścia 
na giełdę.

Górnictwo przejdzie od 1 styczna 2011  
z resortu gospodarki do skarbu?

– Jeżeli nowa ustawa o nadzorze wła-
ścicielskim zostanie przyjęta przez Sejm, 
to wtedy Ministerstwo Gospodarki straci 
nadzór nad górnictwem. Na razie mówimy 
o projekcie, który niekoniecznie musi być 
przyjęty przez Sejm. 

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Rozmowa z JOANNĄ STRZELEC-ŁOBODZIŃSKĄ, wiceminister gospodarki 
odpowiedzialną za górnictwo

Zbudujmy silną grupę kopalń
węgla energetycznego

Z okazji Górniczego Święta
Wszystkim Górnikom
składam wyrazy szacunku
i uznania dla ich pracy

Wasz Wiceminister rozWoju regionalnego

AdAm ZdZiebło
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Karczma piwna u Brunatnych
19 listopada w Kołobrzegu odbyła się karcz-
mą piwna Federacji Związku Zawodowe-
go Górnictwa Węgla Brunatnego. Impreza 
towarzyszyła obchodom Barbórki i jak co 
roku przyciągnęła dużą ilość uczestników. 
Górnicze święto było okazją do spotkania 
się w szerokim gronie współpracowników, 
gdzie przy kuflu piwa i w atmosferze górni-
czego humoru podsumowano miniony rok. 
Zgodnie z tradycją każdy uczestnik karczmy 
piwnej otrzymał pamiątkowy kufel.

Starą tradycję pielęgnuje w Polsce wie-
le środowisk górniczych, nawiązuje ona do 
spotkań górników, którzy po ciężkiej i znojnej 
pracy gromadzili się, aby przy kuflu piwa szu-
kać wytchnienia w niefrasobliwym, a nawet 
frywolnym dialogu kraszonym pieśnią. 

– Barbórkowe święto to szczególny 
okres. W tych dniach honorujemy całą 
brać górniczą. Doceniamy codzienny trud 
górników. Dzień Górnika jest momentem, 
w którym możemy podziękować za ciężką 
pracę górniczą i wyróżnić najbardziej za-
służonych. Takie spotkania górnicze są bar-
dzo ważne, ponieważ to okazja do rozmów 

o przyszłości, zacieśnienia wspólnych relacji 
– mówił Józef Pindras, wiceprzewodniczący 
Federacji.

Podczas biesiady zasłużonym górnikom 
wręczono odznaczenia. Jacek Slanina, dyrektor 
ds. pracowniczych KWB „Konin” wręczając 
honorowe kordziki dziękował wyróżnionym 
górnikom za ich ciężką i długoletnią pracę. 
Złotymi, srebrnymi i brązowymi odznakami 
uhonorowane zostały osoby, które przez wiele 
lat charakteryzowały się nienaganną pracą 
i działalnością na rzecz związku zawodowe-
go branży węgla brunatnego.  – Impreza jak 
co roku niezwykle udana. Bardzo się cieszę 
z wyróżnienia kolegów za pracę na rzecz na-
szego środowiska, oznacza to, że ktoś tę naszą 
działalność naprawdę docenia, a to bardzo 
motywuje  – mówił Paweł Sentorek, wiceprze-
wodniczący Związku Zawodowego Górnictwa 
Węgla Brunatnego KWB Bełchatów.

Gratulacje wszystkim odznaczonym 
złożył przewodniczący Federacji Henryk 
Wielec. 

Dalsza część imprezy skupiała się na 
śpiewaniu pieśni górniczych, opowiadaniu 
dowcipów i zabawie.

Honorowy Kord Górniczy otrzymali: 
Szymon Paszkowski z KWB Bełchatów, 
Bogumił Tyszkiewicz z KWB Turów, Jerzy 
Pawluczyk z KWB Turów, Radosław Smusz-
kiewicz z KWB Konin Szpadę Górniczą wrę-
czono: Ryszardowi Strzeleckiemu – KWB 
Bełchatów, Wojciechowi Ciepluchowi – 
KWB Adamów, Markowi Kwiatkowskiemu 
– KWB Konin, Leonowi Bołozemu – KWB 
Turów, Mirosławowi Wójtowiczowi – KWB 
Turów, Waldemar Kordowski z KWB Turów. 
Złotą odznaką Zasłużony Działacz Związ-
kowy Federacji ZZGWB zostali nagrodzeni: 
Mieczysław Sokołowski z KWB Bełchatów, 
Andrzej Zioła   z  KWB Konin, Józef Cajdler 
– Adamów, Małgorzata Piasecka z KWB Tu-
rów, Maciej Podziński z Fugo Konin. Srebną 
odznakę otrzymali: Zbigniew Kułak – KWB 
Bełchatów, Aleksander Kujawa – KWB 
Konin, Krystyna Krauze – KWB Adamów, 
Alicja Opoń – KWB Turów,  Jolanta Pru-
chlat- Fugo Konin. Brązową odznaką zostali 
wyróżnieni: Waldemar Cholewa – KWB 
Bełchatów, Gabriel Majewski – KWB Konin, 
Marek Gadomski – KWB Adamów, Miro-
sław Lis – KWB Turów, Zbigniew Piguła 

– Fugo Konin, Mariusz Jaskuła – Fugo Ko-
nin, Piotr Jędrzejak – Poltegor Wrocław. 

Wręczono również odznaczenia OPZZ, 
Konfederacji ZZG w Polsce, medale za za-
sługi dla ZZGWB KWB Bełchatów oraz 
statuetki. �

D
A

RI
U

SZ
 Z

BI
ER

SK
I



1 – 1 5  g r u d n i a  2 0 1 010 w w w . n o w y g o r n i k . p l

a k t u a l n o ś c i

Skojarzenie słowa suchy z nazwą wsi jest 
jak najbardziej na miejscu. Około 300 lat 
temu na obszarze tej gminy znajdującej 
się pomiędzy Pszczyną, a Żorami, na tere-
nie powiatu pszczyńskiego, były mokradła 
i bagna. a Suszec był miejscem, w którym 
można było normalnie żyć – było suche. 
Zważywszy na niewielką liczebność gmi-
ny zachowała ona swój wiejski charakter. 
Wiele zmieniło się jednak w połowie lat 
siedemdziesiątych, gdy w Suszcu wybu-
dowano kopalnię znaną od 1983 roku, jako 
KWK Krupiński. umożliwiła ona okolicznym 
mieszkańcom, w szczególności Suszcanom, 
zdobycie stabilnego zatrudnienia bez ko-
nieczności dalekich wyjazdów.

Co tu można robić?

Jak było 30-40 lat temu? Wodociągów 
nie było, gazu nie było. W 1978 roku jeszcze 
braliśmy wodę ze studni. Wodociągi zaczęli 
robić dopiero wtedy, jak kopalnia zaczęła 
fedrować – mówi Adam Gałuszka, pracow-
nik Krupińskiego i mieszkaniec gminy od 
urodzenia, czyli od 39 lat. Wraz z budo-
wą zakładu Suszec nabrał tempa rozwoju 
i wzbogacił się o wiele istotnych obiektów. 
Przekonał się o tym także Andrzej Grzesik, 
również pracownik kopalni, który przybył na 
teren gminy za pracą w 1986 roku: - to była 
normalna wieś, droga asfaltowa istniała już 
od kilku lat. Jak zgodnie przyznają okoliczni 
mieszkańcy Suszec był niegdyś zamieszkały 
niemalże w 100 proc. przez osoby związane 
z kopalnią. Obecnie ich proporcja do reszty 
ludności to, mniej więcej, pół na pół.

W pierwszym skojarzeniu na pytanie 
o to, co można robić w tak małej gminie, 
jak Suszec, odpowiedź wydaje się być pro-
sta: nic ciekawego. Wcale jednak tak być 
nie musi. Nie bez znaczenia dla rozwoju 
okolicy, również dla ciekawych propozycji 
spędzania wolnego czasu, była obecność 

kopalni. W Rudziczce był klub młodzieżowy. 
W Suszcu było kino Słońce – wspomina 
Adam Gałuszka i dodaje – pamiętam, jak 
emitowali filmy: Wejście smoka i Nieocze-
kiwana zamiana miejsc. Kino nie przetrwa-
ło jednak ustrojowej przemiany. Andrzej 
Grzesik przybył do Suszca w latach osiem-
dziesiątych i zdążył zobaczyć już tylko szyld 
obiektu. Atrakcją była także kąpiel latem 
w wodach, które nazywaliśmy solankami 
– opowiada, z kolei, Olgierd Jankowiak, 
rodowity, z 43-letnim doświadczeniem ży-
ciowym, Suszcanin. 

35 lat minęło

Sam fakt powstania kopalni i rozpo-
częcia w niej pracy jest istotny nie tylko dla 
całej gminy, ale także dla jej poszczególnych 
mieszkańców. Górników. I bohaterów tego 
tekstu. Jak budowali kopalnię, przyjeżdżały 
tutaj do pracy autobusy z więźniami. Mój 
dziadek miał sad 200 metrów od kopalni – 
mówi najstarszy z obecnych mieszkańców 
gminy, Olgierd Jankowiak – jeden z więź-
niów, podczas przerwy, podszedł do dziadka 
i zaproponował za przysłowiową czapkę 
śliwek medalik wybity z dzięsięcio-, czy 
dwudziestozłotówki. Teraz gdzieś zapodział 
mi się ten medalik.

Dość typowe dla osoby przybyłej na 
Śląsk, są spostrzeżenia Andrzeja Grzesika 
zawarte w słowach, że był zaskoczony pierw-
szą Barbórką po przyjeździe do Suszca. Jak 
wspomina, szczególnie interesujące było to, 
że ludzie z pracy mogą w taki sposób sobie 
usiąść, porozmawiać. Dla mnie i kolegów 
spoza Śląska to było pozytywne zdziwienie, 
że można coś takiego zorganizować i wyko-
nać. Dzięki spotkaniom przy okazji Barbórki 
możemy się lepiej poznać. W tym roku przy-
pada już 35. tego rodzaju święto górnicze. 
Choć obchodzić go będą pracownicy kopal-
ni, którzy są w niej zatrudnieni od lat.

Nie ma wielu młodych w kopalni – ubo-
lewa Olgierd Jankowiak, ale dodaje –  ci, 
którzy są, często studiują, jeszcze nie są 
obeznani w górnictwie, choć widać, że ła-
pią bakcyla fedrowania. Dla ścisłości dodać 
należy, że niektórzy – choć bardzo nieliczni 
– z mieszkańców okolicy prawdopodobnie 
złapali bakcyla… rolnictwa. Są tacy, którzy 
mają kilka hektarów i pracują  w kopalni, ale 
nie jest ich wielu – przekonuje pracownik 
kopalni z Suszca. Jak natomiast dopowiada 
Adam Gałuszka: Czasem bywa tak, że go-
spodarstwa są utrzymywane, bo rodzice, czy 
dziadek tego chcą.

nieodłąCzny element 
krajobrazu

Pewnego rodzaju miernikiem górnicze-
go charakteru danego miasta, gminy, czy 
też dzielnicy jest – oprócz sposobu świę-
towania Barbórki – reakcja na tragiczne 
wydarzenia z kopalni i zainteresowanie nimi. 
Widać współczucie, jest integracja ludzi, są 
zamawiane msze święte w kościele w intencji 
ofiar – mówi Olgierd Jankowiak – zbierane 
są fundusze dla rodzin ofiar, na przykład dla 
dziecka, żeby wyjechało na kolonie. Solidar-
ność ludzka jest obecna. Takie trudne chwile 
są swoistym egzaminem z obecności tradycji 
górniczej na obszarze, którego dotyczą.

W czasach, kiedy zawód górniczy był 
najważniejszą branżą dla Suszca, kopalnia 
organizowała także tanie przewozy z miej-
sca zamieszkania w kierunku zakładu oraz 
hotele robotnicze dla tych, którzy jeszcze 
się nie osiedlili na stałe w gminie. Jak wspo-
mina Andrzej Grzesik, który sam korzystał 
z takich przewozów – do 100 kilometrów 
przejazd był dofinansowany. Ludzie jeździli 
do Suszca nawet z miejscowości górskich. 
Do dziś zresztą rozmówcy  wymieniają 
nierzadko słowo góral mówiąc o załodze  
kopalni.

Suszec to gmina znajdująca się około 7 
kilometrów od Żor (głównego celu podróży 

Suszcan, kiedy chcą odwiedzić większe, od 
obszaru swojej wsi, skupisko ludzkie) i 16 
km od powiatowego miasta Pszczyny. Do 
niedawna przy dworcu kolejowym w gmi-
nie działały kasy biletowe, ale od 1 stycznia 
bieżącego roku są już tylko wspomnieniem. 
Nadal funkcjonuje (i w dodatku ładnie 
się prezentuje) Gminny Ośrodek Kultu-
ry i Urząd Gminy. A przed stacją kolejo-
wą Suszec, pomiędzy Żorami a Pszczyną, 
znajduje się przystanek Suszec Kopalnia. To 
właśnie gmina Suszec i jej najważniejszy za-
kład pracy, a zarazem pewnego rodzaju wy-
znacznik tożsamości – kopalnia Krupiński. 
Swoją drogą z podobnego, z pochodzenia 
wiejskiego, obszaru (z Wołynia znajdującego 
się od zakończenia II wojny światowej poza 
terytorium Polski) pochodzi prof. Bolesław 
Krupiński. Patron suszeckiej kopalni.

35, 5, 22 – kończąc swoistą klamrą – 
to liczby oznaczające, odpowiednio: lata 
istnienia kopalni, czas trwania aktualnej 
koncesji na wydobycie węgla oraz szaco-
wany w latach czas jej działalności. Choć 
wraz z upływem czasu pierwsza liczba bę-
dzie wzrastała, a ostatnia się zmniejszała, 
to wciąż kopalnia ma przed sobą sporo lat 
fedrowania. I kursowania jedynej miejskiej 
linii autobusowej, jaka dociera do Suszca: 
nr 308 z Żor. Paweł KmieciK

Na początek kilka liczb wprowadzających w temat, któremu poświęcony jest ten tekst – 11 tysięcy i 4 100. Prawie 
6 tysięcy i 2,5 tys. Pierwsza para danych oznacza – odpowiednio – liczbę mieszkańców całej gminy i wsi, o której 
będzie mowa. Kolejne dwie liczby to zatrudnienie w kopalni znajdującej się na terenie tej gminy: po jej założeniu 

w 1975 roku i obecnie. Te proporcje podkreślają, jak znaczącym zakładem jest kopalnia Krupiński dla gminy Suszec.

nie całkiem sucha opowieść 
o Suszcu
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WĘGLOKOKS S.A.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
Poland

tel. +48 32 258 24 31
fax +48 32 251 54 53

info@weglokoks.com.pl
www. weglokoks.com.pl

Z okazji Barbórki
tradycyjnego górniczego święta - pragniemy  
przekazać wszystkim pracownikom kopalń,  
spółek węglowych i instytucji związanych  
z górnictwem wyrazy szacunku i uznania  
za kolejny rok trudnej i odpowiedzialnej  
górniczej pracy. Życzymy Wam wszelkiej  
pomyślności oraz zdrowia.
Z górniczym „Szczęść Boże” 
Rada Nadzorcza, Zarząd, Pracownicy WĘGLOKOKS S.A.
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ku drugiej połowy XiX wieku. Powstała 
ona na terenie byłego folwarku w czeladzi, 
by w 1869 roku zostać odsprzedana przez 
rząd rosyjski warszawskiemu prawnikowi 
Ludwikowi Kozłowskiemu. Na początku lat 
70. dziewiętnastego stulecia rozpoczęto tu 
poszukiwanie węgla kamiennego. w 1887 
r. na głębokości 150 m założono pierwszy 
szyb eksploatacyjny.

Swoją nazwę kopalnia zawdzięcza 
Towarzystwu Górniczo-Przemysłowemu 
SATurN, które odkupiło zakład od nie-
mieckiego arystokraty w 1899 r. Obiekt 
był stale unowocześniany (w 1912 roku na 
niektórych trasach podziemnych funkcjo-
nował przewóz elektryczny) i zwiększał 
wydobycie. w 1910 r. wyniosło ono ponad 
650 tys. ton, a trzy lata później już około 
830 tys. ton rocznie przy zatrudnieniu po-
nad 2,2 tys. osób.

Na początku lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku zakład wyczerpał dostęp-
ne pokłady węgla kamiennego, w związku 
z czym w 1992 roku została podjęta decyzja 

o zamknięciu kopalni. To nieprawda, jak 
niektórzy twierdzili, że na dole zostało 
sporo węgla – mówi Kazimierz Nikiel, 
ostatni dyrektor Saturna – trochę złoża 
musiało zostać jako filary ochronne, ale 
nie było już czego wydobywać. Jak dodaje 
Adam wilczyński, były pracownik Satur-
na – bardzo dużo surowca wybrano pod 
dzielnicą Piaski. Eksploatacja ta była tak 
intensywna, że zniszczono bezcenny za-
bytek: kaplicę podziemną zrobioną w ca-
łości z węgla. Zresztą nie tylko w czeladzi 
dewastacji uległa pozostałość po kopalni. 
w pobliżu szybu w Sosnowcu-milowicach 
była fantastyczna stara maszyna wyciągowa 
i budynek wykonany z wapienia – mówi 
dyrektor kopalni Saturn i dodaje – wszystko 
to rozebrano.

w 2003 roku ówczesny burmistrz cze-
ladzi zakupił zrujnowany kompleks poko-
palniany od Spółki restrukturyzacji Kopalń. 
w 2008 roku rada miejska przyjęła doku-
ment o nazwie Program Saturn zakładający 
powstanie w ramach idei o nazwie Kopalnia 
nauki i kultury do 2015 r. m.in. centrum konferencyjno-edukacyjnego, szkoły, ga-

lerii sztuki, hotelu i restauracji. w marcu 
2009 roku tuż przy terenach pozakłado-
wych założone zostało muzeum Saturn, 
a nieopodal – jak mówi iwona Szaleniec, 
dyrektor placówki – od 28. października już 
bieżącego roku, udostępnione do zwiedza-
nia są termy rzymskie, czyli kompleks saun, 
basenów oraz apartamentów hotelowych 
wraz z częścią biurową

Na pytanie o odwiedzanie byłego 
miejsca pracy Adam wilczyński mówi, że 
bardzo chętnie przyjeżdża do czeladzi, 
ale ubolewa, że zainteresowanie takimi od-
wiedzinami ze strony jego kolegów nie jest 
wielkie. Jak natomiast twierdzi Kazimierz 
Nikiel – bardzo chętnie tu przyjeżdżam, 
bo tu zostało całe moje zawodowe życie. 
Zaczynałem w milowicach, ale tutaj spędzi-
łem większość czasu. Tylko do czego mam 
przyjeżdżać? – pyta retorycznie ostatni 
dyrektor Saturna, ale po chwili dodaje – 
cieszy mnie bardzo, że miasto zamierza 
wykorzystać tereny pokopalniane. Oby 
teraz w końcu to się udało. 

Paweł KmieciK
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Henryk Maroszek 

Z wielu kopalń, które prowadziły wydobycie węgla na Śląsku i Zagłębiu do czynnych 
zakładów zaliczyć można jedynie ich mniejszą część. Wiele z nich zostało zamkniętych 

– najczęściej z powodu zakończenia dostępnych złóż węgla. Również z takiej przyczyny 
swoją działalność zakończyła w 2004 roku kopalnia „Saturn” w Czeladzi, miejsce naszej 

pierwszej podróży w ramach cyklu „Tu była kopalnia”.

kopalnia z Saturna

henryk maroszek (1921-1994). urodził 
się 22 marca 1921 roku w chorzowie. Po woj-
nie studiował na Akademii Górniczo-hutni-
czej w Krakowie, uzyskując tytuł inżyniera 
elektryka. w latach 1958-1960 – wzbogaca-
jąc swoje kwalifikacje – kontynuuje studia na 
Politechnice Śląskiej w Gliwicach uzyskując 
tytuł inżyniera górnika.

Na różnych stanowiskach dozoru gór-
niczego – sztygara, kierownika robót gór-
niczych – pracuje kolejno w kopalni „Anna” 
w Pszowie i „chwałowice”; a z kolei jako 

inspektor górniczy w rybnickim Zjedno-
czeniu Przemysłu węglowego i Bytomskim 
ZPw – dokumentuje prof. Jerzy Jaros w 
poświęconym inż. henrykowi maroszkowi 
szkicu biograficznym na łamach „Przeglądu 
Górniczego” (nr 9/1994).

Zdobyte kwalifikacje, wzbogacone do-
świadczeniami wieloletniej pracy zawodowej 
otwarły przed nim nowe wyzwanie. Podjął je 
chętnie jako długoletni wychowawca nowych 
kadr – nauczyciel i wykładowca w szkołach 
górniczych. co więcej – także autor cennych 

podręczników z zakresu elektroniki górni-
czej dla słuchaczy zawodowych i średnich 
szkół górniczych. O ich poziomie, walorach 
dydaktycznych a także aktualności dowodzi 
fakt, że wydany w 1971 roku przez wydaw-
nictwo „Śląsk” 632-stronicowy podręcznik 
„Elektronika górnicza autorstwa inżyniera 
henryka markoszka jeszcze dziś – pod jego 
nazwiskiem lub tytułem – poszukiwany jest 
przez zainteresowanych w internecie.

w latach 1969-1972 henryk maro-
szek był kierownikiem redakcji Górniczej 

wydawnictwa „Śląsk”. w latach 1964-1969 
był kierownikiem Zespołu Postępu Tech-
nicznego w Bytomskim Zjednoczeniu 
Pw. 

w latach 1972-1979 pracował w Głów-
nym Biurze Studiów i Projektów Górniczych, 
zaś od 1979 do 1990 roku – w Głównym in-
stytucie Górnictwa, gdzie kierował redakcją 
czasopisma „Projekty – Problemy – Budow-
nictwo Górnicze”. Zmarł w Katowicach 15 
listopada 1994 roku. 

ZB

Saturn z lat dzialalności.

Zabytkowy budynek kopalni, 1999 rokOd prawej: ostatni dyrektor kopalni Saturn, Kazimierz Nikiel oraz jej były pracownik Adam Wilczyński
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Choć od dawna nie palił, Daniel podniósł do ust kolejnego papierosa i dalej wpatrywał 
się w kuchenne okno. Czuł, że ucisk w klatce piersiowej wzmaga się i zaraz nie będzie miał 
czym oddychać, mimo to mocno się zaciągnął.

Zadziwiające, jak w kuchni, w której właśnie siedział, nic się nie zmieniało. Była idealnie 
wysprzątana, wszystko było ułożone jak na zdjęciu w katalogu sklepu. Gazetowy ład nie był 
jednak zasługą komputerowej obróbki, a pedantycznej matki Daniela, dla której największą 
katorgą byłoby położenie się spać z myślą, że w zlewie leży nieumyty kubek. Matka Daniela 
zmarła nagle. Zawsze dobrze się trzymała, dbała o nienaganną fryzurę, całe życie przebiegała 
w ultra wysokich szpilkach i chanelowskich kostiumikach. Kochała swojego jedynego syna, 
jednak nigdy nie umiała mu tego okazać we właściwy sposób, więc na przemian katowała 
go swoimi wielogodzinnymi wykładami albo całkowicie o nim zapominała. Dlatego też, 
gdy nadarzyła się dobra okazja, Daniel wyjechał na stypendium do Niemiec, gdzie jak się 
później okazało – został na dobre.

Jego berlińskie życie grubą kreską odcięło go od polskich znajomych, miłostek, miłości, 
problemów i matki. Kontaktowali się raz na jakiś czas, spędzali razem święta, ale dalekie było 
to od rodzinnej ciepłej atmosfery, bardziej przypominało kurtuazyjny, kumpelski układ.

Dlatego też teraz, lata po swojej wyprowadzce Daniel nie mógł uwierzyć w to, co znalazł 
przeglądając stare zdjęcia w mieszkaniu matki. Wśród nich leżał niewielki stos otwartych, 
niegdyś kolorowych, a teraz mocno pożółkłych kopert. Po chwilowym namyśle Daniel 
otworzył je i znalazł w nich papeterię zapisaną ładnym, dziewczęcym pismem. Zmroziło go, 
gdy zorientował się, że nadawczynią była Anna, jego wakacyjny romans sprzed kilkunastu 
lat, a odbiorcą on sam. Z Anką spędzili przeszło miesiąc wakacji na obozie treningowym. 
To, co ich połączyło było jak błyskawica, przez miesiąc byli najszczęśliwszymi -latkami 
na świecie. Jeszcze podczas obozu Daniel odebrał wiadomość, że dostał się do wymarzonej 
niemieckiej szkoły filmowej i wyjechał dość nagle. Obiecali sobie z Anną, że nie pozwolą, 
żeby odległość ich rozłączyła, wymienili się adresami i numerami telefonów. Jednak mimo 
wszystko – Danielowi nie udało się nigdy z nią skontaktować. Kilkanaście lat wcześniej 
nikt nie przypuszczał, że w przyszłości dzięki google będzie można bez większych 
problemów kogoś namierzyć. Wtedy Daniel szukał Anny przez jej sąsiadów, namiary 
z klubu sportowego, po kilku tygodniach jednak przestał. Jeszcze długo liczył, że 
Anna sama go znajdzie, a nie – jak tłumaczyła mu matka – uznała go za przelotny 
wakacyjny romans.

Przez te lata Daniel żył w przekonaniu, że Anna nigdy się nie odezwała. Listy, 
które teraz trzymał w rękach spowodowały u niego atak gniewu, złości, bezradno-
ści, smutku i odrobiny radości. Nie mógł zrozumieć, jak matka przez te wszystkie 
lata mogła ukrywać przed nim nie tyle informację o tym, że Anka szukała z nim 
kontaktu, co także to, że w listach informowała go o tym, że jest w ciąży. Daniel 
przeczytał listy wzdrygając się od płaczu, mimo, że na wieść o śmierci matki 
nie uronił łzy. Popatrzył na zegarek, dobiegała  w nocy. Choć gotów był na-
tychmiast spakować się  i ruszyć na poszukiwanie Anny i swojego dziecka, 
poszukiwania zaczął z rana.

Dojechał do miejscowości, z której pisała Anna. Dom, w którym kie-
dyś mieszkała stał opuszczony, a nikt z sąsiadów nie potrafił podać mu 
nowego adresu kobiety. Przez kilka godzin włóczył się po mieście 
chwytając się najbardziej absurdalnych sposobów znalezienia 
dawnej ukochanej. Przypadek chciał, że wypytując w sklepie 
trafił na dawną przyjaciółkę rodziców Ani.

Kobieta opowiedziała mu o tym, jak ciężkie było życie 
ciężarnej nastolatki w małej miejscowości, o złości rodzi-
ców, przesuniętym terminie rozpoczęcia wymarzonych 
studiów… Z każdą informacją Daniel czuł, jakby pętla 
zaciskała się wokół jego szyi, miał ochotę wsiąść w naj-
bliższy samolot i uciec do swojego bezpiecznego apartamentu. Nie robił jednak nic, tylko 
zaszklonymi oczami wpatrywał się w kobietę, która kontynuowała opowieść. Daniel sam 
już nie wiedział, czy na pewno chce odszukać Annę i dziecko.

Kolejne dni upłynęły Danielowi na poszukiwaniach dziewczyny i rozmyślaniu, co 
powinien i chce jej powiedzieć. Układał sobie w głowie kolejne scenariusze. Kolejne tropy 
wiodły go przez kluby sportowe, w których kiedyś Anna grała, rozpoczęte studia, trafił 
także do ludzi, u których pracowała jako sprzątaczka. Powoli składał układankę, która 
rysowała ciężkie, smutne życie, tak inne od jego. Wyprawę miała zakończyć wieść o tym, 
że Anna zginęła w wypadku.

Jednak i to okazało się bzdurą. Po prawie dwóch tygodniach poszukiwań trafił do znów 
do stolicy, w której podobno Anna zamieszkała po urodzeniu dziecka. Był coraz bliżej kłęb-
ka, gdy wreszcie trafił na firmę, w której pracowała. Przez kilka dni przesiadywał na ławce, 
z której obserwował wejście do budynku, gdzie mieściła się pracownia. Przez te kilka dni 
wypatrywał matki swojego dziecka, nieustannie zastanawiając się, czy ją pozna. I poznał. 
Zresztą, Anna niewiele się zmieniła – nadal była najpiękniejszą kobietą, jaką widział. Daniel 
zebrał się w sobie, kupił wielki bukiet róż i czekał.

Kobieta nie poznała go od razu, jednak po kilkudziesięciu sekundach przeszła przez 
nią mieszanka radości, gniewu, rozczarowania, smutku i euforii.

Przez następne tygodnie Daniel miał się dowiedzieć, że jego matka proponowała Annie 
pieniądze na przerwanie ciąży, na urwanie kontaktu z Danielem, szantażowała ją, a potem 
pokazała zdjęcia syna w objęciach innej kobiety. Choć w głębi serca Daniel wiedział, że 
matka zrobiła to po to, by mógł prowadzić życie lekkie i przyjemne, z pełną realizacją  
tego, co kochał, nie mógł zrozumieć skąd znalazła tyle siły na przeprowadzenie tak daleko 
posuniętej intrygi.

Daniel spieniężył swój berliński apartament i przeniósł się do Polski. I od lat walczy, 
żeby jego syn wybaczył mu nie jego błąd. �

M

Synowie
Od występu naszych siatkarek w mi-

strzostwach świata w Japonii minęło już 
sporo dni. Nadal jednak toczą się dyskusje 
o tym występie naszej reprezentacji. Dysku-
tują działacze, a także kibice – sympatycy 
tej gry zespołowej. Zajęcie  miejsca w mi-
strzowskim turnieju praktycznie nikogo nie 
zadowala. Niektórzy optymiści mówią jed-
nak, że polskie siatkarki zajęły najlepszą od 
 lat lokatę w mistrzostwach świata. Takie 
porównanie jest nieco śmieszne. Bo przecież 
polska drużyna w ostatnich latach dwa razy 
wywalczyła tytuł mistrzyń Europy i potrafiła 
wygrywać ze wszystkimi reprezentacjami 
liczącymi się w światowej rywalizacji.

Przed wyjazdem na mistrzowski turniej 
apetyty były znacznie większe zaostrzały 
je wypowiedzi prezesa Polskiego Związku 
Piłki Siatkowej, Mirosława Przedpełskiego, 
a także trenera Jerzego Matlaka. Mówili, że 
drużyna jest właściwie przygotowana i stać 
ją na walkę o podium. No i sympatycy siat-
kówki również byli przekonani, że siatkarki 
zaliczą kolejny sukces. Ta wiara miała swoje 
uzasadnienie. Siatkówka, kobieca również, 
zyskała olbrzymią liczbę sympatyków w na-
szym kraju. Śmiało można powiedzieć, że 
po piłce nożnej, siatkówka stała się drugą 
najpopularniejsza grą zespołową w naszym 

kraju. Występy w różnych meczach 
i turniejach pokazywały, że mamy 
dobrą drużynę, która jest w stanie 
wygrać z rywalkami.

W Japonii rzeczywistość oka-
zała się całkiem inna. Polki grały 
w wyjątkową „kratkę”. Obok 

dobrych, ba wyśmienitych, 
akcji popełniały rażące 

błędy. W wielu przy-
padkach nie potra-

fiły się właściwie 
skoncentrować, 
uporządkować 
grę i odnieść 
zwycięstwo, 
które mia-
ły niemal na 
przysłowio-
w ym tale-
rzu. Tak było 

w pierwszym me-
czu z Japonkami, 
w którym polska 

drużyna prowa-
dziła  w setach :, by następnie „przespać” 
następne sety i przegrać mecz. Z Serbkami 
było podobnie. Na dodatek w tym spotkaniu 
trener Jerzy Matlak czynił przedziwne zmiany, 
które nic pozytywnego nie wnosiły do gry. 
Obserwując poczynania zawodniczek i trene-
ra odnosiło się wrażenie, że polski zespół nie 
chce tego meczu wygrać. Moim skromnym 
zdaniem w tym meczu trener stracił koncep-
cję na grę swoich podopiecznych.

Po meczu z Koreą Płd. trener Jerzy Ma-
tlak mówił, że zawodniczki są zmęczone fi-
zycznie i psychicznie. Tak długi turniej, długi 
pobyt poza domem je zmęczył. Śmieszne 
to słowa, kiedy wypowiada je trener repre-
zentacji. Dużo wcześniej wiadomo przecież 
było gdzie będzie rozgrywany turniej i w ja-
kim terminie oraz z kim Polki będą grały. 
Należało więc odpowiednio przygotować 
ekipę do trudów takich zmagań. Poza tym, 
nie pierwszy to raz Polki uczestniczą w tak 
wymagającym turnieju. Myślę, że zespół nie 
był najlepiej przygotowany pod względem 
fizycznym, psychicznym oraz techniczno-
taktycznym. A za to odpowiedzialny jest 
przede wszystkim trener.

Do reprezentacyjnej drużyny, po dwóch 
bodajże latach, wróciła Małgorzata Glin-
ka-Mogentale. Miała być podpora drużyny. 
Czy tak było? Mam w tej materii mieszane 
uczucia. Grała przyzwoicie. Nie potrafiła 
jednak zmobilizować koleżanek do lepszej 
gry. Mało tego, w trudnych-przełomowych 
momentach, niestety, źle kończyła atak lub 
psuła akcję. Drugą liderką miała być (i była) 
Anna Barańska-Werblińska. Wyróżniała się 
w naszym zespole. Nie tylko dobrą grą, ale 
także popełnianymi błędami i to w waż-
nych momentach. To o naszych dwóch 
„gwiazdkach”.

Pierwsza wróciła do drużyny, ale po 
mistrzostwach ponownie zrezygnowała 
z gry w reprezentacji. Chce więcej czasu 
przeznaczyć na rodzinne sprawy. Dodała 
jednak równocześnie, że jeżeli reprezen-
tacja awansuje do turnieju olimpijskiego 
w Londynie, to wtedy może wrócić do kadry. 
Trochę wygląda to na zabawę z reprezen-
tacją pani Małgorzaty, najlepszej siatkarki 
Europy z roku . 

Natomiast zabrakło w ekipie dwóch 
znanych i doświadczonych zawodniczek 
– Skowrońskiej i Skorupy. Podobno są 
„skłócone” z pozostałymi zawodniczkami, 
a szczególnie z Anną Werblińską. A to musi 
świadczyć, że ekipa pod wodzą Jerzego Ma-
tlaka nie jest właściwie zgrana.

Na tego typu turniejach prowadzona 
jest klasyfikacja (statystyka) indywidual-
na. Polki uplasowano na nie najlepszych 
miejscach. O to przykłady. Punktująca – . 
Anna Werblińska. Atakujaca (skuteczność) 
– . Małgorzata Glinka. Broniąca – . Ma-
riola Zenik. Rozgrywajaca – Milena Sadu-
rek. Przyjmująca (skuteczność) – . Anna 
Werblińska.

Z gry Polek, a także z podanej klasyfi-
kacji można wysnuć taki wniosek. W naszej 
reprezentacji nastąpiła pewna stagnacja. 
A w sporcie wiadomo, że stagnacja to nic 
innego jak cofanie się. Inne reprezentacje 
poczyniły istotne postępy w indywidual-
nym wyszkoleniu, sprawności i wytrzyma-
łości oraz w technice i taktyce gry. Nasza 
reprezentacja pod tym względem niczym 
sympatycznym nas nie zaskoczyła.

Czy trener Jerzy Matlak zostanie odwo-
łany, jak to było w przypadku Daniela Ca-
stellani prowadzącego męską reprezentację? 
Trudno w tej chwili to przewidzieć. Prezes 
Mirosław Przedpełski powiedział, że pro-
blem nie tkwi w trenerze. Nie ważne już są 
wyniki z mistrzostw. To już historia. Trener 
musi przedłożyć nam raport, w którym ma 
przedstawić jaka jest przyszłość tej druży-
ny, jakie ma możliwości i co trzeba zmienić 
w programie szkoleniowym reprezentacyjnej 
kadry. Nic dodać, nic ująć.

Moim zdaniem obecna ekipa (uzupeł-
niona jeszcze o inne zawodniczki) ma spore 
możliwości. Na pewno może lepiej prezento-
wać się i nawiązać skuteczniejszą rywalizację 
ze  ścisłą czołówką. Pod warunkiem większe-
go zaangażowania się w plany szkoleniowe. 
No i trener musi wiedzieć czego chce od 
poszczególnych zawodniczek i całej drużyny. 
Ba, powinien potrafić tak  zorganizować 
szkolenie kadry, by przyniosło pozytywne 
efekty. Bo na dzisiaj ekipa trenera Jerze-
go Matlaka to nie są w żadnym przypadku 
„złotka” jak nazwano siatkarki po zdobyciu 
mistrzostwa Europy. Do takiej nazwy dużo 
im obecnie brakuje. Czy trener Jerzy Matlak 
jest w stanie pomóc w przywróceniu tego 
określenia naszych siatkarek? Poczekajmy. 
Zobaczymy. A czas goni. HENRYK MARZEC

N   

Złotka, już nie złotka

M
W
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Pierwsza biesiada piwna Związku Zawodowego Górników JSW SA Borynia była wyjątkowa.  
W sobotnie popołudnie, 20 listopada ponad 300 osób uczestniczyło w uroczystościach barbórkowych, 

które tym razem zorganizowano w Szczyrku na zboczu Klimczoka.

Borynia w orlim gnieździe
Uroczyste świętowanie rozpoczęła 

msza w Sanktuarium Matki Bożej Królo-
wej Polski. Następnie gwarkowie udali się 
do ośrodka Orle Gniazdo, gdzie czekały  
na nich suto zastawione stoły.  W czasie 
spotkania wręczono odznaczenia związ-
kowcom, którzy byli szczególnie zaanga-
żowani w działalność związkową. Odznakę 
Zasłużony dla KWK Borynia otrzymali: 
Bogusław Gatner, Krzysztof Janawa, Bo-
gumiła Szafrańska, Sławomir Lukaszczyk. 
Honorową Odznakę  Za Zasługi dla OPZZ 
przyznano: Grzegorzowi Pabisiowi, Le-
okadii Sap-Szczerbowskiej, Grzegorzowi 

Solichowi, Mariuszowi Walczakowi.   Ho-
norową Szpadą Górniczą zostali wyróż-
nieni: Bogusław Gatner, Krzysztof Janawa, 
Ryszard Przybysz,  Andrzej Masłowski.

Oficjalna część imprezy zakończona 
gratulacjami i ogólnymi wnioskami doty-
czącymi przyszłości   kopalni Borynia,  była 
równocześnie wprowadzeniem do zabawy 
mniej oficjalnej. Biesiada była  bardzo udana, 
tym bardziej, że pierwszy raz uczestniczyły 
w niej panie. Wyśmienita zabawa, doskonała 
kuchnia i wspaniała panorama Beskidów 
były dopełnieniem tej niezwykle udanej 
imprezy.  l
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150. rocznica urodzin 
I.J. Paderewskiego

18 listopada 2010 roku Poczta Polska 
wprowadziła do obiegu  znaczek  o warto-
ści 3 zł, na którym przedstawiono portret 

Ignacego Jana Paderewskiego z 1937 r., pędz-
la Tadeusza Styki. Upamiętnienia  on 150 
rocznicę urodzin naszego wybitnego pia-
nisty, kompozytora i profesora; a zarazem 
polityka i działacza społecznego. Działalność 
polityczną rozpoczął przed I wojną świa-

tową, podejmując  
głównie w Stanach 
Zjednoczonych akcje 
na rzecz  odzyskania 
przez Polskę niepod-
ległości. Po wybuchu 
wojny założył wraz 
z Henrykiem Sien-
kiewiczem Komitet 
Pomocy Polskim 
Ofiarom Wojny z sie-
dzibą w Szwajcarii 
i Polish Relief Found 
w Londynie. W latach 
1917-18 reprezentował 
w USA paryski  Komi-
tet Narodowy Polski.

W 1918 r. wraca do Polski; w 1919 r. obej-
muje stanowiska premiera i ministra spraw 
zagranicznych; jako przedstawiciel Polski 
podpisuje w wersalski traktat pokojowy; 
w latach 1920-21 jest delegatem Polski przy 
Lidze Narodów. Od 1940 r. przewodniczący 
Rady Narodowej we Francji, a następnie 
w Londynie. Zmarł 20 czerwca 1941 r w No-
wym Jorku. W 1992 r. jego prochy sprowa-
dzono do Polski

Znaczek wydrukowany w nakładzie 600 
tys. sztuk, okolicznościowy datownik stoso-
wany w UP Warszawa 1 oraz kopertę FDC 
zaprojektowała art. plastyk Marzanna Dą-
browska. Kopertę ilustruje historyczna foto-
grafia na której prezentowani są: Prezydent 
Ministrów Ignacy J. Paderewski, Naczelnik 
Państwa Józef Piłsudski i minister spraw 
wewnętrznych Stanisław Wojciechowski  
w otoczeniu zgromadzonych przed Belwe-
derem żołnierzy Kadrówki w 5. rocznicę 
wymarszu z Krakowa 9.08.1919 r.
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Nowości filatelistyczne

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Komisja EuropEjsKa zdEcydowała 
o pozwaniu polsKi do Trybunału 
sprawiEdliwości z powodu niewdrożenia 
unijnej dyrektywy z 2007 roku o zapobie-
ganiu powodziom. Choć termin wdrożenia 
dyrektywy do krajowego porządku praw-
nego minął, to na realizację podstawowych 
celów tego aktu prawnego Polska ma czas 
do lat 2011-15. Dyrektywa ma nakłonić kra-
je członkowskie do zwiększonych działań 
na rzecz zapobiegania powodziom. Nakła-
da obowiązek określenia, jakie tereny na 
ich terytoriach zagrożone są powodzią, 
a kraje będą musiały sporządzić plany 
działań, które mają odzwierciedlać ideę 
dyrektywy: zapobieganie, przygotowanie, 
ochrona.

lEKarzE z gdańsKiEgo szpiTala próbo-
wali uniKnąć odpowiEdzialności za 
KompliKacjE po opEracji plasTycznEj 
młodEj szwEdKi. Dyrekcja Pomorskiego 
Centrum Traumatologicznego w Gdań-
sku jak dotychczas zapewniała, że podczas 
zabiegu powiększania piersi nie doszło do 
błędu medycznego. Jednak 31-letnia pa-
cjentka, Eva Christine Hedlund, znalazła się 
w śpiączce i z powodu trwałych uszkodzeń 
kory mózgowej jest w stanie wegetatywnym, 
nigdy nie będzie zdolna do samodzielnego 
i świadomego życia. Śledztwo dziennikar-
skie wykazało, że w szpitalu dochodziło 
do fałszowania i zatajania dokumentacji 
medycznej.

gangi narKoTyKowE brazylii wypo-
wiEdziały oTwarTą wojnę pańsTwu, 
KTórE odpowiEdziało na aTaK siłą. 
Brazylia próbuje zapanować nad terrorem 
narkotykowym, bo za trzy lata odbędą się 
tu mistrzostwa świata w piłce nożnej, a za 
pięć lat – igrzyska olimpijskie. Gangi kryją 
się w slumsach na wzgórzach rozsianych 
pośród dzielnic sześciomilionowego mia-
sta. W weekend bandyckie oddziały zeszły 
ze wzgórz i wspólnie zaatakowały miasto, 
policja wysyłała przeciw nim doborowe od-
działy policji szturmowej BOPE. W walkach 
na ulicach Rio w ciągu pięciu dni zginęło 30 
osób, w tym 15 bandytów.

„papiEż ma prawo – a w pEwnych oKo-
licznościach obowiązEK – usTąpić 
z urzędu, jeśli uzna, że jest niezdolny fi-
zycznie, psychicznie bądź duchowo do jego 
sprawowania” – przyznał papież Benedykt 
XVI w wywiadzie dotyczącym jego ponty-
fikatu. 83-letni Benedykt XVI nie wyklucza 
rezygnacji z pontyfikatu ze względu na stan 
zdrowia. Co prawda nie dotyczy to najbliż-
szej przyszłości, ale jest sporą sensacją, bo 
to pierwszy od wielu wieków papież, który 
publicznie mówi o takiej możliwości.

P i s m o  s P o ł e c z n o - z a w o d o w e 
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