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Szansa 
polskiego węgla

Do jakiej granicy będzie na-
stępował spadek poziomu 
wydobycia? 

 

FAMUR2 – 
uroczyste 
otwarcie 
zakładu

Nowoczesność dla górnictwa
 

Górniczy 
Kazimierz 
Górniczy

W Zagłębiu pozostała już 
tylko jedna czynna kopalnia. 
Nosi ona nazwę „Kazimierz-
Juliusz”

 

Europa nie może 
zrezygnować
z węgla

Rozmowa z 
Maksymilia-
nem Klan-
kiem, wice-
prezydentem 
Euracoal, 
wybranym 
na trzecią 
kadencję na 
to stanowisko
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Górnicy, a nawet osoby ze średniego szczebla zarządzania z obu ruchów, w zasadzie nie odczuli 
połączenia Boryni i Zofiówki. Nawet plany są przygotowywane oddzielnie dla każdego z ruchów. 

WIĘCEJ S. -

BORYNIA-ZOFIÓWKA: połączone kopalnie

Obyło się bez bólu
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Komentuje Zenon Dąbrowski

przewodniczący ZZG Borynia JSW SA

Nic nie bolało
Drugi raz w tym roku dzielę się swoimi refleksjami 

na temat połączenia Boryni z Zofiówką i drugi raz 
informuję, że połączenie przebiega bez problemów. 
Zwykli górnicy praktycznie tego nie zauważyli. Gdyby 
nie dodatkowe znaczki na paskach wypłat, chyba nikt 
nawet nie zauważyłbym, że Zofiówka i Borynia są 
jednym zakładem.

Największe zmiany zaszły w biurowcu Boryni. 
Dyrektor Czesław Kubaczka ma u nas swój gabinet, 

na innych drzwiach powieszono nowe tabliczki 
i w zasadzie to wszystko. Nawet pan Józef Pawlinów nie 
poluzował żelaznego uścisku, choć teraz ma pod opieką 
techniczną nie tylko Borynię, ale także Zofiówkę. 

Jestem rad, że sprawy pracownicze i sprawy związane 
z bhp załatwiamy na miejscu. Dobrze, że nikt nie 

zaczął łączenia od mieszania załóg. Uniknęliśmy 
dzięki temu zamieszania i niepotrzebnych konfliktów. 
Przyznam się, że bardzo obawiałem się, że któryś 
z mędrców od zarządzania zechce pomajstrować 
ludźmi. Wtedy zaczęłaby się tragedia. Na szczęście 
dyrekcje obu kopalń jeszcze przed połączeniem 
wsłuchały się w głosy organizacji związkowych i zrobiły 
wiele, aby uniknąć błędów.

Jestem rad, że Borynia nie weszła w związek 
z Zofiówką bez posagu. Wnieśliśmy plany 

rozwojowe w kierunku dawnej kopalni Żory, 
wnieśliśmy niekonwencjonalne podejście do spraw 
bhp i niekonwencjonalne metody propagowania 
zagadnień związanych z bhp. Chciałbym zacząć od 
Akademii Bezpiecznej Pracy. Wzbudza ona wciąż sporo 
kontrowersji, bo okazuje się, że za niebezpieczną 
pracę może do niej trafić nawet górnik z ponad 
dwudziestoletnim stażem. Tam uzupełnia swoje 
braki pod okiem instruktorów. Chodzi w kamizelce 
odróżniającej go od reszty załogi. Nie chcę dołączać 
do grupy dyskutantów o kamizelkach. Chcę tylko 
zwrócić uwagę, że trzeba poprawić bezpieczeństwo 
pracy i dobrze, że u nas to zaczęto robić. Nie 
trafia do mnie argument, że pod ziemią nie da się 
bezpiecznie pracować. Wnosimy do wspólnego 
zakładu Borynia-Zofiówka doświadczenie kampanii 
społecznej Bezpieczna Borynia. Uważam, że to cenne 
doświadczenie. Oczywiście, że można było niektóre 
rzeczy lepiej zrobić. Jednak przypominam, że to była 
pierwsza taka kampania w polskim górnictwie.

Często szlag mnie trafiał, jak każda rozmowa 
z dyrektorem Pawlinowem zaczynała się od 

kosztów i kończyła się na kosztach. On ma chyba 
obsesję na punkcie kosztów, ale to pożyteczna 
obsesja. Gdyby nie reżimy kosztowe, Borynia byłaby 
zupełnie inną kopalnią. Myślę, że gdyby nie fakt, iż 
skutecznie udowadnialiśmy, że potrafimy dobrze 
gospodarować, zarząd nie zgodziłby się na to, aby 
Borynia rozwijała się w kierunku dawnej kopalni 
Żory. Borynia nie zniknie i będzie tak długo, jak długo 
będzie załoga naszej kopalni i jak długo będziemy 
mieli co fedrować. Walczyłem, aby przekonywać zarząd 
JSW do pójścia w kierunku złóż dawnej kopalni Żory. 
– Pomysł dobry, ale nikt na to nie pozwoli – mówiła 
grupa niedowiarków. Okazało się, że nie tylko pozwolił, 
ale nawet uznał to za dobry pomysł. Zostaliśmy 
połączeni z Zofiówką, ale zarząd zatwierdził koncepcję 
zagospodarowania złoża po Żorach. 

Przypominam te fakty po raz drugi w tym roku, 
aby pokazać, że można rozwiązywać trudne 

problemy pod warunkiem, że wszystkie strony pragną 
porozumienia. Dlatego połączenie nic nie bolało.  

Nie potrafię zrozumieć, dlaczego politycy odpo-
wiedzialni za górnictwo mają dobre samopoczucie 
i rozpiera ich radość. W spółkach węglowych dzieje 
się źle. Dla Kompanii Węglowej zaczął się kolejny 
rok zwijania firmy. Katowicki Holding Węglowy nie 
ma pieniędzy, żeby w terminie wypłacić górnikom 
czternastą pensję. 

Oczekuję, że rząd przedstawi faktyczny obraz 
branży na początku 2011 roku. Mam nadzieję, że 
w końcu dowiemy się, dlaczego polityków przepeł-
nia radość. 

Szanowny Panie Premierze! W związku z wielo-
ma informacjami dotyczącymi chęci przejmowania 
polskich firm górniczych przez inwestorów strate-
gicznych, proszę Pana o odpowiedź na następujące 
pytania;

1. Czy ktokolwiek z przedstawicieli polskich 
władz rozmawiał z przedstawicielami koncernu New 
World Resources (NWR) należącego do czeskiego 
magnata węglowego Zdenka Bakali o sprzedaży temu 
koncernowi znacznego pakietu akcji Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej SA, aby NWR miał decydujący 
wpływ na polską spółkę? 

2. Czy któreś z ministerstw (skarbu albo gospo-
darki) planuje dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA 
inny sposób częściowej prywatyzacji niż giełda? 

3. Czy ministerstwa gospodarki lub skarbu 
mają koncepcję takich rozwiązań, które pozwolą 
zachować skarbowi państwa kontrolę nad JSW 
SA nawet wtedy, gdy państwo nie będzie miało 
pakietu większościowego JSW SA. Czy zostanie 
przyjęte rozwiązanie takie, jakie przyjęto przy 
wprowadzaniu na giełdę akcji Giełdy Papierów 
Wartościowych?

4. Czy ministerstwa skarbu albo gospodarki pro-
wadzą rozmowy lub prace analityczne związane 
z inną niż przez giełdę częściową lub pełną prywa-
tyzacją Katowickiego Holdingu Węglowego?

5. Dlaczego Katowicki Holding Węglowy nie 
wejdzie na giełdę w tym roku i czy to prawda, że 
firma jest w złej sytuacji finansowej?

6. Co tak dramatycznego stało się, że w ciągu 
kilku miesięcy zmieniły się plany związane z wej-
ściem Katowickiego Holdingu Węglowego na giełdę? 
Spółka od lat wykazuje zyski, a teraz przedstawi-
ciele ministerstwa gospodarki twierdzą, że nie ma 
płynności finansowej. W związku z tym nasuwa się 
podstawowe pytanie: Czy w przypadku KHW mamy 
do czynienia z wirtualną księgowością? Jakie są plany 
dotyczące KHW i jak one mają się do obowiązującej 
strategii dla górnictwa?

7. Czy to prawda, że już w 2009 lub na początku 
2010 roku powinna zostać ogłoszona upadłość spółki 
KHW SA, ponieważ jej zobowiązania przewyższały 
jej wartość?

8. Czy wiadomo, dlaczego Kompania Węglowa 
od kilku lat zmniejsza wydobycie węgla i nie korzysta 
z koniunktury na ten surowiec?

9. Dlaczego w Kompanii Węglowej do tej pory 
nie zostały zlikwidowane centra wydobywcze? 
Przedstawiciele zarządu KW i przedstawiciele 
ministerstwa gospodarki zgodnie twierdzą, że ta 
struktura organizacyjna w znacznym stopniu para-
liżuje KW. Czy rząd wie, że nie można zlikwidować 
niewydolnej struktury organizacyjnej, ponieważ 
wtedy firma straciłaby na wartości ponad półtora 
miliarda złotych? Czy niewydolność zarządzania 
ma służyć łatwiejszemu przejęciu KW przez obce 
firmy?

10. Kto powiązał niewydolną strukturę zarządza-
nia i organizacji Kompanii Węglowej z jej wartością 
tak, że nie można dokonać koniecznych zmian w za-
rządzaniu bez obniżenia wartości firmy? 

11. Kompania Węglowa sprzedała dawną kopal-
nię Silesia, część kopalni Brzeszcze-Silesia. Kto podjął 
decyzje o utajnieniu wartości tej transakcji? Ponieważ 
został sprzedany dostęp do setek milionów ton węgla 
zalegającego w złożach Silesii, proszę o informację, 
ile za to zapłacił zagraniczny inwestor? 

12. Proszę także o informację, czy Kompania 
Węglowa będzie sprzedawać kolejne kopalnie lub 
ich części w przypadku kopalń połączonych i jacy 
inwestorzy zagraniczni chcą te kopalnie kupić?

Prosto z Sejmu

Radość polityków

Tadeusz 
MoTowidło
poseł RP

Chciałbym 
wiedzieć, czy 
NWR przejmie 
JSW SA?

około 130 milionów złotych trafiło w 2010 roku 
bezpośrednio do gmin z dwóch spółek węglowych 
– JSW SA i Katowickiego Holdingu Węglowego. Po-
nieważ znam gminy, w których nastroje antygórni-
cze są pielęgnowane od lat, zastanawiam się, co by 
było, gdyby tych pieniędzy nie było. 

J uż wiele razy tłumaczyłem, że górnictwo jest 
często utrapieniem dla mieszkańców gmin. Jed-
nak zawsze dodawałem, że bez górnictwa wiele 

gmin żyłoby w nędzy. Dlatego pozwalam sobie tym 
razem na trochę statystyki. 

Jastrzębska Spółka Węglowa odprowadziła 
w 2010 roku rekordową kwotę podatków i opłat. Ich 
łączna wielkość to ponad 2,1 miliarda złotych, a więc 
o 718,5 mln więcej niż rok wcześniej. Podatki i opłaty, 
a więc wydatki związane z pokryciem zobowiązań 
wobec budżetu państwa, ZUS, funduszy ekologicz-
nych i gmin poniesione w roku 2010 przez KHW to 
przeszło 1,12 mld zł. Z tych ponad 3,2 miliarda złotych 
bezpośrednio do gmin z obu spółek trafiło około 130 
milionów złotych. Kolejne miliony to część podatków, 
które trafiają pośrednio do gmin. Można się obrażać 
na górników, można ich nie lubić, ale nie można po-
wiedzieć, że są niepotrzebni. Przypominam sobie rok 

2009, kiedy górnictwo walczyło z kryzysem. Jakież 
zaskoczenie w gminach zapanowało, gdy okazało się, 
że wpływy będą mniejsze. Dla wielu gmin choćby 
milion złotych mniej w budżecie, to dramat. Był to 
tym większy dramat, że przecież zbliżały się wybory 
samorządowe i każdy chciał dokończyć rozpoczęte 
inwestycje, aby pochwalić się swoją gospodarnością 
i skutecznością. 

Rok 2010 był rokiem udanym dla wielu budżetów 
gmin górniczych. To powinno cieszyć. Zauważyłem 
też, że w niektórych gminach złagodniały nastroje 
antygórnicze. To też cieszy, bo na razie dla tych gmin 
nie ma alternatywnych źródeł dochodu. Przez lata 
wiele mówiono, że Śląsk potrzebuje inwestycji, które 
uniezależnią nasz region od górnictwa. Jednak takich 
inwestycji nie ma. Skoro tak, to czemu psioczymy 
na tych, którzy dają nam pieniądze? Obawiam się, 
że chyba jeszcze nie wszyscy zdają sobie sprawę 
z faktu, że ich gmina funkcjonuje dzięki górnictwu. 
Dlatego z uwagą obserwuję, jak samorządy reagują 
na informacje o tym, że na przykład kopalnie JSW 
SA chcą powiększyć swój obszar eksploatacji. Często 
słyszę, jak samorządowcy mówią: zgodzilibyśmy się, 
ale wyborcy nas rozszarpią. Pewnie nie rozszarpaliby, 
gdyby ktoś im przedstawił konkretne wyliczenia. 

Kij w mrowisko

górnictwo płaci gminom

henryk 
siedlaczek
poseł RP

Rok 2010 był 
rokiem udanym 
dla wielu 
budżetów gmin 
górniczych. 
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Albo emerytura, albo 
praca

N a początku grudnia ub. roku Sejm 
uchwalił ustawę o zmianie ustawy 
o finansach publicznych oraz nie-

których innych ustaw. Wśród zmienionych 
ustaw znowelizowano zapisy ustawy z dnia 
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
Zgodnie z nowymi zapisami przestanie 
obowiązywać rozwiązanie umożliwiające 
pobieranie emerytury bez uprzedniego roz-
wiązania stosunku pracy. Prawo do emery-
tury ma ulegać zawieszeniu bez względu na 
wysokość przychodu uzyskiwanego przez 
emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowa-
nego bez uprzedniego rozwiązania stosunku 
pracy z pracodawcą, na rzecz którego wyko-
nywał je bezpośrednio przed dniem nabycia 
prawa do emerytury.

Oznacza to możliwość pozostania w za-
trudnieniu, ale decyzja taka wiązać się bę-
dzie z wstrzymaniem wypłaty emerytury 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
Emeryt, który zechce kontynuować pobie-
ranie świadczenia, będzie musiał się zwolnić 
z pracy.

Zmiany mają na celu zachęcić oso-
by, które spełniają warunki do uzyskania 

emerytury, do opóźnienia decyzji o przejściu 
na emeryturę i kontynuowania zatrudnienia 
w zakładzie pracy.

Do emerytur przyznanych przed dniem 
wejścia w życie projektowanych przepisów 
ustawy wprowadzone zmiany będą miały za-
stosowanie, począwszy od dnia 1 październi-
ka 2011 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
poinformuje osoby pobierające emerytury 
o nowych warunkach pobierania emerytu-
ry w przypadku kontynuowania stosunku 
pracy u pracodawcy, z którym stosunek ten 
był zawarty przed dniem nabycia prawa do 
emerytury.

Wyższy zasiłek za 
pobyt w szpitalu dla 
pracowników 50+

Po nowelizacji ustawy o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy, 
która weszła w życie 1 lutego 2009 r. 

i skróciła do 14 dni okres wypłaty wyna-
grodzenia chorobowego dla pracowników 
po 50 roku życia, pojawił się problem nie-
równego traktowania tych pracowników. 
Nowe przepisy miały polepszyć sytuację 
pracowników 50+ na rynku pracy i sprawić, 
że zatrudnianie ich będzie atrakcyjniejsze 

dla pracodawców. W efekcie jednak dopro-
wadziły one do tego, że pracownicy, którzy 
ukończyli 50 rok życia „tracili” na świad-
czeniach chorobowych przysługujących 
z tytułu choroby za okres pobytu w szpi-
talu (zamiast wynagrodzenia chorobowe-
go w wysokości 80% podstawy wymiaru 
od 15 do 33 dnia choroby za okres pobytu 
w szpitalu otrzymują oni 70% podstawy 
wymiaru).

Od dnia 1 stycznia 2011 r. obowią-
zuje nowelizacja ustawy o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa, na mocy 
której pracownikom 50+ za okres pobytu 
w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do 
pracy w roku kalendarzowym zyskają prawo 
do zasiłku chorobowego w wysokości 80% 
podstawy wymiaru.

Urlop na żądanie tylko 
za zgodą pracodawcy

Art. 1672 Kodeksu pracy mówi, że pra-
codawca jest obowiązany udzielić 
na żądanie pracownika i w terminie 

przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni 
urlopu w każdym roku kalendarzowym. 
Pracownik zgłasza żądanie udzielenia 

urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia 
urlopu.

Pracownik mógł korzystać z dobro-
dziejstw urlopu na żądanie na zasadach 
niepodlegającego kontroli pracodawcy 
uprawnienia do wzięcia urlopu „na ostatni 
moment” czy „w razie potrzeby”, nawet po 
formalnym stawiennictwie w pracy. 

W ostatnim czasie z pomocą praco-
dawcom przed nadużyciami pracowników 
przyszedł Sąd Najwyższy, który w najnow-
szym wyroku z dnia 16 września 2008 r. 
stwierdził, że pracownik nie może rozpo-
cząć urlopu „na żądanie”, dopóki praco-
dawca nie wyrazi na to zgody, czyli nie 
udzieli mu takiego urlopu. Obowiązek 
udzielenia urlopu „na żądanie” nie jest 
więc bezwzględny, a pracodawca może od-
mówić żądaniu pracownika ze względu na 
szczególne okoliczności, które powodują, 
że jego zasługujący na ochronę wyjątko-
wy interes wymaga obecności pracownika 
w pracy.

Co więcej, rozpoczęcie urlopu „na żą-
danie” przez pracownika przed udzieleniem 
go przez pracodawcę może być uznane za 
nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, 
będącą ciężkim naruszeniem podstawowych 
obowiązków pracowniczych, uzasadniają-
cym tzw. zwolnienie dyscyplinarne,

Zgodnie z prawem

Najnowsze zmiany przepisów

Według guS, produkcja przemysłowa 
w całym 2010 r. była o 9,8 proc. wyższa 
niż w roku 2009. Dane te są zbliżone do 
prognoz Ministerstwa gospodarki. Jed-
nocześnie, ten sam guS informuje, że pro-
dukcja węgla kamiennego spadła w 2010 
r. o 1,7% i wyniosła 76,60 mln ton, zaś pro-
dukcja węgla brunatnego zmniejszyła się 
o 1,0%, wynosząc 56,40 mln ton. Z porów-
nania tych liczb wynika, że udział węgla 
i jego znaczenie dla rozwoju polskiej go-
spodarki z roku na rok relatywnie maleje. 
uzasadnione jest zatem pytanie, do jakiej 
granicy będzie następował spadek pozio-
mu wydobycia polskiego węgla? 

Wydaje się, że granica ta została już 
w zasadzie osiągnięta. Wskazuje na to 
zwłaszcza zainteresowanie stanem pol-
skiej energetyki przejawiane przez sąsiednie 
Niemcy. Najciekawsze jest to, że rozmo-
wy na tematy energetyczne prowadzone 
są na najwyższym szczeblu – pod koniec 
stycznia miało miejsce spotkanie ministrów 
gospodarki obu państw. Pomimo ogólni-
kowych wypowiedzi obu stron, kontakty 
te są jednak poważne i znaczące. Zdaniem 
wicepremiera Waldemara Pawlaka, pierwsze 
przewodnictwo Polski w Radzie UE, które 
rozpoczyna się w drugiej połowie 2011 r., 
stwarza szanse do dalszego zacieśnienia 
współpracy polsko-niemieckiej. Komuni-
kat z rzeczonego spotkania głosi, że jednym 
z priorytetów Polski w tym okresie będzie 
m.in. wzmocnienie zewnętrznej polityki 
energetycznej Unii. Będziemy zatem poszu-
kiwać rozwiązań, które pozwolą zapewnić 
Wspólnocie odpowiedni poziom bezpie-
czeństwa energetycznego oraz zachować 

konkurencyjność europejskiej gospodarki. 
Dwa tygodnie później, na początku lutego, 
premier Donald Tusk i kanclerz Angela Mer-
kel poinformowali, że przygotowali wspólne 
stanowisko w sprawie europejskiego szczytu 
energetycznego. Trzy dni później niemiecka 
pani kanclerz przybyła do Warszawy w to-
warzystwie prezydenta Francji. Komunikat 
z tego spotkania potwierdza, że rozmowy 
dotyczyły również spraw energetycznych. 
W ten sposób Niemcy i Francja poświadcza-
ją swoje zainteresowanie współpracą ener-
getyczną z Polską. Nie trzeba dodawać, że 
nie dzieje się to wszystko bez przyczyny, za 
którą należy uznać nasze zasoby energetycz-
ne, przede wszystkim zaś węgiel kamienny 
i brunatny. 

Dla polskiego węgla kamiennego i bru-
natnego, które stanowią podstawowe źródła 
wytwarzania energii w naszym kraju, jest 
to wiadomość ze wszech miar pozytywna. 
Niemcy, jak wiadomo, likwidują swoje gór-
nictwo węgla kamiennego. Jego wydobycie 
ze 135,1 mln ton w 1965 r. spadło do raptem 
41,9 mln ton w 1998 r., czyli o 93,2 mln ton, 
aby w 2009 r. osiągnąć zaledwie 14 mln 
ton. W 2012 roku ma ono już spaść do 10 
mln ton. Koszt wydobycia jednej tony wę-
gla wynosi tam ok. 170 euro! Subsydia dla 
i tak już niewielkiego wydobycia dochodzą 
do ok. 2 miliardów euro rocznie. W roku 
2018 ma w Niemczech zostać zamknięta 
ostatnia kopalnia. Rachunek ekonomiczny 
jest zatem bezwzględny dla niemieckiego 
węgla kamiennego. Z drugiej jednak strony, 
niemieccy eksperci są zdania, że już za 25 lat 
węgiel ponownie wróci do łask i stanie się 
najważniejszym surowcem energetycznym 
na świecie. Wobec kontrowersyjnych decyzji 

o likwidacji elektrowni atomowych, Niemcy 
wytwarzać będą energię w ok. 50 procen-
tach z importowanego węgla kamiennego 
i w ok. 15 procentach z węgla brunatnego. 
Zaniepokojenie sytuacją wykazują też euro-
pejscy sąsiedzi Niemiec, którzy korzystają 
z zasobów gazu ziemnego na Morzu Pół-
nocnym. Przewiduje się bowiem, że zostaną 
one wyeksploatowane do roku 2025. Wobec 
powyższego, trwają na razie ukryte za dy-
plomatycznymi sformułowaniami zabiegi 
o udziały w eksploatacji polskiego węgla 

kamiennego. Pierwszym i najważniejszym 
partnerem w tym przedsięwzięciu są Niem-
cy. Podejmują oni szereg starań mających na 
celu zmianę wizerunku tego surowca. Ich 
wyrazem są min. organizowane przez nich 
Europejskie Dni Węgla z udziałem rządowej 
elity Niemiec i UE. W tej sytuacji, polski 
węgiel ma szansę w sposób trwały opanować 
rynek niemiecki i zapewnić bezpieczeństwo 
energetyczne zarówno Polsce, jak i naszemu 
zachodniemu sąsiadowi.

AdAm mAksymowicz

Do jakiej granicy będzie następował spadek poziomu wydobycia? 

Szansa polskiego węgla

Produkcja węgla kamiennego spadła w 2010 r. o 1,7% i wyniosła 76,60 mln ton, zaś produkcja 
węgla brunatnego zmniejszyła się o 1,0%, wynosząc 56,40 mln ton.
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Nowy GórNik:  X Mógłbym dostarczyć 
do kopalń JSw SA stopy podporowe 
cieńsze o kilka milimetrów niż wynika-
łoby to z zamówienia? ich wytrzymałość 
jest liczona z tak du-
żym naddatkiem, że 
nie wpłynęłoby to na 
bezpieczeństwo.

ErNEst Famulski: 
Nie ma takiej możli-
wości. Odpowiedzialni 
za przyjęcie pracowni-
cy magazynu w czasie 
przyjmowania stóp podporowych na pewno 
wychwyciliby różnice w wymiarze i taka 
partia podlegałaby reklamacji. Procedura 
reklamacyjna, w stosunku do pana firmy, 
realizowana byłaby przez którąś z pracownic 
kierowanego przez ze mnie działu. Proszę mi 
wierzyć, jesteśmy skuteczni w egzekwowa-
niu swoich praw. Sprawa zakończyłaby się 
wymianą zakwestionowanej partii materiału, 
na nowy wolny od wad.

Co tu reklamować? Ja bym zaoszczę- X
dził na materiale, górnikom nie zagraża-
łoby żadne niebezpieczeństwo. wszyscy 
byliby zadowoleni.

– Ten argument mnie nie przekonuje. 
Pana obowiązkiem jest dostarczenie ma-
teriału zgodnie ze wszystkimi warunkami 
określonymi w postępowaniu przetargo-
wym oraz zaakceptowaną przez nas pańską 
ofertą. 

Jest pan tylko strażnikiem wymiarów  X
i podstawowych parametrów, czy też 
może pan wpływać na unowocześnianie 
dostarczanych materiałów?

– Strażnikami wymiarów i podstawo-
wych parametrów technicznych są przede 
wszystkim pracownicy magazynów, ponie-
waż do ich obowiązków należy kontrola 
przyjmowanych materiałów w zakresie ich 
zgodności z wymaganiami stawianymi przez 
ZLM JSW S.A. W ZLM JSW S.A. od 6 lat 
prowadzony jest również program badań 
jakości materiałów dostarczanych do kopalń, 
zadanie to realizuje kierowany przeze mnie 
dział. W 2011 roku programem zostanie 
objętych 29 grup materiałowych specjalnie 
do tego celu wyselekcjonowanych. Badania 
jakościowe mają na celu weryfikację do-
starczanych przez dostawców materiałów 
pod względem ich zgodności z określonymi 
przez nas wymaganiami technicznymi, ja-
kościowymi oraz dokumentacją techniczną. 
Natomiast jeżeli chodzi o nowoczesność, 
to współpraca mojego działu z służbami 
technicznymi Biura Zarządu i kopalń słu-
ży między innymi poszukiwaniu nowych 
rozwiązań. Nie jest tak, że specyfikacje 
z poprzedniego roku czy sprzed dwóch lat 
będą powielane w tym roku albo za rok. 
Podstawowym zadaniem jest stworzenie 
takiej specyfikacji technicznej dla zama-
wianego materiału, aby służył on jak najle-
piej górnikom, poziom i kształt wymagań 
technicznych musi uwzględniać wszelkie 
zachodzące w górniczych procesach, w tym 
i technologicznych, zmiany. W tym kierunku 

ewoluują opracowywane przez nas specyfi-
kacje techniczne. 

Ciekawi mnie, jak bardzo jest pan na- X
stawiony na spełnianie oczekiwań tech-
nicznych, a jak bardzo chce pan zbić cenę? 
wiem, że dla górnictwa dobre znaczy 
przede wszystkim tanie.

Dla nas istotne jest to, by dostarczony 
do kopalni materiał spełniał ustalone przez 
nas wymagania, zarówno techniczne jak 
i jakościowe, a jego cena ma być odzwiercie-
dleniem tych wymagań tzn. rozsądna, akcep-
towalna – wynikająca z sytuacji rynkowej. 

górnicy twierdzą, że często dostają  X
materiały, które mogłyby mieć lepszą 
jakość.

– Ja i moi pracownicy ciągle pracujemy 
nad poprawą jakości dostarczanych do ko-
palń materiałów. Żeby jak najlepiej spełniać 
swoją rolę, współpracujemy w tym zakresie 
ze służbami technicznymi Biura Zarządu 
i kopalń, uwzględniamy ich uwagi i ocze-
kiwania, przekładamy je na język, który 
zagwarantuje sprawny przebieg procedury 

przetargowej oraz realizację tych oczekiwań 
przez dostawców.

Czy wymagania górników są tak zawi- X
łe, że trzeba je tłumaczyć na zrozumia-
ły język?

– Każda opracowana specyfikacja 
techniczna musi spełniać ściśle określone 
wymogi formalno-prawne. Nie możemy 
dopuścić do sytuacji, w której nasze wy-
magania techniczne preferowałyby tylko 
jednego wykonawcę. Należy również pod-
kreślić, że opis przedmiotu zamówienia musi 
być jednoznaczny i wyczerpujący, dokonany 
za pomocą dostatecznie dokładnych i zro-
zumiałych określeń. 

pracuje pan w pokoju 216 w budynku  X
ZlM. Czy to w tym pokoju zapadają de-
cyzje, o tym, co dostaną górnicy?

– Kieruję zespołem specjalistów, ich 
wiedza techniczna jest porównywalna z tą, 
którą posiadają pracownicy służb technicz-
nych Biura Zarządu i kopalń, jesteśmy dla 
nich równorzędnymi partnerami. Większość 
wymagań technicznych dla materiałów do-
starczanych do kopalń jest określana przez 
nas samodzielnie. W przypadku materiałów 
z grupy strategicznych, najistotniejszych dla 
sprawnego, bezpiecznego prowadzenia robót 
i efektywnego wydobycia – wtedy mój dział 
ściśle współpracuje z inżynierami z Biura 
Produkcji i kopalń. To nie jest tak, że ist-
nieje magiczny pokój, do którego zapraszam 
tajemnicze osoby i ustalamy specyfikacje 
techniczne. W tym pokoju podejmowana 
jest tylko niewielka część decyzji dotyczą-
cych wymagań technicznych dla materia-
łów dostarczanych do kopalń. Większość 
z nich podejmowana jest w pokojach 215, 218 
i 219, pracuje tam siedmioosobowy zespół 
fachowców realizujący szereg różnorodnych 
zadań. Jest to zespół, do którego mam pełne 
zaufanie, cieszę się i jestem dumny, że wła-
śnie z tymi ludźmi pracuję. W celu realizacji 
powierzonych nam zadań bardzo często 
współpracujemy też z ośrodkami akademic-
kimi, ośrodkami naukowo-badawczymi, jed-
nostkami certyfikującymi oraz z Wyższym 
Urzędem Górniczym. 

Ma pan godzić biurokrację prawną  X
z rozsądkiem?

– Robimy to codziennie, więc nie 
jest to dla nas nic trudnego czy też 
nadzwyczajnego. 

nie byłoby łatwiej dla wszystkich zama- X
wiać takie same obudowy, rozpory i inne 
materiały, które są stosowane masowo?

– Staramy się stopniowo wdrażać 
projekty ujednolicania stosowanych w ko-
palniach materiałów. Mój dział, w tym za-
kresie, współpracuje z Działem Zakupów, 
z przedstawicielami Biura Produkcji oraz 
kopalń. Nie da się jednak tego zrobić z roku 
na rok. Potrzeba na to wielu lat, w wielu 
przypadkach wiąże się to również ze zmia-
nami w kopalniach. Obecnie w JSW S.A. 
mamy zakończony proces unifikacji m.in. 
rozpór dwustronnego działania, złączy 
do łączenia obudowy chodnikowej, złączy 
do szycia taśm, uziemiaczy, klejów. Trwa-
ją dalsze prace dotyczące kolejnych grup 
materiałowych. 

który z tych projektów jest najbardziej  X
zaawansowany?

– Finalizujemy projekt dotyczący noży 
kombajnowych. Głównym celem projektu 
jest zredukowanie przez JSW S.A. typów 
stosowanych noży kombajnowych oraz 
wybór noży charakteryzujących się dobrą 
jakością, a przez to obniżenie kosztów ich 
zużycia. Dzięki współpracy ze specjalistami 
z AGH w Krakowie posiadamy opracowaną 
specyfikację techniczną w zakresie para-
metrów noży kombajnowych dla maszyn 

urabiających stosowanych w kopalniach 
JSW S.A. wraz z procedurą badań labo-
ratoryjnych stopnia ich zużycia na etapie 
oceny ofert przetargowych. Wiemy rów-
nież jak kontrolować jakość dostarczanych 
przez dostawców noży kombajnowych po 
rozstrzygnięciu postępowania przetargowe-
go. Moim zdaniem jest to świetny przykład 
na współpracę między Działem Inżynierii 
Materiałowej, Biurem Produkcji, przedsta-
wicielami kopalń i ośrodkiem naukowo-
badawczym. 

To oznacza, że chcecie ograniczyć gru- X
pę dostawców?

– Nie. Zależy nam na utrzymaniu kon-
kurencji, utrzymanie wysokiego poziomu 
konkurencyjności to jeden ze sposobów na 
ograniczanie kosztów związanych z zaku-
pem materiałów. Natomiast nasi dostawcy, 
w tym konkretnym przypadku, będą mogli 
obniżyć koszty, bo zamiast kilkudziesięciu 
typów noży, będziemy zamawiać kilkanaście, 
serie produkcyjne będą większe, a powta-
rzalność produkcji duża. W dodatku dostają 
od nas receptę, jak można zrobić dobry nóż 
dla JSW S.A.. Uważam, że to świetny sposób 
na poprawę jakości i obniżenie ceny. Pełna 
realizacja tego projektu będzie dowodem 
na to, że ZLM JSW S.A. i Dział Inżynierii 
Materiałowej mogą zaoferować kopalniom 
nie tylko dostawy na najwyższym poziomie, 
ale także pomoc w realizacji pomysłów tech-
nicznych poprawiających komfort i efek-
tywność pracy. 

Ernest Famulski, lat 35, z wykształcenia jest 
magistrem inżynierem, specjalność zarządzanie 
przedsiębiorstwem. Jest absolwentem Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach. Z JSW S.A. zawodowo związany 
od stycznia 2007 r. Na początku pracował w ZLM 
JSW S.A. na stanowisku branżysty w Sekcji Hutniczej, 
od lipca 2008 r. jest kierownikiem wcześniej Sekcji, 
a obecnie Działu Inżynierii Materiałowej. Żona Anna 
pracuje w Urzędzie Miejskim w Jastrzębiu Zdroju, ma 
dwie córeczki 5 letnią Amelię i 2 letnią Hannę. 

a k t u a l n o ś c i

Rozmowa z ErNEstEm Famulskim, kierownikiem 
Działu Inżynierii Materiałowej ZLM JSW SA

Godzimy biurokrację prawną 
z rozsądkiem

Staramy się stopniowo 
wdrażać projekty  
ujednolicania stosowanych 
w kopalniach 
materiałów. 
Obecnie w JSW S.A. 
mamy zakończony proces 
unifikacji m.in. rozpór 
dwustronnego 
działania, złączy  
do łączenia 
obudowy chodnikowej, 
złączy do szycia taśm, 
uziemiaczy, klejów. 
Trwają dalsze prace 
dotyczące kolejnych grup 
materiałowych.
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grupa FAMuR – wiodący producent ma-
szyn i urządzeń dla górnictwa – zakończy-
ła budowę fabryki FAMuR2 w Katowicach. 
Aktualnie trwają prace zmierzające do uru-
chomienia produkcji – planowanego na 
początek marca. obszar objęty inwestycją 
znajduje się na terenie Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy ekonomicznej. Łączne wy-
datki inwestycyjne związane z projektem 
przekroczą 140 mln zł. Spółka otrzymała 
dofinansowanie na realizację inwestycji ze 
środków unii europejskiej w ramach Progra-
mu operacyjnego 4.4 oraz 1.4 – 4.1 Inno-
wacyjna gospodarka. Kwota dotacji wynosi 
42,3 mln zł.

FamUr2 jest jednym z najnowocze-
śniejszych zakładów produkcyjnych sekto-
ra maszyn górniczych nie tylko w Polsce, 
ale też na świecie. W fabryce produkowa-
ne będą m.in. urządzenia nowej generacji 
do podziemnej eksploatacji węgla, a także 
napędy dużej mocy i ciężkie przekładnie 
przemysłowe.

„Jesteśmy dumni z wyników naszej cięż-
kiej 8 letniej pracy. Dzięki restrukturyzacji 
Grupy, spółka ma silną pozycję na rynku glo-
balnym. rozwiązania technologiczne, które 
obecnie mamy do dyspozycji – w tym Fa-
mUr2 – dają nam przewagę minimum 4 lat 
względem poziomu zaawansowania innych 
polskich firm z branży. W rezultacie naszymi 
bezpośrednimi konkurentami są wyłącznie 
spółki światowe” – powiedział Waldemar 
Łaski, prezes zarządu FamUr Sa.

Nowy zakład Grupy FamUr składa 
się z hal produkcyjnych, budynku zaplecza 
technologiczno-administracyjnego oraz za-
gospodarowanego terenu wraz z instalacjami 
zewnętrznymi. Wyposażony został w pełne 
ciągi technologiczne, obejmujące cały cykl 

produkcyjny – od wejścia materiału aż do 
wyrobu końcowego. Umożliwi to Grupie 
FamUr wprowadzenie do oferty maszyn 
i urządzeń o jeszcze lepszych własnościach 
i wyższych parametrach technicznych, co 
przełoży się na ich bezawaryjność i większe 
bezpieczeństwo górników. Zharmonizowany 
ciąg produkcyjny to niższe koszty dla firmy 
i lepsza kontrola nad jakością produktów.

„Cała infrastruktura produkcyjna zosta-
ła już zakupiona i zainstalowana w fabryce. 
Zakład FamUr2 został wyposażony w ma-
szyny uznanych światowych producentów, 
w tym unikatowe w skali europy Środko-
wej i Wschodniej urządzenia Gleasona oraz 
mori Seiki. Innowacyjne maszyny i urządze-
nia wytwarzane w nowym zakładzie będą 
w dużej mierze przeznaczone na eksport. 
Jesteśmy przekonani, że rozszerzona, nowo-
czesna oferta przyczyni się do zwiększenia 
konkurencyjności Grupy FamUr na świe-
cie” – mówi ryszard Bednarz, wiceprezes 
zarządu FamUr S.a

FamUr2 będzie najnowocześniejszym 
i największym w polskim przemyśle maszy-
nowym zakładem produkującym zespoły 
napędowe. W fabryce produkowane będą 
m.in. maszyny nowej generacji do podziem-
nej eksploatacji węgla, a także napędy dużej 
mocy i ciężkie przekładnie przemysłowe. 
Zakład wyposażony jest w pełne ciągi tech-
nologiczne, pozwalające na realizację całego 
procesu produkcyjnego, od wejścia mate-
riału aż po finalny wyrób. Uruchomienie 
nowego zakładu pozwoli na wprowadzenie 
do oferty Grupy FamUr maszyn i urzą-
dzeń o jeszcze lepszych właściwościach 
i wyższych parametrach technicznych, co 
znacznie wpłynie na ich bezawaryjność 
i tym samym bezpieczeństwo górników pra-
cujących pod ziemią.

rozwiązania technologiczne zastoso-
wane w FamUr2 dają Grupie przewagę 
minimum 4 lat względem poziomu zaawan-
sowania innych polskich firm z branży. 
W rezultacie, Grupa umocni pozycję w ści-
słej czołówce światowych producentów. In-
nowacyjne maszyny produkowane w nowym 
zakładzie będą w dużej mierze przeznaczone 
na eksport. Jest to szczególnie ważne, bio-
rąc pod uwagę fakt, że rynki zagraniczne 
mają znacznie większy potencjał wzrostu 
niż rynek polski. Zakład został zaprojekto-
wany  z myślą o minimalizacji oddziaływa-
nia na środowisko. Stosuje się rozwiązania 
pozwalające na zmniejszenie emisji hałasu 
i zanieczyszczeń do powietrza. 

W nowym zakładzie zatrudnienie zna-
lazło 112 osób. Część nowych pracowników 
została pozyskana w ramach rekrutacji we-
wnętrznej firmy.

Nowy zakład umożliwia produkcję 
jednego z najnowszych rozwiązań Grupy 
FamUr – kompleksu ścianowego do ni-
skich pokładów węgla. Jest to innowacyjne 
na skalę światową rozwiązanie pozwala-
jące wydobywać węgiel z trudno dostęp-
nych pokładów. Stanowi on alternatywę dla 
metody strugowej, a także daje możliwość 
eksploatacji niskich pokładów, zalegających 
w warunkach górniczych niedostępnych 
dla struga.

 l

FAMUR2 – uroczyste otwarcie zakładu

Nowoczesność dla górnictwa

Ryszard Bednarz (po lewej) do Zygmunta Łukaszczyka, wojewody śląskiego:  Jesteśmy przekonani, 
że rozszerzona, nowoczesna oferta przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności Grupy FAMUR na 
świecie
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My, pracownicy KWK Borynia-Zofiówka robimy wszystko,  
żeby nasz nowy zakład funkcjonował sprawnie

Były obawy, 
nie ma problemów

Załoga obawiała się przemieszczeń. Nie 
wszyscy wierzyli, że będą mogli na miejscu 
załatwiać sprawy pracownicze. Wielu gór-
ników zastanawiało się, jak będzie funkcjo-
nował dział bhp. Minęło półtora miesiąca 
i praktycznie nie było nawet jednego dnia, 
żeby w Ruchu Borynia było jakieś zamiesza-
nie – pisze Józef Pawlinów, dyrektor tech-
niczny KWK Borynia-Zofiówka.

Uważam, że górnicy 
a nawet osoby z średnie-
go szczebla zarządzania 
z obu ruchów w zasadzie 
nie odczuli połączenia 
Boryni i Zofiówki. Na-
wet plany są przygoto-
wywane oddzielnie dla 
każdego z ruchów. Nie 
oznacza to jednak, że oba ruchy nie współ-
pracują ze sobą. Bez jakichkolwiek proble-
mów przygotowujemy się, aby wspólnie uru-
chomić ścianę w pokładzie 502. Natomiast 
nie robimy niczego na siłę. Żeby unikać 
przemieszczania załóg nawet ewentualne 
przyjęcia planujemy oddzielnie dla każdego 
ruchu. Dla postronnego obserwatora może 
to wyglądać na utrwalanie podziałów. Nic 
z tych rzeczy. Proszę pamiętać, że Ruch Zo-
fiówka koncentruje się na zagospodarowaniu 
pola Bzie-Dębina. Ruch Borynia będzie roz-
wijał się w kierunku złóż po dawnej kopalni 
Żory. To wynika ze strategii przyjętej przez 
JSW SA.  O sztandarowej inwestycji JSW 

SA w pole Bzie-Dębina chyba nie muszę 
informować, bo wiemy o niej w zasadzie 
wszystko. Jeżeli chodzi o złoża po dawnej 
kopalni Żory, to wiążemy z nimi wielkie 
nadzieje. Załatwiamy potrzebne zgody, roz-
mawiamy z samorządem i sądzę, że w naj-
bliższym czasie zaczniemy drążyć chodnik 
w tamtym kierunku. Mamy do pokonania 
2 kilometry. Pole, do którego dotrzemy, ma 
prawie 8 kilometrów kwadratowych. 

Ponieważ w połączonej kopalni obją-
łem stanowisko dyrektora technicznego, 
wciąż poznaję Ruch Zofiówka. Niestety, 
mam coraz mniej czasu, żeby zjeżdżać do 
górników i osobiście sprawdzać postęp 
prac. Przyznam, że brakuje mi tych zjaz-
dów. Wciąż szukam formuły dla swojego 
działania. Tak samo szukam formuły na 
przeniesienie do Zofiówki doświadczeń 
wypracowanych w Boryni. Nie chodzi 
o bezrefleksyjne kopiowanie. Chciałbym, 
żeby udało się do niektórych rozwiązań 
przekonać stronę społeczną i górników 
z Ruchu Zofiówka. Nie ukrywam, że mam 
swoje przyzwyczajenia, które sprawdziły 
się w pracy i jestem ciekaw na ile są one do 
zaakceptowania. Na przykład jestem bar-
dzo przywiązany do stałej i rygorystycznej 
kontroli kosztów. Od tego, czy zapanujemy 
nad nimi zależy nie tylko przyszłość połą-
czonych kopalń. ale także całej JSW SA. 
Kosztów należy pilnować bez względu na 
koniunkturę. Wcale mnie nie uspokajają 
wysokie ceny na węgiel koksowy. Uważam, 

że każda osoba odpowiedzialna za koszty 
powinna być rozliczana raz w miesiącu. 
Spółka przygotowuje się do wejścia na gieł-
dę, dlatego przed pilnowaniem kosztów nie 
uciekniemy. Jestem zadowolony, że KWK 
Borynia-Zofiówka tak sprawnie radzi sobie 
z trudnym procesem łączenia. Teraz dopie-
ro widać, jak bardzo przydaje się spokojne 

i przemyślane przygotowywanie łączenia 
kopalń. Wcale nie musi ono oznaczać li-
kwidacji jednej z łączonych kopalń, albo 
jej bezgranicznego podporządkowywania. 
My, pracownicy KWK Borynia-Zofiówka 
robimy wszystko, żeby nasz nowy zakład 
funkcjonował sprawnie. 

Józef Pawlinów  

„Nowy GórNik”: X  połączenie Boryni 
z Zofiówką może oznaczać ograniczenie 
rozwoju ruchu Borynia?

EuGENiusz BiEG: 
Uważam, że jeżeli na-
wet kiedyś były takie 
obawy, to teraz widać, 
że były one na wyrost 
i bezpodstawne. Samo 
połączenie kopalń było 
tak pomyślane, aby słu-
żyło rozwojowi. Plany 
połączenia były przygotowywane przez 
wiele lat. W 2005 roku rozpoczęliśmy 
drążenie przekopu w kierunku Zofiów-
ki. W 2009 roku przekop połączył tech-
nicznie obie kopalnie. Od 1 stycznia 2011 
roku jesteśmy połączeni administracyjnie 
i organizacyjnie. Choćby z tych najważ-
niejszych dat wynika, że proces łączenia 
nie był prowadzony w ekspresowy tempie. 
W czasie, gdy trwały prace zmierzające do 
połączenia kopalń, zapadła decyzja o tym, 
że Borynia będzie eksploatować złoża po 

dawnej kopalni Żory. To chyba pierwszy 
przypadek w historii polskiego górnictwa 
łączenia kopalń z wieloletnimi perspekty-
wami istnienia i rozwoju.

Czyli łączenie nie oznacza likwidacji? X
– Dzięki temu, że pójdziemy w kierun-

ku dawnej kopalni Żory, Ruch Borynia ma 
przed sobą jakieś 30 lat funkcjonowania. To 
chyba jasne dla wszystkich, że zarówno ja, 
jak i inni pracownicy od lat związani z Bo-
rynią, cieszymy się z takich perspektyw. 
Praktycznie to my od lat wskazywaliśmy na 
zasadność takiego rozwiązania. Problemem 
były finanse i uzyskanie odpowiednich po-
zwoleń na eksploatację części złóż „Żory” 
i „Warszowice Pawłowice Północ”. W 2010 
roku zarząd JSW SA przyjął plan rozwoju 
dla ówczesnej kopalni Borynia w kierunku 
Żor i Warszowic. Teraz jest to jeden z ele-
mentów rozwoju połączonych kopalń Bo-
rynia-Zofiówka. W roku 2012 planujemy 
rozpocząć prace górnicze, w celu dotarcia 
do nowych złóż. Równocześnie na bieżąco 

o naszych działaniach informujemy lokalne 
władze.

Jak wpisuje się ruch Borynia w koncep- X
cję rozwoju połączonych kopalń?

– Nasze plany są częścią planów roz-
woju kopalni zespolonej Borynia-Zofiówka. 
Jeżeli chodzi o zakres funkcjonowania, to 
w Zofiówce dział odpowiedzialny za rozwój 
zajmuje się działaniami przypisanymi tam-
temu ruchowi, a my przypisanymi naszemu 
ruchowi, natomiast całość koordynuje dy-
rektor inwestycji i rozwoju. Należy tu pod-
kreślić, że Ruch Zofiówka jest nastawiony 
przede wszystkim na realizację projektu 
udostępnienia pola Bzie-Dębina. To sztan-
darowa inwestycja JSW SA, od której zależy 
przyszłość całej spółki. 

Czy to oznacza, że projekt żorski jest  X
traktowany po macoszemu?

– Nie. Bardzo dobrze znamy się z kole-
gami z Ruchu Zofiówka. Nasze działy odpo-
wiedzialne za rozwój i inwestycje kontaktują 

się ze sobą od wielu lat, współpracujemy 
ze sobą i nie sądzę, abyśmy nie rozumieli, 
co jest dobre dla całej firmy, a nie tylko dla 
któregoś ruchu albo kopalni. Jestem przeko-
nany, że mamy swoje ważne miejsce w pla-
nach spółki. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, 
to za kilka lat będą efekty naszych działań. 
Nasi odbiorcy dostaną bardzo dobry węgiel 
z nowego złoża.

górnicy obawiali się, że będą przerzu- X
cani do pracy w innym ruchu. Mają się 
czego bać?

– O tym decyduje dyrekcja kopalni. 
Natomiast ja jestem przekonany, że le-
piej aby brygady przodkowe pracowały 
w przodkach, a ścianowe w ścianach za-
miast przy robotach ubocznych. Sądzę, 
że w niektórych przypadkach będziemy 
potrzebowali pomocy kolegów z ruchu Zo-
fiówka podobnie jak oni naszej. Każdora-
zowo powinno to być jednak uzasadnione 
względami ruchowymi.

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki  

Ruch Borynia ma przed sobą 30 lat
Rozmowa z EuGENiuszEm BiEGiEm, głównym inżynierem do spraw przygotowania produkcji 

i rozwoju KWK Borynia-Zofiówka, Ruch Borynia.

Górnicy a nawet osoby z średniego szczebla zarządzania z obu ruchów w zasadzie nie odczuli 
połączenia Boryni i Zofiówki. 
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Janusz Tomica: 
Dobrym zwyczajem 
w Borynii były spotka-
nia poświecone anali-
zom przyczyn każdego 
wypadku. W gronie 
specjalistów z różnych 
dziedzin sztuki górni-
czej staraliśmy się szu-
kać sposobów, aby ograniczać w przyszłości 
wypadki, do których doszło pod wpływem 
czynnika ludzkiego. Od lutego podobne 
spotkania odbywają się w Ruchu Zofiówka.  
W spotkaniach biorą udział także przedsta-
wiciele strony społecznej. Chodzi przede 
wszystkim o to, aby stworzyć warunki do 
aktywności oddolnej. Wszystkie zasady 
działania takich zespołów powypadkowych 
są już ustalone i w nowej kopalni Borynia-
Zofiówka praca ukierunkowana na ograni-
czenie wpływu czynnika ludzkiego na bhp 
jest skoordynowana.

Lechosław zygmanowski: Połącze-
nie kopalń nie ma wpływu na pracę mojego 
oddziału. Przed połączeniem wszystko było 
zaplanowane i przygoto-
wane tak, że nie spotkały 
nas żadne niespodzianki. 
Zanim doszło do połącze-
nia, dużo rozmawialiśmy 
na ten temat w oddziale. 
Chyba jedyna obawa była 
związana z dzieleniem 
brygad i oddziałów. Na 

razie jest zapewnienie, że jeżeli nawet będzie-
my kierowani do pracy w Ruchu Zofiówka, 
to bez żadnego dzielenia, nawet razem z ob-
sługą energomaszynową. Takie podejście 
kierownictwa połączonej kopalni  podziałało 
uspokajająco na górników.

RobeRT sienkieL: Zmiany zawsze wy-
wołują jakiś niepokój 
czy dreszczyk emocji. 
Przed połączeniem do-
stawaliśmy dużo kompe-
tentnych informacji. To 
uspokajało nastroje. Jak 
zawsze w takich przy-
padkach obawialiśmy 
się przenoszenia z ru-
chu na ruch. Na razie nie odczuliśmy, że 
po połączeniu pracuje się gorzej. Pracujemy 
spokojnie i czekamy na to co będzie.

aRTuR DziaDek: W żaden sposób nie 
odczułem połączenia. 
Nic nie zmieniło się po 
1 stycznia i mam nadzie-
ję, że żadnych zmian nie 
będzie. Samego połącze-
nia nie obawiałem się. 
Lęk budziła możliwość 
przenoszenia na innych 
ruch. Jednak jeszcze 
przed połączeniem 
wyjaśniono nam, że jakiegoś programowe-
go mieszania załogi nie będzie. To mnie 
uspokoiło. 

A k t u A l n o ś c i

Wszystko było 
zaplanowane

Rozmowa z czesławem keLneRem, szefem działu bhp 
Ruch Borynia w KWK Borynia-Zofiówka 

pracujemy 
jak przed połączeniem

„nowy góRnik”:  X odpowiada pan za 
bhp w ruchu Borynia. Zmieniło się coś 
w porównaniu z czasem, kiedy odpowia-
dał pan za bhp w kopalni Borynia?

czesław keLneR: 
Praktycznie nic się nie 
zmieniło. Pracujemy 
w tych samych warun-
kach i w oparciu o te 
same zasady. Ponieważ 
nie mieszamy załóg, nie 
ma problemów z tym, 
że ktoś trafił do pracy 
w miejsce dla niego całkowicie obce. 

przed połączeniem górnicy obawiali się,  X
że może dojść do sytuacji, w której będą 
mieli utrudniony kontakt ze służbami bhp, 
bo centrala będzie w Zofiówce.

– Szybko rozwialiśmy te obawy. Niko-
mu nie przyszła do głowy myśl, że można 
prowadzić Ruch Borynia bez obecności na 
miejscu służb bhp z odpowiednimi kompe-
tencjami. To dobrze, że spekulacje szybko się 
skończyły, bo były niedorzeczne. Skuteczna 

akcja informacyjna rozwiała wszystkie wąt-
pliwości. Jedyną nowością jest to, że główny 
inżynier bhp jest na obie kopalnie. Ja jestem 
jego zastępcą w obu ruchach. Natomiast 
każdy koncentruje się przede wszystkim na 
swoim terenie, aby móc reagować natych-
miast na każdą nieprawidłowość. W prak-
tyce pracujemy tak, jak pracowaliśmy przed 
połączeniem.

Był pan w grupie osób, które tworzyły  X
zasady kampanii społecznej „Bezpiecz-
na Borynia”. w połączonej kopalni, w ru-
chu Zofiówka będzie organizowana ta 
kampania?

– Trwają prace nad upowszechnieniem 
pewnych doświadczeń wypracowanych 
w Boryni. Tak samo pracujemy nad prze-
jęciem doświadczeń z Zofiówki. Jesteśmy 
jedną kopalnią i dlatego należy ujednolicać 
wszystkie działania.

Jest pan nadal rektorem Akademii Bez- X
piecznej pracy?

– Jestem. 

Ciężko będzie przekonać górników  X
z ruchu Zofiówka do idei Akademii?

– Akademia służy poprawie stanu bhp. 
Na razie funkcjonuje tylko w Ruchu Bo-
rynia. Sadzę, że załoga z Ruchu Zofiówka 
przekona się do tej propozycji. Oczywi-
ście, ostateczna decyzja będzie należała 
do głównego inżyniera bhp i dyrekcji połą-
czonych kopalń. Na razie nie ma wiążących 
decyzji, bo wciąż trwają rozmowy ze stroną 
społeczną.

obawiał się pan łączenia z Zofiówką? X
– Obawiałem się reakcji załogi. Kiedy do 

nas przychodzili górnicy z likwidowanych 

albo łączonych kopalń, to właśnie ja się 
nimi zajmowałem, bo byłem inspektorem 
do spraw alokacji i adaptacji. Przekonałem 
się, jak ciężko górnikowi jest zaadaptować się 
do nowych warunków. W zasadzie wszyscy 
chcieli pracować na tych samy stanowiskach 
i w ten sam sposób. Już wtedy przekonali-
śmy się, że najlepiej jest, gdy nie dzieli się 
brygad i w miarę możliwości pozwala się 
górnikom pracować na tym samym sprzęcie. 
Przy połączeniu Borynii i Zofiówki tego 
problemu nie ma. Nawet gdyby dochodziło 
do przemieszczania załóg, nie będziemy 
dzielić brygad.

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki 
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Józef Pawlinów, dyrektor techniczny KWK Borynia-Zofiówka: Od tego, czy zapanujemy nad kosztami 
zależy nie tylko przyszłość połączonych kopalń, ale także całej JSW SA. Kosztów należy pilnować bez 
względu na koniunkturę.



1 6 – 2 8  l u t e g o  2 0 1 18 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 i8

– Jest taki serial, Święta wojna, w którym 
Bercik mówi, że ma szwagra z Sosnowca… 
– tak rozpoczyna swoją opowieść o jed-
nej z dzielnic Sosnowca, Kazimierzu górni-
czym, Jan Cygankiewicz, zastępca przewod-
niczącego Związku Zawodowego górników 
w Polsce w kopalni „Kazimierz-Juliusz”. 

Żartów o Zagłębiu 
opowiadanych przez 
Ślązaków i dowcipów 
o Śląsku przekazywa-
nych przez mieszkańców 
Zagłębia jest dość sporo. 
Tym razem to jednak 
nie żart – wspomniana 
dzielnica Sosnowca, któ-
ra jest tematem tego artykułu, jest dzielnicą 
górniczą. Nie tylko z nazwy.

Historia Kazimierza Górniczego wiąże 
się z powstaniem na jego terenie kopalni 
„Kazimierz” w 1884 roku. 30 lat później po-
wstał podobny zakład wydobywczy w są-
siadującej z Kazimierzem dzielnicy Juliusz. 
W 1938 roku obie kopalnie zostały połączone 
i otrzymały nazwę „Kazimierz-Juliusz”. Po 
wojnie, Kazimierz Górniczy stał się na kil-
ka lat siedzibą gminy wiejskiej. W grudniu 
bieżącego roku minie natomiast 45 lat od 
przyznania Kazimierzowi praw miejskich. 
W 1975 roku obszar ten został ostatecznie 
przyłączony do Sosnowca, stając się jego 
dzielnicą. Tak, pokrótce, wygląda historia 
tego obszaru, który jako ostatni w Sosnowcu 
posiada jeszcze na swoim terenie kopalnię. 
To jednak zaledwie daty i suche fakty. Jak 
natomiast pamiętają przeszłość Kazimierza 
Górniczego jego mieszkańcy?

Historia i nowoczesność

– Dzięki kopalni, wszyscy się tu znają. 
Można powiedzieć, że tworzymy taką wielką 
rodzinę. Każdy każdego zna – jak nie z pra-
cy, to z osiedla. Wszystko jest tu jednak ja-
koś związane z kopalnią – mówi Stanisława 
Kubicka z ZZG. Tego rodzaju wypowiedzi 
pojawiają się dość często przy okazji rozmów 
o przykopalnianych dzielnicach i gminach. 
I trudno się z nimi nie zgodzić. Mimo iż 
czasy się zmieniły, a udział w opiece kopalni 
nad dzielnicą zmniejszył proporcjonalnie do 
spadku liczby zatrudnionych w zakładzie 

(z ponad 5 tys. w roku 1984 do ok. 1,3 tys. 
obecnie), to słowo „kopalnia” wciąż jest tu 
na porządku dziennym.

W latach siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku dzielnica powiększyła się o nowe osie-
dle mieszkaniowe, które do dziś nosi nazwę 
wskazującą na jej ścisły związek z kopalnią. 
Osiedle Nowa Wagowa – bo o nim mowa 
– zawdzięcza swą nazwę znajdującej się nie-
opodal aktualnego obszaru osiedla wadze 
węglowej. – W momencie, kiedy powstało 
wielkie osiedle, zaczęli tu przyjeżdżać ludzie 
z całej Polski. A pomyśleć, że na początku był 
to teren podmokły – wspomina Jan Bebłot, 
były górnik „Kazimierza-Juliusza”, obecnie 
właściciel zakładu fotograficznego oraz po-
kaźnego zbioru pamiątek górniczych.

– Pewna starsza pani powiedziała mi 
kiedyś, że ma po mężu przedwojenny mun-
dur górniczy i przy każdym spotkaniu po-
wtarzała, że kiedyś mi go przyniesie. Kiedy 
go w końcu przyniosła, 
okazało się, że został 
po nim już tylko rękaw. 
Resztą zajęły się myszy – 
opowiada właściciel za-
kładu. Na szczęście, nie 
wszystkie przedmioty po 
zlikwidowanej w 1989 
roku Izbie Tradycji ule-
gły zniszczeniu. Będąc w zakładzie znajdu-
jącym się w Miejskim Domu Kultury (jak 
mówią mieszkańcy Kazimierza – jednym 
z nielicznych takich domów zachowanych 
po transformacji ustrojowej), skorzystać 
można nie tylko z usług fotograficznych, 
ale także przyjrzeć się wielu muzealnym eks-
ponatom związanym z górnictwem. Swoją 
drogą, podczas naszego pobytu w zakładzie, 
pan Jan, opowiadając o dzielnicy, wykony-
wał zdjęcie do dowodu jednej z klientek. 
Fakt korzystania z dość zaawansowanych 
technologicznie urządzeń do wydruku zdjęć 
przy jednoczesnym zamiłowaniu do maszyn 
i przedmiotów sprzed kilkudziesięciu i wię-
cej lat skomentował krótko: – Zajmuję się 
historią, ale chcę też być nowoczesny.

tramwaje nadal kursują

W pewnym sensie, podobnie nowocze-
sny jest sam Kazimierz Górniczy. Od kilku 
lat chlubą dzielnicy i kopalni jest Leśna 

– park ze zbiornikiem wodnym i ogrodem 
zoologicznym znajdujący się w Kazimie-
rzu. Od nieco ponad pięćdziesięciu lat 
(4 grudnia 2010 minęło dokładnie tyle) 
dzielnica ma także połączenie tramwajo-
we z centrum Sosnowca, które ma istotne, 
ze względów komunikacyjnych, znaczenie 
dla Kazimierza. 

Odwołując się do słów Jana Bebłota, 
warto podkreślić, że, pomimo galopujących 
przemian, pewne rzeczy pozostają niezmien-
ne. Taką stałą w górniczym środowisku jest 
zwykle Barbórka. – Górnicze święto rozpo-
czyna się mszą w kopalni. Po jej odprawieniu 
przechodzi się do domu kultury, gdzie od-
bywa się uroczysta akademia – relacjonuje 
Jan Cygankiewicz. – Tradycja górnicza jest 
zachowywana i będzie zachowywana do 
końca świata i jeden dzień dłużej – dodaje. 
Na pytanie o przyczynę tej pewności odpo-
wiada Stanisława Kubicka: – Dopóki będzie 
kopalnia, będą trwały górnicze tradycje, któ-
re będzie się przekazywało z pokolenia na 
pokolenie.

– To też po trosze nasza wina, że spo-
łeczeństwo zrobiło się takie, jakie jest teraz. 
Dorastająca młodzież nie ma poszanowania 
wobec niczego. Za naszych czasów było 
inne wychowanie – mówi o współczesnym 
pokoleniu i jego stosunku, także do tradycji 
górniczej, Zdzisław Jankowski, również 
były górnik KWK „Kazimierz-Juliusz”. – 
Te problemy dotyczą zresztą wszystkich 
miast i dzielnic naszego województwa, bez 
względu na to, po której stronie Brynicy 
się mieszka.

widok z okna

Do 2012 roku kopalnia „Kazimierz-Ju-
liusz” ma prowadzić wydobycie „kolejnymi 
ścianami zmechanizowanymi zawałowymi 
i podbierkami w szeregowym ciągu”, a od 
2013 roku „eksploatacja prowadzona bę-
dzie już tylko systemem podbierkowym 
z chodnika eksploatacyjnego kolejnymi 
podbierkami” – takie, między innymi, in-
formacje można znaleźć na stronie inter-
netowej zakładu. Biorąc pod uwagę taki 
sposób wydobycia, można przewidywać, 
że zatrudnienie w kopalni ulegnie znacz-
nej redukcji. Czasy, o których Jan Bebłot 

wspomina, że niemal wszyscy przyjeżdża-
li do pracy na motorowerach, a piętna-
stego, kiedy była wypłata, cała dzielnica 
żyła – minęły. Nie minęła jednak górnicza 
tradycja obecna w Ka-
zimierzu. No i oczywi-
ście sam przymiotnik 
„górniczy” w nazwie 
opisywanej dzielnicy 
Sosnowca.

Jak jest piękna po-
goda, to z naszych okien 
widać nawet Beskid Ży-
wiecki – mówi mieszkaniec Kazimierza, 
Zdzisław Jankowski. Optymistycznie brzmią 
słowa Stanisławy Kubickiej, która przyjecha-
ła do Kazimierza aż z Podkarpacia: – Tutejsi 
ludzie są bardzo w porządku. Są przyjaźni 
i można na nich liczyć – mówi pani Stani-
sława. Nawet jeśli niesnaski na linii Śląsk 
– Zagłębie wciąż są dość częste, to warto 
pamiętać, że Bercik z serialu Święta wojna 
ma szwagra właśnie z tej części wojewódz-
twa śląskiego. 

Paweł KmieciK 

W Zagłębiu pozostała już tylko jedna czynna kopalnia.  
Nosi ona nazwę „Kazimierz-Juliusz”

górniczy kazimierz górniczy

Wejście główne do KWK Kazimierz Juliusz

Tory tramwajowe wzdłuż ulicy Lucjana Szenwalda w Kazimierzu. W oddali tramwaj linii 27

Wieża wyciągowa kopalnia Kazimierz Juliusz
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Fundacja jest instytucją zajmującą się po-
mocą rodzinom górników, którzy zginęli 
w wypadkach w kopalniach oraz przeży-
wającym różnego rodzaju problemy finan-
sowe. o jej działalności najczęściej można 
usłyszeć podczas nagłaśnianych medial-
nie wypadków w zakładach górniczych, 
gdy wdowy i sieroty potrzebują pomocy. 
Zakres działalności organizacji jest jednak 
znacznie szerszy.

– Od 2006 roku mamy trzy rodzaje 
stypendiów, które mogą być łączone: so-
cjalne, uzależnione od dochodów, nauko-
we, za wyniki w nauce, oraz stypendium 
przeznaczone dla dzieci, które mają jakiś 
stopień niepełnosprawności – wymienia 
Bogdan Ćwięk, prezes FRG. – Zdarzają się 
przypadki łączenia wszystkich stypendiów, 
jednak ich wysokość nie może przekraczać 
90% minimalnej płacy krajowej obowiązu-
jącej w danym czasie.

Przed rokiem 2006 pomoc Fundacji 
skierowana była tylko do wdów i sierot po 
ofiarach wypadków górniczych. Sytuacja 
uległa jednak zasadniczej zmianie po kata-
strofie w „Halembie”. Zwiększyła się także 
liczba wypłacanych świadczeń, która wzrosła 

z kilkudziesięciu do ponad trzystu przele-
wów. Obecnie, świadczenia pieniężne wypła-
cane są również rodzinom, które przeżywają 
poważne trudności finansowe – przykładem 
może być wymagająca kosztownego lecze-
nia choroba dziecka. Osób potrzebujących 
finansowego wsparcia nie brakuje. Proble-
mem może być jedynie brak pieniędzy, mó-
wiąc zaś dokładniej – zmienność kwoty, jaką 
można przeznaczyć na stypendia. – Jeżeli 
dziś wypłacamy trzysta stypendiów, mając 
do dyspozycji 2 miliony złotych, to za rok, 
dysponując kwotą miliona złotych, musieli-
byśmy co najmniej połowę tych stypendiów 
odebrać – mówi prezes zarządu FRG. – Jak 
jednak powiedzieć dziecku, które od trzech 
lat otrzymuje stypendium, że w następnym 
roku już nie będzie pieniędzy, bo nie ma na 
to środków? Taka rodzina stanęłaby wobec 
faktu, że było 500 złotych na miesiąc i nagle 
tych pieniędzy nie ma.

Jak podkreśla zarząd Fundacji, o ile 
w 2010 roku stałym źródłem wpływów go-
tówkowych były wpłaty od Kompanii Wę-
glowej, to w tym roku istnieje szansa, że w tę 
pomoc włączą się wszystkie spółki węglowe. 
Różnicę w wysokościach kwot otrzymywa-
nych przez Fundację Rodzin Górniczych 
od różnych darczyńców doskonale obra-
zuje przykład katastrof górniczych. – Po 
wypadku w „Halembie” w 2006 roku do 
Fundacji wpłynęło ok. 2,5 mln złotych, które 
przekazało w sumie 50 darczyńców (naj-
większym był TVN, który wspomógł FRG 
kwotą miliona złotych – P.K.) – wylicza Bog-
dan Ćwięk. – Trzy lata później, po tragedii 
w kopalni „Wujek”, Fundację wsparło prawie 
380 sponsorów, ale przekazana przez nich 
kwota wyniosła zaledwie (choć jednocześnie 
aż) 1,1 mln zł.

Fundacja Rodzin Górniczych współpra-
cuje od niedawna ze Związkiem Zawodowym 

Górników w Polsce. – Przed Świętami Bo-
żego Narodzenia zawarliśmy porozumie-
nie z ZZG, w którym określiliśmy zasady 
kontaktów z załogą kopalń oraz pomocy 
ze strony związku tak, aby pomoc Fundacji 
docierała do ludzi bez przeszkód – mówi 
prezes FRG. – Również przed Świętami 
w kopalni „Budryk” przeprowadzona została 
zbiórka pieniężna na rzecz chorego dziecka 
pewnego młodego małżeństwa pracującego 
w zakładzie. O pomoc do Fundacji może się 
zresztą zwrócić każda rodzina znajdująca się 
w trudnej sytuacji materialnej i potrzebująca 
pomocy.

Na pytanie o życzenia noworoczne dla 
Fundacji Rodzin Górniczych usłyszeliśmy 
w odpowiedzi: – Warto nam życzyć tego, 
aby do Fundacji napłynęło jak najwięcej pie-
niędzy, bo z pewnością wszystkie otrzymane 

środki przekażemy potrzebującym, a także 
tego, aby jak najwięcej wpływów zostało 
zadekretowanych jako stałe i systematycz-
ne, bo to właśnie głównie w oparciu o nie 
prowadzimy działalność pomocową. Do 
tych życzeń można dodać jeszcze jedno, 
a mianowicie – żeby nie było już więcej po-
trzeby organizowania ogólnopolskich akcji 
podobnych do tych, jakie miały miejsce 
po tragicznych wypadkach w „Halembie” 
w 2006 roku i w kopalni „Wujek” w roku 
2009. A zatem – aby liczba wdów i sierot, 
które otrzymują świadczenia finansowe 
z Fundacji, nie musiała w bieżącym roku 
się zwiększyć. FRG działa już14 lat. Mimo 
iż przesądnym być nie warto, byłoby dobrze, 
gdyby był on szczęśliwszy niż rok ubiegły, 
trzynasty. 

Paweł KmieciK

a k t u a l n o ś c i
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Edwardowie Windakiewiczowie

Powyższe nazwisko i imię nosiły dwie 
postacie wielce zasłużone dla polskiego 
górnictwa: Edward Windakiewicz – senior 
oraz jego syn Edward Windakiewicz. Do-
kumentacja ich dokonań oraz górniczych 
tradycji rodzinnych, a także wizerunki obu 
Edwardów Windakiewiczów: portret olejny 
ojca i fotografia syna, znajdują się na stałej 
wystawie w wielickim Muzeum Żup Kra-
kowskich – Zamku Żupnym.

Edward Windakiewicz (1826 – 1876) 
– senior, odegrał ważną rolę w rozwoju 
górnictwa i geologii w Galicji. Był również 
zatrudniony na stanowisku kierowniczym 
w kopalni bocheńskiej, gdzie 30 grudnia 
1875 r. wybuchł niszczycielski pożar. Przez 
nieostrożność zapaliły się nagromadzone 
w komorze Beusta na poziomie Stampfer-
Gussman-Fryze pod szybem Sutoris liny, 
drewno i smary – dokumentuje prof. Kazi-
mierz Maślankiewicz, autor książki „Z dzie-
jów górnictwa solnego w Polsce”. Powstały 
pożar szybko rozprzestrzenił się na znaczną 
część kopalni. Od trującego tlenku węgla 
zginęło ośmiu górników. Pożar udało się 
opanować dopiero po odcięciu dostępu 

powietrza z powierzchni, przez szczelne 
zamknięcie szybów na okres sześciu tygo-
dni. Po usunięciu uszczelnienia kłęby dymu 
wydobywały się jeszcze z kopalni. Po dwóch 
dniach inżynier Andrzej Furdzik i radca gór-
niczy inż. Edward Windakiewicz zdecydo-
wali się zjechać w podziemie. Zginęli obaj 
w szybie. Powtórnie zamknięto więc dostęp 
powietrza do szybów, by po kilku dalszych 
tygodniach bezpiecznie przystąpić do zjazdu 
w głąb kopalni i rozpocząć niezbędne prace 
likwidujące szkody. 

Nazwiska obu inżynierów umieszczone 
są na tablicy epitafijnej w kaplicy św. Kingi 
tej kopalni; a wraz z nazwiskami górników 
poległych w tym pożarze – na pomniku na-
grobnym cmentarza w Bochni. Pamięć inż. 
Edwarda Windakiewicza – seniora uczczono 
w 1976 r. nadając jego miano jednej z bo-
cheńskich ulic.

Tradycje górnicze kontynuował jego 
syn Edward – junior (1858-1942) urodzony 
w Pecs na Węgrzech. Studia akademickie na 
Wydziale Górniczym i Hutniczym Akademii 
Górniczej w Przybranie ukończył w 1882 
roku. Od 1883 r. pracował w państwowych 

salinach Galicji – dokumentuje autor jego 
szkicu biograficznego prof. Jerzy Jaros na 
łamach „Przeglądu Górniczego” (nr7/1992). 
W latach 1889-1894 był referentem dla spraw 
salinarnych w Krajowej Dyrekcji Skarbu we 
Lwowie, z kolei do 1897 r. – kierownikiem 
robót górniczych w Wieliczce, następnie 
kierownikiem salin w Łącku, Stebniku i po-
nownie w Wieliczce; a później jako starszy 
radca górniczy w Inspektoracie Kopalń i Hut 
Małopolskich Ministerstwa Robót Publicz-
nych. W 1920 r. został starszym radcą w Sta-
rostwie Górniczym w Krakowie. 

Od 1922 r. związał się z Akademią 
Górniczą w Krakowie. Swoje bogate, stale 
wzbogacane wiedzą doświadczenia zawo-
dowe, a także predyspozycje dydaktyczne, 
wykorzystał jako wykładowca solnictwa na 
Wydziale Górniczym tej uczelni. W 1936 r. 
Akademia Górnicza nadała mu tytuł doktora 
honoris causa nauk technicznych. Jest auto-
rem licznych artykułów i prac dotyczących 
salin wielicko-bocheńskich oraz wielotomo-
wego dzieła p.t. „Solnictwo”, którego tom 
V „Warzelnictwo” powstawał w trudnych 
warunkach okupacyjnych.

6 listopada 1939 r. został aresztowany 
przez Niemców wraz z innymi profesorami 
wyższych uczelni Krakowa. Dzięki interwen-
cji żony Austriaczki i z uwagi na zaawanso-
wany wiek (81 lat) został zwolniony z wię-
zienia we Wrocławiu i uniknął wywózki do 
obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. 
Zmarł w Krakowie 12 lipca 1942 r. 

Godzi się wspomnieć, że z jego inicja-
tywy w 1886 r. rozpoczęły się (zakończone 
w roku 1920) prace, związane urządzaniem 
w jednej z dużych komór wielickich pod-
ziemi, nowej kaplicy św. Kingi. Interesując 
się sztuką zwrócił uwagę na samorodne 
talenty rzeźbiarskie górników: Józefa i To-
masza Markowskich i Antoniego Wyrodka, 
który później został skierowany na studia 
artystyczne na koszt kopalni. Odkrywca 
ich talentu postarał się, aby w ramach ro-
boczej dniówki, zamiast wydobywać sól, 
mogli ozdabiać wnętrze komory rzeźbami 
postaci świętych, wykonywanych z dużych 
brył solnych – poczynając od posągu św. 
Kingi, umieszczonego w ołtarzu głównym 
kaplicy.

  ZB 

„Pomoc ludziom górnictwa dotkniętym tragicznym losem to Dar Serca bliski Miłosierdziu Bożemu” – to słowa 
ks. abp Damiana Zimonia, metropolity katowickiego, które widnieją na stronie internetowej 

Fundacji Rodzin Górniczych.

Fundacja (dla) Rodzin górniczych

Wycieczka na Szlak Piastowski dzieci z Fundacji 
Rodzin Górniczych w 2007 roku

Spotkanie ze stypendystami prymusami Fundacji Rodzin Górniczych w Zabytkowej Kopalni Guido 
w Zabrzu
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Anna wzięła do ręki kolejną kanapkę. Przed nią, jak co dzień, leżało starannie przygo-
towane śniadanie – kolorowe, pełne witamin kanapki, własnoręcznie przygotowany serek 
ze szczypiorkiem i kawa zbożowa. Tym razem, jedzenie przychodziło jej jednak z wielkim 
trudem. Dziś wypadał bowiem dzień spotkania z dawnym narzeczonym. Bartek był przy-
stojnym, zadbanym, dobrze wykształconym facetem. Mimo że zawsze byli zgodną parą, 
jakiś rok temu coś zaczęło się między nimi psuć. Najpierw Anna zauważyła, że Bartek za 
dużo pracuje, potem – w każdym jego ruchu zaczęła dopatrywać się znamion zdrady. Po 
kilku wielkich kłótniach i całej masie małych nieporozumień, Anna zaczęła się spotykać 
z innym mężczyzną. Co prawda, z tamtej relacji nie wyszło nic poważnego. Stała się ona 
jednak zarzewiem rozpadu związku Anny i Bartka.

Od tamtego czasu mijało równo dziesięć miesięcy. Dla Anny, było jasne, że nalegania 
Bartka na spotkanie wynikały z chęci powrotu. Nie miała ona nic przeciwko temu, by 
spróbować raz jeszcze. Nawet sama przyznawała w duchu, że czas, jaki przeżyli wspólnie 
z Bartkiem, był najszczęśliwszym w jej życiu. Gdy w końcu nadszedł dzień spotkania, Anna 
ubrała swoją najlepszą, kupioną niedawno sukienkę i nowe czółenka. Uczesała wypielęgno-
wane włosy i starannie się umalowała. Była przekonana, że tak wystrojona zrobi wrażenie 
na byłym i, być może, zarazem przyszłym narzeczonym.

Pewna siebie, weszła do restauracji, którą sama wybrała, a w której niegdyś tak często 
przesiadywała z Bartkiem. Wchodząc, raz jeszcze przeczesała dłonią włosy i uśmiechnęła się 
do swojego odbicia w zawieszonym na ścianie lustrze. Po chwili, zobaczyła bladego jak ściana 
Bartka siedzącego przy jednym ze stolików. Chłopak bardzo się zmienił od chwili ich ostatniego 
spotkania. Ubrany był teraz zupełnie inaczej niż w czasach, kiedy byli parą – wyprasowaną, 
zawsze pod kolor dobraną koszulę zamienił na wymiętą, wyraźnie nieświeżą bluzę z kaptu-
rem, taką samą jak te, które zawsze tak ją irytowały u chłopaków jej koleżanek. Nie miał też 
eleganckich spodni ani nawet dobranych butów, tylko zwykłe kolorowe trampki.

Bez wątpienia – Anna nie tego się spodziewała. Lekko rozczarowana, przysiadła się do 
posępnego Bartka, który nie zareagował tak optymistycznie, jak na to liczyła przez ostatnie 
dni. W ogóle nic, co zdarzyło się przez następny kwadrans, nie wyglądało tak, jak sobie 
wyobrażała. Bartek zaczął rozmowę od tematu wspólnych znajomych, nowości w życiu, 
po czym niespodziewanie wyrzucił z siebie, że się żeni. Anna poczuła, że robi jej się słabo. 
Nerwowo zaczęła ściskać trzymaną w dłoniach chusteczkę, nieskładnie ciągnąc swój bezsen-
sowny wywód. Po chwili milczenia, Bartek postanowił zakończyć spotkanie, które stawało 
się nieznośne niezręczne. Odetchnął z ulgą, że sam powiedział Ance o swoich zaręczynach. 
Od momentu wyjścia z restauracji, Anna zaczęła jednak knuć, jak odzyskać mężczyznę, 
o którym jeszcze kilka godzin temu myślała, że znów zostanie jej narzeczonym.

Następny dzień zaczął się dla Anny nie inaczej niż ubiegłe – poszła na długie zakupy. 
Kupując każdy ciuch, który wpadł jej w ręce, ponownie zadłużyła kartę kredytową. Zakupy 
miały zabić ciągle palące uczucie po rozmowie z Bartkiem, a także pomóc jej go odzyskać. 
Już w pół godziny po rozmowie z byłym narzeczonym w głowie Anny zaczęły się bowiem 
pojawiać kolejne pomysły, jak sprawić, by znów stanęło na tym, czego chciała.

Kilka godzin później, Anna pojawiła się pod biurem Bartka z koszykiem piknikowym. 
Radośnie, jak gdyby nigdy nic, przywitała go i wyciągnęła z pracy na spacer. Na nic zdały się 
jego perswazje i tłumaczenia. Wieczorem, o godzinie, w której kończył pracę, pojawiła się 
ponownie, twierdząc, że pomoże mu wybrać garnitur, którego potrzebował. Bartek począt-
kowo protestował, ale wiedząc, że niewiele tym wskóra, kolejny raz uległ byłej dziewczynie. 
Sytuacja powtórzyła się kilkakrotnie. Facet, który przez ostatnie miesiące był przez Annę 
wyśmiewany, o którym opowiadała wpół zmyślone historie i którego traktowała ze skrajną 
pogardą, teraz stał się jej celem numer jeden.

Anna dokładnie przygotowała się także na obejście jeszcze jednej przeszkody – nowej 
narzeczonej Bartka. Przy pomocy wścibskich znajomych i portali społecznościowych wywę-
szyła słabe strony dziewczyny. Chcąc zaś zapobiec przypadkowemu jej poznaniu, upozorowała 
wspólne spotkanie, które miało się zakończyć krótkim rejsem niewielkim statkiem po rzece. 
Informatorzy, którzy donieśli Annie, że nowa konkurentka ma chorobę morską, nie pomylili 
się – dwie godziny wspólnego rejsu były dla niej koszmarem. Po kolacji, Anna zaplanowała 
jeszcze jedną atrakcję – karaoke. Podczas gdy ona zmysłowo wiła się z mikrofonem w takt 
dźwięków ostatniego hitu Shakiry, konkurentka przeżywała katusze, wyjąc do mikrofonu.

Zarówno wieczór, jak i cały dzień były dla Bartka i jego dziewczyny niekończącą się 
męczarnią. Chłopak starał się, jak mógł, żeby otrzeć łzy z oczu swojej narzeczonej i nie 
doprowadzić do kolejnych, ale w takim natłoku negatywnych doświadczeń stawało się to 
wręcz niemożliwe. Dopiero gdy Anna radośnie zaproponowała wspólny weekendowy wyjazd, 
po raz pierwszy stanowczo zaprotestował. Odciągnął Annę na bok i powoli, w sposób dla 
niego typowy, przedstawił jej swoje racje.

Następne dni były dla Anny pasmem kolejnych niepowodzeń. Ani Bartek, ani jego 
narzeczona nie dawali się już namówić na kolejne wspólne wyjścia. Mało tego – Bartek 
nie odbierał już od niej nawet telefonów, nie odpowiadał też na esemesy. Podobnie zaczęli 
postępować jego znajomi.

Ostatnią deskę ratunku dziewczyna upatrzyła więc w przyjęciu zaręczynowym, o którym 
Bartek zdążył jej napomknąć, a na które ona poczuła się w sposób naturalny zaproszona. 
Po raz kolejny spędziła więc cały dzień u kosmetyczki, fryzjera i przed lustrem. Dała sobie 
jeszcze jedną szansę na odzyskanie Bartka. Gdy pojawiła się na przyjęciu, okazało się, że nie 
przewidziano dla niej nawet miejsca. Nie zraziwszy się potęgującymi się przeciwnościami, 
Anna przyjęła dostawione krzesło. Przez cały wieczór bezskutecznie usiłowała zagadnąć 
Bartka, ale żadna z jej zaczepek nie przynosiła oczekiwanego rezultatu. Jej wielogodzin-
ne zabiegi i dość wredne poczucie humoru zwróciły jednak uwagę jednego z licealnych 
kolegów narzeczonej Bartka. I choć przez następne godziny dziewczyna opierała się jego 
zalotom równie usilnie, jak wcześniej próbowała odzyskać byłego narzeczonego, przyjęcie 
opuścili razem, dając tym samym powód do satysfakcji i spokoju przyszłej żony dawnego 
narzeczonego Anny. l

Marginesy

Narzeczony
W środowisku robotniczym Rudy Ślą-

skiej kultura fizyczna i sport odgrywały 
zawsze istotną rolę. Pierwsze towarzystwa 
i kluby powstały tu jeszcze w okresie przy-
łączania Górnego Śląska do Polski. Szybko 
też przedstawiciele tych klubów zaznaczyli 
swoją obecność w śląskim sporcie – stopnio-
wo wzbogacała się bowiem baza sportowa 
i uzyskiwano coraz lepsze rezultaty. Tradycje 
te kontynuowano po roku 1945. Powstały 
wówczas w miarę silne kluby i sekcje, które 
z czasem zaczęły się liczyć także w ogólno-
polskiej rywalizacji.

Wielu rudzkich sportowców trafiło do 
reprezentacji kraju i reprezentowało barwy 
narodowe w najważniejszych imprezach 
światowych, w tym także w igrzyskach 
olimpijskich. W Pogoni Nowy Bytom, 
gdzie trenowało kilka reprezentantek kra-
ju i olimpijek, była, dla przykładu, silna 
sekcja gimnastyczna. To właśnie zawodnik 
Pogoni Jerzy Jokiel zdobył srebrny medal 
olimpijski w ćwiczeniach wolnych na olim-
piadzie w Helsinkach w 1952 r. Jego córka 
Anita startował natomiast na olimpiadzie 
w Moskwie w 1980 r. Jedną z najsilniejszych 
w kraju była sekcja zapaśnicza KS Slavia. 
Warto tu wymienić zwłaszcza nazwisko 
Mariana Skubacza, który w swoim dorobku 
ma srebro MŚ 1981, srebro ME 1981, dwa 
medale brązowe ME z 1986 i 1987 roku oraz 
sześć tytułów mistrza Polski. Nie zapomi-
najmy również o Marku Garmulewiczu, 
który zdobył złoto ME 1984 i cztery tytuły 
mistrza Polski.

Skoro już jesteśmy przy Slavii, warto 
przypomnieć, że w tym klubie karierę fut-
bolową rozpoczynał Ernest Pohl. Można 
również wymienić wiele innych znakomi-
tych osiągnięć sportowców wywodzących 
się z Rudy Śląskiej. W Wawelu Wirek byli 
nieźli tenisiści stołowi, z kolei w Grunwal-
dzie Halemba sportową karierę rozpoczynał 
Engelbert Szolc, olimpijczyk, jeden z na-
szych najlepszych piłkarzy ręcznych.

Nie da się jednak ukryć, że największą 
popularnością cieszyła się tu piłka nożna. 
I trzeba powiedzieć, że rudzkie drużyny 
liczyły się w tej dyscyplinie. Zespół Uranii 
Kochłowice przez kilka sezonów grał w II 
lidze. W tej samej klasie rozgrywkowej wy-
stępowała też drużyna Grunwaldu Halemba. 
Inne zespoły grały, ze zmiennym szczęściem, 
w Lidze Śląskiej, a później w III lidze. Należy 
podkreślić, że wielu wychowanków rudzkich 
klubów zasiliło inne, możniejsze kluby za-
równo na Śląsku, jak i w innych regionach 
Polski.

W ostatnich latach Rudę Śląską roz-
sławiła Otylia Jędrzejczak, wyśmienita 
pływaczka, mistrzyni olimpijska i świata, 
rekordzistka świata i Europy, wielokrotna 
mistrzyni Polski. W dowód wdzięczności, 

miasto postanowiło nazwać jej imieniem 
(„Oti”) budowany w mieście park wodny.

Powszechność i powszedniość życia 
sportowego przynosiły znakomite rezultaty. 
Tak się złożyło, że na plan pierwszy wysu-
nęła się piłka ręczna. Stało się to zwłaszcza 
za sprawą Zgody Bielszowice. W klubie 
tym działały sekcje żeńska i męska, a dru-
żyny grały na szczeblu ogólnopolskim. Ze 
względów organizacyjnych i finansowych 
rozwiązano sekcję męską i postawiono 
na szkolenie płci pięknej. Była to, jak się 
wkrótce okazało, słuszna decyzja. Druży-
na Zgody szybko awansowała do krajowej 
czołówki. W ostatnich latach dwa razy pod 
rząd zdobyła Puchar Polski i grała w eu-
ropejskich pucharach. Zespoły juniorskie 
także zaliczały się do krajowej czołówki, 
zdobywając medale MP, w tym mistrzo-
stwo kraju.

No i to wszystko przestało nagle działać. 
Drużyna Zgody została w trakcie sezonu 
wycofana z rozgrywek ekstraklasy. Powód 
– brak środków na dalsze funkcjonowa-
nie. Wypłacono zawodniczkom należne im 
pensje i dano wolną rękę w poszukiwaniu 
innych klubów.

To samo grozi teraz piłkarzom ręcznym 
Grunwaldu Halemba. A przypomnijmy, że 
przed laty zespół występował w ekstraklasie. 
W sekcji nastąpiło jednak załamanie i wielu 
ludzi zapomniało, że w Halembie była piłka 
ręczna. Reaktywowano sekcję, a drużyna 
wygrała rywalizację w II lidze i awansowała 
w ub. roku do I ligi, w której radzi sobie 
nieźle. Obecnie nie wiadomo, czy drużyna 
dokończy rozgrywki.

W czym rzecz? W braku środków na 
kontynuowanie działalności. Nowa Pani 
Prezydent wstrzymała pomoc finansową 
dla obu klubów. I nie tylko dla nich. Prezes 
Śląskiego Związku Zapasów powiedział, że 
pomoc finansowa została także wstrzymana 
dla zapaśników Slavii. Innym klubom rów-
nież dały się we znaki decyzje Pani Prezy-
dent. Poprzednik na stanowisku prezydenta 
wspierał sport dość rozsądnie. Dzięki temu, 
kluby mogły działać, nawet jeśli działały 
skromnie. Teraz wieloletni dorobek szkole-
niowo-wychowawczy „diabli wzięli”. 

Trudno mi polemizować z Panią Prezy-
dent i jej decyzjami. Po prostu –  nie rozu-
miem tych decyzji. Nie niszczy się przecież 
dorobku wypracowanego przez lata. Także 
w sporcie. Jako ciekawostkę dodam, że Pani 
Prezydent przez długi okres była szefową 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
I w pracy tej winna była nabyć „nawyków 
pomagania innym”. 

Wszystko wskazuje na to, że – jeśli 
tak dalej pójdzie – Ruda Śląska stanie się 
białą plamą na sportowej mapie Śląska 
i Polski. Być może, Pani Prezydent i jej 
doradcy mają inną wizję „zagospodaro-
wania” młodzieży. Ale jaką? Jak dotychczas, 
z Urzędu Miasta nie wyszła w tej kwestii 
żadna inicjatywa. Dlatego też ośmielę się 
przedstawić moją propozycję. Można by na 
obiektach sportowych lub w ich pobliżu, 
a także w miejscach, w których jest trochę 
drzew, pozakładać bary (stoiska) piwno-
alkoholowe i sprawić, aby było tam trochę 
muzyki. Młodzież będzie się świetnie ba-
wiła i dziękowała Pani Prezydent za te oazy 
rozrywki. No i miasto nieco się wzbogaci 
z opłat za dzierżawę tych barów-stoisk. 
A to, że młodzież będzie chlała, zażywa-
ła dopalacze i uprawiała seks na świeżym 
powietrzu, to już inna sprawa.

Henryk Marzec

Na prostej i zakrętach

Zapaść w Rudzie Śląskiej
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Krzyżówka Panoramiczna nr 4

Pamięci wybitnego 
gdańskiego astronoma 

Z okazji 400. rocznicy urodzin w Gdań-
sku i zmarłego tamże Jana Heweliusza (1611 
- 1687) – astronoma i twórcy nowożytnej 
selenografii, Poczta Polska wprowadziła 
do obiegu okolicznościowy znaczek z jego 
wizerunkiem o nominale 3 zł wraz z przy-
wieszką emisji „400.rocznica urodzin Jana 
Heweliusza”. Znaczek wydrukowano na pa-
pierze fluorescencyjnym w nakładzie 300 
tys. sztuk. Arkusz sprzedażny zawiera 6 
znaczków wraz z przywieszkami. Kopertę 
pierwszego dnia obiegu ilustruje fotomontaż 
gdańskich obiektów; zaś znaczek pieczęto-
wany jest datownikiem FDC stosowanym 
w Urzędzie Pocztowym Gdańsk 1.

Jan Heweliusz był od 1664 r. członkiem 
Towarzystwa Królewskiego w Londynie. 
W 1640 r. założył w Gdańsku obserwa-
torium astronomiczne, do którego sam 
wykonał wiele instrumentów. Dokonał ob-
serwacji położeń niektórych planet, komet 
i gwiazd; powierzchni Księżyca, księżyców 
Jowisza i Saturna, zmian blasku gwiazd 
zmiennych itp.

 Jego pierwsza praca „Selenografia” 
zawierała opis powierzchni Księżyca 
z opracowanymi mapami. Jego nazwy wie-
lu obiektów pozostały po dziś.. W 1673 
r. wydana została jego „Cometographia”, 
zawierająca opis wielu komet ( w tym 9 od-
krytych przez Heweliusza). Zbudował on 
również w Gdańsku największy wówczas 
na świecie teleskop o długości 50 m. Swoje 

wielkie trzyczęściowe dzieło „Machina co-
elestis”, zawierające historie astronomii, 
dedykował Janowi III Sobieskiemu (1679). 
Mianem Scutum Sobiescianum nazwał 
jeden z siedmiu nowych gwiazdozbiorów 
które wprowadził do astronomii.

20 rocznica 
utworzenia 
Grupy Wyszehradzkiej

W styczniu br. minęła 20 rocznica za-
inaugurowanej w 1991 r. w Wyszehradzie 
regionalnej współpracy Polski, Węgier i Cze-
chosłowacji (od 1993 r. Czech i Słowacji). 
Na spotkaniach prezydentów tych krajów, 
podejmowane są problemy koordynacji po-
lityki zagranicznej, obronnej i gospodarczej. 
Początkowo były nimi także sprawy kontak-
tów z UE, które obecnie stanowią koordy-
nację współdziałania w ranach członkostwa 
w Unii Europejskiej.

 Wydarzenie to upamiętnia wpro-
wadzony 11 lutego do obiegu znaczek 
pocztowy wartości 3 zł, na którym przed-
stawiono, na tle nazw państw członkow-
skich Grupy Wychehradzkiej, dwie dłonie 
z palcami ułożonymi w znak zwycięstwa, 
liczbę 20, znak Unii Europejskiej i barwy 
narodowe państw członkowskich Grupy 
Wyszehradzkiej. 

Znaczki zaprojektował Barnabas 
Baticz; autorką projektu datownika i ko-
perty FDC jest Marzanna Dąbrowska. 
8-znaczkowy arkusz sprzedażny ilustru-
ją flagi państw członkowskich Grupy 
Wyszehradzkiej.

  Z.B.

Nowości filatelistyczne

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Prezydent Hosni Mubarak ustąPił i Po-
wierzył rządy najwyższej radzie woj-
skowej. Na jej czele stanął minister obrony 
marszałek Mohammed Husejn Tantawi. Egip-
cjanie świętują zwycięstwo i oczekują wolnych 
wyborów. Ustąpienie prezydenta poprawiło 
nastroje na nowojorskiej giełdzie, gdzie piąt-
kowa sesja zakończyła się wzrostami głów-
nych indeksów. Natomiast w stolicy Algierii 
oddziały policji siłą powstrzymały demonstra-
cję przeciwników rządu. Marsz miał być wzo-
rowany na pokojowym przewrocie w Egipcie. 
Jednak obrońcy praw człowieka szacują, że do 
aresztów trafiło czterysta osób. 

stan kryzysu HuManitarnego został 
ogłoszony na nadzwyczajnyM Posie-
dzeniu rządu włoskiego. Masowy napływ 
nielegalnych imigrantów z Afryki północnej 
w ostatnich dniach zmusił władze do podjęcia 
nadzwyczajnych działań. Na Lampedusie nie 
ma miejsc, gdzie można by umieścić tak wielu 
przybyszów, dlatego też władze podjęły decy-
zje o przewiezieniu ich samolotami do innych 
ośrodków pobytu dla imigrantów. Ministro-
wie spraw zagranicznych i wewnętrznych 
Włoch zaapelowali o pilną reakcję państw 
Unii Europejskiej na masowy napływ imi-
grantów z północnej Afryki.

już w tyM roku będzieMy Płacić za 
Przejazd autostradaMi wybudowa-
nyMi Przez Państwo – a4 i a1. Przejazd 
do Wrocławia będzie kosztował 30 zł, na-
tomiast podróż nad morze prawie 100 zł. 
Według przedstawionego projektu rozpo-
rządzenia przejazd samochodem osobowym 
będzie kosztował 20 gr za kilometr. Ceny te 
są niższe od opłat pobieranych na odcinkach 
koncesyjnych i porównywalne ze średnimi 
stawkami europejskimi.

nieMcy zabiegają o PolskicH absolwen-
tów szkół zawodowycH. Atrakcją oferty 
jest stypendium wynoszące 1,2 tys. euro. Nasz 
zachodni sąsiad zapewnia, że przyjmie każdą 
liczbę młodych Polaków, najchętniej pełno-
letnich, którzy chcą się kształcić w zawodach 
dla przemysłu i zawodach w sektorze usługo-
wym. Niemcy oferują im roczną, dwuletnią 
lub trzyletnią naukę zawodu.

Polska jest największyM Producen-
teM wódki w unii. Pod względem spożycia 
ustępujemy jedynie Rosji, USA i Ukrainie. 
Według firmy doradczej Ernst & Young Po-
lacy przepijają rocznie 13,6 mld zł (358 zł 
na głowę). W zeszłym roku wypiliśmy 300 
mln litrów wódki (prawie 8 l na obywatela), 
podczas gdy dwa lata wcześniej było to 27 
mln l więcej. Obniżenie spożycia alkoholu 
jest pozorne, gdyż nadal kwitnie szara strefa, 
która stanowi obecnie około 10 proc.

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 brzmi: „roboty górnicze”.
Nagrodę wylosował: krystyna grocHowina z żor. Gratulujemy!
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D L A  g ó r n i c t w A

Nowy GórNik:  X Euracoal ma szansę obro-
nić węgiel?

MaksyMiliaN klaNk: Węgiel broni się 
sam. Nikt jeszcze nie zaproponował alternatywy 
dla tego paliwa.

komisja Europejska prowadzi politykę, któ- X
ra ma eliminować węgiel.

– Euracoal za każdym razem udowadnia, 
że ideologizacja argumentów przemawiają-
cych przeciw węglowi jest nieracjonalna, może 
szkodzić gospodarce i wcale nie służy ochronie 
klimatu. My przedstawiamy argumenty, które 
obiektywnie przemawiają za węglem. Nikt roz-
sądny nie twierdzi, że jedynym sposobem wyko-
rzystania węgla jest jego surowe spalanie. Przy 
zastosowaniu odpowiednich technologii można 
produkować z węgla ekologiczne paliwo. Rów-
nież nikt ze zwolenników węgla nie twierdzi, że 
nie należy używać innych paliw do wytwarzania 
energii. My jedynie przekonujemy, że wszystkie 
paliwa należy traktować jednakowo.

Dlaczego, skoro mamy ograniczać emisję  X
dwutlenku węgla?

– Choćby dlatego, że w Europie energe-
tyka oparta na węglu będzie funkcjonować jeszcze przez 

dziesiątki lat. Unia Europejska traktuje po ma-
coszemu swoje kopalnie, a jednocześnie spro-
wadza węgiel na potrzeby energetyki. Z węgla 
importowanego powstaje tyle samo dwutlenku 
węgla, co z węgla wydobywanego na przykład 
w Polsce.

Specjaliści proponują, żeby spalać  X
biomasę.

– Jeżeli zaczniemy przeznaczać coraz wię-
cej gruntów ornych pod uprawę roślin energe-
tycznych, spowoduje to wzrost cen żywności. 
Duży wzrost cen żywności, to wzrost inflacji, 
co w konsekwencji uderza w najbiedniejszych 
i powoduje napięcia społeczne. W mniejszym, 
bądź większym stopniu wszystkie paliwa ko-
palne wytwarzają dwutlenek węgla w procesie 
spalania. Bardziej racjonalnym jest rozwój tech-
nologii neutralizujących skutki emisji CO2, niż 
uporczywe próby zastępowania węgla innymi 
paliwami. 

komisja Europejska chyba nie zmieni  X
zdania. Będzie zwalczać węgiel. 

– Na razie jest tak, że w Unii Europejskiej 
są zagorzali wrogowie węgla i jego zwolennicy, 

którzy mówią nawet o dotacjach dla górnictwa. Dlatego 

decyzje mogą być różne. Przecież nie chodzi tylko o kopalnie 
i o górników. Dla górnictwa pracuje wiele firm. Jeśli nadal 
będzie ograniczone wydobycie, firmy te stracą rynek zbytu 
i będą po prostu upadać. W regionach górniczych wzrośnie 
bezrobocie. Górnictwo wciąż dla wielu regionów UE ma 
wielkie znaczenie. Euracoal nie broni węgla i producentów 
węgla dla nich samych. Wskazujemy na skomplikowane 
powiązania ekonomiczne, od których nie tylko w Polsce 
zależy byt setek tysięcy rodzin. 

Euracoal może coś poza przekonywaniem? X
– Jesteśmy uznawani przez Komisję Europejską za 

ekspertów od spraw węgla. Dlatego argumentowanie jest 
naszym najlepszym orężem. Na wiosnę organizujemy ko-
lejny tak zwany dialog węglowy. Nadal chcemy przedsta-
wiać posłom do Parlamentu Europejskiego argumenty 
przemawiające za węglem. Uważam, że zwiększenie in-
nowacyjności w wykorzystaniu tego paliwa i zwiększenie 
sprawności bloków energetycznych może dać szybsze 
efekty niż nastawianie się wyłącznie na wychwytywanie 
i magazynowanie dwutlenku węgla. Chcemy do tej idei 
przekonywać eurodeputowanych, którzy zajmują się pro-
blemami energetyki. Ze wszystkich analiz wynika, że Euro-
pa nie może zrezygnować z węgla. Problem polega tylko na 
tym, jak go wykorzystywać do produkcji energii w sposób 
przyjazny dla środowiska.

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki

Rozmowa z MaksyMiliaNeM klaNkieM, wiceprezydentem Euracoal,  
wybranym na trzecią kadencję na to stanowisko

Europa nie może zrezygnować 
z węgla

Wszystkie 
paliwa 
należy 
traktować 
jednakowo

CCS pozwala UE na utrzymanie mieszanki źródeł  energii  `
w dłuższej perspektywie czasowej, co jest niezbędne dla 
bezpieczeństwa podaży energii. Kluczowe wyzwanie – wspólne 
wysiłki w zakresie zakładów demonstracyjnych CCS oraz 
przygotowania do rozwoju infrastruktury transportu i  
składowania CCS,

Wykorzystanie własnych zasobów, takich jak węgiel, dla  `
poprawy bezpieczeństwa podaży i utrzymania ważnych klastrów 
przemysłowych, Węgiel i gaz muszą tworzyć bazę podstawową dla 
odnawialnych źródeł energii,

Europa może osiągnąć swoje cele w zakresie emisji CO ` 2 poprzez 
modernizację elektrowni węglowych, 

Aktywny udział w dyskusjach na temat inwestycji  `
przewidywanych w programie handlu emisjami,

Przygotowanie materiału porównawczego o wytwarzaniu  `
energii z węgla i gazu dla instytucji UE wskazującego na zalety 
węgla i emisje dwutlenku węgla w procesie eksportacji , przesyłu 
i spalania gazu ziemnego 

Opracowanie kolejnego wydania broszury – Węgiel w Europie, `

Udział w konsultacjach i opracowanie stanowiska dotyczącego   `
mapy drogowej energii w UE do roku 2050,

Organizacja cyklicznych spotkań z Parlamentem Europejskim  `

na tematy związane z węglem i energetyką węglową,

Organizacja wspólnie z Komisją Europejską 7-go Dialogu  `
Węglowego z udziałem wszystkich krajów, producentów węgla 
kamiennego i brunatnego Europy,

Udział w Berlińskim Forum Paliw Kopalnych  `
wraz z Komisją Europejską, zajmującego się  
aktualnymi problemami polityki  
energetycznej UE , szczególnie udziałem ropy, 
gazu i węgla, 

Śledzenie rozwoju sytuacji na światowym rynku węglowym  `
i opracowywanie kwartalnych informacji na ten temat.
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Przedsięwzięcia Euracoal’u w roku 2011

Drastyczne zmniejszenie zdolności wydobywczych branży  `
węgla kamiennego i brak zabezpieczenia stabilizacji wydobycia 
węgla brunatnego w najbliższej przyszłości, przy rosnących 
potrzebach energetycznych kraju, wymagają wzrastającego 
importu gazu ziemnego, ropy naftowej i – co się wydaje 
kuriozalne – węgla kamiennego. Nawet przy znacznym wzroście 
wykorzystania energii odnawialnej, spowoduje to niepokojące 
obniżenie samowystarczalności energetycznej do poziomu 
60-65 proc. w 2020 r., a w 2030 r. (zakończenie eksploatacji 
większości czynnych kopalń węgla kamiennego i brunatnego) do 
poziomu nieco ponad 40 proc. A czas nagli! Już dziś należy temu 
przeciwdziałać. 

Potrzeba zaspokojenia potrzeb energetycznych kraju wymaga  `
oddawania co roku nowych mocy energetycznych na poziomie 
1500 MW. W okresie ostatnich 20 lat oddano tylko niecałe 
1000 MW, a w 2011 roku planuje się uruchomienie bloku 858 
MW w Elektrowni Bełchatów. W okresie do 2015 roku trudno 
będzie o oddanie nowych siłowni energetycznych. Polska 
z dużego eksportera węgla kamiennego może stać się jednym 
z największych importerów tego surowca w Europie. Import 
w 2030 roku może dojść do 50 mln ton, a w 2050 aż do 80-90 mln 
ton! 


	Nowy_Gornik_04_2011_01
	Nowy_Gornik_04_2011_02
	Nowy_Gornik_04_2011_03
	Nowy_Gornik_04_2011_04
	Nowy_Gornik_04_2011_05
	Nowy_Gornik_04_2011_06
	Nowy_Gornik_04_2011_07
	Nowy_Gornik_04_2011_08
	Nowy_Gornik_04_2011_09
	Nowy_Gornik_04_2011_10
	Nowy_Gornik_04_2011_11
	Nowy_Gornik_04_2011_12

