
Ciekawy temat
Andrzej Włodarczyk, górnik z KWK 
Borynia, może o sobie z dumą 
powiedzieć, że jest pierwszym 
Ślązakiem,
który zapisał się
w historii
najstarszego
maratonu 
rowerowego
na świecie 
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Tu, gdzie jest zieleń i woda, KWB Konin wydobywała węgiel brunatny. Po rekultywacji miasto 
Konin ma wyjątkowe tereny rekreacyjne. Kiedy kończy się eksploatacja węgla brunatnego, kopalnia 
oddaje naturze to, co pożyczyła. Wydobycie węgla brunatnego nie oznacza mordu na przyrodzie. 

Dzięki kopalni w rejonie konińsko-turkowskim powstały jeziora, jakie można znaleźć tylko na 
Mazurach. W zasadzonych na zrekultywowanych terenach lasach jest więcej zwierzyny niż 

w lasach, które nie były naruszone przez górnictwo.

WIĘCEJ S. -
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Jaki będzie 
przyszły rok?
Spotkanie Rady Federacji 
Związków Zawodowych 
Górników JSW SA

 

Zgodnie 
z prawem
Najnowsze zmiany 
przepisów

 

Oni tu są

Choć opowieści 
o dzielnicach, dla których 
pobliskie kopalnie stanowiły 
niegdyś centrum świata, są 
liczne, to każda z nich jest 
na swój sposób wyjątkowa. 
Tym razem odwiedziliśmy 
Załęże

 

Śląskie obrządki 
pogrzebowe

Śmierć była zjawiskiem 
naturalnym i oswojonym

 

KWB KONIN: górnictwo i ekologia

Pożyczka od natury
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B E Z  F A J R A N T U

Dzięki górnictwu 
Bytom jest dużym 
miastem
Prezydent Bytomia ogłosił, że ma negatywną opinię 

o planie ruchu kopalni Bobrek-Centrum. Czy 
kopalnia przestanie istnieć? Tak może być. Co prawda 
prezydent nie może zakazać wydobycia węgla, bo 
taką decyzję wydaje Wyższy Urząd Górniczy, tak samo 
od WUG zależy przyjęcie planu ruchu kopalni. Jednak 
opinia prezydenta jest ważna, ponieważ trudno 
sobie wyobrazić funkcjonowanie kopalni wbrew woli 
samorządu. Szczególnie po takiej katastrofie, do jakiej 
doszło w bytomskiej dzielnicy Karb. Po tym, jak zaczęły 
rozlatywać się domy, ponad 460 osób musiało się 
przeprowadzić, a nie wiadomo, co czeka kolejnych 200 
osób. 

Katastrofa budowlana sprzed kilku miesięcy 
w dzielnicy Karb tak negatywnie nastawiła 

prezydenta Piotra Koja do kopalni, że chciałby pozbyć 
się górnictwa z miasta, nie ponosząc za takie działanie 
żadnej odpowiedzialności. Formalnie od prezydenta 
w tej sprawie niewiele zależy. Wygłasza opinię i to 
wszystko. Prezydent w swej naiwności sądzi, że jak 
doprowadzi do zamknięcia kopalni, to ocali miasto. 
Nie ocali. Znaczna część budynków w mieście jest tak 
zaniedbana, że to aż cud, że nadal stoją. Prezydent Koj 
obwinia górnictwo o szkody. Ma rację. Jednak przy 
okazji dobrze byłoby, gdyby przedstawił informację, 
kiedy ostatni raz część najstarszych budynków 
mieszkalnych należąca do miasta przeszła porządny 
remont. Czy to było w czasie II Wojny Światowej, czy 
może zaraz po zakończeniu I Wojny Światowej? Są 
kamienice, koło których strach przechodzić, bo zaraz 
mogą runąć.  Przez dziesięciolecia niewiele zrobiono, 
żeby pieniądze z opłat wnoszonych przez górnictwo 
spożytkować na ratowanie zagrożonych budynków. 
Teraz prezydent chce nadrobić stracony czas. Nie 
nadrobi go. 

Prezydent Koj atakuje górnictwo, a nie wspomina 
o planie sprzed jakichś 80 lat. Otóż ze względu na 

szkody górnicze Bytom miał być przeniesiony w inne 
miejsce. Nie stało się tak między innymi dlatego, że 
mieszkańcy woleli żyć blisko fabryk i kopalń, w których 
pracowali. Jeżeli winić górnictwo, to tylko o to, że przez 
około 100 lat było źródłem pieniędzy, dzięki którym 
Bytom rozrastał się. Rozrastał się trochę bez sensu, skoro 
już kilkadziesiąt lat temu chciano miasto przenieść. Teraz 
to pomysł absurdalny. Absurdalny jest także pomysł, 
aby Kompania Węglowa odpowiadała na przykład za 
szkody, które powstały w wyniku eksploatacji rud cynku 
i ołowiu. Taka eksploatacja trwała w latach 1877-1907 
i 1938-1942. W Karbiu jest 60 zlikwidowanych szybów 
po płytkiej eksploatacji pokładów cynku i ołowiu. Pod 
Karbiem wydobycie węgla trwa od ponad 100 lat. Do tej 
pory udawało się unikać spektakularnych katastrof. Tym 
razem nie udało się. 

Nie udało się między innymi dlatego, że eksperci źle 
ocenili stan techniczny budynków, pod którymi 

fedrowała kopalnia Bobrek-Centrum, ponieważ 
zastosowali złą metodę. Teraz sposób oceny stanu 
technicznego budynków ma się zmienić. Każdy z nich 
będzie oceniany z osobna. Jednak bez względu na 
sposób oceny stanu technicznego gołym okiem widać, 
że domy walą się. Skoro na przenoszenie Bytomia już 
za późno, to może część Karbia przenieść? Ta dzielnica 
rozleci się bez względu na to, czy Bobrek-Centrum będzie 
fedrował czy nie będzie. I to nie tylko wina Kompanii 
Węglowej. Winna jest ponad 100 letnia tradycja górnicza, 
dzięki której Bytom jest dużym miastem. 

Staro-nowa koalicja rządowa dopiero po trzech ty-
godniach zaczyna zauważać, że były wybory. Pierw-
sze posiedzenie Sejmu, formowanie nowego rządu 
i prezentacja programu przez zwycięzców ślimaczą 
się, jakbyśmy mieli kryzys polityczny. Czołowych 
polityków Platformy Obywatelskiej i PSL wymiotło. 
Gdyby nie afera wokół krzyża w sali sejmowej, którą 
rozpętał Janusz Palikot, dziennikarze zajmujący się 
polityką nie mieliby tematów. Nie pamiętam, żeby 
w ciągu minionych ponad 20 lat powyborczy czas 
był niczym sezon ogórkowy. 

Podziwiam olimpijski spokój, z jakim Donald 
Tusk podchodzi do przyszłości. Wciąż pamię-
tam uspokajający ton jego wypowiedzi, kiedy 

wspominano w jego obecności o kryzysie gospodar-
czym. Kryzys puka do naszych drzwi, a my nawet 
nie wiemy, jakie zamiary mają zwycięzcy. Od czasu 
do czasu któryś z polityków wspomni coś o tym, że 
utrzymamy tempo wzrostu. Ja chciałbym wiedzieć, 
co z tego tempa wzrostu będzie dla społeczeństwa. 
W krajach, które odczuły kryzys, bezrobocie jest 
często mniejsze niż na naszej zielonej wyspie. My 
mamy ponad  proc. bezrobotnych. W Austrii jest 
ich niespełna  proc. W Holandii trochę ponad  
proc. W Niemczech odrobinę ponad  proc. Chyba 
najwięcej wysiłku w walkę z bezrobociem włożyli 
Niemcy. Między innymi wprowadzili przepisy po-
zwalające pracodawcom na skracanie czasu pracy 

zamiast zwalniania pracowników. W zamian firmy 
dostawały dodatkową państwową pomoc. U nas 
wciąż wszystko ma załatwić niewidzialna ręka rynku, 
bo nas nie stać na aktywne przeciwdziałanie bezro-
bociu. Tniemy wydatki na wspieranie tych, którzy 
chcą zacząć działalność gospodarczą. Lansujemy od 
lat śmieciowe umowy o pracę jako receptę na zmniej-
szenie bezrobocia. Skutek jest taki, że około  
tys. osób pracuje na umowach o dzieło i umowach 
-zleceniach. Ci zatrudnieni na umowach o dzieło nie 
płacą składek. Za jakiś czas ustawią się w kolejce po 
jakąś emeryturę socjalną. Setki tysięcy ludzi pracują 
bez formalnego prawa do wypowiedzenia, urlopu czy 
chorobowego. A pracę mogą stracić z dnia na dzień. 
Potężna część z nich to ludzie młodzi, którzy nie mają 
szans na normalną umowę o pracę. Nie mają szans 
na kredyt w banku, nie mogą planować przyszłości. 
Czy ktoś ma pomysł, jak to zrobić, abyśmy za kilka 
lat nie mówili o straconym pokoleniu? Ten pomysł 
powinni mieć rządzący. Na razie zamiast pomysłów 
mają sezon ogórkowy. 

 Raz jeszcze dziękuję wszystkim wyborcom, którzy 
głosowali na mnie. Mimo ogromnego poparcia ze strony 
Państwa, nie zdobyłem mandatu poselskiego na kolejną 
kadencję. W naszym okręgu przepadła lista SLD. Dziękuję 
wszystkim Czytelnikom felietonów „Prosto z Sejmu”. 
Od najbliższego numeru Nowego Górnika będę dzielił się 
z Państwem swoimi spostrzeżeniami w innej formule.

P  S

Czy ktoś tu rządzi?

TADEUSZ 
MOTOWIDŁO
poseł RP

Kryzys puka do 
naszych drzwi, 
a my nawet nie 
wiemy, jakie 
zamiary mają 
zwycięzcy.

Przewodniczącemu
Rady Federacji ZZG JSW SA

Koledze 
P K

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci brata
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R F ZZG JSW SA

Zbigniew Ziobro czeka na wyrok. Publicznie opo-
wiada o wyborczym niepowodzeniu PiS, o tym, że 
partia potrzebuje zmian i że stagnacja może skoń-
czyć się rozpadem partii Jarosława Kaczyńskiego.

Wyrok ma wydać Jarosław Kaczyński, naj-
bardziej demokratyczny przywódca naj-
bardziej demokratycznego ugrupowania 

politycznego, jakim jest PiS. Ziobro jest niczym 
mysz przed obliczem pierwszego kota RP, niejakiego 
Alika, którego uwielbia Jarosław Kaczyński. Jeżeli 
prawdą jest, że właściciel z biegiem czasu upodabnia 
się do swojego pupila, to znaczy, że Jarosław Ka-
czyński nie zje Ziobry od razu, ale będzie się nim 
bawił, jak Alik bawiłby się myszą. Z punktu widzenia 
myszy w zasadzie wszystko jedno, czy będzie da-
niem, czy zabawką w zabawie, w której straci życie. 
Ziobrze jednak nie jest wszystko jedno. Chciałby 
spektakularnego pożarcia. Chciałby widowisko-
wej egzekucji, żeby stać się bohaterem. Tylko jako 

bohater będzie mógł założyć nowe ugrupowanie, 
konkurencyjne dla PiS. 
Scenariusz buntów w PiS od lat jest podobny. Bun-
townicy chcą reform, zapewniają o lojalności wobec 
Jarosława Kaczyńskiego i wylatują z partii. Tak było 
w  roku, kiedy z PiS wyleciała grupa z Ludwikiem 
Dornem na czele. Tak samo skończyła grupa, w skład 
której wchodzili między innymi Elżbieta Jakubiak, 
Joanna Kluzik-Rostkowska i Paweł Poncyljusz. Teraz 
tak samo mówią reformatorzy skupieni wokół Ziobry 
i Kurskiego. Mówią to ci, którzy wcześniej ostro atako-
wali poprzednich rozłamowców. Okazuje się, że każdy 
rozłam w PiS zaczyna się od próby wprowadzenia 
prawa do krytyki. Okazuje się także, że bez względu 
na ilość porażek krytyka jest zakazana. Do prezesa 
można się tylko łasić. Nie można nawet na chwilę 
sierści najeżyć, bo wylatuje się za próg. Nie wspomnę 
o chadzaniu własnymi drogami. Do tego ma prawo 
tylko pierwszy kot RP o imieniu Alik. Reszta musi być 
Potulna i Spolegliwa, w skrócie PiS.  �

K  

PiS – Potulność i Spolegliwość

Każdy rozłam 
w PiS zaczyna 
się od próby 
wprowadzenia 
prawa do 
krytyki.

HENRYK 
SIEDLACZEK
poseł RP

K S S

redaktor Nowego Górnika
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A K T U A L N O Ś C I

Tematy związane z podziałem akcji z puli 
dla pracowników nieuprawnionych, założe-
nia Planu Techniczno-Ekonomicznego JSW 
SA na rok 2012 i bezpieczeństwo pracy – to 
niektóre z tematów poruszanych w czasie 
obrad liderów górniczych związków zawo-
dowych skupionych w Federacji Związków 
Zawodowych Górników JSW SA.

Liderzy związkowi ocenili wstępnie za-
łożenia PTE JSW SA. Ich zdaniem trzeba 
dokładnie przeanalizować, dlaczego spółka 
nie mogła znacząco zwiększyć wydobycia 
w czasie wyjątkowej koniunktury na wę-
giel koksowy i znaleźć sposobu, aby było to 
możliwe w przyszłości. 

Zarząd zakłada wzrost średniej płacy 
miesięcznej na  rok w wysokości , 
procent, czyli na poziomie wzrostu cen to-
warów i usług konsumpcyjnych przyjętego 
w ustawie budżetowej. – Na razie nie przed-
stawiamy swojej propozycji, ponieważ trud-
no w tej chwili ocenić, jakie będą ceny węgla 
w przyszłym roku i jakie zyski prognozuje 
zarząd. Musimy mieć więcej danych, aby 
nasza propozycja była oparta na faktach, 
a nie na wróżeniu z fusów – mówili zgodnie 
liderzy związkowi. 

FZZG JSW SA jest jednym z sygna-
tariuszy porozumień podpisanych w ra-
mach Reprezentatywnego Porozumienia 
Związków Zawodowych JSW SA, które 
zostały zawarte przed debiutem giełdo-
wym Spółki. 

– Wkrótce trzeba będzie ocenić, jak 
te porozumienia są realizowane. Musimy 
także ocenić współpracę w ramach RPZZ. 
Ten rok przyniósł nam wiele problemów. 
Trzeba ocenić także, jak firma funkcjonuje 

po kilku miesiącach obecności na giełdzie. 
Debiut giełdowy miał być początkiem zmian 
na lepsze. Przeanalizujemy, czy tak się stało 
– stwierdzili związkowcy. 

Rada FZZG JSW SA przygotowuje 
oficjalne stanowisko w każdej z istotnych 
spraw, które dotyczą pracowników Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej. – Musimy wrócić 

do tematów, które z powodu giełdy zostały 
odłożone na później. Na przykład do tematu 
nowego UZP – stwierdzili związkowcy. 

WEK

Spotkanie Rady Federacji Związków Zawodowych Górników JSW SA

Jaki będzie przyszły rok?

Z  

Najnowsze zmiany przepisów

Dodatkowy urlop 
macierzyński 
i ojcowski w 2012 roku  

Prawo do dodatkowego urlopu macie-
rzyńskiego przysługuje od  stycznia 
 roku. Wymiar dodatkowego 

urlopu będzie się systematycznie wydłużał, 
aż w  roku osiągnie zakładany czas  
lub  tygodni, w zależności od liczby dzie-
ci urodzonych podczas jednego porodu. 
W  roku dodatkowy urlop macierzyń-
ski wyniesie  tygodnie w razie urodzenia 
jednego dziecka oraz  tygodni w przypad-
ku urodzenia więcej niż jednego dziecka 
podczas porodu. Kobieta uprawniona do 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
może łączyć korzystanie z niego z wyko-
nywaniem pracy u pracodawcy udziela-
jącego jej urlopu. Jest to sytuacja inna niż 
w przypadku podstawowego urlopu ma-
cierzyńskiego, w trakcie którego kobieta 
nie może pracować. W przypadku dodat-
kowego urlopu macierzyńskiego można 
podjąć pracę w wymiarze nie większym 
niż połowa pełnego czasu pracy. W takim 
przypadku dodatkowego urlopu macie-
rzyńskiego udziela się na pozostałą część 
dobowego wymiaru czasu pracy. 

Kobieta, która chce wykonywać pracę 
w trakcie dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego, musi złożyć w tej sprawie pisemny 
wniosek w terminie nie krótszym niż  dni 
przed rozpoczęciem wykonywania pracy. 
We wniosku należy wskazać wymiar czasu 
pracy oraz okres, przez który zamierza się 
łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego z wykonywaniem pracy. 
Co ważne, pracodawca nie może odmówić 
pracownikowi tego przywileju.

W roku  urlop macierzyński będzie 
wynosił odpowiednio: 

–  tygodnie w przypadku urodzenia 
jednego dziecka przy jednym porodzie;

–  tygodni w przypadku urodzenia 
dwojga dzieci przy jednym porodzie; 

–  tygodni w przypadku urodzenia 
trojga dzieci przy jednym porodzie; 

–  tygodni w przypadku urodzenia 
czworga dzieci przy jednym porodzie; 

–  tygodnie w przypadku urodze-
nia pięciorga i więcej dzieci przy jednym 
porodzie.

Od  stycznia  r. dłuższy urlop 
będzie także przysługiwał ojcom wycho-
wującym dzieci. Urlop ojcowski w  r. 
wynosił będzie  tygodnie – jest to jedno-
cześnie maksymalny wymiar tego urlopu 

i nie będzie on już wydłużany w kolejnych 
latach.

Warto wiedzieć, że pracownicy, któ-
rych dzieci urodziły się jeszcze w roku 
, mogą z urlopu ojcowskiego skorzy-
stać w  r. W takim przypadku ojco-
wie muszą zadbać o to, aby wykorzystać 
ów urlop jeszcze przed dniem, w którym 
dziecko skończy  miesięcy – wówczas 
będzie im bowiem przysługiwał dłuższy 
urlop ojcowski. Aby skorzystać z urlopu, 
należy złożyć pisemny wniosek w terminie 
nie krótszym niż  dni przed rozpoczęciem 
korzystania z części urlopu w wymiarze 
stanowiącym różnicę pomiędzy podwyż-
szonym a dotychczasowym czasem urlopu 
ojcowskiego.  

Zaległy urlop będzie 
można wykorzystać 
do końca września

S enat przegłosował poprawkę dotyczą-
cą terminu wykorzystania zaległego 
urlopu wypoczynkowego, który będzie 

teraz można wykorzystać do  września da-
nego roku. Nowe przepisy wchodzą w życie 
z początkiem  r.  

Takie zmiany przewiduje ustawa z  
września  roku o redukcji niektórych 
obowiązków obywateli i przedsiębiorców, 
która czeka obecnie na podpis prezydenta. 
Nowe prawo ma wejść w życie od  stycznia 
 roku. Zgodnie z jego przepisami szef 
będzie musiał udzielić pracownikowi zale-
głego wypoczynku do końca września, a nie 
do marca następnego roku kalendarzowe-
go. Obecnie w myśl art.  Kodeksu pracy 
urlopu niewykorzystanego w terminie należy 
udzielić najpóźniej do końca pierwszego 
kwartału następnego roku kalendarzowego.

Jeśli w bieżącym roku zaoszczędzimy 
urlop wypoczynkowy, wówczas będziemy go 
mogli wykorzystać np. w lipcu bądź sierp-
niu przyszłego roku, czyli dużo później, niż 
przewidują obecnie obowiązujące przepisy. 

Na nowych przepisach skorzystają 
zarówno pracownicy, jak i  pracodawcy. 
W ocenie Pracodawców RP wydłużenie 
tego terminu umożliwi przedsiębiorcom 
swobodne planowanie urlopów, a dodat-
kowe miesiące dadzą im szansę na odpo-
wiednie rozplanowanie wolnych dni, tak 
by urlopy nie wpłynęły znacząco na pracę 
przedsiębiorstwa. Ponadto po zmianie, firmy 
nie będą narażone na mandaty z powodu 
nieudzielania urlopu w terminie. 
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  –  STANISŁAW MACIEJEWSKI,      K.

Pochwalić kopalnię? 
To mało medialne

 XNOWY GÓRNIK: Często słyszy pan na-
rzekania na kopalnię?

STANISŁAW MACIE-
JEWSKI: Trudno powie-
dzieć, że ktoś narzeka 
na kopalnię. Wspólnie 
z KWB Konin wypraco-
waliśmy zasady współ-
pracy, dzięki którym 
na bieżąco staramy się 
rozwiązywać wszyst-
kie problemy, a mieszkańcy bezpośrednio 
bądź przez radnych zgłaszają swoje uwagi. 
Ja i przedstawiciel kopalni spotykamy się 
przynajmniej raz na dwa tygodnie, żeby 
jak najszybciej rozwiązywać sporne spra-
wy. Uważam, że nie są to narzekania. Są 
problemy i są propozycje rozwiązania tych 
problemów. 

 X Zdaniem zielonych nie ma większego 
przekleństwa dla regionu niż kopalnia 
węgla brunatnego. Kopalnia odpowiada 
za to, że pola wysychają i za to, że w jezio-
rach jest zbyt dużo wody. Jak jest mało 
wody, też jest winna kopalnia.

– Kopalnia funkcjonuje dlatego, że Pol-
ska potrzebuje energii elektrycznej. Jeżeli 
stać nasz kraj na to, żeby kupować energię 
elektryczną, można kopalnię zamknąć.

 X Gminę byłoby stać na to, żeby zamknąć 
kopalnię?

– Przez lata było tak, że w zasadzie każ-
dy, kto zdobył wykształcenie, zatrudniał się 
w kopalni. Jeszcze  lat temu w Kleczewie 
było kilka małych zakładów usługowych. Kie-
dy kopalnia radykalnie ograniczyła przyjęcia 
pracowników, nie było innego wyjścia i ludzie 
w gminie zaczęli się angażować w działalność 
gospodarczą. Powstały firmy budowlane, han-
dlowe, usługowe. Mamy wiele firm, które zaj-
mują się produkcją albo układaniem kostki 
brukowej, jednak spora część aktywności go-
spodarczej jest związana właśnie z istnieniem 
kopalni. Na przykład firmy betoniarskie i bru-
karskie mogą dobrze funkcjonować między 
innymi dzięki temu, że kopalnia wykupuje 
gospodarstwa znajdujące się na obszarze 
przyszłych odkrywek. Ludzie budują domy 
w nowym miejscu, mają pieniądze na to, aby 
zadbać o urządzenie otoczenia domu, chcą też 
mieć ładne podwórko i ogrodzenie. Ponieważ 
jest duży popyt na kute ogrodzenia, mamy 
górnictwo mocno ingeruje w przyrodę. Jednak 

potrafi także ją odtworzyć sporo zakładów 
rzemieślniczych, które się tym zajmują. 

 X Co będzie, jeżeli skończy się węgiel?
– Są dokumenty, które pozwalają kopal-

ni na eksploatację węgla z nowych odkry-
wek. Jeżeli nawet górnictwo wyjdzie z Kle-
czewa, jeszcze długo nie wyjdzie z naszego 
regionu. Zostaną natomiast firmy, które 
kooperują z górnictwem, a także zakłady 
usługowe i rzemieślnicze.

 X A jeśli ekolodzy powiedzą „stop” ?
– Kopalnia musiała spełnić wiele warun-

ków, w tym warunków ekologicznych, aby 
mogła eksploatować węgiel. Jeżeli żyjemy 
w państwie prawa, to znaczy, że nie można 
tego procesu zatrzymać nawet wtedy, gdy 
ktoś przywiąże się do drzewa.

 X Jest pan wojującym ekologiem?
– Nie. Chcę tylko, żeby wszystko było 

poprawnie. Nie wyznaję zasady, że trzeba 
się przywiązać do drzewa, aby osiągnąć 
cele ekologiczne. Nasza gmina postawiła 
na przykład na ochronę powietrza. Chcie-
liśmy, aby domy były ogrzewane przez piece 
gazowe – mieszkańcy nie używaliby węgla 
i nie paliliby w piecach opon. Politycy za-
brali nam jednak gminny fundusz ochrony 
środowiska, z którego dopłacaliśmy po  
złotych tym, którzy stawiali na ekologiczne 
źródła ciepła. Mogliśmy dofinansowywać 
nawet przydomowe wiatraki wytwarzające 
energię elektryczną. Teraz już nie możemy. 

 X Nie było protestów Greenpeace?
– Nie, to było mało medialne. Wejście 

na komin i protest przeciwko elektrow-
ni czy kopalni to jest coś – dziennikarze 
uwielbiają takie akcje. Ja natomiast uwa-
żam, że gdyby dano gminom odpowiednie 
uprawnienia i pomoc finansową, wtedy 
zrobilibyśmy dla środowiska więcej, niż 
dałoby zamknięcie np. elektrowni czy ko-
palni. Jeszcze  lat temu z komina elek-
trowni unosił się czarny dym. Teraz jest 
biały. Przemysł energetyczny się zmienia. 
Kolej zatem na zmianę stosunku, jaki mają 
do ekologii zwykli mieszkańcy. 

 XMieszkańcy żyją przy kopalni, a zda-
niem ekologów kopalnia niszczy przy-
rodę. Może ludzie biorą zły przykład 
z górnictwa? 

– Moim zdaniem kopalnia postawiła 
sobie za cel, aby stworzyć na terenach po-
górniczych takie same albo lepsze ekosys-
temy i stara się ten cel realizować, osiągając 
na tym polu niemałe sukcesy. Na terenach 
zrekultywowanych jest więcej zwierzyny 
łownej, niż było jeszcze przed rozpoczęciem 
eksploatacji odkrywek. Dzięki górnictwu 
powstały wielkie obszary niezabudowane, 
sprzyjające dzikim zwierzętom. Są u nas 
na przykład zające i kuropatwy, które w in-
nych rejonach Polski stały się rzadkością, 
są łosie i jelenie, sarny i dziki. O tym się nie 
mówi, a przecież są to fakty świadczące, że 
kopalnia potrafi oddać naturze to, co wzięła 
w użytkowanie.

 XDlaczego o tym się nie mówi?
– Nie wiem. Ja zawsze o tym mówię. 

 XDlaczego tak ciężko znaleźć jakąś po-
zytywną informację o kopalni?

– Może kopalnia nie potrafi prowadzić 
polityki informacyjnej? Faktem jest, że gór-
nictwo mocno ingeruje w przyrodę. Jednak 

potrafi także ją odtworzyć. Dba również 
o rolnictwo. Jak już mówiłem, często spo-
tykam się z przedstawicielami KWB Konin. 
Nie tak dawno powstał problem związany 
z zaburzeniami infrastruktury melioracyjnej. 
Wkrótce zacznie się usuwanie szkód. Na 
nowych obszarach kopalnia już przed eks-
ploatacją zacznie dbać o zabezpieczenie sieci 
melioracyjnej. Nawet sposób zwałowania 
nadkładu będzie inny, tak aby wszystkie cieki 
zostały ochronione albo odtworzone. Do tej 
pory kopalnia nie miała do czynienia z ta-
kimi szkodami, jednak szybko zareagowała 
i przygotowała się tak, aby w przyszłości 
straty ograniczyć do minimum. 

 X Czy to znaczy, że do kopalni tra�ają 
argumenty?

– Tak. Kierownictwo KWB Konin zdaje 
sobie sprawę z tego, że musi współpracować 
z samorządem i z mieszkańcami. Kopalnia 
nie mogłaby funkcjonować, gdyby nie miała 
akceptacji społecznej. Dlatego stara się o nią 
i sądzę, że robi to z sukcesem.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Górnictwo mocno ingeruje w przyrodę. Jednak potrafi także ją odtworzyć
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Karol Matuszak stanął na skraju 43-hekta-
rowego pola. Z dumą pokazywał zieleniącą 
się lucernę. – Na kopalnię nie powiem złego 
słowa. Dzięki niej mam dodatkowe 43 hek-
tary. Ziemia ma V klasę, ale w dobrym roku 
na urodzaj nie można narzekać – zapewnia. 

Karol Matuszak cieszy się jak dziecko, 
kiedy opowiada, co trzeba zrobić, żeby po-
kopalnianą ziemię jak najlepiej wykorzystać. 
Najważniejsze, żeby nie brakowało próchni-
cy. Jak ziemia ma próchnicę, to nawet na V 
klasie można zbierać dobre plony. Okoliczni 
gospodarze mają szczęście, bo w pobliżu jest 
kurza ferma, nie brakuje więc naturalnego 
nawozu. A to zwiększa szanse na dobre plo-
ny. – Ja uprawiam wszystko poza owsem – 
mówi Matuszak. Przez chwilę na jego twarzy 
widać smutek – opowiada, jak musiał zaorać 
 hektarów kukurydzy.  

– Dwa lata temu rok był tak suchy, że 
nic się nie urodziło – wspomina. – Za to 
lucerny można zebrać nawet cztery pokosy, 
jak na przykład w tym roku – dodaje. 

Matuszak ma -hektarowe gospodar-
stwo. Na trzynastu hektarach nie było prac 
górniczych, ale na kupionych od kopalni  
hektarach plony wcale nie są gorsze.   

Pan Karol mieszka w Genowefie, małej 
wsi pod Kleczewem. Okolica żyje przede 
wszystkim z kopalni. 

– Można pogodzić rolnictwo i wydoby-
cie węgla? – pytam.

– Można. To prawda, że kopalnia nisz-
czy pola, kiedy zaczyna eksploatację, jednak 
kiedy ją kończy, zostawia uporządkowany 
teren oraz zrekultywowaną ziemię, na której 
można prowadzić gospodarstwo. Jest też 
inna korzyść, o której rzadko się mówi – 
kopalnia odkupuje ziemię od gospodarzy za 
cenę wyższą niż wolnorynkowa. Zrekulty-
wowane tereny sprzedaje, moim zdaniem, 
po naprawdę atrakcyjnych cenach – mówi 
Matuszak.

Karol Matuszak korzysta z efektów około 
-letniej pracy naukowców, którzy opraco-
wali doskonałe metody rekultywacji ziemi. 
Kopalnia Konin jako pierwsza w branży węgla 
brunatnego zaczęła rekultywację terenów 
pogórniczych. Już  lat temu rozpoczęto 
pierwsze prace naukowo-badawcze, które 
prowadzili naukowcy z Katedry Gruntoznaw-
stwa AGH w Krakowie. Od  roku Zakład 
Środowiska Rejonów Przemysłowych PAN 
w Zabrzu uruchomił Stację Doświadczalną 
Rekultywacji Terenów Pogórniczych w Ko-
ninie kierowaną przez dra Jana Bendera. Od 
 roku prace badawcze kontynuowane są 
przez naukowców z Katedry Rekultywacji 
Akademii Rolniczej w Poznaniu pod kie-
runkiem prof. dra hab. Jana Bendera, który 
skupia wokół siebie młodych entuzjastów na-
ukowych rekultywacji. Obecnie katedra pro-
wadzi badania pod kierunkiem prof. dr hab. 
Mirosławy Gilewskiej. Prowadzone badania 
nad rekultywacją rolną i leśną doprowadziły 
do opracowania metody rekultywacji rolnej 
oraz metody obudowy biologicznej skarp 
zwałowisk. Opracowana koncepcja rekulty-
wacji „Model PAN” opiera się na założeniu, 
że rekultywacja i zagospodarowanie gruntów 
zwałowisk nie są uzależnione od procesów 
glebotwórczych, lecz odwrotnie – to procesy 
glebotwórcze i kształtująca się produktyw-
ność nowo tworzonego agrosystemu są uza-
leżnione od metod rekultywacji. Bez względu 
na to, jak bardzo naukowo to brzmi, oznacza 
jedno – kopalnia oddaje naturze i rolnikom 
znacznie lepszą ziemię, niż wzięła. 

ST

 `W tekście wykorzystałem fragment artykułu 
„Ochrona środowiska w sześćdziesięcioleciu 
Kopalni Węgla Brunatnego «Konin»” autorstwa 
prof. Zbigniewa Kasztelewicza i mgra inż. 
Arkadiusza Michalskiego. Publikacja ukazała 
się w kwartalniku „Węgiel Brunatny” (nr 4 
(53)/2005). 

Kopalnia Konin jako pierwsza w branży węgla brunatnego zaczęła 
rekultywację terenów pogórniczych. Ponad  lat temu nikt nie wiedział, 

co zrobić z nieużytkami po kopalni odkrywkowej.  
Klasyczna agronomia i gleboznawstwo były bezsilne

Dobra kopalniana ziemia

Karol Matuszak:  To prawda, że kopalnia niszczy pola, kiedy zaczyna eksploatację, jednak kiedy ją 
kończy, zostawia uporządkowany teren oraz zrekultywowaną ziemię, na której można prowadzić 
gospodarstwo

Życie po odkrywce

Kopalnia oddaje naturze 
to, co pożyczyła
KWB Konin oddaje rolnictwu zrekultywo-
waną ziemię. 

Prekursorem takiego sposobu postępo-
wania byli profesor Jan Bender i profesor 
Mirosława Gilewska, którzy wykazali, że na 
terenach pokopalnianych można, już w pro-
cesie rekultywacji, realizować dwa cele: two-
rzyć nową produktywną glebę i realizować 
„normalną” produkcję rolną bądź leśną.

Prof. Mirosława Gilewska tak wspo-
mina wizytę Amerykanów, którzy chcieli 
zobaczyć tereny zrekultywowane:  „Kie-
dyś do kopalni Konin przyjechał profesor 

zajmujący się rekultywacją wraz ze studenta-
mi z Uniwersytetu w Michigan. Jeździliśmy 
po zwałowiskach, byliśmy na zwałowisku 
wewnętrznym odkrywki Jóźwin. Profesor 
amerykański mówi: Pokazujecie nam tu-
taj tereny rolnicze, a my chcemy zobaczyć 
grunty zrekultywowane. – Właśnie na nich 
jesteście. Nie chcieli w to uwierzyć. Bo to 
była duża zwarta powierzchnia, ładnie wy-
równana i zagospodarowana, w niczym nie 
przypominała zwałowiska”.

 `Na podstawie: „Kronika 65-lecia Kopalni 
Węgla Brunatnego Konin”. 
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     Kopalnię można
oskarżać bezkarnie

WYDOBYCIE WĘGLA BRUNATNEGO 
NIE OZNACZA MORDU NA PRZYRODZIE.  

Dzięki kopalni w rejonie konińsko-turkowskim 
powstały jeziora, jakie można znaleźć tylko na Mazurach. 
W zasadzonych na zrekultywowanych terenach lasach jest 

więcej zwierzyny niż w lasach, które nie były naruszone przez 
górnictwo. Zrekultywowane pola uprawne często 

mają lepszą klasę ziemi – mówi ARKADIUSZ MICHALSKI, 
który jest odpowiedzialny za ochronę środowiska 

w KWB Konin

 XNOWY GÓRNIK: Kopalnia Konin ma fa-
talną opinię wśród ekologów. Niszczycie 
przyrodę, rujnujecie tysiące hektarów zie-
mi, odpowiadacie jednocześnie za osu-
szanie jeziora Gopło i za jego nadmierne 
nawadnianie. Inne jeziora też osuszacie 
i jednocześnie przepełniacie wodą. Jeste-
ście obrzydliwi.

ARKADIUSZ MI-
CHALSKI: Rzeczywi-
ście, w  niesprzyjają-
cych kopalni mediach 
często maluje się nas 
w  najobrzydliwszych 
barwach. Wykorzystuje 
się do tego opinie, które 
rozmijają się z rzeczywistością i z nauką. 
Mam ponoć naukową analizę wód z od-
krywki Tomisławice. Z tej analizy wynika, 
że na przykład stężenie związków żelaza 
w wodzie odprowadzanej z Tomisławic jest 
tak wielkie, że bardziej opłacałoby się nam 
odzyskiwać żelazo, niż wydobywać węgiel. 
Pod taką analizą podpisali się naukowcy 
z Wydziału Chemii Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika. Pomylili się o tysiąc razy, 
a organizacja Greenpeace wykorzystała tę 
analizę do walki z kopalnią. Na jej podstawie 
przyrodnicy z Uniwersytetu Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu zrobili z kolei analizę 
zgubnego oddziaływania na przyrodę i to 
wszystko zostało wysłane do Komisji Eu-
ropejskiej jako dowód nieprzestrzegania 
przez kopalnię Konin przepisów o ochronie 
środowiska. Te analizy stały się podstawą 
do sformułowania wniosku o zamknięcie 
odkrywki, który wpłynął między innymi do 
Komisji Europejskiej.

 XNie wystarczyło wyjaśnienie, że na-
ukowcy przesunęli przecinek o trzy miej-
sca w prawo?

– Żaden z pracowników naukowych 
nie chciał się przyznać do błędu, chociaż 
wynik był z gatunku kosmicznych –  mg 
związków żelaza i  mg manganu w litrze 
wody. Ostatecznie rzecznik prasowy UMK 
wystosował oświadczenie, że uczelnia wy-
cofuje się z takiego wyniku, jednak przeszło 
ono bez echa.

 XDlaczego? 
– Co to za informacja, że nasze wody 

nie są trujące? Żadna. To na nas, a także na 
Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Mini-
sterstwie Ochrony Środowiska spoczął obo-
wiązek udowadniania Komisji Europejskiej, 
że wyniki firmowane przez pracowników 
naukowych poważnej uczelni są gigantyczną 
bzdurą.

 XMogło dojść do tego, że odkrywka To-
misławice zostałaby zamknięta?

– Tak. Pierwsza informacja, jaka poszła 
w świat, to informacja, że z odkrywki do 

środowiska naturalnego będziemy pom-
pować roztwór rudy żelaza, w którym zgi-
nie życie. Tomisławice są przygotowane 
do eksploatacji zgodnie z najsurowszymi 
wymogami Unii Europejskiej. Moim zda-
niem mogło chodzić o zdyskredytowanie 
nie tylko przygotowań do budowy odkrywki 
Tomisławice, ale także o podważenie planów 
budowy innych odkrywek węgla brunatnego 
w Polsce. 

 X To dość spiskowa teoria.
– Logiczna, a nie spiskowa. Na poziomie 

Unii Europejskiej wypowiedziano wojnę 
dwutlenkowi węgla, bo zdaniem urzędni-
ków jest to gaz odpowiedzialny za zmianę 
klimatu, chociaż nie ma niezbitych dowo-
dów naukowych, które by to potwierdzały. 
My wydobywamy węgiel, który jest spalany 
w elektrowniach. Elektrownie emitują nato-
miast dwutlenek węgla. Jeżeli zablokuje się 
wydobycie węgla, elektrownie będą spalać 
inne paliwo. Węgiel brunatny jest najtań-
szym paliwem dla energetyki. Jeśli zostanie 
wyeliminowany, zastąpią go droższe paliwa.

 XWoli pan węgiel czy przyrodę?
– Wydobycie węgla nie oznacza mordu 

na przyrodzie. My tylko pożyczamy środo-
wisko naturalne. Po zakończonej eksploata-
cji oddajemy naturze zrekultywowany teren. 
Ochroną środowiska zajmuję się w kopalni 
Konin od ponad  lat. Przez ten czas od-
daliśmy naturze tysiące hektarów po starych 
odkrywkach. Są to tereny zmienione, ale nie 
zostawiamy po sobie krajobrazu księżyco-
wego. Na obszarach po starych odkrywkach 
rosną lasy, są zbiorniki wodne, tereny rekre-
acyjne i grunty rolnicze.

 XNa miejscu starych odkrywek są pola 
uprawne?

– Tak, i  bardzo często ziemia ma 
tam lepszą klasę niż w  czasach, kiedy 
nie było eksploatacji. W rejonie koniń-
sko-turkowskim przeważa rekultywa-
cja rolnicza. Z nadkładu zbieramy gliny 
i  iły – taka ziemia idealnie nadaje się do 

rekultywacji rolniczej. W innych zagłę-
biach węgla brunatnego przeważa piasek, 
dlatego tam powszechna jest rekultywa-
cja leśna. Ponieważ po każdej odkrywce 
zostaje lej w ziemi, jednym ze sposobów 
rekultywacji jest tworzenie zbiorników 
wodnych. Powierzchnia jezior, które po-
wstały po odkrywkach, jest pewnie większa 
niż powierzchnia wszystkich jezior na te-
renie Wielkopolski. Zostawiamy zbiorniki 
o powierzchni nawet - hektarów, 
a niedługo jeden ze zbiorników będzie 
miał  hektarów. Zbiornik -hekta-
rowy został sprzedany osobie prywatnej. 
Jest to jezioro o pojemności  milionów 
metrów sześciennych – takie jeziora są 
tylko na Mazurach. Teraz robimy zbior-
nik lubstowski. Będzie miał  hektarów 
i pojemność około  milionów metrów 
sześciennych, a głębokość maksymalna 
wyniesie  metrów. Liczymy, że przejmie 
go gmina, choć możliwa jest także sprze-
daż osobie prywatnej.

 XW  takim razie dlaczego do kopalni 
przylgnęła opinia zabójcy środowiska 
naturalnego?

– Taką markę wyrobili nam działacze 
Greenpeace, prasa i część okolicznych rol-

ników, od których nie wykupiliśmy gruntów, 
bo nie były nam potrzebne. Kopalnia bardzo 
dobrze płaci za grunty potrzebne do eks-
ploatacji węgla. Ponieważ nie wchodzimy 

Na obszarach po starych odkrywkach rosną lasy, są zbiorniki wodne, tereny rekreacyjne i grunty rolnicze

Dziennikarze potrzebują 
sensacji, dlatego widzą 
tylko cienie naszej 
działalności. 
Jak bezrefleksyjna jest 
to opinia, niech świadczy 
fakt, że czasem w prasie 
regionalnej pojawiają się 
informacje, że 
KWB Konin jest 
kopalnią węgla  
kamiennego.

Ciekawa liczba 

98 mln
m3 WODY 

pomieści zbiornik lubstowski. To sztuczne jezio-
ro, które powstaje w miejscu odkrywki Lubstów. 
Maksymalna głebokość zbiornika wyniesie 55 
metrów. Takie jeziora są tylko na Mazurach. 
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w żadne relacje z Greenpeace, jesteśmy dla 
nich celem. Dziennikarze potrzebują sensa-
cji, dlatego widzą tylko cienie naszej dzia-
łalności. Jak bezrefleksyjna jest to opinia, 
niech świadczy fakt, że czasem w prasie re-
gionalnej pojawiają się informacje, że KWB 
Konin jest kopalnią węgla kamiennego. 
Można nas oskarżać o wszystko, domagać 
się wszystkiego i nie ponosić za to żadnej 
odpowiedzialności. 

 XMógłbym domagać się od kopalni, aby 
wykonywała serię kosztownych i czaso-
chłonnych badań, aby uspokoić nawet 
urojony lęk związany z wydobyciem wę-
gla brunatnego? 

– Wbrew pozorom nie jest to takie 
trudne. Nie będę się wdawał w szczegóły, 
ale w wielu przypadkach musimy udowad-
niać, że nie jesteśmy wielbłądem. To bardzo 
kosztowne dowody. Pański koszt to koszt 
kartki papieru – jeżeli wyśle pan do kilku 
redakcji nawet absurdalne zarzuty pod na-
szym adresem, zawsze któraś zrobi z tego 
sensację. Kopalnia nie ma szans w starciu 
z pogonią za sensacją. 

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

A K T U A L N O Ś C I

     Kopalnię można
oskarżać bezkarnie
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 XNOWY GÓRNIK: Pochodzi pan z Kleczewa?
EUGENIUSZ KACZ-

MAREK: Tak. Wychowa-
łem się w miejscu, gdzie 
kopalnia, elektrownia 
i huta aluminium two-
rzyły pozytywny obraz 
wśród mieszkańców. 
Praktycznie z  każdej 
rodziny ktoś pracował 
w kopalni, elektrowni albo hucie. 

 X Czy to znaczy, że nie nienawidzi pan 
kopalni i elektrowni?

– Wręcz przeciwnie, ja się utożsamiam 
z tymi zakładami pracy, a najbardziej chyba 
z kopalnią. Pracuję w samorządzie i wiem, 
jakie są możliwości budżetu dzięki podat-
kom z KWB Konin.

 XWyobraża pan sobie gminę Kleczew 
bez kopalni?

– Nie. Kiedy się urodziłem, kopalnia 
już była. Moje pokolenie nie ma wyboru. 

Samorząd też nie ma wyboru, bo funkcjo-
nujemy od  lat. Wybór mają na przykład 
mieszkańcy z okolic Gubina, gdzie KWB 
Konin chciała wydobywać węgiel. Przyjeż-
dżali do nas mieszkańcy i samorządowcy 
z tamtego rejonu i pytali o ewentualne za-
grożenia oraz korzyści.

 X Co pan im radził?
– Radziłem, aby zgodzili się na 

odkrywkę.

 XMilczał pan o zagrożeniach?
– Nie, mówiłem o  trudnościach – 

o tym, że odkrywka zmienia życie wielu 
ludzi, a także o tym, że jest uciążliwa. Ale 
ostateczny bilans zysków i strat pokazuje, że 
przeważają zyski. Tam są zasoby węgla na 
 lat. Mieć przez  lat taki zakład pracy, 
to wielkie przyspieszenie dla gminy. Ja ra-
dziłem kolegom z Gubina, aby zgodzili się 
na kopalnię węgla brunatnego.

 XW Kleczewie też było przyspieszenie?

– Przez pewien czas mieliśmy niemal 
kosmiczne przyspieszenie w inwestycjach. 
Na przykład budowa  kilometrów dro-
gi w ciągu  lat czy telefonizacja, którą po 
zmianach ustrojowych przeprowadziliśmy 
w ciągu kilku miesięcy. Są też miejsca pracy, 
a z kopalnią kooperują lokalne firmy.

 X Greenpeace widzi w KWB Konin mor-
dercę natury. Im nie spodobałyby się pań-
skie wypowiedzi. 

– Byłem na kilku konferencjach orga-
nizowanych przez ekologów. My, pracow-
nicy samorządu, uznajemy część ich racji, 
zdajemy sobie jednak sprawę, że nie da się 
rozwiązać wszystkich problemów od razu. 
Pamiętam jedną z konferencji Greenpeace, 
na której organizatorzy korzystali z ener-
gii wiatrowej. Minęły może dwa lata i na 
poeksploatacyjnych terenach KWB Konin 
stoją dziś wiatraki. Powstała farma wiatrowa. 
Moim zdaniem kopalnia Konin potrafi więc 
pogodzić eksploatację złóż węgla z ekologią. 

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI 

R  EUGENIUSZEM KACZMARKIEM –  .   
  

Da się pogodzić węgiel z ekologią

Wielu ludziom górnic-
two odkrywkowe ko-
jarzy się tylko z gigan-
tyczną dziurą w ziemi. 
To jednak tylko jeden 
aspekt wydobywania 
kopalin, który wiąże 
się z przekształceniem 
terenów. Ale to jest trochę tak jak z opera-
cjami plastycznymi – najpierw musi trochę 
boleć, żeby było pięknie.

Jeżeli eksploatacja górnicza jest dobrze 
zaprojektowana i prowadzona, to jej koń-
cowe efekty mogą zwiększać atrakcyjność 
otoczenia. Na terenach eksploatowanych 
kiedyś przez KWB Bełchatów powstały wy-
ciągi narciarskie i tory saneczkowe. Nad 

zbiornikami utworzonymi przez kopalnie 
Adamów czy Konin zbudowano ośrodki 
rekreacyjno-sportowe z plażami i domkami 
letniskowymi. Górnictwo potrafi współ-
pracować z lokalnymi społecznościami. Po 
zakończeniu wydobycia kopalin możliwości 
rekultywacji terenów są różne i zależą od 
stanu gruntu i potrzeb danej gminy. Pol-
skie górnictwo ma wiele sukcesów w tym 
zakresie. 

W latach - zrekultywowano 
ogółem , tys. ha gruntów, z czego  proc. 
przypadło na górnictwo węgla brunatnego. 
Te procesy geotechniczne są trudne, czaso-
chłonne i kosztowne. Kiedy jednak człowiek 
ingeruje w naturę, to trzeba powstałe szkody 
naprawić. Niejednokrotnie działalność gór-
nictwa węgla brunatnego oraz rekultywacja 

i rewitalizacja terenów pogórniczych prowa-
dzą do lepszej struktury gleb niż przed rozpo-
częciem eksploatacji, a na odzyskane tereny 
powraca gospodarka rolna. Jednym z kierun-
ków rekultywacji jest także wzbogacanie ob-
szarów leśnych. Na terenach pokopalnianych 
lokowane są farmy wiatrowe, składowiska 
odpadów komunalnych lub przemysłowych 
czy różne zakłady przemysłowe, a to oznacza, 
że gmina nie musi na te cele przeznaczać 
nowych obszarów. Obiekty sportowe i re-
kreacyjne, które są formą zagospodarowania 
dawnych górniczych zwałowisk, wzbogacają 
krajobraz i przyczyniają się do podniesienia 
atrakcyjności gminy. Korzyści z górnictwa 
to zatem nie tylko wpływy finansowe do lo-
kalnych budżetów.

 �

PIOTR WOJTACHA, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego

Najpierw musi boleć, żeby było pięknie

Na obszarach po starych odkrywkach rosną lasy, są zbiorniki wodne, tereny rekreacyjne i grunty rolnicze
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W dniach 21–25 sierpnia bieżącego roku 
odbył się we Francji jeden z najbardziej pre-
stiżowych wyścigów kolarskich – Paryż–
Brest–Paryż. Warto od razu powiedzieć, że 
ów maraton jest najstarszą tego typu im-
prezą na świecie – jego historia sięga 1891 
roku. W tegorocznej edycji wzięło udział 
5330 zawodników z całego świata. Także 
Polska miała swoją skromną reprezentację 
– w maratonie uczestniczyło 20 naszych ro-
daków. Wśród nich był Andrzej Włodarczyk, 
wodzisławianin, jedyny Ślązak w długolet-
niej historii tej niezwykłej imprezy. 

Jak wyjaśnia Andrzej Włodarczyk, po-
mysł wzięcia udziału w Paryż–Brest–Paryż 
zrodził się w ubiegłym roku. – Od dłuższe-
go czasu obracam się w kolarskim światku. 
Podczas jednego z krajowych wyścigów 
spotkałem ludzi, którzy organizują w Pol-
sce tzw. brevety, czyli kwalifikacje do tego 
słynnego maratonu – mówi. Warunkiem 
wzięcia w nim udziału było przejechanie 
w odpowiednim czasie konkretnych dystan-
sów. Odległości te wynosiły kolejno , 
,  i  kilometrów – dwa pierwsze 
Andrzej Włodarczyk pokonał w kwietniu, 
dwa kolejne w  maju tego roku. Wyniki 
kwalifikacji wysyłane były do Paryża, gdzie 
każdej z osób, która uzyskała poprawny 
czas, przyznawano numer homologacyjny 
uprawniający do startu w wyścigu. 

JAK GÓRNIK 
ZOSTAŁ KOLARZEM

Andrzej Włodarczyk pracuje w KWK 
Borynia jako maszynista podziemnych loko-
motyw. Z kopalnią związany jest od  lat i – 
jak wyznaje – prawdopodobnie w tym roku 
ze względu na wiek przejdzie na emeryturę. 

Jak to się jednak stało, że skromny i nie-
pozorny górnik doszedł do tego, że dziś jako 
jedyny reprezentuje Śląsk w najstarszym na 
świecie maratonie rowerowym? Jak przyzna-
je, kolarstwem zajął się relatywnie wcale nie 
tak dawno, bo około  lat temu. – Na po-
czątku interesowała mnie wyłącznie turysty-
ka rowerowa – mówi Andrzej Włodarczyk. 
– Za namową przyjaciół wstąpiłem zatem 
do klubu „Sokół” w Radlinie, do którego 
należę po dziś dzień. W ramach wycieczek 
rowerowych organizowanych przez klub 
miałem okazję zobaczyć ciekawe zakątki na-
szego kraju. Zwiedzaliśmy parki narodowe, 
rezerwaty przyrody, a także obiekty sakralne 
i zamki. Z początku nie miałem żadnych za-
pędów, by brać udział w maratonach. Mogę 

więc powiedzieć, że wszystko zaczęło się 
od turystyki rowerowej – wspomina. Pan 
Andrzej przyznaje jednak, iż trudno mu 
wyjaśnić, jak właściwie do tego doszło, że 
niepostrzeżenie kolarstwo stało się pasją 
jego życia. – Wcześniej nie uprawiałem 
żadnego sportu. Kiedy odbywałem swoje 
pierwsze wycieczki rowerowe, chodziło mi 
oczywiście i o to, by być aktywnym. Ale 
w gruncie rzeczy ta pasja pojawiła się nagle 
i zupełnie niespodziewanie – mówi. 

Z czasem stało się jasne, że turystyka 
rowerowa była jedynie wstępem do tego, 
co okazało się właściwym upodobaniem 
pana Andrzeja – potrzeba nowych wyzwań 
kazała mu bowiem spróbować swoich sił 
w wyścigach rowerowych. Początkowo były 
to niewielkie dystanse w granicach – 
kilometrów, później coraz większe (– 
km), wreszcie – maratony długodystansowe. 
Swój rekordowy dystans Andrzej Włodar-
czyk pokonał niedawno we Francji. 

WIELKI MARATON

Trasa maratonu Paryż–Brest–Paryż 
wiedzie ze stolicy Francji do położonego na 
zachodzie kraju Brestu i z powrotem do Pa-
ryża. Są to zatem dwa ok. -kilometrowe 
dystanse, razem jakieś  kilometrów. Do 
Paryża pan Andrzej dotarł samochodem. Na 
miejscu przesiadł się na rower i  sierpnia 

wyruszył ustaloną przez organizatorów trasą 
na zachód Francji. Każdy uczestnik marato-
nu musiał wcześniej wybrać jeden z trzech 
limitów czasowych. – Do wyboru było , 
 lub  godzin – wyjaśnia Andrzej Wło-
darczyk. – Ze względu na to, że trasa była 
mi kompletnie nieznana, postąpiłem zacho-
wawczo i wybrałem ten najdłuższy, -go-
dzinny limit. Dystans pokonałem jednak, 
licząc postoje, w czasie  godzin i  minut.

Jak wyglądał sam maraton? Co  mi-
nut puszczane były kolejne grupy starto-
we w liczbie  osób. Na początku trasa 
wiodła ulicami Paryża, gdzie drogi były 
pozamykane – na tym odcinku uczestni-
ków prowadziły motocykle, które dopiero 
za miastem usuwały się z drogi. Szlak mara-
tonu poprowadzony był, jak mówi Andrzej 
Włodarczyk, bocznymi ulicami o małym 
natężeniu ruchu. Średnio co  kilometrów 
na trasie usytuowane były punkty kontro-
lne, gdzie zawodnicy mogli coś zjeść oraz 
uzupełnić płyny. Kiedy już trochę odpoczęli 
i byli w stanie oszacować siły, podejmowali 
decyzję, czy robić dłuższą przerwę, czy też 
jechać dalej. – Takie odpoczynki trwały 
średnio od  minut do  godzin, ale raczej 
nie było mowy o śnie. Co najwyżej można 
było na chwilę zmrużyć oko – stwierdza pan 
Andrzej, chwaląc przy tym organizatorów 
maratonu za koordynację całego przedsię-
wzięcia: – Wszystko było doskonale zor-
ganizowane, poczynając od jakości dróg, 
którymi wiodła trasa PBP, a na zaopatrzeniu 
bufetów na punktach kontrolnych kończąc 
– każdy zawodnik dostawał swój przydział 
bez konieczności stania w długiej kolejce. 

Tym, co pan Andrzej zapamiętał naj-
bardziej, była jednak znakomita atmosfera, 
jaka panowała podczas wyścigu. Jak mówi, 
stwierdzenie to dotyczy zarówno kibiców, 
jak i innych uczestników PBP. – Wszyscy 
zawodnicy darzyli siebie nawzajem ogrom-
nym szacunkiem, to się czuło. Kiedy jeden 
z uczestników przechodził gdzieś obok, inni 
go pozdrawiali, co było bardzo miłe. Kibice 
byli natomiast wprost niesamowici. Nie tylko 
nas dopingowali i podtrzymywali na duchu, 
byli wśród nich bowiem i tacy, którzy spędzali 
przy trasie nawet całą noc, biorąc niejako 
udział w maratonie wespół z zawodnikami. 

Można zatem powiedzieć, że pomiędzy ki-
bicami a uczestnikami tworzyła się pewna 
więź, wspólnota – podkreśla pan Andrzej. 

SPORT UCZY POKORY

Choć Andrzej Włodarczyk może o so-
bie z dumą powiedzieć, że jest pierwszym 
Ślązakiem, który zapisał się w historii naj-
starszego maratonu rowerowego na świecie, 
nie przestaje być szalenie skromnym czło-
wiekiem, który twierdzi, że biorąc udział 
w jakiejkolwiek imprezie kolarskiej, nie 
stawia na rywalizację, lecz chce po prostu 
przejechać konkretny dystans w odpowied-
nim czasie, nic więcej. Jak przyznaje, także 
w przyszłym roku ma zamiar startować 
w PBP. Ranga i prestiż zawodów nie mają 
dlań jednak większego znaczenia – z takim 
samym zaangażowaniem mówi zarówno 
o planach uczestniczenia we francuskim 
maratonie, jak i  chęci wzięcia udziału 
w przyszłorocznej edycji organizowanego 
w Polsce Bałtyk–Bieszczady Tour. 

Sportowa pasja pana Andrzeja ma także 
swój drugi wymiar – od dwóch lat wodzisła-
wianin organizuje w Radlinie -godzinny 
Śląski Maraton Rowerowy. – Rywalizacja 
odbywa się na czterech dystansach: , , 
 i  kilometrów. Na maraton zjeżdża-
ją amatorzy kolarstwa z całej Polski, także 
wielu moich kolegów, z którymi spotykam 
się w różnych częściach kraju przy okazji 
rozmaitych zawodów – tłumaczy.

Na koniec pytam jeszcze, czy nie obawia 
się, że za którymś razem może nie podołać 
danemu dystansowi. W odpowiedzi sły-
szę, że każdy maraton jest swego rodzaju 
zmaganiem się z samym sobą, ze swoimi 
ograniczeniami i  słabościami: – Trzeba 
rozłożyć siły i odpowiednio się przed wy-
ścigiem odżywiać, żeby organizm się nie 
„zatarł”, jak się mówi w żargonie kolarskim. 
Wszystko to wymaga zatem ogromnej dys-
cypliny wewnętrznej. Oczywiście, zawsze 
jest ryzyko, że zdarzy się coś niespodzie-
wanego – zawieść może rower, może dojść 
do kontuzji – ale wtedy należy się z tym 
pogodzić, w końcu nawet najlepsi czasem 
przegrywają. Sport uczy pokory – mówi 
Andrzej Włodarczyk.

MACIEJ RZEPECKI

A W,    B,   Ś,    
     

Maratończyk

Podczas maratonu panowała wspaniała atmosfera

Dla Andrzeja Włodarczyka (drugi od prawej) rywalizacja nie ma większego znaczenia. – Biorąc udział w wyścigu, chcę po prostu przejechać dany dystans 
w odpowiednim czasie, nic więcej – mówi
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„WK K EOFAS” – tyle zostało po napisie na 
budynku sortowni dawnej kopalni Kle-
ofas w katowickim Załężu. Ten brak liter to 
w pewnym sensie symbol. Jak Załęże radzi 
sobie obecnie ze zmianami, które są konse-
kwencją likwidacji kopalni?

„Załęże” jako nazwa miejscowa poja-
wia się na mapie Polski 
dość często. Katowic-
kie Załęże jest jednak 
pod wieloma względa-
mi szczególne – jest to 
bowiem jedna z najstar-
szych dzielnic miasta, 
ale także jedna z naj-
biedniejszych. Załęże 
powstało jako wieś już w XIII wieku. Do 
najpoważniejszych w skutkach zmian doszło 
tu wszelako w  roku wraz z ogłosze-
niem upadłości Huty Baildon. Kolejny cios 
przyszedł w roku , kiedy wydobycie 
zakończyła kopalnia Kleofas, a wraz z nią 
była KWK Gottwald. Pamięć o tych zakła-
dach będzie co najmniej tak długa, jak spo-
wodowane ich zamknięciem bezrobocie.

ZAŁĘŻE WCZORAJ

Nazwa „Załęże” pochodzi od okre-
ślenia obszaru za łęgiem, a zatem miejsca 
wilgotnego i podmokłego, które znajduje 
się w pobliżu rzek lub zbiorników wodnych. 
Szczególnie intensywny rozwój tej liczącej 
ponad  lat dzielnicy Katowic rozpoczął 
się wraz z powstaniem w  roku na tym 
terenie kopalni Charlotte (w owym czasie 
dzielnicę zamieszkiwało zaledwie ok.  
osób). W  r. rozpoczęła działalność 
huta szkła, a trzy lata później Huta Baildon. 
Kleofas, który stał się z czasem nieformal-
nym centrum Załęża, rozpoczął wydobycie 
w  r. Warto także powiedzieć kilka słów 
o parafii pod wezwaniem św. Józefa, która 
jest obecnie siedzibą dekanatu Katowice-
-Załęże (dekanat to jednostka organizacyj-
na kościołów katolickich i prawosławnych, 
która zrzesza od kilku do kilkunastu parafii). 
Powstała ona w  roku, a jej nazwa ma 
związek z pożarem w kopalni Kleofas, w wy-
niku którego  górników poniosło śmierć. 
Patronem nowego kościoła ustanowiono św. 
Józefa, patrona dobrej śmierci, a powstanie 
parafii miało charakter wotywny. 

W  roku założony został klub Spor-
tverein Zalenze, obecnie funkcjonujący jako 
 Kleofas Katowice. Po plebiscycie, który 
przeprowadzono w  roku, Załęże miało 
się stać częścią Niemiec, jednak w wyniku 
III powstania śląskiego dzielnica wcielona 
została do Polski. Dla zilustrowania zmian, 
jakie zaszły od tamtego czasu na tym terenie, 
kilka liczb: w  r. Załęże zamieszkiwało 
ponad  tys. ludzi, obecnie – ok. , tys. 
W granicach Katowic dzielnica znajduje się 
od  roku.

ZAŁĘŻE I GÓRNICTWO DZIŚ

Choć Kleofas nie istnieje od  roku, 
pozostaje bez wątpienia najbardziej roz-
poznawalnym symbolem dzielnicy. Taką 
samą nazwę jak dawny zakład wydobywczy 
nosi wszak wspomniany już klub sporto-
wy, a także koło nr  Polskiego Związku 
Wędkarskiego oraz lokalna spółdzielnia 

mieszkaniowa. Jednak ostatnia ze wspo-
mnianych instytucji już wkrótce zmieni swą 
nazwę – stanie się to w związku z połącze-
niem podobnych spółek zarządzających ko-
palnianymi nieruchomościami na terenie 
Katowic i Chorzowa. 

Tradycja górnicza, a przynajmniej tra-
dycja Kleofasa, jest w pewnym sensie cią-
gle żywa, a to za sprawą sekcji bokserskiej 
tutejszego klubu. – Każdy w Katowicach 
i w Polsce zna nazwę naszego klubu. Ta 
nazwa budzi respekt, więc nie może być 
mowy o jej zmianie – mówi Damian Kuźma, 
prezes  Kleofas Katowice, podkreślając 
związki klubu z kopalnią. – Wielu naszych 
klubowiczów było górnikami – przed połu-
dniem pracowali, a po południu przychodzili 
na treningi. Wielu z nich mieszkało także 
w Załężu. 

W  roku KWK Kleofas przestała 
wydobywać węgiel, a rok później na tere-
nie byłej kopalni Gottwald, która od  
r. również nosiła nazwę Kleofas, powstało 
największe centrum handlowe na Śląsku – 
Silesia City Center. Jaki miało to wszystko 
wpływ na Załęże? – Bardziej odczuwalna 
różnica spowodowana była transformacją 
ustrojową, kiedy przestano zatrudniać no-
wych pracowników, a starych zwalniano. 
Z początku nie było nawet wiadomo, co 
się dzieje – wspomina Irosław Butowicz, 
wiceprezes zarządu  Kleofas i były pra-
cownik kopalni. – Ostatnia roboczodniówka 
fedrunkowa miała miejsce  listopada  
roku, ale do tego dnia kopalnia dobrze się 
przygotowała. To już nie było dla nikogo 
zaskoczeniem.

Pierwsza dekada dwudziestego pierw-
szego wieku była dla wielu mieszkających 

w Załężu rodzin trudnym okresem. Tę rze-
czywistość doskonale zna Andrzej Łuka-
siewicz, dyrektor Młodzieżowego Domu 
Kultury w Załężu. Jak wspomina, były takie 
rodziny, w których mąż pracował w kopalni, 
a żona w Hucie Baildon i zdarzało się, że 
w przeciągu kilku lub kilkunastu miesię-
cy oboje zostawali bez pracy. Między in-
nymi z tego powodu dzielnica tak bardzo 
w ostatnich latach zubożała, co wiąże się 
z niszczeniem, a w niektórych przypadkach 
wręcz rozkradaniem pozostałości po kopal-
niach. – Klasycznym przykładem na to, że 
po upadku kopalni powstają złomownie, jest 
KWK Katowice. Po jej zamknięciu zaginęła 
bezpowrotnie olbrzymia liczba rzeczy, któ-
re są teraz nie do odtworzenia. Trzeba się 
zatroszczyć o naszą dawną kopalnią, bo jak 
tak dalej pójdzie, to pewnego dnia zostanie 
po niej tylko zdjęcie – mówi Łukasiewicz. 

ZAŁĘŻE JUTRO

– Ciągle mieszka tu bardzo wielu gór-
ników oraz ludzi, którzy mieli lub mają ko-
goś, kto jest związany z kopalnią. Myślę, 
że jeszcze przez długi czas Załęże będzie 
się kojarzyło z górnictwem – mówi Irosław 
Butowicz. Czasem związki z tutejszą ko-
palnią sięgają nawet poza granice naszego 
kraju. Dyrektor załęskiego MDK przyznaje 
natomiast, że wielu byłych górników na fali 
emigracji zarobkowej wyjechało do Hiszpa-
nii, by pracować przy budowie tamtejszych 
tuneli. Jak twierdzi, Załęże to dzielnica gór-
niczo-hutnicza, co jest widoczne, bo górnicy 
czasem się spotykają, mają także wspólne 
wyjazdy. Oni tu są. Pamięć o kopalni jest 
ciągle żywa i trzeba coś zrobić, żeby ci, któ-
rzy pamiętają górniczą przeszłość Załęża, 

chcieli o niej opowiedzieć. Problem jednak 
w tym, że nie chcą – próby skontaktowania 
się z byłymi górnikami Kleofasa, którzy mo-
gliby podzielić się swoimi wspomnieniami 
o przeszłości dzielnicy, zakończyły się, nie-
stety, fiaskiem.

Rzeczywistość Załęża przypomina tę, 
która jest udziałem innych podobnych dziel-
nic i miast, które w wyniku transformacji 
ustrojowej straciły swe zakłady pracy. Bez-
robocie i bieda są tu często spotykanymi 
zjawiskami. Zdarza się jednak, że tereny 
pokopalniane służą pod budowę nowych 
miejsc pracy albo przynajmniej upiększają 
okolicę. Na obszarze KWK Niwka-Modrze-
jów w Sosnowcu powstaje Park Naukowo-
-Technologiczny, była kopalnia Gottwald 
to obecnie Silesia City Center, a  KWK 
Katowice zmienia się w przyszłą siedzibę 
Muzeum Śląskiego. Jakie są natomiast pla-
ny zagospodarowania obszaru po kopalni 
Kleofas? Obecnie ok. / jej nieruchomości 
i ruchomości jest w dyspozycji Spółki Re-
strukturyzacji Kopalń SA (przetargi na ich 
sprzedaż, które ogłaszano, nie spotkały się 
niestety z zainteresowaniem), zaś pozosta-
ła część należy do Katowickiego Holdingu 
Węglowego, ostatniego właściciela Kleofa-
sa, a ten na razie nie planuje tam żadnych 
prac. Część pozostałych budynków została 
jednak wpisana do rejestru zabytków, jest 
więc szansa, że nie ulegną one całkowite-
mu zniszczeniu. W końcu chyba nikt odpo-
wiedzialny by nie chciał, aby pokopalniana 
pamiątka w postaci wielkogabarytowego 
napisu „KWK KLEOFAS” przekształciła 
się z czasem w grupę przypadkowych liter 
o trudnej do zinterpretowania treści.

PAWEŁ KMIECIK

Choć opowieści o dzielnicach, dla których pobliskie kopalnie stanowiły niegdyś centrum 
świata, są liczne, to każda z nich jest na swój sposób wyjątkowa.  

Tym razem odwiedziliśmy Załęże

Oni tu są

W 2004 roku KWK Kleofas przestała wydobywać węgiel
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Rozentuzjazmowali się kibice krakowskiej 
Wisły i warszawskiej Legii po zwycięstwach 
swoich drużyn w trzeciej kolejce Ligi Euro-
pejskiej. Wisła pokonała u siebie angielski 
Fulham :, a Legia ograła na wyjeździe Rapid 
Bukareszt. Bezkrytyczni i troszkę bełkotliwi 
komentatorzy telewizyjni, a także niektórzy 
dziennikarze prasowi uznali oba spotkania za 
wielkie sukcesy naszych drużyn, stwierdzając 
przy okazji, że oba zespoły nadal mają real-
ne szanse na wyjście ze swych grup. Dzień 
wcześniej oglądałem rozgrywany w ramach 
Ligi Mistrzów mecz pomiędzy Olympiako-
sem Pireus a Borussią Dortmund. I o tym 
spotkaniu można powiedzieć, że stało na 
dobrym poziomie. Porównując mecz w Ate-
nach ze spotkaniem Wisła–Fulham, można 
natomiast powiedzieć tylko jedno – przepaść 
w umiejętnościach zawodników i klasie tych 
drużyn widać gołym okiem. Ta przepaść doty-
czy oczywiście drużyny Wisły. Zwycięstwem 
mistrza Polski nad zespołem, który zajmuje 
obecnie . miejsce w angielskiej ekstraklasie, 
nie należy się zbytnio podniecać.

Wisła miała nieco ułatwione zadanie – 
po wykluczeniu zawodnika angielskiej dru-
żyny przez blisko trzy czwarte meczu grała 
bowiem w przewadze. Niestety – gracze 
z Krakowa nie potrafili tej przewagi wyko-
rzystać. Nie było w ich grze widać jakiegoś 
wyraźnego zamysłu taktycznego. Było to 
słabiuteńkie widowisko, w którym drużyna 
Fulham nastawiła się na remis.

Grający w Wiśle obcokrajowcy po raz 
kolejny pokazali mizerny futbol. Udowod-
nili, że nie potrafią lepiej i skuteczniej grać, 
włożyć więcej wysiłku i  zaangażowanie 
w takie spotkania. Patrząc na nich, ma się 
wrażenie, że nie zależy im na zwycięstwach. 
Mają przecież podpisane niezłe kontrakty 
i chcą dotrwać w zdrowiu do ich zakoń-
czenia. I dlatego nie należy oczekiwać od 
Wisły awansu do gier pucharowych. W koń-
cu drużynę z Krakowa czekają jeszcze dwa 
wyjazdowe mecze – z Odense BK, który 
wygrał w Krakowie :, i z Fulham. Ale także 
u siebie nie będzie Wiśle lekko. W Krakowie 
czeka ją przecież konfrontacja z holender-
skim Twente, które w pierwszym meczu 
pokonało krakowski zespół :. Lepiej od-
paść w eliminacjach, niż kompromitować 
się w dalszej fazie rozgrywek.

Od Wisły nie należy oczekiwać dobrych 
wyników w spotkaniach z zagranicznymi 
przeciwnikami, skoro nawet w polskiej eks-
traklasie prezentuje się mizernie. Ostatnio wy-
grywa ligowe mecze jedynie dzięki decyzjom 
sędziów. W meczu z Jagiellonią bramkarz 
zespołu z Białegostoku został staranowany 
i wepchnięty do bramki razem z piłką przez 
zawodnika Wisły. Sędzia, zamiast odgwizdać 
faul na bramkarzu, uznał gola dla krakowian. 
Był to ewidentny błąd arbitra, który po tym 
spotkaniu został na kilka kolejek odsunięty od 
prowadzenia spotkań naszej ekstraklasy. Kara 
jest, ale cóż po niej zawodnikom i sympaty-
kom Jagiellonii? Dodajmy, że sędzia, o którym 
mowa, ma uprawnienia międzynarodowe… 
Także w meczu z ŁKS-em Łódź sędzia po-
mógł drużynie Wisły, nie uznając gola zdoby-
tego przez zawodnika ŁKS-u. Ponoć dopatrzył 
się spalonego, o którym – jak twierdzą niemal 
wszyscy obserwatorzy tego pojedynku – nie 
mogło być mowy.

Przy tej okazji dodam, że poziom sę-
dziowania w naszej ekstraklasie jest wy-
jątkowo mizerny. Coraz więcej słyszy się 
głosów, że nasi sędziowie sobie nie radzą. 
Po prostu nie czują futbolu i mają duże trud-
ności w ocenie sytuacji na boisku.

Aby nieco zrównoważyć ocenę naszego 
futbolu, należy powiedzieć kilka ciepłych 
słów o  Legii Warszawa. Zwycięstwo na 
wyjeździe to naprawdę duży sukces. Trze-
ba przyznać, że zawodnicy Legii w meczu 
z Rapidem Bukareszt pokazali futbol bardzo 
rozumny. Grali uważnie w obronie i uzyskali 
przewagę w środku boiska, co pozwoliło im 
organizować groźne akcje. Po tej wygranej 
Legia ma realne szanse na wyjście z grupy 
– wystarczy zwyciężyć w rewanżowym spo-
tkaniu z Rapidem. Ale są jeszcze konfronta-
cje z PSV Eindhoven (u siebie) i wyjazdowy 
mecz z Hapoelem Tel Awiw.

W drużynie Legii, co chcę szczególnie 
podkreślić, coraz lepiej radzą sobie wycho-
wankowie tego klubu. Mam na myśli m.in. 
Rybusa i Gola, którzy pewnie zadomowili 
się w podstawowym składzie zespołu. Ale 
nie tylko oni. W ostatnim meczu ligowym 
z Widzewem Łódź w drużynie Legii wystąpili 
jeszcze nastolatkowie – -letni Michał Żyro 
i -letni Rafał Wolski. Obaj zdobyli po jednej 
bramce i w efekcie Legia wygrała :. Skąd 
oni się wzięli? Otóż  lat temu, kiedy w Legię 
zainwestował Mariusz Walter i koncern ITI, 
powołano do życia Akademię Piłkarską, która 
stała się oczkiem w głowie szefostwa klubu. 
Dużą i pozytywną rolę odegrał w tym przed-
sięwzięciu trener Jan Urban, który wspólnie 
z Mirosławem Trzeciakiem opracował pro-
gram szkoleniowy na wzór hiszpański. Dodaj-
my, że Jan Urban, przebywając w Hiszpanii, 
zajmował się właśnie szkoleniem młodzieży. 
Do akademii ściągnięto wielu młodych chłop-
ców, a nawet dzieci i zaczęto systematyczne 
szkolenie. Dzięki temu Legia ma dziś ciekawe 
zaplecze składające się z wielu obiecujących 
młodych zawodników. Dyrektor sportowy 
Legii Marek Jóźwiak wymienia m.in. nazwi-
ska Daniela Łukasika i Michała Efira. 

Działacze Legii zaczęli szkolić młodzież 
w oparciu o sensowny program. Pozytywne 
efekty już widać. Dlatego należy być spo-
kojnym o przyszłość warszawskiej drużyny. 
W stołecznym klubie postawiono na wycho-
wanie własnych piłkarzy. Co prawda, w pierw-
szej drużynie grają zagraniczni zawodnicy, jest 
ich jednak zdecydowanie mniej niż trzy lata 
temu i mniej niż na przykład w Wiśle Kraków, 
gdzie szkolenie młodzieży prawdziwie kuleje.

Nadzieja zatem w piłkarskich szkół-
kach. Tylko poprzez takie działania można 
wprowadzić polski futbol do europejskiej 
czołówki. Na szczęście na tym polu dzieje 
się coraz więcej. Ostatnio szkółkę piłkar-
ską powołał trener Andrzej Strejlau. Także 
w Łodzi jest Szkoła Mistrzostwa Sportowego 
o futbolowym profilu, niestety mało słychać 
o zawodnikach, którzy ją ukończyli. Wzorem 
Legii winny iść wszystkie nasze kluby. 

Przed laty dobrze działał klub Gwarek 
przy Technikum Górniczym w Zabrzu. Jesz-
cze wcześniej słynna była szkółka futbolowa 
w Chorzowie, którą prowadził nauczyciel 
wychowania fizycznego pan Murgot. Wyszło 
z tej szkółki wielu dobrych zawodników, 
m.in. Musiałek, Wilczek czy Piechniczek. 

Uważam, że w każdym z naszych wo-
jewództw pod patronatem i  nadzorem 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej powinna 
funkcjonować co najmniej jedna taka szkół-
ka piłkarska. Bo nie jest prawdą, że brakuje 
u nas uzdolnionych młodych chłopców, 
wręcz przeciwnie. Trzeba ich tylko objąć 
systematycznym szkoleniem opartym na 
rozumnym programie. Bo ściąganie prze-
ciętnych zawodników z zagranicy to droga 
do nikąd.

 HENRYK MARZEC

Anna była ciepłą, uśmiechniętą i otwartą kobietą. Nigdy nie miała wrogów, za to 
zawsze znajdowała czas dla bliskich jej osób i była gotowa wysłuchać każdego. Z Zuzką 
nie miała jednak bezpośredniego kontaktu, odkąd ta tuż po skończonym licencjacie wy-
jechała do Amsterdamu. Studencki romans Zuzy przeksztacił się, wbrew powszechnym 
przypuszczeniom, w wieloletni i szczęśliwy związek, a z czasem w zgodne małżeństwo. 
Trudno się zatem dziwić, że wizyty Zuzy w kraju stawały się coraz rzadsze, a gdy pojawiły 
się dzieci, odwiedzała już jedynie rodziców i to zazwyczaj w okresie świątecznym, nie 
mając przy tym zbyt wiele czasu na spotkania z dawnymi znajomymi.

Nie zmieniło to jednak faktu, że przez wszystkie te lata przyjaciółki kilka razy w ty-
godniu mailowały do siebie, informując się nawzajem o wszyskich ważnych sprawach, 
wymieniając sekretami, zdjęciami i filmami. Przez ten czas, dzięki stałemu kontaktowi, 
Zuza nie czuła wielkich wyrzutów sumienia, że nie było jej przy przyjaciółce w trudnych 
chwilach. Anna nigdy nie wyszła za mąż, nie miała także dzieci. Wśród znajomych krążyła 
opinia, że była zbyt dobra, a w dodatku zawsze trafiała na facetów z przerośniętym ego, 
którzy bezwzględnie wykorzystywali jej łatwowierność i dobre serce. Jedynym wielkim 
marzeniem Anny od czasu skończenia studiów była własna szkoła językowa. Pracowała 
na nią latami, imając się różnych zajęć i odkładając pieniądze. Długo planowała, jak 
wszystko ma wyglądać, i skrupulatnie kompletowała zgrany zespół. Po kilku miesiącach 
od otwarcia szkoła miała już sporo uczniów, których przyciągała rodzinna atmosfera 
i nietypowe podejście właścicielki. Wtedy Anna zaczęła się powoli załamywać, jednak 
Zuza nie poznała przyczyny tej nagłej zmiany nastroju przyjciółki.

Przyleciała za późno – Anna już nie żyła, popełniwszy samobójstwo. Zuza nie mogła 
sobie wybaczyć, że nie rozpoznała w porę choroby, która najwidoczniej postępowała 
od dłuższego czasu. Postawiła sobie jednak za cel zrozumieć, co pchnęło przyjaciółkę 
do tak drastycznego kroku.

Tuż po pogrzebie odkryła, że mieszkanie Anny zostało kilka tygodni temu wynajęte 
studentom. Przyjaciółka mieszkała od jakiegoś czasu z mężczyzną, o którym Zuza pra-
wie nic nie wiedziała. Co prawda, przypominała sobie temat, który Anna kilkakrotnie 
próbowała poruszyć, ale za każdym razem przerywała jej, chcąc omówić nurtujący ją 
wówczas problem. Zuza poczuła się teraz jak skończona idiotka. Pojechała do mieszka-
nia, w którym żyła Anna, żeby porozmawiać z jej chłopakiem. Niespodziewanie zastała 
tam faceta obejmującego bardzo młodą, piękną dziewczynę. Ten widok ją sparaliżował. 
Wróciła do hotelu pewna, że odkryła całą prawdę o przyczynach depresji przyjaciółki.

Następnego dnia postanowiła pojechać do założonej przez Annę szkoły, by się do-
wiedzieć, jak ona funkcjonuje i czy wszystkie formalności są tam załatwiane sprawnie. 
Jak się okazało, po świetnym starcie pojawiły się problemy, gdy do prasy przeciekły in-
formacje o rzekomych przekrętach finansowych dyrektorki. Ciężko zdobytych uczniów 
ubywało, a wraz z nimi lektorów, którym Anna nie mogła już płacić tak wysokich stawek 
jak wcześniej. Zuza zaczynała powoli zdawać sobie sprawę z ogromu problemów, jakie 
spadły na jej wątłą i słabą psychicznie przyjaciółkę.

Po południu zebrała się w sobie i postanowiła  powęszyć wokół faceta Anny. Po 
dogłębnym przeanalizowaniu tego wszystkiego, co udało jej się ustalić, zaczęła przy-
puszczać, że Anna mogła paść nie tylko ofiarą paskudnego faceta, ale także kogoś, kto 
chciał w bezwzględny sposób przejąć to, na co tak ciężko pracowała. Zamiast porozma-
wiać z mężczyzną, obserwowała jego zachownie. Okazało się, że nie tylko wyprzedaje 
poszczególne rzeczy ze swojego mieszkania, ale prawdopodobnie sprzedaje również 
to wszystko, co należało do Anny. Zuza zaczęła nawet podejrzewać, że mógł on być 
zamieszany w morderstwo jej przyjaciółki.

Kiedy kolejny raz zobaczyła go czule obejmującego młodą dziewczynę, z którą 
widziała go już wcześniej, nie wytrzymała i zachowała się jak rozhisteryzowana furiat-
ka – zaczęła bezwiednie okładać go pięściami, kopać i wykrzykiwać najgorsze rzeczy, 
jakie przyszły jej do głowy. Przestraszony i zdezorientowany mężczyzna uspokoił ją 
i wprowadził do mieszkania, żeby porozmawiać. Okazało się, że młoda kobieta, z którą 
widziała go Zuza, to jego córka, a nie kochanka. Mężczyzna stwierdził też, że wyjeżdża 
z miasta, w którym po śmierci Anny nie ma już czego szukać, i wraca do swojej rodzinnej 
miejscowości, gdzie spędził ostatnią dekadę. Przyznał, że Anna cierpiała na depresję, 
którą ukrywała przed otoczeniam, a którą on zbagatelizował, bo zupełnie nie rozumiał 
jej powodów. Przecież miała wszystko – pracę, którą uwielbiała, i apartament, który 
razem urządzali. W ostatnie wakacje odwiedziła ich także córka Adama z pierwszego 
małżeństwa, a Anna tak bardzo chciała mieć dzieci.

Właśnie na tę młodą kobietę jeszcze wielokrotnie natknęła się Zuza. To mniej 
więcej od czasu pojawienia się dziewczyny jako sekretarki w szkole Anny zaczęły się jej 
problemy. Powoli Zuza odkrywała, że Anna była przez nią nękana nie tylko w kwestiach 
zawodowych, córka Adama doprowadziła także do ruiny jej poczucie bezpieczeństwa 
w związku. Zuza wpadła na to, przeglądając pocztę zmarłej przyjaciółki, w której od-
nalazła zdjęcia narzeczonego Anny w towarzystwie innych kobiet, z których część była 
– jak się okazało – sfabrykowana, a inne miały co najmniej kilka lat. 

Przez kolejne dni Zuza zdołała zebrać pokaźną ilość złych informacji, jakie dostała 
Anna. Próbowała umówić się jeszcze z zajętym przeprowadzką narzeczonym przyjaciółki, 
który za każdym razem przekładał spotkanie, a kiedy już udało jej się z nim spotkać 
i opowiedzieć mu o swoich odkryciach – nie uwierzył.

Uwierzył dopiero wtedy, kiedy córka oznajmiła mu, że w obliczu „uprzątniętych 
przeszkód” może wreszcie wrócić do normalnego życia z jej matką. Wówczas do Adama 
zaczęły docierać wszystkie sygnały, które wcześniej zignorował albo potraktował jak 
wybujałe fobie Anny. Niewiele mówiąc, skończył pakowanie, a gdy tylko udało mu się 
sprzedać mieszkanie, przyjął propozycję objęcia posady w Mediolanie. Córka wróciła do 
matki, a Adam nie wiedział, czy jeszcze kiedykolwiek będzie w stanie spojrzeć jej w oczy.
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MARIA SKŁODOWSKA-CURIE 
– NOBLISTKA 

W  bieżącym roku przypada setna 
rocznica przyznania Marii Skłodowskiej-
-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii 
za otrzymanie radu w stanie czystym. Dla 
upamiętnienia tego jubileuszu  listopa-
da br. w obiegu znajdą się znaczki wyda-
ne wspólnie przez Pocztę Polską i Pocztę 
Szwedzką. Emisji towarzyszy hasło: „Maria 
Skłodowska-Curie – noblistka”. Ukażą się 
również dwa znaczki w bloku o nominałach 
, zł i  kr (równowartość  zł), a także 
czarnodruk z odbitki znaczka.

Warto przypomnieć, że nasza wybit-
na rodaczka urodziła się  listopada  r. 
w Warszawie. Tam też w  r. ukończyła 
Gimnazjum Rządowe. W  r. wyjeżdża 
na studia do Paryża, gdzie tego samego roku 
uzyskuje licencjat z fizyki, a rok później z ma-
tematyki. W  r. poślubia Piotra Curie. Ich 
wspólne badania nad promieniotwórczością 
minerałów doprowadziły do odkrycia w  
r. polonu i radu, za co małżonkowie (wraz 
z Henrim Becquerelem) otrzymali w  
r. Nagrodę Nobla. Po śmierci Piotra Curie 
w  r. Maria Skłodowska-Curie – jako 
pierwsza kobieta-profesor – obejmuje na 
Sorbonie Katedrę Fizyki Wydziału Mate-
matyczno-Przyrodniczego. Przez kolejne 
lata tworzy w Paryżu Instytut Radowy oraz 
uczestniczy w organizowaniu Instytutu Ra-
dowego w Warszawie. Pracę naukową godzi 
z obowiązkami matki dwóch córek – Ireny 
(ur. ), która była odkrywczynią sztucznej 
promieniotwórczości, oraz Ewy (ur. ).

Maria Skłodowska-Curie zmarła na bia-
łaczkę w  roku po  latach badań nad 
radem i  latach pracy przy promieniach X. 

W  r. prochy Marii Skłodowskiej-Curie 
oraz jej męża Piotra spoczęły w paryskim 
Panteonie.

MISTRZOSTWA EUROPY 
W TENISIE STOŁOWYM 

Wielbiciele sportu mogą wzbogacić 
swoje zbiory o kartkę pocztową, która doku-
mentuje Mistrzostwa Europy w Tenisie Sto-
łowym Gdańsk–Sopot . Impreza odbyła 
się w dniach - października w hali Ergo 
Arena w Gdańsku i była głównym wydarze-
niem upamiętniającym -lecie Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego.

Wielka szkoda, że nasza reprezentacja 
zakończyła ME z  tak skromnym dorob-
kiem medalowym, zdobywając tylko jeden 
brązowy medal. W gronie  państw, które 
uczestniczyły w tej imprezie, uplasowaliśmy 
się niestety na ostatniej pozycji. Pierwsze 
miejsce zajęli Niemcy, którzy zdobyli  me-
dale ( złote i  srebrne), a drugie Holendrzy 
z dorobkiem  medali ( złote i brązowy). 
  ZB

Nowości filatelistyczne
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 TYS. PRACOWNIKÓW ŚREDNICH I DU-
ŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH 
OTRZYMUJE PENSJE PRZEKRACZAJĄCE  
TYS. ZŁ BRUTTO. Oznacza to, że w ciągu 
roku liczba dobrze zarabiających zwiększyła 
się o  proc. Jeśli takie tempo wzrostu zo-
stanie utrzymane, to w  roku co trzeci 
pracownik przemysłu będzie otrzymywał 
tak wysoką pensję. Są jednak branże, gdzie 
ten odsetek już dziś jest większy. Najwięcej 
pracowników zarabiających ponad  tys. zł 
jest w górnictwie. Spośród  tys. zatrud-
nionych takie pensje odbiera co miesiąc  
proc. Na drugim miejscu tego rankingu są 
energetycy. Tu ponad  tys. zł zarabia  
proc. wszystkich ( tys.) zatrudnionych. 
Wysokie pensje ma większość zatrudnio-
nych w koksowniach i rafineriach (aż  
proc. z wysokimi pensjami), firmach produ-
kujących papierosy ( proc.) oraz firmach 
farmaceutycznych ( proc.). Równocze-
śnie rośnie grupa zarabiających najmniej 
–  tys. osób zatrudnionych w przemyśle 
w I półroczu pobierało pensję minimalną 
w wysokości  zł. Zwolnienia chorobowe 
pracowników w  r. kosztowały praco-
dawców oraz ZUS przeszło  miliardy  
milionów złotych. Pracownicy spędzili na 
zwolnieniach ponad  milionów dni, a ich 
średnia absencja w pracy wynosiła ok.  dni. 

SZEŚĆDZIESIĄT PROCENT MENEDŻERÓW NIE 
MA UMIEJĘTNOŚCI PRZYWÓDCZYCH ORAZ 
LEKCEWAŻY OPINIE PRACOWNIKÓW I RZAD-
KO UCZY SIĘ NA SWYCH BŁĘDACH. Menedże-
rowie często nie identyfikują się z zespołem, 
którym zarządzają, oraz traktują podwład-
nych jak ludzi, którzy mają tylko pracować 
i wykonywać polecenia szefa. Polscy sze-
fowie wysoko oceniają swą kreatywność, 
elastyczność i samodzielność. Większość 
z nich musi dopiero rozwinąć umiejętności 
przywódcze, co może być trudne, jeśli nie 
identyfikują się z zespołem swoich pracow-
ników i poświęcają im niewiele czasu. 

TURKMENISTAN JEST WŁAŚCICIELEM DRU-
GIEGO POD WZGLĘDEM WIELKOŚCI ZŁOŻA 
GAZOWEGO NA ŚWIECIE. Zasoby szacuje się 
na około , bln m sześc. Dla porównania 
Polska zużywa rocznie , mld m sześc. 
błękitnego paliwa. Gdyby najnowsze pro-
gnozy się potwierdziły, to złoże turkmeńskie 
byłoby drugim – po irańskim South Pars 
– co do wielkości na świecie, a większym 
od rosyjskiego pola Urengoj. Turkmenistan 
należy do światowej czołówki pod względem 
zasobów gazowych, ale produkcja nie jest 
tam zbyt duża i wynosi obecnie ok. - 
mld m sześc. Rząd planuje zwiększyć wy-
dobycie, tak by w  r. sięgnęło ono  
mld m sześc. Obecnie jednym z głównych 
odbiorców turkmeńskiego gazu są Chiny. 
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Dawniej w wielu śląskich domach tradycyjnym wyposaże-
niem izby były krzyż, święte obrazy oraz ołtarzyk na wertiku.  
Nic dziwnego – Ślązacy byli i wciąż są niezwykle pobożną 
społecznością, w której symbole kultu religijnego darzone 
są szacunkiem. Wychowując swoje dzieci, matka pilnowała, 
by przestrzegały one norm kościelnych. Wzorce zachowania 
czerpano z postaci świętych, np. św. Jadwigi czy św. Barbary. 
Wiara w Boga pozwalała pogodzić się z zagrażającą życiu 
pracą męża i ojca. Śmierć nie napawała lękiem, ponieważ 
ze względu na niebezpieczną pracę w kopalni, jaką wyko-
nywał ojciec, mieściła się w porządku dnia codziennego. 

W oczach ludności śląskiej śmierć była zjawiskiem natu-
ralnym i oswojonym. Oczekiwano jej ze spokojem i pokorą 
wobec Boga, traktując jako moment przełomowy – przejście 
z ziemskiej rzeczywistości do „tamtego” świata. Ze śmier-
cią oswajano już dzieci. Nie obawiano się zmarłych, byli oni 
bowiem nieodłącznym elementem codziennej egzystencji. 
Wychodzącego do pracy w kopalni ojca żegnano krzyżem 
i wodą święconą. Codziennie modlono się zarówno w intencji 
żyjących górników, jak i tych, którzy odeszli z tego świata. 
Ślązacy i Ślązaczki przygotowywali się do śmierci. Starsi ludzie 
modlili się o dobrą i spokojną śmierć. Szykowano się także do 
własnego pogrzebu, oszczędzając pieniądze, by w chwili śmierci 
nie być dla rodziny ciężarem, oraz przygotowywano specjalne, 
pośmiertne obleczyny, które przechowywano w komodzie.

Ludzie najczęściej umierali w domach. W czasie swoich 
ostatnich dni umierający nie pozostawał sam, lecz zawsze 
towarzyszył mu ktoś z rodziny. Do tradycji należało orga-
nizowanie ostatniego pożegnania, w trakcie którego osoba 
umierająca miała możliwość pożegnania się z całą rodziną, 
sąsiadami i wszystkimi znajomymi. Podczas tego spotkania 

chory przepraszał za wyrządzone innym krzywdy oraz in-
struował rodzinę, jak ma się podzielić majątkiem po jego 
śmierci. Rodzina, która była obecna przy osobie umierającej, 
dbała o zachowanie odpowiedniego nastroju, zwłaszcza by 
zachowano ciszę i powagę, aby chory mógł odejść w spokoju. 
Niezwykle ważnym momentem, który oznajmiał wszystkim, 
że chwila śmierci zbliża się nieubłaganie, było pojawienie się 
księdza. Pokój, w którym leżał chory, był wówczas starannie 
przygotowywany i ozdabiany licznymi dewocjonaliami. 

W chwili śmierci cała rodzina klękała przy łóżku umie-
rającego i modliła się za jego duszę. Następnie przez trzy dni 
i trzy noce czuwano przy zwłokach, modlono się i śpiewano 
nabożne pieśni. Zmarłemu zakładano odświętne ubranie, 
a do ręki wkładano różaniec i książeczkę do nabożeństwa. 
Wszystkie rzeczy, które należały do zmarłego, rozdawano 
wedle tradycji  tygodni po jego śmierci. Bardzo istotny 
był także kolor trumny. Przestrzegano zasady, aby kobie-
ty chować w jasnych trumnach, a mężczyzn w ciemnych. 
W uroczystości pogrzebowej uczestniczyła cała rodzina 
oraz sąsiedzi. Wyjątkowo uroczyste pogrzeby organizo-
wano ludziom, którzy za życia działali w przykościelnych 
organizacjach – sodalicjach czy kołach żywego różańca. 
Regularnie odwiedzano groby zmarłych bliskich. Szcze-
gólnie ważny był pierwszy rok po śmierci krewnego, kiedy 
częste odwiedzanie grobu traktowano jako przejaw szacunku 
wobec zmarłego – pamiętano o jego urodzinach i innych 
ważnych rocznicach. Jeśli umierała babcia, to cała rodzina 
była zobowiązana odwiedzać jej grób. Także i dziś wnuki 
często bez przymusu rodziców odwiedzają babcine groby, co 
jest przejawem dobrych relacji międzypokoleniowych oraz 
szacunku, jakim darzy się osobę babci nawet po jej śmierci.

KLAUDIA LATOSIK

Śmierć była zjawiskiem naturalnym i oswojonym 

Śląskie obrządki pogrzebowe
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