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JUBILEUSZ WESOŁEJ: Zaczęli fedrować  lat temu

Kopalnia z przyszłością
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Straszna środa
Za  miesięcy 
w waszych 
ogródkach 
działkowych 
mogą pojawić się 
pierwsze koparki 
i dźwigi, żeby zacząć 
budowę kolejnych 
apartamentowców 
i biurowców. Nie będą 
to biura, w których znajdą 
pracę wasze dzieci ani 
apartamentowce, w których 
zamieszkacie z rodzinami.

 

Borynia walczy 
o przetrwanie

Nadzieją dla kopalni 
Borynia, która półtora roku 
temu została połączona 
z kopalnią Zofiówka 
z powodu wyczerpywania 
się bazy zasobowej, jest 
złoże Żory-Warszowice. 
Władze Żor nie chcą jednak 
górnictwa. 

 

Znakomita 
zabawa 
w Szymocicach
ZZG JSW SA Borynia

 

Sport w dobrym 
wydaniu
Informacje motoryzacyjne

 
Górnicy dawnej KWK Lenin. Rok .
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B E Z  F A J R A N T U

Ludzie
to nie laptopy!
Przeczytałem treść zaproszenia zarządu Kompanii 

Węglowej skierowanego do zakładowych organizacji 
związkowych, które jest związane z rozmowami 
na temat Centrum Usług Księgowych. Chodzi 
o wypracowanie modelu i zasad funkcjonowania CUK. 
Wytrzeszczyłem oczy ze zdumienia, bo zaprasza się 
nas nie na rozmowy, ale po to, aby nas poinformować, 
że pracownicy pionów księgowych dostaną 
wypowiedzenia warunków pracy i płacy. 

Będę wyliczał po kolei, żeby dla wszystkich problem 
był jasny. Zaniepokoiła mnie już pierwsza część 

zaproszenia-zawiadomienia, w którym podpisani 
wiceprezesi zamierzają wypowiedzieć wynikające 
z umów o pracę warunki pracy i płacy pracownikom 
powierzchni wykonującym czynności księgowe, 
co rzekomo wynika z realizacji koncepcji zmian 
organizacyjnych w KW SA. 

Chcę przypomnieć, że nasze środowisko nie 
krytykowało tych zmian i zastrzegało, że nie 

mogą na nich ucierpieć pracownicy. Wiele razy nam 
powtarzano, że nikt nie ucierpi, bo roboty nie ubędzie, 
a zmieni się tylko organizacja. Teraz zastanawiam 
się, co takiego się stało, że trzeba wszystko robić 
kosztem pracowników. Nie bardzo rozumiem, jak 
się ma to wypowiedzenie warunków pracy i płacy 
do standaryzacji, unifikacji i automatyzacji i w jaki 
sposób wpłynie na dotychczasowe uposażenie 
i gwarancje pracownicze.

Wiem, że pracownicy są głęboko zgorszeni 
sposobem, w jaki ich potraktowano – 

wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników 
z niemałym stażem, sumiennie wykonujących 
obowiązki przez wiele lat w swoich macierzystych 
zakładach pracy. Jak możemy tu mówić o wzajemnym 
szacunku? Ludzie zostali potraktowani jak laptopy, 
które można spakować do torby i przenieść w dowolne 
miejsce. Ludzie to nie laptopy! Raz jeszcze powtarzam, 
moje środowisko przychylnie traktowało zmiany 
w Kompanii Węglowej, wiele razy zwracało uwagę, 
że poprawił się dialog społeczny, a tu nagle taki pasztet. 
Błagam zarząd KW – ocknijcie się z wakacyjnego 
nastroju i pomyślcie o ludziach. Dziwi mnie to tym 
bardziej, że służby księgowe były zawsze elastyczne, 
dopasowując się do zmian koncepcyjnych Kompanii. 

Nieraz przecież ci ludzie swoją ciężką pracą 
poprawiali błędy centrali. Chronili w ten sposób 

swoich szefów. Dlaczego w takim razie zostali 
potraktowani inaczej niż pracownicy byłych centrów 
wydobywczych, którzy wcześniej na korzystnych 
dla siebie warunkach podjęli pracę w centrach 
wydobywczych? Po likwidacji centrów wydobywczych 
pracownicy ci, często z wykształceniem ekonomicznym, 
mogli wrócić do poprzednich lub wybranych zakładów 
pracy położonych blisko ich miejsca zamieszkania, 
a mogli zasilić docelowy skład osobowy CUK.

Natomiast ludzi związanych z macierzystymi 
kopalniami, z bardzo długim stażem, kieruje 

się do pracy do odległych (w przypadku niektórych 
pracowników ponad 60 km) jednostek, rekompensując 
to kwotą 300 zł. Ci ludzie mają dojeżdżać tyle 
kilometrów, aby wykonywać te same czynności 
co obecnie. Czyż tych czynności nie moglibyśmy 
wykonywać np. w Rybniku w budynku po byłej 
Rybnickiej Spółce Węglowej?
 �

Za 18 miesięcy w waszych ogródkach działkowych 
mogą pojawić się pierwsze koparki i dźwigi, żeby 
zacząć budowę kolejnych apartamentowców i biu-
rowców. Nie będą to biura, w których znajdą pracę 
wasze dzieci ani apartamentowce, w których za-
mieszkacie z rodzinami.

O d środy  lipca  r. działkowcy nie mogą 
spać spokojnie. Trybunał Konstytucyjny za-
kwestionował zgodność z Konstytucją RP 

znaczącej części zapisów ustawy z dnia  lipca  r. 
o rodzinnych ogrodach działkowych. Jednocześnie 
Trybunał zobowiązał Sejm do przygotowania, w cią-
gu  miesięcy, projektu nowej ustawy.

Ustawa uchylona przez Trybunał Konstytucyjny 
nie była bublem prawnym. Tak twierdzą ci, któ-
rzy ulegli propagandzie lansowanej przez potężne 
koncerny deweloperów. Gdyby był to bubel praw-
ny, wtedy dwóch sędziów Trybunału nie miałoby 
innego zdania. Chcę dobitnie podkreślić – dwóch 
sędziów Trybunału Konstytucyjnego stwierdziło, 
że ustawa jest zgodna z Konstytucją. Podpisał ją ów-
czesny prezydent Aleksander Kwaśniewski po tym, 
jak pozytywnie ocenili ją najlepsi prawnicy. Ustawa 
o rodzinnych ogrodach działkowych była jedynym 
i skutecznym sposobem obrony praw działkowców 
i enklaw zieleni w miastach! Tylko silne zrzeszenie 
działkowców będzie wystarczająco silnym partnerem 
przeciw kancelariom prawnym wynajętym przez 
deweloperów i bogate koncerny. Działkowcy powinni 
sami decydować, kto ich reprezentuje!

Na Słowacji po nowelizacji prawa działkowego 
tysiące działek przejęli deweloperzy. Opłaty dzier-
żawne wzrosły wielokrotnie, a wykup możliwy jest 
tylko po cenach rynkowych. Czy w Polsce ma być 
podobnie? Obawiam się, że może być podobnie, 
jeżeli pozostaniemy bezczynni. Nie należy się spo-
dziewać, że samorządy opanowane przez PO będą 
chciały na miejscu działek zorganizować parki czy 
inne miejsca wypoczynku. Staną tam betonowe 
pudła. W interesie wrogów działkowców jest, aby 

przeczekać półtora roku, bo w tym czasie nale-
ży zmienić ustawę, aby później zacząć niszczenie 
działek. Wiem, że SLD nie będzie bierną partią. 
Ja także zapewniam, że zrobię wszystko, aby głos 
działkowców był słyszany. Byłem jednym z posłów 
w ówczesnym Sejmie, który mocno zaangażował 
się w tworzenie ustawy i mocno popierał działkow-
ców. Zapewniam, choć już nie sprawuję mandatu 
poselskiego, wykorzystam wszystkie możliwości, 
aby parlamentarzyści z SLD dostali do ręki mocny 
oręż do walki o działkowców. Sprawy działkowców 
zawsze były w centrum uwagi SLD. Przypomnę, 
że w  roku uchwaliliśmy ustawę chroniącą 
działkowców przed zakusami koncernów, prawi-
cowych polityków i wielu samorządowców.

W  roku wbrew PO, a przy wsparciu opozy-
cji, wprowadziliśmy poprawkę do specustawy drogo-
wej z  r. W specustawie tej PO tylnymi drzwiami 
wprowadziła zapis o wywłaszczaniu działek pod 
budowę dróg bez odszkodowania. Dzięki SLD zapis 
ten funkcjonował tylko rok.

SLD w  r. zbiera podpisy pod obywatel-
skim projektem ustawy o ochronie rodzinnych 
ogrodów działkowych, która zagwarantuje dział-
kowcom ich prawa i zapewni im bezpieczeństwo. 
Lewica przewodzi obrońcom obywatelskiego prawa 
do wypoczynku. Na posłów PO nie ma co liczyć. 
Jak każdą niewygodną kwestię odłożą to aż do mi-
nięcia -miesięcznego okresu nałożonego przez 
Trybunał. Dla Platformy Obywatelskiej ogrody ro-
dzinne to „budy i rudery, które powinny przestać 
istnieć” (b. wicemarszałek Sejmu, poseł PO Stefan 
Niesiołowski, Radio ZET, ..).

Chciałbym, żeby mądrale z Platformy ruszyli 
tyłki z foteli na Wiejskiej w Warszawie i zobaczyli, 
jak wyglądają ogródki w naszym regionie. Niech zo-
baczą wszystkich, którzy w ukochany kawałek ziemi 
włożyli lata pracy, własne pieniądze i pomysłowość. 
Niech zobaczą, jak pięknie spędzają czas przyjaciele, 
których łączy miłość do działki. 
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Straszna środa

TADEUSZ 
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Na Słowacji 
po nowelizacji 
prawa 
działkowego 
tysiące działek 
przejęli 
deweloperzy. 
Opłaty 
dzierżawne 
wzrosły 
wielokrotnie, 
a wykup 
możliwy jest 
tylko po cenach 
rynkowych 

W najnowszym rankingu Financial Times najdroż-
szych spółek Europy znalazło się 11 firm z Polski. 
Do pierwszej pięćsetki trafiła też po raz pierwszy 
Jastrzębska Spółka Węglowa, którą wyceniono 
na 3,6 mld USD – poinformowało biuro prasowe 
spółki.

K iedy przeczytałem tę informację, pomyślałem 
sobie, że to jeden z faktów potwierdzających 
opinię, że polskie górnictwo nie jest skazane 

na zagładę. Mało tego, może być branżą, z którą 
należy wiązać wielkie nadzieje. W rankingu pol-
skich i zarazem najcenniejszych europejskich firm 
znalazły się także: Bank PKO BP wart prawie , 
mld USD, Bank Pekao SA wyceniony na niewiele 
ponad  mld USD, Polska Grupa Energetyczna ( 
mld USD), KGHM ( mld USD), PZU (niecałe  
mld USD), PGNiG (, mld USD), Telekomunikacja 
Polska (ponad  mld USD), PKN Orlen ( mld USD 
– spadek w rankingu o  pozycje), BRE Bank (, 
mld USD) oraz ING (, mld USD)

W rankingu  najdroższych firm świata pierw-
sza na liście znalazła się amerykańska firma Apple, 
która awansowała z miejsca trzeciego. Wycena gieł-
dowa tej firmy to  mld dol. Z czołowej pięćsetki 
świata wypadła jedyna polska firma – Bank PKO BP.

Financial Times porównał firmy pod względem 
ich wyceny rynkowej. Gazeta pomnożyła liczbę akcji 
przez ich cenę giełdową z  marca  r. Firmy in-
westycyjne nie zostały uwzględnione. Wyniki zostały 
przeliczone na dolary.

Kiedy przeanalizuje się tę informację, widać, jak 
wiele udało się zrobić w polskiej gospodarce przez 
ostatnie lata. Chciałbym przypomnieć, że wszystkie 
polskie firmy uwzględnione w rankingach Finan-
cial Times przeżywały w przeszłości trudne chwile. 
Wszystkie też zdecydowały się, aby na giełdzie szukać 
pieniędzy na rozwój. Okazuje się, że to dobra droga 
i prowadzi czasem nawet na salony biznesowe świata.

Przed polskim górnictwem stoi wielkie wyzwanie. 
Kompania Węglowa i Katowicki Holding Węglowy 
chcą iść na giełdę. KHW po drodze będzie realizował 
program emisji obligacji. Kompania rozpoczęła prace, 
dzięki którym uprości swoje struktury i dostosuje się 
do wymagań stawianych spółkom giełdowym. Kiedyś 
mówiono o Śląsku, że to skansen górniczo-hutniczy. 
Mamy szansę, aby teraz mówiono, że to region, który 
potrafił postawić na nogi gałęzie przemysłu, bez któ-
rych nie ma dobrej gospodarki. To zrobili ludzie stąd, 
najczęściej wykształceni na śląskich uczelniach. Nie 
mamy powodów do kompleksów.
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Kiedyś mówiono 
o Śląsku, 
że to skansen 
górniczo-
-hutniczy
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Strategia rozwoju zakładów JSW na lata 
2010–2030 przewiduje rozbudowę niemal 
wszystkich kopalń. Priorytetem będą inwe-
stycje decydujące o przyszłości spółki, a więc 
o jej funkcjonowaniu w perspektywie kolej-
nych kilkudziesięciu lat. W poszukiwaniu no-
wych zasobów węgla kopalnie spółki będą 
rozbudowywane w głąb i wszerz – będą za-
tem sięgały po węgiel w złożach sąsiadują-
cych z kopalniami i po węgiel zalegający głę-
biej w obrębie obecnie eksploatowanych złóż.

Nadzieją dla kopalni Borynia, która pół-
tora roku temu została połączona z kopalnią 
Zofiówka z powodu wyczerpywania się bazy 
zasobowej, jest złoże Żory-Warszowice. Bez 
udostępnienia zasobów węgla znajdujących 
się w tym złożu żywotność ruchu Borynia 
ulegnie znacznemu skróceniu i szacowana 
jest na około  lat.

– Węgiel jest tu, a nie gdzie indziej 
i trzeba go wydobyć. Do Boryni trafiłem 
w  roku, bo to była najpewniejsza pra-
ca – i tak zostało do dziś. Tylko kopalnie 
gwarantują stałą i godziwie płatną pracę. 
Chciałbym, by taką szansę dostały także 
nasze dzieci – mówi Michał Staniszewski, 
sztygar zmianowy z ruchu Borynia KWK 
Borynia-Zofiówka.

Jeśli Borynia ma prowadzić wydoby-
cie dłużej, musi sięgnąć po sąsiednie złoże 
węgla, którego udokumentowane zasoby 
bilansowe wynoszą  mln ton. To pozwo-
li prowadzić wydobycie ruchowi Borynia 
co najmniej do  roku.

Niezwykle istotny jest fakt, że do zasobów 
węgla w złożu Żory-Warszowice można do-
trzeć podziemnymi wyrobiskami, korzystając 
z infrastruktury kopalni, a więc bez koniecz-
ności budowania nowego zakładu górniczego 
– szybów i składowisk odpadów górniczych. 

Takie rozwiązanie jest najbardziej korzyst-
ne dla środowiska naturalnego i najmniej 
uciążliwe dla mieszkańców. Warto podkre-
ślić, że z powodu projektowanej rozbudowy 
ruchu Borynia kopalni Borynia-Zofiówka nie 
wzrośnie zanieczyszczenie powietrza i wód, 
a wpływy eksploatacji na powierzchnię nie 
spowodują znaczących zmian w ukształto-
waniu terenu, mieszcząc się z reguły w I lub 
II kategorii wpływów, jedynie sporadycznie 
dochodząc do III kategorii na terenach o nie-
wielkim stopniu zurbanizowania.

Złoże Żory-Warszowice zalega na ob-
szarze trzech gmin: Żor, Jastrzębia-Zdroju 
i Pawłowic. Warunkiem uzyskania koncesji 
jest wprowadzenie w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego zmian 
uwzględniających możliwość wydobywania 
węgla kamiennego. Niestety trwające już 
od dwóch lat starania spółki nie spotkały 
się ze zrozumieniem ze strony władz Żor. 
Władze miasta muszą sobie jednak zdawać 
sprawę z tego, że biorą na siebie odpowie-
dzialność za tysiące miejsc pracy. Ich obawy 
o skutki planowanej inwestycji są jak najbar-
dziej zrozumiałe, ale nie powinny przesądzać 
w tak drastyczny sposób o przyszłości górni-
ctwa w rejonie Żor i zablokowaniu inwesty-
cji decydującej o przetrwaniu najbliższej im 
kopalni, szczególnie że w Grupie Kapitało-
wej Jastrzębskiej Spółki Węglowej pracuje 
obecnie , tysiąca mieszkańców Żor, a każde 
miejsce pracy w górnictwie generuje od  do  
miejsc pracy w firmach okołogórniczych.

– Bez inwestowania w nowe złoża 
za kilkanaście lat spółka będzie musiała 
ograniczyć wydobycie, a to oznacza likwi-
dację tysięcy miejsc pracy. Poza tym dzia-
łalność górnicza w Polsce jest regulowana 
Prawem geologicznym i górniczym, Prawem 
ochrony środowiska i Ustawą o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym i spółka 
ściśle się do nich stosuje. Zasady uzyskiwa-
nia koncesji na wydobycie kopalin również 
są ściśle określone prawem i na każdym eta-
pie przygotowywania dokumentacji anali-
zowane są zagadnienia związane z ochroną 
środowiska naturalnego. Nic też nie dzieje 

się bez wiedzy gminy. Zgodnie z obowią-
zującymi przepisami plany ruchu zakładów 
górniczych są opiniowane przez wójtów, 
burmistrzów lub prezydentów miast – za-
pewnia zastępca prezesa zarządu JSW SA 
ds. technicznych Andrzej Tor. 

MATPRAS

Nadzieją dla kopalni Borynia, która półtora roku temu została połączona z kopalnią 
Zofiówka z powodu wyczerpywania się bazy zasobowej, jest złoże Żory-Warszowice. 

Władze Żor nie chcą jednak górnictwa. 

Borynia walczy o przetrwanie

W Ż   ,  B      Ż.  
Z   . – P         , 

     –  

Dlaczego nie chcą Boryni w Żorach?

Prezydent Żor Waldemar Socha przyznał 
się dziennikarzowi Dziennika Zachodnie-
go, że zgodziłby się na kopalnię w mieście, 
ale gdyby była to samodzielna kopalnia, 
bo wtedy do kasy miasta trafiłyby miliony 
złotych. Na to, żeby Borynia fedrowała pod 
Żorami, władze miasta nie chcą się jednak 
zgodzić. Przedstawiciele Żor czasem przy-
znają, że złożami węgla pod Żorami intere-
sują się zagraniczni inwestorzy.

– Wszyscy są przekonani, że górnictwo 
powinno płacić krocie za wszystko. W oczach 
opinii publicznej jesteśmy bogaczami. Kie-
dy jadę do rodzinnego Kościeliska, wszy-
scy są przekonani, że zarabiam z  tysięcy 
na miesiąc, a JSW może kupić wszystko 
i wszystkich. Prawda jest jednak taka, że ani 
ja, ani żaden z moich kolegów nie zarabiamy 
 tysięcy, a prezydent Żor wolałby zagranicz-
nych inwestorów niż JSW SA i Borynię. Nie 
wiem, skąd się bierze taka niechęć i zawiść 

– mówi Mirosław Knecht z Boryni. – Nasi lu-
dzie zostaną bez pracy, a władze Żor wpusz-
czą obcych. To śmieszne – dodaje.

KRZYSZTOF STASIAK, KOMBAJNISTA: 
Borynia powinna do-
stać zgodę na fedrunek 
pod Żorami – to szan-
sa dla nas i całej JSW. 
Nasze dzieci miałyby 
szansę na dobrą pra-
cę. Chodzi o mło-
dych. Mój syn Łukasz 
od  miesięcy pracuje 
w kopalni. Chciałbym, aby jego przyszłość 
była pewna. Podejrzewam, że władze Żor 
chciałyby od spółki wydębić jakieś pieniądze 
dla miasta. Potargują się i może ustąpią. 
Gorzej będzie, jeśli wpuszczą zagraniczną 
konkurencję.

WACŁAW ZOREMBA, GÓRNIK STRZA-
ŁOWY: Ponoć Żory stracą  milionów, jeśli 
zaczniemy fedrować, bo inni inwestorzy 

przestraszą się gór-
nictwa. To ewiden-
tne podbijanie ceny. 
Na dole pracuje mój 
szwagier Marcin, dla-
tego w jakimś sensie 
temat udostępnienia 
pola pod Żorami stał 
się tematem rodzinnym. Władze Żor po-
winny zdawać sobie sprawę, że hamują do-
stęp do nowych miejsc pracy także swoim 
mieszkańcom, bo przecież w naszych ko-
palniach pracuje sporo osób z tego miasta.

MARIUSZ FLAK, 
OD  LAT PRACUJE W BO-
RYNI: Jeżeli nie pójdzie-
my w kierunku Żor, moja 
przyszłość jest niepew-
na. Powinniśmy zacząć 
eksploatację w tamtym 
polu. Władzom miasta 
chodzi pewnie o kasę, 

bo przecież każdy teraz szuka pieniędzy, a bu-
dżety miast są coraz chudsze. Mimo wszystko 
jednak liczę, że dostaniemy zgodę na fedrunek.

PIOTR ŚLIWIŃSKI, WICEPRZEWOD-
NICZĄCY ZZG JSW SA BORYNIA: Nasz 
przewodniczący Ze-
non Dąbrowski przez 
wiele lat przekonywał, 
że przyszłość Boryni 
leży pod Żorami. Udało 
się przekonać naszych 
menedżerów, a tu nie-
oczekiwanie władze 
Żor mówią „nie”. To ja-
kiś absurd. Czy ich nie interesuje stworzenie 
miejsc pracy na kilkadziesiąt lat? Ja wiem, 
że wszystkim się wydaje, że można wyżyć 
z samego handlu. Jest to możliwe tylko 
wtedy, kiedy są ludzie, którzy będą mieli 
za co kupować. Radzę prezydentowi Żor, 
aby sobie policzył, ile ma w mieście dobrych 
i pewnych miejsc pracy.  ST
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Złoża pod Żorami to dla wielu rodzin górniczych nadzieja na dobrą pracę dla dzieci
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 XNOWY GÓRNIK: Polskie kopalnie mu-
szą ciąć koszty, żeby mogły konku-
rować na rynku. Na czym najłatwiej 
zaoszczędzić?

TADEUSZ DEMEL: 
W górnictwie nie 
ma już prostych re-
zerw. Nie wystarczy 
ogłosić, że od jutra 
wydajemy na wszystko 
o kilka procent mniej 
pieniędzy i  mamy 
oszczędności – trzeba 
podnosić efektywność, poprawiać organi-
zację pracy, analizować, jaki efekt da każ-
da zainwestowana złotówka. Od wielu lat 
z niepokojem obserwuję politykę przetar-
gową. Moim zdaniem są to licytacje w dół, 
a nie prawdziwe przetargi. Wygrywa ten, 
kto zaoferuje najniższą cenę. Jakość maszyn 
i urządzeń, ich wydajność, niezawodność, 
tani i dobrze zorganizowany serwis nie 
są tak istotne, jak cena. To oznacza, że dziś 
zaoszczędzimy na przykład  procent, 
ale w czasie eksploatacji poniesiemy kilka 
razy wyższe koszty z powodu awarii, niskiej 
wydajności, a nawet z powodu wypadków 
i katastrof. Moim zdaniem prawdziwe 
koszty są w procedurach przetargowych. 
Nasze kopalnie powinny kupować najno-
wocześniejsze i najwydajniejsze maszyny 
i urządzenia, bo tylko wtedy będą mogły 
efektywnie wydobywać węgiel. Oszczęd-
ność to stawianie na postęp techniczny. 
Niestety, przed laty ja sam przyłożyłem 
rękę do tego, że do kopalń trafiał sprzęt 
kupowany według prostej zasady, która 
mówiła, że dobre jest to, co jest tanie.

 X Jakiego sprzętu nie kupiłby pan teraz?
– Nigdy nie kupowałbym sprzętu po re-

generacji, który oferowały tak zwane firmy 
garażowe. Górnictwo nie miało mało pie-
niędzy. Wydawało się, że „garażowcy” są ra-
tunkiem. Im płaciliśmy stosunkowo mało, 
ale był to sprzęt o małej wydajności, który 
często się psuł, stwarzał spore zagrożenie 
pod ziemią i wymagał wielu pracowników 
do obsługi. W ostatecznym rachunku oka-
zywało się, że wszystkie koszty były wyższe 
niż zakup nowego sprzętu. Mam do siebie 
pretensje, że uległem ówczesnej modzie.

 X Co, pana zdaniem, powinny kupować 
nasze kopalnie?

– Jestem pod wrażeniem wydajności 
nowoczesnych strugów. To już nie są te 
strugi, jakie pracowały w naszych kopal-
niach kilkadziesiąt lat temu. Tamte były 
zawodne, kłopotliwe w obsłudze i mało 
wydajne, dlatego zrezygnowaliśmy z nich. 
Współczesne strugi to kompleksy, który-
mi jedna osoba steruje, a kilka innych osób 
dba o ich sprawność. Strugi mogą pracować 
w bardzo cienkich pokładach średniej miąż-
szości. Kolejnym etapem rozwoju technolo-
gii strugowej będzie pełna automatyzacja. 
Całym kompleksem będzie sterował ope-
rator pracujący na powierzchni. Okazuje 
się, że stawiając na nowoczesność, stawia-
my jednocześnie na bezpieczeństwo. Jeżeli 

ograniczymy liczbę osób pracujących pod 
ziemią, ograniczymy także ryzyko wypadku 
– im mniejszy tłok na dole, tym bezpiecz-
niej. Moim zdaniem to nowoczesny sposób 
ograniczania kosztów.

 X Na razie górnictwo wychodzi z założe-
nia, że jest zbyt biedne, aby inwestować 
w cuda techniki.

– Biednego nie stać na to, aby kupować 
dość drogie jednorazówki. Jeżeli kupię no-
woczesną maszynę, która jest wydajna, nie-
zawodna i wymaga niewielu pracowników 
do obsługi, to ona zastąpi mi dwie inne ma-
szyny. W dodatku oszczędzam na etatach. 
To jest sposób na poprawę efektywności.

 XDlaczego nasi menedżerowie boją się 
stawiać na nowoczesność?

– Nie boją się. Mają dość odwagi i wie-
dzy, ale muszą wkładać wiele wysiłku w to, 
żeby pokonać bariery prawne i finansowe, 
a w dodatku zmienić mentalność części 
kadry technicznej. Żeby kupować najlepszy 
sprzęt, trzeba tak przygotować warunki 
przetargu, aby decydującym czynnikiem 
nie była wyłącznie cena – trzeba także 
znaleźć źródła finansowania. Uważam, 
że powinniśmy iść za najnowszymi tren-
dami w górnictwie światowym. W USA 
czy w Australii coraz więcej kopalń sprawia 
wrażenie wyludnionych. Byłem w jednej 
z takich kopalń. Strug wydobywał na dobę 
około  tysięcy ton. Obsługiwało go 
dwóch górników w ścianie, pod ścianą 
pracował jeden operator struga, a jeden 
górnik obsługiwał kilka taśmociągów. Je-
żeli chcemy być w światowej czołówce, 
to powinniśmy dążyć właśnie do takiego 
modelu górnictwa. U nas część inżynierów 
twierdzi, że strug jest zbyt drogi, wyso-
kowydajny kombajn też jest zbyt drogi, 
a poza tym co zrobić z ludźmi? Tak na-
prawdę ludzi u nas brakuje. Nie ma prob-
lemu z pracownikami powierzchni, ale 
jest problem z fachowcami pracującymi 

pod ziemią. Wiedza, logika i zdrowy roz-
sądek podpowiadają, że warto stawiać 
na najnowocześniejsze rozwiązania. Naj-
tańsze nie jest najlepsze. Przekonaliśmy 
się o tym przy okazji budowy autostrad. 
Moim zdaniem kryterium ceny jest wy-
godne dla tych, którzy chcą zajmować do-
bre stanowiska, mieć dobrą pensję i nie 
podejmować decyzji. W górnictwie tak 
się nie da pracować. Jeszcze raz odwołam 
się do swojego doświadczenia i powtórzę 
to, co powiedziałem na początku naszej 
rozmowy – uważam, że źle robiłem, kiedy 
decydowałem się na najtańszą firmę, któ-
ra dostarczała niedrogi sprzęt, bo zawsze 
pociągało to za sobą dodatkowe wydatki. 
Jakość, niezawodność i wydajność muszą 
kosztować. Sztuka polega na tym, żeby 
za najlepszy sprzęt wynegocjować opty-
malną cenę. To oznacza, że ograniczanie 
kosztów przeniosło się z poziomu prostych 
redukcji na poziom decyzji strategicznych.

 XDecyzja o inwestycji w nowoczesność 
jest decyzją strategiczną?

– Oczywiście. Tak samo strategiczną 
jest decyzja o tym, co wydobywamy. Na-
sze kopalnie są przywiązane do tonażu. Im 
więcej milionów ton, tym lepiej. To także 
jest zły sposób myślenia. Kopalnie nie wy-
dobywają zwykłej skały – one wydobywają 
energię zmagazynowaną w energetycznym 
węglu kamiennym. Bardziej opłaca się wy-
dobyć mniej ton, ale lepszego węgla, bo au-
tomatycznie wydobywamy więcej energii 
za mniejsze pieniądze. Wiem, że łatwiej jest 
fedrować w pokładach grupy , bo w po-
kładach grupy  jest metan występu-
je duże ryzyko tąpań. Faktem jest jednak, 
że głębiej znajduje się lepszy węgiel. Jeżeli 
zainwestuję w najnowocześniejsze rozwią-
zania, będę mógł bezpiecznie eksploatować 
zalegające głębiej pokłady i dzięki temu uzy-
skam lepszą cenę za lepszy węgiel. To bar-
dzo ważne w sytuacji, kiedy w Europie trwa 
walka z emisją dwutlenku węgla.

 X Nie można zwiększyć wydajności dzięki 
motywacyjnym systemom płac?

– Można, ale sam system płac 
to za mało. Minęły czasy, kiedy zmusza-
jąc górnika do szybszego machania łopa-
tą, zwiększało się wydobycie. System płac 
to tylko jeden z elementów służących po-
prawie efektywności. Wydajne i niezawodne 
maszyny, dobra organizacja pracy i system 
płac premiujący tych, którzy potrafią naj-
lepiej wykorzystać sprzęt, tworzą całość, 
dzięki której można osiągać dobre efekty. 
Nowoczesność oznacza lepszą wydajność 
i ograniczanie roli człowieka w rejonach 
niebezpiecznych.

 X Żeby inwestować w nowoczesność, 
trzeba mieć pewność, że węgiel będzie 
potrzebny przynajmniej przez najbliż-
szych 20 lat.

– Oczywiście, że będzie potrzebny. 
Musi to być jednak paliwo bardzo dobrej 
jakości wydobywane w sposób efektywny. 
Nasze elektrownie nie przestawią się na inne 
paliwo z roku na rok, ale mogą z roku na rok 
zmienić dostawców węgla. Ponieważ mamy 
rynek odbiorczy, górnictwo musi spełniać 
oczekiwania energetyków. Nie może być tak, 
że dyrektor kopalni trochę podłubie w po-
kładach partii , potem trochę w pokła-
dach partii , wyciągnie na powierzchnię 
zaplanowaną liczbę ton i jest szczęśliwy. 
Szczęśliwy powinien być dopiero wtedy, gdy 
wydobędzie węgiel taki, jakiego potrzebują 
odbiorcy.

Na początku rozmowy zapytał mnie 
pan, na czym można najłatwiej zaoszczę-
dzić. Uważam, że prostackie oszczędzanie 
uczyni więcej złego niż dobrego. Natomiast 
stawianie na nowoczesną technikę, bardzo 
dobrą organizację pracy, nowoczesne zarzą-
dzanie i reagowanie na potrzeby odbiorców 
węgla kamiennego dadzą bardzo dobre efek-
ty. Trzeba podejmować odważne decyzje 
i korzystać z wiedzy.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI 

Uważam, że prostackie oszczędzanie uczyni więcej złego niż dobrego – ostrzega 
TADEUSZ DEMEL, jeden ze współtwórców Katowickiego Holdingu Węglowego

Prawdziwe koszty są 
w procedurach przetargowych
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Tadeusz Demel: Wiedza, logika i zdrowy rozsądek podpowiadają, że warto stawiać na najnowocześniejsze rozwiązania. Na zdjęciu górnicy KWK Pniówek w 
czasie pracy przy nowoczesnym kompleksie ścianowym
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 NOWY GÓRNIK: Branża górnicza po-
winna ciąć koszty – to hasło słychać czę-
sto. Jest tak modne, że mało kto mówi, 
co konkretnie należy ciąć. Kopalnie nie 
mają wpływu na ceny stali, maszyn i urzą-
dzeń, na ceny zbytu węgla, a nawet ener-
gii, chociaż kupują ją od energetyków, 
którzy spalają węgiel. Do cięcia zostaje 
fundusz płac. Dużo można zaoszczędzić 
na płacach?

M A K S Y M I L I A N 
KLANK: Kiedy sły-
szę hasło „trzeba ciąć 
koszty”, to zastanawiam 
się, czy w takim razie 
do tej pory pieniądze 
były wydawane bez 
jakiejkolwiek kontroli. 
Takie mam skojarzenie. 
Bo cóż oznacza to hasło? Ni mniej, ni wię-
cej tylko to, że jakaś firma nie kontrolowała 
swoich wydatków i dopiero kryzys w finan-
sach zmusił zarząd do refleksji. Dlatego nie 
szermowałbym tym hasłem. Z racji swojej 
specyfiki górnictwo ma wysoki udział kosz-
tów stałych w kosztach produkcji. Tak jak 
pan powiedział – nie ma wpływu na ceny 
zaopatrzenia i ceny zbytu. Dlatego jedy-
nym sposobem racjonalizacji wydatków 
jest osiąganie optymalnego poziomu wydaj-
ności w odniesieniu do ponoszonych kosz-
tów. Teoretycznie można sobie wyobrazić, 
że kopalnie kupią mniej maszyn i urządzeń 
albo kupią je taniej od niesprawdzonych 
producentów. Można sobie także wyobra-
zić, że ograniczą wydobycie. Mogą nawet 
zużyć mniej energii i obciąć fundusz płac 
– tak wiele razy robiliśmy to w przeszłości. 
I co się okazywało? Kondycja branży nie 
poprawiała się, jeżeli nie rosła efektywność 
pracy. Każdy inżynier wie, że ma tak pla-
nować produkcję, aby poniesione nakłady 
dały maksymalny efekt. Wtedy rzeczywiście 
tniemy koszty, bo każdy wydatek jest opty-
malny. Jeżeli kopalnia ma optymalne zuży-
cie energii, korzysta z maszyn i urządzeń, 
które są możliwie najbardziej niezawodne, 
wydajne i przystosowane do konkretnych 
warunków, to więcej już nie wyciśnie, musi 
poczekać, aż umożliwi to postęp technicz-
ny. W kopalni wiadomo, jaka musi być ob-
sada stanowisk, bo to regulują przepisy. 
Jeżeli jest zła struktura zatrudnienia, to na-
leży ją zmienić bez względu na to, czy pada 
komenda „tniemy koszty”, czy nie pada. Tak 
samo jest z wynagrodzeniami. Jeśli kopalnia 
nie zapłaci, to nie będzie miała wydobycia. 
Do kompetencji menedżerów należy na-
tomiast ustalenie optymalnych wartości 
wydatków i optymalnych wartości efektów 
oczekiwanych po poniesieniu tych wydat-
ków. Raz jeszcze podkreślam – jeśli ustali-
my, jaki zysk ma nam przynieść każda wy-
dana złotówka, to będziemy wiedzieli, jak 
zarządzać kosztami i nie będziemy musieli 
niczego ciąć. Nie ma zysku bez wydatków. 
Natomiast szastanie pieniędzmi w czasie 
koniunktury nie oznacza, że będziemy 
mieli dobre efekty. W skali jednej kopal-
ni trudno jest zoptymalizować wszystkie 

koszty, bo zbyt często dochodzi do sytuacji 
nadzwyczajnych. Natomiast w skali spółki 
węglowej można racjonalizować wydat-
ki i ustalić, jaka średnia efektywność daje 
nam zysk.

  Pana zdaniem przy ocenie spółki wę-
glowej lepsze jest kryterium efektywno-
ści niż kryterium wysokości wydatków.

– Wysokość wydatków w zasadzie o ni-
czym nie świadczy. Racjonalność wydatków 
i efekty z nich płynące są najważniejsze.

  Nie powiedział pan, czy należy ciąć fun-
dusz płac.

– Nie – należy poprawiać efektywność. 
Górnicy muszą wiedzieć, kiedy mogą za-
robić więcej i co muszą zrobić, żeby więcej 
zarobili.

  To proste – wydobywać więcej ton.
– Wydobywanie węgla to nie pogoń 

za tonami. To jest zbyt złożony proces uwa-
runkowany złożonościami natury. Ważna 
jest organizacja pracy, maksymalne wyko-
rzystanie sprzętu i czasu pracy. Zarządzający 
spółkami węglowymi i kopalniami muszą 
zadbać o to, aby praca każdego górnika dała 
jak najlepszy efekt. Minęły już czasy, kiedy 
wystarczył wysiłek mięśni. Nie chodzi o to, 
aby górnicy wylewali siódme poty, a zarządy 
płaciły za wylany pot.

  Zarządy powinny płacić za efekty. Jed-
nak górnikom taki system wynagradzania 
kojarzy się z akordem, dziczeniem i nie-
wolniczą pracą.

– Od lat mówimy o wydajności i efek-
tywności pracy. Dla wszystkich jest to już 
frazes. Jednak ten frazes ma głęboki sens. 
Jeżeli praca nie będzie efektywna, to nie 
starczy pieniędzy na wypłaty ani dla tych, 
którzy topią się we własnym pocie, ani dla 
tych, którzy przychodzą do kopalni tylko 
po to, aby odbić dyskietkę. Wszyscy będą 
niezadowoleni.

 Wydajność jest ważniejsza od 
oszczędności?

– Jeżeli znajdziemy miejsce, w którym 
możemy w prosty sposób zaoszczędzić pie-
niądze, to znaczy, że przez jakiś czas było 
to miejsce nieefektywne. To może być sta-
nowisko pracy, ale też cała kopalnia. W ta-
kiej sytuacji samo gonienie do pracy nic nie 
da. Trzeba się zastanowić, co zrobić, aby 
rozrzutność zastąpić efektywnością. Jeżeli 
stworzymy warunki organizacyjne, tech-
niczne i finansowe, dzięki którym górnicy 
będą wiedzieli, za co dostają większe wy-
nagrodzenie, to oni wykorzystają tę okazję. 
Jestem przekonany, że w naszej branży zbyt 
często koszty traktujemy podobnie jak tra-
dycję. Skoro zawsze wydawaliśmy na coś 
pieniądze i nigdy nie mieliśmy z tego efek-
tów, to znaczy, że tak musi być. Otóż wcale 
nie musi tak być. Natomiast musi być tak, 
że będziemy gotowi ponosić nawet bardzo 
wysokie koszty, jeżeli dzięki nim osiągniemy 
bardzo dobry efekt.

  Zarządy spółek węglowych próbu-
ją płacić za efekty, są jednak oskarżane 
o to, że dzielą załogę, że chcą wprowa-
dzić system stachanowski (mordercza pra-
ca do upadłego), co najczęściej wywołuje 
sprzeciw związków zawodowych.

– Wierzę, że można do takiego systemu 
przekonać załogę. Jeżeli połączy się działania 
organizacyjne, techniczne i doda się do tego 
działania propagujące konieczność takich 
rozwiązań, górnicy zgodzą się na to, aby 
byli premiowani za efektywność.

 Musiałoby w górnictwie dojść do rewo-
lucji porównywalnej z rewolucją francu-
ską albo bolszewicką.

– Rewolucje zawsze wybuchały wtedy, 
gdy rządzący ulegali rutynowemu nicnie-
robieniu i nie zauważali, że poddani chcą 
zmian. Jestem przekonany, że górnicy chęt-
nie przystaną na nowoczesny system wy-
nagradzania powiązany z efektywnością. 
Nie można jednak powiedzieć, że od jutra 
wprowadzamy taki system i koniec dyskusji. 
Załogi muszą być przekonane, że zmiany nie 
są wprowadzane po to, żeby je oszukać. Naj-
lepiej byłoby, gdyby zmiany były opracowy-
wane wspólnie z załogą. Jeżeli górnicy uznają, 
że zmiany to tylko bat, nic nie osiągniemy. 
Natomiast załogi górnicze muszą zrozumieć, 
że wypłata to nie jest świętość, która od ni-
czego nie zależy – ona zależy od efektów, 
jakie osiąga firma. Jeżeli jest inaczej, tym go-
rzej dla pracowników, bo firma może upaść.

  Kto powinien przekonywać załogę 
do nowych rozwiązań?

– Zarządy spółek i związki zawodowe.

  Związki są niechętne zmianom.
– Oprotestowywanie wszystkiego nie 

ma sensu. Jeśli powstanie system wynagra-
dzania czytelny dla górników i będzie wia-
domo, kiedy można więcej zarobić, górnicy 
mogą przestać oglądać się na kogokolwiek 
i zaakceptują zmiany. Byłoby jednak lepiej, 

gdyby odbyło się to z udziałem związków 
zawodowych.

  Pamięta pan, że w czasach, gdy był 
pan prezesem Kompanii Węglowej i po-
informował pan, że zarząd rozważa 
między innymi premiowanie za efekty, 
to musiał pan płacić za powybijane szy-
by i odnawiać elewacje budynku przy ul. 
Powstańców.

– Nie chodziło tylko o płace. Górnicy 
sprzeciwiali się likwidacji  kopalń. Ko-
palnie nie zostały zlikwidowane, a teraz 
straciliśmy więcej wydobycia, niż gdyby 
zostały zlikwidowane. To oznacza, że spad-
ła efektywność. Kopalnie zostały uratowa-
ne, bo firma obroniła je poprawą relacji 
ekonomiczno-finansowych. To prawda, 
zarobiły też ekipy remontowe przy odna-
wianiu siedziby zarządu KW. Dzisiaj mamy 
spadek wydobycia. Przyczyn jest pewnie 
wiele, ale niewątpliwie jest tutaj miejsce 
dla efektywności. Teraz jesteśmy mądrzejsi 
i dlatego jest szansa na sukces i dyskonto 
nabytych doświadczeń. Proszę natomiast 
pamiętać, że nie poprawimy efektywności, 
jeżeli przetargi będą rozstrzygane z opóź-
nieniem, roboty przygotowawcze nie będą 
wykonywane na czas, a sprzęt nie będzie 
dostarczany terminowo. Nie poprawimy też 
efektywności, jeśli pracodawca nie będzie 
kształtował warunków do jej osiągania.

  Zawsze można odrobić zaległości?
– Nie można niczego odrobić, można 

jedynie zapobiec większym stratom. Cza-
su nie cofniemy. Jeżeli nie będzie pewnej 
formy sojuszu między tymi, którzy orga-
nizują pracę, a tymi, którzy ją wykonują, 
to nie osiągniemy dobrych efektów. Taki 
sojusz wymusi uzależnienie zarobków jed-
nych i drugich między innymi od efektów. 
Pracownicy kopalń bardzo szybko zorientują 
się, co można usprawnić, aby więcej zarobić. 
Trzeba im tylko dać szansę.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI 

Jeżeli praca nie będzie efektywna, to nie starczy pieniędzy na wypłaty ani dla tych, którzy 
topią się we własnym pocie, ani dla tych, którzy przychodzą do kopalni tylko po to, aby 

odbić dyskietkę. Wszyscy będą niezadowoleni – mówi MAKSYMILIAN KLANK

Ciąć koszty? Przede wszystkim 
poprawiać efektywność!
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Minęły już czasy, kiedy wystarczył wysiłek mięśni. Nie chodzi o to, aby górnicy wylewali siódme poty, 
a zarządy płaciły za wylany pot
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SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Zakład dysponuje  szybami, jed-
nak ich liczba będzie redukowa-
na. Łączna długość podziem-
nych wyrobisk to ok.  km, 
a w tym roku planowane jest 

wydrążenie kolejnych , km. W kopalni 
pracuje ok.  osób, spośród których  
górników pracuje pod ziemią.

Kopalnie Mysłowice-Wesoła i Murcki-
-Staszic są najważniejszymi kopalniami 
w Katowickim Holdingu Węglowym. Wi-
ceprezes KHW ds. produkcji Mariusz Wil-
kosz ocenia, że Kopalnia Mysłowice-Wesoła 
ma przed sobą przynajmniej  lat inten-
sywnego wydobycia, jednak po udostępnie-
niu złóż położonych głębiej, górnicy będą 
fedrować znacznie dłużej. Na konferencji 
prasowej wiceprezes poinformował, że zaso-
by operatywne kopalni Mysłowice-Wesoła, 
czyli te, które można wydobyć, określane 
są na , mln ton ( proc. wszystkich 
zasobów Holdingu, które sięgają , mln 
ton).

– Te zasoby zostaną powiększone. Nie 
mamy jeszcze koncesji na ten węgiel, nie-
mniej schodząc coraz głębiej, mamy wiedzę 
o ok.  mln ton zasobów w polu kopal-
ni Mysłowice-Wesoła. Żywotność kopalni 
to  lat, ale ze wskazaniem na zdecydo-
wanie więcej – podkreślił Wilkosz. Wesoła 
to jedna z dwóch kluczowych kopalń KHW 
i jedna z największych kopalń węgla kamien-
nego w Polsce i Europie. Pochodzi z niej 
ok.  proc. produkcji Holdingu.

Większość złóż, po które chce sięgnąć 
kopalnia, leży pod lasami. Dzięki temu 
wydobycie węgla nie będzie uciążliwe dla 
mieszkańców – ewentualne szkody górnicze 
nie będą miały wpływu na infrastrukturę 
miasta. Dzięki temu KHW będzie mógł 
ograniczyć koszty związane z usuwaniem 
szkód górniczych. Obecnie spółka przezna-
cza na ten cel – mln zł rocznie.

W tym roku planowane wydobycie 
w Mysłowicach-Wesołej wynosi , mln ton. 
W  roku ma jednak wzrosnąć do , 
miliona ton, a za – lata kopalnia ma usta-
bilizować wydobycie na poziomie ok.  mln 
ton węgla rocznie.

Najbardziej wydajne ściany wydobyw-
cze Mysłowic-Wesołej – czasem wysokie 
na ponad  metry – dostarczają – tys. 
ton węgla na dobę. Pracują tam nowoczesne 
systemy urabiania i odstawy. Kiedy wzrastają 
zagrożenia naturalne, wydobycie jest ogra-
niczane do – tys. ton na dobę.

Zarząd KHW i dyrekcja kopalni My-
słowice-Wesoła zwracają szczególną uwagę 
na bezpieczeństwo pracy, ponieważ w re-
jonach, gdzie są najlepsze pokłady węgla, 
występują także duże zagrożenia, w tym 
zagrożenie metanowe. Z najbardziej meta-

nowej ściany  uwalnia się do  m sześc. 
tego gazu na minutę. Osiągnięto tam jednak 
najwyższą w spółce efektywność odmetano-
wania – przechwytywanych jest – proc. 
gazu. Odzyskany metan trafia do kopalnia-
nej stacji odmetanowania i jest przesyłany 
do spalania.  proc. gazu wykorzystuje 
Zakład Energetyki Cieplnej w Katowicach 
i spala go w kotłach kogeneracyjnych. Jest 
to proces technologiczny jednoczesnego 
wytwarzania energii elektrycznej i użyt-
kowej energii cieplnej w elektrociepłowni. 
Ze względu na mniejsze zużycie paliwa za-
stosowanie technologii kogeneracyjnej daje 
duże oszczędności ekonomiczne. Jest także 
korzystne dla środowiska naturalnego.

Ponieważ w pokładach dobrego węgla 
jest wysoka temperatura, w KWK Mysłowi-
ce-Wesoła budowany jest system klimaty-
zacji grupowej o mocy  MW. Klimatyzacja 

KOPALNIA WESOŁA ROZPOCZĘŁA WYDOBYCIE 
 LAT TEMU. Z tej okazji  lipca została w cechowni 
otwarta wystawa poświęcona historii górnictwa i historii 
kopalni, która po połączeniu z kopalnią Mysłowice nosi 
nazwę Mysłowice-Wesoła. Porównując fotografie sprzed 
kilkudziesięciu lat ze zdjęciami robionymi współcześnie, 

trudno czasem uwierzyć, w jak ciężkich warunkach pracowali 
górnicy. Po uroczystym otwarciu wystawy przedstawiciele 
zarządu KHW SA i kopalni Mysłowice-Wesoła spotkali się 
z dziennikarzami. – Kopalnia Mysłowice-Wesoła ma dobre 

perspektywy. To jedna z dwóch kopalń w regionie, które będą 
wydobywać węgiel najdłużej. Jest jedną z najnowocześniejszych 
kopalń w Polsce – powiedział Roman Łój, prezes Katowickiego 

Holdingu Węglowego. Kopalnia ma około  milionów ton 
zasobów operatywnych, głównie wysokokalorycznego węgla 

o niskiej zawartości siarki. Jej obszar górniczy zajmuje ponad  
kilometrów kwadratowych. W planach rozwoju KHW zajmuje 

kluczową pozycję wspólnie z kopalnią Murcki-Staszic. Oficjalne 
otwarcie kopalni Wesoła II odbyło się  lipca  r. Dwa lata 
później włączono do niej wyczerpującą się kopalnię Wesoła I, 

zmieniając nazwę zakładu na Wesoła. Od  r. do końca 
 r. kopalnia nosiła nazwę Lenin, potem powrócono do starej 

nazwy. W  r. przyłączono do niej kopalnię Mysłowice, 
zmieniając nazwę na Mysłowice-Wesoła.

        jubileusz
Wesoła obchodzi

powinna zostać uruchomiona w sierpniu 
na poziomie  metrów. Docelowa moc 
układu  MW zapewni chłodzenie wszyst-
kich wyrobisk zakładu. Klimatyzowanie 
kopalni staje się konieczne wraz ze scho-
dzeniem do coraz głębszych pokładów 
węgla. Gdyby nie chłodzenie – już teraz 
w niższych wyrobiskach temperatura się-
gałaby  stopni.

Wydobycie w kopalni prowadzone jest 
z dwóch poziomów –  i  m. Naj-
niższy szyb kopalni sięga  metrów, ale 
trwa budowa poziomu  m. Perspekty-
wiczne pokłady węgla zalegają do  m, 
a wydobywanie węgla z głębokości większej 
niż sięgają szyby wiąże się z problemami 
wentylacyjnymi i transportowymi. Dlate-
go KHW przygotowuje w perspektywie 
lat – budowę i uruchomienie 
nowego szybu  m w sąsiedniej kopal-
ni Murcki-Staszic, który – poprzez pod-
ziemne połączenia – będzie służył także 
Mysłowicom-Wesołej.

– Inwestycja będzie nas kosztować 
około , miliarda złotych. Opłaca się jed-
nak wydać tę sumę, ponieważ dzięki temu 
zlikwidujemy wydobycie z tak zwanych 
podpoziomów, co znacznie zwiększy bez-
pieczeństwo pracy – powiedział Roman Łój, 
prezes KHW SA. �

MARIUSZ WILKOSZ, 
WICEPREZES KHW DS. 
PRODUKCJI: Kopalnia 
Mysłowice-Wesoła 
ma przed sobą przynaj-
mniej  lat intensyw-
nego wydobycia. Jestem 
przekonany, że kopalnia 
będzie istnieć znacznie 
dłużej, ponieważ  głębiej jest jeszcze około 
 milionów ton dobrego węgla.  Nie mamy 
koncesji na ten węgiel, ale z dotychczaso-
wych analiz wynika, że wydobycie będzie 
opłacalne i w przyszłości KHW powinien 
mieć tę koncesję. 

Ciekawa liczba 

40 m3

METANU/MIN
może uwalniać się z najbardziej metanowej ścia-
ny 514. Dzięki nowoczesnym metodom odme-
tanowania przechwytywanych jest 50–70 proc. 
gazu. To najwyższa efektywność odmetanowa-
nia w KHW.

Przeciwnicy węgla przemilczają fakt, że dla Europy jest on istotnym źródłem energii 
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        jubileusz
Wesoła obchodzi
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Przeciwnicy węgla przemilczają fakt, że dla Europy jest on istotnym źródłem energii 

Budowę kopalni w miejscu, które zajmuje 
ruch Wesoła KWK Mysłowice-Wesoła, roz-
poczęto w 1942 roku. Na budowie praco-
wali więźniowie filii obozu koncentracyj-
nego Auschwitz-Birkenau w Ławkach (część 
Wesołej).

Poprzednio wydobycie prowadzone 
było w Ławkach w istniejącej od  roku 
kopalni Fuerstengrube (stąd lokalizacja 
obozu). Kopalnia Fuerstengrube w  
roku zmieniła nazwę na Książę, a od  
na Harcerska. Przy czym w latach ‒ 
nie prowadziła wydobycia.

W  ponownie działała pod nazwą 
Fuerstengrube, od  jako Harcerska. 

Połączona została w  z nowo budowa-
ną kopalnią pod wspólną nazwą Wesoła.

W  kopalnie Wesoła I i Wesoła II 
zostały rozdzielone.

W  rozpoczęła wydobycie Wesoła II, 
przy czym jej budowa trwała do roku .

Kopalnie Wesoła I i Wesoła II połączo-
no ponownie w  w związku z wyczer-
pywaniem się zasobów kopalni Wesoła I.

W latach ‒ kopalnia działała 
pod nazwą KWK Lenin, następnie powróciła 
do nazwy Wesoła.

W roku  KWK Wesoła została po-
łączona z kończącą stopniowo wydobycie 
KWK Mysłowice i od tego czasu działa pod 
nazwą KWK Mysłowice-Wesoła. 

Historia kopalni Wesoła

Tak wyglądała mechanizacja górnictwa kilkadziesiąt lat temu

Sala konferencyjna KWK Lenin, połowa kwietnia 1989 r. Spotkanie z Alojzym Pietrzykiem, 
uczestnikiem Okrągłego Stołu, przewodniczącym „podstolika górniczego” z ramienia Solidarności

TOMASZ ROZYNEK, 
NADSZTYGAR NADZO-
RU INWESTYCYJNEGO 
W DZIALE INWESTY-
CJI, PRZYGOTOWANIA 
I EKONOMIKI PRODUK-
CJI, ODPOWIEDZIALNY 
ZA OPRACOWANIE MA-
TERIAŁÓW I PRZYGOTOWANIE WYSTAWY: 
Dokumentację fotograficzną wykonuję 
od ponad  lat. Na pięćdziesięciolecie ko-
palni również przygotowywałem wystawę 
fotograficzną. Wówczas była to niezwy-
kle żmudna praca. Obecnie poszło o wiele 

łatwiej, gdyż opierałem się na archiwach, 
które w tym czasie udało mi się zgromadzić 
i opisać, również możliwości techniczne 
bardzo ułatwiły mi pracę. Obecna wystawa 
to ponad  fotogramów, które starałem 
się usystematyzować i ułożyć tak, aby sta-
nowiły najciekawszy i możliwie najpełniej-
szy obraz naszej kopalni. Do zakresu moich 
obowiązków służbowych należy między 
innymi wykonywanie bieżącej dokumenta-
cji fotograficznej, dlatego też z uśmiechem 
mogę stwierdzić, że przygotowanie wy-
staw na następne rocznice będzie znacznie 
łatwiejsze. 

Historia Wesołej w fotogramach

Z okazji jubileuszu Wesołej została otwarta wystawa, dzięki której młodzi górnicy mogą 
zobaczyć, jak pracowali ich koledzy przed dziesiątkami lat. Warto na przykład zobaczyć, 
jak wyglądał kombajn, który w latach pięćdziesiątych był szczytem osiągnięć techniki 
(zdjęcie obok). Zanim maszyny na dobre zeszły pod ziemię, często było tak, że górnicy 
ogłaszali, iż za żadne skarby nie będą pracować przy takich urządzeniach. Grozili strajkami.
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Ponad 600 osób bawiło się w pięknym 
ośrodku wczasowym w Szymocicach 
na festynie rodzinnym zorganizowanym 
przez Związek Zawodowy Górników JSW 
SA Borynia. 

Nikt nie mógł narzekać na nudę, gdyż 
organizatorzy przygotowali mnóstwo atrak-
cji. Jednak najwięcej emocji wzbudziło 
losowanie nagród loterii fantowej. Zain-
teresowanie było tym większe, że nagro-
dy losowali wszyscy członkowie związku 

biorący udział w festynie i żaden los nie 
był pusty. Dorosłym licznie towarzyszyły 
dzieci, dla których również przygotowano 
wiele atrakcji. Pogoda zachęcała do kąpieli, 
pływania na kajakach i rowerkach wodnych 
oraz szaleństw na dmuchańcach. Kiedy 

po godzinie  zaczął padać deszcz, pod 
namiotami i przy suto zastawionych sto-
łach biesiadnicy z ochotą słuchali przebojów 
w wykonaniu kopalnianej orkiestry. Później 
do tańca zachęcał zespół muzyczny. Świetna 
zabawa trwała do godzin wieczornych.

ZZG JSW SA Borynia

Zabawa w Szymocicach
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Ponad 600 osób bawiło się w pięknym ośrodku wczasowym w Szymocicach 

Nikt nie mógł narzekać na nudę, gdyż organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji

Świetna zabawa trwała do godzin wieczornych

Dorosłym licznie towarzyszyły dzieci, dla których również przygotowano wiele atrakcji

R E K L A M A

R E K L A M A

Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. – 
właściciel 20 obiektów wczasowych w Polsce 
– zaprasza do skorzystania z letniej oferty wy-
poczynkowej w kraju.
Z przyjemnością informujemy Państwa, że uru-
chomiliśmy basen w Sanatorium Uzdrowisko-
wym „Rybniczanka” w Świnoujściu. Po remoncie 
obiekt jest wspaniałym miejscem na wypoczy-
nek i relaks nawet dla najbardziej wymagających 
wczasowiczów. Zlokalizowany jest zaledwie 200 
metrów od pięknej piaszczystej plaży i oferuje 
nie tylko pobyt, ale także szeroką gamę zabie-
gów rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych oraz 
wspaniałe wyżywienie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami 
naszej oferty, która dotyczy nie tylko Świnouj-
ścia, na www.nat.pl i rezerwacji miejsc w cenach 
LAST MINUTE!

NAT-owska „Rybniczanka” zaprasza
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Na taki samochód Toyota czekała od daw-
na – rasowe, sportowe coupe dające wiele 
przyjemności z jazdy. Dobre zachowanie 
na drodze, atrakcyjna sylwetka i niezbyt 
wysoka cena mogą zachęcać wielu zwo-
lenników sportowych aut.

Nowy samochód powstał przy współ-
pracy z Subaru, stąd wolnossący silnik typu 
boxer charakterystyczny dla aut tej mar-
ki. Kompaktowa Toyota jest lekka – waży 
 kg – zatem dwulitrowy, dwustukonny 
silnik daje jej satysfakcjonujące osiągi.

Coupe o klasycznych sportowych liniach 
ma długość  cm, szerokość , cm, ale 
wysokość zaledwie , cm. Rozstaw osi 
to  cm. W niewysokim nadwoziu siedzi-
sko fotela kierowcy jest umieszczone bar-
dzo nisko, niżej niż w jakimkolwiek innym 
seryjnym modelu Toyoty, a także niżej niż 
np. w Porsche Cayman. W kabinie miejsca 
jest niezbyt dużo. Co prawda, nie odczuwa 
się ciasnoty, przynajmniej z przodu. Z tyłu 
mamy dwa siedziska, ale już niezbyt dużo 
miejsca pod opadającym dachem i za przed-
nimi fotelami. Osoby jadące z przodu mają 

wystarczająco przestrzeni, nawet przy bar-
dzo wysokim wzroście, a do tego sportowe 
fotele testowane z myślą o długich trasach, 
ale i dynamicznych sportowych przejazdach. 
Odpowiedni kształt nadawano im m. in. 
po testach na torze Nurburgring. Mała kie-
rownica dobrze leży w dłoniach, a droga 
do lewarka zmiany biegów jest krótka.

Bagażnik nie jest może zbyt wielki, ale 
po złożeniu tylnej kanapy otrzymujemy 
przestrzeń mieszczącą cztery standardowe 
opony i pozostałe elementy rajdowego ekwi-
punku. Toyota GT znakomicie pozwala się 
bawić na torach wyścigowych, ale sprawdza 
się także na zwykłych drogach. Zgrabna linia 
auta ma też zdecydowanie funkcję przycią-
gania wzroku innych kierowców, a nawet 
pieszych – kiedy jechaliśmy w kolumnie 
z centrum Warszawy na tor na lotnisku 
w Sochaczewie, wzbudzaliśmy na ulicach 
niezwykłe poruszenie.

Sami zresztą także poruszaniem się sa-
mochodu byliśmy mile zaskoczeni. Umiesz-
czony z przodu silnik typu Boxer ma cztery 
cylindry i unowocześniony układ wtryskowy 
Toyoty D-S. Z pojemności dwóch litrów 

uzyskuje moc  KM i maksymalny mo-
ment obrotowy  Nm. Maksymalna pręd-
kość samochodu to  km/h, podczas gdy 
przyspieszenie wynosi , sekundy. Lekki 
samochód jest przy tym dość oszczędny 
– średnie spalanie wynosi , l/ km 
– to dane dla manualnej skrzyni biegów. 
Toyota będzie oferowana także ze skrzynią 
automatyczną, wymagającą dopłaty  tysięcy 
złotych. Ta wersja ma jednak pozwalać kie-
rowcy na ingerencję w pracę skrzyni biegów 
nie tylko w trybie manualnym, umożliwia-
jącym sekwencyjną zmianę biegów. Także 
w automatycznym trybie Drive skrzynia 
reaguje bowiem na manualną zmianę prze-
łożeń. Również elektronika mająca wspoma-
gać kierowcę została tak skonfigurowana, 
żeby dawać nieco dreszczyku sportowej 
jazdy i nie dusić w zarodku wszystkich po-
ślizgów. Poza tym system kontroli trakcji 
TRC i system stabilizacyjny VSC mogą być 
całkowicie wyłączone.

Silnik z przodu i napęd na tylne koła 
pozwoliły niemal po równo rozłożyć masę 
na obie osie –  proc. masy obciąża przednią 
oś, a  proc. tylną. Niski środek ciężkości 

wraz z rozłożeniem ciężaru samochodu 
niemal po połowie między osie zapewniają 
sportowemu coupe bardzo dobrą stabilność 
podczas gwałtownych manewrów. Mieliśmy 
okazję sprawdzić to podczas prób spraw-
nościowych na lotnisku w Sochaczewie – 
w slalomach i na łukach przy dużej prędkości 
samochód poruszał się bardzo precyzyjnie. 
Tylny napęd pozwala także na zabawę drif-
tingiem, przynajmniej tym kierowcom, którzy 
potrafią tak jeździć – ja naukę driftu mam 
jeszcze przed sobą. Nie miałbym jednak nic 
przeciwko temu, aby uczyć się tego właśnie 
za kierownicą Toyoty GT.

Musiałbym jednak wysupłać na ten 
samochód co najmniej   złotych. 
Warto jednak powiedzieć, że już podsta-
wowa wersja Sol ma na wyposażeniu takie 
elementy, jak  poduszek powietrznych, felgi 
aluminiowe w rozmiarze  cali, reflektory 
ksenonowe ze spryskiwaczami, światła LED 
do jazdy dziennej, automatyczna klimatyza-
cja dwustrefowa, system bezkluczykowego 
otwierania i uruchamiania pojazdu Easy En-
try, tempomat czy system multimedialny 
Toyota Touch. PIOTR MYSZOR
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Sport w dobrym wydaniu

Siedzisko fotela kierowcy jest umieszczone bardzo nisko
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Z tyłu mamy dwa siedziska, ale już niezbyt dużo miejsca Coupe ma długość 424 cm, szerokość 177,5 cm, ale wysokość 128,5 cm i rozstaw osi 257 cm

Kompaktowa Toyota jest lekka – waży 1240 kg
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Mamy igrzyska
Londyn stał się stolicą światowego sportu. Uroczystą ceremonię otwarcia letnich 

igrzysk olimpijskich mamy już za sobą. Sympatycznie zaprezentowała się polska ekipa, 
którą prowadziła nasza najlepsza tenisistka Agnieszka Radwańska. W końcu rozpoczęła się 
rywalizacja o najcenniejsze trofea sportowe – medale olimpijskie. W rywalizacji tej uczest-
niczy  polskich sportowców, w tym  kobiet, którzy walczyć będą w  dyscyplinach. 
Najliczniejsze są grupy lekkoatletów ( osób), wioślarzy ( osób), pływaków ( osób) 
oraz kajakarzy ( osób). Ale np. w boksie, w którym przed laty byliśmy prawdziwą potęgą, 
mamy tylko jednego reprezentanta. Dodajmy, że chodzi o kobietę – Karolinę Michalczuk. 
Sportsmenka nie jest nowicjuszką na ringu – ma sporo osiągnięć, była np. mistrzynią świata 
w  r. i wicemistrzynią w  r., a w roku  i  zdobyła brązowe medale. Dwa 
razy wywalczyła mistrzostwo Europy ( i ) i wicemistrzostwo Starego Kontynentu 
(). Będzie walczyła w wadze  kg. Biorąc pod uwagę jej dotychczasowy dorobek, 
można powiedzieć, że ma realne szanse stanąć na olimpijskim podium. Z drugiej jednak 
strony trochę boli, że na londyńskim ringu nie zobaczymy polskich bokserów.

Przy okazji tej wielkiej imprezy wszyscy sympatycy sportu zastanawiają się i dyskutują 
o możliwościach naszych reprezentantów. I zadają sobie pytanie, ile medali zdobędą polscy 
sportowcy. Przypomnijmy, jak to było cztery lata temu w Pekinie. Zacznijmy od złota, które 
zdobyli: Leszek Blanik w skoku przez konia, Tomasz Majewski w pchnięciu kulą i wioślarze 
Michał Jeliński, Marek Kolbowicz, Adam Korol i Konrad Wasielewski. Olimpijskie sre-

bro przywieźli: Szymon Kołecki (podnoszenie 
ciężarów), Piotr Małachowski (rzut dyskiem), 
Maja Włoszczowska (kolarstwo górskie), dwójka 
kajakowa Aneta Pastuszka-Konieczna i Beata 
Mikołajczyk, dwójka kanadyjek Paweł Barasz-
kiewicz i Daniel Jędraszko, drużyna szpadzistów 
Adam Wiercioch, Radosław Zawrotniak, Robert 
Andrzejuk i Tomasz Motyka, a także wioślarska 
czwórka wagi lekkiej bez sternika w składzie 
Miłosz Bernatajtys, Bartłomiej Pawełczak, Łu-
kasz Pawłowski oraz Paweł Rańda. I wreszcie 
brąz, który wywalczyła Agnieszka Wieszczek 
w zapasach w stylu wolnym. Trzeba przyznać, 
że to dość skromny dorobek.

Jak będzie na olimpijskich arenach w Lon-
dynie? Czy polskich reprezentantów stać na wy-
walczenie medali? Czy zdobędą ich przynajmniej 
tyle, ile przywieźli z Pekinu? Szanse są. O jednej 
z nich już wspomniałem – chodzi o boks i Ka-
rolinę Michalczuk. W roli głównej – jeśli chodzi 

o naszą reprezentację – wystąpią jednak siatkarze. Trener Andrea Anastasi potrafił stworzyć 
drużynę, która w tym roku prezentuje się wyśmienicie. Sympatycy siatkówki widzą już 
naszą drużynę ze złotym medalem. Faktem jest, że znawcy tej dyscypliny uważają Polaków 
za głównych kandydatów do złota, nie można jednak zapominać o takich zespołach, jak 
Rosja (aktualny mistrz świata), Brazylia czy Włochy. Tak się złożyło, że polscy siatkarze 
pierwszy mecz w grupie rozegrają właśnie z zespołem Włoch. Od wyniku tego spotkania 
wiele zależy – zwycięstwo przybliżyłoby polską reprezentację do strefy medalowej. Wierzę, 
że polscy siatkarze staną na olimpijskim podium. Oczywiście chciałbym, aby było to miejsce 
oznaczone numerem .

Swoim występem na kortach Wimbledonu Agnieszka Radwańska rozbudziła apetyt 
na olimpijski medal. Moim zdaniem ma realne szanse ponownie zachwycić swoją grą 
sympatyków sportu. Kto jeszcze może się włączyć do walki o olimpijskie podium? W gronie 
lekkoatletów takie szanse mają Anita Włodarczyk w rzucie młotem i Tomasz Majewski 
w pchnięciu kulą. Nie zapominajmy także o naszym tyczkarzu Pawle Wojciechowskim, 
mistrzu świata z  r., który nie osiągnął wprawdzie tzw. olimpijskiego minimum, ale 
znalazł się w ekipie. Teraz intensywnie trenuje, a jego forma zwyżkuje. Może akurat szczyt 
tej formy przypadnie na konkurs olimpijski? Są również Monika Pyrek i Anna Rogowska, 
które w skoku o tyczce mogą także sprawić nam miłą niespodziankę. Ponadto są biegacze 
Adam Kszczot, Marcin Lewandowski i Artur Noga, którzy liczą się w światowej rywalizacji.

Czego można oczekiwać od naszych reprezentantów w pozostałych dyscyplinach? 
W ekipie kajakarskiej liczę na dwa – trzy medale. Przypomnijmy, że nasi kajakarze z ostat-
nich par regat olimpijskich zawsze przywozili do kraju medale. Jak dotąd nie udało im się 
jednak wywalczyć olimpijskiego złota. Olbrzymie szanse na złoty krążek ma w Londynie 
Piotr Siemionowski (mistrz świata i Europy ) w wyścigu na  m. Podobnie ma się 
sprawa z wioślarzami, którzy również liczą na zdobycie dwóch – trzech medali.

Kandydatką do olimpijskiego medalu była też niewątpliwie Maja Włoszczowska. Nasza 
specjalistka od kolarstwa górskiego doznała jednak na zgrupowaniu we Włoszech przykrej 
kontuzji i nie weźmie udziału w olimpijskim wyścigu.

Są jeszcze szermierze i ciężarowcy, po których można się spodziewać dobrych wyników, 
a może nawet jakiegoś krążka.

Z tego szybkiego przeglądu wynika, że polscy reprezentanci mają szanse na zdobycie 
blisko  olimpijskich medali. Czy im się to uda, to już inna sprawa. Trzeba także pamiętać, 
że rywalizacja w tak wielkiej imprezie przynosi sporo niespodzianek – tych przyjemnych 
i mniej przyjemnych. Nie zawsze wygrywają główni faworyci i niewątpliwie tak też będzie 
na londyńskich arenach. Liczę jednak, że nasi reprezentanci postarają się sprawić nam 
miłą niespodziankę.

Uważam jednak – choć nie lubię tego typu przewidywań – że polscy sportowcy wy-
walczą na londyńskich arenach  medali, a w kilku konkurencjach wystąpią w ścisłych 
finałach. Po prostu taka jest kondycja naszego sportu.

 HENRYK MARZEC

Anka nie należała do dziewczyn, które od podstawówki planowały, jak mają wyglądać 
ich sukienka ślubna, buty i fryzura. Nie pasjonowało jej przeglądanie zdjęć z dodatkami 
ani nie wymarzyła sobie idealnego przyjęcia. Nie miał na to żadnego wpływu fakt, że pa-
sjonowało się tym wiele jej koleżanek ze studiów czy pracy i Anka musiała wysłuchiwać 
wywodów na ten temat niemal przy każdej okazji.

Franka, a właściwie Francesca, poznała na stypendium gdzieś w połowie studiów 
we Włoszech. Początkowo zakładała, że ta znajomość jest tylko przygodnym flirtem, jaki 
zdarzał się niemal każdemu z jej przyjaciół podczas tego typu wyjazdów. Franek przyczepił 
się do niej jednak do dobre, a na dodatek był zadziwiająco jak na Włocha wysoki, do tego 
szczupły, przystojny i szalenie zabawny. Ujął opierającą się mu Ankę niezapowiedzianymi wy-
cieczkami za miasto, piknikami i randkami niczym z amerykańskiego filmu romantycznego.

W dodatku romans nie skończył się razem ze stypendium. Tanie loty między miastami, 
w których mieszkali, sprzyjały częstym odwiedzinom. W czasie każdego kolejnego spotkania 
Franek robił wszystko, żeby zostać w Polsce ciut dłużej niż poprzednio, a Anka wyrywała 
każdą możliwą chwilę, by wybrać się do Włoch. I tak związek oparty na internetowych 
kontaktach, telefonach, esemesach i rzadkich odwiedzinach trwał przez dwa lata. Po pew-
nym czasie Francesco, zdaniem Anki pod wpływem nacisków swojej matki, oświadczył się, 
a ona oświadczyny przyjęła, choć nie za bardzo wiedziała, co z tym fantem dalej zrobić. 
Rok później, tym razem pod naciskiem babć i ciotek ze strony 
Anki, ruszyły żmudne przygotowania do ślubu. Kwiatuszki, 
wstążeczki, świeczuszki... Na samą myśl Ance robiło się nie-
dobrze. Pozwoliła się jednak wbić w schemat i przeglądała 
pisma tematyczne, jeździła po sklepach z dodatkami, szukała 
odpowiednich butów.

Właśnie wtedy, dokładnie miesiąc przed zaplanowaną 
uroczystością, Franek poinformował ją, że z nimi koniec, że on 
jednak nie może. I zniknął. Jego telefon zamilkł, a rodzina nie 
wiedziała, gdzie go szukać (wyglądało to dość realistycznie, 
bo naraził się przez to na ogromny gniew matki). Anka czuła 
się mocno skołowana. Mimo to zarezerwowała najbliższy lot 
do Rzymu i postanowiła, nawet za cenę upokorzenia, wyjaśnić, 
co się właściwie stało.

Przez kolejne dni plątała się po ulicach, które tak dobrze 
znała, a zapał i wściekłość, z jakimi przyjechała, powoli się ulat-
niały. Nie za bardzo wiedziała, jak szukać Franka, za to powoli 
klarowało jej się w głowie to, co chciała mu powiedzieć. I czuła, 
że za wszelką cenę musi go odzyskać.

I w końcu go spotkała. Z ładną, wysoką, elegancko ubraną 
rudą dziewczyną, która od razu wydała jej się całkowitym jej przeciwieństwem. Anka nie 
miała odwagi podjeść, nie wiedziała nawet, co miałaby powiedzieć. Choć sama zaczynała 
się przed sobą tego wstydzić – śledziła parę tego wieczora, kiedy ich zobaczyła, a także 
przez kolejne dni. Bolał ją każdy ich ruch. W istocie – wyglądali na zakochanych. Pomyślała 
nawet, że bardziej niż kiedykolwiek ona była zakochana we Franku.

Przez kolejne dni Anka zachowywała się irracjonalnie. Nie mogła jeść i spać, a jej myśli 
koncentrowały się wokół jednego tematu. Było to o tyle dziwne, że powoli uświadamiała 
sobie, że to, co czuje do Franka, to jednak chyba nie miłość. Obsesyjnie próbowała także 
ustalić, kim jest nowa dziewczyna jej niedoszłego męża. Nie musiała się nawet zbytnio 
wysilać, bo podczas jednego z wieczorów, gdy przyglądała się kolejnej randce zakochanych, 
zauważyła młodego mężczyznę. On także ich obserwował, a potem śledził. Od słowa 
do słowa okazało się, że nie tylko ona została porzucona.

Adam, były chłopak rudej dziewczyny, pragnął ją za wszelką cenę odzyskać. Prosił, 
błagał, na niewiele się to jednak zdało. I tak para porzuconych zawarła porozumienie. Knuli 
wspólne intrygi, które miały zasiać we Franku i jego nowej dziewczynie liczne wątpliwości. 
Do tego Anka nie mogła powstrzymać się od drobnych złośliwości, które miały na celu 
uprzykrzenie Frankowi życia. Choć Anka nie była nigdy typem bezwzględnej, głupiej baby, 
to w tamtym czasie zachowywała się tak, że przez kolejne miesiące bardzo się tego wstydziła. 
Chciała, żeby Franek także poczuł się upokorzony tak, jak ona się czuła. Zadbała również 
o to, żeby jego szef dowiedział się o wszystkich nieprawidłowościach, na jakie Francesco 
zwykł przymykać oko. Anka nie omieszkała także poinformować rodziny byłego narze-
czonego o tym, co przez te wszystkie lata o nich usłyszała. Powiedziała nawet jego mamie 
o tym, że to nikt inny tylko jej ukochany syn porysował jej auto.

Punktem kulminacyjnym tych wszystkich działań miała być wymyślona zdrada. Anka 
i Adam zrobili wszystko, by partnerka Franka była przekonana o tym, że ona także została 
oszukana. Zaplanowali wszystko tak, żeby najpierw znalazła damskie drobiazgi, potem ślady 
szminki na kołnierzyku, bieliznę w samochodzie. Wszystko było wyreżyserowane tak, aby 
składało się w spójną całość, a załamana kobieta miała rzucić się wprost w ramiona Adama. 
I właściwie tak się stało, ale po kilku dniach Adam sam przed sobą przyznał to, co inni 
wiedzieli już od dawna – jego związek już nie istniał i nie było szans na jego reanimowanie.

Natomiast Ance zrobiło się żal Franka i stwierdziła, że skoro i tak go nie kocha, to prze-
cież nie muszą być wrogami. Doszła do wniosku, że w gruncie rzeczy to nawet wyświadczył 
jej przysługę i odpuściła. Ujawniła przed nim większość zdarzeń, do jakich doszło w czasie 
ubiegłego tygodnia, wiedziała jednak, że to absolutny koniec tej znajomości.

Niebawem Anka wróciła do swojego miasta, a Adam do swojego. Oboje postanowili, 
że na dobre zrywają kontakty z byłymi. Ich znajomość, która rozpoczęła się w tak nieprzy-
jemnych okolicznościach, zaowocowała jednak długotrwałą przyjaźnią. Anka, co prawda 
wbrew oczekiwaniom rodziny, nie wyszła za mąż, za to od lat jest w szczęśliwym, udanym 
związku i ma śliczną córeczkę o blond włosach.

 �
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LONDYŃSKIE 
IGRZYSKA XXX OLIMPIADY

Już po raz trzeci w historii nowożyt-
nych olimpiad Londyn jest gospodarzem tej 
największej na świecie imprezy sportowej. 
Przypomnijmy, że po raz pierwszy igrzy-
ska odbyły się w stolicy Anglii w  roku. 
Drugie, zaplanowane na rok , nie doszły 
do skutku, bowiem przypadły na okres II 
wojny światowej – brytyjska stolica gości-
ła więc olimpijczyków aż  reprezentacji 
na pierwszej powojennej olimpiadzie w roku 
.

Tegoroczne Igrzyska XXX Olimpia-
dy Londyn  Poczta Polska upamięt-
nia wprowadzoną do obiegu  lipca serią 
czterech znaczków o wartości , zł, , zł, 

, zł i , złotych. Znaczki wydrukowane 
zostały techniką offsetową na papierze fluo-
rescencyjnym w arkusikach po cztery sztuki 
w nakładzie   sztuk każdy.

Olimpijskiej emisji towarzyszy oczy-
wiście także koperta pierwszego dnia obie-
gu (FDC). Ilustruje ją emblemat Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego, a seria znaczków 
skasowana została okolicznościowym olim-
pijskim datownikiem stosowanym w Urzę-
dzie Pocztowym Warszawa .

PARK MUŻAKOWSKI – 
ŚWIATOWE DZIEDZICTWO 
UNESCO
Kolekcjonerzy znaczków przedstawia-

jących obiekty wpisane na Listę Światowego 

Dziedzictwa Kulturowego 
i Przyrodniczego Ludzkości 
UNESCO wzbogacają swoje 
zbiory filatelistyczne o wy-
dany przez Pocztę Polską 
w lipcu znaczek o wartości 
 złotych emisji „Park Mu-
żakowski – Muskauer Park”. 
Ilustruje go fragment parku 
( ha) założonego przez 
Hermanna von Puckler-
-Muskau w latach – 
po obu stronach Nysy Łu-
życkiej. Na jego terenie znaj-
dują się zamek, liczne mosty 
i arboretum.

Znaczek wydrukowano 
w nakładzie  tys. sztuk 
w wersjach polskiej i nie-
mieckiej (jego wartość to 
odpowiednio  zł i  euro-
centów). Emisji towarzyszy 
koperta FDC z ilustracją 

fragmentu parku, na której znaczek ska-
sowany został okolicznościowym datowni-
kiem, w który wpisane zostały granice parku 
po obu stronach Nysy Łużyckiej. 

Z.B.

R O Z M A I T O Ś C I

Nowości filatelistyczne
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To i owo
NASTROJE SPOŁECZNE POLAKÓW W LIPCU 
ULEGŁY ZNACZNEMU POGORSZENIU. Spra-
wy w naszym kraju idą w złym kierunku – 
tak sądzi  proc. ankietowanych w lipcu 
przez TNS Polska. Odmiennego zdania jest 
 proc., natomiast  proc. nie ma opinii 
na ten temat. Zdaniem  proc. responden-
tów polska gospodarka znajduje się w kryzy-
sie, przy czym  proc. uważa, że kryzys ten 
jest głęboki.  proc. Polaków jest zdania, 
że nasza gospodarka się rozwija.  proc. 
spodziewa się, że w najbliższych trzech la-
tach materialne warunki życia w Polsce po-
gorszą się.  proc. nie przewiduje zmian, 
natomiast na poprawę liczy zaledwie  proc. 
Im słabiej wykształceni są respondenci, tym 
bardziej pesymistycznie patrzą na sprawy 
w Polsce. Zmian na gorsze spodziewają się 
głównie mieszkańcy wsi oraz osoby starsze. 
Pozytywne opinie częściej wyrażają badani 
popierający PO oraz osoby o lewicowych 
i centrolewicowych poglądach politycznych. 
Negatywnie o kierunku spraw w Polsce częś-
ciej niż inni mówią zwolennicy PiS i osoby 
o poglądach prawicowych. Sondaż zreali-
zowano w lipcu na ogólnopolskiej, losowej, 
reprezentatywnej próbie  mieszkańców 
Polski w wieku powyżej  lat. Maksymalny 
statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości 
próby wynosi +/- , proc. przy wiarygodno-
ści oszacowania równej  proc.

WZROST LICZBY WYPADKÓW DROGOWYCH, 
poszkodowanych w ich następstwie, a także 
zabitych – takie są dane policji po analizie 
sytuacji na drogach w  r. Bardzo niepoko-
jący jest fakt większej liczby wykrytych przy-
padków prowadzenia pod wpływem alkoholu 
– było ich aż , tys. Nietrzeźwi kierowcy 
spowodowali  wypadków, w których 
 osób zginęło, a , tys. zostało rannych. 
Najgorzej jest jednak pod względem liczby 
ofiar wypadków na milion mieszkańców – 
tu zajmujemy ostatnie miejsce wśród krajów 
Unii Europejskiej i jesteśmy jedynym pań-
stwem, w którym ten współczynnik wynosi 
 (ubiegłoroczna średnia unijna to ). Dla 
porównania w innych krajach jest on znacznie 
niższy – w Niemczech wynosi , w Wielkiej 
Brytanii – , zaś w Szwecji i Norwegii – .

PONAD  TYS. POLAKÓW MIAŁO KONTAKT 
Z WIRUSEM ŻÓŁTACZKI TYPU C. Spośród nich 
około połowa odczuwa skutki zakażenia – 
w ich organizmie replikuje się wirus, dopro-
wadzając nawet do marskości wątroby i raka. 
Tylko co szósta osoba wie o swojej chorobie, 
dlatego Fundacja Urszuli Jaworskiej rozpo-
częła kampanię społeczną „Obudź się, póki 
wirus HCV drzemie”. Lekarze będą prowa-
dzić akcje edukacyjne informujące o moż-
liwych drogach zakażenia wirusem HCV. 
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Krzyżówka panoramiczna nr 15

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „BOLESŁAW ŚMIAŁY”. Nagrodę wylosowała: ANNA KAŃSKA Z GLIWIC.
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