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XXII FORUM EKONOMICZNE: Węglowy akcent
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XXII Forum Ekonomiczne, 
panel dyskusyjny „Kryzys 
państwa socjalnego a związki 
zawodowe” 

 

Jesień długich 
nadwozi
Informacje motoryzacyjne

 

Kompania Węglowa otrzymała tytuł Firmy Roku  przyznany przez członków Rady Programowej 
Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. To pierwsze takie wyróżnienie dla firmy górniczej 

przyznane w -letniej historii jednego z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych w naszej części 
Europy. Decyzja Rady ogłoszona została podczas gali rozdania nagród w pierwszym dniu krynickiego 

spotkania  września. – Górnictwo nie jest wszystkim, ale bez górnictwa wszystko jest niczym – 
powiedziała Joanna Strzelec-Łobodzińska, prezes Kompanii Węglowej, dziękując za wyróżnienie 

w imieniu -tysięcznej załogi. – Cytuję Maxa Plancka, wybitnego fizyka, laureata Nagrody Nobla, 
żeby udowodnić, że nie tylko górnicy doceniają znaczenie naszej branży – dodała prezes KW.

WIĘCEJ S. 
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B E Z  F A J R A N T U

Unowocześnić 
likwidację 
chodników 
przyścianowych

W nowoczesnym górnictwie, przy zastosowaniu 
wysokowydajnych kompleksów ścianowych, 

jedna z najbardziej pracochłonnych i niebezpiecznych 
czynności – rabowanie chodników przyścianowych 
– wykonywana jest ręcznie. To anachronizm. 
Do  zarządów firm górniczych skierowano wniosek 
o przygotowanie systemowych rozwiązań tego 
problemu.

W 2012 roku w górnictwie węgla kamiennego 
zdarzyły się już cztery wypadki śmiertelne, 

które były spowodowane opadem skał ze stropu lub 
ociosów oraz zawałem. (...) Z ustaleń powypadkowych 
wynika, że przyczynami śmiertelnych zdarzeń 
było: prowadzenie robót niezgodnie z ustaleniami 
projektu technicznego lub technologią robót, w tym 
tolerowanie nieprawidłowego wykonawstwa obudowy; 
brak wypełniania przestrzeni pomiędzy obudową 
chodnikową a wyłomem wyrobiska; zbyt mała 
liczebność zespołu rabunkarzy lub braki kwalifikacji 
do prowadzenia tych robót; prowadzenie rabowania 
bez wzmocnienia obudowy; utrzymywanie chodników 
za frontem ściany bez odpowiedniej jej stabilizacji; 
niedostateczne nadzorowanie robót przez osoby 
dozoru ruchu; zła organizacja i koordynacja robót; 
przebywanie pracowników pod niezabezpieczonym 
stropem lub brak właściwego zabezpieczenia obudową 
tymczasową; wykorzystywanie obudowy wyrobisk 
do przesuwania maszyn i urządzeń bez odpowiedniego 
jej wzmocnienia.

Tragiczne zdarzenia przy pracach rabunkowych 
przeważnie miały związek z nieprawidłowym stanem 

obudowy chodnikowej na likwidowanym odcinku. 
Wynikało to ze stosowanych powszechnie technologii 
rabunku, które bazują na doraźnych, koniecznych 
do usuwania wzmocnieniach rabowanych odrzwi. 
Każdy błąd lub nieprawidłowość przy wykonywaniu 
wzmocnienia obudowy, a następnie jej rabowaniu, 
może spowodować zagrożenie dla pracowników. 
Najbardziej pracochłonne i niebezpieczne czynności 
należy unowocześnić. Rabowanie nie powinno 
zaburzać rytmicznego postępu ścian. Rozwiązaniem 
systemowym tego problemu, eliminującym konieczność 
wykonywania wzmocnienia obudowy i przebywania 
pracowników w bezpośrednim sąsiedztwie 
rabowanych odrzwi, może być zastosowanie 
obudowy zmechanizowanej na skrzyżowaniu 
ściany z chodnikiem przyścianowym. Wówczas 
sterowanie sekcją prowadzone będzie z bezpiecznej 
odległości, eliminując kontakt pracowników ze strefą 
bezpośredniego zagrożenia zawałem. Upowszechnienie 
tego rozwiązania w kopalniach na pewno przyczyni się 
do poprawy warunków bezpieczeństwa pracy.

W zaleceniach adresowanych do zarządów spółek 
węglowych stwierdzono, że w rozwiązaniach 

prewencyjnych dotyczących zawałów lub opadu 
skał konieczne jest między innymi: zastosowanie 
w większym niż dotychczas zakresie obudowy 
zmechanizowanej na skrzyżowaniu ścian z chodnikami; 
przestrzeganie ustaleń zawartych w technologiach 
likwidacji wyrobisk przyścianowych; wzmożenie 
nadzoru i kontroli przez osoby kierownictwa i dozoru 
ruchu nad prowadzonymi pracami.  �

Rząd i potężna część opozycji czują się dobrze tylko 
wtedy, gdy jest jakaś afera. Polskie media od kilku 
tygodni żyją aferą Amber Gold. Medialna papka 
działa na polityków jak maseczka uzdrawiająca 
cerę. Na co dzień szare i zmęczone oblicza zaczy-
nają tryskać energią, kiedy dzielni reprezentanci 
ludu płacącego podatki mają okazję powymądrzać 
się na temat kolejnych kwestii związanych ze skan-
daliczną aferą. Dlatego skandaliczną, że przez lata 
śmietanka polityczna i medialna traktowała Amber 
Gold jako zjawisko z gatunku cudów biznesowych.

Z amiast teraz udawać zaskoczenie, gwiazdorzy 
z salonów oświetlanych blaskiem Amber Gold 
powinni posypać głowy popiołem, a fachowcy 

od prawa i ścigania przestępstw spokojnie wyjaśnić 
kulisy tej afery. Skompromitowani politycy (jeżeli 
tacy są) powinni odejść z życia publicznego. To samo 
dotyczy funkcjonariuszy państwowych. Poważni 
politycy powinni natomiast zająć się państwem, a nie 
kolędować po studiach radiowych i telewizyjnych, 
a także po redakcjach prasowych, z radosnymi mi-
nami obwieszczając, że teraz to oni są tacy mądrzy, 
że w trymiga wyjaśnią kulisy dużego przekrętu. Skoro 
jesteście tacy mądrzy, to trzeba było działać kilka lat 
temu – teraz zajmijcie się gospodarką. Czas ochłonąć 
po wakacjach. Bezrobocie rośnie. Kryzys się pogłębia. 
Premier chyba już drugi miesiąc zapowiada, że po-
wie w Sejmie coś takiego, co wszystkimi wstrząśnie. 
PiS grozi, że ujawni, kto mógłby zastąpić Donalda 
Tuska na stanowisku premiera. Janusz Palikot i jego 
ugrupowanie co jakiś czas zapowiadają, że zaskoczą 
Polaków genialną receptą na wszystko. PSL powala 
nas siłą spokoju. SLD szuka lewicowości. Solidarna 
Polska szuka z kolei swojego elektoratu na prawicy. 
Tymczasem Polacy coraz bardziej boją się przy-
szłości. Co jest naszym głównym zmartwieniem? 
Praca! Wychowujemy pokolenie Polaków, którzy 
już na starcie w dorosłe życie ogłaszają bezsilność.

W Polsce jest  tys. młodych ludzi, którzy 
nie pracują, nie uczą się ani w żaden sposób się nie 
doszkalają. Według szacunków specjalistów z Unii 
Europejskiej kosztuje nas to ponad  miliardów 
złotych rocznie! Na jednym młodym Polaku, który 

nie widzi sensu w jakiejkolwiek aktywności, go-
spodarka i państwo tracą  tys. zł rocznie. Koszt 
ich utrzymania to , proc. naszego PKB. Tracimy 
gigantyczne pieniądze, bo politycy zaangażowani 
w spory na poziomie zapyziałego magla nie mają 
czasu rozwiązać problemów społecznych. Prawie 
połowa ankietowanych studentów lub absolwen-
tów w swojej pierwszej pracy pracowała na pod-
stawie umowy o pracę na czas określony,  proc. 
na podstawie umowy-zlecenia, a  proc. na podstawie 
umowy o dzieło – wynika z badania „Campus ” 
przeprowadzonego przez portal Pracuj.pl. Tylko 
blisko co dziesiąty ankietowany w swojej pierwszej 
pracy od razu dostał umowę na czas nieokreślony. 
 proc. przyznało, że pracowało na czarno.

Czasowe umowy to także problem dla osób 
z długim stażem pracy. Jak wynika z badań aktywno-
ści ekonomicznej ludności prowadzonych przez GUS, 
w I kwartale tego roku na umowę na czas określony 
zatrudnionych było  mln  tys. osób. To więcej 
niż co czwarty pracownik najemny. To zdecydowanie 
więcej, niż wynosi unijna średnia (, proc.). „Nie-
stety, umów czasowych cały czas przybywa. Tylko 
w  roku pracowników czasowych przybyło  
tys., a w ciągu dekady rzesza tych osób powiększyła 
się aż o  miliony” – przytacza dane GUS portal 
Pracuj.pl.

Umowy śmieciowe powodują, że ta grupa ludzi 
nie ma szans na uczciwy kredyt w banku, a nawet 
na odpoczynek, bo na „śmieciówce” kredytu z banku 
się nie dostanie.

Nie tak dawno premier Donald Tusk zapowia-
dał coś w rodzaju rewolucji, jeżeli chodzi o umowy 
o pracę. – Będę proponował rozmowę w dwóch kie-
runkach – uelastycznić rynek pracy, a jednocześnie 
doprecyzować, żeby wyeliminować te najbardziej 
szkodliwe z naszego punktu widzenia formy „śmie-
ciówek” – mówił. Dobrze by było, gdyby w końcu 
coś w tej sprawie zrobił. Na razie jednak premier 
jest zajęty, bo sen z powiek spędza mu afera Amber 
Gold. Zajęty jest także rząd, zajęta jest opozycja. Obie 
strony toczą spór na poziomie zapyziałego magla. 
I to jest dopiero afera.  �
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Poziom zapyziałego magla

TADEUSZ 
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka
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już drugi miesiąc 
zapowiada, 
że powie 
w Sejmie 
coś takiego, 
co wszystkimi 
wstrząśnie. 

Kanclerz Niemiec Angela Merkel była w Chinach. 
Towarzyszyli jej przedsiębiorcy, którzy przylecieli 
kilkoma samolotami. Pani kanclerz złożyła wizytę 
w Chinach, aby przekonać tamtejszych polityków 
do inwestowania w Europę i w Niemcy. 

C iekawy był jeden z wątków tej wizyty – kan-
clerz chciała przekonać władze Chin do tego, 
aby produkowane w Chinach instalacje do wy-

twarzania energii słonecznej nie były tak tanie, 
bo cierpią na tym firmy niemieckie i kooperujące 
z nimi firmy z krajów UE. Niemcy musieli przełknąć 
gorzką pigułkę – Chińczycy nadal będą eksportować 
tanie panele słoneczne. Coś, co miało być hitem 
gospodarki europejskiej nastawionej na walkę z wę-
glem, stało się hitem eksportu chińskiego. Podobnie 
jest z wiatrakami służącymi do wytwarzania energii 
elektrycznej. Stanęło na tym, że Unia Europejska 
walczy z węglem i kupuje od Chin coraz więcej urzą-
dzeń potrzebnych do wytwarzania zielonej energii. 
Na poziomie UE popadliśmy w lekką schizofrenię 
– administracyjnie zwalcza się węgiel jako paliwo, 
po to żeby oddać sporą część rynku zielonej energe-
tyki Chinom, które są największym na świecie kon-
sumentem węgla w energetyce. Nie tak dawno unijny 

komisarz do spraw handlu zapowiadał rozpoczęcie 
przeciwko Chińczykom postępowania antydum-
pingowego w sprawie zbyt taniego eksportu paneli 
słonecznych. Ciekawy jestem, co zrobi teraz, bo kan-
clerz Niemiec w Chinach przełknęła jakoś twarde 
„nie” i w innych dziedzinach gospodarki niemieccy 
biznesmeni mogli podpisać kontrakty na ponad  
mld euro. Ciekaw jestem, co zrobi Unia Europejska 
po tym, jak Chińczycy zablokowali kontrakt na zakup 
dużych Airbusów , który wstrzymali po włączeniu 
przez Unię Europejską linii lotniczych do systemu 
handlu emisjami dwutlenku węgla. Znaczną częś-
cią świata targa kryzys. Europa drży w posadach, 
bo wszędzie brakuje pieniędzy. Niestety, jak dotąd 
nie słychać głosów urzędników unijnych, którzy 
mówiliby, że należy zweryfikować unijne podejście 
do węgla. Wierzę jednak, że w końcu polscy politycy 
i ekonomiści przebiją się ze swoimi racjami. Polscy 
przedstawiciele od lat powtarzają, że unijna polityka 
antywęglowa wpędzi nas w tarapaty ekonomiczne. 
W ślad za polityką energetyczną Europy nie podąża 
reszta świata. Nie stać nas na to, by płynąć pod prąd. 
Sądzę, że jesień może być na forach UE czasem, kiedy 
w końcu polski głos znajdzie sojuszników.

 �

Nie stać nas 
na to, by płynąć 
pod prąd. 

HENRYK 
SIEDLACZEK
poseł RP

K  

Unia cierpi na schizofrenię
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Wniosek skierowany 10 sierpnia 2012 roku
do zarządów firm górniczych
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Polska energetyka jeszcze przez dziesię-
ciolecia będzie wykorzystywać węgiel ka-
mienny. Nawet przy procentowym spadku 
udziału tego paliwa w tak zwanym miksie 
energetycznym zapotrzebowanie na wę-
giel będzie się utrzymywać na stałym po-
ziomie (liczonym w tonach), bo inne pa-
liwa nie zdołają zaspokoić wzrastającego 
zapotrzebowania na energię elektryczną. 
Świat, w tym Polska, nie powinien rezyg-
nować z węgla, jeżeli w przyszłości mamy 
mieć wystarczającą ilość energii.

Grubo ponad miliard ludzi bez dostępu 
do energii elektrycznej. Prawie  miliardy 
jako paliwa potrzebnego do gotowania 
potraw używa biomasy. Nie są to jednak 
ortodoksyjni zwolennicy ograniczenia emi-
sji dwutlenku węgla, którzy zrezygnowa-
li z elektryczności i zdobyczy cywilizacji. 
To ludzie, którzy czekają, aż cywilizacja 
do nich dotrze.

Cywilizacja potrzebuje energii elek-
trycznej. Potrzebują jej kraje rozwinięte 
i kraje Trzeciego Świata. Dlatego jeszcze 
przez dziesięciolecia węgiel będzie jednym 
z najważniejszych paliw potrzebnych do wy-
twarzania energii elektrycznej.

Analitycy rynku paliw i energii progno-
zują, że udział węgla jako paliwa dla elek-
trowni będzie malał. Coraz więcej energii 
będziemy wytwarzać z gazu. Będzie się 
także zwiększał udział paliw nazywanych 
ogólnie odnawialnymi źródłami energii 
(wiatr, energia słoneczna, biopaliwa). Jednak 
w tych analizach rzadko pojawia się infor-
macja, że nawet dziesięciokrotny wzrost 
zużycia innych paliw nie spowoduje, że bę-
dzie potrzeba mniej ton węgla. Dlaczego? 

Bo zapotrzebowanie na energię będzie rosło. 
Aby je zaspokoić, nie da się zrezygnować 
z węgla.

Prof. Władysław Mielczarski z Politech-
niki Łódzkiej w czasie XXII Forum Ekono-
micznego w Krynicy-Zdroju przedstawił 
uzasadnienie dla tej tezy. – Opracowali-
śmy prognozy zapotrzebowania na energię 
do roku . Założyliśmy ,-procentowy 
wzrost gospodarczy w każdym roku. Sta-
raliśmy się określić granice wykorzystania 
poszczególnych źródeł energii. Okazuje się, 
że nawet -krotny wzrost zużycia gazu 
i odnawialnych źródeł energii nie pokryje 
zapotrzebowania na energię elektryczną. 
W najbardziej niekorzystnych dla węgla wa-
riantach przygotowanej prognozy okazuje 
się, że zapotrzebowanie energetyki będzie 
się utrzymywać na stałym poziomie (liczo-
nym w milionach ton), choć udział procen-
towy będzie spadał – mówił profesor.

ŚWIAT POTRZEBUJE ENERGII

Joanna Strzelec-Łobodzińska, prezes 
Kompanii Węglowej, jest przekonana, że wę-
giel jako paliwo dla energetyki nie straci 
na znaczeniu. W  roku elektrownie 
na całym świecie wytworzyły   TWh 
(terawatogodzin). Około  TWh po-
chodziło z węgla, tj. prawie  proc.,  
z gazu, a  z elektrowni atomowych. 
Te paliwa stanowią podstawę tak zwane-
go miksu energetycznego. W prognozach 
do roku  przewiduje się, że udział 
węgla w miksie energetycznym spadnie 
z  do  procent. Wzrośnie natomiast 
udział gazu i energetyki odnawialnej. Naji-
stotniejsza jest jednak prognoza zapotrze-
bowania na energię elektryczną –   

TWh. Oznacza to -procentowy wzrost. 
– Co z tego, że następuje procentowy spa-
dek udziału węgla w całym miksie, skoro 

i tak oznacza to -procentowy wzrost za-
potrzebowania na to paliwo, aby zaspoko-
ić potrzeby energetyczne? – pytała prezes 
Strzelec-Łobodzińska.

Pani prezes podkreśliła, że , mld lu-
dzi na świecie nie ma dostępu do energii 
elektrycznej. Prawie  mld wykorzystuje 
do gotowania potraw wyłącznie biomasę. – 
Świat potrzebuje energii. Żeby ją wytwarzać, 
potrzebny będzie węgiel – podkreśliła.

WĘGIEL JEST ATRAKCYJNYM 
PALIWEM

O przyszłości węgla jako paliwa energe-
tycznego mówił prof. Józef Dubiński, naczel-
ny dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa 
w Katowicach.

– Świat rozwija wydobycie węgla. 
W  roku światowe wydobycie wynosiło 
około , mld ton, natomiast w  roku 
wzrosło do , mld ton. Największym świa-
towym producentem i konsumentem węgla 
są Chiny. Choć udział węgla w produkcji 
energii w krajach UE jest wyraźnie niższy 
od średniej światowej, to jeszcze w  r. 
Unia Europejska była trzecim konsumentem 
paliwa węglowego na świecie po Chinach 

i USA. W  r. została nieznacznie wy-
przedzona przez Indie – mówił prof. Du-
biński. – Z tych danych wynika, że węgiel 
nie traci na atrakcyjności. W porównaniu 
z ropą naftową i gazem ziemnym węgiel 
posiada szereg zalet. Jego zasoby są roz-
mieszczone na Ziemi w miarę równomier-
nie. Wydobywa się go w ponad  krajach 
świata. Wielkość zasobów węgla jest naj-
większa spośród paliw kopalnych. Oznacza 
to dla państw i narodów większą samowy-
starczalność. Transport i magazynowanie 
węgla są znacznie łatwiejsze niż pozostałych 
paliw. Ponadto koszty produkcji energii elek-
trycznej z paliwa węglowego należą do naj-
niższych – zaznaczył prof. Dubiński. Jego 
zdaniem trudno będzie pogodzić politykę 
radykalnego ograniczenia emisji dwutlenku 
węgla z utrzymaniem wzrostu ekonomicz-
nego i konkurencyjnością gospodarki Unii 
Europejskiej oraz z zapewnieniem bezpie-
czeństwa energetycznego państwom UE.

NIE ELIMINOWAĆ WĘGLA

– Nie chcielibyśmy, żeby Unia Euro-
pejska ze swoimi szlachetnymi założenia-
mi polityki klimatycznej została zepchnięta 
na margines życia gospodarczego – stwier-
dziła prezes Kompanii Węglowej. Progra-
mowe eliminowanie węgla kamiennego 
i brunatnego jest nieroztropne, zwłaszcza 
jeżeli chcemy utrzymać konkurencyjność 
gospodarczą w czasie, gdy świat boryka się 
ze spowolnieniem gospodarczym.

– Należy przestać mówić o dekarbo-
nizacji, ale stosować wszystkie dostępne 
nowe technologie, pracować nad zgazowa-
niem węgla oraz jak największym wyko-
rzystaniem metanu. Ograniczenie emisji 
powinno być osiągane takimi sposobami 
i w ramach takiego miksu energetyczne-
go, jaki jest typowy, najbardziej dostępny 
i ekonomiczny dla konkretnych państw Unii 
Europejskiej. Węgiel jest i pozostanie stabi-
lizatorem bezpieczeństwa energetycznego 
Polski – podkreśliła na zakończenie prezes 
Strzelec-Łobodzińska.
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Paliwo, którego nie można 
wyeliminować

Ciekawa liczba 

1,3 mld
LUDZI BEZ PRĄDU

żyje na Ziemi. Prawie 3 mld wykorzystuje 
do gotowania potraw wyłącznie biomasę. – 
Świat potrzebuje energii. Żeby ją wytwarzać, 
potrzebny będzie węgiel – przekonywała Joanna 
Strzelec-Łobodzińska.
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Wielka branża, jaką jest górnictwo, do tej pory nie prezentowała się pod własnym szyldem na Forum 
Ekonomicznym w Krynicy. Po 22 latach Kompania Węglowa po raz pierwszy zorganizowała panel 
dyskusyjny o miksie energetycznym i jego wpływie na bezpieczeństwo energetyczne Polski

Na krynickim deptaku koncertowała orkiestra dęta kopalni Knurów. Muzycy byli równie ważnymi 
ambasadorami górnictwa, jak oficjalni przedstawiciele branży biorący udział w debatach XXII Forum 
Ekonomicznego
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Wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Ś. A 
D

byłego członka Zarządu

oraz długoletniego działacza

ZZG JSW SA „Borynia”

ŻONIE ORAZ 
WSZYSTKIM 

BLISKIM
składa 

FEDERACJA ZZG JSW SA

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Śp. A 
D

byłego członka Zarządu
oraz długoletniego działacza

ZZG JSW SA „Borynia”
ŻONIE ORAZ 
WSZYSTKIM 

BLISKIM
składa 

Zarząd i Komisja Rewizyjna
ZZG JSW SA „Borynia”

Z okazji . rocznicy podpisania Po-
rozumień Jastrzębskich delegacja, w skład 
której weszli przedstawiciele wszystkich 

organizacji związkowych skupionych 
w FZZG JSW SA, złożyła kwiaty na grobie 
Jarosława Sienkiewicza. 

Był on pierwszym przewodniczą-
cym Międzyzakładowej Komisji Robot-
niczej w Jastrzębiu-Zdroju oraz jednym 

z sygnatariuszy historycznych Porozumień 
Jastrzębskich. 

 

. rocznica podpisania Porozumień Jastrzębskich

Związkowcy pamiętają 
o Jarosławie Sienkiewiczu
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Uroczystość odbyła się 3 września na cmentarzu w Jastrzębiu-Zdroju.  Jarosław Sienkiewicz brał czynny 
udział w strajkach 1980 roku. Należał do tych działaczy, którzy dając przykład zaangażowania, potrafili 
zagrzewać innych do walki o prawa pracownicze. To m.in. dzięki niemu górnicy wywalczyli poprawę 
warunków płacowych oraz socjalno-bytowych. Zmarł w 1992 roku. 
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PROF. KRZYSZTOF 
CYRAN: Prezentowa-
liśmy sprzęt, który 
na co dzień jest wy-
korzystywany na Po-
litechnice Śląskiej 
w Gliwicach. Trzy lata 
temu na naszej uczelni 
powstało Laboratorium Wirtualnego La-
tania, które pomaga studentom poznawać 
najbardziej zaawansowane systemy wirtu-
alnej rzeczywistości. Studenci informatyki 
mogą między innymi budować mapy te-
renu o dowolnej rozdzielczości i włączać 
je do zestawu map, które symulatory mają 
już zainstalowane – to wyższa szkoła jazdy 
niż praca przy grach komputerowych. W sy-
mulatorach mamy zainstalowane prawdziwe 
obrazy terenu widziane ze śmigłowca czy 
z samolotu. Z symulatorów korzystają piloci, 
którzy w czasie szkolenia muszą widzieć 
obraz rzeczywistego terenu. Jest to tym 
bardziej istotne, że na takim urządzeniu 
można ćwiczyć wycho-
dzenie z sytuacji ekstre-
malnych – na przykład 
awaria silnika i wyjąt-
kowo niesprzyjające 
warunki pogodowe.

EUGENIUSZ PIE-
CHOCZEK: Symulator 
pozwala bezpiecznie 

ćwiczyć te elementy lotu, które w warun-
kach rzeczywistych mogą być ekstremalnie 
niebezpieczne. W bardzo realistycznej sce-
nerii można na przykład ćwiczyć zachowa-
nie w czasie awarii silnika, pożaru albo lot 
w trudnych warunkach atmosferycznych. 
W czasie festynu nie demonstrowaliśmy 
tych możliwości. Myślę jednak, że i tak 
zrobiło to na górnikach spore wrażenie.

KINGA JĘDRKO-
WIAK: Pierwszy raz 
miałam okazję pilo-
tować śmigłowiec. 
Po chwili zapomniałam, 
że to symulator. Wraże-
nie jest tak realistyczne, 
że pomyślałam w pew-
nym momencie – kur-
czę, ja lecę.

FABIAN KĄCKI: 
Czułem się tak, jak-
bym naprawdę leciał. 
Na co dzień pracuję 
jakieś  metrów pod 
ziemią, tutaj lecia-
łem natomiast jakieś 
 metrów w górze. 
Szybko zapomniałem, 
że to symulator. Takie przejście ze świata 
podziemnego do świata w przestworzach 
jest fantastyczne. Brawa dla organizatorów 
festynu.

Związek Zawodowy Górników JSW SA Zofiówka

Festyn rodzinny w Olzie

Przynajmniej półtora tysiąca osób bawiło się na festynie ZZG JSW SA Zofiówka w Olzie. Jedną z największych atrakcji był symulator lotów śmigłowcem Bell 206. Profesor Krzysztof Cyran z Wydziału Automatyki, 
Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej oraz pilot Eugeniusz Piechoczek pomagali opanować trudną sztukę pilotażu. Uczestnicy festynu okazali się dobrymi pilotami i nie spowodowali żadnej katastrofy

Wspaniały festynowy lot

Losowanie głównej nagrody było najbardziej emocjonującym wydarzeniem w czasie festynu

Marcin Sekmistrz będzie jeździł wspaniałym skuterem, główną nagrodą festynowej loterii

Uczestnicy festynu przez kilka godzin odbierali nagrody
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 XNOWY GÓRNIK: Łatwo panu, czyli oso-
bie odpowiedzialnej za ekonomię, zna-
leźć wspólny język z górnikami?

ADAM HOCHUŁ: 
Rozumiemy się dosko-
nale. Już dawno minęły 
czasy, kiedy górnictwo 
i ekonomia były różny-
mi światami. Górnicy 
uczą się ekonomii, eko-
nomiści muszą z kolei 
poznać specyfikę gór-
nictwa. Nie da się prowadzić działalności 
górniczej w oderwaniu od ekonomii.

 X Zwykli górnicy nie lubią ekonomii, 
bo zawsze wychodzi na to, że muszą pra-
cować ciężej i relatywnie mniej zarabiać.

– Mnie zawsze wychodzi, że powinni 
pracować efektywniej, a nie ciężej i jeżeli 
efekty pracy są wyższe, to powinni wię-
cej zarabiać. Od razu powiem, dlaczego 
tak jest. Nasz węgiel zawiera mało siarki 
i ma dużą wartość energetyczną – dlate-
go jest poszukiwany na rynku. Naszym 
zadaniem jest wydobywanie tego węgla 
możliwie najtaniej. Żeby tak było, musimy 
odpowiednio zorganizować pracę, stoso-
wać najnowocześniejsze i najwydajniejsze 
maszyny i urządzenia i jak najlepiej te ma-
szyny wykorzystywać. Już dawno minęły 
czasy, kiedy koszty produkcji i podnoszenie 
efektywności zależało wyłącznie od wysiłku 
mięśni górników.

 XGórnicy rozumieją, że zmiany 
są konieczne?

– Sądzę, że tak. Raz w tygodniu spoty-
kamy się z liderami związków zawodowych. 
Przedstawiamy aktualne wyniki i informu-
jemy o zamierzeniach na najbliższy czas. 
Strona społeczna przedstawia problemy, 
z jakimi borykają się górnicy w czasie pra-
cy. Dzięki temu mamy pełny obraz sytuacji 
w kopalni. Wiemy, jakie jest zdanie osób 
kierujących pracami, i wiemy, jakie są spo-
strzeżenia górników. Pełny obraz ma także 
strona społeczna. Uważam, że zazwyczaj 
stanowisko dyrekcji kopalni spotyka się 
ze zrozumieniem.

 X Z tak dużym zrozumieniem, że związ-
kowcy przyznają panu rację?

– Nie zauważyłem, aby związki zawodo-
we torpedowały działania dyrekcji i zarzą-
du KHW SA. Myślę, że jesteśmy na etapie 
„rozumienia przez stronę społeczną ko-
nieczności uznania pewnych uwarunkowań 
ekonomicznych”. Mówiąc wprost, związki 
zawodowe rozumieją, że można podwyższać 
płace tylko wtedy, gdy firma ma zyski i jest 
efektywna. Wynagrodzenie jest ściśle po-
wiązane z wynikami firmy. To uniwersalna 
zasada gospodarki rynkowej, która dotyczy 
także kopalń i spółek węglowych.

Węgiel jest towarem masowym. Kopal-
nia jest firmą, która ten węgiel wydobywa. 
Im więcej wydobędziemy, im efektywniej-
sze są nasze wysiłki, tym więcej możemy 

przeznaczyć na płace. Oczywiście, można 
wprowadzać programy oszczędnościowe. 
Jednak nie mogą one polegać na zwykłym 
i automatycznym cięciu po równo, bo po-
trzeby inwestycyjne kopalni są olbrzymie. 
Co w takim razie zrobić, aby wystarczyło 
na inwestycje, na godziwe płace i na wzrost 
płac? Trzeba podnosić efektywność.

 X Za każdym razem wychodzi na to, 
że trzeba wydobywać więcej i jak naj-
mniejszym kosztem?

– Tak. Żeby uruchomić nową ścianę, 
potrzebujemy około  miesięcy na samo 
jej zbrojenie i nawet do  milionów zło-
tych w przypadku kiedy musimy zakupić 
do tej ściany nowy sprzęt. Zanim ściana 
zacznie zarabiać, potrzeba wielkich nakła-
dów finansowych i nakładów pracy. Jeżeli 
będziemy ją efektywnie eksploatować, nie 
tylko zwrócą się nam koszty, ale także dużo 
zarobimy. Podkreślam – efektywność rozu-
miemy jako najlepsze wykorzystanie maszyn 
i urządzeń oraz jak najlepszą organizację 
pracy. My chcemy płacić przede wszystkim 
za efekty pracy.

 X Sądzi pan, że górnicy identy�kują się 
z taką koncepcją wynagrodzeń?

– Nowy system wdrażamy już drugi rok. 
Zbieramy opinie, ulepszamy go i staramy 
się, żeby płaca jak najbardziej odzwier-
ciedlała wkład pracownika w osiągnięte 
efekty. Oczywiście, są przeciwnicy takiego 

rozwiązania. Sądzę jednak, że zwolennicy 
są w większości.

 X Często górnicy mówią, że skoro Holding 
wyemituje obligacje na miliard złotych, 
to coś z tego pójdzie na płace?

– Nie. Załoga zdaje sobie sprawę, że te 
pieniądze będą przeznaczone na popra-
wę kondycji finansowej firmy i na in-
westycje. Nawet złotówka nie może być 
przejedzona. Mam nadzieję, że wiedzą 
także, iż pieniądze przeznaczone na in-
westycje spowodują, że wzrosną szanse 
na lepsze zarobki. Żeby zarobić, trzeba 
zainwestować. Dlatego właśnie inwestuje-
my w transport, żeby skrócić czas dojścia 
do stanowisk pracy. Inwestujemy również 
w wentylację kombinowaną, żeby górnicy 
pracowali w lepszych warunkach. Będzie-
my eksploatować nowe pokłady, z których 
wydobędziemy bardzo dobry jakościowo 
węgiel. To wszystko służy poprawie efek-
tywności. W konsekwencji służy także 
poprawie zarobków.

 XGdyby mogło się spełnić tylko jedno 
pańskie życzenie, o co by pan prosił?

– Poprosiłbym św. Barbarę, żeby popra-
wiły się nam warunki geologiczno-górnicze. 
Mamy najwyższe stopnie zagrożenia meta-
nem, tąpaniami i pożarami. Gdyby natura 
była dla nas łaskawsza, znacznie łatwiej 
byłoby pracować.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Rozmowa z ADAMEM HOCHUŁEM, zastępcą dyrektora  
ds. ekonomiczno-handlowych KWK Mysłowice-Wesoła

Efektywniej wcale  
nie znaczy ciężej

MATEUSZ CHOMACKI, 
KWK MYSŁOWICE-
-WESOŁA: Jeżeli pro-
gram emisji obligacji 
spowoduje, że per-
spektywy na utrzyma-
nie miejsc pracy będą 
pewne, to już będzie 
dobrze. Pracuję w kopalni od trzech lat. 
Przedtem pracowałem w prywatnej fir-
mie. Widzę zdecydowaną różnicę, choćby 
w płacach – w kopalni zarabia się lepiej. 
Nie trzeba czekać, aż właściciel wypłaci 
wynagrodzenie w ratach. Oczywiście, pra-
ca jest ciężka i chciałoby się mieć jeszcze 
lepszą pensję. Czy motywacyjny system 
płac to umożliwi? Podobno tak. Jednak 
potrzebne są inwestycje, żeby wykony-
wać plany i je przekraczać, bo tylko wtedy 
wzrosną płace. Jeżeli dzięki obligacjom 
te inwestycje będą możliwe, to bardzo 
dobrze. Przydałoby się także uzupełnić 
braki kadrowe – brakuje ludzi do pracy 
pod ziemią. Wiążę z tą kopalnią swo-
ją przyszłość. Górnictwo daje poczucie 

stabilizacji. Wierzę, że nasza kopalnia bę-
dzie się rozwijać. To najważniejsze.

GRZEGORZ KULA, KWK 
MYSŁOWICE-WESOŁA: 
Pracuję pod ziemią  
lata. Z emisji obligacji 
nie będzie pieniędzy 
na płace. Trudno. Jeżeli 
jednak dzięki inwesty-
cjom za pieniądze z obli-
gacji praca będzie lżejsza 
i dzięki temu będą lepsze efekty, a tym samym 
lepsze płace, to będzie dla nas korzyść. Ja je-
stem za zarobkami uzależnionymi od efektów 
pracy. Oczywiście, trzeba stworzyć takie wa-
runki pracy, żeby można było osiągać dobre 
efekty. Szczerze mówiąc, mamy zbyt mało 
informacji, żeby ocenić działania podejmo-
wane przez zarząd KHW i dyrekcję kopalni. 
Trzeba jednak wierzyć, że będzie lepiej.

JAROSŁAW ŻURAWSKI, KWK MURCKI-
-STASZIC: Jeżeli część pieniędzy z obligacji 
zostanie przeznaczona na zakup sprzętu, 

to bardzo dobrze. Pra-
cuję pod ziemią od  
lat, jestem elektro-
monterem i widzę, jak 
bardzo potrzebna jest 
unifikacja sprzętu. Te-
raz naprawy są kłopot-
liwe, bo pracują u nas 
maszyny i urządzenia różnych firm. Nawet 
drobne części bardzo się różnią. Poza tym 
potrzeba ludzi, bo pod ziemią brakuje pra-
cowników. Trudno mi ocenić, czy zmiany 
nastąpią szybko. Ja bym chciał, żeby było 
lepiej. Musi być lepiej.

SEBASTIAN CZUBALA, KWK MURCKI-STA-
SZIC: Pracuję pod zie-
mią  lat. Podstawowy 
problem to brak ludzi. 
Najgorsze w tym wszyst-
kim jest to, że choć 
brakuje pracowników, 
to wciąż obawiamy się, 
że mogą być jakieś re-
dukcje zatrudnienia. 

Jeżeli program emisji obligacji przyczyni się 
do osiągnięcia stabilizacji, to bardzo dobrze.

PIOTR ADAMEK, ZASTĘPCA SZTYGARA OD-
DZIAŁOWEGO KG-, 
KWK MURCKI-STASZIC: 
Uważam, że program 
obligacji jest korzystny 
dla spółki i dla kopalni. 
Nie wzbudza on jakichś 
emocji wśród zało-
gi. Natomiast emocje 
są średnio raz w mie-
siącu – w dniu wypłaty. Górnicy pytają: 
„Dlaczego zarobiliśmy tak mało?”. Trwa 
wdrażanie motywacyjnego systemu płac 
i sądzę, że program inwestycyjny związany 
z emisją obligacji pomoże w tym, by zarobki 
rosły. Uważam, że nie ma wyjścia – musimy 
inwestować, a płace muszą być powiązane 
z efektami pracy. To nieprawda, że system 
motywacyjny musi wiązać się z kijem. Jeże-
li każdy zrobi, co do niego należy, to będą 
efekty. Inwestycje w nowe maszyny i urzą-
dzenia na pewno w tym pomogą. ST
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Trzeba wierzyć, że będzie lepiej
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Tylko na podstawie analizy (nie byliśmy 
stroną przy negocjacjach i zawieraniu umo-
wy) wypowiedzi wiceprezesa ds. ekonomiki 
i finansów KHW Artura Trzeciakowskiego 
sprawa wydaje się jak najbardziej korzyst-
na dla rozwoju firmy. Podział uzyskanych 
środków, odroczona forma spłaty oraz dłu-
goterminowość przedsięwzięcia pozwalają 
spojrzeć z nadzieją w przyszłość.

Jak wspomniałem wcześniej, pracow-
nicy są zaniepokojeni – stracili kilka lub 
nawet kilkanaście punktów premii regulami-
nowej w oparciu o wprowadzony motywa-
cyjny sytem wynagradzania, a to wszystko 
z powodu niewykonania planu PTE. Nie 
jest to dla mnie sytuacja komfortowa, gdy 
koszty utrzymania idą w górę, a zarobki 
jeśli nie spadają, to pozostają co najwyżej 
na stałym poziomie. Raz jeszcze wyrażam 

jednak nadzieję, że środki finansowe pozwo-
lą realizować program inwestycyjny i dojść 
do takiego poziomu wydobycia, który będzie 
gwarantował realizację założeń PTE oraz 
realny wzrost zarobków załogi.

Raz jeszcze powtórzę – górnicy chcą 
pracować efektywnie, ale chcą także lepiej 
zarabiać za efektywniejszą pracę. Wiem, 
że pieniądze z obligacji nie będą prze-
znaczone na wzrost 
płac. Jednak ich część 
pójdzie na inwestycje. 
Dlatego zwracam się 
do specjalistów od in-
westycji – zaplanujcie 
i zrealizujcie je tak, aby 
dać górnikom szansę 
na lepsze zarobki!

SEBASTIAN CZOGAŁA

A K T U A L N O Ś C I

Motywacyjny system płac ma sens dla gór-
ników tylko wtedy, kiedy będą oni mogli 
wykonywać plany i je przekraczać. Żeby 
tak się stało, musimy mieć czym pracować. 
Potrzebujemy nowoczesnych i wydajnych 
maszyn, ścian dających dobry węgiel, a tak-
że dobrych warunków pracy. Dużo mówi się 
o efektywności. Czekamy na szansę, aby 
pracować efektywnie. Jeżeli emisja obli-
gacji spowoduje, że będziemy się rozwijać 
i unowocześniać, to wierzę, że będziemy 
także lepiej zarabiać, bo nasza praca będzie 
efektywniejsza.

Przez wiele miesięcy obligacje i do-
niesienia prasowe o trudnej sytuacji fi-
nansowej KHW były ważnymi tematami 
w rozmowach związków z załogą. Załoga 
była ciekawa i zaniepokojona. Zastanawiała 

się, czy ten program może nam pomóc, ale 
zarazem niepokoiła się, co się stanie, jeżeli 
spotka nas niepowodzenie. Spotykałem się 
z różnego rodzaju pytaniami – czy jest aż 
tak źle, czy to początek wyprzedaży Hol-
dingu? Moja wiedza uzyskana m.in. pod-
czas spotkań zespołu negocjacyjnego po-
twierdzała pewien zwrot. Rysuje się szansa 
wyjścia z trudnej sytuacji, jaką niewątpli-
wie było niewykonanie planu PTE za lata 
poprzednie. Załoga widzi, co się dzieje. 
Gdy oddziały robót przygotowawczych 
nie wykonują postępu w drążeniu wyro-
bisk korytarzowych, to nie ma co marzyć 
o ścianach eksploatacyjnych, a co za tym 
idzie – o pieniądzach na bieżące wydat-
ki i inwestycje oraz lepszych zarobkach. 
Przecież praktycznie wszyscy pracujemy 
w motywacyjnym systemie płac.

Górnicy chcą pracować efektywnie i być lepiej opłacani za efektywniejszą pracę. 
Jeżeli realizowany program emisji obligacji da im taką szansę, to dobrze – pisze 

SEBASTIAN CZOGAŁA, przewodniczący ZZG w Polsce KWK Mysłowice-Wesoła

Patrzę z nadzieją w przyszłość

O metanie w Wesołej
Spotkanie dotyczące przedeksploatacyjnego odmetanowania pokładów węgla 
otworami powierzchniowymi było tematem spotkania, w którym wziął udział pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju Piotr Woźniak. 
Spotkanie odbyło się w KWK Mysłowice-Wesoła w piątek 14 września br. Znajdujący 
się na wstępnym etapie projekt opracowany przez Oddział Górnośląski Państwowe-
go Instytutu Geologicznego pomóc ma w ocenie zastosowania takiego rozwiązania 
w konkretnych warunkach kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Zjeżdżając 
do kopalni, min. Woźniak oglądał pole A z pokładu 501, na którym ma zostać wy-
konany taki odwiert. Projekt jest finansowany z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.  MATERIAŁY PRASOWE KHW SA

JEDNO UJĘCIE

VII Bieg Pamięci
W czwartek 13 września br. spod Pomnika 
Poległych Górników KWK Wujek wyruszył 
VII Bieg Pamięci ku czci Męczenników Stanu 
Wojennego – pielgrzymka biegowa, która 
zakończyła się w Warszawie przy grobie bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki.

Pielgrzymka odbywała się na zasadzie 
biegu sztafetowego, przy czym ostatni od-
cinek z Janek do grobu ks. Popiełuszki cała 

grupa przebiegła wspólnie. Udział wzięły 
ekipy z Akcji Katolickiej z Knurowa, NSZZ 
Solidarność z KWK Wujek (siedem osób) 
oraz katowickiego oddziału IPN. Organi-
zatorzy zaś to: parafia pw. św. Cyryla i Me-
todego w Knurowie, MOZ NSZZ Solidar-
ność przy KWK Knurów-Szczygłowice Ruch 
Knurów oraz Społeczny Komitet Pamięci 
Górników KWK Wujek Poległych  Grud-
nia . MATERIAŁY PRASOWE KHW SA
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Czy to przypadek, że kraje europejskie, 
w których rząd i pracodawcy szanują 
związki zawodowe, są krajami o wysokim 
poziomie życia? Tam, gdzie nie ma proble-
mów z dialogiem społecznym, kryzys go-
spodarczy ma łagodną formę i to nie jest 
przypadek.

Zastanawia fakt, że w krajach post-
komunistycznych trwa konflikt między 
związkami a pracodawcami i rządzącymi. 
– Przykładem jest Polska. Ostanie zmiany 
w prawie emerytalnym przeprowadzone 
wbrew opiniom strony społecznej świadczą 
o tym, że trudno uznać, iż dialog społeczny 
przebiega bez zakłóceń – mówili uczestnicy 
panelu „Kryzys państwa socjalnego a związki 
zawodowe” zorganizowanego w czasie XXII 
Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.

Zdaniem panelistów od kilku lat tłuma-
czy się obywatelom krajów UE, że kryzys jest 
spowodowany przez rozbudowaną politykę 
socjalną, a to nieprawda. Kryzys na świecie 
i w Europie jest efektem niefrasobliwych 
działań instytucji finansowych. Banki i insty-
tucje finansowe spowodowały przed cztere-
ma laty kryzys w USA i w większości krajów 
Europy. Świat przeznaczył setki miliardów 
dolarów na ratowanie największych grup 
finansowych. To spowodowało, że zyski tych 
grup rosną bez względu na to, w jakiej kon-
dycji jest gospodarka światowa. – Kryzys 
nie jest efektem polityki socjalnej. To efekt 
braku odpowiedzialności największych ban-
ków – brzmiał jeden z wniosków, do jakich 
doszli uczestnicy debaty.

Zdaniem Bernadette Segol, Sekretarz 
Generalnej Europejskiej Konfederacji Związ-
ków Zawodowych, najważniejszym zada-
niem stojącym przed państwami UE jest 
pomoc dla ofiar kryzysu gospodarczego. 
Państwa UE muszą zrezygnować z polityki 
gospodarczej sprowadzającej się jedynie 
do cięć budżetowych, tak jak ma to miejsce 
w przypadku Grecji i Portugalii. Jej zdaniem 
Europejski Bank Centralny powinien jak 
najszybciej podjąć odpowiednie działania, 
a sektor bankowy pomóc w rozwiązaniu 
sytuacji kryzysowej. – Państwo socjalne 
nie przeżywa kryzysu. Kryzys przeżywają 
państwa, które odchodzą od idei państwa 
przyjaznego dla społeczeństwa – mówili 
uczestnicy debaty.

Jednym z uczestników panelu był Jan 
Guz, przewodniczący Ogólnopolskiego 
Porozumienia Związków Zawodowych. 
Przedstawiamy pełny tekst jego wystąpienia.

„Dziś związki zawodowe są gwarantem 
pokoju społecznego, który stanowi punkt 
wyjścia dla zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego. Silne związki zawodowe 
to silna gospodarka. Bieda i niepewność 
jutra to niebezpieczeństwo szybkiej drogi 
w kierunku niekontrolowanych wybuchów 
protestów społecznych, chaosu, postaw 
niedemokratycznych. Demontaż państwa 
opiekuńczego jest zagrożeniem dla pokoju 
społecznego i bezpieczeństwa w Europie.

Nie podzielam opinii, że przeżywamy 
kryzys państwa socjalnego czy państwa opie-
kuńczego. Jest to raczej świadome, syste-
matyczne i planowe rozmontowywanie ele-
mentów systemu polityki społecznej w imię 
neoliberalnych dyrektyw ideologicznych. 
Umowy społeczne, które miały zabezpieczać 
podstawowe prawa pracownicze, są łamane 
i wypowiadane. Rozbiórka fundamentów 

pracowniczego bezpieczeństwa oznacza, 
że w sferze polityki społecznej i stosunków 
pracy mamy powrót do XIX-wiecznego ka-
pitalizmu. Państwo nie chce podejmować 
odpowiedzialności za realizację swoich pod-
stawowych funkcji – redystrybucji docho-
dów w celu wyrównywania szans i popra-
wy jakości życia społeczeństwa. A przecież 
fundusze publiczne są środkiem realizacji 
funkcji państwa.

Od ponad  lat jesteśmy świadkami 
nieustannej liberalizacji i prywatyzacji 
świadczeń socjalnych i cywilizacyjnych 
uprawnień społecznych. Obserwujemy nie-
ustanny atak na bezpieczeństwo socjalne 
i bezpieczeństwo pracownicze. Głównym 
celem ataków są także związki zawodowe. 
Co więcej, degradacja państwa opiekuńcze-
go i zabezpieczenia społecznego są w Polsce 
dotkliwsze dla obywateli, niż ma to miej-
sce w innych krajach Europy Środkowo-
-Wschodniej. Pragnę podkreślić, iż wydatki 
na zabezpieczenie społeczne w odniesieniu 
do PKB są w Polsce dwukrotnie niższe niż 
w Unii Europejskiej.

Dzisiejsza Europa to miliony osób bez-
robotnych, wykluczonych ze społeczeństwa, 
biednych i niepewnych swojej przyszłości. 
Nieustannie jesteśmy konfrontowani z ra-
dykalnym wzrostem nierówności docho-
dowych. Nie ma wolności i demokracji, jeśli 
pracownik nie jest w stanie utrzymać siebie 
i rodziny.

Odnosząc to do warunków polskich, 
trzeba jasno powiedzieć, że kilka milionów 
naszych obywateli żyje w ciągłej niepewnoś-
ci, w której nie mają możliwości czegokol-
wiek zaplanować. Jedni zostali wypchnięci 
z dotychczasowych miejsc pracy, inni są ni-
sko opłacani, zatrudniani na „umowach 
śmieciowych”, na krótkoterminowe umowy 
lub pracują w szarej strefie. W jaki sposób 
mają oni funkcjonować w świecie zbudowa-
nym wokół stabilnego zatrudnienia (system 
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, 
kredyty mieszkaniowe itd.)?

Przypomnę, że Polska przystąpiła 
do Unii Europejskiej jako instytucji, która 

działa na rzecz trwałego rozwoju Europy, 
której podstawą są zrównoważony wzrost 
gospodarczy i społeczna gospodarka ryn-
kowa oraz która „wspiera sprawiedliwość 
i ochronę socjalną” (art. . traktatu). Moim 
zdaniem oznacza to, że Polska nie realizuje 
traktatu Unii Europejskiej, a nie implemen-
tując europejskiego modelu, stajemy się kra-
jem powszechnego prekariatu.

Wciąż nie zauważam, aby neoliberalni 
politycy i ich eksperci dostrzegli coś, co wy-
daje się oczywiste – że cięcia w polityce spo-
łecznej nie są metodą na wyjście z kryzysu 
gospodarczego. Powielanie szkodliwych me-
tod może dość szybko doprowadzić do wy-
buchu niepokojów społecznych.

Solidarność i sprawiedliwość społeczna 
zagwarantowane w konstytucjach i szeregu 
ustaw zostały okrojone, widnieją wyłącz-
nie na papierze. Rzeczywistość jest zgoła 
odmienna.

Usługi będące dotychczas domeną pań-
stwa są komercjalizowane i prywatyzowane 
w przekonaniu, że jedynym sposobem na ich 
usprawnienie jest „niewidzialna ręka rynku”. 
Wmawia się społeczeństwu, że fetysz zbaw-
czej siły pieniądza stanowi jedyny ratunek. 
Dodatkowo system podatkowy jest niespra-
wiedliwy – nie wspiera najuboższych.

Bezpłatna i sprawna ochrona zdrowia, 
godna emerytura, bezpłatna nauka w szko-
łach, praca, mieszkanie, dostęp do dóbr kul-
tury, tani i komfortowy wypoczynek to dzie-
dziny, w obrębie których obywatele utracili 
już swoje prawa. Dostęp do nich staje się 
wyłącznie przywilejem bogatych. Tak być 
nie może. Uważam, że świadczenia socjalne 
są niezbywalnymi prawami człowieka.

Związki zawodowe nigdy nie pogodzą 
się z leczeniem obecnego kryzysu gospo-
darczego cięciami socjalnymi. Ten, kto 
uważa, że nadmierne wydatki na cele so-
cjalne są przeszkodą w wyjściu z kryzysu, 
głosi absolutne bzdury. A nasze hasło brzmi: 
„Najpierw człowiek, potem zysk”.

Przypomnijmy, że złote lata dla rozwoju 
gospodarczego to powojenny okres stabil-
ności zatrudnienia, wysokiego poziomu 

uzwiązkowienia i stale rosnących płac. 
Wszystko w instytucjonalnym otoczeniu 
państwa opiekuńczego, wzmacniającego 
nową klasę średnią – bezpiecznych i pew-
nych przyszłości konsumentów. Nie wolno 
nam w Europie odejść od modelu socjalne-
go, który przyniósł dziesiątki lat życia w po-
koju, przyczynił się do podniesienia pozio-
mu zamożności i przyniósł Europie sukces 
we współzawodnictwie międzynarodowym.

Rozwarstwienie dochodowe to jedna 
z ważniejszych przyczyn kryzysu. Państwo 
powinno wykorzystać instytucje i instru-
menty z zakresu polityki społecznej w celu 
zmniejszenia dysproporcji dochodowych 
i ubóstwa – to powinno stać się główną osią 
drogi wychodzenia z kryzysu. Państwo po-
winno promować etyczne postawy, party-
cypację pracowniczą w zarządzaniu przed-
siębiorstwami i partycypację w zyskach 
osiąganych dzięki pracy pracowników, spo-
łeczną odpowiedzialność biznesu oraz sprzy-
jać wzrostowi płac, w tym płacy minimalnej.

Rozwiązaniem może być idea po-
wszechnego dochodu obywatelskiego czy 
europejskiej płacy minimalnej. Ustanowie-
nie płac minimalnych stanowi zasadniczy 
instrument zapewnienia godziwego docho-
du. W dalszej perspektywie kraje europej-
skie powinny zmierzać do wprowadzenia 
minimalnej normy płacowej na poziomie 
 proc. średniej płacy krajowej.

Dla mnie osobiście dobrym wzorem 
do naśladowania jest model skandynawski 
– oparty na zaufaniu, partnerstwie i wzajem-
nym poszanowaniu, w którym kompromis 
i porozumienie znaczą bardzo dużo. To mo-
del, w którym partnerzy społeczni wiedzą, 
że porozumienie jest więcej warte niż dyktat 
silniejszego. To model, w którym partnerzy 
zdają sobie sprawę, że nie posiedli patentu 
na doskonałe rozwiązanie i nie uznają, że dys-
kutowanie o nim to zbędna strata czasu. Do-
datkowo w Skandynawii polityki społecznej 
nie traktuje się incydentalnie – jak zauważam 
to w Polsce – ale w sposób systemowy. Przy-
znaję, że jest to model bliski memu sercu”.
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Najpierw człowiek, potem zysk
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Dziś związki zawodowe są gwarantem pokoju społecznego, który stanowi punkt wyjścia dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego.
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Tej jesieni pojawi się kilka nowych samocho-
dów kombi – niektóre już wejdą do sprzeda-
ży, inne dopiero debiutują na światowych 
salonach.

Podczas salonu samochodowego w Pa-
ryżu debiutuje nowa Toyota Auris. Po dość 
zachowawczym samochodzie zobaczyliśmy 
smukłe auto o ciekawych liniach. Toyota 
pokazuje dwie wersje – hatchbacka i kombi, 
nazwane Touring Sports. Obecny Auris nie 
był oferowany w tej wersji nadwoziowej, 
która stanowi  proc. sprzedawanych w Eu-
ropie samochodów kompaktowych.

W obu przypadkach przewidywane jest 
zastosowanie trzech rodzajów silników – 
obok benzynowych i wysokoprężnych po-
jawi się wersja hybrydowa. Według założeń 
co trzeci samochód będzie napędzany hy-
brydą. Samochody w tej wersji napędowej 
mają być najefektywniejszymi kompaktami 
w Europie, a do tego najczystszymi.

Mazda zaprezentuje nową generację 
w nieco większym rozmiarze – model 
 w dwóch wersjach nadwoziowych se-
dan i kombi. Obydwie wersje mają trafić 

do sprzedaży jeszcze w tym roku. Styliza-
cja samochodów nawiązuje do koncepcji 
„KODO – Dusza Ruchu”. Samochód wypo-
sażono w szereg zaawansowanych techno-
logii związanych z bezpieczeństwem oraz 
w system odzyskiwania energii podczas 
hamowania i-ELOOP. W gamie są cztery 
wersje silnikowe – benzynowe Skyactive-G 
o pojemnościach , i , l oraz turbodiesel 
Skyactive-D o pojemności , l w dwóch 
wersjach mocy.

Pod koniec sierpnia w fabryce w Żyli-
nie na Słowacji ruszyła produkcja nowego 
kompaktu Cee’da w wersji kombi. Nowy 
model zaprezentowany już na targach w Ge-
newie ma debiutować w salonach jesienią. 
Samochód ma bagażnik o pojemności  l 
(z możliwością powiększenia do  l) 
i gamę silników o mocach od  KM do  
KM. Polskie ceny startują od   złotych.

MAŁY ŚWIATOWIEC FORDA

Mały SUV segmentu B EcoSport, któ-
ry debiutował podczas salonu samochodo-
wego w Pekinie, ma być już w przyszłym 

roku obecny na setce rynków świata. Mały 
SUV Forda został w całości zaprojektowany 
w Ameryce Południowej, gdzie pierwsza 
generacja takiego samochodu pojawiła się 
już w  roku, zyskując do dziś   
nabywców.

Stylistycznie SUV segmentu B będzie 
przypominał kompaktową Kugę w jej no-
wej, planowanej na przyszły rok generacji. 
W gamie silników będzie m.in. jednolitrowy, 
trzycylindrowy silnik EcoBoost. Auto będzie 
oferowało wiele nowoczesnych technologii, 
takich jak dwusprzęgłowe, automatyczne 
skrzynie biegów, zestawy audio z systemem 
SYNC czy wiele elektronicznych systemów 
wspomagających kierowcę.

PAPAMOBILE NA BATERIE

Renault przekazało Watykanowi dwa 
specjalne samochody oparte na bazie elek-
trycznych Kangoo Maxi Z.E. Biały samo-
chód ma trafić do letniej rezydencji papieża, 
a drugi, w kolorze niebieskim, zostanie od-
dany Żandarmerii Watykańskiej. Obydwa 
samochody mają sześćdziesięciokonne 

silniki elektryczne i litowo-jonowy akumula-
tor pozwalający na przejechanie do  km.

Nadwozia obydwu aut zostały zmodyfi-
kowane, w czym miał swój udział francuski 
producent nadwozi Gruau. Otrzymały ot-
wierany dach, demontowane boczne szyby, 
automatycznie zamykające się tylne boczne 
drzwi i elektrycznie wysuwane stopnie wej-
ściowe, które ułatwiają wsiadanie do wnę-
trza samochodu. W tylnej części kabiny 
znajdują się dwa szerokie i wygodne fotele.

PIM 
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Jesień długich nadwozi

Nowy kompakt Cee’da w wersji kombi

Stylistycznie Ford B EcoSport segmentu B będzie przypominał kompaktową Kugę
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Nadwozia obydwu aut zostały zmodyfikowane, w czym miał swój udział producent nadwozi Gruau

Stylizacja samochodów nawiązuje do koncepcji „KODO – Dusza Ruchu”
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Nie było szarzyzny
W poprzednim felietonie pisałem m.in. o tym, że po dwóch wielkich imprezach czeka nas 

w najbliższych tygodniach „sportowa szarzyźnie”. Euro  było prawdziwą kompromitacją dla 
naszych futbolistów, natomiast w letnich igrzyskach olimpijskich w Londynie nasi reprezentanci 
zawiedli nadzieje kibiców. Pesymistyczny obraz naszego sportu wzmogła porażka naszych piłkar-
skich drużyn klubowych w europejskich pucharach po żenujących występach. Warto też pamiętać, 
że przeciwników miały polskie drużyny przeciętnych, by nie powiedzieć – mizernych. Co więc 
pozostało kibicom sportowym? Emocjonowanie się krajowymi rozgrywkami futbolowymi bez 
wątpienia szkodzi zdrowiu. Przesadziłem jednak nieco, pisząc o sportowej szarzyzna, bowiem 
– jak się okazało – działo się naprawdę sporo zarówno na arenach sportowych, jak i poza nimi.

MEDALE NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Głośno ostatnio o naszych sportowcach niepełnosprawnych, którzy swoimi występami 
w Londynie podczas tzw. paraolimpiady zyskali olbrzymie uznanie i podziw. Zdobyli w sumie 
 medali, w tym  złotych,  srebrnych i  brązowych. Impreza cieszyła się olbrzymim za-
interesowaniem nie tylko w Londynie i Wielkiej Brytanii, ale i na całym świecie. Na widowni 
zasiadało codziennie kilkadziesiąt tysięcy widzów, a na zakończenie imprezy na stadion olim-
pijski przyszło  tys. widzów. Sprzedano grubo ponad  miliony biletów. O sukcesie imprezy 
przesądziły z pewnością dobra organizacja oraz – przede wszystkim – ciekawa i zacięta rywa-
lizacja na wysokim sportowym poziomie. Podziwiano sportowców niepełnosprawnych z  
krajów i za ich wysiłek nagradzano ich gromkimi brawami. Cieszy fakt, że w tej rywalizacji 
przedstawiciele Polski odnosili zwycięstwa i stawali na podium. Jednak mimo to w naszych 
środkach przekazu niewiele można się było dowiedzieć o tej imprezie – nasza ukochana TVP 
po prostu ją olała. Inaczej było np. w Niemczech, gdzie telewizja pokazywała codziennie 
zmagania niepełnosprawnych sportowców. W prasie brytyjskiej dużo miejsca przeznaczono 
na relacje z zawodów, przedstawiano zwycięzców. Natomiast w kraju nad Wisłą impreza 
zniknęła z pola widzenia. Nasi niepełnosprawni sportowcy mają słuszny żal do naszych władz 
– na uroczystości wręczenia olimpijskich nominacji nie pojawił się ani jeden poważny przed-
stawiciel władzy państwowej. Nie przybyła na nią także pani ministra sportu, choć pojechała 
do Londynu. Stało się to jednak dopiero wtedy, kiedy nasi sportowcy zdobyli  medali, w tym 
 złotych, a zatem więcej niż „normalni sportowcy”. Pani ministra zaczęła się cieszyć z sukcesów 
i gratulować zwycięzcom – tym samym, którym wiosną tego roku obcięła o prawie  procent 
środki przeznaczone na przygotowania do tej imprezy. „Obudziła się” jednak nie tylko pani 
ministra. Obudzili się również ci, którzy uważają się za wybrańców narodu, czyli ci, którzy 
są opłacani za okupowanie krzeseł w Sejmie. Nagle się uaktywnili i niemal wszyscy chcą pę-
dzić z gratulacjami do niepełnosprawnych sportowców – zrobić sobie z nimi zdjęcia, pokazać 
się w telewizorni. Nie ma w tym jednak ani krzty sympatii czy miłości – to po prostu obłudne 
wyrachowanie, które ma na celu jedynie pokazanie w mediach własnej facjaty, bo to może się 
okazać pomocne, kiedy znowu będzie się zabiegać o miejsce w sejmowych ławach. To jest dla 
nich ważniejsze niż konkretna i codzienna pomoc tym ludziom. Jedna z medalistek powiedziała, 
że nie chce gratulacji, uścisków i obiecanek, z których większość nie jest później spełniana. 
Pragnie jedynie szacunku i bycia traktowaną jak „normalny” człowiek. A na to paraolimpijczycy 
w pełni zasługują, choćby za wysiłek i upór, za przełamanie swojej niepełnosprawności, za to, 
że znaleźli cel i sposób na życie.

AWANS KOSZYKARZY

Od wielu, wielu lat nasza męska koszykówka jest na tle koszykarskiej Europy kopciuszkiem. 
I nagle nasi koszykarze pokazali, że nie jest aż tak źle. Ze zmiennym szczęściem rywalizowali 
w eliminacjach do mistrzostw Europy. W eliminacyjnej grupie B polscy koszykarze zajęli pierwsze 
miejsce i zagrają w puli finałowej ME, które w przyszłym roku zostaną rozegrane w Słowenii. 
W ostatnim meczu w grupie Polacy wygrali z Albanią i zapewnili sobie pierwsze miejsce. 
Wyprzedzili zespoły Finlandii, Belgii, Szwajcarii i Albanii. Niewątpliwie wynik i awans należy 
uznać za sukces. Jest to jednak również sukces trenera Alesa Pipena, który potrafił zmobilizować 
zawodników do w miarę przyzwoitej gry, która zapewniła im zwycięstwa. Czy można ten awans 
potraktować jako promyk nadziei w polskiej koszykówce? Optymistycznie nastawieni sympatycy 
tego sportu właśnie tak na to patrzą. Trzeba jednak pamiętać, że w eliminacjach nie grały m.in. 
zespoły Rosji, Hiszpanii, Litwy, Grecji czy Francji. Dopiero konfrontacja z tymi drużynami może 
dać odpowiedź na pytanie, czy nasi koszykarze zrobili widoczne postępy. Na dzisiaj można się 
tylko cieszyć, że męska reprezentacja w koszykówce wystąpi w turnieju o mistrzostwo Europy.

KUBICA ZA KIEROWNICĄ

Minęło półtora roku od wypadku samochodowego, w którym Robert Kubica doznał po-
ważnych obrażeń. Przez ten czas lekarze starali się ze wszystkich sił pomóc polskiemu kierowcy. 
Zadawano sobie pytania, czy Robert wróci do rywalizacji samochodowej, czy ponownie stanie 
na starcie wyścigów Formuły . Wielu spekulowało, jednak sam Kubica niewiele mówił na ten 
temat. Poddał się lekarzom i rehabilitantom, pod których okiem dochodził do sprawności, która 
pozwoliłaby mu zasiąść w samochodzie za kierownicą i wziąć udział w jakimś rajdzie.

W końcu sympatycy naszego kierowcy doczekali się tej chwili – Robert Kubica wziął udział 
w rajdzie Ronde Gomitolo di Lana we Włoszech. Jednak nie tylko wziął udział w pierwszym 
od bardzo dawna rajdzie, ale także pewnie w nim wygrał, uzyskując nad drugim zawodnikiem 
przewagę , s.

Od razu ponownie rozgorzały dyskusje na temat startu Roberta Kubicy na torach Formuły 
. Wszelkie spekulacje rozwiał jednak sam Kubica, który powiedział, że czas pokaże, co będzie 
dalej. Na razie nadal poddawany jest zabiegom rehabilitacyjnym. A start w tym rajdzie jest 
właśnie jednym z elementów rehabilitacji. Polski kierowca powiedział też, że planuje starty 
w kolejnych rajdach. Uważa, że pomogą mu one w dalszej rehabilitacji. Jego głównym celem 
jest natomiast powrót do pełnej sprawności.

Nie spekulujmy więc na temat powrotu Kubicy do Formuły . Najważniejsze jest, że kierowca 
zasiadł za kierownicą i pokazał, że nadal ściga się wyśmienicie.

 HENRYK MARZEC

W każdej klasie w podstawówce jest taka dziewczyna, której koleżanki zazdrosz-
czą włosów, nóg i ciuchów, a każdy kolega marzy o tym, żeby się z nią umówić. Taka 
właśnie była Agnieszka. Nic się nie zmieniło ani w technikum, do którego chodziła, 
ani na studiach – zawsze była dość popularna i lubiana. Skończyła dwa kierunki, była 
w samorządzie, biegle władała dwoma obcymi językami. Miała wielkie plany dotyczące 
tego, co chciałaby robić po studiach, które jednak mocno zweryfikowała rzeczywistość. 
Po kolejnych bezpłatnych stażach, praktykach i bezowocnym szukaniu pracy za więcej 
niż  zł postanowiła postawić wszystko na jedną kartę i wyjechać za granicę.

Na początek okazało się, że zarówno jej wyobrażenia o angielskiej rzeczywistości, 
jak i jej samoocena zostały sprowadzone do parteru. Zamiast wysokiej posady objęła 
jedną z niższych – została pomywaczką w kuchni dosyć kiepskiej knajpy. Po miesiącach 
harówki od rana do nocy, pracy na dwa etaty, przygotowywania śniadań w hotelu, 
a później obsługiwania podpitych facetów w średnim wieku odłożyła trochę pienię-
dzy. Ten czas sprawił, że mocno dorosła. Jej twarz – wcześniej przypominająca twarz 
nastolatki – zmieniła się w prawdziwie kobiecą. Zarobione pieniądze inwestowała 
w siebie – skończyła kolejne angielskie kursy i robiła certyfikaty. Dzięki własnej za-
radności w ciągu trzech lat z dziewczyny z niewielkiej miejscowości, której nazwy 
nikt nie potrafił w Anglii poprawnie wymówić, stała się całkiem wysoko postawioną 
pracownicą niewielkiego oddziału banku. Wiodło jej się całkiem dobrze – od lat miała 
jednak problem ze stworzeniem stałego, udanego związku. Przekonanie o własnej 
niepowtarzalności nabywane od podstawówki nie ulotniło się bowiem zupełnie i każdy 
facet wydawał jej się nie dość dobry. Nierzadko spotykała się z kilkoma mężczyzna-
mi naraz, bez większych problemów zmieniając jednego na drugiego. Nie wynikało 
to z jakiejś specjalnej podłości czy wrednego charakteru – po prostu szukała księcia 
na białym koniu i zakochania przeżywanego jak prawdziwe trzęsienie ziemi.

Tuż przed świętami dowiedziała się, że jej matka ostatnio gorzej się czuje. Wyjechała 
więc kilka dni wcześniej, żeby spędzić z nią więcej czasu. Na miejscu okazało się jednak, 
że stan matki jest bardzo poważny, a ona sama nie bardzo radzi sobie z podstawowymi 
czynnościami. Agnieszka podjęła wtedy dość trudną, ale oczywistą dla siebie decyzję 
o pozostaniu w swojej miejscowości, z której wydawało jej się, że uciekła na dobre. Stan 
matki szybko się pogarszał, a lekarze nie dawali jej wielkich szans na przeżycie nawet 
kilku lat. Życie Agi zwolniło. Skupiała się na codziennych obowiązkach, korzystając 
z tego, że dzięki własnej zaradności udało jej się zgromadzić oszczędności, które po-
zwalają jej żyć na przyzwoitym poziomie i zajmować się matką.

Podczas jednego z tych zupełnie zwyczajnych, zimowych dni Agnieszka, wybie-
rając owoce dla matki, spotkała kolegę ze szkoły. Był to jeden z tych, którzy od zawsze 
się w niej kochali, ale nigdy nie mieli szans, żeby zgodziła się z nimi choćby zatańczyć 
na szkolnej dyskotece. Michał jednak mocno się zmienił – upływ czasu odmienił jego 
pryszczatą twarz, z której niegdyś wyrastały strąki tłustych włosów, a także krępe ciałko 
najniższego chłopaka w klasie. Wyrósł, wydoroślał, a w dobrze skrojonych, modnych 
ciuchach wyglądał bardzo pociągająco. Do tego podczas krótkiej rozmowy wydał jej 
się zabawny i inteligentny. Szybko pozwoliła się zaprosić na kawę, potem na następną, 
a później także do kina, na obiad, na wspólny wyjazd… Kolejne święta spędzali już 
razem, choć można by powiedzieć, że tak naprawdę znali się dopiero dwa miesiące. 
Ale Agnieszce wydawało się, że wreszcie znalazła to, czego całe życie szukała.

Pierwszym sygnałem ostrzegawczym, którego nie powinna była zignorować, 
okazała się rozmowa ze szkolną koleżanką. Agnieszka odświeżyła nieco te kontakty, 
choć traktowała je bardziej jako tymczasowe znajomości przed powrotem do jej an-
gielskiego życia. W każdym razie koleżanka wyśmiała jej relację z Michałem. Michał, 
według usłyszanych przez nią plotek, wcale nie miał dobrze prosperującej firmy trans-
portowej, ale dorabiał jako mężczyzna do towarzystwa. Właściwie był to jedyny raz, 
kiedy Agnieszka mogłaby mieć jakiekolwiek wątpliwości co do Michała. Szybko jednak 
wyparowały, kiedy dostała od niego piękny pierścionek zaręczynowy. I to nie byle jaki 
– podobno był po jego ciotce, bardzo mu drogiej. To chyba wtedy z konta Agnieszki 
zniknęły pierwsze pieniądze.

Kilka dni później matka Agnieszki zmarła. Po załatwieniu wszystkich formalności 
dziewczyna postanowiła wyjechać z Michałem na krótki urlop. Wtedy też pojawiły się 
kolejne niewielkie komplikacje w firmie jej narzeczonego, w rezultacie czego Agnieszka 
zapłaciła za cały wyjazd. Jednak to także nie wzbudziło jej czujności.

Tak naprawdę połapała się w czym rzecz dopiero wtedy, gdy wróciła na dłużej 
do Anglii. Michał miał do niej dojechać za kilka dni. Agnieszka, zazwyczaj oszczędna 
i poukładana, przez wszystkie wydarzenia ostatnich tygodni zupełnie przestała kontrolo-
wać swoje konta. Jakież było jej zdziwienie, kiedy odkryła, że większość jej oszczędności 
zniknęła, a karty są obciążone dużymi kwotami, które musi spłacić.

Michał zniknął. Agnieszka przez długie miesiące starała się go odszukać przy 
pomocy polskiej policji. Zresztą nie tylko ona – okazało się, że Michał nie pracował 
jako mężczyzna do towarzystwa, tylko wykorzystał w podobny sposób więcej kobiet. 
Kilka razy policja wpadała na jego trop, ale Agnieszka postanowiła, że najlepiej dla niej 
będzie, jeśli o nim całkowicie zapomni.

Zmieniła mieszkanie na mniejsze, zaczęła pracować ciężej i dłużej. Nie czekała 
już na dzikie zakochanie z trzęsieniem ziemi – robiło jej się niedobrze na samą myśl 
o wchodzeniu w nowy związek.

Gdy już zupełnie zapomniała o tych wszystkich przejściach i odpracowała długi 
zaciągnięte przez niedoszłego męża, robiła wszystko, żeby jej życie się uspokoiło. Wiele 
czasu poświęcała na sport, w zasadzie każdy weekend spędzała poza miastem. Udało 
jej się także poznać ciekawego mężczyznę, który choć potrójnie musiał się starać o jej 
zaufanie, finalnie je zdobył i udaje mu się je utrzymywać do dzisiaj.

 �
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BILATERALNA WYSTAWA 
FILATELISTYCZNA POLSKA–
NIEMCY „KARGOWA 2012”

W dniach – września  roku zor-
ganizowana zosta bilateralna polsko-niemie-
cka wystawa filatelistyczna I stopnia „Kar-
gowa ”. Jej współorganizatorami były 
Polski Związek Filatelistów oraz Niemiecki 
Związek Filatelistów (BDPh). Tegoroczna bi-
lateralna ekspozycja znaczków pocztowych 
odbyła się w . rocznicę pierwszej wspólnej 
wystawy, która w  roku gościła w Bre-
mie i dała początek współpracy pomiędzy 
związkami polskim i niemieckim.

Bilateralną wystawę upamiętnia znaczek 
pocztowy Poczty Polskiej o wartości , zł., 
który dla podkreślenia rangi tej międzynaro-
dowej ekspozycji i spotkania przedstawicieli 
związków filatelistycznych Polski i Niemiec 
został także wydany w formie pamiątkowego 
arkusika. Filatelistycznym walorom bilateral-
nej wystawy towarzyszył również tradycyjnie 
dwujęzyczny datownik stanowiący integralną 
pamiątkę tego jakże ważnego wydarzenia. 

HISTORYCZNA BITWA 
POD MŁAWĄ 1939 R.

Wydaniem okolicznościowej kartki 
z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej 
o wartości , zł upamiętniona została hi-
storyczna rocznica bitwy pod Mławą, która 
miała miejsce w dniach – września  
roku. Znaczek i kartkę ilustrują fragmenty 
obrazów bitwy oraz szkic pola walki. Była 
to jedna z pierwszych bitew wojny obron-
nej Polski podczas drugiej wojny światowej. 
Walczącymi między sobą siłami były polska 
Armia Modlin dowodzona przez genera-
ła Emila Krukowicza-Przedrzymirskiego 
i niemiecka  Armia dowodzona przez gen. 
Georga von Kuechlera.

Po stronie polskiej walki obronne to-
czyły  dywizje piechoty,  brygady kawa-
lerii i brygada obrony cywilnej, do końca 
broniąc bohatersko polskiej granicy przed 

 dywizjami piechoty,  dywizją pancerną 
i brygadą kawalerii Wehrmachtu. Według 
statystyk w krwawych walkach w obronie 
okolic Mławy i historycznego Przasnysza 
zginęło  polskich żołnierzy, a  zo-
stało rannych. Niemiecka  Armia okupiła 
swoje zwycięstwo śmiercią  żołnierzy, 
tysiącem zaginionych, blisko  tysiącami 
rannych i stratą  czołgów.

 września br. w . rocznicę wybuchu 
II wojny światowej pod Pomnikiem Piechu-
ra w Mławie zapłonęły znicze ku czci boha-
terów, którzy zginęli w  roku, broniąc 
polskiej granicy. Na polu bitwy w Unisz-
kach Zawadzkich odbyła się natomiast 
już po raz piąty rekonstrukcja bitwy pod 
Mławą, w której wzięło udział prawie  
rekonstruktorów zarówno wojskowych, 
jak i cywilnych.

 Z.B.

R O Z M A I T O Ś C I

Nowości filatelistyczne
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BEZROBOCIE W DUŻYCH MIASTACH ROŚNIE 
PONAD DWUKROTNIE SZYBCIEJ NIŻ ŚREDNIO 
W KRAJU. Dane Głównego Urzędu Statystycz-
nego wykazują, że w dziesiątce największych 
miast polskich na koniec czerwca było  
tys. osób bezrobotnych, czyli o  proc. więcej 
niż rok wcześniej. W całym kraju bezrobocie 
wzrosło natomiast w tym czasie o  proc. 
Wśród dziesięciu największych pod wzglę-
dem przyrostu bezrobocia miast Polski 
przodują Katowice – na koniec czerwca było 
tu o  proc. więcej bezrobotnych niż przed 
rokiem. Stopa bezrobocia wynosi obecnie 
, proc. Najlepiej jest w Poznaniu, gdzie bez-
robocie wzrosło w czerwcu o  proc., a stopa 
bezrobocia wyniosła , proc., i w Warszawie 
– odpowiednio , proc. i  proc. Te dwa 
miasta znajdują się na czele rankingu dużych 
miast o najniższym poziomie bezrobocia.

PONAD , MLN POLAKÓW PRACUJE W WIĘ-
CEJ NIŻ JEDNYM MIEJSCU. Dodatkowe zajęcie 
wykonują osoby zatrudnione na tak zwanych 
umowach śmieciowych oraz te, które mają 
stabilne zatrudnienie. W tej grupie są mię-
dzy innymi nauczyciele, pracownicy służby 
zdrowia i przedstawiciele wolnych zawodów. 
Te grupy mają większe możliwości podej-
mowania dodatkowego zatrudnienia, po-
nieważ ich wymiar czasu pracy jest na ogół 
krótszy, a godziny pracy można rozplano-
wać elastycznie. W wielu firmach, zwłasz-
cza małych, są prace, na przykład związane 
z księgowością, które nie wymagają tworzenia 
pełnych etatów. Przedsiębiorcy zatrudniają 
więc na część etatu lub na podstawie odpo-
wiednich umów specjalistów, którzy mają 
własny biznes, pracują w administracji lub 
mają zajęcie w innych firmach.

POLICJA WYKRYŁA W UBIEGŁYM ROKU PRA-
WIE  PROC. PRZESTĘPSTW. To najlepszy 
wynik od lat – wynika z „Raportu o stanie 
bezpieczeństwa w Polsce w  r.”, który 
przygotowało Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych. W ubiegłym roku doszło do  
mln  tys. przestępstw, w tym  tys. 
przestępstw kryminalnych (o  tys. więcej 
niż w  r.). Ogólne statystyki wskazują, 
że mniej było zabójstw, rozbojów i gwał-
tów. Do  tys. (zatem o  tys.) wzrosła 
jednak liczba kradzieży, także kieszonko-
wych – było ich  tys. Więcej było rów-
nież przypadków uszkodzenia mienia, bójek 
i oszustw. Najmniej rozbojów, kradzieży i in-
nych przestępstw jest na wschodzie kraju. 
Natomiast w województwach zachodnich, 
takich jak dolnośląskie, zachodniopomor-
skie, lubuskie czy śląskie, ta liczba jest wy-
soka. Odpowiadając na pytanie o poczucie 
bezpieczeństwa w swojej najbliższej okolicy 
 proc. Polaków określiła swoje otoczenie 
mianem bezpiecznego i spokojnego.
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Krzyżówka panoramiczna nr 18

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „KAZIMIERZ-JULIUSZ”. Nagrodę wylosował: J. KRUPA Z KATOWIC.
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