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Borynia-Zofiówka-JastrZęBie. Trzy ruchy
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Kopalnia Borynia-Zofiówka-Jastrzębie została utworzona 1 stycznia 2013 r. decyzją zarządu Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej SA

więceJ na s. 2, 3, 6-7
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Koleżanki posłanki i koledzy posłowie dopytywali 
mnie ostatnio, dlaczego tak często z trybuny sejmo-
wej mówię o górnictwie i to w dodatku dobrze. Mało 
tego, udowadniam, że jest to branża niedoceniana. 

W brew stereotypowym opiniom z uznaniem 
wypowiadam się na przykład o relacjach za-
rząd–związki zawodowe w JSW SA. Otóż 

robię tak dlatego, że gdyby na przykład reforma służby 
zdrowia przebiegała w Polsce tak sprawnie i systema-
tycznie, jak reformy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
w ciągu ostatnich kilku lat, to minister Bartosz Ar-
łukowicz byłby najszczęśliwszym ministrem w na-
szym rządzie, a przy okazji my mielibyśmy sprawnie 
działający system opieki zdrowotnej. Gdyby liderzy 
związkowi w PLL LOT i kilka poprzednich zarządów 
z takim zrozumieniem podchodzili do konieczności re-
formowania firmy, to nie doszłoby do sytuacji, w której 
los naszego narodowego przewoźnika wisi na włosku. 
Przy okazji obrywa minister skarbu, przez co jego życie 
zawodowe stało się mało komfortowe. Przykłady i po-
równania można mnożyć. Doskonale wiem, że w  
roku straszono Polskę górnikami z JSW. Ponoć mieli 
kilofami wyrąbywać zgodę na podwyżki płac. Nie było 
jednak wyrąbywania, kilofów ani zadym – po około  
miesiącach ostrych sporów zarząd i związki wypra-
cowały kompromis. Raz jeszcze, korzystając z okazji, 
powtórzę, że dzięki wzajemnemu zrozumieniu pra-
cownicy mają jasny mechanizm corocznych podwyżek 
płac. Dzięki porozumieniu sprzed wejścia na giełdę 
wszyscy mają gwarancję pracy jeszcze na najbliższych 
 lat. W sytuacji, gdy TPS SA planuje zwolnienie  

pracowników, PZU zamierza zwolnić  osób, zaś 
LOT ogłosił, że chciałby zredukować zatrudnienie 
o  osób, sytuacja JSW jest wyśmienita.

Cieszy taka informacja, ponieważ od kondycji tej 
firmy zależy los prawie stutysięcznego miasta Jastrzębie-
-Zdrój i kilkunastu tysięcy mieszkańców okolicznych 
miejscowości. JSW jest spółką giełdową. Nawet gdyby 
miało to zabrzmieć jak reklama, to uważam, że warto 
z trybuny sejmowej chwalić tę firmę i ludzi, którzy tak 
odpowiedzialnie traktują znaczenie tej firmy dla regionu.

Naprawdę, to wielka ulga, kiedy nie muszę słuchać 
pod adresem JSW takich wypowiedzi, jak wypowiedź 
premiera z połowy lutego, który stwierdził, że „LOT 
bez grupowych zwolnień nie ma szansy przeżycia – 
co do tego nie ma wątpliwości. Wszystko na to wskazuje, 
że jeśli propozycje tej twardej restrukturyzacji nie znajdą 
akceptacji albo zostaną zablokowane, to ci, którzy będą 
blokować, zrobią sobie de facto na złość. Jeśli LOT nie 
zostanie twardo zrestrukturyzowany, przestanie istnieć 
i nie będzie tak, jak w poprzednich latach nieustannej 
kroplówki. Ta sprawa się definitywnie skończyła. Albo 
będzie zmiana, która da realną szansę wyjścia na prostą, 
albo ta firma przestanie istnieć”.

Chwała w JSW tym, którzy jeszcze w czasach do-
brobytu mieli odwagę mówić, że trzeba ograniczyć ape-
tyty, aby nie przejeść przyszłości. Chwała tym, którzy 
zrozumieli, że swoje roszczenia warto skonfrontować 
z perspektywami ekonomicznymi. Chwała śląskiemu 
rozsądkowi, który kierował wszystkimi, od których za-
leżały decyzje. Bez względu na to, czy komuś się to po-
doba, czy nie, będę chwalił ludzi tej firmy z trybuny 
sejmowej, bo to przykład godny naśladowania. �

Mamy silne 
organizacje, 
niestraszne nam 
łączenie kopalń
Łączyć Jas-Mos z Borynią-Zofiówką czy nie 

łączyć? Na takie pytanie każda odpowiedź jest 
dobra. Na pytanie: „Czy łączyć, aby ocalić miejsca 
pracy?” odpowiedź sama się narzuca. Właśnie przed 
takimi dylematami staliśmy, gdy przed laty trzeba 
było wypowiadać się o pomyśle łączenia Zofiówki 
i Boryni. Identycznie było, kiedy trwała dyskusja 
o połączeniu kopalni Jas-Mos z dwuruchową kopalnią 
Borynia-Zofiówka.

W przypadku łączenia kopalń zawsze jest tak, 
że istnieje jakaś alternatywa, jednak za każdym 

razem jest ona obciążona wielkim ryzykiem. Połączenie 
także jest ryzykowne, bo nagle okazuje się, że zaczynamy 
pracę w nowym zakładzie, chociaż nic się nie zmieniło. 
Żeby jak najbardziej złagodzić wszystkie uciążliwości 
tego typu operacji, kilka lat temu postanowiliśmy zmienić 
strukturę naszych organizacji branżowych ZZG na taką, 
która będzie mogła funkcjonować w sposób niezmieniony 
nawet wtedy, gdy będą łączenia kopalń. Zrobiliśmy 
to z jednego zasadniczego powodu – uważaliśmy, że bez 
względu na strukturę organizacyjną firmy musimy być 
jak najbliżej górników. Przyznam, że mieliśmy wtedy 
wątpliwości, czy wybieramy słuszne rozwiązanie. Czas 
jednak pokazał, że była to trafna decyzja. W kopalniach 
powstały samodzielne organizacje, które zrzeszyły się 
w Federacji Związków Zawodowych JSW SA.

Teraz sytuacja wygląda tak, że każdy ruch kopalni 
Borynia-Zofiówka-Jastrzębie ma swoją organizację 

ZZG. Mamy bezpośredni kontakt z górnikami, na bieżąco 
reagujemy w sytuacjach konfliktowych, jesteśmy w stałym 
kontakcie z dyrekcją KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, 
aby załatwiać najpilniejsze sprawy. Mogę z satysfakcją 
powiedzieć, że nadążyliśmy za zmianami w firmie. 
Do połączenia Zofiówki i Boryni już się przyzwyczailiśmy. 
Po co w takim razie połączenie z Jas-Mosem? Uważam, 
że połączenie pozwoli przedłużyć żywotność kopalń, 
przy czym samego Jas-Mosu, w którym kończy się węgiel, 
do 2022 r. Zasoby węgla w kopalni Jas-Mos to ok. 30 
mln ton węgla, Borynia-Zofiówka ma jak na razie ok. 120 
mln ton, ale kopalnia jest rozbudowywana o pole Bzie-
Dębina, gdzie zalega kolejnych prawie 300 mln ton węgla. 
Połączenie kopalń pozwoli także na wybranie części 
pokładów węgla w tzw. filarach granicznych Jas-Mosu, 
a w następnej kolejności z filarów ochronnych. Ma się 
także zwiększyć efektywność i zostaną zapewnione 
miejsca pracy na długie lata. Zapewni to również dalszy 
rozwój regionu.

Czy łączenie wyklucza rozwój? Otóż nie. Klasycznym 
przykładem jest Borynia. Doskonale pamiętam, 

kiedy Zenek Dąbrowski, lider ZZG JSW SA Borynia, 
przekonywał wszystkich, że trzeba iść z wydobyciem 
w kierunku Żor. Połączenie Boryni z Zofiówką nie 
przekreśliło tej koncepcji. Gdyby nie opór samorządu Żor 
sprawa byłaby załatwiona. Ale rozmowy wciąż trwają. 
Mam nadzieję, że nie zdradzę wielkiej tajemnicy, gdy 
ujawnię, że porozumienie jest możliwe. Mamy namacalny 
dowód na to, że łączenie nie przekreśla rozwoju. 
Mamy także namacalny dowód na to, że stworzenie 
w kopalniach silnych, samodzielnych organizacji odbywa 
się z pożytkiem dla załóg i całej firmy. Łączenie nie jest 
straszne, jeśli załoga ma oparcie w silnych organizacjach 
związkowych. �

Posypały się na mnie gromy, kiedy nie tak dawno 
napisałem, że grozi nam 15-procentowe bezrobocie. 
Minęło kilka tygodni, a specjaliści twierdzą, że dobrze 
będzie, jeśli się skończy na 15 procentach. Ktoś po-
wie – kryzys, nie ma na to rady. Jest rada. Na kontach 
firm kisi się około 200 mld złotych. Przedsiębiorcy nie 
inwestują tych pieniędzy, bo nie mają żadnych ulg.

R ząd zablokował znaczną część pieniędzy z Fun-
duszu Pracy na tworzenie nowych miejsc pracy. 
To jest fundusz, na który składają się pracodawcy 

– rok w rok wpływa nań niespełna  mld złotych. Rząd 
wydaje mniej, niż dostaje. Co robi z zaoszczędzonymi 
pieniędzmi? To są pieniądze na tworzenie miejsc pracy! 
wypadałoby się z nich rozliczyć.

Tygodnik Solidarność opublikował ciekawą roz-
mowę z prof. ekonomii Mieczysławem Kabajem. Prze-
czytałem i zaniemówiłem.

– Wiele krajów UE w okresie spowolnienia go-
spodarczego uruchomiło dodatkowe środki funduszu 
pracy na tworzenie interwencyjnych miejsc pracy. 
W UE środki na tworzenie miejsc pracy zwiększyły 
się o /. Natomiast polski rząd zablokował pienią-
dze Funduszu Pracy – podkreśla w rozmowie z TS 
prof. ekonomii Mieczysław Kabaj z Instytutu Pracy 
i Spraw Socjalnych. – Między rokiem  a  liczba 
aktywizowanych bezrobotnych zmniejszyła się o  
tysięcy, czyli mniej więcej o połowę, właśnie dlatego, 
że rząd zamroził te środki.

Samo Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej po-
daje, że wydatki z Funduszu Pracy spadły z , mld zł 
w  roku do , mld zł w roku , mimo że przy-
chody (ze składek opłacanych przez pracodawców) 
są od kilku lat praktycznie na stałym poziomie ok. , 
mld zł. Już w czerwcu  roku prof. Kabaj przygotował 

ekspertyzę dla Biura Analiz Sejmowych, w której pod-
kreślał: „Efektem polityki blokowania środków Fundu-
szu Pracy na aktywizację bezrobotnych będzie wzrost 
bezrobocia młodzieży i pojawienie się fali emigracji 
zarobkowej”. Tę analizę rząd całkowicie zignorował.

Prof. Kabaj wyliczył, że średnie wydatki na bezro-
botnego w krajach dawnej unijnej piętnastki wynosiły 
w  r. , tys. euro, w Polsce – , tys. euro, były 
więc -krotnie niższe. Dalsza redukcja spowodowała, 
że wydatki publiczne na programy rynku pracy w Pol-
sce są dziś -krotnie niższe niż w UE- i -krotnie 
niższe niż w UE- (dla  państw UE).

Wiele razy zwracałem uwagę, że to, iż w Polsce 
zamyka się zakłady pracy, jest skutkiem braku polityki 
przemysłowej rządu. Nie wiem, kto wymyślił, że usłu-
gi zastąpią przemysł. Zarabia się w przemyśle, żeby 
móc wydawać na usługi – to proste. U nas mami się 
ludzi nowoczesnymi technologiami i walką z emisją 
dwutlenku węgla – podobno z tego można czerpać 
pieniądze. Jeżeli to prawda, to niech rząd pokaże, ile 
pieniędzy wzięło się z tego mamienia.

Rok  będzie bardzo ciężki dla sektora budow-
lanego. Analitycy przewidują, że z ponad pół miliona 
pracowników zatrudnionych w branży budowlanej 
pracę może stracić nawet  tys. – to prawie połowa 
zatrudnionych. Rząd ogłasza, że jesteśmy największym 
placem budowlanym w naszym regionie Europy, a oka-
zuje się, że firmy budowlane padają.

Coś w tym wszystkim nie gra. Skoro, zdaniem 
przedstawicieli rządu, nie ma powodów do paniki, 
to dlaczego analitycy ogłaszają, że ten rok będzie naj-
gorszy w ostatnim dwudziestoleciu? Otóż dlatego, 
że jako państwo olaliśmy przemysł. Zrobiliśmy tak, jak 
zrobiła Hiszpania, a tam jest  proc. bezrobotnych. 
Uchowaj nas, Panie! �
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Uchowaj nas, Panie!

Jako państwo 
olaliśmy 
przemysł. 
Zrobiliśmy tak, jak 
zrobiła Hiszpania, 
a tam jest 26 proc. 
bezrobotnych.

Chwała w JSW 
tym, którzy 
jeszcze w czasach 
dobrobytu 
mieli odwagę 
mówić, że trzeba 
ograniczyć 
apetyty, aby 
nie przejeść 
przyszłości.
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Co innego ulec naturze, a co innego ulec pod ciężarem braku kompetencji, wiedzy czy 
chęci do pracy. Połączenie Boryni-Zofiówki z kopalnią Jas-Mos ma na celu zwiększenie 

efektywności naszej pracy

lepsze jest deko myślenia 
niż kilogram roboty

Henryk Markiton, przewodniczący ZZg 
JSW SA Jas-Mos: 

Dla naszego związku 
niewiele się 

zmieniło, bo wciąż mamy 
bezpośredni kontakt 
z załogą. Już kilka lat 
temu zadbaliśmy o to, 
aby łączenie kopalń nie 
oznaczało stopniowej 
likwidacji organizacji zakładowych. Dzięki temu 
możemy niemal natychmiast rozwiązywać 
wszystkie problemy. Dzwonią do nas górnicy 
i mówią, że jeżeli połączenie spowoduje, 
że zachowają miejsca pracy i wybiorą węgiel, 
który zalega w filarach ochronnych, to takie 
działanie ma sens. Są nawet tacy, którzy 
finansowo skorzystają, bo w sytuacji, gdy 
są kierowani do pilnych prac na przykład 
do ruchu Zofiówka, mogą zarobić dodatkowe 
pieniądze w soboty i w niedziele. Mam nadzieję, 
że uda się uniknąć błędów popełnionych 
przed laty w czasie łączenia kopalni Jastrzębie 
z kopalnią Moszczenica. Wierzę, że z biegiem 
czasu okaże się, że Jas-Mos ma jeszcze 
perspektywy na długi żywot.  Wszystko zależy 
od koniunktury. Na razie nie ma specjalnych 
powodów do narzekań. Nasza polityka 
związkowa koncentrująca się na tym, aby być 
jak najbliżej załogi, daje odpowiednie efekty. 
Dobra współpraca wszystkich organizacji 
związkowych działających w kopalni Jas-
Mos nie dzieli załogi, lecz ją konsoliduje. 
Uważam, że dzięki temu także kierownictwo 
ma łatwiejszą sytuację, bo natychmiast 
informujemy o obawach górników 
i podejmujemy działania, żeby rozwiązać 
problemy. Na tym polu jest dobra współpraca. 
Pracujemy po to, aby konflikty rozwiązywać, 
zanim one nabrzmieją – w końcu o to chodzi. 
Dobrze, że zarząd JSW SA postawił wreszcie 
na ludzi wywodzących się z naszej kopalni, 
a nie na przywożenie w teczkach dyrektorów. 
Z tonącego Titanica kopalnia Jas-Mos stała 
się okrętem flagowym JSW SA. Mam nadzieję, 
że zespolenie trzech kopalń nie zniweczy tego, 
co zostało rozpoczęte w minionym roku.

WojciecH roMan, wiceprzewodniczący 
ZZg JSW SA Jas-Mos: 

Uważam, że połączenie 
przebiega bez 

większych problemów. 
Oczywiście, są sytuacje, 
w których nie potrafimy się 
znaleźć, bo pewne zasady 
i reguły są inne w Jas-
Mosie niż w Zofiówce 
czy w Boryni. Jednak nasza organizacja 
zakładowa na bieżąco reaguje, spotykamy 
się z przedstawicielami dyrekcji i wyjaśniamy 
wszystkie wątpliwości. Nie czarujmy się 
– z tygodnia na tydzień nie da się zrobić 
identycznego zakładu z różnych kopalń. Dla 
nas najważniejsze jest to, aby załoga nie miała 
wrażenia, że rządzi ten, kto wcześniej przyjdzie 
do pracy, bo to jeszcze bardziej skołowałoby 
ludzi. Nikt nie ukrywa, że samodzielność byłaby 
lepsza, ale skoro zapadły takie decyzje, trzeba 
skoncentrować się na pracy z ludźmi. Uważam, 
że wykazaliśmy się wielką dalekowzrocznością, 
kiedy tak przekształciliśmy związek, że nawet 
zmiany organizacyjne w firmie nie pozbawiają 
nas bezpośredniego kontaktu z załogą. 
Chciałbym zapewnić załogę Jas-Mosu, 
że służymy radą i pomocą zawsze wtedy, gdy 
jest to potrzebne. Ponieważ już kilka lat temu 
liczyliśmy się z tego rodzaju pociągnięciami 
organizacyjnymi, jesteśmy przygotowani na to, 
aby spełniać swoje zadania. Jas-Mos jeszcze 
udowodni, że może długo i dobrze fedrować.

Związkowcy o połączeniu

józef PaWlinóW, dyrektor tecHniczny 
kWk Borynia-zofióW-
ka-jastrzęBie: Jest do-
brze. Nie zajmujemy się 
przeszłością, ale przyszło-
ścią. Jeżeli chcemy, aby 
połączenie Boryni z Zo-
fiówką, a teraz jeszcze 
z kopalnią Jas-Mos, dało 
jak najszybciej namacalne 
efekty, nie możemy marnować czasu na wspo-
mnienia. Trzeba tak zaplanować prace, aby 
maksymalnie zredukować koszty i zwiększyć 
efekty. Moim marzeniem jest to, aby każdy 
górnik, bez względu na to, czy zajmuje któryś 
ze szczebli dozoru, czy pracuje bezpośred-
nio w ścianie, zastanawiał się nad kosztem 
tego, co robi. Jeżeli kopalnia nie będzie da-
wać zysku, zacznie się stagnacja. Stagnacja 
nas zniszczy. Będziemy mało zarabiać, nie 
będziemy się unowocześniać i pozostaniemy 
w tyle. Dlatego tłumaczę kierownikom ruchów 
kopalń Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, że mu-
szą wiedzieć o wszystkim, co się u nich dzieje 
i prowadzić analizę kosztów. Podam prosty 
przykład. Niewiele brakowało, aby z powodu 

kłopotów technicznych wcześniej zakończyła 
się eksploatacja jednej ze ścian. Zebraliśmy się, 
przeanalizowaliśmy różne możliwości i oka-
zało się, że można pokonać kłopoty technicz-
ne. Gdybyśmy się poddali, wydobylibyśmy 
ze ściany około 20 tysięcy ton węgla mniej, 
niż planowaliśmy wcześniej. Nie poddaliśmy 
się i wydobędziemy jakieś 10 tysięcy ton węgla 
więcej. Nie twierdzę, że w każdym przypad-
ku można znaleźć rozwiązanie, bo z naturą 
nie można wygrać. Jednak co innego ulec 
naturze, a co innego ulec pod ciężarem bra-
ku kompetencji, wiedzy czy chęci do pracy. 
Połączenie Boryni-Zofiówki z kopalnią Jas-
-Mos ma na celu zwiększenie efektywności 
naszej pracy we wszystkich aspektach działa-
nia – tę myśl staram się przekazywać swoim 
współpracownikom. Uważam, że to dobry 
sposób, aby przekonać załogę, że nasze działa-
nia wynikają z logiki ekonomicznej. Kopalnia 
Borynia-Zofiówka-Jastrzębie to bardzo duży 
potencjał ludzi i sprzętu. Organizacja kopalni 
wykorzystuje tzw. czasowe alokacje brygad 
do robót w innym ruchu, co ma kapitalne 
znaczenie w organizacji, kosztach i efektach. 
Mam też na uwadze fakt, że każdy z ruchów 

to odrębny organizm, który należy zintegro-
wać w czasie, co przyniesie tylko korzyści. Nie 
ma z tego powodu konfliktów. Moim zdaniem 
zmieniły się czasy. Jeszcze kilkanaście lat temu 
łączenie kopalń wywoływało emocje, teraz jest 
to traktowane jako naturalny proces. Myślę, 
że ważną rolę odgrywa zmiana pokoleniowa. 
Właśnie z powodu tej zmiany pokoleniowej 
łatwiej jest powiedzieć górnikom: „Chłopy, 
zastanawiamy się, co zmienić, żeby było le-
piej”. Niektórzy obawiali się, że po połączeniu 
trzech kopalń zacznie się proste przenoszenie 
sprawdzonych doświadczeń z jednego ruchu 
na pozostałe. Ja nie prowadzę takiej polity-
ki. Zawsze w większej grupie zastanawiamy 
się nad sensem zmian i liczymy korzyści 
z nich wynikające. Uważam, że lepsze jest 
deko myślenia niż kilogram roboty i zanim 
za coś się weźmiemy, trzeba to przemyśleć. 
Zawsze hołdowałem zasadzie, że skoro się 
odpowiada za pracę pod ziemią, to trzeba tam 
być – z samego siedzenia przy biurku nic nie 
wyniknie. Odpowiedzi przeważnie kryją się 
wśród brygad dołowych, w ich doświadcze-
niach i uwagach.

l

od 1 stycznia 2013 r. decyzją zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
SA została utworzona kopalnia Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Składa 
się z trzech ruchów: Borynia, Zofiówka i Jas-Mos.

Integracja organizacyjna kopalń pozwala na uzyskanie efektów 
synergii w zakresie:
v lepszego wykorzystania złoża,
v  lepszego wykorzystania majątku produkcyjnego,
v  większych możliwości unifikacji maszyn, urządzeń i materiałów,
v  możliwości koordynacji polityki zatrudnieniowej,

v  możliwości wzajemnego wykorzystania dobrych rozwiązań pro-
jektowych oraz doświadczeń technicznych i organizacyjnych,

v  optymalizacji zatrudnienia w zintegrowanych komórkach organiza-
cyjnych oraz sukcesywnej zmiany struktury zatrudnienia w wyniku 
odejść naturalnych pracowników zatrudnionych na powierzchni.

Zintegrowanie systemów transportu urobku stwarza możliwość 
sterowania ilością i strukturą urobku węgla kierowanego do procesu 
wzbogacania w poszczególnych zakładach przeróbki mechanicznej 
węgla, co umożliwi uzyskanie pożądanych parametrów węgla handlo-
wego.  l

Dlatego warto łączyć
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Jeżeli kopalnia nie będzie dawać zysku, zacznie się stagnacja. Stagnacja zniszczy kopalnię
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 XNowy GórNik: Z branży górniczej płyną 
złe informacje. Czy sytuacja kopalni Jan-
kowice jest kryzysowa?

Jerzy Sawczuk: 
Na razie nie ma drama-
tu. Mówię „na razie”, 
bo sprzedaż od kilku mie-
sięcy nie zachwyca. Zwa-
łowiska rosną, energetycy 
domagają się niższych cen, 
zapasy węgla w elektrow-
niach są bardzo duże. To powoduje, że nie mamy 
pola manewru. Zaciskamy zęby i nastawiamy 
się na przetrwanie. Od razu chcę powiedzieć, 
że wpływ kopalni na sytuację rynkową jest 
w zasadzie żaden. Jedyne, co możemy robić, 
to pracować tak, aby czas kryzysu wykorzystać 
do przygotowania się do czasu koniunktury – 
to na poziomie kopalni i na poziomie Kompanii 
Węglowej. Na poziomie związku możemy i mu-
simy dbać o to, aby czas kryzysu jak najmniej 
odbił się na załodze. Dlatego zwracamy uwagę, 
aby oszczędności nie spowodowały pogorszenia 
bezpieczeństwa i warunków pracy. Bacznie przy-
glądamy się wynagrodzeniom. Kryzys kryzysem, 
ale górnicy realizują plany, przekraczają je i po-
winni być za to odpowiednio wynagradzani.

 X Są odpowiednio wynagradzani?
– Ci, którzy pracują pod ziemią przy wydo-

byciu, są premiowani za wydajność. To działa. 
Jednak czasem dochodzi do nieporozumień. 
Najgorsze są plotki. Od czasu do czasu pojawia-
ją się pogłoski o tym, że dobra i wydajna praca 
nie będzie premiowana, bo nie zostały zreali-
zowane jakieś dziwne wskaźniki. Wtedy tłu-
maczymy załodze, co jest plotką, a co prawdą.

 XMożna walczyć z plotkami?
– Jesteśmy bombardowani złymi infor-

macjami – prasa, radio, telewizja i internet 

są pełne doniesień o skandalach, przekrętach, 
niesprawiedliwości i wyrafinowanych sposo-
bach okradania ludzi pracy. Dlatego ja sam, 
zanim uznam, że coś jest plotką, sprawdzam 
to kilka razy. Ludzie są skołowani i nie dziwię 
się, że wierzą nawet w absurdy. W takich sy-
tuacjach zarówno pracodawca, jak i pracow-
nicy przekonują się, jak bardzo potrzebne 
są związki. Nasi działacze docierają do każ-
dego z informacją.  Nie ma lepszej metody 
na uspokojenie nastrojów niż obiektywna 
informacja.

 Xw kryzysie łatwo o konflikty społeczne. 
obawia się pan, że w tym roku takie kon-
flikty mogą przybrać ostrą formę?

– Na początku chcę zwrócić uwagę, że na-
leży rozróżnić sytuację w branży górniczej 
i jakość dialogu społecznego w Kompanii Wę-
glowej i kopalni Jankowice od sytuacji w kra-
ju i jakości dialogu społecznego na szczeblu 
krajowym. W naszej kopalni i w Kompanii 
Węglowej od kilku lat wszystko jest załatwia-
ne kompromisowo, a relacje zarządu spółki 
i dyrekcji kopalni ze stroną społeczną, ogólnie 
rzecz biorąc, są unormowane. Mam nadzieję, 
że czas szarpaniny skończył się bezpowrotnie. 
Na szczeblu krajowym nie ma dialogu. Wła-
śnie dlatego zła atmosfera z poziomu krajo-
wego przenosi się na poziom spółki i kopalni. 
Gdyby było tak, że żyjemy w jakiejś bańce 
kopalnianej i spółkowej, moglibyśmy nie re-
agować na to, co się dzieje w kraju. Niestety, 
sytuacja zewnętrzna ma na nas wielki wpływ.

 X Aż tak duży, że górnicy z Jankowic 
w ostatnim referendum opowiedzieli się 
za protestami przeciwko polityce rządu?

– Tak. Osobiście ubolewam nad tym, 
że zostaliśmy zmuszeni do tak stanowczej 
reakcji.

 Xwiem, że młodzi górnicy z dużą rezerwą 
podchodzili do referendum.

– Młodzi do wszystkiego podchodzą z re-
zerwą. Oni żyją w świecie internetu, portali 
społecznościowych i wirtualnych bytów, nie 
myślą o tym, co będzie za 10 lat. Widzę to przede 
wszystkim wtedy, gdy rozmawiam z naszymi 
młodymi członkami. Widziałem to także w cza-
sie ostatniego referendum – młodzi starali się 
wymigać od jasnego zajęcia stanowiska.

 X na zebraniach związkowych rozmawiacie 
o przyszłości i o świecie internetu?

– Rozmawiamy o tym w czasie różnego 
rodzaju wyjazdów. Kiedy w kilka autobusów je-
dziemy na weekendową imprezę, jest okazja także 
do takich rozmów. Okazuje się, że młodzież jest 
na przykład zdziwiona, że można zorganizować 
imprezę weekendową, na której nie ma czasu 
na nudę. Wcale nie trzeba się nachlać albo sie-
dzieć przy klawiaturze, żeby świetnie się bawić.

 X Sądzi pan, że takimi imprezami można 
przyciągnąć młodych do związku?

– Uważam, że to jedyny sposób, aby po-
kazać im, że rzeczywistość realna jest lepsza 
i ciekawsza niż świat wirtualny.

 X prowadzi pan jakąś krucjatę przeciwko 
rzeczywistości wirtualnej?

– Nasz związek chce zaszczepić w mło-
dych przekonanie, że w pojedynkę można 
bawić się tylko przy komputerze. W praw-
dziwym życiu trzeba być w grupie, żeby móc 
walczyć o siebie. Nam, związkowcom starej 
daty, zależy na tym, aby tradycyjne więzi 
w społeczności górniczej były kultywowane.

 XDlaczego?
– Bo górnictwo to działanie wielopo-

koleniowe. Nasza kopalnia ma sto lat. Jeżeli 

zostaną przeprowadzone planowane inwe-
stycje, ma przed sobą jeszcze przynajmniej 
70 lat życia. W związku z rozbudową kopalni 
o poziomy 880 i 1070 metrów rozpoczęły 
się prace związane z pogłębianiem szybu 
ósmego docelowo do poziomu 1100 metrów. 
Rozbudowa kopalni o dwa poziomy wydo-
bywcze to ogromna inwestycja – koszt może 
sięgnąć nawet miliarda złotych. Kopalnia 
planuje rozbudowę zakładu przeróbczego, 
tak by mieć możliwość przerobienia 100 pro-
cent urobku wychodzącego z dołu. Od czasu, 
gdy Elektrownia Rybnik odbiera od nas śla-
dowe ilości węgla, nowym odbiorcom trze-
ba dostarczać węgiel wzbogacony. Na zwale 
mamy spore ilości węgla surowego, którego 
nie można sprzedać, bo nie ma technicznej 
możliwości wzbogacenia całości urobku wy-
chodzącego z dołu. Kiedy całość produkcji 
kopalni będzie przechodzić przez zakład 
wzbogacania, będziemy produkować węgiel 
najwyższych klas i będziemy w stanie za-
dowolić najbardziej wymagającego klienta. 
To wszystko robimy przecież dla młodych 
górników, którzy będą mieli pracę nie tyl-
ko dla siebie, ale także dla swoich dzieci, 
a nawet wnuków. Jestem przewodniczącym 
od jakichś 20 lat. Gdyby ktoś mi przed 20 
laty powiedział, że będę się zastanawiał, jak 
przekonać ludzi do tego, że rzeczywistość 
jest ważniejsza od świata komputerów, ro-
ześmiałbym mu się w twarz. Wtedy mało 
kto wiedział, co to jest internet.

 X Bardzo rywalizujecie z innymi związkami?
– Przede wszystkim współpracujemy. 

Na przykład ostatnia Barbórka była wspól-
nie obchodzona przez największe organizacje 
działające w Jankowicach. Było super.

 Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki

Pracujemy tak, aby czas kryzysu wykorzystać do przygotowania się do czasu koniunktury – 
mówi Jerzy Sawczuk, przewodniczący ZZGwP KWK Jankowice

Aby załoga nie ucierpiała

 XNowy GórNik: Zostałeś uznany za najsku-
teczniejszego radnego w Jastrzębiu-Zdroju. 
Czy to oznacza, że możesz załatwić wszystko?

rySzard Piecho-
czek: W plebiscycie 
na najskuteczniejszego 
radnego w Jastrzębiu-
-Zdroju, zorganizowanym 
przez Dziennik Zachodni 
i portal Jastrzębiezdrój.na-
szemiasto.pl., otrzymałem 
96 proc. głosów pozytyw-
nych. Mieszkańcy oceniali pracę wszystkich 
radnych i wysyłali SMS-y na swoich kandy-
datów. W tym plebiscycie nie chodziło o to, 
co radny może załatwić – chodziło o jego zaan-
gażowanie, pracę nad konkretnymi projektami 
i skuteczne realizowanie programu prezento-
wanego w czasie kampanii wyborczej. Dzię-
kuję wszystkim, którzy oddali na mnie głos. 
Zaufanie wyborców traktuję jak zobowiązanie 
do jeszcze lepszej pracy. Pracuję w Komisji Go-
spodarki Komunalnej i Przestrzennej, Komisji 

Kultury i Sportu, ponadto jestem przewodni-
czącym Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

 X poza komisją kultury i Sportu na pozo-
stałych funkcjach łatwiej zaskarbić sobie 
ludzką złość niż poklask.

– Chyba najbardziej „podminowana” jest 
Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Przez wiele 
lat w Jastrzębiu-Zdroju było tak, że w ciągu 
roku z listy oczekujących na mieszkania mo-
gliśmy pozytywnie załatwić 4–5 wniosków. 
Trudno było więc mówić o gospodarce 
mieszkaniowej. Jeżeli ktoś wyprowadzał się 
z miasta i zwalniał mieszkanie komunalne 
albo umierał, wtedy mogliśmy je przydzielić 
komuś najbardziej potrzebującemu.

 X Teraz macie większe możliwości? w Ja-
strzębiu był jakiś cud w budownictwie 
komunalnym?

– Po pierwsze – wydaliśmy zdecy-
dowaną wojnę nielegalnemu podnajmo-
waniu mieszkań komunalnych. Po drugie 

– zmodernizowaliśmy bloki przy ulicy Ga-
garina. Dzięki tym działaniom w 2012 roku 
23 osoby otrzymały mieszkanie komunalne.

 X nie narażasz się tym, którzy do tej pory 
zarabiali na nielegalnym podnajmie?

– Miałem pogróżki, anonimy, głuche tele-
fony. Jestem jednak przekonany, że działania 
Społecznej Komisji Mieszkaniowej mają sens 
i są społecznie potrzebne.

 X Jesteś członkiem ugrupowania opozy-
cyjnego. Jak będąc w opozycji, można być 
skutecznym?

– Rada to nie Sejm – u nas nie ma za-
cietrzewienia politycznego. Poza tym mamy 
porozumienie ze wspólnotą samorządową, 
dzięki któremu nie podkładamy sobie nóg 
z powodów politycznych. Dlatego pracę 
radnych można ocenić na podstawie kon-
kretnych działań, a nie na podstawie ich 
zdolności krasomówczych. Ja wolę działać, 
niż gadać.

 X Ciężko w takiej sytuacji zabłysnąć?
– Nigdy nie chciałem błyszczeć. Zależy 

mi przede wszystkim na tym, aby mieszkań-
com żyło się dobrze w naszym mieście.

 X Czego brakuje, żeby można było powie-
dzieć, że Jastrzębie-Zdrój jest dobrym miej-
scem do życia?

– Już jest dobrym miejscem. Natomiast 
brakuje nam miejsc pracy dla kobiet. Brakuje 
także działań hamujących drastyczny spa-
dek liczby mieszkańców. Mieszkania i dobre 
miejsca pracy są podstawą dla rozwoju mia-
sta – na tym musi się koncentrować nasze 
działanie.

 X górnictwo nie daje dobrych miejsc pracy?
– Nie każdy chce być górnikiem. Nie każ-

dy może sobie również pozwolić na drogie 
mieszkanie. Chciałbym, abyśmy prowadzili 
aktywną politykę skierowaną do ludzi mło-
dych – to ich musimy zatrzymać w mieście.

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki

Rozmowa z rySzardem Piechoczkiem, wiceprzewodniczącym Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, 
radnym klubu radnych SLD, wiceprzewodniczącym ZZG JSW SA Zofiówka

Wolę działać, niż gadać
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Dokładnie w dziesiątą rocznicę powstania 
Kompanii Węglowej, 1 lutego 2013 r., w kato-
wickiej Archikatedrze Chrystusa Króla została 
odprawiona msza święta, podczas której abp 
Wiktor Skworc, metropolita katowicki, po-
święcił sztandar Kompanii Węglowej. W za-
brzańskim Domu Muzyki i tańca odbył się 
koncert, który uświetnił jubileusz.

– Kompania Węglowa, uczestnicząc 
w procesie restrukturyzacji górnictwa węgla 
kamiennego, już od 10 lat buduje swe nowo-
czesne oblicze produkcyjne, rynkowe i finan-
sowe. Cieszy się opinią firmy funkcjonalnie 
zorganizowanej, efektywnie zarządzanej i wia-
rygodnej dla swych biznesowych partnerów 
– stwierdził w homilii arcybiskup Skworc. 

– Trzeba współpracy wszystkich podmiotów 
życia społecznego: sprawujących władzę, spół-
ek górniczych, związków zawodowych i ślą-
skich gmin. Słowem – trzeba decyzji i działań 
opartych na właściwym porządku moralnym, 
na sprawiedliwości i prawości serca – podkre-
ślił arcybiskup.

Joanna Strzelec-Łobodzińska w czasie 
uroczystej akademii w Domu Muzyki i Tańca 
mówiła między innymi o znaczeniu Kompanii 
Węglowej dla gospodarki. – Dziś jesteśmy 
największym pracodawcą w regionie i jed-
nym z największych w Polsce. Pamiętajmy 
przy tym, że jedno miejsce pracy w górnictwie 
generuje co najmniej 4 w firmach okołogór-
niczych, w handlu i usługach. Bez sprawdza-
nia mogę powiedzieć, że nie ma takiej firmy 

w Polsce, która przyjęła w ostatnich 10 latach 
do pracy 25 tysięcy osób. Dzięki naszemu ist-
nieniu reaktywowano działalność szkół gór-
niczych. Ponad tysiącu absolwentom tych 
szkół gwarantujemy zatrudnienie w kopal-
niach spółki. Chętnych do pracy nie brakuje 
– świadczy o tym ponad 30 tysięcy wniosków, 
które w ostatnich kilku latach zarejestrowano 
w działach kadr naszych zakładów wydobyw-
czych – wyliczała pani prezes.

Kompania Węglowa w liczbach prezentuje 
się niczym zbiór niebywałych ciekawostek. 
Ponad 30 proc. węgla kamiennego w Unii Eu-
ropejskiej pochodzi z Kompanii Węglowej, 
w okresie ostatnich 10 lat kopalnie wydobyły 
prawie pół miliarda ton węgla, do budże-
tu państwa w latach 2003–2012 wpłynęło 

z Kompanii prawie 17 mld zł, w ostatnim dzie-
sięcioleciu Kompania na inwestycje przezna-
czyła blisko 7,7 mld zł, obszary górnicze spółki 
położone są na terenie 42 gmin woj. śląskiego, 
kopalnie spółki wydobywają dobowo ponad 
155 tys. ton węgla. Chcąc go załadować, trzeba 
podstawić wagony o łącznej długości blisko 
39 kilometrów, wydrążonymi wyrobiskami 
chodnikowymi moglibyśmy dojechać nie 
tylko na Wyspy Brytyjskie, do Skandynawii 
czy Hiszpanii – kolejki dowiozłyby górników 
nawet na urlop do Tunezji. Powierzchnia te-
renów górniczych Kompanii wynosi ponad 
751 km kw. Jest zatem 1,5 razy większa od po-
wierzchni Warszawy.

Na podstawie Mat. pras Kw
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Kompania Węglowa obchodziła dziesięciolecie

Firma rozleglejsza niż Warszawa

Kompania Węglowa ma 10 lat

Abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki, poświęcił sztandar Kompanii Węglowej
Autorem projektu sztandaru jest Andrzej Pawłowski, konstruktor-mechanik, długoletni pracownik 
Kompanii Węglowej 

W katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla została odprawiona msza święta

W zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca odbył się koncert, który uświetnił jubileusz Kompanii Węglowej
Joanna Strzelec-Łobodzińska:  Powierzchnia terenów górniczych Kompanii wynosi ponad 751 km kw. Jest 
zatem 1,5 razy większa od powierzchni Warszawy
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rozmawia Sławomir StarzyńSki

 XNowy GórNik: po połączeniu kopalni 
Jas-mos z kopalnią Borynia-zofiówka po-
wstała wielka kopalnia Borynia-zofiówka-
-Jastrzębie. Czuje się pan jak megadyrek-
tor megakopalni?

Czesław kubaCz-
ka: Przed kilku laty po-
wstała koncepcja połą-
czenia trzech kopalń nie 
po to, aby stworzyć me-
gakopalnię, ale po to, aby 
jak najlepiej wykorzystać 
potencjał kopalń Bory-
nia, Zofiówka i Jas-Mos. 
Pierwszym etapem było połączenie Boryni 
i Zofiówki, drugim – połączenie kopalni Bo-
rynia-Zofiówka z kopalnią Jas-Mos. Etapy 
łączenia kopalń są bardzo istotnym elemen-
tem planów rozwojowych Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej, ponieważ w perspektywie mamy 
wydobycie węgla z pola Bzie-Dębina. Proszę 
zwrócić uwagę, że udostępnione pokłady wę-
gla w naszych kopalniach powoli się wyczer-
pują. Jeżeli JSW ma nadal być podstawą roz-
woju regionu jastrzębskiego, musimy zadbać 
między innymi o zachowanie miejsc pracy.

 X łączenie kopalń ma służyć zachowaniu 
miejsc pracy?

– Tak. Jeżeli ktoś sądzi, że połączenie jest 
operacją z gatunku pociągnięć administracyj-
nych, to jest w błędzie – najistotniejsze w tej 
operacji jest połączenie techniczne wszystkich 
kopalń. Chodzi o to, aby jak najlepiej wyko-
rzystać maszyny i urządzenia oraz istniejącą 
infrastrukturę techniczną. Podam panu prosty 
przykład. Ruch Zofiówka przekazał do ruchu 
Jas-Mos przenośnik ścianowy i 125 sekcji obu-
dowy zmechanizowanej. Operacja przekaza-
nia była bardzo łatwa, bo odbyła się w jednej 
kopalni. Gdyby chodziło o różne kopalnie, 
sprawa byłaby skomplikowana. Chcemy tak-
że jak najlepiej wykorzystać potencjał załóg 
górniczych.

 Xwykorzystanie potencjału załóg górni-
czych ma polegać na przerzucaniu górni-
ków z kopalni na kopalnię?

– Dla górnika pracującego w ścianie 
w ruchu Jas-Mos, Boryni czy w Zofiówce nic 
się nie zmieniło – naszym obowiązkiem jest 
zapewnienie górnikowi miejsca pracy i odpo-
wiedniego zarobku. Nie ma mowy o jakimś 
przypadkowym przerzucaniu pojedynczych 
górników albo tak zwanym mieszaniu załóg. 
Mówiąc o wykorzystaniu potencjału załóg, 
mam na myśli kierowanie brygad, a nawet 
całych oddziałów do pracy tam, gdzie brakuje 
pracowników do wykonania konkretnych za-
dań – to będą przypadki wyjątkowe, nie co-
dzienność. Z własnego doświadczenia wiem, 
jak bardzo górnicy przywiązują się do swojej 
kopalni. Zdaję sobie sprawę, że jeszcze długo 
będą pracować ze świadomością, że są z Bory-
ni, Zofiówki i Jas-Mosu – nikt nie ma zamiaru 
zmieniać tego na siłę. Zależy nam natomiast 
na tym, aby wszyscy zdawali sobie sprawę, 

że ich wysiłek ma złożyć się na sukces całej 
spółki. Przeprowadzając zmiany, zarząd spółki 
i dyrekcja połączonych kopalń chce zadbać 
także o to, aby załogi górnicze jak najlepiej 
zarabiały. Łącząc siły, łatwiej jest pokonać 
trudności techniczne, ograniczyć przestoje 
i zadbać o to, aby wszyscy mieli pracę. Proszę 
także pamiętać, że w momencie rozpoczęcia 
eksploatacji węgla z pola Bzie-Dębina będzie-
my potrzebowali doświadczonych górników. 
Ponieważ wydobycie w ruchu Jas-Mos będzie 
coraz mniejsze, stopniowo będziemy kierować 
górników do pracy w rejon Bzia-Dębiny. Chro-
niąc miejsca pracy, chronimy doświadczoną 
kadrę górniczą, która wkrótce będzie nam 
potrzebna. Należy również brać pod uwagę 
fakt, że z biegiem czasu zmienia się rzeczy-
wistość. Kiedy łączyliśmy Zofiówkę i Borynię, 
wychodziliśmy z założenia, że zasoby węgla 
w Boryni się kończą. Teraz pojawiła się szansa 
na eksploatację złóż po dawnej kopalni Żory. 
Jeżeli tylko uda się pokonać opór samorządu 
z Żor, będziemy fedrować w tamtym rejonie. 
Jak więc pan widzi, łączenie nie oznacza ogra-
niczenia rozwoju. Wręcz przeciwnie – daje 
ono więcej możliwości dla każdego z ruchów, 
który kiedyś był samodzielną kopalnią, i dla 
całej spółki.

 Xw przypadku Jas-mosu też tak może być?
– W planach spółki nie mówiło się o roz-

woju kopalni Jas-Mos w kierunku Gołkowic, 
ponieważ taka koncepcja była obarczona 
zbyt wielkim ryzykiem. Nie wiem, co będzie 
za kilkanaście czy za kilkadziesiąt lat – teraz 
skupiamy się na realizacji planów, które po-
zwolą kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie 
funkcjonować przez jakieś 60 lat. W kopalni 
Jas-Mos kończą się udostępnione złoża i dla-
tego koncentrujemy się, aby wybrać węgiel, 
który byłby stracony, gdyby nie to połączenie. 
W samych filarach ochronnych ruchu Jas-
-Mos jest do wybrania kilka milionów ton 
węgla. Raz jeszcze chcę podkreślić – realizując 
koncepcję łączenia kopalń, myślimy przede 
wszystkim o ludziach. Żeby zachować miejsca 
pracy, musimy działać ekonomicznie. Górnicy 
to rozumieją. Rozumieją także, że aby osią-
gnąć zaplanowane efekty, musi minąć wiele 
lat, na przykład od momentu opracowania 

koncepcji zagospodarowania pola Bzie-Dębina 
do momentu osiągnięcia pierwszych efektów 
minie 10 lat. Naszym sukcesem jest to, że re-
alizujemy tę inwestycję bez uszczerbku dla za-
łogi, dla jej zarobków i poziomu zatrudnienia.

 X każde duże przedsięwzięcie pochłania 
około połowę aktywności zawodowej gór-
nika pracującego pod ziemią. wielu z tych, 
którzy w pełni sił zawodowych zaczyna-
ją realizację dużej inwestycji, będzie prze-
chodzić na emeryturę tuż po jej zakończe-
niu. Jak można przekonać ludzi do tego, 
aby angażowali się w coś, z czego nie będą 
czerpać korzyści?

– Czerpią korzyści, bo pracują przy realizacji 
koncepcji, dostają pensję za wykonywaną pracę. 
Poza tym wielu spośród górników wie, że w ko-
palni będą pracować ich synowie. W górnictwie 
to normalne, że ojcowie pracują także po to, aby 
przygotować miejsca pracy dla swoich synów.

 X Jesteście jedyną kopalnią w polsce, któ-
rej nazwa składa się z nazw trzech kopalń. 
to jakaś ekstrawagancja?

– Nie chcieliśmy wymazywać histo-
rii nazw kopalń. Duże znaczenie ma także 

marketing – nasi odbiorcy są przyzwyczajeni 
do nazw konkretnych kopalń.

 X Jednak jest pan megadyrektorem 
megakopalni.

Po połączeniu trzech kopalń zatrudniamy 
11,5 tysiąca osób – to ponad połowa zatrud-
nienia w JSW. Nie da się zarządzać takim 
organizmem jednoosobowo, dlatego mam 
zaszczyt pracować z zespołem wyśmienitych 
fachowców. To między innymi zadecydowa-
ło, że proces tworzenia jednego organizmu 
z trzech różnych kopalń przebiega bezkon-
fliktowo. Udało się nam przekonać górników, 
że dzięki zmianom będziemy w lepszej sytu-
acji. Raz jeszcze podkreślam – wielu spośród 
naszych górników wie, że pracują nie tylko 
po to, żeby utrzymać rodziny, ale także po to, 
żeby utrzymać miejsca pracy dla swoich bli-
skich. W Jastrzębiu-Zdroju brakuje miejsc 
pracy – górnictwo jeszcze przez długie lata 
będzie największym pracodawcą w regionie. 
Najważniejszym zadaniem dla naszego po-
kolenia jest to, aby nie zmarnować szansy 
na rozwój. Górnicy połączonych kopalń Bo-
rynia, Zofiówka i Jas-Mos pracują, żeby tej 
możliwości nie zniweczyć. l

Borynia-Zofiówka-JastrZęBie. Kopalnia została 
utworzona 1 stycznia 2013 r. decyzją zarządu Jastrzębskiej Spółki 

Węglowej SA. W pierwszym etapie 1 stycznia 2011 r. nastąpiło 
połączenie dwu kopalń: Borynia i Zofiówka. Powstała KWK 

Borynia-Zofiówka. Do KWK Borynia-Zofiówka dołączona została 
KWK Jas-Mos i obecnie kopalnia składa się z trzech ruchów: 

Borynia, Zofiówka i Jas-Mos. – Nie chodziło o stworzenie giganta. 
Dzięki połączeniu lepiej wykorzystamy złoża węgla, maszyny 

i urządzenia, infrastrukturę techniczną, a także możliwości naszej 
załogi – mówi Czesław Kubaczka, dyrektor 

KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. połączone siły
Połączone kopalnie,

Trzeba jak najlepiej wykorzystać maszyny i urządzenia oraz istniejącą infrastrukturę techniczną

Liczba na temat 

125
sekcji obudowy 

zmechanizowanej
przekazał ruch Zofiówka do ruchu Jas-Mos.  Ope-
racja przekazania była bardzo łatwa, bo odbyła się 
w jednej kopalni. Gdyby chodziło o różne kopalnie, 
sprawa byłaby skomplikowana
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połączone siły
Połączone kopalnie,
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Jacek kapcia, kierow-
nik Działu przygoto-
wania proDukcJi kwk 
Borynia-zofiówka-Ja-
strzęBie, ruch zofiów-
ka: stopniowy spadek 
zdolności wydobywczych 
poszczególnych kopalń, 
wynikający z postępującego ubytku zaso-
bów w eksploatowanych złożach, był jedną 
z zasadniczych przesłanek do podjęcia przez 
zarząd Jsw sA uchwały o integracji technicz-
nej i organizacyjnej sąsiadujących ze sobą 
kopalń Borynia, Zofiówka i Jas-mos. inte-
gracja techniczna obejmuje przede wszyst-
kim odstawę taśmową, transport pionowy 
oraz przeróbkę mechaniczną węgla. Funkcję 
centrum integracji w tym przedsięwzięciu 
pełni ruch Zofiówka, na którego szyb wydo-
bywczy i zakład przeróbczy węgla kierowany 
jest urobek z ruchu Borynia oraz kierowany 
będzie z ruchu Jas-mos. Proces technolo-
gicznej integracji kopalń został podzielony 
na dwa etapy. Pierwszy etap zrealizowany 
został w okresie od iii kwartału 2005 roku 
do i kwartału 2010 roku i objął integrację 
systemów odstawy urobku kopalń Borynia 
i Zofiówka.

1 stycznia 2011 r. połączono kopalnie 
Borynia i Zofiówka w dwuruchową kopalnię 
Borynia-Zofiówka. Drugim etapem, wykony-
wanym w latach 2011–2014, jest techniczna 
integracja systemów odstawy urobku kopalni 
Borynia-Zofiówka, ruch Zofiówka i kopalni 
Jas-mos. 1 stycznia 2013 r. włączono w struk-
tury kopalni zespolonej kopalnię Jas-mos. 
Administracyjne łączenie kopalń nie jest zbyt 
skomplikowane – wyzwaniem jest zgranie 
niezbędnych inwestycji z potrzebami wynika-
jącymi z integracji technicznej. To od sposobu 
przeprowadzenia integracji technicznej zależy, 
czy cała operacja da maksymalne korzyści 
ekonomiczne.

Zakres przedsięwzięć inwestycyjnych 
związanych z dostosowaniem kopalń Zofiów-
ka, Borynia i Jas-mos do integracji technicznej 
obejmuje zintegrowany już wcześniej system 
odstawy urobku poprzez wykonany przekop 
łączący wyrobiska na poziomie 900 m w ko-
palni Zofiówka z wyrobiskami na poziomie 
950 m w kopalni Borynia wraz z zabudowaną 
odstawą w wyrobisku łączącym i wykonanymi 
niezbędnymi przedsięwzięciami związany-
mi z zakończoną przebudową i moderniza-
cją systemów odstawy urobku obu kopalń. 
Trzeba także zintegrować systemy odstawy 
urobku kopalni zespolonej ruch Zofiówka 
i ruch Jas-mos poprzez wykonanie przekopu 
taśmowego w3 łączącego wyrobiska na po-
ziomie 900 m w kopalni zespolonej ruch Zo-
fiówka z wyrobiskami na poziomie -600 m 
w ruchu Jas-mos wraz z zabudową odstawy 
w wyrobisku łączącym oraz wykonaniem nie-
zbędnych przedsięwzięć związanych z prze-
budową i modernizacją systemów odstawy 
urobku kopalń. w latach 2014–2017 musimy 
zbudować system retencji urobku w kopalni 
zespolonej ruch Zofiówka poprzez wyko-
nanie polowego zbiornika wyrównawczego 
o pojemności 2000 m3. Bardzo istotna jest 
modernizacja szybu wydobywczego w ruchu 
Zofiówka w celu zwiększenia wydajności tech-
nologicznej ciągnienia urobku do 17 000 ton 
na dobę netto. wiąże się z tym także moderni-
zacja części ogniw procesu technologicznego 
w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla 
ruchu Zofiówka, tak aby można było wzbo-
gacać do 17 000 ton urobku netto na dobę. 
obie te inwestycje zrealizowane zostaną 
do 2016 roku. Praca w ruchu Jas-mos wraz 
ze zmniejszającym się poziomem wydobycia 
(sczerpanie złoża) będzie stopniowo ograni-
czana, a załoga będzie sukcesywnie przecho-
dzić do pracy m. in. w rejon udostępnianego 
złoża Bzie-Dębina 1-Zachód oraz Bzie-Dębina 
2-Zachód w ruchu Zofiówka.  l

Integracja techniczna 
trzech ruchów zdecyduje 
o przyszłości Boryni-
Zofiówki-Jastrzębia

paweł ręDzikowski, 26 
lat pracy poD ziemią: 
Połączenie z kopalnią Bo-
rynia-Zofiówka nie jest dla 
nas zagrożeniem. To mu-
siało kiedyś nastąpić. wy-
konujemy taką samą pracę 
jak przed połączeniem. 
owszem, gdyby miały być 
jakieś przeniesienia do innych ruchów kopalni 
połączone z rozbijaniem brygad i oddziałów, 
wtedy byłby strach. Niczego takiego jednak 
nie ma. Dzięki połączeniu wybierzemy wę-
giel z filarów ochronnych. wybierzemy także 
wszystko, co zalega pod szybem V. uważam, 
że łączenie przebiega spokojnie, nie ma kon-
fliktów, a z informacji, jakie przekazuje nam 
kierownictwo kopalni, wynika, że dzięki temu 
zostanie przedłużone życie Jas-mosu.
Damian Banet, rok pracy: Zanim doszło 
do połączenia, była do-
brze zrobiona kampania 
informacyjna. uważam, 
że każdy otrzymał do-
kładne informacje i dla-
tego nie sądzę, aby były 
powody do niepokoju. 
Z górnictwem wiążę swo-
ją przyszłość, dlatego za-
leży mi na tym, aby były zachowane miejsca 
pracy – w połączonej kopalni mamy to za-
pewnione. Przede mną przynajmniej 25 lat 
pracy i uważam, że dobrze jest mieć pewność, 
że kiedy skończy się praca w ruchu Jas-mos, 
to będzie praca w którymś z dwóch pozo-
stałych ruchów albo w przygotowywanym 
do wydobycia polu Bzie-Dębina. Niewielu 

moich rówieśników może powiedzieć, że jeśli 
mają ochotę na pracę, to będą ją mieć. Dlatego 
uważam, że jestem w dobrej sytuacji.
mateusz klimas, rok 
pracy: Jestem inżynie-
rem po Akademii Górni-
czo-hutniczej, zaocznie 
robię studia magisterskie. 
mam kolegów, którzy 
już długo czekają na pra-
cę, a ja mam pewność, 
że tę pracę mam – dla 
mnie to jest najważniejsze. wiem, że dzięki 
połączeniu będziemy dłużej fedrować w Jas-
-mosie – to dobra informacja. Dobrą infor-
macją jest także to, że nawet jeśli skończy 
się udostępnione złoże w Jas-mosie, czeka 
na nas złoże w polu Bzie-Dębina. w Jastrzę-
biu-Zdroju nie jest łatwo o pracę. my ją mamy 
– i to cieszy.
aleksanDer marcol, 
12 lat pracy poD zie-
mią, w tym 6 lat w fir-
mie zewnętrzneJ: Nie 
martwię się o miejsce 
pracy – to dla mnie naj-
ważniejsze. Dlatego połą-
czenie oceniam pozytyw-
nie. Gdyby ograniczanie 
wydobycia w Jas-mosie wiązało się ze zwol-
nieniami, byłby dramat. Na szczęście górnicy 
z Jas-mosu nie muszą się tym martwić. Nie 
obawiam się także kierowania do pracy w in-
nych ruchach połączonych kopalń. Jeżeli tak 
się stanie, będziemy tam kierowani całymi 
brygadami, a nawet oddziałami. Praca wszę-
dzie jest taka sama. l

Górnicy Jas-mosu o połączeniu

Górnictwo jeszcze przez długie lata będzie największym pracodawcą w regionie
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2 marca na terenie Stacji Narciarskiej „Cień-
ków” w Wiśle-Malince odbędzie się kolejna 
edycja Zawodów Narciarskich w Slalomie gi-
gancie o Puchar Prezesa Kompanii Węglowej 
SA. organizatorem imprezy jest Nadwiślańska 
Agencja turystyczna – patrząc przez pryzmat 
minionych edycji, można z całą pewnością 
powiedzieć, że wszystkich wielbicieli narciar-
stwa czeka wspaniała zabawa.

Impreza adresowana jest do środowiska 
górniczego, a jednym z jej głównych celów 
jest popularyzacja narciarstwa zjazdowego 
jako najlepszej formy aktywnego wypoczynku 
po pracy w okresie zimowym. Mogą w niej 
brać udział aktualni pracownicy kopalń i za-
kładów wchodzących w skład Kompanii Wę-
glowej oraz spółek powiązanych kapitałowo, 
a także członkowie ich rodzin (małżonkowie, 
dzieci). Możliwy jest jednak również udział 
emerytowanych pracowników.

Rywalizacja odbywać się będzie w dziesię-
ciu grupach wiekowych: I grupa – dziewczęta 
do 15 lat; II grupa – dziewczęta w wieku 16–20 
lat; III grupa – kobiety w wieku 21–35 lat; IV 
grupa – kobiety w wieku 36–45 lat; V grupa 
– kobiety w wieku 46 lat; VI grupa – chłopcy 
do lat 15; VII grupa – chłopcy w wieku 16–20 
lat; VIII grupa – mężczyźni w wieku 21–35 
lat; IX grupa – mężczyźni w wieku 36–50 lat; 
X grupa – mężczyźni w wieku 51 lat i starsi.

Od godziny 9.00 do 9.30 w dniu rozpo-
częcia imprezy do namiotu biura zawodów 
powinni się zgłaszać kierownicy danych grup 
w celu potwierdzenia udziału zawodników 
oraz odbioru numerów startowych. O godzi-
nie 9.30 nastąpi odprawa kierowników drużyn, 
po czym – aż do godziny 13.00 – startować 
będą kolejno uczestnicy z podanych wyżej 
grup wiekowych (organizator zastrzega jed-
nak, że godzina startu poszczególnych grup 
może ulec zmianie o ok. +15 minut w zależ-
ności od liczby zgłoszonych). Przed startem 
każdy z zawodników powinien okazać dowód 
tożsamości (dowód osobisty lub legitymację 

szkolną w przypadku młodszych uczestników). 
Warunkiem zgłoszenia drużyny jest uiszczenie 
opłaty wpisowej w wysokości 70 zł za zgłoszo-
nego zawodnika. W ramach tej opłaty organi-
zator zapewnia: przygotowanie i utrzymanie 
tras, komisję sędziowską, opiekę GOPR, nu-
mery startowe, elektroniczny pomiar czasu, 
ciepły posiłek i herbatę dla zawodników oraz 
bilety na wyciągi o wartości 22, 50 zł. Na zdo-
bywców I, II, i III miejsc w konkurencjach 
indywidualnych czekają medale, dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe. Puchar Prezesa Kompanii 
Węglowej przypadnie natomiast w udziale 
drużynie, która zajmie I miejsce. Uroczyste 
zakończenie imprezy odbędzie się przed na-
miotem mety ok. godz. 15.00.

Zgłoszenie uczestników należy przesłać 
faksem pod nr 32/ 733 06 72 lub przesyłką 
priorytetową do dnia 21 lutego na adres: Nad-
wiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o., ul. 
Edukacji 37, 43‒100 Tychy. Trzeba także pa-
miętać, że do 21 lutego wraz ze zgłoszeniem 
drużyny należy dokonać przelewem opłaty 
wpisowej z dopiskiem „opłata wpisowa zawo-
dy Wisła 02.03.13” na konto organizatora: BSK 
o/Tychy 17 1050 1399 1000 0007 0262 0733.

Kontakt z sekretariatem zawodów pod 
numerem tel. 32 326 23 53.

Losowanie numerów startowych poszcze-
gólnych uczestników odbędzie się 26 lutego 
o godz. 14.00 w siedzibie NAT-u. Po losowa-
niu dopuszcza się z przyczyn losowych zmianę 
maksymalnie dwóch zawodników w danej 
drużynie do dnia 28 lutego do godz. 10.00.

Warto zaznaczyć, że istnieje możliwość 
odpłatnej rezerwacji miejsc noclegowych i wy-
żywienia dla uczestników zawodów w pen-
sjonacie „Ogrodzisko” pod numerem tel. 33/ 
855 36 32.

Wszystkich amatorów białego szaleń-
stwa serdecznie zapraszamy do wzięcia 
udziału w tej jedynej w swoim rodzaju 
imprezie!

l

R E K L A M A

Zawody Narciarskie w Slalomie Gigancie o Puchar Prezesa Kompanii Węglowej SA

program zawodów

Największemu eksporterowi węgla kamien-
nego na świecie, jakim jest Australia, praw-
dopodobnie w krótkim już czasie przybędzie 
nowy konkurent. Dotychczas na światowym 
rynku dominował eksport z Australii – ok. 300 
mln ton rocznie – i zbliżona do tej wielkości 
dostawa z Indonezji.

Trzecie miejsce w światowym handlu 
węglem zajmuje Rosja z liczbą blisko jednej 
czwartej tego, co oferuje każdy z tych dwóch 
pierwszych krajów. Jeszcze na początku tego 
wieku Rosja zajmowała końcowe miejsce 
w pierwszej dziesiątce światowych ekspor-
terów węgla. W 2011 roku w Rosji wydoby-
cie węgla osiągnęło poziom 336,3 mln ton 
– stanowiło to 4 proc. wzrostu w stosunku 

do 2010 roku ogółem (323,3 mln ton), zatem 
2011 był rokiem rekordowym w poziomie pro-
dukcji węgla. W 2012 roku wydobycie i eks-
port wzrosły w podobnej skali. Rosja posiada 
19 proc. światowych zasobów i około 12 proc. 
udziału w światowym eksporcie węgla. Na-
kłady na rozwój tej branży wyniosły w 2010 
roku ok. 2 miliardy dolarów. Przygotowywane 
są decyzje o powołaniu rosyjskiego minister-
stwa do spraw Syberii, które ma być podpo-
rządkowane bezpośrednio prezydentowi Pu-
tinowi. Na Syberii ma powstać nowa lotnicza, 
kolejowa i drogowa infrastruktura komunika-
cyjna. Mają zostać zagospodarowane okręgi 
węglowe tunguski i lenski o łącznych zasobach 
ok. 4 bilionów ton węgla! Każdy, kto zechce 
pracować w rosyjskim górnictwie na Syberii, 

ma otrzymać mieszkanie i dobre wynagro-
dzenie. Na tej samej zasadzie mają być też 
przyjmowani do pracy cudzoziemcy z prawem 
otrzymania rosyjskiego obywatelstwa.

Rosja liczy, że do pracy w górnictwie za-
chęci przede wszystkim młodzież. Do eksplo-
atacji przewidziane są też złoża rud żelaza, 
manganu, wolframu, miedzi, złota, srebra, 
diamentów, ropy naftowej oraz gazu ziem-
nego i wszystkich innych surowców, których 
na tym terenie nie brakuje. Dochody z eks-
portu surowców mają wspierać rozwój Sybe-
rii. Rosyjskie obietnice pod tym względem 
są o tyle wiarygodne, że Syberia jest niekon-
trolowanie i masowo zasiedlana przez Chiń-
czyków. Proporcje ludnościowe są niepoko-
jące. Rosjan na Dalekim Wschodzie jest 6 

milionów, podczas gdy Chińczyków w pobli-
skiej Mandżurii 111 milionów. Wiadomo też, 
że wkrótce Chinom zabraknie węgla kamien-
nego i nie mogą się one biernie przyglądać 
temu, że tuż przy ich granicy po stronie ro-
syjskiej zalegają niewykorzystane największe 
złoża tego surowca na świecie. Rosjanie coraz 
bardziej zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli 
nie podejmą się zagospodarowania Syberii, 
to Chińczycy zrobią to za nich. Dlatego Ro-
sjanie angażują do tego międzynarodowy 
kapitał z udziałem chińskich banków. Jeżeli 
plany te zostaną pomyślnie zrealizowane, 
to australijska i indonezyjska pozycja, jeśli 
chodzi o eksport węgla, może być poważnie 
zagrożona.

AdAm mAksymowicz

Rosja posiada 19 proc. światowych zasobów węgla

Syberyjski węgiel
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Renault wprowadzi na rynek swojego pierw-
szego małego crossovera. Czterometrowy sa-
mochód ma łączyć sylwetkę przypominającą 
SuV-a z funkcjonalnością typową dla MPV. 
Stylistyka samochodu przypomina najnowszą 
wersję Clio, czemu trudno się dziwić, zwłasz-
cza że technologicznie oba auta również mają 
sporo wspólnego. Podstawą konstrukcji jest 
ta sama płyta podłogowa segmentu B.

Atrakcyjna, agresywna i nowoczesna jest 
także architektura wnętrza. Zestaw prze-
łączników systemu klimatyzacji i wentylacji 
na centralnej konsoli przypomina stylem 
nowoczesne zestawy audio. Wyposażenie 
samochodu obejmuje m.in. system hill start 
assist, wspomaganie parkowania rear parking 
sensors oraz system audio z łącznością Blu-
etooth i sześcioma głośnikami. Na centralnej 
konsoli jest także dotykowy ekran opisany 
przez producenta jako multimedialny tablet 
Renault R-link. Na razie nie ma na jego temat 
wielu informacji, trudno więc powiedzieć, czy 
to tylko nazwa, czy faktycznie Captur będzie 
oferował zdejmowany tablet jako samocho-
dowy wyświetlacz. Samochód ma debiutować 

podczas salonu samochodowego w Genewie, 
zatem na szczegóły techniczne trzeba będzie 
jeszcze nieco poczekać.

Nowy trójwymiarowy 
HarmaN

Harman przedstawił nowy system trój-
wymiarowego rozkładu dźwięku zwany Qu-
antumLogic 3D. Nowy system stworzono 
na bazie QuantumLogic Surround, dodając 
kolejne strumienie dźwięku rozprowadzane 
przez specjalne głośniki zamontowane nad 
głowami pasażerów.

HyuNdai pokocHa 
smartfoNy

Podczas gdy konkurencja szykuje nowe 
modele, Hyundai postanowił w trakcie salonu 
samochodowego w Genewie pokazać nowy 
zestaw audio lepiej współdziałający ze smart-
fonami. Nowy system stworzono przy współ-
pracy z inną koreańską firmą – LG.

Specjalne aplikacje będą pozwalały 
np. sprawdzić, czy okna i szyberdach są poza-
mykane, a także poznać jeszcze w domu, przed 
wyruszeniem w podróż, zasięg samochodu 

na obecnie znajdującym się w baku paliwie 
czy przypomnieć sobie, gdzie samochód jest 
zaparkowany. Smartfon będzie także otwierał 
drzwi, przechowywał w pamięci położenie 
foteli czy ulubione stacje radiowe. Na central-
nej konsoli i30, która podczas debiutu syste-
mu na salonie samochodowym w Genewie 
ma pełnić rolę auta prezentacyjnego, zostanie 
przygotowane specjalne miejsce, w którym 
smartfon będzie ładowany bezprzewodowo.

Bardzo szyBkie 
komBi

Mercedes E63 AMG będzie dostępny tak-
że jako S-Model z silnikiem V8 biturbo o po-
jemności 5,5 l, mocy 585 KM i maksymalnym 
momencie obrotowym 800 Nm. Co praw-
da, maksymalna prędkość jest limitowana 
do 250 km/h, ale sporo radości da miłośni-
kom szybkości przyspieszenie, które wynosi 
tylko 3,6 sekundy. Mercedes chwali się przy 
tym, że to najoszczędniejsze seryjne silniki V8 
świata – wersja S potrzebuje na przejechanie 
100 km tylko 10,5 l paliwa. Debiut nowej wersji 
planowany jest na wiosnę.

piotr Myszor 

Informacje motoryzacyjne

pierwszy mały crossover renault

Nowy crossover Renault Stylistycznie przypomina nowe Clio
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Wnętrze nowego Mercedesa E63 Debiut nowego E62 AMG na wiosnę

Nowy system trójwymiarowego rozkładu dźwięku zwany QuantumLogic 3D firmy Harman

Hyundai pokocha smartfony
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Marginesy

Anna
Na prostej i zakrętach

Strategia donikąd
Nastąpiło spore zamieszanie w sportowym środowisku, którego przyczyną była minister 

sportu Joanna Mucha i jej odkrywcza strategia rozwoju polskiego sportu. Najpierw jednak 
pani minister odwiedziła prawie wszystkie województwa i spotkała się z działaczami związków 
okręgowych, a także z trenerami i nauczycielami. Dobrze, że do takich spotkań doszło – można 
na nich przecież poruszyć nurtujące sportowe środowisko problemy, wypowiedzieć swoje żale, 
ewentualnie wysunąć jakieś propozycje mające na celu poprawę w dziedzinie sportu. Przy okazji 
pani minister mogła się dowiedzieć, jakie problemy mają działacze w terenie. Czy te spotkania 
coś pozytywnego wniosły do naszego sportu? Śmiem twierdzić, że niewiele. Pani minister 
odwiedziła województwa i spotkała się z działaczami, to fakt. Moim zdaniem była to jednak 
akcja o charakterze propagandowym. Po prostu – pani minister chciała pokazać się działaczom 
w terenie, zademonstrować, że jest blisko terenu, że leży jej na sercu dobro polskiego sportu.

Pani minister była także na Śląsku – w sali Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach spotkała 
się z zaproszonymi działaczami. Wielu spośród zaproszonych nie stawiło się na to spotkanie – 
widocznie uznali, że będzie jałowe i nic konkretnego z niego nie wyniknie. Trzeba przyznać, 
że w tym podejściu było sporo racji.

Podczas katowickiego spotkania w roli głównej wystąpiła pani minister, która przekazywała 
swoje „złote myśli” milczącym działaczom – mieli oni bowiem słuchać, a nie dyskutować. Nie 
będę wnikał w szczegóły „wykładu” pani minister. Najdelikatniej mówiąc, skrytykowała ona 
poczynania śląskich działaczy sportowych, zarzucając im, że słabo pracują z młodzieżą, że brak 
im pomysłu na szkolenie, że w skuteczny sposób nie potrafią zabiegać o środki, że słabo zabiegają 
o przyciągnięcie sponsorów do sportu, że w szkołach nie traktuje się poważnie wychowania 
fizycznego i mało skutecznie zachęca się młodzież do uprawiania sportu. Wszystko to były 
stwierdzenia, o których od lat się mówi. Nie padły jednak żadne konkrety, dzięki którym można 
by poprawić sytuację. W dyskusji zabrało głos kilka osób, które przedstawiły swoje problemy, 
jednak nie otrzymały jakiejś konkretnej odpowiedzi. Na koniec pani minister powiedziała, 
że Ministerstwo Sportu i Turystyki ma swoją koncepcję na poprawę sytuacji w polskim sporcie.

Nie trzeba było długo czekać na zapoznanie się z tą koncepcją, z nową strategią pani 
minister, pod koniec stycznia Ministerstwo Sportu i Turystyki przedstawiło bowiem nową 
koncepcję, której głównym założeniem jest zmiana finansowania polskiego sportu oraz zasad 
szkolenia młodzieży. W informacji czytamy m.in., że u podstaw powstania nowej strategii leżał 
przede wszystkim brak satysfakcjonujących wyników podczas igrzysk olimpijskich w Atenach, 
Pekinie i Londynie. Jednak nie tylko wyniki były brane pod uwagę. Kolejnymi przesłankami 
skłaniającymi do przeprowadzenia reform w polskim sporcie były m.in. niezmienne rozdzie-
lanie środków budżetowych, brak systemu nagradzania prężnie rozwijających się sportów, 
a finansowanie sportów, w których od lat trwa stagnacja, brak wyodrębnionej odpowiedzial-
ności za wynik uniemożliwiający wyciągnięcie odpowiednich konsekwencji tam, gdzie zawiódł 
czynnik ludzki, a także brak skutecznego szkolenia oraz systemowych rozwiązań stosowanych 
w sporcie młodzieżowym.

W informacji tej czytamy jeszcze, że w wielu przypadkach powodem słabego występu pol-
skich sportowców były: błędy szkoleniowe popełnione przez trenerów w trakcie przygotowań 
i samego startu, brak profesjonalizmu po stronie zawodników, problemy zdrowotne czołowych 
sportowców, wąska grupa wysokiej klasy zawodników, wąska grupa wykwalifikowanych tre-
nerów oraz niski stopień wykorzystania nauki do celów szkoleniowych.

W informacji tej nie ma ani słowa na temat tego, jak powiększać grono wybitnych zawodni-
ków i dobrych szkoleniowców, jak zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie szkolenia w klubach. 
Dowiedzieliśmy się natomiast, że związki sportowe muszą odzwyczaić się od otrzymywania 
środków finansowych na obecnych zasadach – finansowanie będzie przeznaczone na wyraźne 
i ściśle określone zadania i po spełnieniu określonych warunków. Pierwszym z nich dla części 
związków będzie opracowanie planu naprawczego.

Pani minister i jej doradcy podjęli istotne decyzje. Podzielono poszczególne dyscypliny 
sportowe na trzy grupy – i ten podział wzbudził od razu wiele kontrowersji, a nawet niezado-
wolenie, w wielu przypadkach uzasadnione. Oto ten podział.

Grupa pierwsza (złota). Zaliczono do niej 9 dyscyplin, które – zdaniem ekspertów z mi-
nisterstwa – mają dobre zaplecze, kadrę trenerską oraz duży potencjał w kadrze zawodniczej, 
w kadrze seniorskiej i kategoriach juniorskich, a także notują sukcesy. Wśród tych dyscyplin 
są: kajakarstwo, kolarstwo, lekkoatletyka, narciarstwo, pływanie, podnoszenie ciężarów, wio-
ślarstwo, zapasy, żeglarstwo. Zaliczenie do tej grupy kolarstwa i żeglarstwa zakrawa na duże 
nieporozumienie – nasze kolarstwo prezentuje się poniżej przeciętnej. Żaden polski kolarz 
szosowy od wielu lat nie zaliczył znaczącego sukcesu. Mamy wspaniały Tour de Pologne, ale 
jak dotąd żaden polski kolarz nie wygrał w tym wyścigu nawet etapu. W innych wyścigach 
Polacy również się nie liczą. Weźmy np. żeglarstwo – w Londynie były dwa brązowe medale, 
ale w konkurencji, którą chcą wycofać z programu olimpijskiego. Żeglarstwo to piękny sport, 
ale także kosztowny i elitarny, równocześnie ograniczony w jego uprawianiu. Z pewnością nie 
będzie nigdy sportem masowym. Wysoko znalazło się również narciarstwo, a przecież mamy 
tylko młodych skoczków, o których bez przerwy mówi się, że są obiecujący. A w innych kon-
kurencjach jest tylko Justyna Kowalczyk.

Grupa druga (srebrna). Zaliczono do niej 6 dyscyplin: biathlon, judo, łyżwiarstwo szybkie, 
strzelectwo sportowe, szermierkę, tenis. Trochę źle potraktowano szermierkę, która powinna 
się znaleźć w grupie złotej.

Grupa trzecia (brązowa). Zaliczono do niej 6 dyscyplin: badminton, boks, gimnastykę, 
jeździectwo, łucznictwo oraz tenis stołowy. Po macoszemu potraktowano boks amatorski, 
który stopniowo odradza się w naszym kraju – przykładem może być województwo śląskie, 
w którym działa już 25 sekcji.

Pozostałe dyscypliny olimpijskie uznano za niewarte inwestycji. Są to akrobatyka sportowa, 
curling, łyżwiarstwo figurowe, pięciobój nowoczesny, saneczkarstwo, taekwondo, triathlon.

Gry zespołowe obroniły się. W całej tej strategii nie ma mowy o szkoleniu kadr instruktor-
skich i trenerskich, a przecież dobra kadra trenersko-instruktorska jest podstawą ewentualnych 
sukcesów naszych sportowców. . henryk marzec

Anna po raz kolejny usłyszała nieznośne brzęczenie budzika – było pięć po piątej i od co naj-
mniej dwudziestu minut powinna być na nogach. Teraz, łapczywie łapiąc ostatnie chwile pod 
ciepłą kołdrą, wiedziała, że tym samym zawala kolejne drobne czynności, od których zaczynała 
niemal każdy dzień. Znowu albo dzieci nie dostaną idealnego śniadania do szkoły, albo ona nie 
umyje i nie ułoży włosów, albo nie zrobi makijażu... Anna leżała i miała to całkowicie gdzieś. 
Jej życie od miesięcy było jedną wielką szarpaniną i łataniem finansowych dziur, które poja-
wiały się jedna za drugą. Marzyła także, żeby wrócić do czasów, których kiedyś zupełnie nie 
doceniała – kiedy chciała więcej i więcej, kiedy czasem dla zabawy grymasiła i wybrzydzała, 
a codzienne zakupy, o których teraz mogła pomarzyć, były nudną rutyną.

Ryk małego syna Anny wyrwał ją jednak z zamyślenia. Wiedziała, że to ostatni moment, 
żeby jeszcze wszystkiego nie zawalić i zdążyć odwieźć dzieci do przedszkola i szkoły, a potem 
dotrzeć do pracy. Całkowicie po znajomości Anna została kierownikiem zmiany w sklepie 
z artykułami domowymi. Po godzinach zajmowała się także sprzątaniem biur, myciem okien 
w prywatnych domach i wszystkim tym, co się trafiło i dzięki czemu można było zarobić choćby 
kilka groszy. Minęły miesiące, zanim Anna przywykła do wszystkich tych zajęć i mogła je wy-
konywać, nie zanosząc się jednocześnie płaczem. Nie oglądała już zdjęć i filmów, bo wszelkie 
takie wspomnienia działały na nią jak kolejne szpilki wbijane pod paznokcie. Mijał kolejny, już 
drugi rok od czasu, kiedy życie Anny przewróciło się do góry nogami...

Anka była zawsze ładna. Żadna miss czy jakaś inna księżniczka z balu szkolnego – po pro-
stu ładny wesołek z niesamowitym spojrzeniem wielkich niebieskich oczu. Anna była raczej 
typem hultaja w spódniczce i tenisówkach – od przedszkola pakowała się w kłopoty, ale 
nigdy nie ponosiła konsekwencji swoich zachowań. Zadawała się ze swoją paczką kolegów, 
miała obdarte kolana, blond warkoczyki i od zawsze te wielkie oczy. Gdy skończyła kilka-
naście lat, zdała sobie sprawę, że z powodzeniem może z ich pomocą nie tylko wymigiwać 
się od mnożących się kłopotów, ale także uwodzić tabuny chłopaków. Anna nigdy jednak 
nie była stała w uczuciach, zakochiwała się i odkochiwała, tak jakby jej emocje były zależne 
od strony, w którą wieje wiatr. Przez lata nie była w stanie wytrzymać w związku dłużej niż 
kilka tygodniu, góra trzy miesiące.

Wszystkim tym jej związkowym perypetiom, kolejnym miłościom i rozczarowaniom 
towarzyszył jej wieloletni kumpel, jeszcze z podwórka – Maciek. Anna traktowała swojego 
Maciusia nierzadko jak ścierkę do podłogi, bo był zawsze i zbierał cięgi po wszystkich tych, 
których rzuciła Anka. On jednak odważnie ocierał jej kolejne łzy, zabierał ją na łyżwy i kupował 
bananowe koktajle, jej ulubione. Czas mijał, kolejne związki Anny się kończyły i jakoś tak się 
ułożyło, że Anna postanowiła dać szansę Maćkowi, a on ją wykorzystywał, jak umiał najlepiej 
– nosił ją na rękach, dawał jej wszystko, co chciała, a że w międzyczasie zaczął dobrze zarabiać 
i znacząco się wzbogacił, dostawała wszystko, czego zapragnęła. Wybudował dla niej niewielki 
dom, który urządzili i zapełnili bibelotami z podróży.

Potem pojawiła się córeczka, niebawem kolejne dziecko. Potrzeby i frustracje Anny rosły 
w podobnym tempie. Z jednej strony siedziała w domu i była wzorową panią domu, z drugiej 
czuła się tym straszliwie przybita i wszystkie swoje żale wylewała na głowę Maćka, który sam 
nie wiedział, co ma robić. Firma prosperowała raz lepiej, raz gorzej – co było całkowicie nie 
do pojęcia dla Anny.

Maciej odkrył, że nic tak nie poprawia jego żonie humoru, jak nowe zabawki. Z zaskoczenia 
kupił jej więc nowy samochód. Kolejnym razem bajerancki gadżet. Potem zabrał całą rodzinę 
na egzotyczne wakacje z nurkowaniem... I tak kasa rozpływała się w okamgnieniu, także ta, 
której Maciek już właściwie nie miał. Nie chciał jednak martwić żony kłopotami firmy, więc 
żeby łatać budżetowe dziury, zaczął brać pożyczki, które w niedługim czasie miał zamiar 
spłacić. Dziury jednak szybko się powiększały, a pieniądze napływały cienkim strumyczkiem, 
który ledwo wystarczał na bieżące potrzeby firmy.

Maciek musiał być przerażony, ale właściwie nikt tego nie dostrzegł. W ciągu kilku mie-
sięcy mężczyzna narobił długów przewyższających wartość wielu rzeczy, które posiadał. 
Jedyną szansą na ich spłatę była sprzedaż domu, której on sobie nie wyobrażał. W myślach 
wiele razy próbował powiedzieć o wszystkim Annie, ale na jawie zupełnie nie wiedział, jak 
się do tego zabrać – za każdym razem rozbrajała go swoim spokojnym spojrzeniem. Wtedy 
też pewnie namnożyły się w głowie Macieja dramatyczne myśli samobójcze, które niedługo 
później wprowadził w życie.

Anna długo nie mogła uwierzyć w to, co się stało. Czuła się samotna jak nigdy wcześniej, 
a jednocześnie dramatycznie zagubiona i zdana na siebie. Maciek źle wszystko wykalkulował 
i obliczył, a bank i tak zabrał większą część tego, co przez lata zgromadzili. Anna została 
bez niczego, a nawet z długami męża. Niebawem musiała do kieszeni schować swoją pychę 
i egoizm i podjąć się zadań, do których wcześniej pewnie by kogoś wynajęła. Wyprzedała 
swoją kolekcję biżuterii, ubrania, buty i torebki, a nawet kosmetyki. Przez jakiś czas liczyła 
jeszcze na pomoc znajomych, miała ich w końcu zawsze tak wielu. Jednak osoby, które 
miała za przyjaciół, nie tylko jej nie pomagały, ale zaczęły także odwracać wzrok, gdy 
widziały ją na ulicy.

Przez pół roku Anna zmieniła się nie do poznania – skuliła się, jakby zmalała i postarzała 
o dziesięć lat. Z dawnej niepokornej, zapatrzonej we własne sprawy kobiety kochającej luksus 
nie zostało wiele. Gdy pogodziła się ze wszystkim, co ją dotknęło, zaczęła jednak doceniać 
drobne rzeczy, które przydarzały jej się codziennie, a które wcześniej bagatelizowała. Starała 
się za wszelką cenę każdą wolną chwilę spędzać z dziećmi.

Po kilku latach Anna poznała samotnego wdowca, u którego od dłuższego czasu sprzątała, 
choć właściwie to nie poznała – był to bowiem brat jednej z jej „dawnych znajomych”. Choć 
Anna nie miała ochoty wchodzić w nowy związek, wszystko potoczyło się bardzo szybko. Jej 
sytuacja finansowa i życiowa znowu diametralnie się zmieniła, ona jednak wiedziała, że teraz 
nie chce już nic w sobie zmieniać.

 l
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Piwo przez wieki

Historia złotego napoju

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Przeciętne wynagrodzenie w czwartym 
kwartale 2012 roku wyniosło 3690,3 zł, 
co oznacza wzrost w ujęciu rocznym 
o 2,9 Proc., zaś w ujęciu kwartalnym 
o 5,1 Proc. – Podał główny urząd sta-
tystyczny. Przeciętne wynagrodzenie 
w gospodarce narodowej w 2012 roku wy-
niosło 3521,67 zł i jest to o 3,6 proc. więcej 
rok do roku. Natomiast ceny towarów i usług 
najbardziej wzrosły na Warmii i Mazurach 
oraz na Podkarpaciu – o 4,1 proc., a także 
w województwach wielkopolskim i świę-
tokrzyskim, gdzie inflacja wyniosła 4 proc. 
Najniższą inflację – na poziomie 3,3 proc. – 
odnotowano na Śląsku.

w 2012 roku Państwowa insPekcja Pracy 
odnotowała wzrost do 107,6 tys. z 71,5 
tys. zarejestrowanych w 2011 roku 
PrzyPadków niewyPłacania Pensji. Kwo-
ta niewypłaconych należności z tytułu wyna-
grodzeń i innych świadczeń wzrosła ze 138,8 
mln zł w 2011 roku do 229,8 mln zł w 2012 roku. 
Wzrosła również liczba pracodawców niewy-
płacających pensji – do 2,9 tys.

Polscy Pracownicy zmieniają miejsca 
Pracy. Z opublikowanego sondażu CBOS 
wynika, że w ciągu ostatnich pięciu lat co naj-
mniej raz firmę zmieniła co trzecia osoba 
(31 proc.), nie jest to jednak skutek rosnącej 
mobilności zawodowej, ale tego, że w kryzysie 
stracili pracę i musieli szukać nowego zajęcia. 
Zaledwie 16 proc. ankietowanych zamierza 
w najbliższym czasie z własnej woli zmienić 
pracę, a na obecnym stanowisku zamierza po-
zostać 60 proc. Miejsce zatrudnienia zmieniali 
przede wszystkim najmłodsi pracownicy, naj-
częściej zatrudnieni na umowy o pracę na czas 
określony. Pracę zmieniają także ci, którzy za-
rabiają mało. Około 40 proc. ankietowanych 
zadeklarowało, że zmienili pracę, bo w nowej 
zaoferowano im wyższe zarobki.

liczba zarejestrowanych bezrobotnych 
w urzędach Pracy w końcu września 
2012 r. wyniosła 1979 tys. osób (w tym 
1056,1 tys. kobiet) i była wyższa od odnotowa-
nej w końcu poprzedniego kwartału o 14,5 tys. 
osób (tj. o 0,7 proc.) oraz wyższa o 117,3 tys. 
osób (o 6,3 proc.) w porównaniu z analogicz-
nym okresem poprzedniego roku. Najwięk-
sza stopa długotrwałego bezrobocia w 2012 r. 
była w województwach kujawsko-pomorskim 
i warmińsko-mazurskim. Wzrost liczby bez-
robotnych odnotowano w 11 województwach, 
przy czym najbardziej znaczący był on w wo-
jewództwach mazowieckim (o 2,2 proc.), ślą-
skim (o 1,9 proc.) i małopolskim (o 1,8 proc.). 
Natomiast spadek liczby bezrobotnych od-
notowano w 5 województwach, największy 
w łódzkim – o 0,9 proc.

Krzyżówka panoramiczna nr 4

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „modernizacja”.  
Nagrodę wylosowała: barbara wcisło z katowic.

Historia piwa na naszych ziemiach sięga, jak 
można wnosić na podstawie źródeł, którymi 
dysponujemy, początków polskiej państwo-
wości. Najstarszym dokumentem, który infor-
muje o obecności piwa w kraju nad Wisłą, jest 
kronika biskupa merseburskiego thietmara 
z przełomu IX i X wieku, gdzie wśród wielu 
ciekawostek historycznych znajdziemy tak-
że wzmiankę o tym, że ze względu na swoje 
wielkie zamiłowanie do piwa król Bolesław 
Chrobry nazywany był piwoszem (tragbier).

Piwo nie było jednak napojem królewskim 
– pito je i warzono powszechnie, w odróż-
nieniu od np. wina, o czym w dużej mierze 
zadecydował klimat. Średniowieczny historyk 

dziejów Polski Jan Długosz tak o tym pisze 
w swych „Rocznikach, czyli kronikach sław-
nego Królestwa Polskiego”: „Wina i oliwy kraj 
ten dla ostrego północnego zimna nie ma”. 
W innym miejscu uznaje jednak za stosow-
ne zauważyć, że na tle ówczesnych trunków 
polskie piwo zdecydowanie się wyróżniało: 
„Ma (…) kraj polski napój warzony z pszenicy, 
chmielu i wody, po polsku piwem zwany; a gdy 
nic nadeń lepszego do pokrzepienia ciała, jest 
nie tylko rozkoszy mieszkańców, lecz i cu-
dzoziemców wybornym smakiem więcej niż 
w innych krajach zachwyca”.

Prawo Piwne

Rozwój gospodarczy miast w średnio-
wieczu spowodował, że wzrosła także pro-
dukcja piwa, którą przenoszono stopniowo 
z domów do młynów, a następnie browarów. 
Do czasu gdy nie powstały związki cechowe 
trudniące się produkcją piwa, browar mógł 
założyć w zasadzie każdy obywatel miasta, 
który miał dość pieniędzy. Z początku nie 
wymagano także jakichkolwiek dokumentów, 
które potwierdzałyby kwalifikacje potencjal-
nego browarnika. Z czasem jednak coraz istot-
niejszą rolę zaczęły odgrywać rady miejskie 
i tworzone przez nie prawodawstwo – zaczęto 
więc określać ceny piwa oraz wynagrodzenie 
piwowarów. Rady powoływały także specjal-
nych mierników, którzy mieli za zadanie od-
mierzać odpowiednie ilości zboża, słodu oraz 
już gotowego piwa. Jedno z istotnych zadań 
rad polegało również na określaniu kar dla 

nieuczciwych piwowarów, a te nie należały 
wcale do lekkich – np. za oszustwo dotyczące 
ilości bądź jakości trunku groził zakaz wy-
konywania zawodu na pół roku. Inny częsty 
proceder polegał na dolewaniu do piwa wody 
(w Poznaniu tego typu nadużycie nazywano 
„zalewkami”).

wczoraj i dziś

Od XVIII w. zaczęto traktować piwo 
z coraz mniejszym szacunkiem, postrzega-
jąc je jako napój dla pospólstwa i zastępując 
innymi trunkami (nie bez znaczenia były tutaj 
zapewne wpływy kultury francuskiej, któ-
rym Polska zaczęła wówczas ulegać). Kolejne 
wojny znacznie uszczupliły liczbę browarów 
na ziemiach polskich, zaś niewielkie dosta-
wy jęczmienia spowodowały obniżenie się 
jakości trunku, a w konsekwencji – spadek 
spożycia. Po II wojnie światowej piwo było 
już niezbyt popularnym trunkiem, którym 
raczono się zwykle latem w tzw. kioskach 
piwnych. Kultura piwa, czyli napoju z długą 
i bogatą tradycją, uległa więc u nas stopnio-
wej degradacji. Sytuacja zaczęła się zmieniać 
dopiero na początku lat 90. – za sprawą go-
spodarki wolnorynkowej, prywatyzacji bro-
warów czy wprowadzenia nowych technologii 
produkcji jakość polskich piw zdecydowanie 
się polepszyła. Powoli rozkwita także kultura 
picia, choć nie ulega wątpliwości, że czeka 
nas jeszcze sporo pracy, by przywrócić dawną 
wielkość polskiego browarnictwa.

Maciej Rzepecki
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Nie po raz pierwszy okazuje się, że w czasie kryzysu najpew-
niejszą lokatą kapitału są inwestycje surowcowe. Przekonać 
się o tym możemy na własnej skórze. 

Oto australijskie spółki wykupują koncesje na lubelski 
węgiel kamienny, a amerykańskie na zaniechane na naszym 
terenie poszukiwania złóż rud miedzi, cynku i ołowiu. Surow-
ców nie dotyczy inflacja, kryzys finansowy, gospodarczy i żaden 
inny. Można zauważyć, że jest wręcz przeciwnie – kraje, które 
zaangażowały swoje kapitały w surowce niezależnie od sytuacji 
rynkowej, stale odnotowują wysoki wskaźnik rozwoju. Biedna 
Mongolia jest dziś podawana za wzór dla tego rodzaju działań. 
Od trzech lat jej dwucyfrowy wynik PKB jest tego najlepszym 
przykładem. Niewiele gorzej pod tym względem jest w Chi-
nach, a także innych państwach, które postawiły na rozwój 
wydobycia swoich surowców. Ostatni pod tym względem 
sukces USA w wydobyciu gazu łupkowego i ropy naftowej 
świadczy o tym, że surowce dobrze służą rozwojowi zarówno 
biednych, jak i bogatych krajów. 

W ostatnim dziesięcioleciu stały wzrost gospodarczy gru-
py państw BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika 
Południowej Afryki) oparty jest na eksploatacji surowców. 
Polska hojnie przez naturę obdarzona wszelkimi bogactwami 
naturalnymi zgodnie z panującą obecnie modą (pylaste, brudne 
i niebezpieczne, czyli po angielsku trzy razy „d” – dusty, dirty 
& dangerous) odwraca się od nich. Tymczasem inni starają się 
nasze bogactwa naturalne zagospodarowywać nawet wbrew 

polityce kolejnych ekip rządzących. O tym, jak nowe światowe 
mocarstwo, jakim są Chiny, zdobywa rynki surowcowe, mówi 
wydana niedawno w Katowicach książka, która dotyczy tej 
tematyki*. Wszak to właśnie do Katowic, które są stolicą pol-
skiego górnictwa, najczęściej przybywają chińskie delegacje 
gospodarcze. Nie ukrywają one swego zainteresowania polskim 
górnictwem, przede wszystkim węgla kamiennego. Polskie 
kopalnie rud miedzi są im doskonale znane z handlowych 
dostaw tego surowca, który stanowi około połowę całego 
polskiego eksportu do Chin. 

Do współpracy gospodarczej z tym państwem zachęca Mi-
nisterstwo Gospodarki. Warto poznać metody, jakie Chińczycy 
stosują dla pozyskania złóż surowców mineralnych na całym 
świecie. Oto dwóch ekonomistów, a zarazem hiszpańskich 
korespondentów w Pekinie wyrusza śladem chińskich kon-
traktów surowcowych. Przy okazji opisują oni wszystkie inne 
gigantyczne inwestycje, jakie prowadzone są przez Chiny w  
krajach świata. Odwiedzili je osobiście, rozmawiali z ministra-
mi, ambasadorami, szefami firm oraz robotnikami i prosty-
mi ludźmi, mieszkańcami terenów, na których prowadzone 
są najczęściej te gigantyczne inwestycje. Ponieważ Polska 
zamierza znacznie zdynamizować swoje kontakty gospodarcze 
i handlowe z Chinami, warto zapoznać się z tym, jak to się 
dzieje w innych krajach. Książka jest napisana w typowym 
stylu reporterskim, jednak blisko czwartą część jej objętości 
zajmuje spis odnośników, źródeł i cytatów charakterystycznych 
dla każdej pracy naukowej.

Pozyskiwanie poszczególnych krajów dla udzielenia Chi-
nom praw do eksploatacji surowców jest zasadniczo wszędzie 
takie samo, a zarazem w każdym przypadku inne. Chińska 
polityka jest pod tym względem niezwykle elastyczna i po-
trafi dostosować się do wymagań i specyfiki danego kraju 
– tego rodzaju sprawy starają się oni załatwiać szybko. Ci, 
którzy zawierają z nimi umowy, są potem hojnie nagradzani, 
co umożliwia doprowadzenie umowy do finału. Ten sposób 
postępowania Europejczycy nazywają korupcją. Chińczycy 
nie widzą w tym jednak nic złego, gdyż uważają, że przyjaciół 
należy szanować i wynagradzać. 

Wskazane jest też, aby polskie związki zawodowe zapo-
znały się z warunkami pracy, jakie Chińczycy oferują miejsco-
wym i własnym robotnikom przy realizacji poszczególnych 
inwestycji. Obozowy dryl i głodowa płaca, która z wielkim 
trudem wystarcza na utrzymanie się przy życiu, to chiński 
standard. Pod tym względem nie jest to wzór do naśladowa-
nia. Niemniej parcie tego kraju i najważniejszych światowych 
potęg na pozyskanie potrzebnych im surowców jest ważną 
wskazówką dla kierunku, w jakim powinien zmierzać rozwój 
naszego kraju.

ADAM MAKSYMOWICZ 

* Juan Pablo Cardenal, Heriberto Araujo, „Podbój świata po chińsku. 
Dziennikarskie śledztwo pokazujące metody chińskiej hegemonii 
gospodarczej”, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2012.
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Świat inwestuje w surowce
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