
Rozmowa na czasie
Prof. Andrzej Karbownik: 
Wskazany byłby rozbiór
Kompanii Węglowej
połączony z jakąś 
prywatyzacją
części jej
majątku.
Byłaby to 
właściwa
droga. 
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Chcą zabrać 
spółkę? 
Obronimy ją!

Związki zawodowe skupione 
w RPZZ z Solidarnością na 
czele powinny odciąć się od 
pomysłów wrzucenia JSW 
do wielkiej grupy węglowej 
– mówi Paweł Kołodziej, 
lider Federacji Związków Za-
wodowych Górników JSW 
SA. Federacja i związki w niej 
skupione już dawno odrzuciły 
ten pomysł. 

 

Zgodnie
z prawem
Najnowsze zmiany w Kodeksie 
Pracy.

 

W grupie 
bezpieczniej 

Trzy spółki węglowe i Węglo-
koks w jednej grupie węglo-
wej. Jeżeli giełda, to dopiero 
po połączeniu. To nie jest 
głupi pomysł, ale koncepcja, 
z którą zgadzają się Solidar-
ność, Kadra i ZZG w Polsce 
– mówi Dominik Kolorz 
przewodniczący górniczej 
Solidarności. 
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Bogdanka ma prawie  razy więcej węgla niż kopalnie skupione w New World Resources, a górnicy 
w Bogdance pracują ponad dwa razy wydajniej. Dlatego NWR chce przejąć kontrolę nad pierwszą 

sprywatyzowaną kopalnią w Polsce. Jarosław Zagórowski, prezes JSW SA, poinformował,
że jastrzębska spółka może złożyć lepszą ofertę na akcje Bogdanki. Zaczęła się walka o złoża.

BOGDANKA: Łakomy kąsek dla New World Resources

Walka o węgiel
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Komentuje 
Sebastian Czogała

przewodniczący ZZG w Polsce KWK Mysłowice-Wesoła

Więcej 
szacunku 
dla ludzi
N ie popieram pomysłu włączenia Katowickiego 

Holdingu Węglowego do wielkiej grupy węglowej, 
która składałaby się z trzech spółek węglowych. To zły 
pomysł. Nie popieram także zakulisowych 
i konspiracyjnych rozmów na ten temat. Protestuję 
przeciwko traktowaniu ludzi jak worka kartofli, który 
raz można rzuć tu, drugi raz tam. Od kilku tygodni 
media sączą informacje na ten temat, a oficjalnie 
nikt poza Dominikiem Kolorzem, przewodniczącym 
górniczej Solidarności, nie chce przyznać się do 
pomysłu. Przyznam, że nie tworzy to dobrej atmosfery 
w Holdingu. Rozmawiam z górnikami i często słyszę, 
że mają dość takiego traktowania. Po raz kolejny za ich 
plecami ktoś chce decydować o ich losie.

S taram się zrozumieć , dlaczego KHW jest taką zadrą 
dla niektórych osób. Przez lata straszono nas wizją 

połączenia z Kompanią Węglową. Przy okazji wytykano 
nam, że jesteśmy bankrutem i firmą bez przyszłości. 
Zawsze wtedy pytałem: skoro nie mamy przyszłości i 
jesteśmy bankrutem, to czemu chcecie nas wchłonąć? 
To pytanie kończyło wszystkie dyskusje. Myślę, że 
KHW od momentu powstania wzbudzał nienawiść. 
Przypomnę, że nas miało nie być. To dzięki uporowi 
małej grupy ludzi, ich koneksjom w Warszawie i jasnej 
wizji biznesowej powstał Holding. Przypomnę także, 
że zawsze byliśmy w czołówce spółek węglowych. 
Kiedy tworzono Kompanię Węglową, aby uratować 
pięć spółek górniczych przed plajtą, KHW radził sobie 
wyśmienicie. Na tyle wyśmienicie, że cudem udało 
się nam wywinąć przed włączeniem do rodzącej się 
KW, która potrzebowała pieniędzy. Lata spędzone w 
atmosferze zagrożenia spowodowały, że staliśmy się 
wielką rodziną, która ponosiła wielkie wyrzeczenia 
dla utrzymania firmy. Pamiętam, jakim szokiem dla 
środowiska górniczego była informacja, że załoga 
zgodziła się na wejście na giełdę z mniejszościowym 
pakietem akcji.  Podejrzewano nas o brak rozumu.  
A my już wtedy zdawaliśmy sobie sprawę, że bez 
pieniędzy na inwestycje nie damy rady się rozwijać. 
Niestety, do tej pory nasze plany krzyżują serie 
nieszczęśliwych zbiegów okoliczności. 

C zy pomysł wrzucenia nas do jednej, wielkiej 
grupy węglowej jest kolejnym nieszczęściem? 

Moim zdaniem tak, bo wtedy załoga KHW straci 
wiarę w cokolwiek. Trwa u nas trudny proces 
tworzenia megakopalni. Ponoć ta operacja ma 
poprawić naszą kondycję finansową. Daj Boże. 
Realizujemy program dobrowolnych odejść osób 
zatrudnionych na powierzchni. To w przyszłości 
ma owocować oszczędnościami w funduszu płac. 
Daliśmy się przekonać, że nie było innego wyjścia. 
Wciąż trwa przepychanka o zwiększenie funduszu 
płac, o zatrudnianie nowych pracowników pod 
ziemią, o utrzymanie wydobycia. Załoga znosi to tylko 
dlatego, że chce utrzymać firmę. A teraz ktoś nam 
chce zaproponować, żebyśmy sobie pomyśleli, że to 
wszystko na darmo i ochoczo przystąpili do tworu, 
który nie wiadomo po co ma być powołany i kto na jego 
powołaniu skorzysta. 

D omagam się rzetelnej informacji o tym, kto poza 
przewodniczącym Kolorzem lansuje ten pomysł i 

dlaczego jest to robione poza plecami załóg górniczych. 
Domagam się szacunku dla ludzi. Nie może tak być, 
że górnicy po szychcie wyjdą do domów z KHW, a 
następnego dnia przyjdą do pracy i zastaną szyld „grupa 
węglowa”.

politycy dwóch prawicowych partii fundują nam 
gorszące sceny rodzinnej kłótni.  W dodatku doma-
gają się od polaków, aby rozstrzygnęli, kto ma rację. 
Rodzinne kłótnie są gorsze od sporów o miedzę. 
Wchodzenie w kłócącą się rodzinę jest gorsze od 
wchodzenia między wódkę a zakąskę.

od długiego czasu politycy partii rządzącej 
i największej partii opozycyjnej sprowadza-
ją życie polityczne do kłótni o stosunek do 

zmarłego Lecha Kaczyńskiego i do krzyża przed 
budynkiem, w którym urzęduje prezydent Bronisław 
Komorowski. Teraz doszedł jeszcze jeden element – 
rozgorzała kłótnia, kto bardziej zainspirował zabójcę 
Marka Rosiaka. Doszło do gorszącego spektaklu, 
w którym najpoważniejsi ludzie w państwie spierają 
się o to, kogo jeszcze chciał zabić morderca. Jaro-
sław Kaczyński i politycy PiS uważają, że to on był 
najważniejszym celem. Politycy PO odpowiadają, 
że na liście zabójcy byli także politycy tej partii, 
a także prezydent Bronisław Komorowski. Jarosław 
Kaczyński nie zgadza się na to, aby nazwiska innych 
polityków przyćmiły fakt, że to on był głównym 
celem dla zabójcy. Spór PiS kontra PO przybrał już 
taką formę, że nawet ponadpartyjna lista sporządzo-
na przez mordercę jest nieakceptowana. Szanowni 
politycy, zaczynacie przypominać karpia, który pcha 
się na wigilijny stół. Temu wszystkiemu przyglądają 

się media i bezrefleksyjnie relacjonują opętańcze 
swary. 

Chciałbym wszystkim przypomnieć, że zima 
idzie, a Polska jest po kilku falach gigantycznej po-
wodzi. Tysiące rodzin nie ma gdzie mieszkać. Tysiące 
powodzian nie ma za co żyć.  Informuję, że bez echa 
przechodzą pomysły zmniejszenia pomocy dla bezro-
botnych decydujących się na założenie własnej firmy. 
Nikt nie debatuje o tym, co zrobić, aby opóźniona fala 
światowego kryzysu nie zalała Polski. Rośnie bezro-
bocie, maleją dochody ludzi pracy, poszerza się grupa 
zagrożonych ubóstwem, a lider największej partii 
opozycyjnej walczy o monopol na liście zabójcy! Co 
w tym czasie robi premier? Walczy o to, aby lider 
największej partii opozycyjnej nie zawładnął listą 
zabójcy. W Sejmie na różne sposoby dyskutowaliśmy 
o różnych parytetach. W najczarniejszych snach nie 
sądziłem, że zaczniemy dyskutować o parytecie na 
liście mordercy. 

Apeluję, abyśmy nie przenosili absurdów z wiel-
kiej polityki na szczebel lokalny. Zbliżają się wybory 
samorządowe. Drodzy wyborcy, głosujcie tak, abyście 
nie rozstrzygali w rodzinnych waśniach prawicy. 
Kandydaci SLD gwarantują, że nie przeniosą absur-
dów na szczebel lokalny. Trzymajmy się lewej strony, 
jeżeli chcemy iść pod prąd politycznej paranoi. I nie 
wcinajmy się między wódkę a zakąskę.

l

Został zabity Marek Rosiak, pracownik biura parla-
mentarnego pis. Zabił go człowiek, który już skuty 
kajdankami oświadczył, że chciał zabić Jarosława 
Kaczyńskiego. tragiczne wydarzenie stało się kolej-
ną okazją do starcia w wojnie polsko-polskiej. 

Już godzinę po tym zabójstwie, Jarosław Kaczyń-
ski ogłosił, że winę za tę śmierć ponoszą politycy 
z Platformy Obywatelskiej. Później Witold Waszczy-
kowski, kandydat PiS na prezydenta Łodzi, wygłosił 
dramatyczny apel skierowany do czołówki polityków 
Platformy, a przede wszystkim do premiera Donalda 
Tuska, aby ten nie wybijał opozycji. „My mamy żony, 
dzieci, panie premierze, my chcemy żyć” – mówił do 
kamer i mikrofonów Waszczykowski. Politycy PiS 
błyskawicznie „zapisali” zbrodniarza do Platformy 
Obywatelskiej, a z samej PO uczynili zgraję żądną 
krwi.   

Jest to podła retoryka. Tak samo podła, jak na 
przykład stwierdzenie, że Waszczykowski w tym tygo-
dniu jeszcze nie zabił żadnego z polityków Platformy 
Obywatelskiej, których oskarżył o wybijanie opozycji. 
Przypadek pana Waszczykowskiego jest bardzo ważny, 
bo przecież jest on nie tylko politykiem, ale przede 
wszystkim dyplomatą z wielkim doświadczeniem. 
Seria kuriozalnych wypowiedzi była przeplatana 
żądaniem powszechnej pokuty ze strony PO i wszyst-
kich przeciwników PiS. W tym zgiełku absurdów 
pojawiały się głosy, które domagały się przeprosin, 
pojednania i zaprzestania wojny.

Otóż z całą mocą chcę poinformować, że ogól-
nonarodowa pokuta, przeprosiny i wpadanie sobie 
w ramiona nie ma sensu. Nie ma sensu, bo już udo-
wodniliśmy to po śmierci Jana Pawła II i po kata-
strofie smoleńskiej. Przypomnę, że śmierć papieża 
spowodowała, że nawet kibole zwaśnionych klubów 
wpadali sobie w ramiona, a rzeczywistość stadionowa 
nie zmieniła się na lepsze. Katastrofa smoleńska spo-
wodowała, że został ogłoszony koniec wojny polsko-

polskiej, ale po wyborach prezydenckich okazało 
się, że Jarosław Kaczyński padł ofiarą części swoich 
kolegów partyjnych, którzy wbrew jego woli zrobili 
mu wizerunek łagodnego polityka. 

Sytuacja byłaby komiczna, gdyby nie dramaty, 
które jej towarzyszą. Otóż doszło do tego, że wrogiem 
Jarosława Kaczyńskiego jest każdy, kto twierdzi, że 
nie tylko on był potencjalnym celem zamachowca i że 
zamachowiec przygotowywał się do zabicia innych 
polityków. Okazuje się jednak, że zamachowiec z Ło-
dzi Ryszard C. interesował się politykami wszystkich 
partii, uważnie obserwował kampanię prezydencką 
i myślał o skonstruowaniu bomby. Na jego liście 
potencjalnych ofiar jest 20 polityków. Media poda-
ły, o jakich polityków chodzi. Na liście są: Jarosław 
Kaczyński, Bronisław Komorowski, Jacek Kurski, 
Kazimierz Marcinkiewicz, Leszek Miller, Grzegorz 
Napieralski, Wojciech Olejniczak i Radosław Si-
korski. Są także: Zbigniew Girzyński (PiS), Michał 
Kamiński (PiS), Jerzy Miller (szef MSWiA) i Marek 
Wikiński (SLD).

Ale obok nich są nazwiska osób nieznanych szer-
szej opinii publicznej: Szymon Giżyński (PiS, Często-
chowa), Maciej Grubski (senator PO, Łódź) Zdzisława 
Janowska (SdPl, Łódź), Stanisław Karczewski (senator 
PiS, Radom), Anna Paluch (PiS, Nowy Targ), Sylwe-
ster Pawłowski (SLD, Łódź), Stanisław Witaszczyk 
(PSL, Piotrków Trybunalski), Jacek Zacharewicz (PO, 
Piotrków Trybunalski). Obawiam się, że ta informacja 
bardzo rozsierdzi Jarosława Kaczyńskiego i nie mam 
złudzeń, pojednania nie będzie. Pragnąłbym jednak 
odrobiny ciszy nad trumnami. Nad 97 trumnami, 
które od pół roku są wykorzystywane w brutalnej 
walce politycznej. Ta cisza należy się zmarłym. I ona 
nie powinna zależeć od tego, czy Kaczyński i Tusk 
pojednają się. To zależy wyłącznie od tego, czy sza-
nujemy zmarłych. Im się należy wieczny odpoczynek 
i światłość wiekuista na wieki wieków. Amen.  A za-
bójcy nie zapisujcie do PO. l

Kij w mrowisko

Prosto z Sejmu

Między wódką a zakąską 

Nie zapisujcie zabójcy do po

Tadeusz 
MoTowidło
poseł RP

henryk 
siedlaczek
poseł RP

Politycy 
prawicowych 
partii walczą 
o parytet na 
liście zabójcy.  
To obłęd! 

Zamachowiec 
z Łodzi Ryszard 
C. interesował 
się politykami 
wszystkich 
partii, uważnie 
obserwował 
kampanię 
prezydencką 
i myślał 
o 
skonstruowaniu 
bomby
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Związki zawodowe skupione w RPZZ z Solidarnością na czele 
powinny odciąć się od pomysłów wrzucenia JSW do wielkiej grupy węglowej 

– mówi Paweł Kołodziej, 
lider Federacji Związków Zawodowych Górników JSW SA. 

Federacja i związki w niej skupione już dawno odrzuciły ten pomysł.

Chcą zabrać spółkę? Obronimy ją!
Nowy GórNiK:  X liczysz się z tym, że JSw 

SA może przestać istnieć jako samodziel-
na firma?

Paweł Kołodziej: Nie ma takiej 
opcji.

Jest taka opcja. grupa liderów związ- X
kowych z Dominikiem kolorzem z Soli-
darności na czele zaproponowała powo-
łanie jednej wielkiej 
firmy węglowej.

– Federacja Związ-
ków Zawodowych Gór-
ników JSW SA wydała 
na ten temat oświadcze-
nie.  Wcześniej skonsul-
towaliśmy to z organi-
zacjami skupionymi 
w Federacji. Uważamy, że utworzenie jednej 
grupy kapitałowej z istniejących trzech spół-
ek węglowych nie ma uzasadnienia ekono-
micznego. Spółka JSW SA skupia kopalnie, 
które przede wszystkim wydobywają węgiel 
koksowy. W związku z tym jest nastawiona 
na innych odbiorców niż pozostałe spółki, 
które wydobywają węgiel energetyczny. Ry-
nek węgla koksowego i koksu jest zupełnie 
innym rynkiem niż rynek węgla energe-
tycznego. Z tych powodów sprzeciwiamy 
się powoływaniu jednej grupy węglowej, 
do której weszłaby JSW SA. Dobra sytuacja 
finansowa JSW SA nie jest aż tak dobra, aby 
wesprzeć finansowo pozostałe spółki, które 
mają poważne trudności finansowe. Setki 
milionów złotych przeterminowanych zobo-
wiązań, kłopoty inwestycyjne, utrata około 
jednej czwartej rynku węgla energetyczne-
go w Polsce i utrata rynków zagranicznych 
przez te spółki nie pozwala mieć nadziei na 
wykorzystanie ich potencjału. Obie spółki 
(KHW i KW) zatrudniają ponad 80 tysięcy 
osób. JSW SA nie będzie w stanie zapewnić 

im płac. Dlatego sprzeciwiamy się łączeniu 
z innymi spółkami węglowymi.

Federacja ma jakąś własną pro- X
pozycję?

– Ponieważ jedną z intencji koncepcji 
lansowanej przez „Solidarność” jest konso-
lidacja górnictwa na takim poziomie, aby 
było ono twardym partnerem dla odbiorców, 
uważamy, że zarząd JSW SA powinien wy-
stąpić o przejęcie od Kompanii Węglowej 
kopalni Knurów-Szczygłowice. Ma to głę-
bokie uzasadnienie ekonomiczne, ponieważ 
w obszarach wydobywczych tej kopalni są 
bogate złoża najwyższej jakości węgla kokso-
wego. Trzeba je tylko udostępnić.  Uważamy, 
że zarząd JSW SA w trybie pilnym powinien 
rozpocząć starania o przejęcie tej kopalni 
od Kompanii Węglowej. Takie rozwiązanie 
ma głęboki sens ekonomiczny i tylko w ten 
sposób można zrealizować ideę konsolidacji 
górnictwa, która posłuży jego wzmocnieniu 
wobec branżowych odbiorców węgla. Tę 
propozycję zawarliśmy w naszym stano-
wisku i liczę na pozytywny odzew kolegów 
z tych kopalń   

To oznaczałoby rozbiór kompanii  X
węglowej.

– To oznaczałoby realizację propozycji 
części liderów związkowych z tamtych ko-
palń, którzy już kilka lat temu prowadzili 
rozmowy o włączeniu Knurowa i Szczy-
głowic do JSW. Pamiętaj, że obowiązkiem 
zarządu i związków działających w JSW jest 
dbanie o swoją firmę. Przyłączenie Knu-
rowa-Szczygłowic jest w naszym interesie 
i w interesie górnictwa. 

powinieneś dbać także o branżę? X
– Przecież oświadczenie FZZG JSW 

SA jest wyrazem troski o branżę. Czy ty 

uważasz, że jak w mojej firmie będzie go-
rzej, to w branży będzie lepiej? Ja uważam, 
że w branży będzie lepiej, jak lepiej będzie 
w każdej spółce.

Tylko FZZg wydała oświadczenie w tej  X
sprawie. Dlaczego?

– Dlatego, że inne związki są pewnie za 
tym, żeby JSW SA włączyć do wielkiej gru-
py węglowej. To moje podejrzenie i bardzo 
chciałbym, żeby koledzy rozwiali je jak naj-
szybciej. Pytałem w ciągu ostatnich prawie 
2 miesięcy kolegów z Solidarności, Kadry, 
i ZZG w Polsce o zdanie i zawsze dostawa-
łem wymijającą odpowiedź.  

Dlaczego? X
– Dlatego, że te związki są zgrupowa-

ne w Reprezentatywnym Porozumieniu 
Związków Zawodowych. Pewnie koledzy 
chcieliby najpierw na tym forum ustalić 
swoje stanowisko.  Na czele tej struktury 
stoi Sławomir Kozłowski, lider Solidarności 
w firmie. On z kolei najprawdopodobniej 
musi podzielać zdanie swojej centrali, czyli 
Solidarności górniczej z Dominikiem Kolo-
rzem na czele. Liderzy Kadry i ZZG w Polsce 
tak samo jak kolega Kozłowski są z kopalni 
Pniówek. Obawiam  się, że ustalili między 
sobą jedną strategię działania i czekają na 
odpowiedni moment, żeby zacząć popierać 
tę koncepcję.

To znaczy, że na przykład ZZg w pol- X
sce i kadra z pniówka są za zlikwidowa-
niem JSw SA?

– Ich milczenie daje podstawę do ta-
kich podejrzeń. Obawiam się, że wolą nie 
mieć innego zdania niż przewodniczący Ko-
złowski, bo chcą zachować jedność RPZZ. 
Najbardziej dziwi mnie postawa kolegów 
z ZZG w Polsce z kopalni Pniówek, bo ich 

znam najlepiej i nie ukrywam, że liczyłem 
na poparcie. Jestem w stanie zrozumieć ich 
koleżeńskie powiązania, ale żeby stawiać ko-
leżeństwo ponad los firmy, tego nie potrafię 
zrozumieć. Nie wiem, co się dzieje w Pniów-
ku, ale to bardzo niepokojący sygnał.

ponoć każdy, kto jest przeciwko wielkiej  X
grupie węglowej popiera prezesa Jarosła-
wa Zagórowskiego. popierasz prezesa?

– Popieram starania o zachowanie JSW 
SA. Popieram starania o przejęcie kopalni 
Knurów-Szczygłowice, popieram wszystko, 
co służy rozwojowi spółki. Jeżeli prezes ma 
takie samo zdanie, to znaczy, że on mnie 
popiera. Jak długo prezes będzie miał takie 
samo zdanie jak ja, tak długo jego poparcie 
nie będzie mi przeszkadzało.

rzeczywiście prezes cię popiera? X
– Na jednym z niedawnych spotkań ze 

wszystkimi związkami przedstawił koncep-
cje przejęcia kopalni Knurów-Szczygłowice.  
Koncepcję, którą proponujemy w oświad-
czeniu FZZG JSW SA. Stwierdził także, że 
zarząd nie popiera koncepcji jednej wielkiej 
grupy węglowej. Nawet zacytował fragment 
z oświadczenia FZZG, w którym piszemy, że 
spółki nie stać na zapewnienie wynagrodzeń 
dla dodatkowych 80 tysięcy pracowników. 

Jeżeli związki zawodowe z rpZZ poprą  X
koncepcję Solidarności, Federacja wystą-
pi przeciwko wszystkim związkom?

– Tak, będziemy bronić toższmości 
JSW. Wierzę, że wkrótce RPZZ jako całość 
i każdy związek z osobna zajmie takie samo 
stanowisko jak Federacja i wszystkie związki 
skupione w Federacji. Na razie sytuacja wy-
gląda tak, że my stajemy w obronie spółki, 
a pozostali milczą.

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki     

Na odbiór zaległego 
urlopu będzie 
8 miesięcy

p aństwowa Inspekcja Pracy proponuje 
wydłużenie dotychczasowego trzymie-
sięcznego terminu wykorzystywania 

zaległych urlopów pracowniczych.
Państwowa Inspekcja Pracy chce, aby 

firmy mogły udzielać go podwładnym do 
końca sierpnia następnego roku. Obecnie 
muszą wysyłać pracowników na niewyko-
rzystany urlop do końca marca kolejnego 
roku. PIP złożyła wniosek do Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej o przygotowanie 
takiej zmiany przepisów. Potwierdza, że re-
sort pracy przychylił się do tej propozycji, 
bo jest ona spójna z innymi zmianami w ko-
deksie pracy, nad którymi pracuje komisja 
trójstronna.

Dzieje się tak, bo podwładni nie chcą 
korzystać z urlopu w styczniu, lutym lub 

marcu. Wolą, aby firma udzieliła im zale-
głych dni wolnych w bardziej atrakcyjnym 
okresie, np. w połączeniu ze świętami ma-
jowymi lub w lecie, gdy mogą połączyć je 
z urlopem wypoczynkowym przysługującym 
już za kolejny rok kalendarzowy.

Resort pracy zaakceptował też inne pro-
pozycje zmian w przepisach wskazane przez 
PIP, w tym również te dotyczące urlopów 
na żądanie.

Będzie trudniej wziąć 
urlop na żądanie

K omisja Przyjazne Państwo chce, żeby 
pracownicy nie mogli korzystać z czte-
rech dni urlopu na żądanie z rzędu. 

W tej sprawie będzie przygotowany pro-
jekt zmiany kodeksu pracy. Zanim zostanie 
on uchwalony, trafi do Komisji Trójstron-
nej (KT), aby opinie w tej sprawie mogły 
przedstawić inne organizacje pracodawców 

i związki zawodowe. Propozycja uzyskała 
wstępne poparcie rządu, jeśli dojdzie do 
kompromisu w KT. Zmienione przepisy 
kodeksu pracy mogłyby np. uprawniać pra-
cownika do skorzystania tylko z jednego 
dnia urlopu na żądanie w kwartale. Zapo-
biegłoby to wykorzystywaniu tego urlopu 
jako nieformalnego strajku, bo pracownicy 
nie mogliby już korzystać z czterech dni 
wolnego na żądanie dzień po dniu. Kodeks 
pracy mógłby też zobowiązać podwładnych 
do składania zgłoszeń w sprawie urlopu 
najpóźniej na dzień przed jego podjęciem. 
Obecnie mogą złożyć wniosek w tej sprawie 
nawet w dniu, w którym chcą skorzystać 
z wolnego (ale jeszcze przed rozpoczęciem 
pracy).To na wniosek KPP posłowie zajmują 
się zmianami w kodeksie pracy. Sejm zajmie 
się także likwidacją innych przepisów, które 
utrudniają firmom prowadzenie działalności 
gospodarczej i zatrudnianie pracowników. 
Posłowie chcą m.in., aby firmy nie musia-
ły kierować na wstępne badania lekarskie 

pracowników, których w ciągu 30 dni od 
rozwiązania poprzedniego stosunku pra-
cy znów zatrudnią na podstawie kolejnej 
umowy. Obecnie nie muszą kierować ich 
na badania tylko wtedy, gdy przyjmą ich 
ponownie do pracy bezpośrednio po zakoń-
czeniu poprzedniej umowy (czyli najpóźniej 
następnego dnia). To powoduje problemy, bo 
jeśli przerwa w zatrudnieniu potrwa choćby 
kilka dni, konieczne jest przeprowadzenie 
badań. Resorty pracy i zdrowia nie będą 
przeciwstawiać się tej propozycji.

Posłowie chcą też uprościć procedurę 
nakładania kar porządkowych na pracow-
ników. Firmy nie będą musiały ponownie 
analizować sprawy, jeśli pracownik złoży 
sprzeciw od ich decyzji dotyczącej uka-
rania. Komisja Przyjazne Państwo odmó-
wiła natomiast poparcia m.in. propozycji 
likwidacji czteroletniego okresu ochron-
nego przed zwolnieniem dla osób w wieku 
przedemerytalnym.

 l

Zgodnie z prawem

Najnowsze zmiany w Kodeksie Pracy
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Witold Kosiorek po 
12 latach wraca do ja-
strzębskiej polityki. Jest 
bezpartyjny, z listy sld 
kandyduje na prezy-
denta miasta.

Stawiam przede 
wszystkim na krótko-
terminowe, konkretne inwestycje, które 
będą realizowane na bieżąco i szybko, tak, 
żeby mieszkańcy rzeczywiście mogli odczuć, 
że coś się w mieście robi – streszcza swoją 
koncepcję na prezydenturę. 

O sobie mówi tak: Mam 51 lat, jestem żo-
naty, mamy troje dzieci. Jako technik górnik 
podziemnej eksploatacji złóż ukończyłem 
studia na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a na-
stępnie Podyplomowe Studia Zarządzania 
Bezpieczeństwem w Przemyśle GIG, Pody-
plomowe Studia BHP na Akademii Górniczo 
Hutniczej w Krakowie oraz Podyplomowe 
Studia Prawa Pracy na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim w Krakowie.

Pracę zawodową rozpocząłem w KWK 
„Manifest Lipcowy” (obecnie „Zofiówka”)  
w 1979 roku od stanowisk robotniczych 

górnika, górnika strzałowego, ratownika 
górniczego. W roku 1990 uzyskując tzw. 
zatwierdzenie,  zacząłem pracę  w dozorze 
kopalni na oddziałach górniczych. W roku 
1999 otrzymałem propozycję pracy, jako 
pracownik służby BHP w kopalni. W 2002 
roku otrzymałem propozycję pracy w Ze-
spole BHP Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
S.A. Obecnie pracuję na stanowisku Za-
stępcy Dyrektora Biura Produkcji  JSW S.A. 
kierując Zespołem BHP, jednocześnie pełnię 
funkcję Koordynatora w zakresie funkcjo-
nowania Systemu Zarządzania Bezpieczeń-
stwem i Higieną Pracy  w zakładach JSW 

S.A. (6 kopalń, Zakład Logistyki Materia-
łowej oraz Biuro Zarządu Spółki). 

Doświadczenie samorządowe:
– 1994-1998 radny Rady Miasta w Ja-

strzębiu Zdroju, praca w komisjach:
– Ładu Przestrzennego i Porządku, – 

Budżetowa, – Rewizyjna. 
– 1994-1998 delegat Sejmiku Samorzą-

dowego Województwa Katowickiego, 
Praca w komisjach: – Prawa, 

– Rewizyjna. 
– 1998- 2002 członek Komisji Regulami-

nowej Rady Miasta w Jastrzębiu Zdroju (nie 
będąc radnym), jako ekspert z poza Rady. l

A K T U A L N O Ś C I

Trzy spółki węglowe i Węglokoks w jednej grupie węglowej. Jeżeli giełda, to dopiero  
po połączeniu. To nie jest głupi pomysł, ale koncepcja, z którą zgadzają się Solidarność, 

Kadra i ZZG w Polsce – mówi Dominik kolorz przewodniczący górniczej Solidarności. 

W grupie bezpieczniej 
nowy Górnik:  X Co panu siadło na mózg, 

że odgrzał pan koncepcję powołania jed-
nej firmy górniczej?

Dominik kolorz: Dlaczego zaczyna 
pan rozmowę od agresji?

Zaczynam od delikatnego streszcze- X
nia opinii górników z katowickiego Hol-
dingu węglowego i Jastrzębskiej Spół-
ki węglowej.

– Nie mnie coś sia-
dło na mózg. Koncepcja 
wypłynęła w czasie ob-
rad Zespołu do Spraw 
Realizacji Polityki 
Energetycznej. Zespół 
został powołany przez 
wiceminister Joannę 
Strzelec-Łobodzińską. 
Rzeczywiście to ja wygłosiłem tę koncepcję 
i jak sądzę, spotkała się ona z przychylno-
ścią pozostałych reprezentantów związków 
zawodowych. Chcę także podkreślić, że po-
mysł powołania wielkiej grupy węglowej jest 
zgodny z założeniami polityki energetycznej 
i strategią dla górnictwa. W strategii mówi 
się o potrzebie zmian organizacyjnych, w za-
łożeniach polityki energetycznej mówi się 
zaś o powiązaniu górnictwa z energetyką, 
a pomysł powołania wielkiej grupy węglowej 
zmierza w tym kierunku.

na razie pańska koncepcja sprowadza  X
się do stworzenia z 3 spółek jednej firmy. 
To samo 15 lat temu proponował prof. An-
drzej karbownik, ale po to, aby sprawnie 
restrukturyzować górnictwo. Co chce pan 
restrukturyzować w JSw SA i kHw.

– Ja chcę, aby powołano grupę kapita-
łową. Grupa kapitałowa to zbiór firm, które 
mają samodzielność gospodarczą. Według 
naszej koncepcji w tej grupie powinien być 
także Węglokoks.

A polski koks? X
– Nie ma Polskiego Koksu w tej koncep-

cji, aczkolwiek może należy to rozważyć.

A lubelski węgiel Bogdanka? X
– Bogdanka wkrótce zostanie przeję-

ta przez obcy kapitał i tak zakończy się jej 
przygoda z wejściem na giełdę.

Bogdanka odeprze próbę wrogie- X
go przejęcia i chce być jednym z ośrod-
ków, wokół którego będzie odbywać się 

koncentracja polskiego górnictwa. Chce 
kupować kopalnie od kompanii węglo-
wej, jeszcze nie tak dawno chciała kupić 
kopalnię Budryk od JSw.

– To były pobożne życzenia prezesa Ta-
rasa. Wiem, że prezes Tras mówił, że kupiłby 
4-5 najlepszych kopalń na Śląsku. Domyślam 
się, że chciałby kupić Piasta, Ziemowita, 
Chwałowice, Jankowice…

Dobrze pan kombinuje. prezes JSw  X
z kolei chce kupić knurów-Szczygłowice 
od kw.

– Ci panowie chcą dla swojego gospodar-
stwa wybrać najnośniejsze kury. Ja zaś uwa-
żam, że gospodarz powinien karmić swoje 
kury równo, tak, aby od każdej mieć jajka. 

Dobrym nioskom odebrać część  X
pszenicy?

– Po prostu równo rozdzielać ziarno. 
Powołanie grupy węglowej zlikwiduje kon-
kurencję polsko-polską między spółkami 
węglowymi.

nie ma konkurencji. Brakuje węgla. X
– Jest węgiel i jest w Polsce rynek na 

węgiel. Inaczej nie importowalibyśmy węgla 
z Rosji.

nie ma węgla. X
– Jest nieuczciwa konkurencja. Niech 

pan zapyta kolegów z KHW, jak zrujnowały 
rynek obligacje węglowe. To jeszcze gorszy 
proceder niż kompensaty węglowe na prze-
łomie wieków. Wie pan doskonale, że gdyby 
Kompania Węglowa była lepiej zarządzana, 
to KHW miałby kolosalne kłopoty ze sprze-
dażą węgla. 

Grupa ustalałaby politykę sprzedażowa 
i cenową. Ustalałaby także politykę inwesty-
cyjną. Dużej grupie łatwiej byłoby przetrwać 
kryzysy. Wyśmiewanie tego pomysłu jest głu-
pie. Na świecie panuje tendencja tworzenia 
dużych grup. Tak dzieje się w przemyśle sa-
mochodowym, w energetyce, elektronice. Na-
wet w Polsce zaczęliśmy to rozumieć. Planuje 
się stworzenie wielkiej grupy energetycznej. 
Nie odkryłem Ameryki proponując powoła-
nie grupy węglowej. Jeżeli polskie górnictwo 
ma przetrwać, trzeba powołać grupę.

powiedział pan, że pańska propozy- X
cja stała się propozycją strony społecz-
nej. Czy to oznacza, że inne związki i inni 
przewodniczący też chcą grupy?

– Do prac tego zespołu każda centra-
la związkowa miała wydelegować swojego 
przedstawiciela z pełnomocnictwami. Z li-
czących się związków nie było przedstawi-
ciela Sierpnia’80. Generalnie wszyscy obec-
ni, to znaczy przedstawiciel Kadry i ZZG 
w Polsce zgodzili się z tą koncepcją. 

Jak pan sobie wyobraża stworzenie  X
grupy, gdy JSw i kHw planuje wejście 
na giełdę? kompania może tylko poma-
rzyć o debiucie giełdowym. kto kogo miał-
by utrzymywać w tej grupie?

– Co do KHW powiedzmy sobie szcze-
rze, że wejście tej firmy na giełdę to na dzień 
dzisiejszy utopia, Katowicki Holding trzeba 
ratować przed widmem bankructwa a nie 
mydlić oczy właścicielowi giełdą.  Natomiast 
JSW jest rzeczywiście teraz w dobrej sytuacji 
finansowej, ale załamanie koniunktury na 
węgiel koksowy jest boleśniejsze niż w przy-
padku węgla energetycznego.

i wtedy ratunkiem w grupie byłby wę- X
giel energetyczny?

– Tak, bo analitycy nie przewidują tak 
dramatycznych spadków zapotrzebowania 
i cen na węgiel energetyczny. Już teraz wi-
dać, że ceny na węgiel koksowy spadają, 
a w pierwszym kwartale przyszłego roku 
mogą być nawet o 30 proc. niższe.

To naturalne, bo w kwietniu są podpisy- X
wane kontrakty na dostawy koksu, a cena 
koksu ustala cenę węgla koksowego. od-
biorcy zbijają ceny w pierwszym kwartale, 
żeby podpisać korzystniejsze kontrakty. 
Jesienne i zimowe siodełko nie oznacza 
krachu w przyszłym roku.

– Tak, ale przy kolejnym nie daj Boże 
spowolnieniu gospodarczym może nastąpić 
powtórka z 2009 roku.

Skoro węgiel energetyczny jest tak do- X
brym i tak pewnym chlebem, to dlaczego 
spółki wydobywające ten węgiel są w tak 
złej kondycji?

– Bo są źle zarządzane. KHW ukrywa 
swoje problemy. Kompania zachłystnęła się 
ceną, straciła rynek w 2009 i nie potrafi 
wyjść z impasu. 

Co powinno być pierwsze – wejście  X
na giełdę tych, którzy mogą wejść czy 
najpierw stworzenie grupy a potem 
giełda?

– Najpierw stworzenie grupy. Gdyby 
sprawy związane z przekazywaniem ak-
cji firm tworzących grupę zostały szybko 
załatwione przy pomocy spec ustaw, już 
w połowie 2012 roku grupa weszłaby na gieł-
dę. Oczywiście, państwo musi zachować 
kontrolę nad grupą. Nie może powtórzyć 
się sytuacja Bogdanki.

Jak pan wytłumaczy górnikom z JSw  X
SA, że powinni zrezygnować z darmo-
wych akcji o średniej wartości 60-70 ty-
sięcy złotych dla pracownika, bo trzeba 
stworzyć grupę?

– Zadaje pan populistyczne pytanie. Po 
pierwsze ciekawe skąd te wyliczenia, a po 
drugie w porozumieniu społecznym można 
zawrzeć punkt mówiący o rekompensacie 
finansowej dla pracowników.

Ale darmowych akcji nie będzie? X
– Przy obecnych rozwiązaniach praw-

nych nie, ale należy dążyć do tego, aby stwo-
rzyć specjalne rozwiązanie ustawowe, które 
gwarantowałoby darmowe akcje wszystkim 
pracownikom grupy kapitałowej, coś na wzór 
rozwiązania, które zastosowano w energetyce. 
Notabene, w JSW SA blisko połowa załogi nie 
ma prawa do darmowych akcji. Pracownicy 
JSW doskonale pamiętają rok 2009 i sądzę, 
że poprą koncepcję dużych związków, która 
zmierza do tego, aby już nie przeżywali takiej 
zapaści. Myślę także, że przypadek Bogdanki 
podziała na nich ostrzegawczo.

Jak duża grupa wejdzie na giełdę, ktoś  X
wykupi całe polskie górnictwo.

– Muszą być gwarancje prawne, że do 
tego nie dojdzie.

Dlaczego Sławomir kozłowski, prze- X
wodniczący Solidarności w Jastrzębskiej 
Spółce węglowej nie chce oficjalnie po-
wiedzieć, czy jest za włączeniem JSw do 
grupy czy przeciw temu pomysłowi? 

– Już panu mówiłem, że wszystkie 
liczące się związki w górnictwie są za tą 
koncepcją. 

To znaczy, że przewodniczący kozłow- X
ski może powiedzieć tylko: tak, zgadzam 
się na włączenie JSw do grupy.

– Skoro Solidarność stworzyła tę kon-
cepcję, to sam pan odpowiedział sobie na 
to pytanie. 

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki

Witold Kosiorek na prezydenta Jastrzębia-Zdroju
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Andrzej Tor, wi-
ceprezes jAsTrzęb-
skiej spółki węglo-
wej: Dotarcie do złoża 
Bzie-Dębina 1 Zachód 
ma wielkie znaczenie 
dla Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej, dla gospo-
darki kraju i regionu. 
Najistotniejszą inwestycją jest budowa szybu 
Bzie 1. Mówimy o rozbudowie kopalni Zo-
fiówka chociaż w praktyce jest to budowa 
nowej kopalni, ponieważ w przyszłości sze-
reg funkcji będą pełnić obiekty, które już 
istnieją w Zofiówce. Pozwoli to graniczyć 
koszty i oddziaływanie na środowisko. Do 

prowadzenia wydobycia nie wystarczą po-
zwolenia i pieniądze. Należy także opanować 
zagrożenia naturalne. Na podstawie opraco-
wań najlepszych ośrodków naukowych wie-
my, że stosując odpowiednią profilaktykę, 
można w tym rejonie prowadzić bezpieczne 
wydobycie. 

Jastrzębska Spółka Węglowa robi 
wszystko, aby znaleźć sposób na pogo-
dzenie interesów największego pracodaw-
cy w regionie z interesami mieszkańców. 
Dlatego podjęliśmy działania zmierzające 
do minimalizowania wpływu inwestycji na 
środowisko. Wykorzystaliśmy istniejącą in-
frastrukturę macierzystej kopalni Zofiówka. 
Nie musimy na przykład budować zakładu 

przeróbczego, który ze względu na swój 
obszar i emisję hałasu silnie oddziałuje na 
otoczenie. Przed rozpoczęciem eksploatacji 
wykonamy inwentaryzację obiektów na po-
wierzchni, żeby określić ich wrażliwość na 
szkody górnicze, a działania profilaktyczne, 
dotyczące zabezpieczenia przed skutkami 
eksploatacji, prowadzone będą z wyprzedze-
niem. Skutki działalności górniczej będą na 
bieżąco usuwane. Tam, gdzie eksploatacja 
zagrażać będzie obiektom ważnym dla spo-
łeczności lokalnej, będzie ograniczana. Skała 
płonna uzyskana w procesie mechanicznej 
przeróbki węgla będzie lokowana na już 
istniejących składowiskach bądź wykorzy-
stywana do robót inżynieryjnych. Podobnie, 

jeśli chodzi o wody słone, które będą depo-
nowane w oparciu o istniejące instalacje. 
Chcemy także wykorzystać nasze dobre 
doświadczenia dotyczące wykorzystania 
metanu. Planujemy budowę stacji odmeta-
nowania w pobliżu szybu oraz montaż ukła-
dów kogeneracyjnych, wykorzystujących 
metan jako paliwo. Inwestycja ma bardzo 
duże znaczenie dla gospodarki kraju, a na 
pewno kluczowe dla regionu jastrzębsko-
pszczyńskiego. Umożliwi ona zapewnienie 
odpowiedniej ilości surowca do produkcji 
koksu hutniczego. Regionowi pozwoli na 
utrzymanie pozycji największego producen-
ta węgla koksowego, dzięki niej powstanie 
1700 miejsc pracy.

JSW SA: Wielka budowa

najważniejszy etap budowy 
szybu – rozpoczęty! 

Złoża „Bzie-Dębina 2- Zachód” i „Bzie-Dębina 1- Zachód” o powierzchni 22,52 km2 pod względem 
administracyjnym położone jest na obszarze trzech powiatów: grodzkiego Jastrzębie Zdrój, pszczyńskiego 
(gmina Pawłowice) i cieszyńskiego (gmina Zebrzydowice). Od północy złoże „Bzie-Dębina 2 – Zachód” 
sąsiaduje z obszarem górniczym czynnej kopalni „Zofiówka”. W dniu 01.12.2008 r. decyzją Ministra 
Środowiska JSW S.A. uzyskała koncesję nr 15/2008 na wydobywanie węgla kamiennego oraz metanu 
jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Bzie-Dębina 2 – Zachód” o powierzchni 10,4 km2.  w granicach 
administracyjnych Miasta Jastrzębie Zdrój. JSW S.A. w dalszym ciągu prowadzi działania w zakresie ujęcia 
planowanej inwestycji dotyczącej eksploatacji złoża „Bzie-Dębina 1-Zachód” w Miejscowych Planach 
Zagospodarowanie Przestrzennego Gmin: Zebrzydowice  i Pawłowice.

Etapy udostępnienia złóż „Bzie-Dębina 2-Zachód” i „Bzie-Dębina 1-Zachód” lata 2009 - 2013. Prace 
związane z głębieniem szybu 1 Bzie. Wykonanie: upadowych do poziomu 1110, części wytycznej 
głównej i wytycznej  głównej taśmowej, połączenie z szybem 1 Bzie. Lata 2014-2021  Budowa 
poziomu wydobywczego 1110, udostępnienie zasobów w pokładach. Lata 2022-2029. 
Zgłębienie szybu wentylacyjnego 2 Bzie,  budowa poziomu wentylacyjnego 1000, rozbudowa poziomu 
wydobywczego 1110. Etapy eksploatacji złoża: 2019 rok – rozpoczęcie eksploatacji. 2023 rok – 
uzyskanie zdolności wydobywczej 6 500 t/d. 2030 rok – uzyskanie zdolności wydobywczej 10 000 t/d. 
Inwestycja jest realizowana w oparciu o istniejącą infrastrukturę techniczną  kopalni „Zofiówka” co 
pozwoli na znaczne ograniczenie nakładów inwestycyjnych.

Pogodzimy interes pracodawcy i mieszkańców

Inwestycja istotna dla kraju

Od ścianki szczelinowej – otworu w zie-
mi o głębokości 30 metrów KopexPBSz roz-
poczyna drążenie szybu w złożu Bzie-Dę-
bina 1-Zachód. Dzięki tej inwestycji zasoby 
operatywne Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
wzrosną z 514 mln ton do 718 mln ton. Szyb 
Bzie - 1 jest największą inwestycją w polskim 
górnictwie węgla kamiennego od ponad 20 
lat. Praktycznie jest to budowa nowej kopal-
ni, choć oficjalnie mówi się, że to rozbudowa 
kopalni Zofiówka.

Złoże „Bzie-Dębina 1-Zachód”, po które 
sięga obecnie JSW, to jedno z największych 

złóż węgla koksowego w Europie. Wielkość 
zalegających zasobów bilansowych węgla 
szacuje się na 600 mln ton. Dzięki tej in-
westycji kopalnia Zofiówka będzie istnieć 
przynajmniej do 2052 roku. Górnicy mówią, 
że to jest żyła złota dla całej spółki.   

Drążenie szybu o głębokości 1164 m za-
kończy się w lutym 2013 roku. Eksploatacja 
rozpocznie się w 2019 roku. W 2023 roku 
dobowe wydobycie wynosić będzie 6,5 tys. 
ton, a w 2030 - 10 tys. ton.

Umowa na wykonanie inwestycji – 
rury szybowej oraz dwustronnego wlotu 

szybowego – podpisana została 30 lipca. 
Przetarg został rozstrzygnięty 1 lipca. Wartość 
kontraktu wynosi 180,5 mln złotych netto. 

Inwestycja podzielona została na cztery 
etapy. W pierwszym wykonano niezbędną 
dokumentację. Etap drugi to prace przy-
gotowawcze związane z niwelacją terenu, 
trzeci – głębienie szybu i czwarty montaż 
urządzeń.

Głównym wykonawcą tego przedsię-
wzięcia jest Kopex PBSz. Na placu budowy 
wszystko przygotowane jest już do drąże-
nia szybu. Wykonana została tzw. ścianka 

szczelinowa – otwór o głębokości 30 m, 
z tego poziomu rozpocznie się właściwe drą-
żenie szybu. Powstały drogi dojazdowe na 
teren inwestycji, place, ogrodzenie, obiekty 
administracyjno-socjalne, budynki warszta-
towo-magazynowe. Gotowa jest również sieć 
elektroenergetyczna oraz zbiorniki urobku 
i wód dołowych. Powstały najważniejsze 
obiekty technologiczne, w tym wieża szybo-
wa oraz budynek maszyny wyciągowej. 

Bzie-1 to 79. szyb głębiony przez Kopex 
PBSz w okręgu jastrzębsko-rybnickim i 336. 
budowany przez tę firmę.  l
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Każda chwila spędzona z pilotem przy te-
lewizorze być może jest do jakiegoś stop-
nia ciekawa, ale na dłuższą metę od chip-
sów i piwa rośnie brzuch. a wystarczy tylko 
wyjść z domu i nawet nie chodzi tylko o to, 
żeby biegać – tak w skrócie do aktywno-
ści ruchowej zachęca członek zarządu my-
słowickiego sportowego stowarzyszenia 
truchtacz oraz członek zarządu ZZGwp 
w kopalni Mysłowice-Wesoła, Rafał Kon-
towicz. to istniejące od ponad 2 lat stowa-
rzyszenie zorganizowało już kilka imprez 
sportowych różnego rodzaju na terenie My-
słowic i okolic. Również dla górników.

Truchtacz powstał w 2008 roku z ini-
cjatywy kilku miłośników biegania z Mysło-
wic – Tomasza Katana i jego żony Joanny, 
Janusza Kuczmierczyka (emerytowanego 
dyspozytora kopalni) oraz Rafała Kontowi-
cza (pracownika PRP-5 od 15 lat). 

Bieg marzeń

Z około 40 członków Stowarzyszenia, 
jedna trzecia to aktualni lub byli pracownicy 
kopalni – choć branż zawodowych obecnych 
w organizacji jest więcej: są górnicy, zało-
ga laboratorium, sekcja kadr, emerytowani 
górnicy, ale też sprzedawcy, pracownicy 
więziennictwa, przedsiębiorcy, nauczy-
ciele, wuefiści – wymienia członek ZZG. 
Do tej liczby należy dodać jeszcze rodziny 
działaczy Truchtacza, który niejednokrotnie 
również biorą udział w przedsięwzięciach 
sportowych organizowanych przez mysło-
wicką organizację. 

Jednym ze sztandarowych imprez spor-
towych Stowarzyszenia jest tzw. Bieg Speł-
nionych Marzeń organizowany na początku 
stycznia każdego roku (jego najbliższa edycja 
nosi nazwę Festiwal Spełnionych Marzeń), 
którego liczba uczestników rośnie z roku na 
rok (o ile pierwszy taki bieg liczył 35 osób, 
o tyle ostatnia jego edycja, w bieżącym roku, 
przyciągnęła około pół tysiąca uczestników). 
We wrześniu biegacze Truchtacza wzięli 
udział w Mistrzostwach Polski Górników 
w Knurowie – obecnie trwa praca nad po-
mysłem zorganizowania podobnego biegu 
w Mysłowicach.

Nie tylko BiegaNie

Stowarzyszenie promuje aktywność 
ruchową nie tylko w jednej dyscyplinie 

– choć jego nazwa na to wskazuje. Truch-
tacz to nie tylko bieganie – to turystyka 
górska, narciarstwo biegowe, kolarstwo 
– mówi Rafał Kontowicz i dodaje – mamy 
kolegów, którzy trenują karate, boks, są 
biegacze, kolarze, biegacze narciarscy. Jest 
spore wzięcie na aktywny styl życia. Duża 
grupa górników uprawia jakiś sport. Co 
roku przy okazji świąt Bożego Narodzenia 
przewidziane jest natomiast również coś 
dla ducha – zawsze w grudniu organizuje-
my spotkanie opłatkowe, na które staramy 
się zapraszać jakąś ciekawą osobistość – 
w tamtym roku np. był to człowiek, który 
w 2007 roku zdobył tytuł Ślązaka Roku 
(był nim Norbert Klosa z Rudy Śląskiej, 
emerytowany górnik nieistniejącej już 
kopalni Wawel).

zNajdź swój sport

Oprócz zdrowotnych korzyści upra-
wiania sportu biegowego do zalet takiego 
spędzania czasu zaliczyć można także… 
niespóźnianie się do pracy. Wiele osób do 
pracy biega lub chodzi na piechotę. Jedna 
z moich koleżanek do pracy przychodzi 
na piechotę z Katowic – opowiada Konto-
wicz. Czy takim osobom zdarza się często 
spóźniać? Nie, bo w takich przypadkach 
z domu wychodzi się zwykle wcześniej 
– odpowiada pracownik kopalni Mysło-
wice-Wesoła i dodaje – mój szef żartuje 
sobie, odkąd dowiedział się, że uprawiam 
ten sport, iż teraz pomiędzy Mysłowicami 
a Wesołą zamiast poczty ja będę biegał 
z przesyłkami. Zadowolenie szefa to jed-
nak nie jedyny powód, dla którego warto 
uprawiać sport. Jak zachęca pracownik 
kopalni w imieniu Stowarzyszenia: każ-
dy powinien znaleźć swój sport – i wcale 
nie musi to być bieganie. Po prostu warto 
wyjść z domu i zrobić cokolwiek: pobie-
gać, pojeździć na nartach, snowboardzie. 
Nie trzeba być sportowcem, żeby do nas 
przyjść – co więcej, jeśli temperatura za 
oknem odstrasza do uprawiania sportu na 
zewnątrz można się skupić na aktywności 
pod dachem. 

Kończąc stwierdzić można, że do or-
ganizacji promującej działalność ruchową 
związaną ze sportem można przyjść nie 
będąc sportowcem.

Paweł KmieciK

Wiele osób do pracy biega lub chodzi na piechotę. Jedna z moich koleżanek do pracy 
przychodzi na piechotę z Katowic – opowiada rafał koNtowicz. 

Ci, co biegają i chodzą, nie spóźniają się.

Chodzi o to, żeby biegać

Pierwszy bieg Członkowie Truchacza

Rybnik 2009

Założyciele Truchacza
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Nowy GórNik: X  górnictwo otrząśnie się 
z marazmu, w którym tkwi od lat?

ANdrzej kArbowNik: – Nie sądzę, 
żeby cała branża była pogrążona w mara-
zmie. Wiele firm funkcjonuje dobrze, a na-

wet bardzo dobrze. Bogdanka radzi sobie 
świetnie. Bardzo dobrze radzą sobie Po-
łudniowy Koncern Węglowy i Jastrzębska 
Spółka Węglowa. Katowicki Holding Wę-
glowy i Kompania Węglowa są w gorszej 
sytuacji, ale nie sadzę, aby te firmy tkwiły 
w marazmie.

Skoro nie jest tak źle, to czemu Domi- X
nik kolorz nawołuje do stworzenia jednej 
wielkiej firmy górniczej, bo to ma być ra-
tunek dla podupadającej branży?

– To spóźnione wołanie pana przewod-
niczącego. Dobrym czasem na powołanie 
jednej firmy górniczej dla przeprowadzenia 
restrukturyzacji były lata dziewięćdziesiąte 
ubiegłego wieku. Powstały nawet projekty 
pod nazwą Polski Węgiel – ja mam w domu 
6 wariantów tego projektu, które powstawały 
w różnych latach. W latach dziewięćdziesią-
tych to miało sens i należało powołać taka 
firmę, aby sterować procesami restruktu-
ryzacji górnictwa. Dziś możemy uznać, że 
restrukturyzacja górnictwa, jako branży, 
została zakończona. To, że niektóre spół-
ki nie dają sobie rady, to już inna historia. 
Uważam, że odgrzewanie pomysłu sprzed 
15 lat nie ma sensu. Zresztą to nie był jakiś 
oryginalny pomysł.  Niemcy, żeby restruk-
turyzować swoje górnictwo powołali dwie 
grupy kapitałowe. My, w latach 1992-1997, 
proponowaliśmy jedną grupę. Teraz nie ma 
racjonalnych przesłanek przemawiających 
za jedną grupa węglową, bo występuje zróż-
nicowane ekonomiczne i własnościowe firm 
górniczych. 

gdyby miał pan zrobić ranking firm gór- X
niczych, jak on by wyglądał? 

– Jeżeli miałby być to ranking na pod-
stawie wyników finansowych za rok ubiegły, 
to sprawa jest jasna. Ten rok z kolei pierw-
szeństwo daje Jastrzębskiej Spółce Węglo-
wej, znakomicie funkcjonuje Bogdanka, 

nieźle radzi sobie Południowy Koncern 
Węglowy. W o wiele gorszej sytuacji jest 
Kompania Węglowa i Katowicki Holding 
Węglowy. Prawdę mówiąc, one wymagają 
restrukturyzacji. Podkreślam, restruktury-
zacji wymagają te dwie spółki, a nie całe 
górnictwo.

niespełna dwa lata temu, kiedy rozma- X
wialiśmy o kompanii węglowej, zgodził 
się pan, że racjonalnym pomysłem na tę 
firmę byłby jej rozbiór – na przykład po-
łączenie różnych grup kopalń z różnymi 
grupami energetycznymi. Sadzi pan, że 
wciąż można to zrobić?

– Przyznaję, że rozważaliśmy taką moż-
liwość. Wtedy także wyraziłem obawy zwią-
zane ewentualną rekcją prezesa KW na taką 
koncepcję. Ta firma nosi miano największej 
w Europie w branży górniczej. Ma olbrzymi 
potencjał. Jednak rzeczywistość pokazuje, że 
KW nie jest w stanie tego potencjału efek-
tywnie wykorzystać. 

proszę, aby zechciał pan odpowiedzieć  X
na to pytanie mniej dyplomatycznie. 

– Myślę, że w obecnej sytuacji należało-
by ten głos wzmocnić. Wskazany byłby roz-
biór Kompanii Węglowej połączony z jakąś 
prywatyzacją części jej majątku. Byłaby to 
właściwa droga. 

Z połączonymi kopalniami knurów –  X
Szczygłowice nie ma problemu, bo prezes 
Jarosław Zagórowski chętnie włączyłby je 
do JSw, a związkowcy pewnie udzieliliby 
mu poparcia w tych staraniach. Jak roz-
dzielić inne kopalnie?

– W Kompanii są kopalnie i grupy ko-
palń, które można śmiało sprywatyzować, 
bo świetnie sobie radzą.  Są też kopalnie, 
które nie trafiłyby ani na giełdę, ani do żad-
nej grupy energetycznej. Ten problem trzeba 
rozwiązać, ale należy liczyć się z kosztami. 
Wydaje mi się, że w obecnym kształcie or-
ganizacyjnym i biznesowym Kompania nie 
ma szans na przeżycie. 

wiceprezes Jacek korski zapewnia, że  X
kompania węglowa udowodni, iż nie jest 
skansenem górniczym. Zamiast centrów 
wydobywczych powstaną cztery kopalnie 
zespolone i będzie coraz lepiej.

– Co może dać zmiana nazwy z „cen-
trum” na „kopalnia zespolona”? Myślę, że 
nic. Pozostanie ta sama dwuszczeblowa 
struktura zarządzania. Rok temu wspólnie ze 
swoim współpracownikiem zaproponowa-
łem stworzenie w KW dziesięciu jednostek 
wydobywczych. Chodziło o to, aby część 
kopalń połączyć, część zostawić jako ko-
palnie pojedyncze.  To zmieniłoby strukturę 
zarządzania na lepszą. Można byłoby się 
zastanowić, co sprzedać, co sprywatyzować, 
a co zlikwidować. Zrobiliśmy ten projekt na 
zamówienie Kompanii Węglowej.

Co stało się z nim? X

– Usłyszałem wiele dobrych opinii i na 
tym koniec. Moim zdaniem szkoda, bo cen-
tra wydobywcze przyniosły więcej złego niż 
dobrego. Zamiana nazwy na „kopalnie ze-
spolone” nic nie zmieni.

Skąd w kw takie przywiązanie do idei  X
centrów wydobywczych?

– Nie wiem. Zarząd KW powinien 
najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie: 
Co jest naszym celem? Wtedy w zasadzie 
automatycznie będzie wiadomo, co z ma-
jątku KW należy zachować, co sprzedać, 
a co zlikwidować. Strukturę organizacyjną 
przedsiębiorstwa ustala się stosownie do wy-
znaczonych celów. Zmiany organizacyjne, 
czy zmiany nazewnictwa robione tylko po to, 
żeby było inaczej, nie mają sensu. Tworzenie 
centrów wydobywczych nie miało sensu, 
a brnięcie w centra pod zmienioną nazwą 
jeszcze pogorszy sytuację. 

katowicki Holding węglowy jest w lep- X
szej sytuacji?

– Koncepcja stworzenia megakopalni 
nie jest zła. Pozwoli to między innymi na 
ograniczenie zatrudnienia na powierzchni. 
Choć sytuacja finansowa Holdingu nie jest 
najlepsza, firma zmierza ku giełdzie i uwa-
żam, że to dobry wybór. Załoga poparła 
w referendum takie rozwiązanie. To także 
dobry sygnał. 

Ze śląskich spółek w najlepszej sytu- X
acji jest Jastrzębska Spółka węglowa. 
Czy ma szansę stać się kołem zamacho-
wym dla gospodarki choćby regionu ja-
strzębskiego? Czy ma szansę stworzyć 
podwaliny pod przedsięwzięcia nieopar-
tego o węgiel? 

– To zależy od strategii, jaką przyjmie 
spółka. Myślę, że nadszedł czas, aby zarząd 
JSW zastanowił się, czym firma powinna 
zajmować się w przyszłości. Pokłady węgla 
koksowego są ograniczone. Kiedyś się skoń-
czą i dobrze byłoby już teraz przygotowywać 
podwaliny pod inną działalność.  

Ma pan jakiś pomysł? X
– Nie chciałbym ad hoc wymyślać 

strategii rozwoju dla JSW. Jednak jestem 

przekonany, że firma powinna widzieć przy-
szłość nie tylko w wydobywaniu węglu. 

Myśli pan, że pęd prezesa Zagórow- X
skiego do zagarnięcia i podporządkowa-
nia JSw jak największej grupy firm ma 
głębszy sens?

– Na razie prezes Zagórowski niczego 
nie zagarnął, no może poza Budrykiem. 

Chce przejąć kombinat koksochemicz- X
ny w Zabrzu i energetykę w regionie ja-
strzębskim, zgrupować pod skrzydłami 
JSw firmy świadczące usługi dla górnic-
twa i koksowni, myśli o chemii. To mało?

– Dla mnie to jakieś przebłyski, które 
mogą zwiastować korzystna zmianę. Kom-
binat zabrzański już dawno powinien być 
włączony do JSW.  Myślę, że urzędnicy mi-
nisterialni zbytnio zwlekają z tą operacją. 
Natomiast o zmianie koncepcji, o jakiejś 
dywersyfikacji działalności spółki, będzie 
można mówić wtedy, gdy firma zacznie in-
westować znaczne sumy w inne przedsię-
wzięcia. Sam zarząd nie zmieni strategii na 
tyle, aby produkcja węgla i koksu była tylko 
jednym z pól działalności spółki. W zmianę 
strategii musi włączyć się właściciel. 

XXX  Czy to oznacza, że państwo skazuje 
JSw na monokulturę biznesową i ograni-
cza jej rozwój?

– Państwowy właściciel nie dba o dobrą 
strategię dla firmy. To najgorszy z możliwych 
właścicieli. Zresztą obecny właściciel pań-
stwowy w odniesieniu do górnictwa węgla 
kamiennego niezbyt dobrze wypełnia swoje 
powinności właścicielskie.

JSw chce w przyszłym roku zadebiuto- X
wać na giełdzie. Do kasy firmy może wpły-
nąć nawet kilka miliardów złotych. Czy te 
pieniądze powinny być zainwestowane 
także w działalność poza górniczą. 

– To kwestia wyboru strategii firmy.

Trzyma pan kciuki za prezesa Zagórow- X
skiego, żeby nie dostał małpiego rozumu, 
jak zobaczy miliardy prawdziwych złotó-
wek na koncie?

– Znam go bardzo dobrze i myślę, że nie 
dostanie małpiego rozumu. Poradził sobie 
w sytuacji kryzysowej, znakomicie radzi so-
bie w tym roku, poradzi sobie z presją nawet 
kilku miliardów złotych na koncie. A tak 
nawiasem mówiąc, uważam, że nawet, jeżeli 
JSW zgarnie z giełdy nie miliardy, a tylko 
miliard, to i tak będzie to sukces.

Łatwiej poradzić sobie z umiarkowanym  X
niedostatkiem niż wielkim bogactwem.

– Bogactwo dotknie go w tym roku. JSW 
może mieć nawet ponad miliard złotych 
czystego zysku. Natomiast cieszyłbym się, 
gdyby część pieniędzy pozyskanych z giełdy 
prezes Zagórowski zainwestował w przed-
sięwzięcia nie związane z górnictwem. 

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki

Nie ma racjonalnych przesłanek przemawiających za jedną grupą węglową.  
Wskazany byłby rozbiór Kompanii Węglowej połączony z jakąś prywatyzacją 

części jej majątku. Byłaby to właściwa droga – mówi 
prof. Andrzej KArbowniK w rozmowie z Nowym Górnikiem

Pomysł spóźniony 
o piętnaście lat

Myślę, że nadszedł czas, 
aby zarząd JSW zastanowił 
się, czym firma powinna 
zajmować się w przyszłości. 
Pokłady węgla koksowego 
są ograniczone. 
Kiedyś się skończą 
i dobrze byłoby już teraz 
przygotowywać 
podwaliny pod inną 
działalność.
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Nowy GórNik: X  orkiestra rozrywko-
wa Happy Big Band przy kwk „Mysłowi-
ce-wesoła” wystąpiła ostatnio w popu-
larnym programie telewizyjnym „Mam 
talent” emitowanym na antenie TVn. To 
jednak nie jedyne medialne doświadcze-
nie orkiestry?

Mirosław kaszu-
ba: w 2006 i 2007 roku 
wystąpiliśmy również 
w „Jaka to melodia?” 
– jako zespoły prezen-
tujące w nieco innej 
muzycznej aranżacji 
fragmenty odgadywa-
nych utworów. Pierwszy 
występ był przy okazji Barbórki, a kolejny 
w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

Jak trafiliście panowie do TVp? X
– To było chyba przy okazji festynu 

w wiśle, czy ustroniu, gdzie graliśmy. ktoś 
z telewizyjnej „Jedynki”, kto nagrywał frag-
menty koncertu, zdobył do nas kontakt i za-
proszono nas do występu w teleturnieju.

Czy przygotowywaliście się jakoś szcze- X
gólnie do występu?

– muzyka była już wcześniej gotowa. 
Było to jednak dość ważne doświadczenie, 
bo dla wielu to był pierwszy taki kontakt 
z telewizją. Przysporzyło nam to sporo 
popularności i być może było to również 
jakimś powodem, że wystąpiliśmy w „mam 
talent”.

Jak z kolei powstał pomysł wzięcia  X
udziału w programie TVn-u?

– Nie wyszedł on z naszej inicjatywy. 
Zadzwonił do nas ktoś z TVN-u i zapytał, 
czy chcielibyśmy wystąpić w eliminacjach do 

tego programu odbywających się na Śląsku. 
Zgodziliśmy się, ale nie doszły one jednak 
do skutku, ponieważ przypadły na dzień 10. 
kwietnia, a co się wtedy wydarzyło, wie chyba 
każdy z nas. Tak sobie wtedy pomyśleliśmy, że 
widocznie tak miało być w związku z naszym 
udziałem – tym bardziej, że ten pomysł nie 
wyszedł od nas. ale za tydzień, dwa tygodnie, 
znowu zatelefonował do nas TVN i ponownie 
zaproponował udział w i etapie, czyli elimi-
nacjach, które miały się odbyć w Teatrze wy-
spiańskiego w katowicach. kompletnie nie 
pasował nam jednak termin tych eliminacji, 
bo mieliśmy na tamten dzień już zaplano-
wany koncert podczas festynu w mieście – 
musieliśmy więc odpuścić. Jednak za kolejne 
dwa tygodnie znowu odebraliśmy telefon od 
stacji, poproszono nas od przesłanie demo ze 
swoimi nagraniami audio i na tej podstawie 
zakwalifikowaliśmy się do kolejnego etapu. 
Ten odbył się już we wrocławiu i w nim wzię-
liśmy udział. Pomyślałem sobie wtedy, że „do 
trzech razy sztuka”, więc warto spróbować.

Czy długo zastanawialiście sie, czy war- X
to się w to angażować?

– Trochę nad tym myśleliśmy. kiedyś 
w „mam talent” występowała już górnicza 
orkiestra, ale oni nie przeszli do drugiego 
etapu.

Jak wyglądały przygotowania do  X
eliminacji?

– Na początku mieliśmy przesłać na-
grania swoich koncertów i na ich podstawie 
zdecydowano, co mamy zagrać, ale jakichś 
szczególnie intensywnych przygotowań nie 
było, bo to był nasz stały repertuar.

Czy trema przy okazji występu była  X
duża?

– Nawet nie. Spędziliśmy tam dużo 
czasu, wyjechaliśmy z mysłowic około 4-5 
nad ranem, żeby być we wrocławiu przed 
godziną 8. No i, jak to przy programach 
telewizyjnych, było dużo stania, czekania 
i przygotowywania się. Po wszystkim prze-
prowadzono z nami wywiad, a w domach 
byliśmy około 22-23.

 „Zakochałam się w perkusiście” – po- X
wiedziała po występie orkiestry Agniesz-
ka Chylińska, jedna z jurorów programu 
– czy od początku planowano, że ten per-
kusista pojedzie do wrocławia?

– Tak, miał jechać od początku, bo od 
początku gra w orkiestrze.

Czy w związku z tym, że program  X
oglądało w telewizji siedem milionów 

widzów, jesteście bardziej rozpoznawal-
ni na mieście?

– Jesteśmy zauważani. Znajomi z całej 
Polski wysyłali nam po programie SmS-y, 
że nas widzieli. a to tylko jedna część, która 
oglądała nas. Prawdopodobnie dużo więcej 
osób słyszało o tym później.

Czy są zamiary kolejnych medialnych  X
występów?

– Powiem pół żartem, że czekamy na 
następne propozycje i telefony. a poważniej 
mówiąc: na razie myślimy o zbliżającej się 
Barbórce i do tego się będziemy przygoto-
wywali. Generalnie chcemy jak najwięcej 
grać i dzięki naszej muzyce również rekla-
mować kopalnię.

Rozmawiał: Paweł KmieciK 

Wywiad z MirosławeM Kaszubą, dyrygentem Orkiestry Dętej 
oraz Orkiestry Rozrywkowej Happy Big Band KWK „Mysłowice-Wesoła”

Gramy, reklamujemy kopalnię
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47 lat – to mniej, niż pół wieku, więcej niż 
liczył sobie tytułowy bohater serialu „Czter-
dziestolatek”, a na pewno dokładnie tyle, ile 
Jastrzębie-Zdrój posiada prawa miejskie. 
obecność górnictwa w mieście ma histo-
rię tak długą (lub krótką – w zależności od 
podejścia), jak istnienie samego miasta. Nie 
byłoby zresztą dzisiejszego Jastrzębia bez 
kopalń. W latach 60., gdy rozpoczynano 
wydobycie węgla w nowoodnalezionych 
złożach tego surowca, miasto liczyło zale-
dwie kilka tysięcy mieszkańców, w okresie 
największej świetności, w 1991 roku, ponad 
104. obecnie prawie 93 tys.

Choć pierwsze dokumenty zawierające 
nazwę „Jastrzębie” pochodzą z XIV wieku, to 
na początku XIX wieku była to wciąż licząca 
zaledwie około 200 mieszkańców osada.  
Wyraźniejszy rozwój miejscowości nastąpił 
w drugiej połowie XIX stulecia, gdy odkry-
to na jej terenie solankę jodowo-bromową 
(właśnie stąd pochodzi drugi człon nazwy 
miasta – Zdrój), a następnie – już w latach 
50. ubiegłego wieku – złoża węgla. Dzięki 
temu wydarzeniu sprzed ponad pół wieku 
rozwój Jastrzębia uległ znacznemu przy-
spieszeniu, na drugą połowę tego stulecia 
przypadła budowa nowych kopalń i rozwój 
budownictwa mieszkaniowego.

Kopalnia w uzdrowisKu

Jastrzębie zmieniło się diametralnie. 
Nagle z miasta uzdrowiskowego stało się  
siedzibą wielkich zakładów przemysło-
wych – tak proces przemian zachodzących 
w mieści wspomina Ryszard Piechoczek, 
rodowity mieszkaniec miasta, wiceprze-
wodniczący Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, 
ludzie z całej Polski zaczęli przyjeżdżać tu 
do pracy, osiedla rosły jak grzyby po desz-
czu. Największy przyrost liczby mieszkań-
ców nastąpił w latach siedemdziesiątych.

Rozwój miasta i zmiany w nim zacho-
dzące najlepiej widać na przykładzie miejsca, 
w którym się dorastało. Jak mówi Ryszard 
Piechoczek, 30-40 lat temu Jastrzębie to było 
miejsce bardziej związane z rolnictwem. 
Były sady, pola, hodowano kury, kaczki, 

owce i świnie. Jak z kolei opowiada Jerzy 
Gruchlik, szef zakładowej straży pożarnej 
przy „Zofiówce”, w miejscu jego osiedla były 
lasy i chodzono tam na grzyby. Była czysta 
woda, łowiło się ryby. Pierwsze bloki, jakie 
powstały, były przy ulicy Śląskiej, to była tzw. 
Średniowieś, mówili na to Pośrednia Wieś. 
Jak byliśmy dziećmi chodziliśmy bawić się 
na teren budowy osiedli.

Przyjechałem z Olsztyna – wspomina 
inny długoletni mieszkaniec miasta, Bogu-
mił Orzoł, przewodniczący Koła Emerytów 
przy ZZG – kiedyś było inaczej, nie było 
tyle bloków, co teraz. Tak szybko budowali 
mieszkania, że czekało się na nie raptem 6 
tygodni. Były tu jeszcze pozostałości uzdro-
wiskowego charakteru miasta. Jak przyjecha-
łem nie było komunikacji miejskiej (powsta-
ła ona w związku ze skokowym przyrostem 

liczby ludności w mieście – z niecałych 9 
tysięcy mieszkańców w 1965 roku do 90 tys. 
w roku 1975; obecnie Międzygminny Zwią-
zek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu 
obsługujący miasto i okoliczne gminy liczy 
ponad 60 linii autobusowych).

Górniczy zdrój

Efektem budowy kopalń w latach 60. 
i 70. ubiegłego wieku, która to budowa spo-
wodowała znaczny przyrost liczby ludności 
miasta, była również zmiana charakteru Ja-
strzębia – z uzdrowiskowego na górniczy. 
I choć zatrudnienie w górnictwo spadło 
znacznie w ostatnich 20. latach (z 40 tysię-
cy jeszcze w 1993 roku do około 10 tysię-
cy obecnie), to i tak – jak podkreśla Jerzy 
Gruchlik – nie ma takiego zakładu, który 
mógłby ewentualnie przejąć obecny ciężar 
zatrudnienia w kopalniach.

W związku z rozwojem miasta, którego 
siłą napędową było górnictwo stało się ono 
również jego częścią. Jastrzębie-Zdrój to 
miasto górników – ciężko znaleźć tu rodzi-
nę, która w żaden sposób nie jest związana 
z górnictwem – twierdzi Ryszard Piecho-
czek i dodaje na potwierdzenie tych słów 
– corocznie 4. grudnia, w Barbórkę, grają 
orkiestry górnicze, odbywają się uroczyste 
akademie, wręczane są odznaczenia i wy-
różnienia. Sposób świętowania Barbórki 
na Śląsku nie zmienił się od lat. Tutaj nie 
dopuszcza się nowoczesności.

W związku z obecnym rozmiarem za-
trudnienia w jastrzębskich kopalniach zna-
czenie najważniejszego górniczego święta 
może wydawać się mniejsze. Barbórka jest 
jednak ważnym górniczym świętem. Nie 
wierzę, żeby zaginęła – mówi Bogumił Orzoł 
i wspomina swój pierwszy taki dzień w Ja-
strzębiu – byłem na 9 rano w kościele na 
Mszy, później był rodzinny obiad i w takim 
gronie spędzało się ten dzień. Jak z kolei 

z uśmiechem wspomina Jerzy Gruchlik – do 
1965 roku byłem ministrantem i przy Bar-
bórce służyłem do Mszy świętej. W Górnym 
Jastrzębiu był bar o nazwie „Lazar” i zawsze 
po Barbórce orkiestra od kościoła szła do 
baru i grali marsza. Tradycją stało się, że jak 
szli, zatrzymywali się pod domem właścicie-
la baru i grali, żeby wyszedł. Ten w końcu 
musiał wyjść do nich i otworzyć bar.

Dzień świętej Barbary nie zawsze był 
jednak radosny. Kilkakrotnie świętowanie 
Barbórki przenoszone było na późniejszy 
okres, ponieważ bezpośrednio przed 4. 
grudnia w wypadkach na kopalni ginęli nasi 
koledzy – mówi Ryszard Piechoczek – zda-
rzało się również tak, że w dzień karczmy 
piwnej, o godzinie 12.00, był wypadek śmier-
telny i cała impreza była odwoływana. Jak 
jednak sam podkreśla idea Barbórki wciąż 
jest obecna wśród górników – co roku tra-
dycyjne bierze się udział we Mszy świętej, 
w trakcie której górnicy dziękują swojej 
patronce za opiekę. A sama Barbórka jest 
hucznie świętowana.

umarłyby z wrażenia

Kiedyś, gdy górnictwo nie było dla 
miasta słowem o szczególnie istotnym 
znaczeniu, charakter Jastrzębia był nie tyl-
ko uzdrowiskowy, ale i częściowo rolniczy. 
Dużo ludzi żyło z rolnictwa. To były tereny 
rolników małorolnych – wspomina Jerzy 
Gruchlik. Zmiany, jakie zaszły przez mi-
nione półwiecze są więc wręcz fundamen-
talne. Osoby obserwujące rozwój miasta 
podkreślają wszechstronność tych zmian: 
w związku ze wzrostem liczby mieszkańców 
Jastrzębia-Zdroju konieczna stała się rozbu-
dowa sieci placówek oświatowych – powsta-
wały nowe szkoły i przedszkola. Zmieniała 
się również infrastruktura drogowa naszego 
miasta, komunikacji, służba zdrowia – mówi 
Ryszard Piechoczek. Powstało wiele osiedli 
mieszkaniowych, kino, basen – wspomina 
natomiast Bogumił Orzoł – jest wiele ro-
dzin, w których ktoś pracuje w kopalni. Ja-
strzębie to górnicze miasto. To moje miasto. 
Tak, jak mieszkałem, tak się ono budowało 
– kończy wypowiedź przewodniczący Koła 
Emerytów.

Bieżąca obserwacja zmian w mieście 
mogła i może zadziwiać – tym bardziej 
więc pod wrażeniem mogą być ci, którzy 
z Jastrzębia niegdyś wyjechali i dawno 
w nim nie byli (choć zdaje się, że w związ-
ku z pewnością zatrudnienia, jakie dawało 
i daje to miasto, zbyt wiele takich osób nie 
ma). Moja śp. babcia z Górnego (Jastrzębie 
Górne, dzielnica miasta – P.K.) zawsze mó-
wiła, że jakby te wszystkie ciocie, których 
już nie ma z nami, obudziły się i zobaczyły, 
jak teraz wygląda Górne, to by z wrażenia 
umarły – wspomina Ryszard Piechoczek. 
Obecne zatrudnienie w kopalniach jest – 
choć nie tylko w Jastrzębiu – zdecydowanie 
mniejsze, niż kilkanaście, kilkadziesiąt lat 
temu, ale wciąż górnictwo ma tutaj bar-
dzo istotne znaczenie. Do ciągłego rozwoju 
miasta (również w dziedzinie górnictwa) 
zachęca jego nazwa – jastrząb to wszakże 
drapieżny ptak. I oby jak najdłużej pozostał 
Zdrój – to znaczy: zdrów.

Paweł KmieciK
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Choć pierwsze dokumenty zawierające nazwę „Jastrzębie” pochodzą z XIV wieku, to na 
początku XIX wieku była to licząca zaledwie około 200 mieszkańców osada.  

W połowie XX wieku odkryto złoża węgla. Wtedy w Jastrzębiu-Zdroju mieszkało 
kilka tysięcy osób. Po 30 latach miasto miało ponad 100 tys. obywateli. 

górniczy Jastrząb

Fontanna przy Zespole Uzdrowiskowym w Jastrzębiu-Zdroju. Stoją przed nią od lewej: Jerzy Gruchlik, 
Ryszard Piechoczek i Bogumił Orzoł

Zespół Uzdrowiskowy w Jastrzębiu Zdroju 30 kwietnia 1993 roku został wpisany do rejestru zabytków.
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T est ciążowy pokazał wynik dodatki. Kolejny raz. O ile poprzednie wyniki Paulina 
zrzuciła na prawdopodobny błąd niewielkiego kawałka plastiku, o tyle, za każdym 
następnym czuła jak robi jej się słabo. Pozbierała wszystkie testy, pudełka i instruk-

cje, zawinęła w nieprzezroczysty worek i wcisnęła do torebki. Jej przyszły mąż nie mógł 
ich znaleźć. Gdy wolnym krokiem szła w stronę łóżka minęła otwartą szafę, na drzwiach 
której wisiała odebrana tego dnia suknia ślubna. Mimo, że do ślubu zostało jeszcze kilka 
miesięcy – wszystko było już gotowe.

Paulina odkąd była mała planowała, jak będzie wyglądać jej wielki dzień. Miała wtedy być 
prawdziwą księżniczką, podziwianą przez wszystkich, w pięknej sukni, z wielkim weselem 
w niemalże królewskich wnętrzach. Gdy przeszło rok temu Bartek, jej wieloletni chłopak 
oświadczył się, od razu zaczęła planowanie. Właściwie – zaczęła je jeszcze wcześniej, ale 
mimo wszystko, ciut wstydziła się przyznać jak długo czekała na te oświadczyny. Z Bartkiem 
byli parą od lat. Chodzili do tego samego liceum, w którym już wtedy byli razem – on był 
pierwszym playboyem szkolnej drużyny koszykarskiej, ona dorabiała jako nastoletnia mo-
delka. Późniejsze ich życie było także pasmem kolejnych sukcesów. Bartek został wziętym 
menedżerem i sprawnie pomnażał pieniądze w firmie ojca, Paulina pracowała w dziale 
mody dużego magazynu dla kobiet. Zawsze nienagannie ubrani, zawsze zadbani, szczupli, 
wysportowani i uśmiechnięci.

Paulina budziła zazdrość wszystkich swoich koleżanek, także tym, że jako jednej z nie-
licznych jej związek od lat trwał nienaruszony przez żadne zdrady czy kłamstwa. Tak się 
przynajmniej wszystkim wydawało…

Paulina nigdy nie planowała skoku w bok, wiedziała, że prawdopodobnie jedna słabość 
spowodowałaby załamanie się całego jej dotychczasowego życia.

Jednak pewnej jesiennej nocy wszystko szło nie po jej myśli. Mieli wspólnie z Bartkiem 
jechać do domu jej ciotki w góry, spędzić romantyczny weekend. Kończyli jednak pracę 
w innych porach i Paulina postanowiła wyjechać wcześniej. Po drodze, w ogromnym 
deszczu złapała pierwszą w życiu gumę, do tego Bartek utknął w firmie, gdzie doszło do 
jakiejś poważnej awarii komputerów, a telefon mechanika, do którego starała się dodzwonić 
milczał. Z pomocą przyjechał przyjaciel Bartka, Filip. Szybko zmienił koło, po czym prze-
moczeni pojechali do domku poczekać na Bartka. Godziny mijały, a narzeczony Pauliny 
dalej był uwieziony w firmie i przejeżdżanie przez zabłocone drogi stawało się coraz mniej 
rozsądne. W tym samym czasie Paulina odkryła, że Filip, zawsze postrzegany przez nią 
jako lekko nienormalny kolega jej chłopaka, który jednak zupełnie nie zwracał jej uwagi, 
zabawiał ją przy następnych lampkach wina kolejnymi opowieściami z licznych podróży. 
Następne wydarzenia tej nocy Paulina pamięta już jak przez mgłę, jednak fakt, że 
obudziła się nago wczepiona w ramiona Filipa nie pozostawiał wątpliwości co do 
finału poprzedniej nocy.

Tuż po południu przyjechał Bartek, a Paulina z Filipem szybko doszli do 
porozumienia, że minioną noc uznają za niebyłą. Teraz jednak, wynik testu 
ciążowego przypomniał jej o niej. Duża ilość stresów, jakie miał Bartek 
w zeszłym miesiącu i to, że przejściowo się niedogadywali, wykluczała go 
z bycia ojcem. Kolejne pomysły kłębiące się w głowie Pauliny doprowadzały 
ją do napadów spazmatycznego płaczu. Postanowiła jednak porozmawiać 
z współwinnym zajść pamiętnej nocy. Filip jednak okazał się takim 
lekkoduchem, za jakiego dziewczyna zawsze go uważała. Na spotkanie 
przyszedł ubrany w podarte jeansy i brudne buty, żuł gumę i oceniał nogi 
kelnerek. Wieści o ciąży też nie za bardzo go zmartwiły – rzucił tylko 
przeciągłe „faaajnie”, po czym wrócił do szturchania widelcem steku. Dla 
Pauliny było oczywiste, że póki co, pozostaje z problemem sama.

Po tygodniu męczarni, jakimi było dla niej rozważanie wszystkich moż-
liwości, jakie jej pozostawały, postanowiła powiedzieć o wszystkim Bartkowi. 
Chłopak wyszedł z domu, trzasnął drzwiami i nie pojawił się przez kolejne 
dni. Jedynym przejawem jego obecności w życiu Pauliny miała być jeszcze 
tylko firma przeprowadzkowa, która pojawiła się po jego rzeczy.

Paulina nie mogła uwierzyć, jak w przeciągu kilku tygodni, jej pięknie 
poukładane życie zmieniło się o 180 stopni. Zmizerniała, zbladła, a gdy 
zdarzyło jej się do firmy przyjść bez makijażu, za to w tym samym stroju 
dwa dni z rzędu, wiedziała, że musi coś zrobić.

Pospiesznie zamieściła w gazecie informację o mieszkaniu do wy-
najęcia, zapakowała większość swoich ubrań do pudełek, a do osobnego 
– pamiątki po Bartku. Wypowiedziała także umowę o pracę i napisała maila 
do przyjaciela z czasów liceum. Z dnia na dzień postanowiła, że jeżeli jej życie zmieniło się 
jej tak nagle, to może uda jej się, jak zawsze dotąd, spaść na cztery łapy.

Paulina pozbierała wszystkie oszczędności, zapakowała rzeczy do samochodu i ruszyła 
szukać szczęścia w nowym mieście. Jej przyjaciel był jednak mocno zdziwiony przyjaz-
dem – od lat nie utrzymywali bliskich kontaktów. Jeszcze bardziej zdziwił się, gdy Paulina 
poinformowała go, że zamierza się zatrzymać w jego własnym mieszkaniu na kilka dni. 
Kilka dni zamieniło się jednak szybko w kilka tygodni, a tygodnie w miesiące. Początkowo, 
doprowadzało go do histerii, jak wyglądał dzień Pauliny – kobieta nie mogła zrezygnować 
z trybu życia, do którego przywykła w stolicy. Powoli jednak jej oszczędności topniały, 
a dziewczyna jakby zdawała się nie rozumieć, że sytuacja, w której tkwią nie może trwać 
wiecznie. Wtedy też nastąpił przełom – Paulina bardzo przejęła się krytyką, zaczęła nie-
zdarnie sprzątać i zamiast zamawiać jedzenie – gotować. Powoli i dość mozolnie uczyła się 
wszystkich tych czynności, które zawsze ktoś za nią wykonywał. Przyjaciel uczył ją gotować 
i piec, razem sprzątali, a codzienne wyjścia do restauracji, do których przywykła, zamienili 
na wspólne kolacje i oglądanie filmów. Tak wyglądało życie aż do porodu, podczas którego 
przyjaciel trzymał ją za rękę, a po którym już nie wyobrażali sobie, żeby kiedykolwiek miało 
się to zmienić. SB

Marginesy

Przyjaciel
W „osiągnięciach” naszych futbolistów 
w ostatnim czasie wszyscy kibice orientu-
ją się wyśmienicie. Mam na myśli naszą re-
prezentację, jak i zespoły klubowe. porażki 
z Kamerunem i australią oraz kosztowna 
wyprawa do ameryki pokazała jeszcze raz 
w jakim miejscu jest polski futbol. szcze-
gólnie musi boleć remis z rezerwową re-
prezentacją Ekwadoru. 

a  tak się składa, że pierwsza repre-
zentacja tego kraju nie ma wiele do 
powiedzenia w rywalizacji z pozo-

stałymi zespołami Ameryki Południowej. 
O wynikach naszych drużyn klubowych 
w europejskiej rywalizacji nie należy nawet 
wspominać. Szkoda nerwów i zdrowia.

Mimo takich „osiągnięć” kibice nadal 
kochają futbol i swoje drużyny. I wierzą, że 
będzie lepiej, że musi być w końcu lepiej. 
Marzenia, marzenia …

Jak na razie wszystkie znaki na ziemi 
i niebie wskazują, że te marzenia pozostaną 
jeszcze długo tylko marzeniami.

Trener Franciszek Smuda uparł się 
w swoim postanowieniu stworzenia przy-
zwoitej reprezentacji. Na razie nie wynika 
z tego nic pozytywnego. Trener szuka bez 
przerwy zawodników, których chciałby wi-
dzieć w swojej drużynie. W kraju nie ma ich 
za wielu. Więc szuka poza granicami kraju 
– gdzie się tylko da.

Kilka miesięcy wstecz pisałem w „Gór-
niku”, pół żartem, pół serio, że należy zapu-
ścić się do krajów, w których w przeszłości 
„buszowali” Polacy. Wspomniałem o Hiszpa-

nii, w której legioniści Kozietulskiego 
mocno namieszali i mogli pozostawić 

swoich potomków. We Włoszech 
powstawały przecież legiony i też 

jakieś ślady po nich mogły po-
zostać. Ba, Turcy przy swo-

ich podbojach brali bran-
ki, z którymi mieli dzieci. 
W Anglii, Francji też sporo 
zadomowiło się Polaków. 
No i jeszcze Niemcy, 
gdzie wyemigrowało wie-

le śląskich rodzin. Nie wiem 
czy Franciszek Smuda czytał 
ten mój felieton. Pewnie nie. 

Niemniej jednak wpadł na taki 
sam pomysł i zaczął go realizo-

wać. No i znalazł m.in. Obra-
niaka we Francji, Boenischa 

w Niemczech. I szuka na-
dal. Na jego liście jest kilka 
innych nazwisk zawodni-
ków, którzy maja polskie 
korzenie. Może w końcu 

coś „wyszpera” z korzyścią 
dla naszej reprezentacji. Osobi-

ście jednak nie wierzę w sukces tych poszu-
kiwań. W dodatku większość tych zawod-
ników prezentuje przeciętne umiejętności 
i nie są silnymi punktami swoich drużyn 
klubowych. W tej chwili można pokusić się 
o takie stwierdzenie. Na EURO 2012 zbudu-
jemy stadiony i poprawimy infrastrukturę, 
ale nie będziemy mieć reprezentacji, która 
potrafi wygrać turniejowy mecz.

Reprezentacyjną drużynę winno się 
tworzyć w oparciu o zawodników grających 
w naszej ekstraklasie. Z zawodników najlep-
szych i dobrze wyszkolonych. Tymczasem 
w naszej ekstraklasie ze świeczką można 
szukać takich zawodników. No i ma problem 
Franciszek Smuda. Po prostu w klubach 
szkolenie zawodników kulało w latach dzie-
więćdziesiątych i nadal kuleje, najoględniej 

mówiąc. Dlatego słowa Jerzego Engela, że 
polska myśl szkoleniowa należy do przo-
dujących na naszym kontynencie należy 
potraktować jako kiepski żart. Nasze zespoły 
młodzieżowe, a więc przyszłość polskiego 
futbolu, od ładnych paru lat zbierają lanie od 
swoich rówieśników z innych krajów.

Czy podejmuje się jakieś konkretne 
działania w sferze szkolenia zawodników? 
Niewiele i to bez widocznych efektów. Dzia-
łaczom klubowym, przy biernej postawie 
decydentów z PZPN, lepiej opłaca się spro-
wadzać zagranicznych zawodników „słabego 
sorta”.  Na naradach futbolowych mówi się 
wiele, ale o szkoleniu chyba najmniej. Dzia-
łacze, głównie klubowi, zainteresowani są 
czym innym.

Ostatnio coraz głośniej mówi się o po-
większeniu ekstraklasy do 18 zespołów. Skąd 
taki pomysł. Wszystko wiąże się z pieniędz-
mi. Chodzi m.in. o transmisje telewizyjne, za 
które kluby otrzymują pieniądze. Więcej bę-
dzie meczów, to w kasach klubowych znaj-
dzie się więcej pieniędzy. Są i tacy, którzy 
chcą by mecze w ekstraklasie rozgrywane 
były od piątku do poniedziałku. 

Zwolennicy powiększenia twierdzą, że 
większa liczba meczów podniesie poziom 
sportowy ligi! To ostatnie stwierdzenie może 
wywołać tylko śmiech. Prezes Górnika Za-
brze, zwolennik powiększenia ekstraklasy, 
mówi „Jesteśmy  dużym, 40-milionowym 
krajem, więc nie możemy serwować futbolu 
na wysokim poziomie w 12 czy 16 ośrod-
kach”. Po takiej wypowiedzi nasuwa się re-
fleksja – jaki to wysoki poziom prezentują 
polskie zespoły klubowe. 

Należy w tym miejscu zadać jedno za-
sadnicze pytanie. Kto ma ten poziom pod-
nosić? Jacy zawodnicy? Czy ci, którzy biegają 
obecnie po boiskach ligowych i kopia piłkę? 
Z kolei prezes Zagłębia Lubin stwierdził 
jednoznacznie, że jeśli powiększymy ligę, 
poziom raczej nie pójdzie w górę. I ma ra-
cję. W podobnym tonie wypowiedział się 
prezes Wisły Kraków. Na dzisiaj za mało 
mamy dobrych piłkarzy, którzy mogą grać 
w ekstraklasie i gwarantować dobry poziom. 
Natomiast należy ostro wziąć się za szkole-
nie, by dopracować się większej liczby za-
wodników. Więcej meczów, to mniej czasu 
na klubowe szkolenie.

Wśród przedstawicieli klubów zdania są 
podzielone w sprawie powiększenia ekstra-
klasy. Osobiście zgadzam się z tymi, którzy 
mówią, że nie ma sensu rozszerzania składu 
ekstraklasy do 18 drużyn. Na futbolową ry-
walizację nie można spoglądać tylko przez 
pryzmat pieniędzy otrzymywanych za trans-
misje telewizyjne czy inne ogłoszenia pro-
mocyjno-reklamowe. Drużyna, która będzie 
grała coraz lepiej i odnosiła zwycięstwa na 
europejskiej arenie, niemal automatycznie 
będzie w lepszej sytuacji finansowej od in-
nych zespołów.

Powiększenie ekstraklasy na pewno nie 
podniesie poziomu sportowego. To zależy 
przede wszystkim od zawodników dobrze 
wyszkolonych, którzy swój zawód piłka-
rza, nieźle opłacanego, traktują poważnie. 
No i oczywiście od trenerów, którzy winni 
przyłożyć się do pracy szkoleniowej.

Co na to PZPN? Prezes Grzegorz Lato 
powiedział, że bez zgody PZPN ekstrakla-
sa nie ma szans na żadną reformę. I dodał 
jeszcze, że nie wyobraża sobie powiększenia 
ekstraklasy. Taka reforma w obecnej sytuacji 
nie przyczyni się do podniesienia poziomu 
naszego futbolu. No i ma rację prezes.

Henryk Marzec

Na prostej i zakrętach

liczniejsza ekstraklasa
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Bukareszt i Sofia 
zamykają 
emisję  
stolice  
państw UE

24 października br. Poczta Polska wpro-
wadziła do obiegu  dwa ostatnie znaczki 
emisji „Stolice państw Unii Europejskiej”. 
Tak więc kolekcjonerzy mają już w swo-
ich zbiorach komplet znaczków, a także 
kopert i datowników FDC wszystkich 27 
stolic państw członkowskich europejskiej 
Wspólnoty.

Emisję tego tematu zamykają znaczki 
prezentujące stolice Bułgarii i Rumunii. Na 
pierwszym z nich o  wartości 1,95 zł  po-
mieszczono  cerkiew Aleksandra Newskiego 
w Sofii; na drugim znaczku o wartości 3 
zł – Ateneum Rumuńskie w Bukareszcie. 
Znaczki wydrukowano techniką offsetową 
na papierze fluorescencyjnym, w nakładach 
po 50 tysięcy sztuk każdego. Autorką pro-
jektów znaczków, kopert i datownika FDC 
jest Magdalena Błażków.

Światowy 
Dzień 
poczty

9 października 2010 r. obchodzony był 
tradycyjnie jako Światowy Dzień Poczty.  
Poczta Polska upamiętniła to wydarzenie 
emisją okolicznościowego znaczek o war-
tości 1,95 zł, na którym przedstawiono pi-
ramidę z... listonoszy.

Autorem projektu znaczka wydane-
go w nakładzie 1 miliona sztuk,  okolicz-
nościowego datownika (w formie kartki 
z kalendarza) stosowanego w Urzędzie 
Pocztowym Warszawa 1 a także koperty 

FDC z sylwetką listonosza zmierzającego 
z  przesyłką do adresata, jest art. plastyk  
Maciej Jędrusik.

Muzeum 
Sztuki 
w Łodzi

Przykładem wykorzystania zabytko-
wych budynków poprzemysłowej Łodzi jest 
obiekt XIX-wiecznej tkalni Izraela Poznań-
skiego – dziś siedziba Muzeum Sztuki. Na 
powierzchni ponad 3 tys. metrów kwadra-
towych, na trzech piętrach budynku, zgro-
madzono imponująca, jedną z najbogatszych 
w Europie kolekcję sztuki XIX i XX w.

Placówce tej poświęcona jest  wydana 
przez Pocztę Polską  kartka. Nadrukowany 
na niej  znaczek wartości 1,55 zł ilustruje 
historyczna tkalnia. Na jej stronie adreso-
wej pomieszczono także eksponowane w tej 
placówce  prace dwóch związanych z Łodzią 
wybitnych przedstawicieli polskiej awangar-
dy: Władysława Strzemińskiego i Henryka 
Stażewskiego. Kartkę, zaprojektowaną przez 
art. plastyk J. Czerwińską-Jędrych wydru-
kowano w nakładzie 35 tys. sztuk. 
 ZB

Nowości filatelistyczne

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
21. października doszło do kolejne-
go w tym roku wypadku w kopalni 
rydułtowy – anna w rydułtowach. 
Czterej górnicy, po silnym wstrząsie, zostali 
uwięzieni ponad tysiąc metrów pod ziemią. 
Jeden z nich nie żyje. Pod ziemią znajdo-
wało się czterech górników. Około godziny 
3.00 ratownicy wydobyli pierwszego z nich, 
później drugiego. Trzeci został wydobyty 
nad ranem. Ostatni górnik, do którego udało 
się dotrzeć po 7 rano – nie żyje. Miał żonę 
i troje dzieci.  To kolejny w tym roku wypadek 
w kopalni Rydułtowy-Anna – 24 marca miało 
tam miejsce tąpnięcie, po którym pod ziemią 
uwięzionych zostało siedmiu górników, jeden 
z mężczyzn nie przeżył. Z kolei 5 sierpnia 
42-letniego mężczyznę przygniótł ważący 
tonę element przenośnika, górnik zginął.

grupa polskich archeologów, która 
pracowała na terenie katastrofy sa-
molotu prezydenckiego tu-154 w smo-
leńsku, zakończyła badania. Archeolo-
dzy odnaleźli ponad 5 tysięcy przedmiotów 
związanych z wypadkiem, w tym najpraw-
dopodobniej szczątki ofiar oraz ich rzeczy 
osobiste. Protokół z prac liczy ponad 100 
kart. W protokole znajduje się lista wszyst-
kich przedmiotów, które zostały ujawnione 
podczas prac ekspedycji.

do 312 wzrosła liczba ofiar klęsk ży-
wiołowych, które nawiedziły indone-
zję w ciągu ostatnich dni. Co najmniej 
282 zabitych i ponad 400 zaginionych to 
rezultat wywołanego trzęsieniem ziemi tsu-
nami, do którego doszło u zachodnich wy-
brzeży Sumatry. Kolejnych 30 osób zginęło 
we wtorek w wyniku wybuchu wulkanu Me-
rapi w środkowej części indonezyjskiej wy-
spy Jawa. Około 60 osób trafiło do szpitala 
z poparzeniami i problemami oddechowymi. 
W ciągu dwóch dni Indonezję nawiedziły aż 
trzy potężne klęski żywiołowe – trzęsienie 
ziemi, tsunami i wybuch wulkanu.

epidemia cholery grozi ponad miliono-
wi osób, które od styczniowego trzęsienia 
ziemi koczują na gruzach stolicy Haiti Port-
au-Prince. Od styczniowego trzęsienia ziemi, 
w którym zginęło 250 tysięcy ludzi, ponad 
milion ocalonych koczuje w prymitywnych 
namiotach. Cholera zabiła dotychczas blisko 
260 osób.

długo działające analogi insulino-
we oraz leki stosowane w chorobie 
afektywnej dwubiegunowej znalazły 
się na nowej liście leków refundowanych – 
poinformował wiceminister zdrowia Marek 
Twardowski. Na liście refundacyjnej znala-
zły się również opatrunki stosowane przy 
przewlekłych schorzeniach skórnych.
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Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Ratownictwo”.
Nagrodę wylosował arkadiusz wojdowski z knurowa. Gratulujemy!
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Nowy GórNik: X  gdzie zdobywał pan wie-
dzę o górniczych rynkach wschodnich?

Jacek czerwoNka: Tam na miejscu, 
w pracy. Przez 5 lat i 3 miesiące, w latach 1987-
92, pracowałem w Kazachstanie, w Karagandzie. 
Reprezentowałem tam PEiI Kopex, firmę, która 
wyposażała tamtejsze kopalnie jeszcze w cza-
sach istnienia ZSRR. Wtedy, na podstawie kon-
traktu międzynarodowego, Polska dostarczała 
kazachskim kopalniom zmechanizowane kom-
pleksy ścianowe. Korzystaliśmy między innymi 
z maszyn i urządzeń Ryfamy Famuru,Glinika, 
Piomy i innych, a łańcuchy były oczywiście 
z Fasingu. W kazachskich kopalniach czułem 
się tak, jakbym pracował w polskiej kopalni, 
bo najważniejsze urządzenia były produkcji 
polskiej.

kopalnie w krajach dawnego ZSrr są po- X
noć zacofane technicznie, ekonomia nie ma 
tam większego znaczenia a filozofia funkcjo-
nowania górnictwa nie zmieniła się od cza-
sów komunizmu. rzeczywiście jest tak źle 
i egzotycznie?

– To mit, który może jeszcze funkcjonuje 
wśród osób, które nie mają nic wspólnego z gór-
nictwem. Proszę pamiętać, że mniej więcej do 
połowy lat 70. ubiegłego wieku polskie górnic-
two korzystało na przykład z urządzeń i maszyn 
górniczych produkowanych w krajach ZSRR. 
Nasze fabryki dopiero na początku lat 80 na 
tyle opanowały technologię, że zaczęliśmy eksportować na 
Wschód nasze maszyny i urządzenia. I wtedy, rzeczywiście, 
były to produkty z wyższej półki światowej. Zarówno 30 lat 
temu, jak i teraz w najważniejszych zagłębiach węglowych 
stawiano na rozwój techniki. Nie ma dużej różnicy tech-
nologicznej między górnictwem polskim a górnictwem 
w Euroazji należącej kiedyś do ZSRR.

pięcioletnie doświadczenie w kopalniach w kazach- X
stanie ułatwia panu kontakty handlowe?

– Łatwiej dotrzeć mi do ludzi, to nie podlega dyskusji. 
Natomiast przez ostatnich kilkanaście lat polskie firmy 
traciły tamtejszy rynek. Polityka, kłopoty gospodarcze, 
transformacja polityczna, ekonomiczna a przede wszystkim 
rozpad ZSRR poprzecinały wieloletnie kontakty. Kiedyś 
w przenośnikach zgrzebłowych dostarczanych przez Ryfa-
mę i kombajnach ścianowych dostarczanych przez Famur 
do tamtejszych kopalń pracowały fasingowskie łańcuchy 
o średnicy 24 i 26 mm. Teoretycznie powinniśmy być 
znani, ale w praktyce nikt z odbiorców nie interesował 
się, kto wyprodukował łańcuch. Ich interesowało całe 
urządzenie. Dlatego musimy zdobywać rynek od nowa. 
Kazachstan stanowi istotny obszar naszego zaintereso-
wania, ale dopiero przygotowujemy się do ponownego 
wejścia na tamtejszy rynek.

Skoro macie za sobą lata współpracy,  X
nie jest to chyba niemożliwe?

– Kazachskie górnictwo bardzo się zmie-
niło w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Kopal-
nie węgla koksowego przejął koncern Mittal. 
Zwykle jest tak, że właściciel ma swoją politykę 
zaopatrzeniową i my musimy się w tę politykę 
wpasować.

Co to znaczy wpasować się? X
– Trzeba dużo wiedzieć o kopalniach, o ich 

specyfice, warunkach geologiczno-górniczych 
i rozwiązaniach technicznych. Bez tej wiedzy 
trudno zacząć poważną rozmowę o dostawach. 
Jakość produktu jest jednym z ważnych argu-
mentów, ale to nie wszystko. Jeżeli ten pro-
dukt chce sprzedać laik, to chcę poinformować, 
że inżynierzy kazachscy nie chcą rozmawiać 
z laikami. Tak samo nie chcą z laikami rozma-
wiać ci, którzy zarządzają firmami górniczymi 
i decydują o kontraktach. Tak zwana smykałka 
handlowca to zbyt mało, żeby tam coś sprzedać. 
To, o czym mówię w przypadku Kazachstanu, 
jest powszechną zasadą na wszystkich rynkach 
wschodnich. 

ich przywiązanie do perfekcji technicz- X
nej wynika z tego, ze sami są perfekcyjni?

– Nie. Te kraje po etapie restrukturyza-
cji teraz rozwijają swoje górnictwo, budują 
i rozbudowują kopalnie, planują zwiększenie 

wydobycia i będą zaopatrywać się w maszyny i urządzenia, 
które odpowiadają ich wymaganiom. Chcą być obsługi-
wani przez profesjonalistów. My im oferujemy zarówno 
profesjonalną grupę handlowców jak i profesjonalny do-
bór łańcucha do konkretnych warunków panujących nie 
tylko w konkretnej kopalni, ale także w konkretnej ścianie 
i w konkretnym chodniku. Tym bijemy naszą konkurencję 
i to jest nasz atut. 

Jest pan bardziej handlowcem czy bardziej fachow- X
cem górnictwa?

– Szlify zdobywałem w Karagandzie. Byłem wtedy po 
trosze handlowcem, po trosze inżynierem w pełnym tego 
słowa znaczeniu. Odpowiadałem za montaż, obsługę i serwis 
dostarczanych urządzeń. Tak było przez 5 lat i trzy miesiące. 
Kiedy wróciłem do Polski, do centrali Kopexu, zajmowałem 
się handlem z tamtymi kopalniami. 

kiedy zaczyna pan rozmowy handlowe, zaczyna pan  X
od części biznesowej czy od części technicznej?

– Zależy, kto jest moim partnerem. W bardzo krótkim 
czasie można zorientować się, kto siadł do rozmów.

Dobrze pan poznał górnictwo krajów dawnego związ- X
ku radzieckiego?

– Ciągle poznaję, chociaż warunki geologiczno-górnicze 
w kopalniach ukraińskich, rosyjskich czy kazachskich są 
podobne do warunków panujących w polskich kopalniach. 
Nawet mentalność menedżerów górniczych jest podobna.

To znaczy? X
– Na przykład nieufność do nowinek.

Co pozwala przełamać tę nieufność? X
– Na przykład znajomość żargonu technicznego. W róż-

nych krajach dawnego Związku Radzieckiego obowiązuje 
różny żargon. Nawet różne zagłębia w tym samym kraju 
mają swój żargon.

gdzie pan nauczył się tego żargonu? X
– Język fachowców w Karagandzie poznałem, gdy pra-

cowałem tam przez 5 lat. W innych krajach i w innych za-
głębiach uczyłem się lokalnego żargonu w czasie wizyt pod 
ziemią. Zawsze staram się zjechać na dół, zobaczyć rzeczy-
wiste warunki pracy, porozmawiać ze zwykłymi górnikami. 
Myślę, że mogę tu zdradzić pewną tajemnicę – w czasie 
takich wizyt często występuję w roli doradcy. Górnicy na 
Wschodzie lubią radzić się, lubią wspólnie rozwiązywać 
problemy, lubią obcokrajowców, którzy potrafią nie tylko 
w ich języku, ale także w ich żargonie porozmawiać na 
tematy fachowe.

Jest to istotniejsze od np. sztuki biesiadowania? X
– Sztuka biesiadowania w tamtych krajach jest naprawdę 

wielkim wyzwaniem. W potocznej opinii Polaków panuje mit 
upijających się ludzi wschodu. Nic podobnego. Na przykład 
sam toast jest wielką sztuką. Zaczyna się od jakiejś historii 
albo anegdoty. Kończy się na poincie. Pije się pod tę pointę. 
W Kazachstanie zaś to jeszcze wyższa szkoła jazdy. Każda 
biesiada ma swojego gospodarza stołu. Od niego zależy, 
kto i w jakiej kolejności wznosi toasty, co dzieje się w czasie 
biesiady on też na przykład wydaje zgodę na odejście od 
stołu na przykład do toalety. Ostatnimi laty coraz częściej 
odchodzi się od tej tradycji. 

Za co można wznosić toasty? X
– Za wszystko, nawet za kobietę, której jeszcze nie zna-

my. Natomiast nie można mruknąć „na zdrowie” i wychylić 
kieliszek. Mistrzowie potrafią mówić kwadrans a nawet 20 
minut. Są to poematy biesiadne.

Usłyszy pan wkrótce poemat biesiadny na cześć Fasin- X
gu, polskiej firmy powracającej na kazachski rynek?

– Bardzo chciałbym usłyszeć. Od mniej więcej roku 
wkładamy wiele pracy, aby taki poemat usłyszeć i aby zre-
wanżować się poematem na cześć naszych kontrahentów.

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki

Jacek Czer wonka jest absolwentem Wydzia ł Maszyn  `
Górniczych i Hutniczych Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie.

rozmowa z Jackiem czerwoNką, kierownikiem działu eksportu na rynki wschodnie w Fasing SA

wstęp tylko 
dla profesjonalistów 

Język 
fachowców 
w Karagandzie 
poznałem, 
gdy 
pracowałem 
tam przez 
5 lat.
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