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Muzyka pomaga
w życiu
Delikatne dłonie i szczupłe, długie palce z łatwością
zmuszają do posłuszeństwa
masywną suwnicę i delikatny
klarnet.
 

Miłość,
pokój i szczęście
niech będą z Wami
w Święta Bożego Narodzenia
i przez cały nowy rok
Redakcja
„Nowego Górnika”

Czas na refleksję
W Akademii Bezpiecznej Pracy wolą uczyć górników niż
karać ich rodziny
 -

Bezpieczny
oddział
Świetnie pracowali
w wyjątkowej ścianie
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Prosto z Sejmu

Nie zasypujcie kopalń
Katowicki Holding Węglowy nie będzie wydobywał węgla ze złoża Brzezinka-2 po dawnej kopalni
Niwka-Modrzejów. Informuje o tym obwieszczenie
o decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zawieszającej postępowanie o wydanie decyzji
środowiskowej dotyczącej złoża Brzezinka-2.

D

ecyzja została zawieszona na czas do trzech
lat. KHW ma przeprowadzić negocjacje z samorządami na temat lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego. Pewnie to nic nie
da, bo samorządy Jaworzna i Mysłowic są przeciwne
sięganiu po złoża byłej kopalni Niwka-Modrzejów.
Przypadek KHW jest kolejnym dowodem na to,
że górnictwo stało się wrogiem dla samorządowców. Panuje moda na sekowanie branży górniczej.
Byłbym w stanie to zrozumieć, gdyby samorządy
proponowały jakąś alternatywę, gdyby promowały
tworzenie miejsc pracy w innych gałęziach przemysłu i współfinansowały projekty gospodarcze,
dzięki którym rozwijałby się przemysł inny niż górnictwo. Tak się nie dzieje. Opór samorządowców
doprowadził do tego, że około 110 milionów ton
zasobów operatywnych może się zmarnować. Nie
powstanie także elektrownia o mocy 850 megawatów,
którą KHW chciał budować z jednym z koncernów
energetycznych.
Choć decyzja została zawieszona na 3 lata, można spodziewać się, że plany KHW zostały ostatecznie
przekreślone, bo wątpię, aby samorządy ustąpiły.
Przypadek KHW nie jest jedynym przypadkiem,
który pokazuje jak bardzo jesteśmy znienawidzeni.

Tadeusz
Motowidło
poseł RP

Górnictwo stało
się wrogiem dla
samorządowców.

Podobne problemy ma Jastrzębska Spółka Węglowa.
Chociaż dzięki górnictwu cały region wzbogacił się,
samorządowcy najchętniej zasypaliby kopalnie, bo
ponoć tego od nich oczekują wyborcy. Przypadek
JSW jest szczególnie ciekawy. W promieniu kilkudziesięciu kilometrów nie ma równie solidnego pracodawcy. Władze regionu nie mają żadnego pomysłu
na rozwój gospodarczy. A jednak spółka nie jest mile
widziana. Jak do tej pory wyjątkiem jest samorząd
Jastrzębia-Zdroju. Ciekawy jestem, na jak długo wystarczy życzliwości.
Zastanawiam się nad tym, bo coraz dobitniej
mówi się o wejściu spółki na giełdę. Firma rozrasta
się, inwestuje w nowe przedsięwzięcia, tak planuje
rozwój, aby utrzymywać się nie tylko z wydobycia
węgla. Żeby osiągnąć zamierzone cele, potrzebna jest między innymi przychylność samorządów.
Przecież nikt inny, jak tylko mieszkańcy gmin sąsiadujących z JSW będą korzystać na jej rozwoju.
Chodzi o miejsca pracy. Chodzi także o to, że przed
naszą spółką stoi niepowtarzalna szansa – możemy
wybić się na niezależność. Jeżeli uda się, skorzystają
na tym wszyscy. Po ostatnich wyborach nowe składy
samorządowców jeszcze nie ochłonęły po sukcesie,
dlatego trudno oczekiwać jakichś przemyślanych
decyzji.
Myślę, że wkrótce ten czas nadejdzie. Byłoby
dobrze, gdyby wkrótce zaczęto zastanawiać się, jak
dobrze wykorzystać sukces JSW. Tego życzę sobie,
wszystkim pracownikom JSW SA i mieszkańcom
regionu. Wesołych Świąt, szczęśliwego Nowego
Roku.

Kij w mrowisko

B

rudziński wyłgał się, mówiąc że obraża premiera i zaczął mówić coś o świętym i moralnym
prawie do takiej oceny premiera. Brudziński
ma szczęście, że stracił zdolność honorową po takiej wypowiedzi, bo w przeciwnym wypadku miałby twarz w pręgach po kolejnych razach zadanych
szpicrutą.
Nie ukrywam, poruszyła mnie wypowiedź Brudzińskiego. W programie Moniki Olejnik „Kropka
nad i” powiedział: „Tusk jest dziadowskim premierem, dlatego państwo polskie jest zarządzane dziadowsko. Obrażam Donalda Tuska z pełną świadomością. Donald Tusk ponosi moralną i polityczną
odpowiedzialność za tragedię z 10 kwietnia. Nie ma
słów obrony dla Donalda Tuska i to jest moje święte
i moralne prawo do oceny Donalda Tuska”.
Chciałbym podkreślić, że Joachim Brudziński,
na wyrost zwany politykiem, jest posłem, któremu
„dziadowsko zarządzane” państwo płaci niezłą dietę.

G dy nadejdą Święta

niech nadzieja i radość zastukają
do Waszych drzwi,

henryk
siedlaczek
poseł RP

Żenujący
jest poziom
intelektualny
J. Brudzińskiego

redaktor Nowego Górnika

Czy ktoś
widział pieniądze

K

ompania Węglowa sprzedała kopalnię Silesia.
Nie wierzyłem, że ktokolwiek kupi tę kopalnię.
Podśmiewywałem się z wiceprezesa Jacka Korskiego
i jego wieloletnich prób sprzedaży Silesii. Mało, że
wiceprezes sprzedał kopalnię, to jeszcze będzie miał
okazję zatańczyć przed resztą zarządu. Obiecywał
to kilka razy w publicznych wypowiedziach. Z
nieoficjalnych źródeł wiadomo, że w prywatnych
rozmowach ocierał się o groźby karalne. Zapowiadał
bowiem, że zatańczy w czerwonych stringach. W
dodatku chciał śpiewać. Nie zgodził się, aby ktokolwiek
spoza zarządu KW obserwował to wydarzenie z
pogranicza sztuki i biznesu. Szkoda. Dla takich chwil
warto być członkiem zarządu KW. Jak ja państwu
zazdroszczę.

M

ój frywolny ton nie zmienia faktu, że sprzedaż
Silesii jest sukcesem, który trudno oszacować.
Dosłownie trudno oszacować, bo kwota jaką zapłaciło
Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” została utajniona.
To wielki błąd. Bez tej informacji cała operacja nabiera
posmaku tajemniczości. Równie tajemniczo wygląda
łańcuszek firm zaangażowanych w kupno Sielesii.
Kopalnię kupiło przedsiębiorstwo, które powstało na
potrzeby tej transakcji. Właścicielem przedsiębiorstwa
jest czeski koncern EPH, w którym decydujący głos ma
czeski miliarder Peter Kelner.

N

ie potrafię zrozumieć, czemu zarząd Kompanii
Węglowej zgodził się na utajnienie kwoty, za jaką
sprzedał Silesię. To pierwszy przypadek sprzedaży
części pojedynczej kopalni w powojennej historii
Polski. Otoczka tajemniczości dusi blask sukcesu.

Żenujący Brudziński
Joachim Brudziński, jeden z liderów PiS zapewnił, że
obraża Donalda Tuska z pełną świadomością. Stwierdził, że Tusk jest dziadowskim premierem. Bardzo
ważna osoba w PiS, na wyrost zwana politykiem,
skorzystała z okazji, żeby obrazić Polaków.

Komentuje
Sławomir Starzyński

To nie jest dziadowska dieta. Dziadowski premier
i jego rząd pilnują, żeby Brudziński, na wyrost zwany
politykiem, korzystał z wszystkich przywilejów, jakie
daje mu mandat poselski. Niestety, Brudzińskiemu
uderzyła do głowy woda sodowa. Uznał, że zamiast
działać na rzecz Polski i Polaków, może Polskę i jej
obywateli obrażać.
Joachim Brudziński powinien jak najszybciej
zamówić wizytówkę z informacją, że jest przedstawicielem władzy ustawodawczej dziadowskiego pańska,
odwala dziadowską robotę i prosi, aby traktować go
dokładnie tak, jak on traktuje państwo.
Kiedy myślę o wypowiedzi Brudzińskiego, przypomina mi się sytuacja sprzed wielu miesięcy. Wtedy
szlag mnie trafiał po wypowiedzi Mirosława Drzewieckiego, który stwierdził że „Polska to dziki kraj”.
Słowa Drzewieckiego skomentował nawet śp. prezydent Lech Kaczyński: „Nie może być tak, że ktoś,
kto zajmował wysoką pozycję, mówi o ojczyźnie, że
to kraj dziki. To nie Polska jest dzika, tylko niektórzy
ludzie, którzy doszli do wpływów”.
Żenujący jest poziom intelektualny J. Brudzińskiego, skoro nie wyciągnął z tej wypowiedzi prezydenta morału dla siebie. Brudziński stał się równie
żenujący.

a Nowy Rok przyniesie radość i szczęście
każdego dnia
Zenon Dąbrowski

Ś

ladów sukcesu można doszukać się w oficjalnych
informacjach. Warunkową umowę sprzedaży
majątku Ruchu II Silesia, będącego formalnie częścią
kopalni „Brzeszcze--Silesia”, podpisano w czerwcu br.

P

rzed ostatecznym przejęciem kopalni, PG „Silesia”
zawarło umowę społeczną z wszystkimi pięcioma
organizacjami związków zawodowych działającymi
w zakładzie. Gwarantuje ona każdemu z 738
dotychczasowych pracowników kopalni kontynuację
dotychczasowej umowy o pracę oraz uposażenie
na obecnym poziomie. Złoża węgla kamiennego,
zalegające do głębokości 1000 m w zbytej przez
Kompanię Węglową części kopalni „Brzeszcze-Silesia”,
zostały oszacowane na około 100 mln t. Roczne
wydobycie kształtuje się na poziomie 200 tys. t. Czeski
inwestor chce je zwiększyć do 3 mln t. Wszystko pięknie,
ale ile ten czeski inwestor zapłacił? Czy ktoś widział
pieniądze?

K

iedy do ciągu tajemnic doda się jeszcze zamknięty
występ Jacka Korskiego, trudno oprzeć się
wrażeniu, że została zaprzepaszczona wielka szansa na
pokazanie, jak można przeprowadzić dobrą transakcję.
Ze zdumieniem wczytuje się w informację, która brzmi
niej więcej tak: „Ruch II Silesia kopalni Brzeszcze-Silesia ma już nowego właściciela. W ambasadzie
Republiki Czeskiej w Warszawie doszło do podpisania
umowy rozporządzającej pomiędzy Kompanią
Węglową a Przedsiębiorstwem Górniczym „Silesia”,
należącym do czeskiej grupy kapitałowej Energeticky
a Prumyslovy Holding. Tym samym zakończyły się
trwające od ponad trzech lat starania o sprzedaż
kopalni, która w ostatnim czasie przynosiła straty”.
Czytam i zastanawiam się, kto sprzedał, kto kupił, kto
zapłacił i kto wziął pieniądze. O co tu chodzi?
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W pierwsze grudniowe popołudnie
w hali sportowej w Szczygłowicach rozpoczęto obchody Dnia Górnika. Blisko 400
osób spotkało się przy kuflu piwa, aby wesołą zabawą podsumować swoje dokonania
i górnicze trudy 2010 roku. Impreza trwała
do późnego wieczora.

Karczma piwna została zorganizowana przez trzy związki zawodowe działające w KWK „Knurów-Szczygłowice” ruch
Szczygłowice: NSZZ „Solidarność”, ZZ Kadra i ZZG w Polsce.

zzg szczygłowice

Szczygłowice przy piwie
Krzysztof Kozubowski

Związek Zawodowy Górników JSW SAZofiówka zorganizował pierwszą Karczmę
Piwną.
Spotkało się około 400 górników.
– Jestem przekonany, że wszyscy bawili
się wyśmienicie. Jednym z gości specjalnych
był Jan Guz, przewodniczący OPZZ. Stwierdził, że pierwszy raz w życiu pił piwo w tak
doborowym towarzystwie – powiedział
Paweł Kołodziej.
Przewodniczący Guz ze zdumieniem
patrzył na kilkuset górników, którzy bawili
się przez kilka godzin.
l

nowy górnik

Karczma Piwna zofiówki
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a k t u a l n o ś c i
Delikatne dłonie i szczupłe, długie palce z łatwością zmuszają do posłuszeństwa masywną suwnicę i delikatny
klarnet. Ciężka maszyna i precyzyjny instrument nawet na moment nie wymkną się spod ich kontroli.

Joanna Getler marzyła o karierze artystycznej. Nie dostała się do akademii muzycznej.
Pracuje w Zakładzie Logistyki Materiałowej.
Smukła, wysoka, uśmiechnięta, równie dobrze radzi sobie w czasie parady orkiestry dętej i w czasie pracy w magazynie pełnym ciężkiego żelastwa, siatek i drewna. Chociaż nie
spełniło się jej wielkie marzenie, nie uważa,
że jej życie jest szare, monotonne i nudne.

wiedząc nawet jak on dokładnie wygląda.
Wiem, że to śmiesznie brzmi, ale miałam
wtedy tylko 9 lat, co może mnie w pewien
sposób usprawiedliwiać.
– Oj tak, pani Joanno, ma pani rację –
pomyślałem sobie. Fajnie jest chcieć grać na
instrumencie, którego wygląd jest wielką zagadką. Tak pomyślałem ja, antytalent muzyczny, który z cymbałkami miał kłopot. Tłukłem
w nie pałeczką jak młotkiem w kowadło.

Życie jest muzyką
Grała orkiestrze dętej szkoły muzycznej.
Teraz gra w orkiestrze Stowarzyszenia Muzyczno Kulturalnego „Zofiówka”. W „Zofiówce” zaczęła grać, kiedy miała 16 lat. Była jedną
z pierwszych dziewczyn w składzie zespołu.
Za nią przyszły inne koleżanki. Często gra
jako pierwszy klarnet. Zachowując wszelkie
proporcje, w dużym uproszczeniu, można
powiedzieć, że to tak, jakby w orkiestrze
symfonicznej grała pierwsze skrzypce. Jest
laureatką wielu konkursów solowych. Muzyka
uczy dyscypliny, ale sprawia także, że znika
strach przed nieznanym. – Z nowościami
w życiu często jest tak, jak z nowym utworem muzycznym. Trzeba poznać partyturę,
poćwiczyć a później gra się jak z nut. Mało
tego, można improwizować. Żeby pozwolić
sobie na improwizację, trzeba świetnie znać
instrument, opanować technikę gry i doskonale rozumieć się z partnerami z zespołu.
W pracy obowiązują te same zasady – mówi
Joanna Getler.
– W pracy i muzyce nie ma drogi na
skróty. Szkoda, że nie ma! Jednak trzeba się
z tym jakoś pogodzić – dodaje.
– Traktuje pani życie jak muzykę?
– pytam.
– W jakimś stopniu tak. Uważam, że
warto się trudzić, żeby po latach zagrać
piękny utwór. Czasem myślę, że chciałabym
zagrać na życiu jak na dobrej klasy klarnecie.
Wydobyć z niego, z życia oczywiście, piękną
melodię. Mam nadzieję, że za kilka lat będę
mogła powiedzieć, że moje życie cieszy mnie
jak piękny koncert.
– Teraz panią życie nie cieszy?
– Bardzo mnie cieszy. Jednak wciąż uczę
się z niego wydobywać najlepsze dźwięki.
– Proszę mi powiedzieć, skąd u pani
taka sympatia do klarnetu?
– Kiedy zdawałam do szkoły muzycznej,
powiedziałam, że chcę grać na klarnecie nie

M uzyka i górnictwo

Archiwum joanny getler

– Jesteśmy śląską rodziną. Do naszej
tradycji należy dążenie do rozwoju. Dzięki
temu, że żyjemy znacznie dostatniej niż nasi
rodzice czy dziadkowie, możemy pozwolić
sobie na to, aby nasze dzieci rozwijały swoje
talenty. Joanna skończyła szkołę muzyczną,
studiowała europeistykę, teraz na studiach
magisterskich studiuje zarządzanie zasobami
ludzkimi. Gra w orkiestrze dętej „Zofiówka”.
Marzy, żeby w przyszłości kierować ludźmi.
Myślę, że jej marzenie spełni się – mówi
Stefan Getler, ojciec pani Joanny.
– Kuchnia, kościół, dzieci – to przecież
tradycyjna rola kobiety na Śląsku. Córka gra
w orkiestrze, pracuje, marzy o karierze zawodowej. Gdzie tu miejsce na tradycję – dopytuję.
– Czasy zmieniają się. Córka jest po
śląsku pracowita, zdyscyplinowana i zorganizowana. W dodatku bardzo ambitna.
Rozwija swoje talenty. To cieszy – mówi
Stefan Getler.
– Wiem, że Joasia spełni swoje marzenia – mówi Ewa Getler, matka Joanny.
– Potrafiła pogodzić szkołę muzyczną ze
zwykłą szkołą i z grą w szkolnej orkiestrze
dętej. Z domu wychodziła rano, a wracała
około godziny 22. Teraz godzi studia z pracą
zawodową i grą w orkiestrze „Zofiówka”.
Myślę, że muzyka nauczyła ją cierpliwości
i systematyczności – mówi pani Ewa.
Panie Ewa, Joanna i pan Stefan pracują
w Zakładzie Logistyki Materiałowej JSW SA.
– Chociaż staramy się w domu nie „fedrować”,
trudno uniknąć tematów związanych z ZLM
albo z JSW SA, bo przecież nasz los zależy od
losu JSW – mówi Stefan Getler. – To jedyna
firma w regionie, o której bez przesady można
powiedzieć, że daje stabilizację i utrzymanie
– dodaje. Dlatego państwo Getlerowie nie

uważają, że ich córka marnuje się ZLM. –
Nie dostała się do akademii muzycznej, ale
to nie oznacza, że poniosła klęskę. Myślę, że
znalazła miejsce, w którym może się realizować – mówi Ewa Getler.

W Valréas spotykają się muzycy w różnych strojach. Po lewej Joanna Getler

Archiwum joanny getler

Muzyka pomaga w życiu

Wujkowie i dziadek pracowali w górnictwie. Kilka osób z rodziny gra na różnych instrumentach, na przykład tato gra na
akordeonie, a jeden z wujków na saksofonie.
Małej Joannie od zawsze podobały się orkiestry dęte.
– Już we wczesnym dzieciństwie marzyłam, żeby grać w orkiestrze dętej. Mundury,
spódniczki, wysokie buty, błyszczące w słońcu
instrumenty przyciągały moją uwagę. Parady
orkiestr dętych mają niepowtarzalny klimat
– mówi. Żeby grać w orkiestrze musiała się
nauczyć gry na instrumencie. Skończyła państwową szkołę muzyczną pierwszego i drugiego stopnia w Jastrzębiu Zdroju.
W szkole muzycznej miała wybrać instrument, na którym chciałaby grać w orkiestrze
dętej. Pani wymieniała po kolei nazwy instrumentów. Kiedy usłyszała słowo klarnet, tak
bardzo jej się ono spodobało, że bez wahania
powiedziała: chcę grać na klarnecie.
– Żałowała pani, że tak bardzo spodobało się pani „klarnet”? To instrument dobry
dla mężczyzn, a nie dla kobiet.
– Nieprawda. Klarnet jest bardzo delikatnym i wdzięcznym instrumentem. Można na
nim grać różne gatunki muzyki. Jest stworzony zarówno dla orkiestry dętej jak i dla jazz
bandu albo dla swingu. Wymaga wielkiego
nakładu pracy, ale za to nagradza świetnym
brzmieniem. Nie zamieniłabym go na żaden
inny instrument – mówi pani Joanna.
– W orkiestrze „Zofiówka” ktoś mówi
o pani „klarnet”?
– Nie. Mówimy sobie po imieniu.
Trochę nie wierzę, aby na próbach nie
padało hasło, że „trąby” są za wolne, „saksofony” zaspały a „klarnety” rozchorowały
się. Dlatego pozwolę sobie przez chwile pisać
o pani Joannie jak o klarnecie.
Klarnet musi dbać o gardło i oskrzela.
Nawet mała infekcja wyłącza go z orkiestry.
Klarnet perfekcyjnie oddycha przeponą.
Mężczyznom przychodzi to łatwiej. Większy
kłopot mają panie, którym natura narzuciła
oddychanie piersią. Musi uważać na palce.
Nawet drobne skaleczenie uniemożliwia grę.
A co ma zrobić klarnet, który wydaje z magazynu ZLM ciężkie elementy potrzebne
górnikom do pracy w kopalni Krupiński?
Uważać tak samo, jak inne klarnety, które
pracują zawodowo i grają dla przyjemności.
Poza tym klarnety nie mogą zbyt forsownie
ćwiczyć. Przetrenowanie może kończyć się
chorobą gardła.
Pani Joanna Getler nie dostała się do
Akademii Muzycznej w Katowicach. Przetrenowała gardło i dostała zapalenia migdałów. – Za bardzo chciałam zdać egzamin.
Ćwiczyłam zbyt intensywnie i organizm
odmówił posłuszeństwa. Przekonałam się,
że trzeba umieć sobie wyznaczać granice.
Niestety, zbyt późno się przekonałam –
wspomina tamten czas.

Święto Wina i Lawendy w miasteczku Valréas.
Na pierwszym planie Anna Lincner. Od lewej
stoją: Joanna Getler, jeden z uczestników święta
i Renata Marek
Niepowodzenie w jednej dziedzinie
może dać nieoczekiwana szansę na powodzenie tam, dokąd człowiek nigdy wcześniej
nie poszedłby. Pani Joanna skończyła studiować europeistykę, a teraz jest na pierwszym
roku zarządzania zasobami ludzkimi.
– Szkoda, że nie dostałam się do Akademii Muzycznej, ale cieszę się, że wyjście awaryjne okazało się bardzo interesujące. Skończyłam studia licencjackie, teraz zaczęłam
studia magisterskie i coraz bardziej przekonuję się, że nie zmarnowałam czasu – mówi
ostrożnie. Ostrożność jest usprawiedliwiona.
Naszej rozmowie przysłuchuje się Irena Szelewska, kierowniczka pani Joanny. Na razie
pani Joanna pracuje na stanowisku wydawcy
w magazynie ZLM przy KWK Krupiński.
Skończyła kurs suwnicowych i jak trzeba,
obsługuje suwnicę. W przyszłości chciałaby
kierować zespołami ludzkimi. Nieśmiało
uśmiecha się, kiedy mówi o swoich planach.
Skąd ta nieśmiałość? Pani kierownik mężnie
zniosła informację, że jej pracownica nie zamierza poświęcić się wyłącznie wydawaniu
materiałów z magazynu.
– Zauważyłam, że każdy z nas woli przewodzić niż się podporządkowywać. Jednak
od czegoś trzeba zacząć realizację swoich
marzeń. Zaczęłam od studiów i wiem, że to
był dobry wybór – mówi odważnie. Chyba
zapomniała, że pani kierownik wszystko
słyszy.
Co ma wspólnego gra w orkiestrze
z kierowaniem ludźmi? Wiele. Poczynając
od tego, że ktoś musi nadawać ton i dyrygować, kończąc na tym, ze zapis nutowy w orkiestrze czy standardy działania
w zespole pracowników to nie wszystko.
W orkiestrze i zespole pracowników musi
być odpowiednia atmosfera, zrozumienie,
zgranie i zdolność do improwizacji, która
sprawia wrażenie wystudiowanego działania.
W obu przypadkach zarządza się ludźmi.
W obu przypadkach nie wystarczy ślepe
posłuszeństwo.
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Sławomir Starzyński

Rozmowa z M aksymilianem K lankiem , wiceprezesem Fasing SA

Nie mamy powodów
do narzekania
XXNowy Górnik: Wrócił pan niedawno z USA. Fasing zawarł tam nowe
kontrakty?
Maksymilian
Klank: Dla nas przede
wszystkim istotna jest
obecność Grupy FASING na tym bardzo
wymagającym rynku.
Szczególnie ważne jest
to, że systematycznie
z roku na rok wzmacniamy tam swoją pozycję, przekonując użytkowników do naszych produktów. Odbywa
się to w warunkach dużej konkurencji, co
dodatkowo jest dla nas czymś co mieści się
w kategorii sukcesu. Przykładem jest właśnie
ostatnio zawarty kontrakt na dostawę instalacji do jednej z czołowych amerykańskich

Nie jesteśmy zwolennikami
standardowych produktów,
bo też w górnictwie nie ma
standardowych warunków
eksploatacyjnych.
grup węglowych ale także obecność na rynku chińskim i wschodnio-europejskim.
XXJest coś, co Fasing może zaoferować
amerykańskim kopalniom?
– Przede wszystkim gwarantowaną jakość produktów, solidność, elastyczny serwis i konkurencyjność. Udokumentowana
jakość pracy naszych urządzeń, nowoczesny
system zarządzania produkcją, stały kontakt
z użytkownikiem w postaci monitoringu
użytkowania naszych produktów wydają
się być ofertą dla klienta pozwalającą mu na
odpowiedzialny wybór naszej oferty.
XXTo oznacza, że Fasingowi udało się
w końcu zacieśnić związki z najlepszymi
markami na świecie?
– Jesteśmy jednym z największych światowych producentów w produkcji łańcuchów
górniczych. Przemawiają za nami dziesiątki
lat tradycji. Solidność naszą wypracowały odpowiedzialne załogi, kadra inżynierska, coraz nowocześniejsze wyposażenie
produkcyjne i badawcze. Współpracujemy
z największymi światowymi producentami
wyposażenia górniczego. W tej współpracy
możemy dyskontować swoje doświadczenie między innymi w promocji łańcuchów
symetrycznych zapewniających niezawodność pracy kompleksów eksploatacyjnych.
Preferujemy model współpracy oparty na
„zdiagnozowaniu” warunków w jakich będą
pracować nasze produkty. Nie jesteśmy zwolennikami standardowych produktów, bo
też w górnictwie nie ma standardowych warunków eksploatacyjnych. Dlatego chcemy
znać te warunki, aby zaprojektować nasze
produkty przede wszystkim z uwzględnieniem ich specyfiki i istoty. Uważamy, że
taka forma współpracy z użytkowaniem
tworzy wzajemne zaufanie pozwalające na
zapewnienie bezawaryjności pracy urządzeń
i pełną gotowość dostawcy do wypełnienia
oczekiwań kopalń.

XXPolskie górnictwo jest dla Fasingu bardzo ważne. Kolejne, coraz lepsze rozwiązania techniczne są testowane w polskich
kopalniach. Sądzi pan, że w najbliższych
latach nasze kopalnie będą mogły kupować nowoczesną produkcję między innymi od Fasingu?
– Polskie górnictwo jest bardzo ważne
dla polskiej gospodarki. Szkoda, że na temat
jego przyszłości zadajemy pytania w trybie
przypuszczającym. Zmniejszające się na
przestrzeni ostatnich lat wydobycie nie buduje optymizmu opartego na konstruktywnej
strategii gospodarczej. Mówimy o potrzebie
inwestycji, ale nie określamy ich celu i przeznaczenia. Nie wiemy czy będą to inwestycje
skierowane na utrzymanie dotychczasowego
poziomu wydobycia, czy umożliwiające jego
zwiększenie. Jestem przekonany, że każdy dobry projekt inwestycyjny osadzony w realiach
rynkowych znajdzie finansowanie i zainteresowanie inwestorów. Trudno jednak mówić
o rozwoju branży przy zmniejszającym się
wydobyciu. Węgiel w europejskiej i światowej energetyce nie traci na znaczeniu, wręcz
przeciwnie zużywa się go coraz więcej. Światowe prognozy przewidują dla węgla stabilny
udział w produkcji energii. Tak będzie też
w Polsce, pytanie tylko czy będzie się zwiększał udział węgla importowanego? Aby tak
nie było, branża górnicza musi zadbać o to by
sprostać konkurencji, tworzyć model oparty
na intensyfikacji produkcji i racjonalizacji
kosztów wydobycia.
XXBogdanka odparła próbę wrogiego
przejęcia i pewnie zacznie budować swoją
grupę kopalń. Zanosi się na to, że w 2011
roku może zacząć się proces skupiania
kopalń wokół firm, które będą miały pieniądze, bo z kolei Węglokoks chce przejąć kontrolę na KHW, a JSW SA chciałaby
przejąć kopalnie Knurów-Szczygłowice. To
może poprawić sytuację w górnictwie?
– Na razie są to zapowiedzi, nie do końca
oficjalne w fazie mało konkretnych koncepcji. Nie bardzo wierzę, aby jakieś przejęcia
pojedynczych kopalń, czy podziały istniejących firm radykalnie poprawiły kondycje
górnictwa. Pan mówi o braku pieniędzy. To
prawda, nie ma pieniędzy, ale ich nie ma dlatego, że wciąż nie znamy miejsca polskiego
górnictwa w polityce energetycznej. Wiemy,
że węgiel jeszcze przez dziesięciolecia będzie
w Polsce najważniejszym źródłem energii.
Nikt nie zainwestuje w branżę, która nie ma
określonych perspektyw, trzeba stworzyć in-

teresującą ofertę dla przyszłych inwestorów
w polskie górnictwo węgla kamiennego.
XXZawsze podkreśla pan, że nikt nie określił roli naszych kopalń w systemie energetycznym. Dlaczego to takie ważne?
– Szkoda, że szukamy rozwiązań doraźnych, cząstkowych nie przedstawiając
kompletnych, popartych interesem gospodarczym kraju. Brak skonkretyzowanych
rozwiązań staje się źródłem plotek i spekulacji. Chyba nie na tym mają polegać rozwiązania kto kogo przejmie, lecz na tym
do czego zmierzamy i dlaczego taką a nie
inną drogą.
XXMoże nadszedł czas, aby firmy okołogórnicze zaczęły interesować się uruchamianiem nieczynnych kopalń?
– W działalności gospodarczej dywersyfikacje są wskazane, jednak firmy, które mają
długą historię współpracy z górnictwem,
zwłaszcza w zakresie przemysłu maszynowego wyspecjalizowane w tym segmencie
produkcji, w tę działalność inwestują i technologicznie ją rozwijają. Dla nich istotniejsza
jest przyszłość naszego górnictwa i profesjonalna promocja naszego przemysłu maszyn górniczych na światowych rynkach
górniczych.
XXRząd ma promować prywatny biznes?

– Żyjemy w czasach gospodarki rynkowej. W pierwszej kolejności to przedsiębiorcy muszą zadbać o swoją przyszłość. Rząd
tworzy klimat dla działalności gospodarczej. Potrzeba byłoby bardziej dynamiczniej
wymiany informacji na merytoryczne promocje, między innymi przemysłu maszyn
górniczych, polskiej nauki pracującej dla
górnictwa oraz osiągnięć w zakresie bezpieczeństwa pracy.
XXŻali się pan?

– Odpowiadam na pańskie pytania
i pokazuję, w jakich warunkach działamy.
Osiągając mimo wszystko pewne sukcesy.
To nie żale, to kierunek dalszego działania
w lepszej konwencji, bardziej dynamicznej,
opartej na własnych osiągnięciach. Polski
przemysł maszyn górniczych ma osiągnięcia zarówno w technologii budowy maszyn
górniczych jak i urządzeń służących bezpieczeństwu pracy. Jest to kapitał, który może
procentować i już procentuje na światowych
rynkach górniczych.
Rozmawiał: Sławomir Starzyński
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Zmiany? Nie boję się
Muzyka przyzwyczaja do nowości. Ciągle trzeba ćwiczyć poznane utwory i uczyć
się nowych. Nie poddawać się, choćby na
początku zamiast melodii udawało się wydobywać z instrumentu niewiele znaczące
dźwięki. – Teraz wiele mówi się u nas o wejściu JSW SA na giełdę. Nie obawiam się tych
zmian. Mam nadzieję, że dzięki temu firma
poprzez nowe inwestycje będzie się rozwijać.
Myślę, że to z kolei spowoduje, że młodzi
pracownicy zyskają szansę rozwoju. Nie boję
się powiedzieć, że mam ambicje. Przecież
dlatego studiuję – mówi pani Joanna.
– Wierzy pani w cudowną moc giełdy,
dlatego, że tak panią uczą wykładowcy na
studiach? – pytam.
– Nie. Świat się zmienia. Nie oprzemy
się zmianom. W dodatku mamy stosunkowo
bezpieczną sytuację. Z publikacji prasowych
wynika, że państwo zachowa kontrolę nad
spółką, a pracownicy z prawem do darmowych akcji staną się udziałowcami w firmie, natomiast ci, którzy nie mają prawa do
darmowych akcji, będą uprawnieni do tzw.
„premii prywatyzacyjnej”.
– Może w takim razie kuszą panią pieniądze? – dopytuję.
– Nie. W ZLM pracuję dopiero od roku.
Gdybym nawet dostała pieniądze po wejściu na giełdę, byłaby to symboliczna suma.
Kuszą mnie nowe perspektywy. Ufam, że
pracownicy dostaną gwarancje pracy. Chciałabym, żeby JSW SA rozwijała się, bo to
jedna z nielicznych firm w naszym regionie,
o której można powiedzieć, że dba o pracowników, daje szansę rozwoju i poczucie
stabilności.
– Starsi pracownicy mogą powiedzieć:
„mało lat, mało rozumu”?
– Skąd pan wie, że starsi pracownicy
są przeciwni giełdzie? Myślę, że wszyscy
jesteśmy przeciwko dzikiej prywatyzacji.
W przypadku JSW nie widzę takiego zagrożenia. Uważam, że jasne dla wszystkich
gwarancje i perspektywy rozwoju przekonają do tej koncepcji. Ja mam przed sobą
kilkadziesiąt lat aktywności zawodowej. Czy
sądzi pan, że chciałabym, aby spotkało coś
złego firmę, z którą wiążę swoją przyszłość?
Oczywiście, że nie. Chcę, żeby JSW była
samodzielną, dobrze prosperującą i dominującą na rynku firmą – mówi z przekonaniem
pani Joanna.
– Gdyby pani musiała powiedzieć
tak albo nie, to byłaby pani za giełdą, czy
przeciw?
– Nie znam dokładnie zasad, na jakich
ma przebiegać prywatyzacja, ale z tego co
czytałam w prasie, jeśli na prywatyzacji
ma skorzystać firma w formie pozyskania
kapitału na inwestycje, co zagwarantuje
utrzymanie obecnych i tworzenie nowych
stanowisk pracy, jak również pracownicy
otrzymując darmowe akcje, byłabym za.
Jest trochę czasu, żeby przygotować się do
tej operacji na tyle dobrze, aby umocnić
pozycję spółki – mówi Joanna Getler.
– Jeżeli będziemy mieć gwarancje pracownicze, a państwo zachowa kontrolę nad
spółką, to myślę, że nie należy obawiać się
wejścia na giełdę. Sądzę, że będę za giełdą
– mówi Stefan Getler.
– Podchodzę bardzo ostrożnie do tej
koncepcji. Mój mąż i córka są pozytywnie
nastawieni do giełdy. Myślę, że ostateczna
decyzja będzie na tak – mówi Ewa Getler.
Rodzina Getlerów pewnie jeszcze nie
raz „pofedruje” na temat giełdy. – Mam nadzieję, że córka będzie mogła wiązać swoją
przyszłość z JSW SA. Jeżeli giełda da szansę
na rozwój firmy, to będzie także szansa dla
Joasi. Córka w takich decyzjach wzoruje
się na mężu. Skoro oni coraz poważniej
przychylają się do giełdy, to pewnie i mnie
przekonają – mówi Ewa Getler.

5

Trzy lata temu Fasing zainwestował 1,5 mln euro w najnowocześniejszą na świecie zgrzewarkę
łańcuchów. Firma rozpoczęła ofensywę technologiczną. Zdobywa najtrudniejsze rynki zagraniczne
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W Akademii Bezpiecznej Pracy wolą uczyć górników niż karać ich rodziny

Do Akademii Bezpiecznej Pracy w KWK
Borynia może dostać się każdy. Wystarczy
pracować niezgodnie z zasadami bhp. –
Pracuję pod ziemią 27 lat i dostałem się
tam na 10 dni. Dla niektórych to tylko 10
dni, a dla mnie to aż 10 dni – wspomina
Tadeusz Żydek.

– Nosiłem seledynową, odblaskową kamizelkę. Koledzy śmiali się ze mnie. Nie było
przyjemnie, ale to i tak lepsze rozwiązanie
niż na przykład zsyłka na powierzchnię. To
dopiero byłby dramat – mówi Żydek.
– Jeżeli górnicy traktują skierowanie do
Akademii wyłącznie jako karę, to są w błędzie. Gdybyśmy chcieli karać za pracę niezgodną z zasadami bhp, korzystalibyśmy ze
sposobów dotkliwych finansowo i dyscyplinująco. Skierowanie do Akademii i praca
pod okiem instruktora ma być czasem na
myślenie dla górnika, który jest rozkojarzony, ma ochotę pracować na skróty, stwarza
zagrożenie dla siebie i dla kolegów – mówi
Józef Pawlinów, naczelny inżynier KWK
Borynia.
– Stworzyliśmy Akademię dlatego, żeby
uczyć zamiast karać – dodaje Pawlinów.
– Nie będę ukrywał, dla mnie to była
jakaś kara – mówi Żydek. – Po ponad
ćwierć wieku pracy w zawodzie trafiłem
pod skrzydła instruktora z pięcioletnim
doświadczeniem. Pracowałem w zasadzie
przy tak zwanym sprzątaniu kopalni. Potem
musiałem zdać egzamin i wróciłem na swoje
stanowisko – dodaje.
– Dziesięć dni wystarczyło na refleksję? – pytam.
– Tak. Co ja się wstydu na jadłem, ile
kpin wysłuchałem. Nie mam zamiaru tam
trafić jeszcze raz – zapewnia górnik.

Wśród górników najwięcej emocji
wzbudzają seledynowe kamizelki. – To
szykanowanie ludzi – mówią.
– To żadna szykana. To sposób oznakowania, który ma zapewnić bezpieczeństwo.
Coś w rodzaju zielonego listka dla początkujących kierowców – przekonuje Pawlinów.
– Pozostając przy porównaniach z ruchem
drogowym, uważam, że akademia spełnia
podobną rolę, jak kierowanie kierowców na
ponowny egzamin po przekroczeniu limitu
punktów karnych albo utracie prawa jazdy.
Nie twierdzę, że akademii nie można udoskonalać. Natomiast jest to inicjatywa, która
zmierza w dobrym kierunku – tłumaczy
naczelny inżynier.
Akademię chwalą pracownicy działu
bhp. – Czasem mieliśmy trudne przeprawy
z żonami górników. Przychodziły z pretensjami, bo mąż tracił dużo na zarobku, jeżeli
był karany finansowo. Teraz jest spokój. Jeszcze większe pretensje były wtedy, gdy ktoś
był przenoszony na gorsze stanowisko pracy.
Z czysto ludzkiego punktu widzenia kara
finansowa dla górnika była karą dla całej
rodziny. To chyba dobrze, że powstaje system, który nie karze całej rodziny? – pytają
retorycznie pracownicy działu bhp KWK
Borynia. 
st

Na zdjęciu od lewej na pierwszym planie: Paweł Kasperuk, Paweł Śmietana. Na drugim planie: Maciej
Sobczak, Piotr Sosna i Piotr Małek

Lepsza nauka niż kara

Akademia? generalnie na plus

Ciekawa liczba
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Piotr Małek,
sztygar zmianowy :

lat

pracy w górnictwie ma najbardziej doświadczony absolwent Akademii

Sposób na poprawę bzpieczeństwa pracy

Działamy kompleksowo i z pomysłem
Janusz Tomica :
Akademia Bezpiecznej
Pracy powstała przy
okazji realizacji założeń
związanych z kampanią
społeczną Bezpieczna
Borynia. Doszliśmy
do wniosku, że trzeba
rozszerzyć sposoby
przekazywania wiedzy gwarantującej bezpieczną pracę. Chciałbym zwrócić uwagę
na jedno z działań, które moim zdaniem
jest szczególnie cenne – otóż działanie
„Ryzykujesz-Wysłuchujesz” przerodziło się w „Akademię Bezpiecznej Pracy”.
Podstawowym założeniem Akademii jest
kształcenie pracowników, którzy mają
kłopoty z przestrzeganiem przepisów. Są
oni oddelegowywani do pracy w oddziale
szkoleniowym i pod okiem instruktora uczą
się prawidłowych zachowań pod ziemią.
Skierowanie do Akademii nie jest karą.
Jest to dodatkowy sposób umożliwiający
pracownikom uzupełnienie wiedzy. Do tej
pory kopalnia stosowała różnego rodzaju
kary za niebezpieczną pracę. Jednak żadna
kara nie spowoduje, że pracownik nagle

Zdjecia NG

Czas na refleksję

uzupełni luki w wiedzy teoretycznej i praktycznej. Dlatego chciałbym zaapelować do
wszystkich górników, którzy są lub będą
w Akademii, aby potraktowali ten czas, jako
okazję do zdobycia lub przypomnienia sobie wiedzy, która może chronić ich zdrowie
i życie, a także zdrowie i życie kolegów.
Akademia rozpoczęła swoją działalność
kilka miesięcy temu. Nikt nie twierdzi, że
nie można jej udoskonalić. Zapewniam, że
organizatorzy Akademii są otwarci na sugestie i podpowiedzi.
Sporo kontrowersji wzbudziły żółte kamizelki, które noszą górnicy skierowani do
Akademii. Niektórzy twierdzili, że to jakaś
szykana. Nie jest to żadna szykana, ale sposób na poprawę bezpieczeństwa górników
uzupełniających wiedzę. Dozór kopalni od
razu wie, że w okolicy pracuje górnik, który
może potrzebować pomocy albo rady. Mam
nadzieję, że powoli ten argument zaczyna
trafiać także do działaczy związkowych, którzy na początku źle wyrażali się o zasadach
obowiązujących w Akademii. Teraz zaczynają doceniać fakt, że w kopalni Borynia
problemy bezpiecznej pracy załatwiamy
kompleksowo i z pomysłem.

Akademia Bezpiecznej Pracy jest dobrym
pomysłem. Górnika
można do nas skierować maksymalnie
na 3 miesiące. Przez
ten czas pracuje z instruktorem i w zasadzie może wykonywać
wszystkie prace, oprócz prac w przodku.
Pracownicy skierowani do Akademii nie
tracą na podstawowym wynagrodzeniu,
bo nie obniżamy im grupy zaszeregowania. Oczywiście, górnik skierowany do nas
nie zarobi tyle, ile zarabiał na przykład
w przodku czy jako kombajnista, ale po
powrocie na dawne stanowisko zarabia
tak jak poprzednio. Każdy z górników ma
przygotowany indywidualny program szkolenia. Staramy się, aby rzeczywiście był to
czas przeznaczony na podniesienie wiedzy
z zakresu bhp.
P iotr S osna :
Kopalnia postawiła na
szkolenie, a nie na karanie. Uważam, że to
trafna decyzja. Kiedyś
kary finansowe, nagany
czy przenoszenie do gorzej płatnej pracy miały
wzmacniać dyscyplinę.
Pewnie w jakimś stopniu wzmacniały, jednak
górnicy nie pogłębiali swoich umiejętności.
Akademia Bezpiecznej Pracy działa w ramach Oddziału Górniczego Szkoleniowego.
Dawno temu przylgnęła do nas opinia, że
jesteśmy pomocniczym oddziałem, który
czyści ścieki, sprząta kopalnię i i nie robi nic
poważnego. To krzywdzący pogląd. Jesteśmy
oddziałem, który zajmuje się poważnymi
robotami. Ponieważ do akademii trafiają
górnicy ze sporym doświadczeniem, staramy się wykorzystać ich wiedzę fachową.
Pod kontrolą instruktora wykonują poważne
roboty.

Paweł Śmietana:
Trafiłem do Akademii
po 10 latach pracy pod
ziemią. Wolałbym nie
mówić, za co zostałem
tu skierowany. Ponieważ pracuje w Akademii, nie zostałem
ukarany finansowo ani
przeniesiony na gorsze stanowisko. To na
pewno plus. Mam być tu do końca roku.
Potem egzamin i wracam na dotychczasowe
stanowisko. Nie ukrywam, że nie jest to powód do dumy, że ja, doświadczony górnik,
pracuję pod okiem instruktora. Jednak na
pewno to lepsze niż zesłanie na długi czas
na gorsze stanowisko. Jakoś da się przeżyć.
Przyzwyczaiłem się nawet do seledynowej
kamizelki. Nie sadzę, żeby ten strój w jakiś
sposób obrażał moją godność. Jeżeli są jakieś kpiny, to dlatego, że górnicy czasem
prawią sobie złośliwości.
Paweł Kasperuk:
W oddziale szkoleniowym uczę się zawodu.
Skończyłem studia górnicze i dopiero zaczynam karierę górnika.
Na razie mogę ocenić
tylko atmosferę panującą w oddziale. Moim
zdaniem jest ona dobra. Nie zauważyłem, aby którykolwiek z górników był źle
traktowany, albo żebyśmy byli obiektem
kpin. Ci, którzy uczą się zawodu, mają
pomarańczowe kamizelki. Ci, którzy są w
Akademii, mają kamizelki seledynowe. Ja
mam pomarańczowy hełm, który dodatkowo podkreśla, że jestem początkującym
górnikiem i mogę potrzebować pomocy
lub rady. To też mi nie przeszkadza. Zastanawiam się natomiast, czy powinienem
nosić go przez trzy lata. Na razie początkujących górników jest mało. Kiedy będzie
nas więcej, na nikim te hełmy nie będą
robić wrażenia.
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Rozmowa z C zesławem Kelnerem , rektorem Akademii Bezpiecznej Pracy,
szefem bhp w KWK Borynia

Postawiliśmy
na edukację
XXJest pan rektorem
Akademii Bezpiecznej Pracy. Mógłby
pan nawet od czasu
do czasu poparadować
w gronostajach.
– Pan ironizuje,
a kierownictwo kopalni podjęło się trudnego
zadania. Akademia działa od wakacji. Doszliśmy w naszej kopalni do wniosku, że
trzeba spróbować podejść do problemów
bhp w sposób niekonwencjonalny. Zamiast
karać, zaczęliśmy uczyć. Przedsięwzięcie
nazwaliśmy Akademią Bezpiecznej Pracy,
ale to tylko nazwa „handlowa” tej inicjatywy.
Idea polega na tym, że jeżeli ktoś ma kłopoty
z bezpieczną pracą, trafia na jakiś czas do
oddziału szkoleniowego i tam pracuje pod
okiem instruktora.

XXPodobno są to proste prace. Bardziej
ogłupiają niż rozwijają.
– Górnicy kierowani do pracy pod
okiem instruktorów dostają podobne zadania jak inni pracownicy kopalni. Do tej pory
na dodatkowe szkolenie trafił między innymi
sztygar i górnik, który pracuje w naszej kopalni od 27 lat. Możliwe, że w porównaniu
z pracami, które wykonują zwykle na swych
stanowiskach, praca w oddziale szkoleniowym nie była dla nich satysfakcjonująca.
Proszę jednak pamiętać, że do pracy pod
okiem instruktora trafia się za załamanie
przepisów pracy.
To naturalne, że chcemy takim górnikom przypomnieć podstawowe zasady
bezpieczeństwa. W akademii obowiązuje
zasada indywidualnego szkolenia. Każda
osoba skierowana do Akademii dostaje swojego instruktora.
Dostaje także indeks. Szkolenie kończy się egzaminem. Jeżeli górnik zda ten
egzamin, wraca na poprzednie stanowisko
pracy.

XXCzy Akademia jest otwarta dla wszystkich? Może do niej trafić nawet nadsztygar czy kierownik?
– Teoretycznie tak, jednak nie wyobrażam sobie, aby doszło do sytuacji, kiedy któryś
z nadsztygarów albo kierowników tak złamał
zasady bezpiecznej pracy, że trzeba byłoby
kierować go na „studia uzupełniające”.

sprawdził się. Myślę, że już wkrótce wyjaśnimy
wszystkie nieporozumienia, które w zasadzie
sprowadzają się do jednej kwestii – dlaczego
górnicy chodzą w seledynowych kamizelkach?
Powtarzam jeszcze raz, że decydują o tym
wyłącznie zasady bezpieczeństwa.
Rozmawiał: Sławomir Starzyński

Jsw sa

XXNowy Górnik: Ktoś mówi o panu Jego
Magnificencja?
Czesław Kelner: Sadzę, że nie.

XXGórnicy twierdzą, że kierownictwo kopalni dyskryminuje tych, którzy trafiają do Akademii. Muszą na przykład nosić seledynowe kamizelki. Dlaczego tak
ich wyróżniacie?
To ze względów bezpieczeństwa. Seledynowa kamizelka oznacza górnika, który
może potrzebować pomocy, który uzupełnia
swoją wiedzę. Staramy się odchodzić od kar
finansowych, dyscyplinarnych i od karnego
przenoszenia na gorsze stanowiska pracy.
Postawiliśmy na edukację. Akademia działa
od kilku miesięcy. Wciąż doskonalimy zasady
obowiązujące w niej. Mam nadzieję, że za rok,
dwa lata, będzie można powiedzieć, że pomysł

Kopalnie Europy

Kopalnia tysiąclecia
Ponad 1000 lat funkcjonowania i około 30
milionów wydobytych rud cynku, miedzi,
srebra i ołowiu – taki dorobek miała niemiecka kopalnia Rammelsberg, gdy została
zamknięta w 1988 roku. Ten zakład wydobywczy znajdujący się w Dolnej Saksonii
w środkowej części Republiki Federalnej
Niemiec (ok. 270 km na zachód od Berlina)
był jedynym takim na świecie, który fedrował nieprzerwanie przez tak długi czas (od
968 roku).

Data rozpoczęcia wydobycia w kopalni
Rammelsberg znajduje się w dokumentach

z tamtego czasu, choć biorąc pod uwagę
badania archeologiczne przypuszcza się, że
początek ten mógł nastąpić dużo wcześniej.
Nazwa kopalnia związana jest z legendą rycerza o imieniu Ramm. Miał on uczestniczyć
w polowaniu, w pewnym momencie zostawić
konia, przywiązać go do drzewa i kontynuować pościg za zwierzyną pieszo. Złoża rudy
odkryć miał… właśnie czekający na rycerza
rumak, który ze zniecierpliwienia grzebał
w ziemi kopytem. Górę, na której miało mieć
miejsce to wydarzenie, nazwano Rammelsbergiem, a miasto znajdujące się u jej podnóża
Goslarem (od imienia żony Ramma, Gosy).

W 2010 roku minęło dokładnie 18 lat
od wpisania nieczynnej kopalni wraz ze średniowiecznym miasteczkiem znajdującym
się nieopodal obiektu na listę dziedzictwa
kulturowego UNESCO. Do kompleksu zakładu wydobycia rud należy również wieża
Maltermeisterturm będąca najstarszym
istniejącym budynkiem w Rammelsbergu
oraz założony także w średniowieczu staw
przekształcony w latach dwudziestych ubiegłego wieku w kąpielisko.
Przez miejsce byłej kopalni można
przejść trasą, którą podróżowała wydobyta ruda oraz zwiedzić muzeum znajdujące

się na powierzchni. Ceny biletów wahają się
od 6,5 do 20 Euro za osobę. Kopalnia Rammelsberg jest częścią Europejskiego Szlaku
Dziedzictwa Kulturowego – sieci łączącej
ponad 800 tego rodzaju obiektów z terenu
całego kontynentu. Kopalnia stanowi element tzw. szlaku 72 punktów kotwicznych,
czyli najważniejszych poprzemysłowych
zakładów w ramach ESDK. Nazwa kopalni
Rammelsberg może być tłumaczona również
jako połączenie dwóch słów: Ramm, czyli
tryka (samca owcy domowej) oraz Berg,
czyli góry.

l

Zgodnie z prawem

Najnowsze zmiany w Kodeksie Pracy
Od nowego roku zmiana
przepisów w prawie
pracy

W

tym roku pracodawcy po raz
ostatni oddają pracownikom wolne w innym terminie, jeśli święto
przypada w dzień wolny dla pracownika
z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy,
bowiem od przyszłego roku ta zasada nie
będzie już działać. To efekt wejścia w życie przepisów dotyczących ustanowienia
dniem wolnym od pracy święta Trzech Króli.
Nowe przepisy będą mieć zastosowanie już

1 stycznia 2011 r. Wtedy Nowy Rok wypada
właśnie w sobotę. A to oznacza, że podwładni nie będą odbierać za to wolnego.
Zmiana przepisów nie będzie mieć jednak znaczenia przy oddawaniu dnia wolnego
za 25 grudnia tego roku. Jeśli np. pracownika
obejmuje dwumiesięczny okres rozliczeniowy - grudzień 2010 r. i styczeń 2011 r.,
firma będzie mogła oddać podwładnym
dzień wolny przez cały ten czas, czyli także
w styczniu, gdy przepisy nie będą już zmuszały firmy do zwracania dni wolnych, jeśli
święto wypadnie w sobotę.
Zmiany w kodeksie pracy dotkną i pracowników i pracodawców. W przyszłym
roku w pracy spędzimy 252 dni czyli 2016

godzin. Nie dostaniemy wolnego za tzw.
świąteczne soboty. Od stycznia wymiaru
czasu pracy nie obniżą święta, które zgodnie z rozkładem czasu pracy występują tego
samego dnia co szósty dzień tygodnia.
Z powodu zmian w przepisach zatrudnieni będą pracować więcej za te same
pieniądze. W ciągu roku takich świąt
jest dziewięć. Pracownicy, których wolny szósty dzień tygodnia będzie jednocześnie świętem, będą musieli w nowym
roku pracować 2080 godzin w ciągu 260
dni. Natomiast inni pracownicy, którzy
pracują od poniedziałku do piątku 2016
godzin w ciągu 252 dni. Wobec tego pracodawcy będą musieli zmienić programy

kadrowo-płacowe. Różne godziny robocze będą miały wpływ także na różnicę
w wynagrodzeniu za nadgodziny, dyżury
i dodatki za pracę w nocy. Zazwyczaj dzień
wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego
tygodnia pracy wypada w sobotę. Jednak
nie jest to regułą, ponieważ w instytucjach
kultury jest to poniedziałek, a w sklepach
mogą to być różne dni tygodnia. Generalnie liczy się tylko to, by wolne z racji
pięciodniowego tygodnia pracy odebrać
raz na tydzień. Nie ważne jaki to będzie
dzień tygodnia. Kodeks pracy pozwala na
to, by szósty wolny dzień tygodnia ustanowić w święto. W tym zakresie wszystko
zależy od decyzji pracodawcy. 
l
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Biesiada barbórkowa
W imprezie udział wzięło ponad 450
osób, w tym zaproszeni goście m.in. poseł Tadeusz Motowidło, przewodniczący
Federacji ZZG JSW S.A. Paweł Kołodziej,

dyrektor kopalni „Jas-Mos” Piotr Bojarski
oraz naczelny inżynier Marek Celmer.
Przed rozpoczęciem biesiady uczestnicy
odwiedzili Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Szczyrku, gdzie odbyła się
uroczysta msza, na której został poświęcony
nowy sztandar związku.
Podczas imprezy wręczono odznaczenia resortowe, Honorowe Szpady i Kordy
Związkowe.

Odznaczonymi Zasłużony dla Górnictwa RP zostali: Marek Deszczka, Stanisław
Konieczny oraz Janusz Zoremba. Zasłużony dla OPZZ odznaczony został Sławomir
Filipowicz. Kordziki Związkowe otrzymali
Urszula Buchta, Zbigniew Salamon, Adam
Kocur, Łucjan Weisman i Janusz Samlik.
Honorowymi Szpadami Górniczymi zostali
wyróżnieni Janusz Buchta, Wiesław Adamik.
Janusz Niedziałkowski, Władysław Kumorek,

Tadeusz Waszut, Zbigniew Baran, Roman
Andreczko, Jarosław Szast, Zenon Dziewior,
Jarosław Machnik, Jerzy Pawełczak. Podniosły nastrój oficjalnej części imprezy szybko
zmienił się w świetną zabawę. Ośrodek Orle
Gniazdo rozbrzmiewał muzyką i śpiewami,
a doskonałe dania, górskie powietrze oraz
wspaniałe widoki były idealnym dopełnieniem wyjątkowej atmosfery.
Wojciech Roman
Wojciech roman

Ostatni weekend listopada br. był szczególny dla członków ZZG JSW KWK „Jas-Mos”,
bowiem właśnie wtedy odbyła się dziewiąta
Biesiada Barbórkowa połączona z zabawą
andrzejkową.
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świetnie pracowali w wyjątkowej ścianie

Nowy Górnik

Bezpieczny oddział
Oddział wydobywczy G-3 (na zdjęciu) z KWK
Krupiński został uhonorowany przez prezesa
Wyższego Urzędu Górniczego nagrodą w
konkursie „Bezpieczny Oddział”. To pierwszy tego
typu konkurs organizowany przez działającą
przy WUG Fundację „Bezpieczne Górnictwo
im prof. Wacława Cybulskiego”. Jury konkursu
brało pod uwagę liczbę wypadków, warunki, w
jakich pracują oraz wyniki przeprowadzanych
kontroli. Oddziały wydobywcze, które zasłużyły
na wyróżnienie nie miały w mijającym roku
żadnych kar i co najistotniejsze kończą kolejny
rok bez śmiertelnych lub ciężkich wypadków
przy pracy, a liczba lekkich urazów jest malejąca.
Oprócz oddziału G-3 z KWK Krupiński kapituła
konkursu nagrodziła jeszcze cztery inne oddziały
wydobywcze z kopalń węgla kamiennego,
miedzi i gazu ziemnego. Górnicy z KWK
Krupiński z oddziału G-3 pracowali w wyjątkowo
trudnych warunkach. Eksploatowali ścianę
szczególnie zagrożoną przez metan i pochyloną
blisko 30 stopni.

Rozmowa z D ariuszem M ichalikiem , sztygarem oddziałowym oddziału G-3

Trzeba znać sztukę górniczą
XXNowy Górnik: Pański oddział został
nagrodzony za bezpieczną pracę w szczególnie trudnych warunkach. Na czym polegały trudności?
Dariusz Michalik: Przez 2,5 roku pracowaliśmy w ścianie
B-13 o wysokiej metanowości, z dużą ilością
uskoków, rozwarstwionym pokładem i z nachyleniem sięgającym
25 stopni. Prowadziliśmy wiele prac na
ociosie węglowym, żmudne i ciężkie prace
zabezpieczające górotwór. Z punktu widzenia sztuki górniczej było to bardzo trudne zadanie. Dzięki fachowości wszystkich
pracowników, świetnej organizacji pracy
i ogromnemu zaangażowaniu kierownictwa kopalni w zapewnienie bezpieczeństwa

szczęśliwie zakończyliśmy tę eksploatację.
Co prawda w tym czasie zanotowaliśmy 3
wypadki, ale były to wypadki lekkie.
XXPotrzebne są jakieś wyjątkowe predyspozycje, żeby pracować w takich
warunkach?
– Trzeba świetnie znać sztukę górniczą
i pracować zgodnie z przepisami. Niezbędne
jest wsparcie kierownictwa kopalni, żeby
zapewnić jak najlepsze warunki pracy. Potrzebna jest bardzo dobra organizacja pracy.
Nam to wszystko zapewniono.
XXPołowa pańskiego oddziału to górnicy
o małym doświadczeniu. Strach pracować
z nimi w trudnych warunkach?
– Nie. Górnicy z dużym doświadczeniem potrafią przekazywać wiedzę młodszym kolegom. Młodzi dostosowują się do

sposobu pracy, który jest nastawiony przede
wszystkim na bezpieczeństwo. Oczywiście,
zawsze są jakieś obawy. Nasz sukces był
możliwy także dzięki świetnej pracy działu
wentylacji i ratowników. Drużyna ratownicza co kilka, kilkanaście metrów robiła przecinki. Koledzy wykonali kawał solidnej roboty w trudnych warunkach. We wszystkim
wspierał nas dział bhp. Jeszcze raz chciałbym podkreślić wysoki poziom organizacji
pracy i koordynację działań wszystkich służb
kopalnianych. Dzięki temu nie miotamy się
pod ziemią. My spokojnie pracujemy. Teraz
pracujemy w podobnie trudnej ścianie B-8.
Wierzę, że po doświadczeniach w B-13 damy
radę temu wyzwaniu.
XXNaprawdę spokojnie? Dopiero od kilku
miesięcy wiadomo, że kopalnia nie zostanie wkrótce zamknięta.

– Zarząd JSW SA zdecydował, że będziemy eksploatować nowe złoża i dzięki temu
będziemy istnieć do 2030 roku. Na pewno
odetchnęliśmy z ulgą. Załoga złapała wiatr
w żagle. Po raz pierwszy od wielu lat mieliśmy
radosną Barbórkę. Pracuję w Krupińskim od
10 lat. Przedtem pracowałem w zamkniętym
już Dębieńsku. W tym czasie trzy albo cztery
razy mieliśmy być zamknięci.
XXGórnicy z pańskiego oddziału obawiają się wejścia na giełdę?
– Nie sądzę, żeby panował jakiś strach
przed giełdą. Najbardziej zależy nam na korzystnym układzie pracy. Wciąż zbyt mało
wiemy, żeby wypowiadać się jednoznacznie.
Ale chyba nikt jeszcze nie zna konkretów
związanych z wejściem na giełdę. Ja jestem
spokojny. Nie czuję wielkich obaw.
Rozmawiał: Sławomir Starzyński

Z mieszanki doświadczenia z młodością uczyniliśmy atut
Franciszek Wróbel, zastępca dyrektora ds. pracy :

Pracuję w kopalni Krupiński 30 lat. Przez 14
lat pracowałem na dole.
Doskonale wiem, jak
bardzo załoga się martwi, gdy kopalni grozi
zamknięcie. W ciągu 30
lat kilkakrotnie przeżywaliśmy takie obawy. Ostatni „wyrok”, jaki
nad nami wisiał, to rok 2015. Ponieważ
w zeszłym roku odkryliśmy nowe pokłady
węgla, a informacje o nowym polu zebrane
w czasie drążenia chodnika badawczego są
obiecujące, zarząd JSW SA podjął decyzję,
że kopalnia będzie istnieć do roku 2030.
O decyzji zarządu zostaliśmy poinformowani na początku czerwca 2010 r. Zarząd
Jastrzębskiej Spółki Węglowej zaakceptował

koncepcję zaprezentowaną przez dyrekcję
kopalni Krupiński, która zakłada udostępnienie i zagospodarowanie powiększonej
na północ partii „Centralnej”, „E” i „Zgoń”.
Następnie tę decyzję zaakceptowała Rada
Nadzorcza JSW SA. Decyzja zapadła po
zapoznaniu się z koncepcją funkcjonowania KWK Krupiński do roku 2030, która
została opracowana przez kierownictwo
kopalni.
Od tego czasu na pewno nastroje wśród
załogi poprawiły się. Przed decyzją zarządu
widać było pewną nerwowość. Ponieważ
informowaliśmy górników o pracach kierownictwa kopalni, które miały doprowadzić
do przedłużenia funkcjonowania kopalni,
załoga wiedziała, że z naszej strony wszystkie wymagania zostały spełnione. Chciałbym
podkreślić, że w każdy wtorek w naszej kopalni odbywają się spotkania z załogą, na

których dyrekcja informuje o stanie bhp
i o najważniejszych sprawach związanych
z funkcjonowaniem kopalni. Przez długi czas
informacje o efektach drążenia chodnika badawczego i o prowadzonych odwiertach były
najistotniejszym tematem tych spotkań. Kiedy stało się jasne, że spółka zagwarantowała
nasz rozwój, często słyszałem od górników,
że są bardzo zadowoleni z tej decyzji. Ludzie
zaczęli pracować z większym zapałem. Sądzę
także, że decyzja zarządu spowodowała,
iż górnicy z mniejszymi obawami myślą
o planowanym wejściu na giełdę. Byłem na
spotkaniu prezesa Jarosława Zagórowskiego z przodowymi z naszej kopalni. Był na
nim poruszany temat giełdy. Zauważyłem,
że uczestnicy spotkania doskonale zdają
sobie sprawę z tego, że bez inwestycji nie
będzie się rozwijać ani nasza kopalnia, ani
nasza spółka. Żeby inwestować, potrzebne

są pieniądze. Załoga Krupińskiego jest przyzwyczajona do gospodarowania skąpymi
środkami. U nas nigdy nie było luksusów,
załodze nigdy się nie przelewało, ale zawsze
stawialiśmy na rozwój. Myślę, że wypowiadając się na temat giełdy, załoga przede
wszystkim to będzie miała na uwadze.
Więcej pieniędzy oznacza także poprawę stanu bhp i komfortu pracy. Nasza
załoga zawsze pracuje bezpiecznie. Jeżeli
chodzi o poziom bhp, jesteśmy rok w rok
na czołowych miejscach w górniczych rankingach. Stabilizacja, którą osiągnęliśmy
w tym roku na pewno wpłynie pozytywnie
na pracę górników. Połowa naszej załogi to
pracownicy, którzy mają za sobą najwyżej
5 lat pracy. U nas doświadczenie miesza
się z młodością. Dzięki dobrej organizacji
pracy, uczyniliśmy z tej mieszanki nasz
atut.
l
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Nic nie wiem o tym, aby pracownicy i związkowcy z KHW byli przeciwni powiązaniu
z Węglokoksem. Takie rozwiązanie pozwoli stworzyć silną grupę, która poradzi sobie na
rynku – mówi J erzy Podsiadło , prezes WĘGLOKOKS S.A. w rozmowie z Nowym Górnikiem

Powiązanie z KHW będzie
korzystne dla obu firm
XXNowy Górnik: Węglokoks ma mocno zaangażować się w górnictwo. Możliwe, że
powiąże się kapitałowo z Katowickim Holdingiem Węglowym. To dobry pomysł?
Jerzy Podsiadło:
Zajmujemy się eksportem polskiego węgla
i przez to jesteśmy bardzo mocno związani
z górnictwem. Pogłębienie tej współpracy jest
dla nas naturalne.
XXŚląskie spółki wydobywające węgiel

energetyczny są w trudnej sytuacji. Pan
doskonale zna sytuację polskich hut, które trzeba było błyskawicznie sprzedać,
bo groziła im upadłość. Czy górnictwo
węgla energetycznego zbliża się niebezpiecznie do stanu naszych hut na początku XXI wieku?
– Nie jest dobrze, chociaż sytuacja nie
wygląda tak dramatycznie, jak w hutnictwie 10 lat temu. Jednak proszę pamiętać,
że z bilansu opublikowanego na przykład
przez Katowicki Holding Węglowy wynika,
że w 2009 roku zobowiązania krótkoterminowe (do jednego roku), wynosiły prawie
2 miliardy złotych. Kapitał spółki wynosił
niecałe 1,4 miliarda złotych przy sprzedaży 3,7 miliarda złotych. Holding jest
zatem w trudnej sytuacji ekonomicznej.
Wszystkie relacje ekonomiczne są tutaj
naruszone. Powiązanie z Węglokoksem
mogłoby zatem przyspieszyć cały proces
restrukturyzacji.
XXHolding nie wejdzie sam na giełdę.
Nowy pomysł na tę firmę na razie sprowadza się do stwierdzenia, że wejdzie na parkiet pośrednio, poprzez to, że na giełdzie
zadebiutuje Węglokoks. Na czym miałoby
polegać pośrednie wejście na giełdę?
– Ponieważ wciąż jest to bardziej pomysł niż gotowa koncepcja, nie można mówić o żadnych konkretach. Sam pomysł
powiązania KHW z Węglokoksem wziął
się z logicznej analizy rzeczywistości. My
jesteśmy firmą, która zajmuje się eksportem węgla. Bez zmian na rynku polskiego
górnictwa moglibyśmy mieć w najbliższej
dekadzie, co rok, do dyspozycji jakieś 5-6
milionów ton węgla, który moglibyśmy
sprzedać za granicę. To zbyt mało, żeby
myśleć o rozwoju Węglokoksu. Jeżeli mamy
żyć i konkurować, musimy się rozwijać.
Stad pomysł bezpośredniego powiązania
z KHW. Mamy dobrą pozycję finansową,
jesteśmy dobrze zorganizowani, mamy
bardzo dobre kontakty zagraniczne i bardzo dobry wizerunek na rynkach zagranicznych. Natomiast nie mamy własnej
bazy wydobywczej. Odwrotna sytuacja jest
w KHW. Powiązanie obu firm spowoduje
efekt synergii i stworzy nowy, silny układ
biznesowy w polskim górnictwie. Czy jest
jakieś ryzyko związane z tym pomysłem?
Oczywiście, że jest. Sytuacja ekonomiczna
KHW jest złożona. Holding jest na początku restrukturyzacji. Trzeba ten proces

przyspieszyć, należy uzdrowić sytuację
finansową i zwiększyć wydobycie węgla.
Pytał pan, co oznacza pośrednie wejście
KHW na giełdę. Jedyną pewną informacją
jest to, że plany wejścia KHW na giełdę są
nieaktualne. Możliwe, że po wejściu Węglokoksu na giełdę, to my będziemy firmą
wprowadzającą KHW na parkiet. Niewykluczone, że KHW nie wejdzie wcale na
giełdę, ale będzie notowany poprzez akcje
Węglokoksu.
XXTo oznacza, że będzie spółką zależną
Węglokoksu?
– Nie rozstrzygaliśmy tej kwestii. Decyzja zależy od właściciela.
Każda z możliwości wiąże się z utratą niezależności przez KHW. Holding jest
dumny z niezależności, z tego, że powstał po
osobistej interwencji Lecha Wałęsy.
XXNie obawia się pan, że dumna załoga
źle przyjmie informacje o tym, że trzeba
pożegnać się z niezależnością?
– Nasza współpraca z zarządem KHW
jest bardzo dobra. Nie chcielibyśmy forsować
naszych koncepcji na przekór wszystkim.
Musi być pewne porozumienie wynikające
ze wspólnych interesów.
XXNie chodzi mi o relacje między menedżerami obu firm. Dla państwa wspólnym
językiem są wskaźniki, prognozy i sytuacja rynkowa. Zastanawiam się nad reakcją reszty pracowników.
– Przed nami ogromna praca, żeby
przekonać większość pracowników KHW
do idei powiązania obu firm. Nic nie wiem
o tym, aby pracownicy czy związkowcy byli
przeciwko tej koncepcji. To byłoby sprzeczne z procesem globalizacji i konsolidacji
firm. Na całym świecie firmy łącza się, aby
móc skutecznie konkurować na rynkach. My
nie unikniemy tego procesu. Jeżeli będziemy
stać z boku, skażemy się na klęskę. Nasze
połączenie z KHW jest zgodne z procesami
zachodzącymi w gospodarce światowej, europejskiej i polskiej. Dlatego nie sądzę, aby
załoga była przeciwko takiemu rozwiązaniu.
To byłoby nielogiczne.
XXPewnie nie raz spotkał się pan z nielogicznymi reakcjami wtedy, gdy w grę
wchodzą emocje.
– To prawda. Jednak proszę mi powiedzieć, jakie korzyści dla załogi wynikałyby
z torpedowania tej koncepcji? Moim zdaniem, spowodowałoby to tylko nieobliczalne straty. Katowicki Holding Węglowy nie
jest w stanie samodzielnie doprowadzić do
końca proces restrukturyzacji spółki. To
jest pewne. Proszę powiedzieć, co czeka
spółkę, która nie radzi sobie z najważniejszymi problemami i nie ma płynności finansowej? Czy można liczyć na to, że budżet
wyłoży pieniądze na dokończenie procesu
restrukturyzacji? Czy można liczyć na to,
że w krótkim czasie KHW wyjdzie z tarapatów finansowych i wejdzie na giełdę? Moim
zdaniem odpowiedź na każde z tych pytań

brzmi „nie”. Jestem przekonany, że załoga
KHW wybierze rozwiązanie najkorzystniejsze dla firmy, które stworzy perspektywy
rozwoju.
XX Jak bardzo sytuacja KHW przypomina
panu sytuację Polskich Hut Stali z przełomu XX i XXI wieku?
– KHW jest w lepszej sytuacji. W 2001
roku PHS miał wielkie straty. Huta Sendzimira w Krakowie praktycznie splajtowała.
Ogłosiła wszem i wobec, że nie ma pieniędzy
na pokrycie swoich zobowiązań. W tamtym
czasie Huta Katowice miała około miliarda
złotych straty. Katowicki Holding Węglowy
nie jest w tak dramatycznej sytuacji, w jakiej
był wówczas PHS.

Katowicki Holding Węglowy
jest w trudnej sytuacji
ekonomicznej.
Wszystkie relacje
ekonomiczne są tutaj
naruszone.
Powiązanie z Węglokoksem
mogłoby przyśpieszyć
cały proces
restrukturyzacji.
XXKiedy banki zablokowały już wszystkie, nawet te ukryte konta, zaczęto szukać ratunku. Pan miał okazję obserwować
tę sytuację od wewnątrz. Jakiego wstrząsu potrzeba, żeby kopalnie węgla energetycznego nie wkroczyły na drogę polskich hut?
– Uważam, że wystarczy logika. Albo
my zaczniemy konsolidować górnictwo
na podstawie przesłanek biznesowych,
albo zrobi to ktoś z zewnątrz. Przykład
Bogdanki dowodzi, że dobrze zarządzane górnictwo może przynosić zyski. Bogdanka jest doceniana przez inwestorów
giełdowych.
XXMówi pan o konsolidacji górnictwa węgla energetycznego. Czy to oznacza, że
dziś Węglokoks połączy się z KHW, a jutro z Kompanią Węglową?
– Wybiega pan zbyt daleko w przyszłość. Najpierw trzeba rozwiązać sprawę
KHW. Trzeba tę firmę zrestrukturyzować
i uzdrowić jej sytuację finansową. Nie ukrywam jednak, że scenariusz połączenia się
z Kompanią Węglową nie byłby zły.
XXDlaczego nikt nie chce mówić o konkretnych pomysłach na Kompanię
Węglową?
– Kompania Węglowa ma wieki potencjał, choć musi spłacić jeszcze około miliarda
złotych długu odziedziczonego po spółkach
węglowych, z których powstała. Potrzebuje na to około 2 lat. Dopiero wtedy będzie
można mówić o ewentualnej integracji z KW
i o wprowadzaniu jej na giełdę.

XXSądzi pan, że za dwa lata będzie łatwiej
planować przyszłość KW?
– Pewnie nie będzie to łatwe zadanie,
jednak proszę pamiętać, że KW z roczną
sprzedażą o wartości ponad 10 miliardów złotych ma ogromne możliwości.
Mówimy o największej firmie górniczej
w Europie. Uważam, że po zakończeniu
restrukturyzacji nie będzie problemu
z wprowadzeniem KW na giełdę na dobrych warunkach.
XXNie obawia się pan, że koncepcja wejścia Węglokoksu na giełdę i powiązania
z nim KHW nie powiedzie się? Zawsze,
kiedy na Śląsku powstawały koncepcje
stworzenia silnej grupy finansowej, dziwnym zbiegiem okoliczności kończyły się
niczym, bo na przykład brakowało jednego podpisu.
– Wszystko wskazuje, że ta koncepcja
stanie się realna.
XXStanie się realna, jeżeli Węglokoks będzie mógł ją sfinansować. Macie państwo
szanse uzyskać około 700 milionów złotych ze sprzedaży akcji spółki Polkomtel,
w której wasze zaangażowanie kapitałowe wynosi 4,98%?
– Proszę mnie o to nie pytać. O tym
zdecyduje właściciel. Gdybyśmy stracili zyski ze sprzedaży spółki Polkomtel na rzecz
budżetu, to nasze możliwości udziału w restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego
będą znacznie ograniczone. Myślę, że aż tak
tragicznie nie będzie.
XXGdyby jednak zaistniały takie okoliczności, to Węglokoks nie będzie mógł
podtrzymać płynności finansowej KHW.
Wtedy diabli wezmą genialny plan uratowania firmy zatrudniającej ponad 20
tysięcy osób.
– Ma pan rację, nie będzie nam łatwo
wspomóc kolegów z KHW. Ostateczną decyzję w sprawie dywidendy podejmie nasz
właściciel, a nie zarząd Węglokoksu.
Rozmawiał: Sławomir Starzyński

Ciekawa liczba

700
mln

złotych
tyle może mieć Węglokoks ze sprzedaży udziałów w spółce Polkomtel. Nie wiadomo, czy pieniądze weźmie Skarb Państwa, czy też zostaną
przeznaczone na wsparcie KHW

W W W. NOW YGORNIK . PL

R

D

Święta
niech nadzieja
i radość
zastukają
do Waszych
drzwi,

K

L

A

M

A

1 6 – 3 1 G R U D N I A 2 0 1 0 / 1 -1 5 S T Y C Z N I A 2 0 11

11

Niech Święta
Bożego Narodzenia tak jak
cały nadchodzący nowy rok
upłyną Wam
w szczęściu i radości

Dużo
Dużo
zdrowia
zdrowia
i radości
i radości
nana
Boże
Boże
Narodzenie
Narodzenie
i na
i na
cały
cały
2011
2011
rok
rok
życzy w imieniu
życzy
FZZG
JSW SA
Bogdan
Paweł
Marcinkiewicz
Kołodziej
europoseł

G dy nadejdą

E

Henryk Siedlaczek
poseł RP

a Nowy Rok
przyniesie
radość i szczęście
każdego dnia
Tadeusz
Motowidło
poseł RP

Dużo zdrowia
i radości
na Boże Narodzenie
i na cały 2011 rok
życzy
Bogdan
Marcinkiewicz
europoseł

12

w w w. now ygornik . pl

1 6 – 3 1 g r u d n i a 2 0 1 0 / 1 -1 5 s t y c z n i a 2 0 11

a k t u a l n o ś c i

Gwarki piwne
Zgodnie z tradycją, w dniu 27 listopada br.
w karczmie „Staro Gruba” odbyły się gwarki
piwne zorganizowane przez ZZGwP KWK
„Jankowice”. To jedyna w roku okazja, by
oderwać się od ciężkiej oraz odpowiedzialnej pracy i zabawić z ludźmi, z którymi na
co dzień się pracuje.

odznaczeni zostali: Krzysztof Baran, Mirosław Gaszka, Andrzej Król, Zygfryd Sierny,
Lucjan Zacher. Honorową odznaką ,,Za Zasługi dla Górniczego Ruchu Związkowego”
otrzymali Piotr Czechowicz i Piotr Rębisz.
Honorowe Szpady Górnicze za długoletnią
pracę i zasługi dla ZZG w Polsce zostały
wręczone: Zbigniewowi Ćwiertnie, Bogusławowi Dziedzicowi, Jackowi Greinerowi,
Krzysztofowi Groborzowi, Karzimierzowi
Hyłowi, Andrzejowi Karpierzowi, Robertowi Litwinowi, Grzegorzowi Lubszczykowi,
Henrykowi Maruszczykowi, Sylwestrowi

Miazdze, Henrykowi Pikulowi, Krystianowi
Reinhardtowi, Sylwestrowi Sośnie, Dariuszowi Szczerbińskiemu, Januszowi Tatarczykowi. Odznaką Zasłużony dla ZZG w Polsce
KWK ,,Jankowice” odznaczono: Mirosława
Cipcera, Ireneusza Czarnowskiego, Tomasza Gałeczkę, Leszka Grzesicę, Krzysztofa
Jeszkę, Michała Klejnota, Andrzeja Larysza,
Damiana Motykę, Stanisława Musiolika,
Arkadiusza Narwojsza, Leszka Peterko,
Grzegorza Pierchałę, Arnolda Podleśnego,
Romana Wujczaka.
Michał Szczepkowicz
zzg w p jankowice

Gościem spotkania był m.in. Czesław
Mazurek – dyrektor techniczny KWK „Jankowice”, który podsumował działania kopalni w 2010 r. i przedstawił perspektywy pracy
na nadchodzący rok, a z okazji nadchodzącej

Barbórki życzył wszystkim gwarkom szczęścia górniczego.
Po części oficjalnej rozpoczęła się ostra
rywalizacja ław. Konkurencje były iście nieolimpijskie, za to bardzo rozrywkowe. Tradycyjnie były kary i nagrody. Biesiadę umilił
występ kabaretu „Trzy Ofiary do Europy”.
Uroczystym momentem spotkania było
wręczenie odznaczeń z okazji tegorocznej
Barbórki.
Za zasługi dla ZZGwP złotą odznakę otrzymali: Jarosław Berger, Mariusz
Sylwesiuk, Jan Pipała. Srebrną odznaką

Z okazji górniczego święta Barbórki oraz
15-lecia istnienia Zakładu Logistyki Materiałowej JSW S.A. 3 grudnia br. w hali „Omega” w Jastrzębiu-Zdroju odbyła się uroczysta akademia połączona z VII Spotkaniem
Gwarków i Gwarczyc, pracowników ZLM
JSW S.A.

W trakcie akademii złotym medalem za
45 lat pracy odznaczona została Irena Słonina. Ona też, oraz Jan Witański i Zbigniew

Kordyś za duże zaangażowanie w działalność związkową otrzymali Honorowe
Kordziki Związkowe. Honorowym Kordzikiem Związkowym został uhonorowany
także dyrektor Wiesław Szweda. Honorowe
Odznaki Za Zasługi dla OPZZ otrzymali:
Barbara Gałuszka, Michalina Krentusz, Katarzyna Wacławek-Kulig i Rafał Tyc. Ponadto w trakcie akademii odznaczono 11
osób odznakami za 25 i 35 lat pracy, 35 osób
stopniami technika górniczego. Wręczono

również Honorową Szpadę Górniczą, którą
otrzymała Grażyna Tarasek.
Po części oficjalnej rozpoczęła się impreza, która trwała do białego rana. Przy
kuflach piwa i bogato zastawionych stołach
oraz akompaniamencie zespołu „Omen-Bend”
z Krakowa wszyscy świetnie się bawili. Spotkanie Gwarczyc i Gwarków to jedyna impreza
organizowana w JSW S.A., która od 7 lat odbywa się w miejscu tradycyjnych Gwarków.
Andrzej Kulig

zzg zlm

Spotkanie Gwarczyc i Gwarków
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Na prostej i zakrętach

Warto być dobrym

Profesor

MW

Rodzice Kaśki całe życie byli nierozłączni. Poznali się jeszcze w liceum, poszli razem na
studia, w czasie których wzięli skromny ślub. Gdy Kaśka się urodziła mieszkali w ciasnym
pokoiku w akademiku, bez własnej kuchni czy łazienki. Jednak nigdy, nawet przez moment,
nie narzekali na tamte ciężkie czasy, a wspominając je, zawsze byli bardzo wzruszeni.
Teraz, dwadzieścia lat później, ojciec Kaśki był cenionym specjalistą i znanym wykładowcą, a matka zajmowała się swoimi badaniami, zrezygnowała jednak z pracy na uczelni.
I choć dziewczyna uwielbiała swój rodzinny dom, to postanowiła na studia wyjechać do
innego miasta. Po pierwsze po to, żeby studiować wymarzoną japonistykę, a po drugie – żeby
zacząć samodzielne życie. Przez cały ten czas miała jednak świetny kontakt z rodzicami,
których często odwiedzała, a codzienne rozmowy telefoniczne sprawiały, że byli ze swoimi
sprawami bardziej na bieżąco niż ludzie, którzy widują swoją rodzinę na co dzień.
Ostatnimi czasy jednak coś w jej domu poważnie się zmieniło. Kaśka zaczęła to przeczuwać już w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, a jej niepokoje stopniowo rosły przy
każdym kolejnym przyjeździe.
Kaśka zaobserwowała, że mama jest coraz bardziej nerwowa, smutna, że jej kontakt
z ojcem jest coraz słabszy. Rodzice zupełnie przestali pielęgnować swoje małe rodzinne
rytuały jak wspólne czwartkowe kolacje, czy regularne wypady do teatru.
Pierwsze, co przyszło Kaśce do głowy to choroba któregoś z rodziców. Każda kolejna
teoria nakręcona przez kaśkowe domysły była jeszcze bardziej ubarwiona wyimaginowanymi szczegółami. I tak zaczęło się prywatne śledztwo. Najpierw przerażona swoimi
przypuszczeniami dziewczyna zaczęła wypytywać oboje rodziców. Na niewiele się to jednak
zdało – oboje nabierali wody w usta i zamieniali wszystkie zadawane im pytania w żart.
Ojciec na dodatek stawał się nerwowy, burczał coś przez chwilę, zakładał okulary i znikał
na dobre w książce albo w gazecie.
Kasia szybko przekonała się, że w ten najłatwiejszy sposób niewiele
wskóra. Następnego dnia, pod byle pozorem postanowiła wybrać się więc
na wydział, w na którym wykładał ojciec. Pokręciła się trochę po uczelni,
po czym poszła na jeden z ojcowskich wykładów. Już wtedy uświadomiła
sobie, jak naprawdę niewiele wie o tym, jak wygląda ta sfera życia jej rodzica. Na co dzień spokojny, zawsze zrównoważony, ważący każde słowo
pan, stawał się wykładowcą z pasją opowiadającym o jego ukochanej
geologii. Przez cały wykład chodził z miejsca na miejsce, machał rękami,
wyświetlał kolejne zdjęcia, podrzucał skały, sypał żartami i anegdotkami.
Pierwszy raz, od dawna, Kaśka uświadomiła sobie, jak fajnego ma ojca.
I gdy tak zamyślona słuchała wykładu z zupełnie niezrozumiałych dla niej
geologicznych niuansów, zauważyła siedzącą w pierwszym rządzie studentkę. Dziewczyna była niezwykle wystrojona, zamiast luźnych ciuchów,
jak większość studentów, miała na sobie garsonkę, a gdy na chwilę wstała,
Kasia zauważyła, że ma także buty na wysokim obcasie i torebeczkę, do
której na pewno nie zmieściłby się notatnik, a prawdopodobnie nawet
indeks. Dziewczyna wydała się jej także dziwnie znajoma…
Po zakończonych zajęciach, gdy wszyscy pospiesznie się zbierali,
uwagę Kasi znowu zwróciła studentka z pierwszego rzędu. Dziewczyna
została, nawet po wyjściu z sali większości ludzi. I to był pierwszy raz,
kiedy Kasi przemknęło przez myśl, że może problem pogarszającej się
relacji między jej rodzicami wynika z niewierności jej ojca. Kaśka postanowiła śledzić ojca, który wyszedł z uczelni ze studentką z pierwszego
rzędu. Gdy weszli jednak do pobliskiej kawiarni, Kaśce ręce drżały już
z bezsilności, złości i smutku. Co prawda ojciec nie zbliżał się wcale do studentki, na dodatek zaczął wyjmować z teczki kolejne książki i podawać je dziewczynie, jednak jego córka
przeczuwała najgorsze.
Następnego dnia Kasia również pojawiła się na uczelni ojca. Tuż przed prowadzonymi przez niego zajęciami dostrzegła bohaterkę poprzedniego dnia. Dziewczyna głośno
chwaliła się koleżankom nową, srebrną bransoletką. Prezentem od swojego „mężczyzny”.
I wtedy przyszło też olśnienie! Kasia przypomniała sobie, jak cztery lata temu, jej znajoma
z drugiego końca kraju poprosiła o pomoc. Chodziło wtedy o jej koleżankę z klasy, która
zaczynała studia na wydziale ojca Kasi, a która w nowym, dużym mieście czuła się zupełnie zagubiona. Ojciec Kasi miał się zaopiekować dziewczyną i pomóc w załatwieniu kilku
uczelnianych spraw. Jednak tamta dziewczyna była zupełnie niepodobna do tej z pierwszego
rzędu – kilka lat temu wyglądała raczej jak szara myszka.
Zrezygnowana Kasia wróciła do domu i przez cały czas bacznie obserwowała ojca.
Kolejnego dnia znów wybrała się na uczelnię i nie wytrzymała – otwarcie przyznała przed
podejrzaną dziewczyną kim jest. Wykrzyczała w złości swoje zarzuty i odwróciła się na
pięcie. Tego dnia postanowiła również poinformować o wszystkim swoją mamę.
Gdy weszła do domu, mama siedziała w fotelu bardzo zamyślona. Kasia przykucnęła
obok i zaczęła powoli, nieskładnie to tłumaczyć mamie, że dadzą radę, to obwiniać ojca.
Matka ze zdziwieniem przyjęła to, że córka wie o tajemnicy, którą próbowali przed nią
ukryć. W tym czasie do domu wrócił także profesor. Zupełnie zdezorientowany zobaczył
w salonie zapłakane kobiety. Przysiadł koło fotela i powoli zaczął tłumaczyć Kasi, że sprawa nie jest tak poważna, jak mogłoby się wydawać, a i znajomi zorientowani w temacie
twierdzą, że wszystko się ułoży…
Okazało się bowiem, że prawdziwym problemem wcale nie jest zdrada, a inne niewłaściwe zachowanie profesora. Ten, pod wpływem impulsu i namowy znajomego zainwestował
całe oszczędności życia w inwestycje na Dalekim Wschodzie. Po kilku miesiącach okazało
się, że międzynarodowy kryzys finansowy nie ominął firmy, na którą postawił ojciec Kaśki
i prawdopodobnie wszystko przepadło, a na domiar złego długi, które się stale powiększały
pozbawią ich domu.
I dopiero niedawno okazało się, że sytuacja szybko diametralnie się odwróciła… l

W ostatnich tygodniach miało miejsce wiele ciekawych wydarzeń sportowych.
Przyniosły sporo radości sympatykom sportu. Równocześnie były także nieudane starty
polskich zawodniczek i zawodników. W sferze działalności organizacyjno-sportowej
również były mało sympatyczne wydarzenia,
które denerwowały nie tylko kibiców, ale
także ludzi stojących nieco z boku.
Zbliżają się święta. Radosne dni, w których zbiorą się rodziny, przyjaciele. Pod choinkami będą prezenty, wszyscy będą składać
sobie życzenia. Dlatego nie chciałbym w tym
przedświątecznym numerze rozpisywać się
o mało sympatycznych zdarzeniach sportowych. Nie chcę psuć sympatykom sportu świątecznego nastroju. Poruszę sprawy,
które w jakiś sposób sprawiły radość sportowym fanom.
Niewątpliwie gwiazdą listopadowych
dni była Monika Pyrek. Nie ustanowiła
(jeszcze) nowego rekordu w skoku o tyczce. Nasza wyśmienita tyczkarka, medalistka mistrzostw świata, błysnęła w całkiem
innej dziedzinie. Mam na myśli kolejną

edycję telewizyjnego programu „Taniec
z gwiazdami”.
Wygrała pewnie, w pięknym stylu. Niemal automatycznie zyskała tytuł najlepiej
tańczącej polskiej gwiazdy sportu. Ba, zapędziła w przysłowiowy kozi róg wszystkie
sportsmenki i sportowców, którzy prezentowali się w programie „Taniec z gwiazdami”.
Nie dał jej rady Robert Korzeniowski, złoty
medalista olimpijski w chodzie. No cóż,
dla niego były to za szybkie rytmy. Gdyby
tańczono… chodzonego, to może coś by
zdziałał. No i słynny bokser Andrzej Gołota
musiał ustąpić pola filigranowej w porównaniu z nim rywalce.
Monika Pyrek w pięknych sukniach
i odpowiednim do takiej imprezy makijażu
czuła się w tańcach wyśmienicie. Można
by nawet rzec, że czuła się pewniej niż na
skoczni. Monika Pyrek pokazała, że można
być bardzo dobrym sportowcem i równocześnie doskonale radzić sobie w innych
sympatycznych dziedzinach naszego życia.
Wiele osób żartowało nawet, że jeżeli znudzi
się skokami o tyczce, to może zacząć odnosić
sukcesy jako tancerka. Monika Pyrek nie ma
zamiaru rozstawać się z tyczką. Myśli o występie w olimpijskim turnieju w Londynie
w roku 2012 i wywalczeniu medalu. A tego
już dzisiaj jej życzymy.

Do bohaterów przedwczesnej zimy
można zaliczyć futbolistów Lecha Poznań.
W rozgrywkach ekstraklasy drużyna Lecha
z trudem zbiera punkty. Natomiast w rozgrywkach Ligi Europejskiej spisuje się jak
dotąd dobrze. Kibice na pewno długo będą
pamiętali mecz z Juventusem Turyn w zimnie i przy padającym śniegu. Taka aura nie
wystraszyła 46 tysięcy kibiców, którzy dopingowali poznański zespół. W śnieżycy,
na szczęście piłka w drugiej połowie była
koloru czerwonego – a więc widoczna,
drużyna Lecha zremisowała. Dzięki temu
uzyskała awans do dalszych zmagań w tych
rozgrywkach. Jest to liczący się sukces sportowy poznańskiej drużyny, a także naszego
rodzimego futbolu.
Jest to sukces nie tylko sportowy. Finansowy również. W tego typu rozgrywkach
(Liga Mistrzów, Liga Europejska) można
sporo zarobić. Warunek trzeba wygrywać
mecze, bo za każdy zdobyty punkt europejska federacja płaci. W efekcie Lech Poznań w tej edycji Ligi Europejskiej zarobił
15 mln zł. Co złożyło się na tę sumę. Otóż
za udział w fazie grupowej
otrzymuje się premię 1 mln
euro. Za zwycięstwo otrzymuje się 140 tys. euro, a za
remis 70 tys. euro. Przypomnijmy, że Lech dwa mecze
wygrał i dwa zremisował.
Ma jeszcze do rozegrania
na wyjeździe mecz z FC Salzburg i może wzbogacić się
o dodatkowe euro. No i są
jeszcze pieniądze z biletów
wstępu. Stadion w Poznaniu prezentuje się dobrze.
Można tylko dodać, że ze
sprzedaży biletów na mecz
z Juventusem klub zarobił
3 mln złotych. Jest sukces
sportowy, który przynosi
zysk dla klubu. Zawodnicy
też otrzymują dodatkowe
premie. Wniosek jest prosty.
Trzeba być dobrym w europejskiej rywalizacji. Wygrywać, a wtedy klubowa kasa
nie będzie pusta.
Bez większego echa przeszedł występ
naszej żeńskiej reprezentacji w piłce ręcznej. A było to dla tej gry ważne wydarzenie.
W Lublinie Polki wygrały turniej eliminacyjny do przyszłorocznych mistrzostw świata.
Polska drużyna pokonała Słowację i Austrię, a także Cypr i Wielką Brytanię. Liczą
się przede wszystkim zwycięstwa nad tymi
dwoma pierwszymi zespołami. A to dlatego,
że Polki w ostatnich paru latach regularnie
przegrywały z tymi zespołami. Dzięki tym
zwycięstwom Polki awansowały w europejskim rankingu i wywalczyły prawo gry w dalszych eliminacjach (maj-czerwiec 2011).
Cieszą zwycięstwa. Przede wszystkim
cieszy lepsza gra całego zespołu i poszczególnych zawodniczek. Z postawy naszych
zawodniczek widać było, że nie traktują gry
w reprezentacji jako zło konieczne. Nastąpiła przemiana psychiczna. Chcą solidniej
trenować i wygrywać. Przekonały się, że
przyjemnie jest kończyć mecze jako zwyciężczynie. Jest satysfakcja i premie.
Dlatego warto skutecznie rywalizować
z innymi. Po prostu być dobrym.
I tego życzę wszystkim polskim sportowcom z okazji zbliżających się świąt i Nowego Roku.
Henryk Marzec
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Zygmunt Ajdukiewicz (1886-1959).
Urodził się 19 listopada 1886 roku w Alt
Kettenhof w Austrii. Absolwent Akademii
Górniczej w Leoben, na której w 1910 r. uzyskał dyplom inżyniera górniczego, zaś w 1911
roku – dyplom inżyniera hutniczego.
W latach 1910-1918 pracował kopalniach
soli w Bochni. Kałuszu i Wieliczce. Z kolei
z ramienia Towarzystwa Robót Górniczych
„Tepege” kierował w różnych kopalniach pracami inwestycyjnymi. Wykorzystując swoją
szeroką wiedzę, bogate doświadczenia praktyczne a zarazem umiejętności dydaktyczne,
w latach 1925 -1928 był wykładowcą w szkołach górniczych w Dąbrowie Górniczej i Tarnowskich Górach; w latach 1928-1930 – referentem technicznym w Wyższym Urzędzie
Górniczym w Katowicach; następnie kierował kopalniami „Paweł” w Chebziu i „Karol”
w Orzegowie. W roku 1939 został dyrektorem
technicznym spółki akcyjnej „Pszczyńskie
Kopalnie Węgla” – dokumentuje prof. Jerzy
Jaros w poświęconym Zygmuntowi Ajdukiewiczowi szkicu biograficznym na łamach
„Przeglądu Górniczego” (nr3/1988).
Po wybuchu drugiej wojny światowej
inżynier Zygmunt Ajdukiewicz wyjechał
do Turcji, gdzie w latach 1940-1946 pracował w Instytucie Badań i Poszukiwań
Górniczych w Ankarze. Do kraju powraca w roku 1946, obejmując stanowisko
zastępcy dyrektora Działu Górniczego
w powołanym 16 kwietnia 1945 roku Instytucie Naukowo-badawczym Przemysłu
Węglowego. Placówka ta, zarządzeniem
Ministra Przemysłu i Handlu, z dniem 1
kwietnia 1948 r. jako Instytut Węglowy
weszła w skład Głównego Instytutu Paliw
Naturalnych. W tym czasie Zygmunt Ajdukiewicz przeszedł do pracy w Rudzkim
Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego, gdzie
do 1953 r. zatrudniony był na stanowisku
kierownika działu planowania.
Kolejna reorganizacja górniczych placówek naukowych w 1950 r. spowodowała
rozwiązanie GIPN, a z Instytutu Węglowego
utworzono Główny Instytut Górnictwa. Do
niego też w roku 1953 powrócił Zygmunt
Ajdukiewicz, by pełniej oddać się pracy naukowej na rzecz spożytkowania swoich wieloletnich działań praktycznych i kształcenia
wysoko kwalifikowanych kadr inżynierskich
dla potrzeb górnictwa węglowego.
W roku 1954 Zygmunt Ajdukiewicz został profesorem zwyczajnym. Zmarł w Katowicach 22 sierpnia 1959 roku.
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Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Górnicze Świeto”. Nagrodę wylosował Maria Noras z Rybnika
Gratulujemy!

Łańcuszek
Litery z ponumerowanych kratek, czytane kolejno od 1 do 10
dadzą rozwiązanie.
Znaczenie wyrazów:
1-3). Figiel, psota. 2-4). Okres z roratami. 4-6). Poskramiacz
zwierząt. 5-7). Składana na ołtarzu. 7-9). Aniołek z łukiem.
8-10). Kobiece stroje.
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