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Pod siedzibą Katowickiego Holdingu Węglowego płonęły opony. W JSW SA związki 
z „Solidarnością” na czele proponują górnikom akcje protestacyjne zamiast akcji pracowniczych. 

Liderzy central związkowych nadal chcą JSW SA w wielkiej grupie węglowej. 18 marca będzie 
manifestacja pod Urzędem Wojewódzkim. 
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b e z  f a j r a n t u

Komentuje Paweł Kołodziej

przewodniczący FZZG JSW SA 

Znów chcą nam 
zabrać spółkę 
Znów kilku panów chce decydować o losie 

Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Liderzy centrali 
górniczej Solidarności, Kadry i ZZG w Polsce chcą nas 
włączyć do jednej grupy węglowej razem z Kompanią 
Węglową i Katowickim Holdingiem Węglowym. 

Związki zawodowe skupione w RPZZ z Solidarnością 
na czele powinny odciąć się od pomysłów  

wrzucenia JSW do wielkiej grupy węglowej.  
Zarząd JSW SA powinien jak najszybciej przygotować 
koncepcję przejęcia od Kompanii Węglowej kopalni 
Knurów-Szczygłowice. Jeżeli mamy mieć z giełdy 
pieniądze, kupmy tę kopalnię i zainwestujmy w dotarcie 
do złóż węgla koksowego, rozwijajmy się, nawet jeżeli 
to nie podoba się liderom Solidarności, Kadry i ZZG 
w Polsce.

Jesienią ubiegłego roku Federacja Związków 
Zawodowych Górników JSW SA wydała na ten 

temat oświadczenie. Wcześniej skonsultowaliśmy to 
z organizacjami skupionymi w Federacji. Uważamy, 
że utworzenie jednej grupy kapitałowej z istniejących 
trzech spółek węglowych nie ma uzasadnienia 
ekonomicznego.

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. Rynek węgla koksowego 
i koksu jest zupełnie innym rynkiem niż rynek węgla 
energetycznego. 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.  
Setki milionów złotych przeterminowanych 
zobowiązań, kłopoty inwestycyjne, utrata około jednej 
czwartej rynku węgla energetycznego w Polsce 
i utrata rynków zagranicznych przez te spółki nie 
pozwala mieć nadziei na wykorzystanie ich potencjału. 
Obie spółki (KHW i KW) zatrudniają około 
80 tysięcy osób. JSW SA nie będzie w stanie 
zapewnić im płac.

D latego FZZG JSW SA sprzeciwia się łączeniu 
z innymi spółkami węglowymi. Niech do tego 

sprzeciwu przyłączy się w końcu reszta organizacji 
związkowych działających w JSW SA. Czy wy koledzy 
rzeczywiście wierzycie, że utrzymamy Katowicki 
Holding Węglowy, który w tym roku nie ma pieniędzy 
na wypłatę 14 pensji? Czy mamy finansować Kompanię 
Węglową, która się zwija? A może jesteście za 
włączeniem naszej firmy do wielkiej grupy węglowej, 
tylko na razie wstydzicie się do tego przyznać? 

Z ałoga JSW SA ma prawo wiedzieć w co gracie, 
a wy macie obowiązek zająć stanowisko w tej 

sprawie. Ze wszystkich związków działających w JSW 
SA tylko FZZG JSW SA powiedziała zdecydowane „nie”. 
Nie pozwolimy zniszczyć JSW SA tylko dlatego, że taką 
koncepcję ma Kadra, Solidarność i ZZG w Polsce. 

M y 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 wygląda tak, że my stajemy w obronie spółki, 
a pozostali milczą. Na ich głos czekamy mniej więcej od 
września ubiegłego roku.

Sensację wzbudził ranking zaufania społecznego, 
w którym Grzegorz Napieralski zajął drugie miej-
sce. Lidera SLD wyprzedził tylko prezydent rP Bro-
nisław Komorowski. Grzegorz Napieralski wyprze-
dził między innymi Donalda Tuska i radosława 
Sikorskiego.

Z astanawiam się, dlaczego ostatni wynik jest 
traktowany wyłącznie w kategoriach sensacji. 
Dziennikarze koncentrują się wyłącznie na 

pytaniu, co takiego ma Napieralski, że zdobył tak 
wielkie zaufanie. W zasadzie nikt nie zadaje sobie 
pytania, co takiego stało się z wyborcami, że tak 
wysoko ocenili lidera SLD. Szukanie odpowiedzi na 
to pytanie może nas bardziej przybliżyć do prawdy 
niż szukanie sensacji. 

Moim zdaniem wyborcy coraz częściej doceniają 
fakt, że SLD ma program dla ludzi, a nie dla specjali-
stów od propagandy, sondaży i wizerunku politycz-
nego. Przypominam sobie złośliwości komentatorów 
politycznych, którzy podśmiewali się z Napieralskie-
mu, kiedy w czasie kampanii prezydenckiej przed 
bramami zakładów pracy rozdawał kanapki i owoce 
robotnikom idącym na pierwszą zmianę, aby przy 
tej okazji porozmawiać o prezydenturze, polityce 
i oczekiwaniach zapracowanych ludzi. Komentatorzy 
widzieli w tym tylko zagrywkę wyborczą. Wyborcy 
z biegiem czasu przekonali się, że Napieralski niczego 
nie udawał. Nie udawał zainteresowania ludzkimi 
problemami, nie udawał współczucia dla codzien-
nych trosk i nie udawał, że zależy mu na ludziach. 
Jeżeli zachowywał się czasem niezgrabnie, wynikało 
to z nieśmiałości. Z takiej samej nieśmiałości, jaka 
ogarniałaby innych ludzi w podobnych sytuacjach. 
Napieralski wciąż nie pasuje do starych wyjadaczy 
politycznych, którzy mówią wyłącznie to, co ich 
zdaniem chcą usłyszeć wyborcy. On mówi o tym, co 
myśli i co czuje. Okazuje się, że z takim politykiem 
chce identyfikować się coraz więcej Polaków. Tak 

duże zaufanie to na pewno ogromna nagroda. Poli-
tyka jest u nas niewdzięczna. O politykach mówi się 
częściej źle niż dobrze. Dlatego tym cenniejsze jest 
zaufanie, jakim obdarzono lidera SLD. 

Przy tej okazji nie ma najmniejszego sensu zasta-
nawianie się, czy Napieralski jest lepszym politykiem 
niż Donald Tusk, albo Radosław Sikorski. Ten sondaż 
pokazuje, że młody polityk zdobywa serca obywateli 
RP. Jest jeszcze jeden aspekt ogłoszonych wyników 
sondażu zaufania. Okazuje się, że rośnie zaufanie do 
całego SLD. Pokazujemy się jako ludzie rozważni, 
odpowiedzialni, mający konkretny cel i konkretne 
propozycje.

W czasie kampanii prezydenckiej i samorządo-
wej SLD zaproponowało mniej billboardów, mniej 
reklam, a więcej wyjazdów i bezpośrednich spotkań 
z ludźmi. Wyborcy i dziennikarze zaczęli postrzegać 
SLD jako formację, od której dużo zależy. Dlaczego 
tak się stało? Jestem przekonany, że każdy instynk-
townie wyczuwa, kiedy polityk rozumie ludzi, a kiedy 
tylko mówi, że rozumie. A dużo zależeć może tylko 
od polityka, który ludzi rozumie.

Nie tak dawno wróżono, że SLD zniknie ze sceny 
politycznej. Poważni analitycy twierdzi, że partia 
spadnie poniżej 5 procent poparcia. Wszystko miały 
wziąć PO i PiS. Okazało się, że ludzie potrzebu-
ją lewicy. Teraz ci sami analitycy zastanawiają się, 
komu zabieramy elektorat. Wydaje mi się, że nie tyle 
zabieramy, co przekonujemy do siebie tych, którzy 
od dawna mają dość polityki. To grupa około 50 
procent dorosłych Polaków, którzy popadli w po-
lityczną apatię, nie biorą udziału w wyborach i nie 
chcą opowiedzieć się za żadną z partii. 

Często dziennikarze chcą upchnąć SLD w jakąś 
koalicję powyborczą, a naszym liderom przypisać 
konkretny fotel ministerialny. To dowód, jak bardzo 
nie rozumieją, że nie chodzi o fotele i słupki sonda-
żowe. Chodzi o zaufanie ludzi i o przekonanie ich, 
że polityka może mieć ludzką twarz.   l

Prosto z Sejmu

Napieralski budzi zaufanie

Tadeusz 
MoTowidło
poseł RP

Każdy 
instynktownie 
wyczuwa, kiedy 
polityk rozumie 
ludzi, a kiedy 
tylko mówi,  
że rozumie.

akcje statystycznego górnika Bogdanki, który dostał 
je w czasie prywatyzacji firmy są teraz warte około 
150 tysięcy złotych. Nie wiadomo, ile będą warte, 
kiedy górnicy będą mogli je sprzedać. Wiele wska-
zuje, że zbytnio na wartości nie stracą, bo Bogdanka 
rozwija się. Wkrótce będzie wydobywać niewiele 
mniej węgla niż Katowicki Holding Węglowy.

P odaję ten przykład nie po to, aby zachęcać 
górników JSW SA do pójścia śladem kolegów 
z Bogdanki. Bogdanka została całkowicie spry-

watyzowana. JSW SA ma wejść na giełdę, ale pań-
stwo zachowa kontrolę nad spółką. Uważam, że to 
bezpieczne rozwiązanie dla załogi. Moim zdaniem 
nieporozumienia wynikają przede wszystkim z my-
lenia pojęć. O wejściu JSW SA na giełdę mówi się, 
że to prywatyzacja. To nie jest prywatyzacja. Chcę to 
z całą mocą podkreślić. Państwo nadal będzie właści-
cielem spółki, nadal będzie miało nad nią kontrolę, 
a wszystkie prawa pracownicze zostaną zachowane. 
Wprowadzenie 30 procent akcji Skarbu Państwa na 
giełdę, to tak zwane upublicznienie spółki. Do tej 
pory jeszcze nie zostało rozstrzygnięte, czy zostanie 
podniesiony kapitał spółki i na giełdę wejdą akcje, 
z których dochód zasili fundusze przeznaczone na 
inwestycje. Aleksander Grad, minister skarbu, czeka 
na analizy, które wskażą, czy taka emisja akcji po-
trzebna jest teraz, czy za jakiś czas. 

Skoro JSW SA nie dostanie pieniędzy z giełdy, to 
jaki sens ma jej wchodzenie na parkiet? Po pierwsze 
- spółka będzie mogła wyemitować akcje wtedy, gdy 
będzie potrzebować gotówki na konkretny projekt. 
Po drugie - skorzysta na tym załoga, bo uprawnieni 
do akcji pracowniczych obejmą swoją pulę akcji.  
Uważam, że to bardzo istotny argument przema-
wiający za giełdą. Górnikom należą się w końcu pie-
niądze. Duże znaczenie ma także fakt, że pieniądze 
z upublicznienia JSW wpłyną do budżetu. 

Chciałbym jeszcze na moment zatrzymać się 
na korzyściach dla spółki. Giełda wymusza przej-
rzyste zarządzanie. Ponieważ JSW SA ma wejść na 
giełdę, zostanie do niej włączony Kombinat Kok-
sochemiczny Zabrze. To umocni pozycje JSW SA 
na rynkach światowych. Firma coraz więcej będzie 
zarabiać na koksie, a nie tylko na węglu.  Na koniec 
przytoczę wypowiedź ministra Grada dla wnp.pl, 
który tak mówi o podwyższeniu kapitału i emisji 
akcji, z których pieniądze byłyby przeznaczone 
dla JSW SA: „Analizujemy to. Przy każdej firmie 
podchodzimy do tego w bardzo racjonalny sposób 
i w pierwszej kolejności pilnujemy jej interesu - za-
wsze! Bo jak się nie zabezpieczy interesów spółki, 
to nie zabezpieczy się też interesów akcjonariuszy. 
Jeśli z analiz wychodzi, że najpierw trzeba zrobić 
podwyższenie kapitału a później sprzedawać akcje, 
to tak robimy”. l

Kij w mrowisko

Bezpieczna giełda

henryk 
siedlaczek
poseł RP

O wejściu JSW 
SA na giełdę 
mówi się, że to 
prywatyzacja. 
To nie jest 
prywatyzacja.
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Nowy GórNik: X  Uważa pan, że górnicy 
z kopalń JSw SA nie mogą się doczekać, 
kiedy obejmą akcje swojej firmy?

Alojzy Pietrzyk: 
Uważam, że górnikom 
należy się materialne 
zadośćuczynienie za 
lata, kiedy górnictwo 
przymusowo stało się 
kotwicą inflacyjną dla 
polskiej gospodarki. 
Przypomnę, że to Leszek 
Balcerowicz wymusił na naszej branży to, 
że po upadku komunizmu nie mogliśmy 
działać tak jak wszystkie inne firmy. Rząd 
ustalał ceny na węgiel. Rząd ustalał pensje 
górnikom. W Polsce budowano gospodar-
kę rynkową, a my tkwiliśmy w gospodarce 
socjalistycznej. 

To zamierzchłe czasy. Teraz górnicy  X
z kopalń jastrzębskich czytają informa-
cje o tym, że w kopalni Bogdanka śred-
nia wartość akcji przypadających na jed-
nego górnika to przynajmniej 100 tysięcy 
złotych. 

– Moim zdaniem już dawno górnicy, 
nie tylko pracownicy JSW SA, powinni 
mieć wymierne korzyści. To nie mogą być 
ochłapy. W ciągu ostatnich kilkunastu lat 
wiele firm weszło na giełdę, pracownicy 
dostali akcje, a górnicy z JSW żyli tylko 
nadziejami. 

Jest pan gorącym zwolennikiem wej- X
ścia JSw SA na giełdę?

– Nie jestem fanatycznym wyznaw-
cą giełdy. Górnicy poza akcjami powinni 
mieć gwarancje, w postaci pakietu górni-
czego. Chodzi o gwarancje pracy, zasady 
wynagradzania, bezpieczeństwo socjalne. 
Pracownicy, którzy nie mają prawa do dar-
mowych akcji, powinni dostać ekwiwalent 
pieniężny. Jak obserwuję dyskusję na temat 
wejścia na giełdę, zastanawiam się, czy teraz 
ma ono sens.

Jeżeli nie ma wejścia na giełdę, nie ma  X
akcji dla uprawnionych do darmowej puli, 
nie ma pieniędzy dla pozostałych pracow-
ników. Sam pan powiedział, że górnikom 
należy się rekompensata za lata, kiedy na 
ich barkach spoczywało podtrzymywanie 
polskiej gospodarki. 

– W tych wszystkich rozważaniach 
brakuje mi udziału samorządów w prywa-
tyzacji JSW SA. Moim zdaniem samorządy 
powinny objąć udziały, tak żeby pieniądze 
wypracowane, zostały na miejscu. Takie roz-
wiązania są popularne na przykład w Niem-
czech. Uważam, że u nas gminy górnicze 
powinny obejmować udziały w spółkach 
górniczych i nimi zarządzać.

większość śląskich samorządów nie  X
chce górnictwa. przekonała się o tym 
między innymi Jastrzębska Spółka 
węglowa. 

– Chciałyby, gdyby miały polityczne 
przyzwolenie. Dlatego powinni jak najszyb-
ciej spotkać się prezydenci, burmistrzowie 
i wójtowie z gmin górniczych i nie tylko, 
aby zastanowić się nad zaangażowaniem 
się w JSW SA. Trzeba przyzwolić także na 
włączenie się w ten proces szeroko poję-
tego zaplecza górnictwa. Takie rozwiąza-
nie dałoby także poczucie bezpieczeństwa 
górnikom. 

To bardzo idealistyczny pomysł. wróć- X
my do pomysłów bardziej realnych. JSw 
wejdzie na giełdę na wiosnę?

– Nie wiem. Negocjacje nad Układem 
Zbiorowym Pracy wiecznie trwają. Nie ma 
jasnych gwarancji dla pracowników. Trwa 
konflikt płacowy. 

Będzie strajk? X
– Strajk byłby najgorszym rozwiązaniem 

dla strony społecznej i dla zarządu JSW SA. 
Jestem przekonany, że wszyscy powinni dą-
żyć do kompromisu. Jest wielka koniunktura 
na węgiel koksowy i spółka powinna z niej 
korzystać. Strajk w takiej sytuacji będzie 
mocny i bardzo skuteczny, im dłużej będzie 
trwał tym większe straty przyniesie.

Zarząd zgadza się nawet na 10 procen- X
towa podwyżkę, ale pod warunkiem, że 
związki zawodowe zgodzą się na system 
wynagradzania promujący wydajność.

– Myślę, że dla załogi jaśniejszy i ko-
rzystniejszy byłby kompromis polegają-
cy na tym, że zarząd i związki godzą się 
na podwyżkę 6 procent i to już w trybie 

awaryjnym, reszta do negocjacji i zastana-
wiania się, w jakim systemie mają otrzymać 
swoje wypracowane pieniądze pracownicy. 
Należy pamiętać, że w 2009 roku załoga 
wykazała wiele zrozumienia dla sytuacji kry-
zysowej i zgodziła się nawet na ograniczenie 
czasu pracy i zmniejszenie zarobków. Teraz 
spółka ma wielkie zyski i kto je wypracował 
powinien na tym skorzystać, fakt ten będzie 
procentował w przyszłości. 

Ja uważam, że lepszy byłby strajk. Zgo- X
dzi się pan, że jest ostry konflikt między 
prezesem Jarosławem Zagórowskim a Sła-
womirem kozłowskim, przewodniczącym 
„Solidarności” w JSw SA. niech w końcu 
dojdzie do starcia.

– Uważam, że jest to spór merytoryczny, 
obaj panowie są wyrazistymi osobowościa-
mi, ale to nie znaczy, że różnica zdań mię-
dzy nimi ma prowadzić do strajku. Strajk to 
zawsze ostateczność. Jestem zwolennikiem 
wypracowywania kompromisu. Wszyscy po-
winni pamiętać, że toczy się gra o przyszłość 
firmy, przed którą jest kilka lat koniunktury 
na węgiel koksowy. Byłoby dobrze, gdyby 
zarząd i strona społeczna stonowały nastroje 
i w atmosferze spokoju osiągnęły kompro-
mis. Pan sprowadza wszystko do konfliktu 
między liderem „Solidarności” a prezesem 
Zagórowskim. Proszę pamiętać, że tak na-
prawdę chodzi o załogę i to ona może w re-
ferendum decydować.

im szybciej dojdzie do strajku, tym  X
szybciej związki odniosą zwycięstwo. 

– Nie chodzi o zwycięstwo związ-
ków. Chodzi o załogę. Zagrożeniem jest 
dziki strajk, najgorszy scenariusz dla 
wszystkich.

Możliwe, iż konflikt w JSw SA spowo- X
duje, że nic nie wyjdzie z planów gieł-
dowych, a spółka za jakiś czas zostanie 
sprzedana jednemu inwestorowi? Dla 
Skarbu państwa takie rozwiązanie było-
by korzystniejsze. 

– Chciałbym żeby tym jedynym inwe-
storem były samorządy i górnicy. Do kon-
fliktu doszło w najgorszym momencie dla 
spółki. Nie można mówić o korzystnych 
rozwiązaniach dla załogi w czasie, gdy trwa 
spór zbiorowy w firmie. Dlatego namawiam 
do kompromisu.

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki

Alojzy Pietrzyk, działacz opozycji  `
antykomunistycznej na Śląsku. Pracę 
w górnictwie rozpoczął w 1968 w KWK 
Jastrzębie, 1971-1995 KWK Zofiówka 
(1974-1990 Manifest Lipcowy). 28 VIII 
– 3 IX 1980 współinicjator, uczestnik 
strajku w KWK Manifest Lipcowy, 

członek Komitetu Strajkowego; od IX 1980 
w „Solidarności”. W listopadzie 1981 wybrany 
na przewodniczącego tajnego garnituru „S”. 
Uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy 
po ogłoszeniu stanu wojennego, w tajnej 
grupie kierującej strajkiem. Internowany, 
uczestnik strajku 17 VIII – 3 IX 1988 w KWK 
Manifest Lipcowy, wiceprzewodniczący 
Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, 
za kierowanie strajkiem zwolniony z pracy. 
Przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu 
„S” Jastrzębie. Od IX 1988 uczestnik poufnych 
rozmów w Magdalence przygotowujących 
obrady Okrągłego Stołu i cd. rozmów podczas 
obrad. Od 25 IX 1988 członek prezydium KKW 
„S”, w X 1988 dokooptowany w skład RKW; 1988 
– 11 IX 1989 przewodniczący Krajowej Komisji 
Górnictwa „S”. W X 1988 współorganizator 
manifestacji w Katowicach w obronie 
zwolnionych z pracy górników. Przewodniczący 
podziemnej Śląsko-Dąbrowskiej „S”. Od 18 XII 
1988 założyciel i członek Prezydium Komitetu 
Obywatelskiego przy Przewodniczącym „S” 
Lechu Wałęsie. Uczestnik obrad plenarnych 
Okrągłego Stołu, w zespole ds. pluralizmu 
związkowego oraz przewodniczący zespołu ds. 
górnictwa. Od 29 IV 1989 członek Prezydium 
KKW „S”. 1990-1992 Przewodniczący Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiej „S”, członek 
Prezydium KK „S”. 1991-1993 poseł RP z listy 
„S”. W 1993 członek Komisji ds. lustracji oraz 
tzw. Komisji antykorupcyjnej; wnioskodawca 
votum nieufności dla rządu Hanny Suchockiej. 
Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski (2008). Otrzymał status 
pokrzywdzonego przez reżim PRL. Nie należał 
do żadnych organizacji politycznych reżimu 
komunistycznego.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat wiele firm weszło na giełdę, 
pracownicy dostali akcje, a górnicy z JSW żyli tylko nadziejami – 

mówi Alojzy Pietrzyk, 
historyczny lider śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”

Strajk byłby najgorszym 
rozwiązaniem dla strony społecznej 

i dla zarządu JSW SA

Strajk to zawsze 
ostateczność.  
Jestem zwolennikiem 
wypracowywania 
kompromisu.  
Wszyscy powinni 
pamiętać, że toczy 
się gra 
o przyszłość firmy,  
przed którą 
kilka lat  
koniunktury 
na węgiel 
koksowy.

150
tys. zł
na Jednego 

zatrudnionego
to średnia wartość akcji objętych przez górnika 
w kopalni Bogdanka według aktualnego kursu 
na GPW. Taką informację przekazał Aleksander 
Grad w rozmowie z dziennikarzami „Nowego 
Przemysłu”. 

Ciekawa liczba 
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Połączone komisje Sejmu rP zajęły odmien-
ne stanowisko niż poprzednio rekomendo-
wane przez nadzwyczajną podkomisję do 
rozpatrzenia rządowego projektu ustawy 
Prawo Geologiczne i Górnicze.

Przypomnieć trzeba, że po roku działa-
nia podkomisja ta zakończyła swoje prace 
28.04.2010 r. Ku oburzeniu przedstawicieli 
samorządów, stwierdziła ona, że podziem-
ne wyrobiska górnicze nie są obiektami 
budowlanymi i nie podlegają z tego tytułu 
opodatkowaniu. Nie będąc stroną w spo-
rze, trzeba przyznać, że było to stanowi-
sko zgodne z prostymi zasadami logiki. Jak 
mogą być trwałymi obiektami budowlany-
mi wyrobiska górnicze, które natychmiast 
po ich wykorzystaniu się likwiduje? czy 
ktoś o zdrowych zmysłach likwiduje obiekt 

budowlany, który z takim nakładem kosztów 
i wysiłku postawił? wydawało się, że były 
to przesłanki wystarczające do uzasadnie-
nia wspomnianego stanowiska, które miało 
być zarekomendowane Sejmowi rP w celu 
uchwalenia tego prawa w całości. Pomijając 
wszystkie inne zapisy tego prawa oparte na 
dowolnych zasadach tworzenia niezliczonej 
ilości paragrafów, to postanowienie było 
akurat jak najbardziej uzasadnione. 

Okazuje się jednak, że radosna skłon-
ność do normowania wszystkiego w naj-
drobniejszych szczegółach jest niczym 
wobec sporu o podatek od wyrobisk górni-
czych. Upór samorządów wydaje się w tej 
kwestii w pełni zrozumiały. Są one, podobnie 
jak całe państwo, zadłużone ponad wszelką 
miarę. Skądś jednak trzeba brać pieniądze na 
załatanie dziury budżetowej. Pod względem 
politycznym, stanowią one dużo ważniej-
szy czynnik, bo reprezentują stanowisko 
w skali krajowej. ich przeciwnicy ze stro-
ny górniczej są natomiast marginalizowa-
ni. Dlaczego? Po pierwsze, jest ich coraz 
mniej. Po drugie –wokół górnictwa nadal 
roztacza się nienajlepsza aura, co politycy 
mogą sprawnie wykorzystywać. Górnicy 
są zdania, że wspomniany podatek okaże 
się dla górnictwa „gwoździem do trumny”. 
Politycy, także ci odpowiedzialni za gór-
nictwo, potwierdzają tę diagnozę. Jedno-
cześnie zapewniają, że zrobią wszystko co 
w ich mocy, aby do upadku górnictwa nie 
dopuścić. Owszem, to prawda. robią to, 
ale tylko w słowach. czynów zaś brak. Ty-
powym przykładem jest tu postawa promi-
nentnego polityka europejskiego ze Śląska. 
Jego obietnice i wizje rozwoju górnictwa na 
tym terenie są doprawdy porywające. Tyle 
tylko, że czynów brak. w sytuacji takiej jak 

ta z opodatkowaniem wyrobisk, brak już 
nawet słów. Podobnie zachowują się politycy 
zarówno ze strony rządowej, jak i opozycyj-
nej. Krótko mówiąc, polskie górnictwo jest 
sierotą. Nikt go nie chce, a każdy wymaga 
od niego coraz więcej i ponad wszelką miarę. 
Taki stan rzeczy doprowadzi w końcu do 
upadku górnictwa węgla kamiennego. Jest 
wielce prawdopodobne, że komisje sejmo-
we zechcą rozpatrzyć kolejne propozycje 
podatków dla górnictwa. w kolejce czeka 
przecież np. podatek drogowy. Po ziemią 
znajdują się chodniki komunikacyjne, często 
o długościach skali ok. 100 km, wystarczy 
więc każdy kilometr obciążyć podatkiem 
i już jest dochód do pustej samorządowej 
kiesy. Takich podatków można zresztą wy-
myślić znacznie więcej. mnożąc absurdy, 
warto wspomnieć o podatku od zużytego 
powietrza. Przecież po to, aby można było 
pod ziemią oddychać, każdego dnia wtłacza 
się do kopalni miliony metrów sześcien-
nych powietrza, które po zużyciu wydala 
się szybami wydechowymi. Za każdy metr 
wystarczy policzyć jeden grosz, a w skali 
roku będą z tego miliardy złotych.

Polskę uważa się niesłusznie za kraj 
żyjący z górnictwa. Kiedyś, w „ciemnym” 
średniowieczu, śląscy książęta, w celu wzbo-
gacenia swego skarbca, sprowadzali górni-
ków z całej Europy. Zamiast obciążać ich 
podatkami, nadawano im kolejne przywileje. 
Zysk ze sprzedaży wydobytych surowców 
był jednak znacznie większy niż przyznane 
im ulgi. w ten sposób, zagospodarowywano 
kolejne centra polskiego górnictwa począw-
szy od Sudetów, a dokładniej od Karkono-
szy, po Tarnowskie Góry. Dziś wszystko to 
nh sformułowanie Prawa Geologicznego 
i Górniczego powierzono resortowi, który 

z natury rzeczy dąży do likwidacji górnictwa 
węglowego w całości. mowa o minister-
stwie Środowiska za cel stawiającym sobie 
przecież zminimalizowanie wydzielania do 
atmosfery dwutlenku węgla, który rzekomo 
przyczynia się do ocieplenia klimatu. Pod 
tym względem, eliminacja z polskiego rynku 
węgla kamiennego będzie dla resortu nie-
wątpliwym „sukcesem”. Smutną jest rzeczą, 
że przedstawiciel tego ministerstwa, który 
nadzoruje bezpieczeństwo w górnictwie, 
i autor tego prawa w osobie podsekretarza 
stanu i głównego geologa kraju nie zare-
agował na tego rodzaju propozycje po-
datkowe połączonych komisji sejmowych. 
Pozornie, stanowisko połączonych komisji 
sejmowych nie przesądza jeszcze o tym, 
jak będzie wyglądało głosowanie nad samą 
ustawą w sejmie. w rzeczywistości, wobec 
inicjatywy i dominującej roli strony rządo-
wej w przyjęciu takiego rozwiązania, jest 
prawie pewne, że większość sejmowa po-
prze to stanowisko. czy można ten proces 
zatrzymać? w tej chwili, wydaje się to już 
niemożliwe. Niemniej, przyszłość nie jest 
nam znana. Europejski kryzys energetyczny 
związany z pogodowymi anomaliami w Au-
stralii oraz arabskie zaburzenia w dostawach 
do Europy ropy i gazu mogą zwrócić uwagę 
Unii Europejskiej na konieczność bardziej 
racjonalnego wykorzystania polskiego wę-
gla. Dawni wrogowie polskiego górnictwa 
węgla kamiennego mogą się więc raptem 
okazać jego przyjaciółmi. Takie poparcie 
będzie musiał uwzględnić zarówno polski 
rząd, jak i niechętny parlament. wszak pra-
wo europejskie, tym razem z korzyścią dla 
nas, jest ponad krajowymi decyzjami w tej 
sprawie.

AdAm mAksymowicz

Podatek od wyrobisk okaże się dla górnictwa gwoździem do trumny

węgiel i polityka

Czy dozwolone jest 
stosowanie mieszanych 
systemów czasu pracy

O bowiązujący Kodeks pracy prze-
widuje wiele, niekiedy bardzo róż-
niących się od siebie tzw. systemów 

czasu pracy.
większość pracowników zatrudnionych 

jest w podstawowym systemie czasu pracy, 
którego istotą jest to, że czas pracy nie może 
przekraczać 8 godzin na dobę, a zarazem 
przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pię-
ciodniowym tygodniu pracy w przyjętym 
okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 
4 miesięcy (art. 129 § 1 K.p.).

Jednakże już np. przy pracach polegają-
cych na dozorze urządzeń lub związanych 
z częściowym pozostawaniem w pogoto-
wiu do pracy może być stosowany system 
równoważnego czasu pracy, w którym jest 
dopuszczalne przedłużenie dobowego wy-
miaru czasu pracy, nie więcej jednak niż 
do 16 godzin, w okresie rozliczeniowym 
nieprzekraczającym 1 miesiąca. w takim 
systemie czasu pracy pracownikowi przy-
sługuje – bezpośrednio po każdym okresie 
wykonywania pracy w przedłużonym do-
bowym wymiarze czasu pracy – odpoczy-
nek przez czas odpowiadający co najmniej 

liczbie przepracowanych godzin (art. 136 
K.p.). co więcej, na pisemny wniosek pra-
cownika może być do niego stosowany 
system czasu pracy, w którym praca jest 
świadczona wyłącznie w piątki, soboty, nie-
dziele i święta (tzw. weekendowy system 
czasu pracy). w tym systemie dopuszczalne 
jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu 
pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, 
w okresie rozliczeniowym nieprzekraczają-
cym 1 miesiąca (art. 144 K.p.).

Nie zawsze lubianym przez pracowni-
ków, ale spotykanym w praktyce, jest system 
zadaniowego czasu pracy, możliwy do wpro-
wadzenia w przypadkach uzasadnionych 
rodzajem pracy lub jej organizacją albo 
miejscem wykonywania pracy, w którym 
czas pracy pracownika determinowany jest 
zakresem powierzanych mu zadań (art. 140 
K.p.).

Niezależnie od innych jeszcze, licz-
nych możliwości w tym zakresie, po stronie 
pracodawców pojawia się pokusa łączenia 
elementów różnych systemów czasu pracy 
celem stworzenia systemu, który idealnie 
odpowiadałby ich potrzebom, a niekiedy 
również celem obejścia przepisów, np. do-
tyczących godzin nadliczbowych.

Praktykę taką zakwestionował Sąd Naj-
wyższy, który w wyroku z 10 czerwca 2010 

r. stwierdził, że prawo pracy nie dopuszcza 
możliwości stosowania mieszanego czasu 
pracy, czyli takiego, który zawierałby ele-
menty różnych systemów czasu pracy.

Czas pracy osób 
niepełnosprawnych 

O d 1 stycznia 2012 r. siedmiogodzinny 
dzień pracy tj. 35 godz. tygodniowo 
będzie przysługiwał jedynie osobom 

ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 
Zmiana ta wynika z przyjętej przez Senat 
nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych.

wprowadzenie regulacji ograniczają-
cych czas pracy osób niepełnosprawnych 
ma zniwelować pewne ograniczenia wyni-
kające z niepełnosprawności. Ustawodaw-
ca chce także wprowadzić rozwiązanie, 
które da lekarzowi przeprowadzającemu 
badania profilaktyczne pracowników lub 
temu, który opiekuje się osobą z niższym 
stopniem niepełnosprawności, prawo do 
ograniczenia wymiaru czasu pracy osoby 
niepełnosprawnej.

Lekarz powinien mieć możliwość wyda-
nia zaświadczenia, zgodnie z którym osoba 

niepełnosprawna nie powinna pracować 
dłużej niż 7 godz. dziennie.

Nowe przepisy nie tylko wydłużą czas 
pracy osób z umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności, ale też ograniczą przy-
wileje zakładów pracy chronionej. Status 
zakładu pracy chronionej będą mogły 
otrzymać te zakłady, w których niepeł-
nosprawni stanowią co najmniej 50 proc. 
wszystkich zatrudnionych pracowników, 
w tym 20 proc. jest niepełnosprawnych 
w stopniu znacznym - obecnie jest to 40 
proc. niepełnosprawnych, w tym 10 proc. 
w stopniu znacznym.

Od 1 stycznia przyszłego roku stop-
niowo zmniejszana będzie pomoc, jaką 
otrzymują  pracodawcy zatrudniający 
niepełnosprawnych.

Obniży się wartość dofinansowania 
do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 
w stopniu lekkim i umiarkowanym, wzrosną 
za to dopłaty do pensji osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności. Noweliza-
cja przewiduje, że dopłata do zatrudnienia 
niepełnosprawnych w znacznym stopniu 
ma wynosić 180 proc. najniższego wyna-
grodzenia, do zatrudnienia niepełnospraw-
nych w stopniu umiarkowanym – 100 proc., 
a w przypadku lekkiego stopnia niepełno-
sprawności – 40 proc.

Zgodnie z prawem

Najnowsze zmiany przepisów

Szyb Budryk
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Na brak informacji o węglu brunatnym 
w polskich mediach nie można narzekać, 
jest ich bowiem całkiem sporo. Napawałoby 
to optymizmem, gdyby nie fakt, że mamy 
w tym przypadku do czynienia ze zbiorem 
wiadomości tylko negatywnych. Pozytyw-
nych zaś brak. 

Dlaczego? Ano dlatego, że media nad-
zwyczaj ochoczo dają wiarę wszelkim orga-
nizacjom ekologicznym. Te międzynarodowe 
mają pod tym względem oczywiście pierw-
szeństwo. Ich powtarzane w kółko argumen-
ty, które mają dowodzić „ocieplenia klimatu” 
i wpływu, jaki ma na to wywierać CO2 ze 
spalanego węgla, znajdują wszędzie zrozu-
mienie i poparcie. Zasadniczo, jest to akcja 
dobrze skoordynowana, której główny cel 
stanowi indoktrynacja każdego obywatela od 
kołyski aż po grób. Płyną na to nieograniczo-
ne środki zarówno z budżetu krajowego, jak 
i z UE oraz z „prywatnych” źródeł zagranicz-
nych wspierających wspomniane fundacje 
i organizacje ekologiczne. Dominującą rolę 
odgrywa tu zwłaszcza Komisja Europejska, 
która stawia sobie za jeden z zasadniczych 
celów zahamowanie zachodzących zmian 
klimatycznych. Z unijnego budżetu przezna-
cza się na to setki miliardów euro. Książkom, 
ulotkom i debatom publicznym na ten temat 
nie ma końca. Nie ma nawet co marzyć, aby 
w tej samej skali polskie górnictwo węglowe, 
nawet jako całość, mogło się temu w sposób 
skuteczny przeciwstawić. 

Nie oznacza to jednak, że nic się nie 
da zrobić i że pozostaje tylko dostosować 
się do panującej w tej kwestii mody, za 
która kryją się interesy konkurencyjnych 
branż wytwarzania energii w Europie i na 
świecie. Zarówno polska tradycja, jak i po-
siadane zasoby i walory węgla brunatnego 
nie pozwalają  oddać branżę węglową bez 
walki. Każdy z dyrektorów czy prezesów 
odpowie na to, zresztą słusznie – Ależ 
walczymy! Prostujemy wszelkie niedo-
rzeczności pisane na nasz temat. Organi-
zujemy sympozja, szkolenia i konferencje. 
Rozmawiamy z ministrami, dostarczamy 
im analiz i wykazów danych dowodzących 
jednoznacznie, że produkcja energii elek-
trycznej z węgla brunatnego jest najtańsza 
w kraju. Nasze postulaty zostały uwzględ-
nione w Polityce energetycznej Polski do 
2030 roku. Wydajemy elegancki kwartalnik 
pt. Węgiel brunatny, który rozsyłamy do 
mediów, naukowców i polityków. Czy to 
jest mało?  

Owszem, trzeba przyznać, że branża 
węgla brunatnego dba o swój wizerunek. 

Jednak skala zagrożeń powoduje, że to, co 
dobre jest w czasach pokoju i stabilizacji, 
niekoniecznie wystarcza, by wygrać wojnę. 
Kopalniom odkrywkowym tego surowca 
wypowiedziano bowiem w Polsce wojnę 
bezwzględną i totalną. Branża ta trakto-
wana jest jak oskarżony w amerykańskich 
filmach kryminalnych, któremu się oświad-
cza, że od tej pory wszystko, co powie, 
zostanie użyte przeciwko niemu. Może 
zatem jedynie milczeć. W tej konwencji, 
cały dotychczasowy wysiłek informacyj-
ny polega na obronie istniejącej sytuacji, 
która i tak z każdą chwilą się pogarsza. 
Wyrazem tego są dwa kuriozalne w tym 
zakresie wydarzenia. Jedno z nich miało 
kilka dni temu miejsce w rejonie kopalni 
„Konin”. Mieszkańcy Wielkopolski, którzy 
nadal oskarżają kopalnie o osuszanie histo-
rycznych jezior, skarżą się jednocześnie, że 
kopalnia ponad miarę wypełnia je wodą, 
doprowadzając tym samym do powodzi! 
Tymczasem, w ciągu ostatniego roku na po-
sterunku meteorologicznym KWB „Konin” 
zanotowano opad rzędu 800 mm, co prawie 
dwukrotnie przekracza średnią sumy opa-
dów z kilku wcześniejszych lat. – Jak jest 
sucho, winna jest kopalnia, jak jest mokro, 
też jest winna kopalnia – stwierdził prezes 
Mazurek. Znacznie poważniejszej manipu-
lacji dokonano jednak zasobami węgla ka-
miennego w sprzedanej całkiem niedawno 

kopalni „Silesia”. Oto komunikat prasowy 
poinformował, że nastąpiło w niej prze-
klasyfikowanie zasobów, w wyniku czego 
przybyło około 84 milionów ton tego su-
rowca. Jak dotąd, w podobnych sytuacjach 
było tak, że aby mogło dojść do tego typu 
procedury, musiały się pojawić jakieś nowe 
fakty z zakresu badań (wykonanie nowych 
chodników udostępniających, nowych wier-
ceń itp.). W tym przypadku nic takiego nie 
miało miejsca. Po prostu – wzięto tę samą 
dokumentację i wnioskowano o stosowne 
zmiany na podstawie znanych parametrów. 
Równie dobrze, można by ogłosić komu-
nikat, że sprzedawca kopalni zwyczajnie 
„zapomniał” o jakichś 8 miliardach dola-
rów. Co za safanduła! Jak można o takiej 
sumie zapomnieć?! Tak na serio, to sprawą 
powinien zająć się prokurator.

W obu przypadkach media są po stronie 
„zwycięzców” – mieszkańców Wielkopolski, 
którzy składają wykluczające się, ale stale 
aktualne skargi, oraz ministerstw skarbu 
i środowiska, które dopuszczają do tak skan-
dalicznych decyzji. Przypominam o tych 
wydarzeniach nie bez powodu. Po prostu – 
trzeba przejść z pozycji obronnych do ataku. 
Ten atak może być prowadzony stosunkowo 
łatwo, bo jesteśmy u siebie i doskonale zna-
my teren – jego pułapki, rowy, bagna, rzeki 
i przeprawy. Przeciwnik nie ma tej wiedzy 
i w sytuacji, kiedy akcja toczy się szybko, 

wartko i natychmiast trzeba zajmować po-
zycje, nie ma nawet okazji jej zdobyć. Dwa 
przytoczone przykłady są pod tym wzglę-
dem wskazówką, że przejście do ataku jest 
możliwe. Jak tego dokonać? Przede wszyst-
kim, są na to potrzebne pieniądze. Branża 
musi je znaleźć we własnym zakresie, jeżeli 
chce się utrzymać na powierzchni życia go-
spodarczego, ponieważ dziś o decyzjach 
politycznych w gospodarce decyduje nacisk 
wyborców przy znacznym wpływie mediów. 
Znaczenie mają oczywiście poziom wiedzy, 
żądań i postulatów, które zależą właśnie od 
skali i intensywności informacyjnej. Mówiąc 
zaś wprost, zależą od posiadania własnej 
gazety, najlepiej popularnego tygodnika, 
i bardziej zawodowego miesięcznika oraz 
portalu internetowego. Gazety muszą być 
dostępne w sieci kiosków, a komentatorzy 
gazet codziennych mają się powoływać na 
zawarte w nich wiadomości z branży. Przy 
ubiegłorocznym wydobyciu ok. 56 milionów 
ton węgla brunatnego sprzedanego po ok. 
60 złotych za tonę w pobliskich elektrow-
niach otrzymuje się obrót rzędu ok. 3,36 
miliarda złotych. Jedna dziesiąta procenta 
od tej sumy daje wielkość 3,36 miliona zł. 
Za to można już przynajmniej utrzymać 
i zadbać o dużo większy wpływ własnych 
mediów na krajowy rynek gospodarczy 
i polityczny.

AdAm mAksymowicz

Kopalniom odkrywkowym węgla brunatnego tego surowca wypowiedziano 
bowiem w Polsce wojnę bezwzględną i totalną

Brunatna informacja
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Ogień spotyka się z węglem. Będzie pożar?

Miejscem najzacieklejszej 
walki będzie JSw SA

Promowane przez kraje członkowskie Unii 
Europejskiej energii odnawialnej i wydaj-
ności energetycznej to niepełne podejście 
do problemów energetycznych. W polityce 
UE należy uwzględnić tradycyjne surowce 
kopalne. 

Członek ITRE (Komisja Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii) Bogdan Mar-
cinkiewicz podkreśla, że chodzi przede 
wszystkim o węgiel kamienny, gaz łupkowy 
i ropę łupkową. Głównym źródłem pozyski-
wania energii mają być elektrownie jądrowe 
i źródła energii odnawialnej. Tymczasem 

w Polsce ponad 90 procent energii wciąż 
produkuje się z węgla i w najbliższych latach 
nic w tej kwestii się nie zmieni.

 Uważam, że Rada Europejska ds. Ener-
gii powinna dążyć do zapewnienia równego 
traktowania wszystkich źródeł energii, za-
równo konwencjonalnych i niekonwencjo-
nalnych - powiedział śląski europoseł. Szcze-
gólny nacisk powinien zostać nałożony na 
paliwa kopalne. To na pewno ważna sprawa 
dla bezpieczeństwa energetycznego wspól-
noty ze względu na wciąż spore zasoby tych 
surowców. Wykorzystanie wspomnianych 
źródeł przy odpowiednim wsparciu przez 

UE decydować będzie nie tylko o bezpie-
czeństwie dostaw energii, ale także o konku-
rencyjności i zatrudnieniu w UE – stwierdził 
Marcinkiewicz. Wiem, że od razu odezwą 
się ekolodzy. Apeluję więc by nie odstawiać 
na boczny tor technologii CCS (dwutlenek 
węgla powstały w wyniku spalania kopaliny 
ma być wychwytywany i magazynowany), 
które są ogromną szansą dla europejskich 
kopalń węgla kamiennego – podsumował 
eurodeputowany.

Nasi przedstawiciele będą wnioskowali, 
by w polityce energetycznej UE wpisano zda-
nia: „W celu dalszego wzmocnienia unijnej 
polityki bezpieczeństwa dostaw, powinien 
zostać oceniony potencjał UE trwałego wy-
dobycia i wykorzystania konwencjonalnych, 
a także niekonwencjonalnych (np. gaz łup-
kowy, ropa łupkowa) rodzimych zasobów 
paliw kopalnych”.

Niezbyt trafionym rozwiązaniem jest 
też zdaniem Polaków nakaz przeznaczenia 
połowy zysku z handlu emisjami CO2 na 
innowacyjne projekty przyjazne klimatowi. 
Dlatego padnie propozycja wykreślenia tego 
akapitu.

Inną kwestią, która mocno uderzy po 
kieszeni obywateli Unii są interkonektory, 
które energetycznie mają połączyć wszystkie 
kraje członkowskie. W grę wchodzą także 
np. kompresory na gazociągu jamalskim, 
które umożliwią przesył rosyjskiego gazu 

z Niemiec z powrotem do Polski, gdyby do-
stawy z Rosji do Polski były odcięte. Z eko-
nomicznego punktu widzenia są to jednak 
inwestycje zupełnie nieopłacalne, dlatego nie 
są nimi zainteresowani inwestorzy prywatni. 
Według proponowanego zapisu kosztami 
budowy mają zostać obciążone koncerny 
energetyczne. Te z kolei prędzej czy później 
scedują je zapewne na swoich klientów.

We wnioskach końcowych dokumentu 
zawarte mają zostać konkretne dane licz-
bowe. Głównie chodzi o sumy potrzebne 
na inwestycje. Unijny komisarz ds. energii 
Guenter Oettinger szacował wcześniej, że do 
2020 roku na sieci przesyłowe w UE trzeba 
200 mld euro, z czego sektor prywatny będzie 
mógł sam sfinansować połowę. KE chciałaby 
zapewnić pokrycie ok. 10 ze 100 brakujących 
miliardów euro, przy czym z samego budżetu 
UE miałoby pochodzić ok. 800 mln euro 
rocznie w celu wygenerowania kilkakrot-
nie większej sumy na rynkach finansowych. 
Reszta to środki z Europejskiego Banku Inwe-
stycyjnego (EBI), unijne obligacje emitowane 
specjalnie w celu finansowania infrastruktury 
czy gwarancje kredytowe. 

Polska zabiega, by to dofinansowanie 
było jak największe, więc chce wykreślić 
słowo „ograniczone” ze zdania o publicznym 
wsparciu finansowym dla projektów, które 
są ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa 
dostaw i solidarności energetycznej UE. st

Marcinkiewicz apeluje o równe traktowanie paliw kopalnych

Zadbajmy o bezpieczeństwo energetyczne

W JSW Sa związki z „Solidarnością” na czele 
proponują górnikom akcje protestacyjne 
zamiast akcji pracowniczych. Walka ma się 
toczyć o 10 procentową podwyżkę płac. 
Pod siedzibą KHW płonęły opony, a górnicy 
grozili, że następnym razem nie zostawią tu 
kamienia na kamieniu. 

Liderzy central związkowych zasta-
nawiają się, co zrobić, żeby JSW SA przez 

najbliższych kilka lat przeznaczała swoje 
pieniądze na podtrzymanie reszty spółek 
węglowych. Lansują stworzenie jednej firmy 
węglowej pod roboczą nazwą Polski Węgiel. 
Dawcami pieniędzy mają być Węglokoks 
i JSW SA. Pomysł ma szanse na realiza-
cję tylko wtedy, gdy zablokuje się wejście 
JSW SA na giełdę. Bez protestów i strajku 
ciężko będzie przeszkodzić w jej debiucie 
giełdowym.  

Alojzy Pietrzyk, historyczny lider ślą-
sko-dąbrowskiej „Solidarności” uważa, że 
w ciągu ostatnich kilkunastu lat wiele firm 
weszło na giełdę, pracownicy dostali akcje, a 
górnicy z JSW żyli tylko nadziejami. Dlatego 
należy im się w końcu jakaś rekompensata 
i nie mogą to być ochłapy. Pietrzyk chciał-
by, aby w JSW SA doszło do kompromisu. 
Nie jest także bezkrytycznie nastawiony do 
giełdy. – JSW SA mogłaby być własnością 
samorządów, firm zaplecza górniczego i gór-
ników – proponuje. Nie wdaje się w szcze-
góły tej propozycji, bo na razie to bardziej 
idea niż jakikolwiek biznesplan. Do ekspansji 
na Śląsk szykuje się Bogdanka.  Musi jednak 
poczekać aż będzie polityczne przyzwolenie 
na rozbiór Kompanii Węglowej. 

Bogdanka pewnie chętnie kupiłaby 
kopalnię Ziemowit. Kiedy to nastąpi? Nie 
wcześniej, niż KW spłaci zadłużenie przejęte 
po dawnych spółkach węglowych, z których 
powstała. To potrwa jeszcze ze dwa lata. 
Możliwe, że przy okazji rozbioru KW kap-
nie coś dla firm zaplecza górniczego. Może 
także nie dojść do połączenia Katowickie-
go Holdingu Węglowego z Węglokoksem. 
Wtedy zaplecze górnicze wcześniej stanie 
się właścicielem jakichś kopalń, niż komu-
kolwiek to się wydaje. 

Ponieważ mamy rok wyborczy, trud-
no ocenić, jaka będzie przyszłość branży. 

Związki zawodowe liczą, że wyprotestują 
realizacje swoich planów. Miejscem najza-
cieklejszej walki będzie JSW SA. Tam też 
będzie najtrudniej poderwać załogę do pro-
testów. Trzeba będzie przekonać górników, 
żeby zamienili akcje pracownicze na akcje 
protestacyjne.  sławomir starzyński   

W
N

P/
M

IC
H

A
ł 

O
LE

KS
y

A
RC

H
IW

U
M

 N
G

Europoseł Bogdan Marcinkiewicz: Rada Europejska ds. Energii powinna dążyć do zapewnienia 
równego traktowania wszystkich źródeł energii, zarówno konwencjonalnych i niekonwencjonalnych

Przed siedzibą Katowickiego Holdingu Węglowego górnicy krzyczeli, że kamień na kamieniu nie 
zostanie w tym miejscu, jeżeli będą musieli raz jeszcze demonstrować

Za kilkanaście dni opony mogą zapłonąć przed 
budynkiem UW
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Jeżeli testy wypadną pomyślnie, górnicy JSW SA pod roboczymi ubraniami będą nosić bieliznę, która 
wytrzyma 800 stopni Celsjusza
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INFORMACJA
o wysokości średniej płacy miesięcznej i wskaźniku przyrostu przeciętnych miesięcznych 

wynagrodzeń w JSW S.A. w latach 2000 - 2010

w pierwszym kwartale 2011 roku  ja-
strzębska spółka węglowa zakupi 700 sztuk 
kompletów bielizny odpornej na działanie 
płomieni. Odzież trafi do górników wszyst-
kich kopalń jsw. – To kolejny etap testo-
wania bielizny przez naszych pracowników. 
Potrwają one około sześciu miesięcy, później 
zbierzemy opinie i zdecydujemy o ewen-
tualnym zakupie kolejnej partii – mówi 
witold Kosiorek, szef BHP w jastrzębskiej 
spółce węglowej. Od kilku miesięcy odzież 
testowało już 40 pracowników KwK Budryk 
z oddziału G 2.  Zdania górników na temat 
odzieży są podzielone . – Z zebranych przez 
nas ankiet wynika, że mniej więcej połowa 
górników bieliznę ocenia pozytywnie - mówi 

Mirosław Kwiatkowski, kierownik działu 
BHP i szkolenia KwK Budryk.  Połowie 
górników, którzy wyrazili negatywne zdanie 
– nie podobało się m.in. to, że bielizna zbyt 
przylega do ciała, co zdecydowanie obniża 
komfort pracy. wszystkie uwagi górników 
z Budryka i pozostałych kopalń zostaną 
skrzętnie zanotowane i uwzględnione przy 
kolejnych zakupach odzieży. Nowa odzież 
– podkoszulki z długim rękawem i krótkie 
kalesony wykonane są z włókna aramidowe-
go. Mają wytrzymać temperaturę sięgającą 
nawet 800 stopni Celsjusza chroniąc przed 
rozległymi oparzeniami ciała i zwiększyć 
szanse rannych na przeżycie.

Odzież, która wytrzyma nawet 800 stopni Celsjusza

Kolejne testy bielizny odpornej na działanie płomieni

Związki zawodowe oraz zarząd Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej podpisali porozu-
mienie w sprawie deputatu węglowego, 
które kończy spór zbiorowy, wszczęty 11 
lutego 2011 r. w sprawie ustalenia ceny 
i wymiaru węgla deputatowego. Od 1 
stycznia tego roku pracownicy JSW upraw-
nieni do otrzymywania 6 ton deputatu wę-
gla, będą otrzymywać 8 ton. Porozumienie 
ustala również, że od 1 stycznia 2012 r. 
wszystkim pracownikom JSW przysługi-
wał będzie deputat węglowy wyłącznie 
w ekwiwalencie pieniężnym i w wymiarze 
8 ton. Ekwiwalent pieniężny wypłacany bę-

dzie w ratach miesięcznych, lub w formie 
jednorazowej wypłaty. 

1. Począwszy od 1 stycznia 2011 pracow-
nicy jsw s.a. spełniający dotychczasowe 
kryteria uprawniające do 6 ton węgla depu-
tatowego, nabywają uprawnienia do 8 ton.

2. w 2011 cena węgla deputatowego re-
alizowanego w ekwiwalencie pieniężnym 
ustalona zostaje w wysokości stosowanej 
w 2010 roku przy zastosowaniu aktualnej 
stawki VaT.

3. Od 1 stycznia 2012 roku wszystkim 
pracownikom jsw s.a, przysługiwał będzie 

deputat węglowy wyłącznie w ekwiwalencie 
pieniężnym i w wymiarze 8 ton.

4. Ekwiwalent pieniężny wypłacany bę-
dzie w ratach miesięcznych (od stycznia do 
listopada włącznie) w wysokości 1/11 rocznej 
normy deputatu, lub w formie jednorazowej 
w miesiącu kwietniu danego roku na podsta-
wie deklaracji złożonej przez pracownika.

5. Poczynając od 01.01.2012 roku cena 
węgla deputatowego dla realizacji w ekwiwa-
lencie pieniężnym ustalana będzie w opar-
ciu o obwieszczenie Ministra Gospodarki 
w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamien-
nego w asortymencie orzech II, wydanego 

na podstawie art 12 ust. 9 ustawy z dnia 
7 września 2007 roku o funkcjonowaniu 
górnictwa węgla kamiennego latach 2008-
2015. Cena ta będzie powiększana o aktualną 
stawkę podatku VaT i ewentualną akcyzę 
(gdy wejdzie w życie).

Przyjęty model jest rozwiązaniem sys-
temowym i zostanie przeniesiony do za-
łącznika ZUZP.

Niniejsze porozumienie kończy spór 
zbiorowy z dnia 11.02.2011 roku wszczęty 
w spawie ustalenia ceny i wymiaru węgla 
deputatowego.

 l

Porozumienie z rokowań w sprawie sporu zbiorowego 
wszczętego w dniu 11.02.2011 r. przez Wspólną Reprezentację Związków Zawodowych 

JSW S.A. z Zarządem JSW S.A.

Po 8 ton węgla dla każdego
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Nowy GórNik: X  Jak poważnym proble-
mem były i są obecnie szkody górnicze?

ANdrzej kowAl-
ski: Szkody górnicze 
powstają wówczas, gdy 
jest prowadzona eksplo-
atacja – w tej chwili tej 
eksploatacji jest mniej, 
a więc współczesnych 
szkód górniczych jest 
również proporcjonalnie 
mniej niż kiedyś.

Czy tego typu szkody dotykają częściej  X
budynków czy środowiska naturalnego?

– Na podstawie prowadzonych statystyk 
można powiedzieć, że w zabudowie tych 
szkód jest najwięcej i najwięcej pieniędzy 
jest wydawanych na usuwanie właśnie ta-
kich szkód.

na ile można uniknąć szkód na obsza- X
rach górniczych?

– Nie można powiedzieć, że szkód nie 
ma czy nie będzie – nie ma takiej metody, 
która pozwalałaby na ich wyeliminowanie. 

Można jedynie podjąć działania w celu 
zmniejszenia ich skutków.

o jakich działaniach pan myśli? X
– Najprostsze jest ograniczanie eks-

ploatacji lub zaniechanie eksploatacji pod 
terenami zabudowanymi. Czasem stosuje 
się podsadzkę hydrauliczną, która powo-
duje mniejsze szkody niż przy klasycznej 
eksploatacji z zawałem stropu. To są dzia-
łania górnicze. Można również przystoso-
wać już istniejące lub dopiero powstające 
budynki do takich efektów działalności 
kopalń.

Czy koszty usuwania szkód górniczych  X
zmieniły się na przestrzeni czasu?

– Trudno to określić, ponieważ kopalnie 
starają się usuwać pojawiające się szkody 
na bieżąco. Istnieją jednak pewne zaszłości 
związane z regulacją niecek bezodpływo-
wych czy też naprawą kanalizacji. Jest to 
problem dosyć skomplikowany, bo nawar-
stwiający się to przez lata.

na czym polegają te zaszłości? X

– Niegdyś nie usuwano na bieżąco 
wszystkich szkód, powstawały niecki obni-
żeniowe, które w tej chwili się pogłębiły. Nie 
wszystkie szkody po zlikwidowanych kopal-
niach zostały usunięte, bo czynne kopalnie 
nie czują się do tego zobowiązane. Usuwać 
je powinny spółki restrukturyzacyjne lub 
Skarb Państwa. Fakt, że szkody górnicze nie 
zostały zlikwidowane, nie zawsze wynika 
z winy górnictwa.

Czy wraz z rozwojem techniki pojawi- X
ły się nowe metody minimalizacji efek-
tów szkód górniczych?

– Dzięki temu, że bardziej poznajemy 
to zjawisko, możemy np. ograniczać pręd-
kości frontów ścianowych, a grube pokłady 
dzielić na warstwy. Nasze złoża są jednak 
wielopokładowe i to znacznie utrudnia 
przeciwdziałanie negatywnym skutkom 
fedrowania. 

W polskich realiach złoża zalegają w in-
nych warunkach niż np. w Azji, Australii czy 
RPA. Tam złoża znajdują się pod terenami 
niezagospodarowanymi.

Paweł KmieciK

Poszkodowany nie płaci ani 
złotówki

Zbigniew Madej, rzecznik prasowy Kompanii 
Węglowej: W razie wystąpienia szkód górniczych 
trzeba złożyć odpowiedni wniosek na kopalni. 
Grupa biegłych sprawdza sytuację, a w przy-
padku stwierdzenia szkody podpisywana jest 
ugoda, w której jest określona kwota naprawy. 
Szkody naprawiają albo nasze ekipy, albo wła-
ściciel mieszkania czy domu wynajmuje ludzi 
do wykonania tych prac i przedstawia nam fak-
turę do zapłaty. Jeśli nie dochodzi do zawarcia 
ugody, można wnieść sprawę do sądu. Zdarza 
się wówczas, że część osób nie chce się tego 
podejmować w obawie o koszty, którymi zosta-
nie w sądzie obciążona. Poszkodowany nie płaci 
jednak ani złotówki za wniesienie tej sprawy na 
wokandę. Przy problemach szkód górniczych 
sprzed kilkudziesięciu lat pojawia się jednak 
kwestia przedawnienia. Według kodeksu cywil-
nego, od skutku, nie od przyczyny, to znaczy od 
powstania szkody, a nie od momentu tąpnięcia, 
liczy się 10 lat. Jeśli ekspert stwierdzi, że szkoda 
powstała wcześniej niż 10 lat temu, to ulega ona 
przedawnieniu.

a k t u a l n o ś c i8

Szkoda górnicza to szkoda powstała wsku-
tek ruchu zakładu górniczego*. Problem 
związany z powstawaniem takich szkód 
jest tak stary jak samo wydobycie węgla 
i nieodłącznie mu towarzyszy. I choć ko-
palnie przeznaczają każdego roku miliony 
złotych na likwidację ich skutków – wciąż 
wzbudzają one kontrowersje.

Pęknięcia na fasadach budynków, uskoki 
na drogach i obniżenia terenu – oto przy-
kłady szkodliwych skutków fedrowania. 
Ostatni z nich jest dość często przyczyną 
antypatii mieszkańców obszarów górniczych 
w stosunku do kopalń. Stwarza on zagro-
żenie powodziowe, które – w połączeniu 
z niekorzystną pogodą – może spowodować 
lokalne podtopienia. O ile jednak pewne 
skutki działalności kopalń można zlikwi-
dować lub przynajmniej zminimalizować 
ich występowanie, o tyle szkód górniczych 
całkowicie wyeliminować się nie da. Zrozu-
mienie i wzajemny szacunek w tej sprawie 
jest istotny – zarówno ze strony mieszkań-
ców obszarów górniczych wobec zakładów, 
jak i samych kopalń w stosunku do ludności 
z takich obszarów.

większA wrAżliwość

Wydobycie węgla prowadzone 20, 30 
czy też 40 lat temu było znacznie większe niż 
obecnie. Również i szkody mogły być wów-
czas dużo bardziej poważne niż teraz – nie 
mówiono o tym jednak z różnych względów. 
Jak zauważa prof. Andrzej Kowalski z Głów-
nego Instytutu Górnictwa – w tej chwili 
wrażliwość społeczna jest większa, a lu-
dzie bardziej niż kiedyś zwracają uwagę na 
szkody. Zmiany społeczno-polityczne, jakie 

zaszły w Polsce, spowodowały to, że jesteśmy 
bardziej odważni i otwarcie przedstawiamy 
swoje roszczenia względem kopalń. Szkody, 
które kiedyś nie były szczególnie uciążliwe, 
teraz mogą się takimi stać.

Przykładem takiej sytuacji może być 
niedawny protest mieszkańców Gierałtowic 
(powiat gliwicki) przeciw kopalniom prowa-
dzącym wydobycie pod ich terenem. Część 
ludności zamieszkałej na obszarze górniczym 
zażądała tam od Urzędu Gminy, aby ten cof-
nął zgodę na wydobycie węgla. Powodem tego 
była głównie wiosenna powódź, szczególnie 
dotkliwa na obszarach obniżonych przez 
działalność zakładów. Obecnie, na terenie 
gminy fedrują trzy kopalnie: „Knurów”, „So-
śnica-Makoszowy” oraz „Budryk”. – Urząd 
Gminy nie ma prawa zakazywać wydobycia 
– twierdzi jednak Weronika Bargiel, kierow-
nik Referatu Inwestycji i Szkód Górniczych 
UG Gierałtowice – i dodaje, że taką decyzję 
podejmuje Okręgowy Urząd Górniczy. Co 
prawda, wydając koncesję na wydobycie, bie-
rze on pod uwagę opinię gminy. Nie musi się 
jednak z tą opinią liczyć.

Dwa z trzech zakładów prowadzących 
wydobycie pod Gierałtowicami należą do 
Kompanii Węglowej. Jak twierdzi rzecznik 
KW Zbigniew Madej, plany zagospodarowa-
nia przestrzennego dla gminy (zakładające 
m.in. regulację potoku przepływającego 
przez jej teren) istnieją, ale nie można ich 
zrealizować, bo nie ma zgody na wywłasz-
czenie kilku właścicieli gruntów. – Okazuje 
się, że interesy paru osób są ważniejsze od 
interesów ogółu – dodaje rzecznik Kom-
panii. Przypadków takich, jak ten w Gie-
rałtowicach, gdzie rozwiązanie problemu 
szkód górniczych wymaga współpracy m.in. 

Urzędu Gminy, kopalń i ich właściciela, 
a nierzadko także wojewody, jest zresztą 
na Śląsku więcej. Mówi się o nich jednak 
najczęściej dopiero wtedy, gdy mieszkańcy 
podejmują protest przeciw prowadzeniu 
wydobycia pod ich terenem.

wzAjemNe zrozumieNie

– W ubiegłym roku Kompania Węglo-
wa wypłaciła z tytułu szkód górniczych 204 
miliony złotych. Zgłoszeń do naszych kopalń 
było w tej sprawie 6100. Poziom nakładów re-
zerwowanych na ten cel w budżecie Kompanii 
jest niezmienny – mówi rzecznik firmy. – 60% 
pieniędzy pochodzących od kopalń trafia do 
gminy na opłaty eksploatacyjne, a 40% do 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej – przypomina jedno-
cześnie Weronika Bargiel z UG w Gierałto-
wicach – spotykamy się bowiem z opinią, że, 
skoro jesteśmy gminą górniczą, to mamy dużo 
pieniędzy. Nie można jednak zapominać, że 
sporo z nich jest przeznaczanych na remonty 
i naprawy skutków szkód górniczych.

Pamiętać o tym powinni zarówno 
rdzenni mieszkańcy obszarów górniczych, 
jak i nowo osiedlający się na takich terenach. 
Jak zapewnia urzędnik z gminy sąsiadującej 
z Knurowem – każdy nowy inwestor, stara-
jąc się o otrzymanie zgody na budowę, ma 
obowiązek zwrócić się do Urzędu Gminy 
w sprawie uzyskania informacji o kategorii 
możliwych do wystąpienia szkód górniczych. 
Urząd pyta wówczas kopalnię o warunki 
geologiczno-górnicze i na tej podstawie wy-
daje taki dokument. Inna sytuacja występuje 
wtedy, gdy dokonuje się zakupu gruntu z ist-
niejącym już na jego terenie zabudowaniem. 
W takim przypadku warto przed transakcją 

zasięgnąć jeszcze opinii w lokalnym urzę-
dzie, czy aby budynek ten nie został do-
tknięty szkodą górniczą i czy nie zostało już 
w związku z tym wypłacone odszkodowanie. 
W przypadku ponownego uszkodzenia ta-
kiego budynku, nie będziemy mieć szans na 
wypłatę kolejnego zadośćuczynienia.

– Przez górniczą eksploatację okolicz-
ny teren obniża się, jednak za szkody gór-
nicze płaci kopalnia i te pieniądze powinny 
przyczyniać się do lepszego zabezpieczenia 
terenu w razie powodzi – stwierdza Leszek 
Majcherek, członek zarządu ZZG KWK 
„Piast” w Bieruniu. I prawdopodobnie tu-
taj znajduje się klucz służący do otwarcia 
drzwi nierzadko dzielących kopalnie i ich 
firmy, urzędy miast i gmin oraz ludzi, któ-
rym przyszło mieszkać na obszarach gór-
niczych. Szczególnie istotne jest bowiem 
odpowiednie wykorzystanie przez gminy 
i miasta pieniędzy przekazywanych im 
przez zakłady.

Jak się wydaje, najważniejszą kwestią 
dotyczącą szkód górniczych nie jest decy-
dowanie, które z kopalń powinny zostać 
zamknięte, aby zmniejszyć zakres wystę-
powania tych szkód. Ważniejsza jest współ-
praca właścicieli zakładów, urzędników naj-
bardziej zainteresowanych rozwiązaniem 
ewentualnych sporów dotyczących szkód 
oraz samych mieszkańców. Dla tych ostat-
nich, kopalnia jest zresztą nie tylko cichym, 
choć czasem nieco uciążliwym, sąsiadem, 
lecz także miejscem pracy.

Paweł KmieciK

* - Por. Prawo ochrony środowiska, pod red.  `
M. Górskiego, Wydawnictwo Wolters Kluwer 
2009, s. 469.

Szkoda ubocznych skutków fedrowania

Prof. ANdrzej kowAlski, kierownik Zakładu Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych 
w Głównym Instytucie Górnictwa

nie można powiedzieć, 
że szkód nie ma czy nie będzie
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Stanisław Wieczorek

Stanisław Wieczorek (1908-1989). Uro-
dził się 11 listopada 1908 r. w Strzemieszy-
cach. Pracę zawodową rozpoczął w 1921 roku 
jako kinooperator, kontynuując ją także w la-
tach nauki w Państwowej Szkole Górniczo-
Hutniczej w Dąbrowie Górniczej, podjętej 
w roku 1925, aż do jej zakończenia w 1929 
r. Z tą chwilą rozpoczęła się jego zawodowa 
kariera w Kopalni „Kazimierz” w Kazimie-
rzu Górniczym jako: górnika (1929-1932), 
nadgórnika (1932-1936), sztygara zmiano-
wego (1937-1939) i sztygara maszynowego 
(1939-1942).

W listopadzie 1942 roku wywieziony 
został do obozu koncentracyjnego w Ora-
nienburgu, gdzie więziony był do kwietnia 
1945 r. Po powrocie do kraju, już 10 lipca 
tegoż roku Stanisław Wieczorek rozpoczął 
pracę w kopalni „Gliwice” jako sztygar objaz-
dowy, a następnie jej wicedyrektor. W roku 
1946 uzyskał dyplom inżyniera.

Jego kwalifikacje, bogate doświadcze-
nie zawodowe zdobyte na coraz bardziej 
odpowiedzialnych stanowiskach sprawiły, 
że w 1947 r. powierzono mu stanowisko 
dyrektora kopalni „Zabrze-Zachód”, w roku 
1948 zostaje dyrektorem kopalni „Ludwik”, 
by po kilku miesiącach objąć piastowane 
w latach 1948-1950 stanowisko naczelnego 
dyrektora Dolnośląskiego Zjednoczenia 
Przemysłu Węglowego – dokumentuje 
prof. dr Jerzy Jaros w poświęconym inż. 
Stanisławowi Wieczorkowi szkicu biogra-
ficznym na łamach „Przeglądu Górniczego” 
( nr4/1989).

Przysłowiowa „karuzela” stanowisk 
dowodzi niezbędności wsparcia wiedzy 
i organizatorskich umiejętności inżyniera 

Stanisława Wieczorka w kolejnych kopal-
niach i przedsiębiorstwach górniczych. Na 
przełomie lat 1950-51 jest dyrektorem ko-
palni „Mysłowice”; od 1 marca 1951 r. pra-
cował jako inspektor kopalń w Centralnym 
Zjednoczeniu Metali Nieżelaznych w Ka-
towicach; następnie dyrektor techniczny 
Przedsiębiorstwa Mierniczo-Geologicznego 
Metali Nieżelaznych (od października 1951 
do września 1952).

Stąd przechodzi jako inspektor kopalń 
do Jaworznicko-Mikołowskiego ZPW; a od 
lutego 1955 do maja 1966 r. był dyrektorem 
kopalni „Murcki”. Były to lata przełomowe 
zarówno dla całego przemysłu wydobywcze-
go, jak też kopalni „Murcki”, co dokumentują 
Maria Grudniewska i Bogdan Kallus w ju-
bileuszowym wydawnictwie pt. „Kopalnia 
Murcki na przestrzeni dziejów 1657-1997”. 

Rozdział poświęcony latom 1955-1975 
otwiera tekst informujący, że „Nowy dyrek-
tor (od 1.03.1955r.) inż. Stanisław Wieczorek 
rozpoczął ratowanie planu od uruchomienia 
odkrywek. Była to rozpaczliwa decyzja. Po-
święcając środowisko naturalne i nie patrząc 
na ujemny rachunek ekonomiczny, skon-
centrowano się jedynie na wykonaniu pla-
nów. Doraźnie odkrywki przyniosły efekty. 
Dzięki nim w 1957 roku kopalnia „Murcki” 
wykonała plan już 11 listopada, jako pierwsza 
w Polsce. Dało to załodze wymierne korzy-
ści, po raz pierwszy wypłacono wówczas 
trzynastkę, która wyniosła 130% normalnych 
poborów. W latach 1957-1960 było podobnie, 
kiedy z odkrywek pochodziło 30% wielkości 
całorocznego wydobycia... 

W czerwcu 1957 r. w kopalni „Boże 
Dary” (włączonej od 1976 r. do kop. 

„Murcki”) miała miejsce katastrofa górnicza 
na niespotykaną dotychczas skalę. Wybuchł 
pożar na pokładzie 318 na poziomie 307 
m. Natychmiast podjętą akcję prowadziły 
m.in. trzy specjalne zastępy kopalni „Murc-
ki”. Najgorsze przyszło 18 czerwca. W wyni-
ku potężnego wybuchu na miejscu zginęło 
11 górników, dalszych 12 zmarło w wyniku 
poniesionych obrażeń, a około 100 zostało 
rannych. W następnych dniach ratownicy 
dokonali otamowania całego rejonu wybu-
chu, a akcję odwołano dopiero po trzech 
miesiącach...

Doniosłe zmiany polityczne jakie przy-
niósł październik 1957 roku, zaowocowały 
m. in. likwidacją preferencyjnych cen węgla 
eksportowanego na Wschód, powołaniem 
Ministerstwa Górnictwa i Energetyki ograni-
czającym rozbudowany aparat biurokratycz-
ny, organizacją rad robotniczych – będących 
zaczątkiem samorządu robotniczego, pro-
jektem połączenie kopalń „Murcki” i „Boże 
Dary”.

W początkach lat 60. władze postawi-
ły na unowocześnienie przemysłu wydo-
bywczego. W „Murckach” odstąpiono od 
eksploatacji odkrywek, a dyrektorowi inż. 
Stanisławowi Wieczorkowi przyszło przy-
stąpić do budowy nowego oddziału kopalni 
„Murcki II” . W tym celu pogłębiono szyb 
„Stanisław” do 250 metrów i rozpoczęto 
prace nad jego zagospodarowaniem; a szyb 
„Jakub” dostosowano do przewozu ludzi. 
W 1962 r. założono poziom 70, zabudowano 
podszybie i przeprowadzono kanały odwad-
niające. Wydobycie w oddziale „Murcki II” 
uruchomiono w 1963 r. dalej prowadząc pra-
ce inwestycyjne, których zwieńczeniem było 

połączenie pochylnią i chodnikami szybów 
„Jakub” i „Stanisław”.

Równolegle – dokumentują autorzy 
wspomnianego wydawnictwa – wprowa-
dzono nowoczesne technologie. 20 maja 
1962 r. rozpoczął pracę pierwszy kombajn 
typu „Gorniak I”, a do końca roku kopalnia 
zakupiła jeszcze 4 takie kombajny i jeden 
„Kirowiec”. W latach 1963-1964 kopalnia 
została prawie całkowicie zmechanizowana. 
Powszechnie stosowano już system ściano-
wy i urabianie za pomocą kombajnów. Zme-
chanizowano transport i ładowanie urobku. 
Nastąpiły także zmiany w zakresie obudowy 
chodników, jak wprowadzenie obudowy ŁP 
z okładzinami betonowymi itp.

Nowoczesną i dobrze zorganizowaną, 
po 10-letnim dyrektorowaniu pozostawił 
inżynier Stanisław Wieczorek kopalnię 
„Murcki”. Zgodnie z jego zamierzeniami, 
z „Murckami” połączyły się „Boże Dary”, 
a najnowsza historia otwiera przed nią dal-
sze perspektywy. 

W celu obniżenia kosztów administracji, 
w 2010 roku sąsiadująca kopalnia „Staszic” 
połączona została z najstarszą, czynną nie 
tylko w Polsce, ale także na europejskim 
kontynencie Kopalnią Węgla Kamiennego 
„Murcki”. Tak więc pod nową nazwą „Murc-
ki-Staszic”, w przyszłym 2012 roku święto-
wać będzie swoje 355 urodziny. 

Inżynier Stanisław Wieczorek jeszcze 
na dwa i pół roku ponownie sprawował 
nadzór nad kopalniami Jaworznicko-Miko-
łowskiego ZPW. Z dniem 31 grudnia 1968 
r. przeszedł na emeryturę. Zmarł 17 lutego 
1989 roku. 
 Z.B.

Wbrew pozorom, nie jest to głos rozpaczy. 
ani beznadziei. Wręcz przeciwnie – jest to 
głos sensownych rozważań i propozycji, 
który zawiera ocenę realnych możliwości. 
mowa o opublikowanej niemal dwa lata 
temu blisko stustronicowej książce Grze-
gorza Wałowskiego*. 

Upływ czasu nic nie zmienił w sytu-
acji Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. 
Nadal skazane jest ono na nieistnienie 
w jakichkolwiek planach branżowych, 
państwowych itp. Jego zasoby, o łącznej 
wielkości ok. 0,4 mld ton, zostały, z nad-
użyciem prawa, skreślone z ewidencji. For-
malnie ich nie ma, choć w rzeczywistości 
są tam, gdzie były od setek milionów lat. 
Autor wspomnianej książki pracował jako 
jeden z górników wydobywających niele-
galnie węgiel na wychodniach wałbrzy-
skich pokładów. Z tego tytułu, ciążą na nim 
cztery wyroki sądowe. Odbył on studia na 
Politechnice Opolskiej, które ukończył w 
2008 roku. Podstawą wspomnianej wyżej 
publikacji była jego praca inżynierska. Jego 
inicjatywy zostały dostrzeżone również 
w innych krajach związanych z węglem 
kamiennym, takich jak Belgia i Wielka 
Brytania, z których otrzymał zaproszenia 

i propozycje współpracy. Dla samego Wał-
brzycha opracował projekty udostępnie-
nia złóż poprzez kopalnię odkrywkową 
oraz podziemne zgazowanie węgla. Jest 
on również założycielem Stowarzyszenia 
„BIEDASZYBY” w Wałbrzychu. Uważa, 
że zjawisko biedaszybów powstało w jego 
rejonie w wyniku przemian ustrojowych w 
Polsce. Negatywnie ocenia też całkowity 
brak zainteresowania władz państwowych 
porzuconymi zasobami węgla kamiennego 
w rejonie Wałbrzycha. Jego prace nad pod-
ziemnym zgazowaniem węgla kamiennego 
mają na celu otwarcie tam nowoczesne-
go, czystego i wielce zyskownego centrum 
energetycznego. Polecając tę skromną pu-
blikację, trzeba zauważyć, że jej twórca nie 
zraził się narastającymi niepowodzeniami, 
w tym również wyrokami sądowymi. Brak 
zainteresowania jego osobą przez tamtej-
szą Filię Politechniki Wrocławskiej z jej 
Wydziałem Górniczym zrekompensował 
sobie studiami na Politechnice Opolskiej w 
Katedrze Inżynierii Procesowej. Również 
jego pracę wydała nie jakaś oficyna gór-
nicza, ale Wydawnictwo Akcji Katolickiej 
z Lublina, czyli z drugiego krańca Polski. 
Krótko mówiąc, górnicy, dawni i obecni, to 
twardy naród. Łatwo i byle czym nie dadzą 

się zwieść. Pod tym względem, mogą oni 
być przykładem dla wielu innych zawodów 
w kraju.

AdAm mAksymowicZ

* Grzegorz Wałowski. Wałbrzych: od  `
biedaszybów do… Podziemne zgazowanie węgla 
kamiennego. Wydawnictwo Akcji Katolickiej 
Archidiecezji Lubelskiej. 

Upływ czasu nic nie zmienił w sytuacji Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego

głos z biedaszybów

Zjawisko biedaszybów powstało w wyniku przemian ustrojowych
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Niewątpliwie, najważniejszą te-
goroczną zimową imprezą sportową 
są 48 mistrzostwa świata w narciarstwie 
klasycznym w Oslo-Holmenkollen (23.02 
– 6.03). Do stolicy Norwegii pojechała 
skromna, bo czternastoosobowa, ekipa 
polskich sportowców. Tej niewielkiej licz-
bie nie należy się jednak dziwić, w końcu 
w narciarstwie Polacy nigdy nie zaliczali 
się do światowej czołówki. W dotychcza-
sowej mistrzowskiej rywalizacji zdobyli 
w sumie 17 medali (8 złotych, 3 srebrne 
i 6 brązowych), co w porównaniu z Nor-
wegią – 346 medali (27 zł. – 108 sr. – 111 
br.), Finlandią – 264 (82 – 99 – 83), czy 
Szwecją – 160 (58 – 47 – 55), nie stanowi 
wielkiego osiągnięcia. 

Największy udział w naszym dorobku 
mają Adam Małysz – 4 złota i 1 srebro, oraz 
Justyna Kowalczyk – 2 złota i 1 brąz. (Pozo-
stałe 2 złote medale zdobyli: Wojciech For-
tuna w Sapporo 1972 r. – wtedy olimpijskie 
medale traktowane były równocześnie jako 
mistrzowskie – i Józef Łuszczek w Lahti 
w 1978 r. w biegu na 15 km).

Justyna Kowalczyk i Adam Małysz mają 
realne szanse wzbogacenia polskiego i, co 
za tym idzie, własnego dorobku medalowe-
go. Oboje są w dobrej dyspozycji i niezłej 
formie. Justyna Kowalczyk zdobyła przecież 
po raz trzeci z rzędu Kryształową Kulę za 
zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pu-
charu Świata, a Adam Małysz całkiem do-
brze radzi sobie na skoczniach. Niektórzy 
dziennikarze posuwają się wręcz do tego, 
że w swoich wypowiedziach i tekstach nie-
mal domagają się od wymienionej dwójki 
wywalczenia miejsca na mistrzowskim po-
dium. I to na miejscu z numerem 1. Moim 
zdaniem, powinni ostudzić rozpalone 
głowy. A to dlatego, że w Oslo-Holmen-
kollen kandydatów do podium nie bra-
kuje. W biegach kandydatkami do medali 
są przede wszystkim Norweżki na czele 
z Marit Bjørgen, a w skokach Austriacy 
i Norwegowie. Nie powinno się więc na 
siłę domagać zwycięstw od naszej dwójki. 
Z pewnością oboje dadzą z siebie wszystko. 
Należy ze spokojem przyjąć każdy wynik, 
a jeżeli będą medale, czego im serdecznie 
życzę, to będziemy się cieszyć.

Można powiedzieć, że mistrzostwa 
świata w narciarstwie klasycznym zamykają 
rywalizację w sportach zimowych. Będzie-
my więc zapewne znów uważniej śledzić 
poczynania futbolistów. W wielu krajach 
wznowiono już ligową rywalizację. Odbyły 
się także mecze w ramach Ligi Mistrzów 
i Ligi Europejskiej. 

Podczas zgrupowania w Portugalii re-
prezentacja Polski rozegrała dwa mecze 
towarzyskie, wygrywając po 1:0 z Mołdawią 
i Norwegią. W pierwszym z nich powołani 
zawodnicy nie dowiedli swojej przydatności 
dla narodowej kadry. W drugim meczu 
polska drużyna wystąpiła w najsilniejszym 
aktualnie składzie. Przeciętne widowisko, 
w trakcie którego polscy piłkarze nie 
potrafili przeprowadzać przemyślanych 
i składnych akcji, zakończyło się dla nas 
zwycięstwem w dużej mierze za sprawą 
norweskiego bramkarza, którego błąd 
przyczynił się do zdobycia przez Polaków 
bramki. Trener Franciszek Smuda nie był 
zadowolony z tych występów.

Po serii meczów kontrolnych do boju 
o ligowe punkty przystąpiły również zespoły 
polskiej ekstraklasy. Sympatycy rodzimego 
futbolu z wyraźnie mieszanymi uczucia-
mi przyjmowali działania szefów klubów 

w trak-
cie zimo-
wej prze-
rwy. Mam tu 
na myśli m.in. 
zabiegi transfe-
rowe – szefowie 
klubów szukali druży-
nowych uzupełnień za 
granicą. W efekcie, w cza-
sie zimowej przerwy do Polski 
sprowadzono 35 zawodników z 22 krajów. 
W zdecydowanej większości są to zawod-
nicy przeciętni, by nie rzec – anonimowi. 
Kilka naszych drużyn jest zresztą wprost 
naszpikowanych graczami z importu. Dla 
przykładu, kadra Wisły Kraków przystępuje 
do rundy wiosennej, mając 15 obcokrajow-
ców w swych szeregach. Czy są w tej grupce 
wybijający się zawodnicy? Raczej nie. Cie-
kawe, co pokaże wychwalany w swoim kraju 
Izraelczyk Maor Melikson. Takie działania 
Wisły zaskakują. Przecież to właśnie kra-
kowski klub słynął przez lata z dobrej pracy 
szkoleniowej. W klubie tym zawsze było 
wielu utalentowanych i dobrych zawodni-
ków i wychowanków, by wymienić choćby 
nazwiska Szymanowskiego, Kmiecika, Kap-
ki, Kusto, Iwana czy Nawałki. Czyżby pod 
Wawelem zabrakło obiecującej futbolowo 
młodzieży? Myślę, że jej nie brakuje. Trzeba 
jednak takich chłopców „wyłuskać” i objąć 
solidnym szkoleniem. Widocznie szefowie 
Wisły, i nie tylko krakowskiego klubu, o tym 
zapomnieli. Po co szkolić, kiedy można 
sprowadzić obcokrajowca. Rzecz jednak 
w tym, że ci obcokrajowcy nie prezentu-
ją wybitnych umiejętności futbolowych 
i próżno mieć nadzieję, by polscy futboliści 
nauczyli się od nich czegoś dobrego. Za-
pewne, żaden liczący się klub z Europy nie 
ściągnąłby ich do siebie. Będą zatem grać 
w naszych drużynach i odbierać polskim 
graczom szanse na występy w zespołach 
ekstraklasy. 

Tego typu działania nie są słuszne. 
Rzekłbym nawet, że są szkodliwe dla dal-
szego rozwoju polskiego futbolu. Moim 
zdaniem, szkoda pieniędzy na takie transfe-
ry. Większy pożytek byłby z tych pieniędzy, 
gdyby przeznaczyć je na solidne szkolenie 
młodych zawodników. Niestety, w naszym 
futbolu nie ma w tej materii rozsądnych 
planów i założeń szkoleniowych. Powinny 
nad tym czuwać władze PZPN z jego pre-
zesem na czele. Ale tak nie jest.

Niezadowolenia tym stanem rzeczy nie 
kryje trener Franciszek Smuda. Po prostu 
– w zastraszającym tempie kurczy mu się 
grupa zawodników, których mógłby po-
woływać na zgrupowania kadry. Inaczej 
mówiąc, nie ma z czego wybierać. Czar-
no widzę przyszłość naszego rodzimego 
futbolu.

I jeszcze jedna uwaga. Nie wierzę, że 
ci ściągnięci anonimowi obcokrajowcy 
umożliwią naszym drużynom nawiązanie 
w miarę przyzwoitej rywalizacji w europej-
skich pucharach. Krótko mówiąc – z tych 
transferów nic dobrego nie wyniknie.

Henryk Marzec

Kasia poprawiła niedbale związane włosy. Mama już od kilku miesięcy perswadowała 
jej, że smętnie zwisające z czoła wielokrotnie farbowane kłaczki powinna obciąć na krótko. 
Chcąc silniej zaznaczyć swoją obojętność w stosunku do próśb matki, dziewczyna niedawno 
po raz kolejny przefarbowała włosy. Efektem tych eksperymentów było teraz wielokolorowe 
„siano”, które nie kontrastowało jednak z ogółem jej wyglądu. Założyła na siebie czarną 
tiulową spódniczkę, celowo podarte rajstopy oraz czarny podkoszulek z jaskraworóżową 
czaszką. Usta przeciągnęła błyszczykiem – o ile dyrekcja jej szkoły zdążyła już przywyknąć 
do ekstrawagancji jej ubioru, to makijaż nadal był niedopuszczalny. Matka, pokrzykując, 
pośpieszała Kaśkę – szesnastoletnia Kasia i jej ośmioletni brat byli już bowiem spóźnieni 
do szkoły. Wyjątkowo, przez ostatni tydzień odwoził ich do szkoły ojciec. Mężczyzna był 
z zawodu architektem – nie pogodziwszy się ze sztywnymi godzinami pracy w firmie, 
postanowił założyć własną, do której z radością codziennie się spóźniał. W nieco gorszej 
sytuacji był jego synek, który – w przeciwieństwie do ojca i siostry – bardzo się tymi spóź-
nieniami przejmował.

Od kilku dni obowiązek budzenia i odwożenia, a także załatwiania późniejszego trans-
portu powrotnego spadł na rodziców Kaśki. Sytuacja ta była wynikiem nagłego i niespo-
dziewanego zniknięcia pani Heli. Pani Hela pracowała u rodziców Kasi już od dwóch lat, co 
było jak dotychczas rekordowym stażem. Z anielską cierpliwością wytrzymywała huśtawki 
nastrojów Kasi, a także dzielnie stawiała czoła atakom pytań jej brata, który z czasem 
bardzo ją zresztą polubił. Właściwie – to pani Hela trzymała w ryzach tę dość chaotyczną 
rodzinę. Dyktowała odpowiednie godziny posiłków, starała się utrzymać względną czystość 
w mieszkaniu i łagodziła drobne domowe konflikty.

Wszyscy członkowie rodziny Kasi wprost przepadali za panią Helą. Wszyscy, prócz 
niej samej. Dziewczynę drażniło jej ciągłe wspominanie minionych czasów i negatywny 
stosunek do jej eksperymentów z wyglądem czy nowych chłopaków. Problemy, jakie Kasia 
miała z panią Helą, bywały nieraz znacznie cięższe niż konflikty z rodzicami, którzy zresztą 
sami zachowywali się niejednokrotnie jak para nastolatków.

Zdarzało się, że dziewczyna snuła w myślach plany „usunięcia” pani Heli. Na planach 
się jednak w jej przypadku kończyło. Gdy kobieta kolejny dzień z rzędu nie pojawiła się 
w pracy, rodzice Kasi zaczęli swoje małe prywatne śledztwo. Choć pani Hela mieszkała 
sama, wiedzieli, że ma córkę. Niestety, gdy chcieli podsumować swoją wiedzę o starszej 
pani, okazało się, że ta zawsze otwarta i skłonna do pomocy kobieta niewiele mówiła 
o sobie. Odnalezienie córki okazało się natomiast bardziej kłopotliwe niż można się było 
spodziewać. Tym bardziej, że wszystkich zaskoczył fakt młodego wieku córki pani Heli 
oraz to, że przebywa ona w ośrodku leczenia uzależnień. Rodzie Kasi skontaktowali się 
z dziewczyną, jednak była ona mocno otumaniona lekami. Personel ośrodka przyznał zaś, 
że pani Hela już od kilku dni nie odwiedzała córki.

Również kolejne tropy okazywały się ślepe. Coraz bardziej martwiło to rodziców Kasi 
– wszystko wskazywało na to, że kobieta wyszła spokojnie do pracy i po prostu zniknęła, 
choć, w świetle zdobytej wiedzy, nie planowała żadnej ucieczki. Rodzice Kasi snuli coraz 
bardziej fantastyczne wizje przebiegu wydarzeń tego, co mogło się stać z panią Helą. Nikt 
jednak nawet nie dopuszczał myśli, że mogło jej się stać cokolwiek złego. Mimo to, przy-
puszczenia rodziców doprowadzały do szlochu brata Kasi – chłopiec chyba najbardziej ze 
wszystkich przeżywał zniknięcie niani.

Podczas gdy policja pozostawała zupełnie bezradna, rodzice Kasi kontynuowali swoje 
śledztwo. Stwierdziwszy, że pani Hela nie miała nikogo na tyle bliskiego, kto by im mógł 
pomóc, próbowali rozwikłać zagadkę, chwytając się coraz bardziej absurdalnych metod – 
łącznie z wizytami u wróżbitów i innych podejrzanych typów.

Rodzice Kasi, zajęci śledztwem, dopiero po jakimś czasie zorientowali się, jak bardzo 
ono drażni ich córkę. Po raz pierwszy zwrócili także uwagę na to, jak dziewczyna spędza 
wolny czas i z kim się spotyka. Brnąc dalej w swoje dochodzenie, które, jak mniemali, 
powinno zakończyć się sukcesem i odnalezieniem kobiety – traktowanym więc, póki co, 
bardziej w kategoriach zabawnego urozmaicenia codzienności – natrafili jednak na nie-
wielkie ślady krwi tuż obok spiżarki. Okazało się jednak, że nie była to krew, a farby do 
robienia makijażu córki.

Coraz bardziej niepokojące stawało się natomiast zachowanie brata Kasi. Od kilku 
dni chłopiec był tak osłabiony, blady i rozpalony gorączką, że przez cały czas przebywał 
w domu pod opieką matki. Z dnia na dzień, jego stan się pogarszał, a kolejni wezwani leka-
rze nie mogli zdiagnozować przyczyn choroby. W trakcie jednej z ciężkich nocy, chłopiec 
przez cały czas majaczył o opuszczonym domu. Początkowo, rodzice ignorowali koszmary 
gorączkującego syna. Po kilku godzinach zorientowali się jednak, że w pobliżu ich domu 
znajduje się szopa, która pasuje do opisów chłopca.

Jeszcze zanim nastał świt, ojciec Kaśki wziął wielką latarkę i, na wszelki wypadek, nie-
wielki kij i postanowił przeszukać opuszczoną starą szopę. Prócz wielu starych narzędzi, 
mebli i nikomu nieprzydatnych staroci nie znalazł tam jednak nic ciekawego. Dopiero 
w ostatniej chwili jego uwagę zwróciło niewielkie wieko prowadzące do piwniczki. Zszedłszy 
do piwniczki, mężczyzna odnalazł przemrożone ciało pani Heli.

Przerażony mężczyzna wrócił do domu i powiadomił o wszystkim żonę. Wtedy też 
zszedł na dół ich syn, który opowiedział, jak Kaśka, przygotowując się na bal przebierańców, 
wysmarowała się cała sztuczną krwią, pozorując swoje samobójstwo. Dziewczyna chciała 
tylko zakpić z niani i zobaczyć jej reakcję. Nie podejrzewała, że doprowadzi ją do zawału. 
Tuż po tym, jak zdała sobie sprawę, że kobieta nie oddycha, przerażona, zamiast zadzwonić 
po karetkę, z pomocą swojego chłopaka ukryła trupa w starej szopie.

Gdy chłopiec już kończył swoją opowieść, do kuchni weszła przerażona Kasia. Po raz 
pierwszy od wielu lat bardzo płakała, licząc, że rodzice, jak zwykle, pomogą jej wyjść z kło-
potów, w jakie się wplątała. I chyba po raz pierwszy spotkała się z tak absolutnym chłodem 
obojga rodziców, którzy, przerażeni, wzywali właśnie policję i karetkę.

l

Marginesy

Tajemnica
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Narty i futbol
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Zabytkowy Nikiszowiec 
na kolekcjonerskiej 
monecie

Miło odnotować, że Narodowy Bank 
Polski, w ramach zainaugurowanej w 2009 
roku emisji monet okolicznościowych z se-
rii „Miasta w Polsce”, mających zarazem 
charakter kolekcjonerski, wprowadził do 
obiegu monetę upamiętniającą Katowice, 
o nominale 2 złotych, wykonaną stemplem 
zwykłym ze stopu Nordic Gold .

Na rewersie monety, od góry widnieje 
półkołem napis: KATOWICE. U dołu oraz 
z lewej strony – wizerunek fragmentu za-
bytkowego osiedla górniczego Nikiszowiec 
w Katowicach, zaś w jego tle – szyb górniczy, 
któremu z prawej strony towarzyszy Pomnik 
Powstańców Śląskich. Awers monety zdobi 
wizerunek orła – godła Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Wprowadzenie wspomnianej mo-
nety do obiegu, wyprzedzająco zbiegło 
się z podpisanym 21 stycznia br. Roz-
porządzeniem Prezydenta Bronisława 

Komorowskiego w sprawie uznania za Po-
mnik Historii osiedla Nikiszowiec w Kato-
wicach. Określane jest ono mianem relik-
tu przemijającej tradycji górniczej Śląska 
i zasłużenie aspirującej do wpisu na Listę 
Światowego dziedzictwa Kulturalnego 
i Przyrodniczego UNESCO. Rewitalizo-
wany Nikiszowiec jest bowiem zabytkiem 
unikatowym w skali światowej, wyróż-
niającym się swoją charakterystyczną ar-
chitekturą spośród wielu innych kolonii 
robotniczych wybudowanych na Górnym 
Śląsku na przełomie XIX i XX w.

Osiedle z dziewięcioma zamkniętymi 
pierścieniowo blokami powstało przez połą-
czenie trójkondygnacyjnych domów miesz-
kalnych; w którego skład wchodziły także 
budynki użyteczności publicznej: szkoły, kon-
sum, pralnia (przekształcana obecnie w filię 
Muzeum Historii Katowic), poczta, łaźnia, 
gospoda, barak dla zakaźnie chorych; a tak-
że neobarokowy kościół p.w. świętej Anny. 
Słowem – stanowi godną wizytówkę nie tylko 
Katowic i Górnego Śląska; także Polski.

Jubileusz 
Muzeum Poczty 
i Telekomunikacji

Okolicznościowa kartka pocztowa 
z nadrukowanym znaczkiem wartości 1,55 
zł upamiętnia 90-lecie istnienia Muzeum 
Poczty i Telekomunikacji. Jego placówka 
zorganizowana została w Warszawie, gdzie 
podczas Pierwszej Krajowej Wystawie 
Marek w maju 1919 r. zrodził się konkret-
ny projekt utworzenia muzeum poczty. 25 
stycznia 1921 r. w ramach Referatu ds. Zna-
ków Pocztowych powstało stanowisko do 

spraw Muzeum i datę tą przyjęto jako datę 
powołania do życia Muzeum Pocztowo-Te-
lekomunikacyjnego w Warszawie. 

W latach hitlerowskiej okupacji dzia-
łalność jego została zawieszona, a zbiory 
w znacznej części zniszczone lub rozpro-
szone. Powojenna reaktywacja nie pozwoliła 
jednak na pełną odbudowę i działalność tej 
placówki w stolicy. Odrodziła się ono dopie-
ro w 1956 r. jako powołane przez ministra 
łączności Muzeum Poczty i Telekomunikacji 
we Wrocławiu.

Ta wielce popularna nie tylko w śro-
dowisku pocztowców i filatelistów pla-
cówka muzealna prezentuje unikalne 
zbiory poczty na ziemiach polskich od 
czasów króla Zygmunta Augusta w 1558 
roku. Zwiedzających zapraszają jej działy: 
pocztowy, filatelistyczny oraz telekomu-
nikacyjny, a także Archiwum i Biblioteka. 
W roku jubileuszowym wydano znaczek 
personalizowany z przywieszką oraz sto-
sowany jest okolicznościowy datownik. 
 ZB

Nowości filatelistyczne

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
W Bogdance zakończono spór zBioro-
Wy dotyczący Wzrostu Wysokości mie-
sięcznego Wynagrodzenia dla pracoW-
nikóW W 2011 roku. Zarząd LW Bogdanka 
oraz przedstawiciele związków zawodowych 
działąjących w spółce 23 lutego br. podisali 
porozumienie płacowe.

oszczędności statystycznego polaka 
Wzrosły W ostatnim roku o praWie 14 
proc. i Wynoszą oBecnie ok. 24 tys. zł. Jak 
wyliczyła „Rz” zasoby na bankowych kontach 
wzrosły, a około 1 proc. społeczeństwa posiada 
oszczędności powyżej 20 tys.zł. Niestety, aż 66 
poc. nie odłożyło żadnych pieniędzy w ubie-
głym roku. Odsetek oszczędzających Polaków 
nie jest duży, jednak obecnie zachowuje sta-
ły poziom 29 proc. Wśród oszczędzających 
przeważają mężczyźni, najoszczędniejsi są 
mieszkańcy północnej Polski.

złoto najlepszą lokatą – tak uzna-
ło Wielu inWestoróW. W ubiegłym roku 
sprzedano w Polsce osobom fizycznym około 
1,5 tony złota. Zawirowania na giełdach po-
wodują, że zakupy złota w br. wzrosną o 15 
proc. Obecnie kilogramowa sztabka złota 
kosztuje 137,5 tys. zł. Pod koniec stycznia była 
tańsza o prawie 10 tys. zł. Ten wzrost cen jest 
przewidywany również w najbliższych latach. 
Entuzjastów szybkiego zysku należy jednak 
uprzedzić, że ze względu na marże i opłaty 
sklepów kruszec kupuje się znacznie drożej, 
niż wynoszą jego bieżące notowania, a sprze-
daje sporo taniej (tu dochodzi też 2-proc. 
podatek od czynności cywilnoprawnych).

odnaleziono skarB sprzed dWustu lat 
– 18 ton srebra w sztabach o wadze 35 do 
40 kilogramów. W świątyni hinduistycznej 
boga Jagannatha w mieście Puri (położonym 
w stanie Orisa nad Zatoką Bengalską) policja 
odnalazła sztaby srebra o wartości kilkunastu 
milionów dolarów. Były one zamurowane 
w pomieszczeniu leżącym na terenie jednej 
z mniejszych świątyń otaczających główną 
świątynię. Kapłani twierdzą, że nie wiedzieli 
o istnieniu ukrytego bogactwa, choć ten obiekt 
sakralny uważany jest za jedną z najbogat-
szych świątyń hinduistycznych w Indiach.

W ostatnią niedzielę lutego została 
otWarta najWiększa europejska zaBa-
Wa uliczna. Około 65 tysięcy osób w ma-
skach i kostiumach przybyło do Wenecji, 
aby na Placu świętego Marka uczestniczyć 
w niezwykłej imprezie.Uroczystości otworzył 
tradycyjny korowód młodych kobiet w ty-
powych weneckich kostiumach z dawnych 
epok.Wenecki karnawał, który zakończy się 
8 marca, dedykowany jest stylowi XIX wieku 
i kobietom, ze względu na ich święto, przy-
padające w dniu zamknięcia imprezy.

P i s m o  s P o ł e c z n o - z a w o d o w e 
ś r o d o w i s K a  g ó r n i c z e g o
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Rozwiązanie krzyżówki brzmi: „praWo geologiczne”.
Nagrodę wylosował: mariola sWara z jastrzęBia zdroju. Gratulujemy!
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Zawody rozegrano w 9 grupach. 
Zwycięzcami zostali:
grupa I – dziewczęta do lat 15 – Julia Płonka ( KWK Bolesław 
Śmiały), czas 29,28s
grupa II – dziewczęta w wieku 16-20 lat – Ksymena Smusz 
(KWK Marcel), czas 28,21s 
grupa III – kobiety w wieku 21 - 35 lat – Barbara Witkowicka 
(KWK Chwałowice), czas 28,26s
grupa IV – kobiety powyżej 35 lat – Danuta Stoppel (KWK 
Knurów Szczygłowice), czas 30:49

grupa V – chłopcy do lat 15 – Krzysztof Stabik (KWK Bo-
lesław Śmiały), 
grupa VI – chłopcy w wieku 16-20 lat – Franciszek Smusz 
(KWK Marcel), czas 25,75s
grupa VII – mężczyźni w wieku 21-35 lat – Witold Kowal 
(KWK Rydułtowy Anna), czas 25,94s
grupa VIII – mężczyźni w wieku 36-50 lat – Tomasz Smusz 
(KWK Marcel), czas; 26,11s
grupa IX – mężczyźni powyżej 50 lat – Michał Kolańczyk  
(KWK Rydułtowy Anna). czas 28,23s

Nagrodę dla najmłodszego zawodnika otrzymał Patryk Ku-
sak (KWK Brzeszcze), natomiast dla najstarszego – Fryderyk 
Korzeniak (ZG Piekary).
Największym pechowcem został uznany Michał Słowiczek 
(KWK Bolesław Śmiały), który przejechał trasę slalomu na 
jednej narcie.
W konkurencji drużynowej najlepiej wypadli zawodnicy 
z KWK Bolesław Śmiały, drugie miejsce zajęła drużyna 
z KWK Knurów Szczygłowice, natomiast narciarze z KWK 
Chwałowice zajęli miejsce  trzecie.

Reprezentacja kopalni Bolesław Śmiały zdobyła Pu-
char Zarządu Kompanii Węglowej podczas rozgrywanych 
zawodów narciarskich w stacji Cieńków, w Wiśle-Malince. 
Zawody zorganizował NAT, wzięło w nich udział prawie 
300 narciarzy. Nagrody dla najlepszych narciarzy wręczał 
wiceprezes Kompanii Węglowej Jacek Korski oraz prezes 
Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej - która była gospo-
darzem i organizatorem zawodów – Piotr Wilchelm. l

Prawie 300 narciarzy rywalizowało w ośrodku NAT

Puchar Zarządu Kompanii Węglowej
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