
Temat na czasie

Pamiętaj 
górniku młody,
do gaszenia metanu
używaj proszku,
nigdy piany
ani wody
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W NUMERZE

Około 1,6 miliarda złotych dla ludzi, 
którzy budowali potęgę JSW SA

Mało brakowało, a każdy z pracowników JSW SA straciłby po - tysięcy złotych, bo nikt nie 
dostałby darmowych akcji. Razem z emerytami blisko  tysięcy osób utraciłoby około , miliarda 

złotych. Z upływem lat mogłyby być to straty jakieś dwa, trzy razy większe. Niemal w ostatnim 
momencie,  maja, wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak podpisał uchwały 

walnego zgromadzenia dotyczące zgody na upublicznienie JSW. Dzięki temu Jastrzębska Spółka 
Węglowa będzie mogła zadebiutować na GPW  czerwca, zgodnie z pierwotnymi założeniami 

resortu skarbu. Prospekt emisyjny JSW SA został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego.

WIĘCEJ S. , 
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Kopalnia nie 
działa na oślep
Na wynik finansowy 
pracuje wielu ludzi. 
Kopalnia to system 
naczyń połączonych.
Choć oczywiście 
warto o tym 
wszystkim 
pamiętać, że gdyby 
nie było węgla, 
nie mielibyśmy całej tej 
ekonomii – mówi Iwona 
Grzyb, pracownik działu 
controllingu w KWK 
Kazimierz-Juliusz, 
kandydatka do Rady 
Nadzorczej.

 

Róbmy biznes

Nadrenia Północna-
Westfalia zaprasza polskich 
inwestorów.

 

Prawo Pracy
Dodatek za pracę w nocy

 

Nie skazujmy 
węgla
na zapomnienie
Bogdan 
Marcinkiewicz 
wyobraża sobie 
odejście od węgla, 
jednak nie potrafi 
sobie wyobrazić 
konsekwencji takiej 
decyzji.

 

Czarny dzień 
górnictwa
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KWK KRUPIŃSKI: Tragedia pod ziemią

Zapalił się metan 
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W czwartek 5 maja w KWK Krupiński zapalił sie metan. Zginął górnik i dwóch ratowników. Rannych zostało 11 górników. W rejonie zagrożenia pracowały 32 
osoby
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Komentuje Paweł Kołodziej

przewodniczący FZZG JSW SA 

Rozsądek lepszy 
od Pawlaka
Wicepremier, minister gospodarki Waldemar 

Pawlak zdecydował, że nasza firma wchodzi na 
giełdę. W czwartek 12 maja powiedział, że rozpoczęcie 
procesu wchodzenia JSW na giełdę jest możliwe 
dzięki porozumieniu zbiorowemu, jakie osiągnięto 
5 maja. Uzgodniliśmy z zarządem JSW SA zapisy 
porozumienia zbiorowego, umocowanego w kodeksie 
pracy, zawierającego przede wszystkim utrzymanie 
zapisów wypowiedzianych przez zarząd zakładowych 
układów zbiorowych pracy, oraz dziesięcioletnie 
gwarancje zatrudnienia. Uważam, że powinniśmy 
na razie powstrzymać się i nie dymić. Miejsca pracy 
będą gwarantowane pod warunkiem, że trafimy 
na giełdę. Jeszcze nigdy w historii JSW SA nie było 
tak, że każdy z górników wiedział, na jak długo ma 
zagwarantowane źródło utrzymania rodziny. Nie 
było także w naszej historii tak, że któryś z nas, kiedy 
straci pracę, dostanie wypłatę za czas pozostający 
do wygaśnięcia gwarancji. To sukces związków. Nie 
ma co tego sukcesu przesłaniać dymieniem. Musimy 
wynegocjować podwyżki, uzgodnić z właścicielem 
zachowania kontroli państwa nad JSW SA oraz ustalić, 
w jaki sposób będzie gwarantowane hasło „darmowe 
akcje dla wszystkich”. Nigdy nie liczyłem na to, że Pawlak 
będzie z nami aż do naszego zwycięstwa. Liderzy 
innych związków zachowywali się tak, jakby Pawlak 
stał się z dnia na dzień naszym delegatem w rządzie. 
– Pawlak z nami – mówili koledzy. Tłumaczyłem, że 
będzie lepiej, gdy rozsądek będzie z nami a nie Pawlak. 
Rozsądek podpowiada, że trzeba znaleźć sposób na 
realizację naszych wszystkich celów, ale w sposób, który 
nie spowoduje, że przylgnie do nas łatka oszołomów. 
Niestety, zaczął się czas, kiedy każda taka łatka będzie 
odbijać się także na naszych kieszeniach. 

K urs akcji, które mamy dostać za darmo 
będzie zależał przede wszystkim od wyników 

finansowych, ale także od zaufania akcjonariuszy do 
naszej firmy i do związków zawodowych. Żałuję, że 
nie będzie można sobie już bezkarnie dla naszych 
kieszeni postraszyć zarządu, zrobić zadymy ku 
uciesze dziennikarzy albo ogłosić blokady torów 
kolejowych. Przez to cholerne wejście na giełdę 
na związkach zawodowych zacznie spoczywać 
dodatkowa odpowiedzialność – odpowiedzialność 
za to, po ile sprzedamy nasze akcje za dwa lata, kiedy 
minie okres karencji. Bardzo mi się to nie podoba, bo 
będziemy musieli zmienić metody naszego działania. 
Już teraz powinniśmy uczyć się dyskretnej walki 
o prawa pracownicze. Dla mnie takim poligonem 
doświadczalnym będą dalsze negocjacje dotyczące 
między innymi podwyżek płac. Załodze należą się 
podwyżka i nie znam żadnego związkowca, który 
wątpiłby w to. Nie znam także żadnego związkowca, 
który wątpiłby, że państwo powinno zachować kontrolę 
nad spółką, albo że darmowe akcje powinni dostać 
także pracownicy nieuprawnieni. Musimy jednak 
pamiętać o jednym – mamy wielu wrogów w rządzie, 
parlamencie, w środkach masowego przekazu 
i w społeczeństwie. Dlatego nie powinniśmy za bardzo 
wzbudzać zainteresowania. Jest takie stare przysłowie: 
ciszej będziesz, dalej zajedziesz. Ja chciałbym, żebyśmy 
zajechali tam, gdzie wszystkie nasze postulaty 
zostaną spełnione. Musimy także jasno przedstawiać 
sytuację załodze. Po pierwsze – nasza przyszłość po 
decyzji Pawlaka jest jasna, wchodzimy na giełdę. Po 
drugie – nasze postulaty w negocjacjach muszą być 
uwzględnione łącznie z podwyżką wynagrodzeń. Po 
trzecie – jeżeli będziemy widzieć, że ktoś chce nas 
oszukać, zawsze możemy zacząć protesty, na które 
zgodziła się w referendach załoga JSW S.A. 

Nie byłoby towarzyszących wejściu na giełdę napięć 
w jastrzębskiej Spółce Węglowej, gdyby poważnie 
potraktowano hasło „dialog społeczny.” apelowałem 
o to wiele razy. Niestety, bez skutku. Poprzez kolejne 
interpelacje zwracałem uwagę na fakt, że jSW Sa nie 
jest jednym zakładem, który można skierować na 
GPW po podpisaniu kilku kartek.

W skazywałem, że trzeba rozwiązać problemy 
praw pracowniczych. Już w zeszłym roku 
proponowałem, aby rozwiązać sprawę za-

chowania kontroli nad JSW SA przez państwo w taki 
sposób, w jaki zostało to załatwione w przypadku 
Giełdy Papierów Wartościowych. Otrzymywałem 
za każdym razem wymijające albo bardzo ogólni-
kowe odpowiedzi. Odnosiłem wrażenie, że rząd 
chciałby wprowadzić na giełdę naszą firmę w sposób 
niezauważalny dla załogi. Obawiam się, że wśród 
urzędników ministerialnych królowała opinia, że 
zanim robole zorientują się, to my ich sprzedamy. 
Wiele osób zastanawia się, dlaczego nasza spółka 
była w stanie wrzenia, skoro przed nami perspektywa 
darmowych akcji i sporych zysków. Otóż dlatego, 
że rząd wiele razy dawał powody do tego, aby nie 
wierzyć w zapewnienia głoszone na konferencjach 
prasowych. Załoga oczekiwała porozumień, a nie 
obietnic. Ludzie cieszyli się na myśl o przyszłych 
korzyściach, ale chcieli mieć pewność, że dotrwają 
do czasu, kiedy na przykład będą mogli sprzedawać 
akcje. Wiem, że obawy załogi mogą niektórym wyda-
wać się śmieszne. Jednak po raz kolejny okazało się, 

że z lękami ludzi należy się liczyć. Wskaźniki eko-
nomiczne, wyniki produkcyjne i opinie analityków 
to za mało, żeby przekonywać ludzi do swoich racji. 
Potrzebne jest także zaufanie. Właśnie tego zaufania 
zabrakło w naszej firmie. Brak zaufania nieomal 
doprowadził do strajków. Przez brak zaufania mogły 
zostać przekreślone plany upublicznienia JSW SA. 
Wściekam się z tego powodu, bo było dużo czasu, 
aby przekonać załogę do giełdy. Można było także 
zadbać o stworzenie atmosfery zaufania. 

Nie potrafię zrozumieć, dlaczego dopiero 5 maja 
zostało zawarte porozumienie, w którym zostały 
spełnione podstawowe warunki, które otwierają moż-
liwości prowadzenia dalszych negocjacji w pozosta-
łych sprawach, jakie pozostały do rozstrzygnięcia.

Zdołano między innymi załatwić kwestię do-
tychczasowych uprawnień wynikających z Zakła-
dowych Układów Zbiorowych Pracy na zasadzie, 
że do czasu zawarcia nowego, jednolitego układu 
zbiorowego pracy dla JSW dotychczasowe zapisy nie 
ulegają rozwiązaniu. W porozumieniu zostały także 
udzielone dziesięcioletnie gwarancje zatrudnienia 
dla pracowników. Wciąż nie rozstrzygnięty jest spór 
płacowy. Czekamy na zapisy gwarantujące zacho-
wanie przez państwo kontroli nad spółką. Czekamy 
na gwarancje, że rzeczywiście wszyscy pracownicy 
dostaną darmowe akcje. Ja z kolei czekam na taki 
moment, kiedy będę mógł z czystym sumieniem 
powiedzieć, że zaczęliśmy budować zaufanie. Myślę, 
że zaufanie w takiej firmie jak JSW SA będzie miało 
swój wymiar finansowy. Będzie nim kurs akcji. l

Prosto z Sejmu

Budujmy zaufanie

Tadeusz 
MoTowidło
poseł RP

Przez brak 
zaufania 
mogły zostać 
przekreślone 
plany 
upublicznienia 
JSW SA. 

jastrzębska Spółka Węglowa wejdzie na giełdę. 
Skorzysta na tym cała załoga. Dobrze, że wicepre-
mier Pawlak zgodził się na upublicznienie spółki. 
Dobrze także, że nastroje w samej spółce są znacz-
nie lepsze niż na początku maja.

P rzyznam, że przez jakiś czas obawiałem się, 
że JSW SA może nie wejść na giełdę. Byłaby 
to porażka dla firmy, dla załogi i dla regionu. 

W przeciwieństwie do wielu obserwatorów nie są-
dzę, żeby jedynym powodem porażki był sprzeciw 
związków zawodowych. Równie silny sprzeciw był 
w niektórych kręgach biznesowych. Chodziło o dar-
mowe akcje dla pracowników nieuprawnionych. 
To precedens, który wywołał wielkie oburzenie. 
– Prywatyzacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej to 
dobry pomysł. Nie podoba mi się natomiast próba 
zaskarbienia sobie łaski pracowników poprzez roz-
dawnictwo akcji – mówił portalowi wnp.pl Robert 
Gwiazdowski z Centrum im. Adama Smitha.

– Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przed-
siębiorstw państwowych dokładnie mówi, komu i jaka 
liczba akcji spółki się należy. Nie rozumiem, dlaczego 
skarb chce dać akcje tym pracownikom, którym się 
nie należy – kontynuował Gwiazdowski. 

– Dodatkowo nie podoba mi się rozdawnictwo 
akcji. W końcu spółka nie jest własnością tylko gór-
ników. A skoro tak, to dlaczego im tylko dawać ak-
cje, może innym też się one należą – zastanawiał się 
Gwiazdowski.

Żeby wzmocnić argumentację Gwiazdowskiego 
portal wnp.pl przypomina, że resort skarbu zaoferował 
darmowe akcje dla wszystkich pracowników (a nie 
tylko uprawnionych do tego ustawowo), możliwość 
zakupu dodatkowych akcji (więcej niż inni inwesto-
rzy indywidualni) i otrzymania pożyczek na ten cel, 

a także możliwość spieniężenia akcji (poprzez pożyczki 
pod zastaw walorów) przed upływem 2-letniej blokady 
ich sprzedaży, przy zachowaniu prawa do dywidendy 
w tym okresie. Rzeczywiście, oferta dla załogi jest 
szczodra, niespotykana do tej pory i zapewne stanie 
się powodem wielu kłopotów dla skarbu przy wpro-
wadzaniu innych firm na giełdę. Chyba już nie ma 
w Polsce drugiej takiej spółki, którą stać byłoby na 
obdarowanie wszystkich akcjami wartymi około 1,6 
miliarda złotych. Razem z emerytami, to blisko 60 
tysiecy osób, które dostaną pokaźne kwoty. Jednak 
uważam, że górnikom JSW SA to się należy.

Po czasie ostrego konfliktu między związkami 
a zarządem spółka ma otwartą drogę na giełdę. Ale 
giełda nie może być celem samym w sobie. Ona ma 
służyć rozwojowi firmy. Nie wolno zapominać, że 
nawet tak dobrą część górnictwa, jaką jest producent 
węgla koksowego można doprowadzić do upadku. 
Trzeba pamiętać, że mamy otwarty rynek i węgiel 
z importu wpływa do Polski w coraz to większej ilości. 
W takiej sytuacji zawsze jest podejrzenie, że ostry 
konflikt może być korzystny dla tych, którzy chcie-
liby kupić akcje JSW SA za jak najniższą cenę. Mam 
nadzieję, że tak się nie stanie. Lepiej byłoby, gdyby już 
teraz doszło do trwałego rozejmu. Trzeba przecież 
zadbać o przygotowanie planów rozwoju firmy. Gru-
pa JSW SA ma szansę stać sie kołem zamachowych 
dla gospodarki regionu. Jeżeli wykorzysta tę szansę, 
wszyscy na tym skorzystamy. 

Rozumiem, że przy każdej nadarzającej się okazji 
strony sporu chcą wygrać możliwie jak najwięcej. 
Jednak upolitycznianie debiutu giełdowego JSW SA 
jest ryzykowne. Polityka może przekreślić szanse na 
korzyści. Głupio byłoby stracić wszystko dla chwilo-
wych korzyści politycznych. 

 l

Kij w mrowisko

Korzyść dla 60 tys. osób

Po czasie ostrego 
konfliktu  
między 
związkami 
a zarządem 
spółka ma 
otwartą drogę  
na giełdę.

henryk 
siedlaczek
poseł RP
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Wyrazy szczerego żalu i współczucia 
Rodzinom i Bliskim 
naszych kolegów, którzy zginęli  

w KWK „Krupiński”
składa

w imieniu FZZG JSW S.A. 
Paweł Kołodziej 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
naszych kolegów 

Arkadiusza Pokrywińskiego
Piotra Kędziora

Eugeniusza Gąski
którzy odeszli na wieczną szychtę  w wyniku wypadku w kopalni 

„Krupiński”
Rodzinom Zmarłych składam najgłębsze wyrazy współczucia

Henryk Lichodziejewski w imieniu  ZZG „Krupiński” JSW S.A.

n E K R o L o G I

Na wynik finansowy pracuje wielu ludzi. Kopalnia to system naczyń połączonych. 
Choć oczywiście warto w tym wszystkim pamiętać, że gdyby nie było węgla, 

nie mielibyśmy całej tej ekonomii – mówi Iwona Grzyb, pracownik działu controllingu 
w KWK Kazimierz-Juliusz, kandydatka do Rady Nadzorczej.

Kopalnia nie działa na oślep
nowy GórnIk: X  Jak pracuje się kobie-

cie w branży górniczej?
Iwona Grzyb: 

Bardzo dobrze. Pracuję 
tu od ponad 20 lat, mia-
łam okazję oglądać ko-
palnię z różnych stron 
i uważam ten zakład 
za przyjazne miejsce 
pracy.

Słowo „kopalnia” kojarzy się najczę- X
ściej tylko z wydobyciem węgla, a to tak-
że odpowiednia organizacja pracy i jej 
nadzór.

– Pracuję w dziale controllingu, gdzie 
monitoruje się realizację wytyczonych zadań 
począwszy od wydobycia, a skończywszy 
na wynikach finansowych. Każdy dzień 
rozpoczyna się od sprawdzenia stanu wy-
dobycia, sprzedaży, cen, kosztów, zatrud-
nienia i ewentualnych wypadków za dzień 
poprzedni. Codziennie rano wysyłamy takie 
raporty do Katowickiego Holdingu Węglo-
wego. Kopalnia nie działa na oślep. Wszystko 
jest przemyślane i zaprojektowane w planie 
techniczno-ekonomicznym oraz strategii na 
następne lata.

Jak pani porówna pracę na powierzch- X
ni do pracy na dole?

– Podczas pracy cały czas patrzy się na 
wydobycie przez pryzmat przychodów, wy-
ników i zagrożeń. A identyfikacja z dołem 
i szacunek dla ludzi, którzy tam pracują 
są bardzo potrzebne. Byłam pod wielkim 
wrażeniem, gdy po raz pierwszy zjechałam 
na dół i na własne oczy zobaczyłam pracę, 
która jest tam wykonywana. od tamte-
go momentu szacunek dla górników jest 
jeszcze większy. Gdy zobaczy się miejsce 
wydobycia, pamięta się później o tym, że 
za cyframi dotyczącymi tego wydobycia 
stoją ludzie. Zmniejsza się zdolność do ra-
dykalizmu dotyczącego np. oszczędności, 
obiera się bardziej stonowane stanowiska 
w różnych sprawach.

A może nie doceniamy pracy dotyczącej  X
zarządzania i administracji kopalnią?

- na pewno samo wydobycie bez dobrze 
prowadzonej sprzedaży węgla i osiągnięcia 
odpowiednich przychodów byłoby bezsen-
sowne. Wszystkie działania marketingowe 
realizowane na powierzchni pomagają dbać 
o zyski z pracy na dole. na wynik finansowy 

pracuje wielu ludzi. Kopalnia to system na-
czyń połączonych. Choć oczywiście warto 
w tym wszystkim pamiętać, że gdyby nie było 
węgla, nie mielibyśmy całej tej ekonomii.

Jeden ze skończonych przez panią  X
kierunków to zarządzanie przedsię-
biorstwem. Czy przydaje się to w pracy 
w kopalni?

– Przydaje się bardzo, choć warto też 
być otwartym na to, co mówią inni ludzie. 
Wiedza książkowa to jedno, a praktyka i słu-
chanie o problemach innych firm i konkret-
nych osób, to drugie. 

Zdała pani egzamin dla kandydatów na  X
członków rad nadzorczych spółek Skar-
bu państwa. Czy wiedza zdobyta podczas 
nauki przed egzaminem została zweryfi-
kowana przez rzeczywistość?

– To egzamin sprawdzający znajomość 
wielu ustaw pod kątem m.in. zasad rachun-
kowości, prawa pracy, finansów. Byłam kie-
dyś w Radzie nadzorczej kopalni i niejed-
nokrotnie miałam okazję wykorzystać swoją 
teoretyczną i praktyczną wiedzę.

Jak wygląda praca rady? X
– Rada nadzorcza jest organem kontroli 

i funkcjonuje zgodnie z kodeksem spółek 
handlowych. Posiedzenia Rady polegają, 
przede wszystkim, na analizowaniu wy-
ników, które osiągnęła kopalnia w danym 
okresie, biorąc pod uwagę jej warunki geo-
logiczne. Dobrze, gdy wyniki są zbliżone do 
tych prezentowanych w planach. Problemy 
zaczynają się wtedy, gdy osiągnięte wyniki 
odbiegają od tych planowanych. Wówczas 
padają różne pytania zmierzające do wyja-
śnienia sytuacji. najważniejsze posiedze-
nie Rady odbywa się po zamknięciu roku. 
Wówczas biegli rewidenci przedstawiają 
wyniki finansowe oraz słabe i mocne stro-
ny minionego roku. Znam te zagadnienia, 
ponieważ w moim dziale przygotowuje się 
materiały trafiające na posiedzenia. Idąc na 
takie posiedzenie wiem, jak obronić pewne 
sytuacje. 

podczas swojej pracy obserwowała pani  X
jak zmieniała się finansowa strona pra-
cy kopalni?

– Jesteśmy jedyną kopalnią w Zagłę-
biu, nie mamy problemu ze sprzedażą węgla 
na lokalnym rynku, a węgiel mamy dobrej 
jakości. W ostatnich latach pojawiły się 

alternatywne źródła energii, ale węgiel wciąż 
jest głównym surowcem energetycznym.

Zajmuje się pani kwestią finansów,  X
a z nimi bezpośrednio jest związana ak-
tualna sprawa prywatyzacji kopalń. Co 
pani sądzi o tym rozwiązaniu?

– Uważam, że to, iż sytuacja spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością i wła-
ściciela w postaci Skarbu Państwa jest odpo-
wiednia, bo węgiel jest dobrem narodowym. 
A poza tym dla nas, pracowników, taka for-
ma jest bezpieczniejsza, gdyż prywatyzacja 
mogłaby spowodować redukcję zatrudnie-
nia. Forma, w jakiej obecnie funkcjonujemy, 
jest dla nas dobra.

kopalnia kazimierz-Juliusz jest kopal- X
nią samodzielną. Jakie są dobre i złe stro-
ny tej sytuacji?

– Mamy większą swobodę działania – 
oczywiście w konsultacji z Radą nadzorczą 
i właścicielem. od 1993 roku jesteśmy spółką 

z o.o. i mamy nadzieję, że jak najdłużej bę-
dziemy tak funkcjonować. Jedynym minu-
sem takiej sytuacji jest to, że nie posiadamy 
żadnej ochrony. Musimy bronić się wła-
snymi wynikami i osiągnięciami, zgodnie 
z twardymi prawami rynkowymi. Pracujemy 
tak, aby osiągać optymalne wyniki i zyski, 
które są niezbędne do kontynuacji dalszej 
działalności.

lubi pani swoją pracę? X
– Jest to praca interesująca, bo stale 

widzi się to, co może przynieść przyszłość. 
Dostrzec można różne zagrożenia, ale także 
szanse i nadzieje, przysłowiowe światełka 
w tunelu z nimi związane.

ile więc jest tych światełek w tune- X
lu biorąc pod uwagę aktualną sytuację 
ekonomiczną?

– Wiele. Tyle, ile światełek na hełmach 
górniczych.

Rozmawiał: Paweł kmiecik

Iwona Grzyb: Jesteśmy jedyną kopalnią w Zagłębiu, nie mamy problemu ze sprzedażą węgla na 
lokalnym rynku, a węgiel mamy dobrej jakości. 
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mało brakowało, a każdy z pracowników 
jSW Sa straciłby po 20-30 tysięcy złotych, 
bo nikt nie dostałby darmowych akcji.

Razem z emerytami blisko 60 tysięcy 
osób utraciłoby około 1,6 miliarda złotych. 

Z upływem lat mogłyby być to straty jakieś 
dwa, trzy razy większe. Niemal w ostatnim 
momencie, 12 maja, wicepremier i mini-
ster gospodarki Waldemar Pawlak podpisał 
uchwały walnego zgromadzenia dotyczące 
zgody na upublicznienie JSW. Dzięki temu 

Jastrzębska Spółka Węglowa będzie mogła 
zadebiutować na GPW 30 czerwca, zgodnie 
z pierwotnymi założeniami resortu skarbu. 
Prospekt emisyjny JSW SA został złożony 
w Komisji Nadzoru Finansowego.

Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej zaznaczają, że do ewentualnego upu-
blicznienia spółki będzie mogło dojść tylko 
wtedy, jeżeli do 30 maja zostaną spisane 
umowy-porozumienia spełniające wszyst-
kie postulaty pracowników. Jeżeli nie, to 
związkowcy zapowiadają rozpoczęcie akcji 
strajkowych.

Paweł Kołodziej, przewodniczący 
FZZG JSW SA radzi, aby zachować umiar. 
– Uzgodniliśmy z zarządem JSW SA zapisy 
porozumienia zbiorowego, umocowanego 
w kodeksie pracy, zawierającego przede 
wszystkim utrzymanie zapisów wypowie-
dzianych przez zarząd zakładowych ukła-
dów zbiorowych pracy, oraz dziesięciolet-
nie gwarancje zatrudnienia. Uważam, że 
powinniśmy na razie powstrzymać się i nie 
dymić. Miejsca pracy będą gwarantowane 
pod warunkiem, że trafimy na giełdę. Jeszcze 
nigdy w historii JSW SA nie było tak, że 
każdy z górników wiedział, na jak długo ma 
zagwarantowane źródło utrzymania rodziny 
– mówi Kołodziej.

a k t u a l n o ś c i

§1
Strony porozumienia przyjmują:

1. Dotychczasowe warunki umów o pra-
cę pracowników zakładów JSW S.A. nie 
ulegają zmianom i nie będą podlegać wy-
powiedzeniom do czasu zarejestrowania 
i wdrożenia w życie jednolitego ZUZP dla 
Pracowników JSW S.A.

2. Postanowienia Porozumienia mają 
również zastosowanie przy ustalaniu wa-
runków umów o pracę po dniu zawarcia 
Porozumienia.

3. Kontynuować negocjacje nad nowym 
jednolitym Zakładowym Układem Zbioro-
wym Pracy dla pracowników JSW S.A.

§2
Wszystkie pozostałe uregulowania 

wynikające ze stosowanych postanowień 
wypowiedzianych zakładowych układów 
zbiorowych pracy oraz obowiązujących 
w dniu zawarcia niniejszego porozumienia 
regulaminów i porozumień w jednostkach 
organizacyjnych JSW S.A. pozostają bez 
zmian i są obowiązujące do czasu zareje-
strowania i wdrożenia w życie ZUZP dla 
Pracowników JSW S.A.

§3
1. Okres gwarancji zatrudnienia dla 

wszystkich pracowników JSW S.A. wynosi 
10 lat, licząc od dnia, w którym dokonane 
zostało upublicznienie akcji JSW S.A. Po-
wyższe gwarancje są bezwzględnymi gwa-
rancjami zatrudnienia.

2. W przypadku niedotrzymania przez 
pracodawcę gwarancji zatrudnienia pra-
codawca jest zobowiązany do wypłaty nie-
zależnie od innych świadczeń przysługu-
jących zgodnie z przepisami prawa pracy, 
odszkodowanie w wysokości odpowiadającej 
iloczynowi przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia (ze wszystkimi elementami pła-
cowymi między innymi Barbórka, XIV-tka, 
węgiel) w JSW S.A. w roku poprzedzającym 
rozwiązanie stosunku pracy i liczby miesięcy, 
które pozostają do upływu okresu gwarancji 
zatrudnienia. W przypadku pracowników 
administracji pracodawca wypłaci odszko-
dowanie nie większe niż 60 miesięcznych 
średnich wynagrodzeń JSW S.A.

3. Gwarancja zatrudnienia oraz odszko-
dowanie nie przysługuje w przypadku:

a. rozwiązania umowy o pracę na mocy 
porozumienia stron,

b. rozwiązania umowy o pracę za wy-
powiedzeniem przez pracownika,

c. rozwiązania umowy o pracę bez wy-
powiedzenia z winy pracownika w trybie art. 
52 Kp. W przypadku przywrócenia zwolnio-
nego pracownika do pracy prawomocnym 
wyrokiem sądu lub zasądzenia na jego rzecz 
odszkodowania, pracownikowi przysługuje 
za cały okres pozostawania bez pracy od-
szkodowanie, o którym mowa w ust.2.

d. rozwiązania umowy o pracę bez 
wypowiedzenia w trybie art. 53 KP za wy-
jątkiem rozwiązania umowy o pracę bez 
wypowiedzenia wskutek niezdolności do 
pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy 
lub chorobą zawodową,

e. nieuzasadnionego rozwiązania umo-
wy o pracę przez pracownika w trybie art. 
55 KP,

f. wypowiedzenia umowy o pracę przez 
Pracodawcę z tytułu niezdolności do pracy 
orzeczonej przez dowolnego lekarza me-
dycyny pracy,

g. odejść na emeryturę lub rentę.
4. W przypadku wystąpienia siły wyż-

szej w wyniku, której nie możliwe byłoby 
funkcjonowanie spółki pracodawca zobo-
wiązany jest do uzgodnienia ze wszystkimi 
zakładowymi organizacjami związkowymi 
zasad odstępstw wynikających z postano-
wień ust. 1 i 2 .

§4
Strony zobowiązują się do wzajem-

nej współpracy w dobrej wierze, celem 
łączenia interesów Pracodawcy i Pracow-
ników, a w szczególności dążyć do zacho-
wania aktualnych miejsc pracy i rozwoju 
zakładu.

§5
Pracodawca zobowiązuje się informo-

wać organizacje związkowe o planowanych 
działaniach strategicznych zakładów.

§6
1. Pracodawca jest zobowiązany udzie-

lać organizacjom związkowym wszelkich 
informacji do prowadzenia działalności, 
w szczególności dotyczących :

a. Warunków pracy pracowników, w tym 
występujących przekroczeń dopuszczalnych 

stężeń i natężeń czynników szkodliwych 
dla zdrowia

b. Wypadków w pracy oraz zda-
rzeń zagrażających bezpieczeństwu 
pracowników. 

c. Funduszu płac.

2. Wypłaty premii będą realizowane na 
podstawie uzgodnionych ze stroną związ-
kową regulaminów.

§7
W celu prawidłowej współpracy Strony 

Porozumienia ustalają, że w drodze obopól-
nego uzgodnienia bieżącej polityki płacowej 
i umożliwienia szybkiej realizacji innych za-
pisów ZUZP, które wymagają porozumienia 
pracodawcy z organizacjami związkowymi 
uzgadnia się, że spotkania reprezentacji 
związków zawodowych z Zarządem JSW 
S.A. będą odbywać się co najmniej raz 
w miesiącu, nie później niż 25 tego dnia 
danego miesiąca

§8
Strony postanawiają, że „porozumie-

nie zbiorowe” obowiązuje do czasu wejścia 
w życie nowego jednolitego ZUZP dla pra-
cowników JSW S.A.

§9
Porozumienie wchodzi w życie z dniem 

podpisania, a § 3 z dniem upublicznienia 
akcji JSW SA na Giełdzie Papierów Warto-
ściowych w Warszawie.

Porozumienie zbiorowe zawarte w trybie art. 9 paragraf 1 Kodeksu Pracy

Porozumienie zbiorowe zawarte w dniu 5 maja 2011 r. pomiędzy Zarządem Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej S.A, a organizacjami Związków Zawodowych działających w JSW S.A.
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Giełda czeka na JSW SA

Około 1,6 miliarda złotych dla ludzi, 
którzy budowali potęgę jSW Sa

Zwycięzył 
pragmatyzm

Komentuje 
Jarosław 

Zagórowski, 
prezes 
JSW SA

– Zwyciężył pragmatyzm nas wszyst-
kich. Nie dziwi mnie zaangażowanie związ-
ków zawodowych w zapewnienie gwarancji 
dla pracowników spółki. Wprawdzie załodze 
JSW nic nie grozi, ale każdy zatrudniony boi 
się zmiany właściciela swojego zakładu pra-
cy. Państwo jest właścicielem znanym i prze-
widywalnym, nowy właściciel to na razie 
znaki zapytania. Mam nadzieję, że program 
akcjonariatu pracowniczego przygotowany 
w JSW stał się dla górników dowodem na 
to, że pamiętamy o ich interesach. Jest on 
pierwszym tak korzystnym rozwiązaniem 
w Polsce.Pracownicy JSW SA poza darmowymi akcjami dla wszystkich  mają gwarancje pracy na 10 lat
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Rząd Nadrenii Północnej-Westfalii zaprasza 
polskie firmy, aby inwestowały w jednym 
z najprężniej rozwijających się landów Nie-
miec. Rozwijanie stosunków gospodarczych 
może przynieść jeszcze więcej korzyści obu 
stronom – powiedział Guenter Horzetsky, 
sekretarz stanu w ministerstwie Gospodar-
ki, Energetyki, Budownictwa, mieszkalnic-
twa oraz Transportu Nadrenii Północnej-
Westfalii.

Przedstawiciele zarządu tego landu byli 
w katowicach. Spotykali się między inny-
mi z zarządami firm, które zainwestowały 
w Nadrenii Północnej-Westfalii. 

– myślę, że będę mógł wpłynąć na to, 
aby nasze banki traktowały polskich inwe-
storów tak samo, jak inwestorów niemiec-
kich. Celem naszej wizyty jest zachęcenie 
polskiego biznesu do inwestycji w Nadrenii 
Północnej-Westfalii, dlatego trzeba tworzyć 
jak najlepszą atmosferę dla takich przedsię-
wzięć – powiedział Horzetzky w czasie spo-
tkania z zarządem katowickiego Fasingu. 

Fasing, producent łańcuchów, kilka lat 
temu kupił niemiecką firmę k.B.P. ketten-
werk Becker Prünte, która specjalizuje się 
także w tej samej branży. Nowi właściciele 
rozwijają produkcję i zdobywają nowe rynki. 
Niestety, niemieckie banki podchodzą z wiel-
ką rezerwą do inwestorów z katowic. 

– Spotkanie w katowickim Fasingu 
produkującym łańcuchy dla przemysłu 
górniczego stanowi część programu wi-
zyty naszej delegacji w Polsce. To jedna 
z wielu polskich firm, które zainwestowa-
ły w naszym landzie. Fasing jest dobrym 
przykładem jak należy to robić i jak można 
współpracować w dziedzinie górnictwa – 
powiedział Horzetzky. 

– Bardzo cenimy sobie fakt, że delegacja 
Nadrenii Północnej-Westfalii znalazła czas, 
aby odwiedzić nasz zakład. To znaczy, że 
nasza obecność na rynku niemieckim jest 
dostrzegana i ceniona – powiedział maksy-
milian klank, wiceprezes Fasingu. 

st

Nadrenia Północna-Westfalia zaprasza polskich inwestorów

róbmy biznes

Dodatek 
za pracę 
w nocy 

Z godnie z przepisami za pracę w po-
rze nocnej pracownik ma prawo do 
dodatku w wysokości 20 proc. stawki 

godzinowej wynikającej z kwoty minimal-
nego wynagrodzenia za pracę. Wysokość 

tego dodatku wynika nie tylko z aktualnej 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, lecz także zależy od liczby godzin 
do przepracowania w miesiącu, w którym 
pracownik pracował w nocy.

Według przepisów obowiązujących od 1 
stycznia br., pracodawca może w dość dowol-
ny sposób ustalać, który dzień będzie dniem 
wolnym, zatem liczba dni przypadających do 

przepracowania w poszczególnych miesią-
cach może się różnić.

W przypadku, gdy praca jest wykony-
wana w porze nocnej stale poza zakładem, 
dodatek można zastąpić ryczałtem, którego 
wysokość odpowiada przewidywanemu wy-
miarowi prac w porze nocnej.

W regulaminie lub innych dokumen-
tach obowiązujących w zakładzie pracy 

pracodawca powinien wskazać zakres 8 
godzin przeznaczonych na pracę przypa-
dających pomiędzy godz. 21 a 7, gdyż w tym 
czasie trwa pora nocna. Dodatek za pracę 
w nocy przysługuje za każdą godzinę prze-
pracowaną w porze nocnej i jest niezależny 
od prawa do innych dodatków, np. za pracę 
w godzinach nadliczbowych przypadających 
w nocy

Zgodnie z prawem

Najnowsze zmiany przepisów

Guenter Horzetsky (po prawej) do Maksymiliana Klanka: Myślę, że będę mógł wpłynąć na to, aby nasze 
banki traktowały polskich inwestorów tak samo, jak inwestorów niemieckich
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400 
tys. zł 

może 
kosztować doba 
akcji pożarowej

Straty kopalni to kilkadziesiąt milionów złotych. 
Jedno szkolenie poświęcone gaszeniu płoną-
cego metanu dla 30-50 osób kosztuje średnio 
około 10 tysięcy złotych. Warto te pieniądze za-
inwestować. Okazało się, że kilka godzin teorii 
połączonej z praktyką uratowało życie brygady 
pracującej w przodku w pokładzie 501, w chod-
niku 3 bis.

ciekawa liczba 
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O życiu brygady pracującej w przodku zde-
cydowało kilkadziesiąt sekund. W ruchu 
Staszic KWK murcki-Staszic 13 marca tego 
roku zapalił się metan. Dzięki dobremu wy-
szkoleniu górnicy uratowali siebie i ścianę, 
która ruszy w czerwcu. Będą wydobywać 
z niej koło 3 tysięcy ton węgla na dobę. 

w 2004 roku w kopalni Staszic zostało 
zbudowane stanowisko do szkolenia górni-
ków w gaszeniu płonącego metanu. gaszenie 

palącego się metanu wodą nie przynosi po-
żądanych efektów. Jeśli jest więcej źródeł 
ognia, a co za tym idzie więcej języków 
ognia, to płomień przenosi się z jednego 
miejsca na drugie. Na taką „zabawę” nie ma 
czasu. Piana z gaśnicy pianowej nieznacz-
nie tłumi płomień, ale na krótko. gaśnica 
proszkowa w kilka sekund gasi płonący 
gaz. – w latach 2004-2005 wszyscy górni-
cy z kopalni Staszic byli szkoleni w gaszeniu 
płonącego metanu. w tym roku chcemy 

przeszkolić 5 tysięcy górników z dwóch ru-
chów, ze Staszica i z Bożych Darów – mówi 
Jerzy glubiak, inżynier wentylacji, zastępca 
kierownika wentylacji kwk Murcki-Sta-
szic. Jako pierwsi szkoleni są górnicy, którzy 
pracują w przodkach i w ścianach. oni są 
najbardziej zagrożeni przez metan. Chociaż 
stanowisko szkoleniowe jest na powierzchni, 
zostało przygotowane bardzo realistycznie. 
Żeby nie było żadnego „oszustwa” w czasie 
szkolenia, instruktor zapala najprawdziwszy 

kopalniany metan, a nie żaden gaz z butli. 
każde szkolenie, to połączenie części teo-
retycznej z praktyką. Niby bardzo prosty 
zabieg, a powoduje, że górnicy nie są znuże-
ni wykładem. gdyby nie szkolenia w latach 
2004-2005, zapalenie się metanu mogłoby 
skończyć się tragicznie. Byłyby ofiary. Na 
szczęście górnicy wiedzieli jak powinni się 
zachować, mieli na stanowisku pracy gaśnice 
proszkowe, były one sprawne i zostały pra-
widłowo użyte. st 

W ruchu Staszic KWK murcki-Staszic 13 marca zapalił się metan. Nie było poszkodowanych. Po prawie 6 latach przydała się wiedza ze szkolenia

Sekundy decydowały o życiu górników

Górnicy z oddziału PRP III przekonali się, jak ważne są dobrze przygotowane szkolenia. Od lewej: Adrian Szuba, Łukasz Lewandowski, Robert Żarnowiecki,  
Krzysztof Drop, Rafał Batko, Damian Wieczorek (niewidoczny), Robert Ruta – sztygar zmianowy,  Mirosław Kilanowski – sztygar zmianowy, Marcin 
Skowroński, Dominik Krzemiński,  Dariusz Ziaja – sztygar oddziałowy,  Rafał Kasza – przodowy, Mariusz Ruszczyk 

Rafał Kasza, 
pRzodowy pRp III: 
gdyby koledzy gaszą-
cy płonący metan użyli 
wody albo gaśnicy pia-
nowej, pewnie nie roz-
mawiałbym z panem. 
gaśnica pianowa tylko 
na chwilę przytłumiłaby ogień. woda mogła 
spowodować ugaszenie palącego się metanu, 
ale jej użycie mogło być nieskuteczne i albo 
byśmy się spalili, albo zginęli w wybuchu. 
Jak zachowuje się płonący metan, widzie-
liśmy na szkoleniach. Także na szkoleniach 
nauczyliśmy się, że jedynym skutecznym 
sposobem ugaszenia płonącego gazu jest 
gaśnica proszkowa. Naprawdę trzeba dobre-
go przykładu, żeby w momencie, gdy ktoś 
krzyknie „pali się” nie zadziałać odruchowo 
i nie użyć wody. Myślę, że od wielkiej trage-
dii dzieliły nas sekundy. Ja nie pracowałem 
wtedy w przodku. Zanim zorientowałem się, 
co się dzieje, pożar został ugaszony. wycofa-
liśmy się bezpiecznie z zagrożonego rejonu, 
nie było żadnej paniki. Na Staszicu pracuję 
od 12 lat, wcześniej pracowałem przez 6 
lat w Niwce-Modrzejów. Przez 18 lat pra-
cy pod ziemią po raz pierwszy spotkałem 
się z bezpośrednim zagrożeniem pożarem 
metanu. Chociaż to powszechne zagroże-
nie, dopiero w kopalni Staszic przeszedłem 

porządne szkolenie i wiem jak zachować się 
w takim przypadku. wiem też, że szkolenie 
uratowało nam życie.  

MacIej sKow-
RońsKI: Brałem udział 
w szkoleniach poświę-
conych zwalczaniu 
zagrożenia płonącym 
metanem. Uważam, że 
to bardzo dobry sposób 
przekazywania wiedzy 
niezbędnej do tego, aby bezpiecznie praco-
wać. kiedy zapalił się metan, już nie w ćwi-
czebnym przodku, ale kilkaset metrów pod 
ziemią, działaliśmy mechanicznie. każdy wie-
dział, że trzeba jak najszybciej ugasić pożar. 
Decydowały sekundy. intuicyjnie w takiej 
sytuacji nie da się niczego zrobić. Potrzebna 
jest wiedza i praktyka. Dzięki temu żyjemy. 

Rafał BatKo: To 
bardzo ciekawe i po-
trzebne szkolenia. Nie 
nudziłem się na nich 6 
lat temu, a trzy miesią-
ce temu, najprawdopo-
dobniej dzięki nim, moi 
koledzy żyją. Pracuje-
my w kopalni metanowej i ja mógłbym na 
takie szkolenia chodzić nawet co miesiąc. 

w dniu, kiedy zapalił się metan, miałem 
dzień wolny. Jednak z tego, co opowiadali 
koledzy, o ich zdrowiu i życiu decydowały 
sekundy. Metan jest wielkim zagrożeniem, 
mam olbrzymi respekt przed tym gazem. 
Nigdy nie byłem w strefie bezpośredniego 
zagrożenia i chciałbym, żeby tak zostało do 
końca mojej kariery górniczej. 

aRKadIusz BąK, 
nadsztygaR wen-
tylacjI KwK MuRc-
KI-staszIc, jeden 
z oRganIzatoRów 
szKoleń I InstRuKto-
Rów zwalczanIa za-
gRożenIa płonącyM 
MetaneM: w czasie szkoleń górnicy sami 
mogą się przekonać, że gaszenie płonącego 
metanu gaśnicą proszkową trwa jakieś dwie 
sekundy. woda i piana to półśrodki, które 
mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. 
Szczególną uwagę zwracam na to, żeby gór-
nikom wpoić podstawowa zasadę – nie wolno 
panikować. Trzeba zachować zimną krew. 
Należy pamiętać o tym, aby sprzęt gaśniczy 
był zawsze sprawny. gdybym robił na ten 
temat wyłącznie wykład, pewnie większość 
górników już po kilkudziesięciu minutach 
padałaby ze znudzenia. Na naszym stano-
wisku szkoleniowym przygotowanym do 

gaszenia metanu wszyscy mogą zobaczyć 
jak w praktyce sprawdza się zastosowanie 
wody, piany i proszku. Takie ćwiczenie zo-
staje w pamięci na długi czas. Zdarzenie z 13 
marca tego roku udowodniło, że nasz system 
szkoleniowy jest dobrze przygotowany i sku-
teczny. To oczywiste, że wolałbym, aby życie 
nie zmuszało górników do zdawania takich 
niezapowiedzianych sprawdzianów, ale w na-
szym zawodzie trzeba liczyć się z ryzykiem 
i trzeba umieć zachować się w sytuacjach 
bezpośredniego zagrożenia. 

MIRosław KIla-
nowsKI: Pracuję w Sta-
szicu 25 lat. Brałem 
udział w szkoleniach 
organizowanych przez 
kopalnię. Ćwierć wieku 
pod ziemią to czas, po 
którym można zdobyć 
się na jakieś porównania. Ja mogę powie-
dzieć, że teraz górnicy bardzo dużo wie-
dzą o zagrożeniu metanowym. Szkolenia, 
filmy instruktażowe, literatura fachowa – 
to wszystko pozwala zdobywać niezbędną 
wiedzę. Stanowisko szkoleniowe do gaszenia 
płonącego metanu jest przykładem na to, 
w jaki sposób można skutecznie szkolić gór-
ników. Ta wiedza przydała się w praktyce. 
Przekonaliśmy się o tym w marcu.

Pracujemy

Pracujemy w kopalni metanowej, dlatego musimy wiedzieć wszystko o tym zagrożeniu
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Nowy GórNik: X  otarł się pan o śmierć. 
Mogła być straszna katastrofa.

Dariusz ziaja: Sekundy dzieliły nas 
od wielkiego pożaru 
i wybuchu.

Cud was uratował. X
– Mieliśmy dużo 

górniczego szczęścia 
i porządne szkolenie 
o sposobach gaszenia 
płonącego metanu. 
Każdy z nas wiedział, że metan można uga-
sić tylko gaśnicą proszkową. Każdy z nas 
pamiętał, co się dzieje, gdy używa się wody 
czy gaśnicy pianowej. Wiedzieliśmy, co trze-
ba zrobić, żeby skutecznie walczyć o życie. 
Zawalczyliśmy i wygraliśmy. 

ważniejsze jest górnicze szczęście czy  X
wiedza?

– Bez wiedzy trudno o górnicze szczę-
ście. Wiedza i szczęście muszą iść w parze. 
Szkolenie na stanowisku do gaszenia pło-
nącego metanu pozwoliło moim kolegom 
prawidłowo zareagować. Gdyby nie użyli 
gaśnic proszkowych, pewnie kilku z nas stra-
ciłoby życie. Pomiary zaraz po ugaszeniu 
metanu wskazywały stężenie, które mogło 
doprowadzić do wybuchu. 

Bardzo boi się pan metanu? X

– Każdy obawia się tego gazu. Jeżeli pra-
cuje się zgodnie z przepisami, ryzyko jest, ale 
można je maksymalnie zminimalizować.

Dlaczego nie uciekliście, kiedy zoba- X
czyliście jęzory ognia?

– Dobrze, że nie uciekliśmy. Byłby wy-
buch, ranni i zabici. Gaszenie metanu trwało 
może dwie minuty. Opanowaliśmy sytuację 
i to była jedyna metoda na przeżycie. 

Jest pan pewien, że byliby zabici? X
– Jestem o tym przekonany. Zresztą 

rozmawialiśmy na ten temat po wyjeździe 
na powierzchnię.

Był szał radości? X
– Tak naprawdę przez kilka dni nie mo-

gliśmy dojść do siebie. Długo po wyjeździe 
czułem się tak, jakby nogi uginały się pode 
mną. 

powiedział pan żonie, że otarł się pan  X
o śmierć?

– Powiedziałem bardzo ogólnie o tym, 
co się stało. Żona miała w tym dniu uro-
dziny. Gościom nic nie mówiłem o tym 
wydarzeniu. 

Dużo górników z pańskiego oddziału  X
wzięło urlop albo zwolnienie po to, żeby 
dojść do siebie?

– Metan zapalił się w niedzielę. W po-
niedziałek wszyscy przyszli do pracy.  

po tragedii w kopalni krupiński wracacie  X
do tego, co stało w waszym przodku?

– Rozmawialiśmy o tym. Natomiast nie 
zauważyłem, żebyśmy bardziej się bali. Od 
zawsze liczymy się z niebezpieczeństwem, 

szkolimy się, żeby prawidłowo reagować 
w sytuacjach zagrożenia, przed każdą szych-
tą przypominamy sobie zasady bhp. Teraz 
jesteśmy w grupie tych górników, którzy 
na własnym przykładzie przekonali się, że 
warto jest umieć walczyć o życie. Naprawdę 
warto.

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki 

A k t u A l n o ś c i

Rozmowa z jerzym Glubiakiem, inżynierem wentylacji, 
zastępcą kierownika działu wentylacji KWK Murcki-Staszic

gaśnica to nie pierdoła 
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Nowy GórNik: X  Boi się pan metanu?
jerzy Glubiak: 

Wiem jak groźny jest 
metan. Żeby bezpiecz-
nie pracować, trzeba 
zdawać sobie sprawę 
z tego zagrożenia. Na-
wet na moment nie 
wolno lekceważyć prze-
pisów. Dział wentylacji 
zajmuje się tym, aby mimo zagrożenia stwo-
rzyć bezpieczne warunki pracy. 

Jakie błędy są najgroźniejsze dla bez- X
pieczeństwa pracy?

– Poza lekceważeniem zasad bhp chyba 
największym błędem jest zapatrzenie się 
wyłącznie na ilość wydobywanego węgla. 
Wynik ekonomiczny jest bardzo ważny, ale 
nie wolno się nim zachłystywać. 

pracę w górnictwie zaczął pan w 1979  X
roku. Jak bardzo od tego czasu zmie-
niło się podejście do bezpieczeństwa 
pracy? 

– Wtedy wydobycie było świętością. 
Bezpieczeństwo pracy stanowiło balast. 
Nie można porównywać tamtego górnictwa 
z górnictwem współczesnym.

Teraz górnicy bardziej cenią sobie ży- X
cie i zdrowie?

– Nawet początkujący pracownicy zdają 
sobie sprawę z zagrożeń. Kiedyś nabór do 
pracy pod ziemią był masowy. Teraz do ko-
palń przychodzą ci, którzy naprawdę chcą 
być górnikami. Mają przygotowanie teore-
tyczne i są intensywnie szkoleni w kopal-
niach.  My z kolei staramy się przygotować 
taką ofertę szkoleniową, która daje wiedzę 
i umiejętności praktyczne. Zdarzenie z mar-
ca tego roku udowodniło, że szkolenia z lat 
2004-2005 nie poszły na marne. Górnicy 
wiedzieli, że mają gasić metan gaśnicą prosz-
kową, dbali o to, aby te gaśnice były w miej-
scu pracy i żeby one były sprawne. Działali 
pewnie, bez paniki. Dam prosty przykład: 
jeżeli ktoś słyszy hasło pożar, odruchowo 
chciałby gasić go wodą. Woda nie ugasi pło-
nącego metanu. Strumień rozbije płomień 
na mniejsze ogniki. Pożar rozprzestrzeni się 
i tragedia gotowa. 

warto dbać o gaśnice? To pierdoła. Są  X
ciężkie, zajmują cenne miejsce pod zie-
mią i na co dzień nieprzydatne. 

– Jeżeli ktoś uważa gaśnice za pierdołę, 
niech pamięta, że dzięki nim żyje przynaj-
mniej kilka osób, którym 13 marca tego roku 
groziło bezpośrednie niebezpieczeństwo.  
Warto dbać o gaśnice i wiedzieć jak sku-
teczne gasić płonący metan. Życzę wszyst-
kim górnikom, żeby nie musieli stawać 
do sprawdzianu z umiejętności ratowania 

własnego życia, ale niestety, zawód górnika 
wiąże się także z takim ryzykiem. Jeżeli taki 
sprawdzian obleje się, można nie mieć już 
szansy na poprawkę. Nie wierzę, żeby teraz 
którykolwiek z górników, którzy 13 marca 
byli w strefie zagrożenia, pomyślał o gaśnicy: 
„to pierdoła”.

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki

Jerzy Glubiak pracuje 32 lata w górnictwie. Zaczął 

karierę w 1979 roku w kopalni Sosnowiec.  Przez 
cztery lata pracował w przodku i w ścianie.  Od 1983 
do 1999 roku był zatrudniony w kopalni Niwka-
Modrzejów,  w dziale górniczym. Doszedł do 
stanowiska kierownika robót górniczych. W latach 
1999-200 główny inżynier górniczy w kopalni Jan 
Kanty. Od roku 2000 jest zatrudniony w Staszicu, 
w dziale wentylacji.  Zajmuje stanowisko zastępcy 
kierownika działu wentylacji. 

Rozmowa z Dariuszem ziają, kierownikiem oddziału PRP III

Umiemy walczyć o życie

W czasie szkoleń na stanowisku gaszenia metanu każdy górnik może przekonać się, że 
najskuteczniejsza jest gaśnica proszkowa

W tym roku na stanowisku gaszenia metanu zostanie przeszkolonych około 5 tysięcy górników 
z dwóch ruchów, ze Staszica i z Bożych Darów
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Rada miejska SLD wraz ze Związkami Za-
wodowymi Górników jSW S.a. z kopalń 
„Borynia” „jas-mos” i „Zofiówka” oraz ZLm 
była organizatorem festynu dla miesz-
kańców jastrzębia-Zdroju z okazji święta  
1 maja.

Dla uczestników festynu przygotowano 
wiele atrakcji. Oprawę muzyczną zapewniły 
Orkiestra Dęta Stowarzyszenia Muzycznego 
KWK „Jas-Mos” pod batutą prof. Stanisława 
Śmietany, „Big Band” z KWK „Borynia” pod 
kierownictwem Władysława Mołdrzyka oraz 

zespół „Magnum” z KWK „Zofiówka”. Przygo-
towano blok imprez dla dzieci oraz wesołe mia-
steczko „Dino-Land”. Dorośli mogli zasięgnąć 
porad dotyczących prawa pracy, porozmawiać 
z radnymi oraz parlametarzystami naszego 
województwa, a także wziąć udział w turnieju 

piłki siatkowej. Organizatorzy przygotowali 
też ankietę, w której uczestnicy festynu mogli 
wyrazić opinie na temat najważniejszych spraw 
dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju i wojewódz-
twa. Panie otrzymywały zamiast prawdziwych 
kwiatów bombonierki w kształcie róży. l

Zaproszeni goście mówili o najważniejszych sprawach dla miasta i regionu

Dla mieszkańców grali muzycy z kopalnianych orkiestr.

Dla dzieci przygotowano moc atrakcji 1 Maja był rodzinną imprezą

Można było porozmawiać z przedstawicielami samorządu
Je

rZ
y 

Li
S

Prezent od rady Miejskiej SLD, Związków Zawodowych Górników JSW S.A. 
z kopalń „Borynia” „Jas-Mos” i „Zofiówka” oraz ZLM

Festyn dla mieszkańców jastrzębia Zdroju
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Nowy GórNik: X  wyobraża pan sobie 
odejście polskiej energetyki od węgla?

BoGdaN MarciN-
kiewicz: Tak, wyobra-
żam sobie. Jednak nie 
potrafię wyobrazić so-
bie konsekwencji takiej 
decyzji. 

Jest pan zwolenni- X
kiem węgla, choć to ta-
kie niemodne paliwo?

– Węgiel jest uważany za niemodne pa-
liwo między innymi dlatego, że jego obrońcy 
używają niemądrych argumentów, kiedy 
stają w jego obronie. Chyba najmniej mą-
drym z tych argumentów jest przeciwsta-
wianie węgla innym paliwom. Ja uważam, 
że powinniśmy kłaść nacisk na to, że węgiel 
powinien być traktowany jak każde inne 
paliwo. Tak samo powinna być traktowana 
energetyka wykorzystująca węgiel do wy-
twarzania energii. 

Łącznie z dopłatami, z jakich korzysta  X
sektor nastawiony na wykorzystanie od-
nawialnych źródeł energii?

– Jestem ciekawy, na jak długo starczy 
nam pieniędzy, żeby dopłacać do tak zwa-
nej zielonej energii albo żeby faworyzować 
gaz sprowadzany z Rosji. Alternatywą jest 
stawianie na czyste technologie węglowe 
w tym CCS.

Do gazu nie dopłacamy. X
– Jednak ponosimy koszty ciągłych pod-

wyżek, jakie ogłasza Gazprom. Rosyjski gi-
gant przewiduje znaczący wzrost cen gazu 
dla europejskich kontrahentów. Cena tysiąca 
metrów sześciennych może dojść do nawet 

500 dolarów. W 2010 roku średnia cena gazu 
eksportowanego przez Gazprom wynosiła 
około 300 dolarów. Takie działania Rosjan 
mogą po raz kolejny zmienić podejście Ko-
misji Europejskiej do kwestii bezpieczeństwa 
energetycznego.

Kończące się naturalne zasoby paliw 
kopalnych w krajach Unii zmusiły polity-
ków do intensyfikacji działań, podporząd-
kowanych zapewnieniu bezpieczeństwa 
energetycznego w oparciu o alternatywne 
źródła energii. Aktualnie mocno promo-
wane jest przechodzenie z węgla na gaz 
pochodzący głównie z Norwegii i Rosji. 
Po wydarzeniach w Japonii nastąpi wery-
fikacja bezpieczeństwa energetyki jądrowej 
i nie wiadomo na razie, jakie będą decyzje 
w tej sprawie. Natomiast gaz łupkowy ma 
pełnić jedynie rolę „uzupełniającą” w do-
stawach dla Europy i nie zastąpi impor-
tu gazu konwencjonalnego. Tak bezpie-
czeństwo energetyczne Unii Europejskiej 
wyobraża sobie Komisja Europejska do 
spraw Energii. Uważam, że jeśli rosyjski 
gaz, rzeczywiście, miałby podrożeć do 500 
dolarów, to kraje UE będą musiały szukać 
tańszych źródeł energii. Rada Europejska 
już podkreśliła znaczenie rodzimych, czyli 
pozostających w obrębie UE, źródeł energii, 
w tym paliw kopalnych w zapewnieniu jej 
bezpieczeństwa energetycznego (Konklu-
zje Rady z 4 lutego).  Polska ma unikalną 
w świecie strukturę paliwową. Ponad 90 
proc. elektryczności i ciepła wytwarzane 
jest w oparciu o rodzimy węgiel stanowiący 
o bezpieczeństwie i wysokiej niezależności 
energetycznej naszego kraju. Europa patrzy 
na węgiel przez pryzmat truciciela, emitu-
jącego ogromne ilości dwutlenku węgla. 
Tymczasem jestem przekonany, że drogi 

rosyjski gaz w znacznym stopniu przy-
śpieszy dalszy rozwój technologii CCS, tj. 
przechwytywania i magazynowania tego 
gazu i doprowadzi w końcu do uzyskiwania 
taniej i czystej energii z tego paliwa.

Technologia wychwytywania i maga- X
zynowania dwutlenku węgla jest wciąż 
na etapie prób i nie wykorzystuje się jej 
na skalę przemysłową. Chyba rozsąd-
niej byłoby zwiększać sprawność kotłów 
energetycznych. 

– Mówi pan tak, jakby był jakiś zakaz 
zwiększania tej sprawności. Nie ma zakazu. 
Natomiast rozsądek podpowiada, żeby od 
razu nowe bloki energetyczne wykorzystu-
jące węgiel przystosowywać do instalacji 
urządzeń CCS. Jednak o budowie nowych 
bloków decyzję musza podjąć inwestorzy.

Jak można mówić o podejmowaniu de- X
cyzji przez inwestorów, skoro urzędnicy 
UE nakładają im kaganiec ekonomiczny? 
System kar za emisje dwutlenku węgla, 
handlu emisjami, skomplikowana pro-
cedura udzielania darmowych limitów na 
emisje dwutlenku węgla zniechęcają do 
inwestycji w energetykę węglową.

– Pamięta pan samochody, które jeździły 
po polskich drogach jeszcze w pierwszej po-
łowie lat 90? Wtedy katalizatory były dla nas 
egzotycznym pomysłem, przez który mało 
kogo miało być stać na nowy samochód.  
Minęło 10 lat, jeździmy samochodami, które 
spełniają znacznie ostrzejsze normy emisji 
i stać nas na to. Nie dramatyzujmy.

nie będziemy dramatyzować, jeżeli wy  X
w Brukseli opamiętacie się. przez ideolo-
gię brukselskich urzędników polsce grozi 

utrata konkurencyjności i wysokie ceny 
na energię elektryczną.

– Rośnie globalne zapotrzebowanie na 
węgiel. Ponieważ my wytwarzamy ponad 
90 procent energii z węgla, możemy stać 
się liderem w wytwarzaniu czystej energii 
z tego paliwa. Po katastrofie w japońskiej 
elektrowni atomowej wiele rządów eu-
ropejskich zapowiedziało, że dokładnie 
przeanalizuje swoje programy energetyki 
nuklearnej.  Uważam, że choćby z tego 
powodu nie możemy skazać węgla na za-
pomnienie. Jestem także przekonany, że 
wzrastająca rola węgla w światowej go-
spodarce będzie dobrym argumentem do 
prowadzenia dialogu społecznego w pol-
skim górnictwie.

Uważa pan, że teraz nie ma dialogu? X
– Jestem przekonany, że wiele konflik-

tów wybucha dlatego, że wszystkie strony 
koncentrują się na emocjach.  To powoduje, 
że racjonalne argumenty są spychane na 
margines zainteresowania. Do tego docho-
dzi przedwyborcza gorączka polityczna. 
Moim zdaniem klasycznym przykładem 
zbyt emocjonalnego sporu jest spór w JSW 
SA. Jeżeli wszyscy zrozumieją, że górnictwo 
ma przyszłość, że jest potrzebne Polsce i że 
należy o nie dbać, łatwiej będzie ostudzić 
emocje. Wtedy także łatwiej będzie prowa-
dzić dialog i łatwiej będzie bronić intere-
sów górnictwa na forum Unii Europejskiej. 
Raz jeszcze podkreślam – to my jesteśmy 
w wyjątkowej sytuacji w UE i to my musimy 
przedstawiać argumenty, które spowodują, 
że reszta krajów zrozumie naszą sytuację. 
Na pewno nie mogą to być argumenty typu: 
kochamy węgiel. 

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki   

BoGdaN MarciNkiewicz wyobraża sobie odejście od węgla, jednak nie potrafi sobie 
wyobrazić konsekwencji takiej decyzji.

nie skazujmy węgla 
na zapomnienie

Nie ulega wątpliwości, że przyjęte przez 
Sejm RP w dniu 28 kwietnia prawo geo-
logiczne i górnicze zapisze się czarnymi 
zgłoskami w historii polskiego górnictwa. 
Nakłada ono kolejny podatek od podziem-
nych wyrobisk, uderzając przede wszystkim 
w górnictwo węgla kamiennego na rzecz 
samorządów. 

To, że cała ta sprawa nie ma nic wspól-
nego z jakąkolwiek logiką i uzasadnieniem 
merytorycznym nie trzeba nikogo nawet 
przekonywać. Jak mogą podlegać prawu 
budowlanemu dziś wykonane chodniki i wy-
robiska, które jutro się likwiduje? Czy ktoś 
o zdrowych zmysłach wznosi jednodniowe 
budowle, które na dodatek trzeba jeszcze 
opodatkować stosownie do ich wartości 
i poniesionych na nie nakładów? Podatek 

ten jest wynikiem innej logiki i uzasadnie-
nia wynikającego z kalkulacji politycznych. 
Rządząca partia nie kryje swojej antypatii 
do tego przemysłu. Jej bazą wyborczą są 
samorządy. Jeżeli chce nadal utrzymać swoją 
władzę, to o te samorządy musi zadbać. I tak 
właśnie się stało. 

W tym wszystkim szczególną jednak 
rolę odgrywa wicepremier i minister gospo-
darki Waldemar Pawlak, którego resortowi 
podlega górnictwo węgla kamiennego. Oto 
wiele razy wypowiadał się on przeciwko 
kolejnemu podatkowi, który zagraża ren-
towności górnictwa węgla kamiennego. 
Wydawało się, że jest to głos decydujący. 
Jako koalicjant rządowy był on w stanie 
uniemożliwić przejście tak restrykcyjnej 
ustawy dla polskiego górnictwa. Tymcza-
sem, o tempora! O mores!, on sam i jego 

klub poselski PSL głosowały za przyjęciem 
ustawy nakładającej ten podatek na polskie 
górnictwo. W demokratycznych krajach ta-
kie sprzeniewierzenie się własnym deklara-
cjom, uznawane jest za oszustwo polityczne. 
Konsekwencją jego ujawnienia jest na ogół 
dymisja z zajmowanego stanowiska. Znając 
daleko odbiegające od tych wymagań stan-
dardy polskiej polityki możemy być pewni, 
że nic takiego nie nastąpi. 

Wydarzenie to podrywa zaufanie górni-
ków, a także całego społeczeństwa do skła-
danych publicznie obietnic i deklaracji przez 
polityków. Zaufanie zaś jest jednym z klu-
czowych elementów spokoju społecznego. 
Widocznie politykom koalicji rządowej na 
tym nie zależny. Dzieje się to jednocześnie 
w czasie kiedy na Śląsku trwa spór o prywa-
tyzację Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jego 

rozwiązanie polegać ma też na wzajemnym 
zaufaniu, że obietnice obu stron zostaną 
dotrzymane. 

Głównym beneficjentem podatku od 
podziemnych wyrobisk są gminy górnicze. 
Wydaje się, że odniosły one pyrrusowe zwy-
cięstwo. Oto na papierze mają gwarantowa-
ne dochody z opodatkowania górnictwa. 
Górnictwo zaś będzie starało się unikać 
jego płacenia wykazując brak zysków. Jed-
nocześnie będzie ono zmniejszać wydobycie 
i zwiększać w tychże gminach skalę bezro-
bocia. Jeżeli o to chodzi, to gminy osiągnęły 
swój cel. Teraz tylko czekać trzeba, kiedy one 
same złożą wniosek o anulowanie tego po-
datku. Koło absurdu logicznego, prawnego 
i politycznego zatoczy wtedy koło i wróci 
do punktu wyjścia.

adam makSymowicz

Nałożono kolejny podatek na górnictwo. skorzystają na tym samorządy. będzie to jednak korzyść na krótką metę. 
Górnictwo będzie zmniejszać wydobycie i zwiększać w gminach skalę bezrobocia

Czarny dzień górnictwa
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Zaplanowałem sobie wyjazd do Poznania, by 
odwiedzić znajomych, z których jeden obchodził 
60-tkę. Znajomi zaproponowali, że przy okazji pój-
dziemy na mecz Lecha z Górnikiem Zabrze. Poje-
chałem do Poznania, ale meczu nie obejrzałem. Po 
zamieszkach na stadionie Zawiszy Bydgoszcz, po 
finałowym meczu o Puchar Polski pomiędzy Le-
chem Poznań i Legia Warszawa, zamknięto stadiony 
w Poznaniu i Warszawie. Pewnie jako dziennikarz 
wejściówkę bym dostał. Byłem jednak z przyjaciółmi, 
więc zrezygnowałem z futbolowych przeżyć.

Zamknięcie stadionów w Poznaniu i Warszawie 
wywołało sporo kontrowersji. W telewizyjnych pro-
gramach zaczęli się wypowiadać różni ludzie. I wy-
powiadali się różnie. Zgadzam się częściowo z tymi 
osobami, które mówiły, że nie można karać normal-
nych sympatyków futbolu za chuligańsko-bandyc-
kie wybryki grup pseudokibiców. Należy przede 
wszystkim karać ostro i zdecydowanie stadionowych 
chuliganów. A ci, póki co, czują się bezkarni.

Zdenerwował się premier Donald Tusk i ostro 
wkroczył do akcji. Rozumiem zdenerwowanie pre-
miera, ale to nie załatwi problemu stadionowych 
chuliganów. Nie są to przecież pierwsze rozróby. 
Można przypomnieć, że bodajże dwa lata temu 
kibole Legii wywołali zamieszki w Wilnie po me-
czu pucharowym. W efekcie Legia została usunięta 
z dalszych rozgrywek. W tym roku po meczu Litwa 
– Polska w Kownie doszło do zamieszek wywoła-
nych przez polskich kiboli rekrutujących się głównie 
z sympatyków Legii. Wcześniej w Pradze, po meczu 
eliminacyjnym do MŚ 2010, polscy kibole próbowali 
wywołać zamieszki. Policja czeska błyskawicznie 
wkroczyła do akcji i rozpędziła polskich chuliganów. 
Wielu z nich mocno oberwało. O zamieszkach na 
krajowych stadionach nie będę wspominał, bo jest 
to „chleb codzienny”.

Wydaje się, ze chuligańskie wydarzenia w Byd-
goszczy były ostatnią kroplą wody, która przeważyła 
dzban. Stąd ostra reakcja premiera i innych przed-
stawicieli rządu. Z drugiej jednak strony lokalizacja 
i organizacja meczu skłania do zastanowienia się. 
Otóż rzecznik Komendy Głównej Policji powiedział, 
że nie wyrażano zgody na rozegranie meczu na sta-
dionie Zawiszy w Bydgoszczy. Decyzję o rozegra-
niu meczu podjął osobiście prezydent Bydgoszczy. 
Okazało się, że policja bydgoska nie była najlepiej 
przygotowana do zabezpieczenia porządku i bez-
pieczeństwa. Działała ślamazarnie, dopuszczając 
do rozróby i demolki obiektu. 

Na stadionie znalazły się osoby, które nie po-
winny uczestniczyć w tym sportowym spektaklu. 
Przykładowo szef klubu kiboli poznańskich „Wiara 
Lecha” o pseudonimie Litar. Na meczu zasiadał na 
trybunce dla VIP-ów obok prezydenta Poznania 
Ryszarda Grobelnego. Jest z nim w dobrej komitywie, 
bo firma „Litar” dostarczała catering na wieczór 
wyborczy pana Grobelnego. A ów Litar ma w swoim 
dorobku wiele chuligańskich wybryków. Ma wyrok 
i zakaz stadionowy za udział w bijatyce na ulicach 
Wrocławia, w której zginął człowiek. Na meczu Pol-
ska – Wybrzeże Kości Słoniowej w Poznaniu opluł 

i wyrzucił z trybuny rodzinę, która przyszła na mecz. 
PZPN, organizator tego meczu, ukarał go grzywną 
w wysokości 1000 zł. Nie przeszkodziło to szefom 
PZPN powołać go na członka zespołu ds. kontaktu 
z kibicami. W Bydgoszczy serdecznie się witał ze 
Zdzisławem Kręciną sekretarzem generalnym PZPN, 
który odpowiadał za trybunę dla VIP-ów.

Kibole Legii Warszawa, którzy pierwsi wtar-
gnęli na płytę boiska, a przewodził im szef klubu 
kiboli Legii o pseudonimie Staruch. Ma też bogatą 
przeszłość. Miał zakaz stadionowy, który po pew-
nym czasie cofnięto. Szybko jednak zarobił kolejny 
zakaz stadionowy. Był jednak na płycie boiska. Mało 
tego, to on pokazywał puchar zdobyty przez Legię. 
A zdjęcie z tego faktu obiegło cały kraj. Przypomnij-
my, że ów Staruch m.in. uderzył w twarz zawodnika 
Legii Jakuba Rzeźniczka. Nie powinien otrzymać 
wejściówki na na mecz w Bydgoszczy. Otrzymał 
jednak, bo w PZPN uznano, że ma zakaz stadio-
nowy na mecze ligowe. A to był mecz pucharowy. 
Bezkarność, w której partycypuje niestety PZPN. 
Niewiele zrobili działacze naszej futbolowej centrali 
przy wyjaśnianiu afery korupcyjnej „kupowanie 
i sprzedawanie meczów” i niewiele robią w elimi-
nowaniu stadionowych chuliganów.

Zadyma w Bydgoszczy poruszyła wielu naszych 
polityków. Większość z nich jest za ostrym i zde-
cydowanym działaniem. Znaleźli się jednak tacy, 
którzy na tych chuligańskich zajściach chcą zbić 
prywatny interesik.

Otóż Ryszard Czarnecki, na swoim blogu napi-
sał, że Donald Tusk był szalikowcem Lechii Gdańsk 
i uczestniczył w rozróbach. Znany dziennikarz To-
masz Wołek, który był swego czasu rzecznikiem 
gdańskiego klubu powiedział, że są to brednie, że 
Czarnecki kłamie. 

Jeszcze dalej poszedł prezes Prawa i Sprawie-
dliwości Jarosław Kaczyński, który stwierdził, że 
zamknięcie stadionów nie było powodem rozróby 
w Bydgoszczy. Jego zdaniem wpływ na decyzję miał 
fakt, że na tych stadionach ukazywały się trans-
parenty krytykujące rząd i premiera. Może i były 
takie transparenty. Nie zdziwiłbym się jednak, że 
transparenty takie znalazły się na trybunach tych 
stadionów z inspiracji „pisowskich bonzów”. Też 
bezkarność. Tylko słowna.

Premier włączył się bezpośrednio do akcji ma-
jącej na celu likwidację grup stadionowych chuli-
ganów. To dobrze. Potrzebne są też inne działania. 
Ministerstwo Sprawiedliwości powinno sprecyzować 
przepisy karne za te wykroczenia. Równocześnie 
prokuratura i sądy winny zdecydowaniej doprowa-
dzać do ukarania winnych. Same zakazy stadionowe 
mogą nie wystarczyć, bo mogą rozrabiać na ulicach 
przyległych do stadionów. Bolesne są kary finanso-
we, które pomogły m.in. wyeliminować stadionowe 
chuligaństwo w Anglii. No i uważam, że policja po-
winna „przyłożyć się” do poskromienia chuliganów. 
Dobre i bolesne lanie też może wybić z głowy chęci 
na kolejne rozróby. Należy skończyć z bezkarnością 
grup chuligańskich na naszych stadionach.

Henryk Marzec

Andrzej nigdy nie był ani wybitnie zdolny, ani bardzo przystojny. Nie 
miał najładniejszej dziewczyny, ani nie grał najlepiej w piłkę. Z przecięt-
nego ucznia stał się całkiem przeciętnym studentem, by potem znaleźć 
dość słabo płatną, mało satysfakcjonującą pracę. Jeszcze podczas studiów 
koledzy poznali go z Asią. Dziewczyna pochodziła z małego miasteczka 
i studiowała ekonomię. Jej marzeniem była kariera księgowej, wystawny 
ślub i dzieci. Andrzej nie potrafił się przeciwstawić Asi, właściwie nawet 
doszedł do wniosku, że jest ona najlepszą kobietą na jaką go stać. No 
i w sumie także pierwszą jego dziewczyną. Tak więc tuż po studiach, 
z pomocą rodziców odbył się ślub. Młodego małżeństwa nie było jednak 
stać na samodzielne wynajęcie mieszkania, więc postanowiono, że tym-
czasowo zamieszkają z rodzicami Asi.

Mijały jednak lata, a sytuacja nie zmieniała się, a właściwie – pogar-
szała. Pojawił się mały Adaś, a niedługo potem rozwiązano firmę, w której 
pracował Andrzej. Gdy przedłużające się poszukiwania nowej pracy nie 
przynosiły rezultatów, Andrzej postanowił podjąć pracę ochroniarza 
w banku. Była to dla niego ostatnia deska ratunku, by zachować twarz 
przed swoją rodziną. Niestety – nie tylko nie pomogło mu to ustrzec się 
przed ciągłą krytyką, ale dodatkowo naraziło na ciągłe kpiny ze strony 
teściów i żony. W czasie tych ostatnich lat Andrzej mocno się postarzał 
– posiwiał, zgarbił się, mocno schudł.

Gdy wydawało się już, że sytuacja nie może się już pogorszyć, Asia 
poznała Damiana. Damian może nie był najmądrzejszy, za to odziedziczył 
po ojcu zakład produkujący plastikowe zabawki. Dzięki temu stać go było 
na sportowy samochód i dom w mieście. Co prawda, w domu mieszkała 
jego żona, ale od lat z sobą nie rozmawiali i już niebawem mieli się rozwieść. 
Od tego momentu Damian stał się stałym gościem w domu rodziców Asi. 
Jakby tego było mało – właśnie rodzice Asi też go bardzo polubili i przy-
mykali nawet oko na taki drobiazg jak jego własna rodzina.

Andrzej z dnia na dzień coraz bardziej czuł narastającą w nim gorycz 
i rozpacz, ale przede wszystkim bezsilność. Miarka przebrała się, gdy żona 
zmusiła go do wzięcia na siebie sporego kredytu. Nie dość, że pożerał on 
lwią część jego pensji, to ani z jej reszty, ani z kredytu przeznaczonego dla 
przyjemności żony i jej kochanka nie widział ani grosza. Sytuację pogarszał 
jeszcze fakt, że świadkiem tych wszystkich upokorzeń był Adaś – który 
zdążył już skończyć 7 lat i smutno przyglądał się poniewieranemu ojcu.

Andrzej zastanawiał się co prawda nad terapią, a nawet nad ucieczką 
od toksycznej żony, ale to, co stało się pewnego listopadowego dnia było 
czystym impulsem. Gdy wracał po pracy, w której teraz zostawał na dwie 
zmiany, zorientował się, że zapomniał oddać swoją broń do depozytu. 
Było to przestrzegane przez szefa, jednak on był już bardzo zmęczony 
i marzył tylko o ciepłym łóżku. Czując ciężar broni postanowił, że wróci 
do domu i trochę nastraszy żonę, a potem spakuje swoje rzeczy i raz na 
zawsze zniknie z jej życia.

Sprawy potoczyły się zgoła inaczej. Andrzej wrócił do domu, wszedł 
do niewielkiej sypialni i zastał w swoim własnym łóżku Asię z Damianem. 
Nie było już mowy o żadnych groźbach – Andrzej bez wahania wyciągnął 
pistolet i strzelił do kochanka żony. Chwilę później, nadal całkowicie spo-
kojny przeszedł do salonu, gdzie jego teściowie jeszcze przed momentem 
oglądali serial, a teraz z przerażeniem oczekiwali dalszego biegu zdarzeń. 
Andrzej przez zęby wycedził część swoich zarzutów. Ojciec Asi nawet ten 
moment uznał jednak za odpowiedni do zrugania go, więc Andrzej bez 
zmrużenia oka postrzelił go w nogę.

Następne chwile były dla Andrzeja jak seria piorunów. Uciekł do 
swojego dawnego kolegi. Ten widząc, w jak kiepskim jest stanie, pozwolił 
mu zabrać swój samochód i pożyczył trochę gotówki. Policja urządziła 
szybką blokadę dróg, zebrała zeznania świadków i w krótkim czasie trafiła 
na ślad kolegi, który pomógł Andrzejowi. Ten początkowo się opierał, jed-
nak szybko wyjawił, jakim samochodem i mniej więcej w jakim kierunku 
oddalił się uciekinier.

Andrzej tymczasem czuł pomieszanie szalejącej w nim adrenaliny, 
strachu i dziwnego spokoju. Sprawy zaszły już tak daleko, że zdawał 
sobie sprawę, iż prawdopodobnie całkowicie przekreślił swoje szanse 
na normalne życie. Ciągle trzymając przy sobie broń, założył czapeczkę, 
którą znalazł w samochodzie i bez dłuższego namysłu wszedł na stację 
benzynową. Kolejne zdarzenia były już zupełnie jak wyjęte z filmu gang-
sterskiego – Andrzej zażądał otwarcia kasy i zgarnął całą gotówkę, choć 
zdawał sobie sprawę, że prawdopodobnie nie uda mu się z nią uciec. 
Pierwszy raz od lat poczuł się jak pan sytuacji, a ludzie słuchali tego, co 
mówił. Niedługo później zjawiła się także policja z negocjatorem i brygadą 
antyterrorystyczną.

Andrzej w głowie układał sobie dalszy plan działania. Wiedział, że jeśli 
przeżyje ten dzień, to resztę życia spędzi w kolejnym więzieniu. Gdy już 
w myślach godził się z tym, że następnym razem zobaczy syna zza krat, 
poczuł coś jak ukąszenie pszczoły na udzie. Chwilę później następne, ale 
już w okolicach klatki piersiowej. I następne. Zdał sobie sprawę, że życie, 
którego tak niedoceniał przez ostatnie lata, zostało mu właśnie odebrane.
 l
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30 lat temu 
wywalczyli NZS

W Łodzi świętowano 30. rocznicę 
lutowych strajków studentów łódzkich 
oraz podpisania porozumienia łódzkiego 
i rejestracji Niezależnego Związku Stu-
dentów. Strajk łódzkich studentów był 
wydarzeniem o historycznym znaczeniu, 
a porozumienie łódzkie porównać moż-
na z umowami społecznymi podpisanymi 
w 1980 roku w Gdańsku, Szczecinie czy 
Jastrzębiu. 

Rocznicę tą dokumentuje Poczta Polska, 
emitując i wprowadzając do obiegu oko-
licznościowy znaczek pocztowy o nominale 
1,95 zł. ZB 

Pamięci ks. kard. 
Adama Kozłowieckiego

Poczta Polska wprowadziła do obiegu 
znaczek pocztowy o wartości 1,95 zł, upa-
miętniający 100 rocznicę urodzin ks. kardy-
nała Adama Kozłowieckiego. Ten duchowny, 

Jezuita i zwolennik równouprawnienia ras, 
był więźniem hitlerowskich obozów koncen-
tracyjnych w Oświęcimiu i Dachau. W 1945 
r. udał się do Rzymu, skąd na własną prośbę 
wyjechał jako misjonarz do Zambii (ów-
czesnej Północnej Rodezji), podejmując się 
zorganizowania domu zakonnego i szkolnic-
twa w regionie Kasisi. Swoją wszechstron-
ną działalnością zaskarbił sobie szacunek 
mieszkańców i uznanie władz. W 1959 r. 
został arcybiskupem Lusaki i członkiem 
Kongregacji Ewangelizacji Narodów. W 1998 
roku papież Jan Paweł II nadał mu godność 
kardynała.

Był obywatelem Polski i Zambii, którego 
działalność uhonorowana została odzna-
czeniem Krzyżem Wielkim Orderu Odro-
dzenia Polski oraz Zambijskim Orderem 
Wolności.

Na znaczku, zaprojektowanym przez art. 
plastyka Macieja Jędrysika, przedstawiono 
podobiznę ks. kard. Adama Kozłowieckie-
go i fragmenty fotografii dokumentujących 
lata szkolne, transport do Oświęcimia, Małe 
Seminarium w Mpimie, parafię w Kabwe 
i papieża Jana Pawła II.

ZB

Nowości filatelistyczne

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Przywódca al Kaidy Osama bin laden 
zOstał zabity w swej siedzibie w PO-
bliżu islamabadu POdczas ataKu sił 
sPecjalnych usa. Jego ciało przetrans-
portowano na pokład amerykańskiego 
lotniskowca i z niego pochowano w Mo-
rzu Arabskim. Prokurator generalny USA 
ostrzegł o zagrożeniach terrorystycznych 
po śmierci bin Ladena, również sami ter-
roryści zapowiedzieli, że pomszczą śmierć 
swojego przywódcy. Al Kaida wciąż nie 
ogłosiła nazwiska nowego lidera. Analitycy 
spodziewają się, że miejsce Osamy zajmie 
Ajman al Zawahiri, długoletni zastępca 
bin Ladena, który jednak nie jest popular-
ny wśród części liderów al Kaidy. W ręce 
Amerykanów wpadło również wiele ręcznie 
napisanych listów i wydrukowanych doku-
mentów oraz nagrania audio i wideo, to 
ponoć najbardziej wartościowy w historii 
zbiór źródeł wywiadowczych przechwyco-
nych od terrorysty tak wysokiej rangi.

POgarsza się sytuacja wOlnOści me-
diów na świecie. z raPOrtu OPubliKO-
wanegO Przez wiedeńsKi międzynarO-
dOwy instytut PrasOwy w związKu ze 
światOwym dniem wOlnOści Prasy 
wyniKa, że w ubiegłym rOKu POdczas 
wyKOnywania ObOwiązKów służbO-
wych zOstałO zabitych aż 102 dzienni-
Karzy. To największa liczba od dziesięciu 
lat. Dziennikarze giną przede wszystkim 
w Azji, gdzie zamordowano 40 repor-
terów, zwłaszcza w Pakistanie, w Iraku 
i w Afganistanie. Giną również na Bliskim 
Wschodzie i w Rosji. Niebezpieczne są też 
Filipiny, Kolumbia i Meksyk. Dużą część 
raportu stanowi analiza pracy reporte-
rów w Iranie. W ubiegłym roku władze 
w Teheranie uwięziły aż 100 dziennikarzy. 
Autorzy raportu zwracają uwagę na ko-
nieczność poprawy bezpieczeństwa pracy 
dziennikarzy. 

szwajcarsKie władze ujawniły, że 
łącznie na szwajcarsKich KOntach 
jest POnad 830 miliOnów franKów, 
należących dO afryKańsKich dyKta-
tOrów. Najwięcej na szwjcarskim koncie 
zgromadził były prezydent Egiptu Hosni 
Mubarak i jego najbliżsi współpracownicy. 
Jest to ponad 410 mln franków, poinformo-
wała prezydent Konfederacji Szwajcarskiej 
Micheline Calmy-Rey. Także libijski dyk-
tator ma zdeponowane fundusze. Pomimo 
że część pieniędzy udało mu się odzyskać, 
nadal szacuje się, że na koniec lutego klan 
Kaddafiego miał na koncie szwajcarskim 
360 mln franków. Mniej niż przypuszczano 
w Tunezji, zgromadził na koncie były pre-
zydent tego kraju Ben Ali. 

P i s m o  s P o ł e c z n o - z a w o d o w e 
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Krzysztof Rzepecki to z pozoru typowy pracownik kopal-
ni, który z górnictwem związany jest od dawna. Zaczynał 
w latach osiemdziesiątych w „budowlance” jako cieśla, 
malarz i tynkarz, później pracował między innymi w Dziale 
Przeróbki mechanicznej Węgla, zaś obecnie jest wydawcą 
materiałów wybuchowych w KWK „Halemba-Wirek”. Poza 
pracą pan Krzysztof ma jednak dość niezwykłą pasję – jest 
bowiem rzeźbiarzem-amatorem. 

Górnictwo i sztuka, choć wydają się do siebie nie przy-
stawać, nie stanowią wbrew pozorom aż tak odległych 
światów. Dość wspomnieć słynną, działającą po dziś dzień, 
Grupę Janowską, wspólnotę malarzy nieprofesjonalnych, 
których twórczość doprawdy trudno by sobie wyobrazić 
bez kontekstu górniczego. Pan krzysztof również zaczy-
nał od malarstwa. Jego talent plastyczny dostrzeżono już 
w czasach szkolnych: – kiedy chodziłem do szkoły podsta-
wowej, lekcje plastyki odbywały się nierzadko w plenerze. 
Szkicowaliśmy ołówkiem drzewa, a nawet całe pejzaże. 
Nauczycielka była moimi szkicami zachwycona, na pewno 
nieco się pod tym względem wybijałem spośród innych 
uczniów – wspomina. Swych uzdolnień nie traktował 
jednak wówczas poważnie, tym bardziej, że malowanie 
z początku go nie interesowało: – lubiłem szkicować, ale 
kiedy trzeba było sięgnąć po pędzel, twórcza pasja mnie 
opuszczała – dodaje ze śmiechem.

Początki 
Z czasem przekonał się jednak do farb i pędzla. Pociąg 

do malowania wzmogło ponadto uzyskanie podstawowej 
wiedzy z tego zakresu. Co prawda, pan krzysztof nie poszedł 
nigdy do szkoły plastycznej (choć, jak mówi, rodzina i zna-
jomi przekonywali go, by rozwijał swój talent, pogodzenie 
kilkuzmianowej pracy z nauką byłoby trudne, lub wręcz  
niemożliwe) i pozostaje do dziś absolutnym samoukiem, nie-
mniej po kilku latach w „budowlance” trafił do dekoratorni, 
gdzie zajmował się między innymi tworzeniem plakatów do 
gablot znajdujących się na terenie kopalni. Wiedza, którą 
tam nabył, okazała się cenna dla początkującego malarza, 
poznał bowiem wówczas zasady, według których zbija się 
krosna malarskie (tzw. blejtramy) i naciąga na nie płótno. 
równocześnie zaczął malować własne obrazy. Początkowo 
kopiował cudze prace, które go w jakiś sposób urzekły. 
Z czasem zaczął jednak tworzyć własne rzeczy: – Nie były 
to jakieś niezwykłe kompozycje. raczej klasyczne – martwe 
natury, które malowałem z pamięci, wizerunki różnych 
postaci czy pejzaże. Udoskonalanie własnego warsztatu 
malarskiego sprawiało mi jednak dużą satysfakcję – mówi. 
W tym czasie podjął również pierwsze, jeszcze naiwne 
próby rzeźbiarskie.

Większość swoich prac – zarówno obrazów, jak i rzeźb – 
pan krzysztof porozdawał przy różnych okazjach członkom 
rodziny. Niewielką ich część jednak sprzedał – nabywcami 
były najczęściej osoby, które chciały wzbogacić wnętrze swo-
jego mieszkania o jakiś oryginalny i niebanalny przedmiot. Jak 
mówi, nigdy nie zależało mu wszakże na tym, by na swojej 

pasji zarabiać: – W życiu lubi 
się wiele rzeczy. Niekoniecz-
nie trzeba z nich jednak zaraz 
czerpać profity. Stosunek, jaki 
ma do swojej twórczości samo-
uk, jest z pewnością inny niż 
ten, który żywi do niej profe-
sjonalista, dla którego działal-
ność artystyczna stanowi także 
źródło zarobku. amator może 
sobie pozwolić na ten komfort, 
żeby tworzyć wyłącznie dla 
przyjemności. 

Jak to się robi 
kilka lat temu krzysztof 

rzepecki podjął decyzję o za-
przestaniu malowania i po-
święcił się całkowicie pasji 
rzeźbiarskiej. Dlaczego prze-
stał malować? Jak tłumaczy, 
złożyło się na to kilka czyn-
ników. Po pierwsze, malarz, 
by tworzyć, potrzebuje odpo-
wiednich warunków, przede wszystkim dość przestronne-
go pomieszczenia, a dalsze wykorzystywanie mieszkania 
w charakterze pracowni stawało się coraz bardziej proble-
matyczne. Po drugie, doszedł do wniosku, że w sytuacji 
gdy zmuszony jest raz po raz przerywać na dłuższy czas 
malowanie (w końcu praca na cztery zmiany nie zawsze 
pozwala na dokładne zorganizowanie czasu), rozwijanie 
zdolności malarskich jest nazbyt utrudnione: – rzeźbić 
mogę, mając nawet tygodniową, dwutygodniową przerwę. 
Jeśli się bowiem dojdzie w rzeźbieniu do wprawy, osiągnie 
pewien poziom, już się później poniżej tego pułapu nie 
schodzi. Inaczej w malarstwie – tutaj trzeba nieustannie 
doskonalić warsztat, a każda dłuższa przerwa powoduje, 
by tak to określić, „spadek formy”. 

Pan krzysztof wykonuje rozmaite figurki. Są to najczęściej 
postaci górników czy świętych, ale nie brakuje również moty-
wów na wpół abstrakcyjnych czy wizerunków różnych zwierząt 
(szczególnie imponująco prezentuje się rzeźba przedstawiająca 
kobrę indyjską). Jak wygląda sam proces tworzenia? Zaczyna 
od szkicu, który daje mu pewne wyobrażenie o tym, co chce 
zrobić. Nie zawsze efekt końcowy się z nim pokrywa, niemniej 
jednak rolą szkicu jest nie tyle stworzenie modelu, który chce 
się idealnie odwzorować, ile zaprojektowanie formy, która może 
podlegać wariacjom i przekształceniom w toku procedury 
twórczej. Początkowej obróbki drewna dokonuje w garażu, 
gdzie zainstalował stół z imadłem. Później, gdy rzeźba nabiera 
powoli zamierzonych kształtów, przenosi się do mieszkania (na 
balkon bądź do kuchni) i przystępuje do wykonania najbar-
dziej czasochłonnych elementów – twarzy i innych drobnych 
detali. kiedy rzeźba jest już wykończona, następuje ostatni 
etap pracy – całość trzeba bowiem dokładnie pomalować 
farbami dekoracyjnymi. rzeźbi zazwyczaj w drewnie lipowym. 

Jak mówi, jest dość łatwo osiągalne, a poza tym doskonale 
sprawdza się jako materiał rzeźbiarski. Nie chce jednak na tym 
poprzestać i zamierza podjąć kolejne wyzwanie: – Chciałbym 
spróbować rzeźbienia w węglu – wyznaje. Po czym dodaje: – 
Jest ono zapewnie wiele trudniejsze niż struganie w drewnie, 
ale doszedłem już do takiego momentu, że czuję się na siłach 
spróbować. Nawet wiem, jakich narzędzi powinienem użyć. 
Powodzenie zależy jednak w tym przypadku od gatunku ma-
teriału, a o dobry węgiel wcale nie tak łatwo.

tworzyć, żeby odPoczywać

Pan krzysztof nie ukrywa, że choć nie jest to dla niego 
priorytetem, to chciałby, żeby ludzie zobaczyli jego prace. Ci, 
którzy mieli okazję je widzieć, namawiali go, aby spróbował 
zorganizować wystawę. Jak dotąd jednak o to nie zabiegał. 
Być może pomyśli o tym na emeryturze, do której zostało mu 
jeszcze sześć lat, bo obecnie nie ma na to zbytnio czasu. Jak 
wyznaje, myśli natomiast nad założeniem strony internetowej, 
na której mógłby zamieszczać zdjęcia swoich prac: – Internet 
jest bardzo pomocny dla twórców-amatorów – mówi. – Sam 
miałem dzięki niemu okazję zobaczyć, jak rzeźbią inni, i muszę 
przyznać, że można się tam natknąć na prawdziwe arcydzieła 
– kończy. Jest więc możliwe, że będziemy mieli kiedyś okazję 
podziwiać w sieci również prace pana krzysztofa.

Trzeba przyznać, że przy wszystkich swoich talentach 
krzysztof rzepecki pozostaje naprawdę skromnym człowie-
kiem. Jak mówi, nie czuje się artystą. Co zatem daje mu twór-
czość? – liczy się przede wszystkim pasja. To jest taka chęć, 
żeby zrobić coś nowego, coś, czego się nigdy wcześniej nie 
próbowało. Poza tym rzeźbienie mnie uspokaja. To najlepsza 
forma relaksu. Inaczej zresztą nie potrafię odpoczywać. 

MR

Kilka lat temu Krzysztof rzepecKi podjął decyzję o zaprzestaniu malowania 
i poświęcił się całkowicie pasji rzeźbiarskiej.

pasja tworzenia
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Krzysztof Rzepecki: Chciałbym spróbować rzeźbienia w węglu. Jest ono zapewnie wiele trudniejsze niż 
struganie w drewnie, ale doszedłem już do takiego momentu, że czuję się na siłach spróbować.
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