
Rozmowa na czasie

Aleksander Grad, minister skarbu: 
Teoretycznie jest możliwe,
że górnicy sami sobie
odbiorą część, a nawet
wszystkie korzyści. Ale 
to oni sobie nawzajem
będą coś odbierać. Ja
do tego nie
przyłożę ręki.
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Ledwo pojawiła się informacja o tym, że Jastrzębska Spółka Węglowa zadebiutuje na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i że wszyscy pracownicy 
otrzymają darmowe akcje, pracownicy i emeryci zostali zaatakowani przez „wyspecjalizowane firmy”, które już teraz oferują im odkup akcji. Firmy te bazują 
na braku wiedzy i doświadczenia pracowników i emerytów prywatyzowanych lub upublicznianych spółek namawiając do odkupienia należnych pracownikom 
i emerytom akcji. Cena nominalna akcji to 50 zł. Niektórzy analitycy przewidują, że po debiucie giełdowym jedna akcja może kosztowac około 1000 zł. To 
oznacza 20 krotne przebicie. Górniku, niech Cię akcje nie parzą
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Szanujmy 
poczucie 
sprawiedliwości
Rozmowa z Józefem 
Pindrasem, 
przewodniczącym 
MZZG KWB Konin 
w Kleczewie S.A.

 

Polski Koks 
Ambasadorem 
Gospodarki 
Polskiej

 

Gaz nie zniszczy 
węgla
Komentarz 
europosła Bogdana 
Marcinkiewicza

 

Niemcy chcą 
rozwijać 
współpracę
Tadeusz Demel, koordynator  
prac doradców 
Fasing SA: Rząd 
Nadrenii Północnej-
Westfalii zaprasza 
polskie firmy, 
aby inwestowały 
w jednym 
z najprężniej 
rozwijających się 
landów Niemiec. 
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JSW SA: nie grzej się, pomyśl

Akcje nie parzą 
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Chcemy być sami, 
ale nie samotni
Wiele wskazuje na to, że Katowicki Holding 

Węglowy nie zostanie połączony z Węglokoksem. 
Waldemar Pawlak, wicepremier i minister gospodarki 
na spotkaniu z zarządem i stroną społeczną 
poinformował, że skoro taka nasza wola, to możemy 
funkcjonować samodzielnie. Chwała premierowi, 
że wziął pod uwagę nasze opinie. Szkoda, że nie 
zechciał odpowiedzieć na pytania ZZG w Polsce KHW 
SA. Przypomnę, że jesteśmy jedynym związkiem, 
który kilka tygodni temu przedstawił Waldemarowi 
Pawlakowi na piśmie zestaw zagadnień, jakie należy 
wziąć pod uwagę, planując przyszłość naszej firmy. 
Były one przygotowane pod koncepcję łączenia 
nas z Weglokoksem, ale to nie oznacza, że są one 
aktualne tylko wtedy, gdy mówi się o włączeniu nas 
do tej spółki handlowej. Myślę, że najistotniejszym 
problemem są pieniądze. Potrzebujemy pieniędzy, 
aby umocnić naszą płynność finansową. Weglokoks 
nie gwarantował odpowiednich sum. Czy możemy 
uzyskać finansowanie z innych źródeł? Odpowiedź 
oficjalna brzmi – możemy. Niestety, na tym koniec. Od 
kogo? Ile? Kiedy? Na jakich warunkach? Ile to będzie 
nas kosztowało? Na te pytania nie znalazłem nigdzie 
odpowiedzi i to mnie niepokoi. Chcę żebyśmy byli 
sami, żeby KHW sam decydował o swoim losie, ale nie 
chcę abyśmy byli samotni w pokonywaniu trudności. 
Samotność niszczy samodzielność. Dlatego uważam, 
że załoga powinna jak najszybciej poznać plan, dzięki 
któremu samodzielna firma, jaką ma być nadal KHW, 
nie zostanie osamotniona w pokonywaniu trudności. 
Pamiętajcie moi drodzy, że nad samotnym wędrowcem 
po pustyni zawsze krążą sępy. Nad wędrowcem 
samodzielnym padlinożercy nie krążą, bo wiedzą, że 
się nie pożywią. 

Chcę, żeby wszyscy dobrze mnie zrozumieli. Jestem 
zwolennikiem zachowania samodzielności, która 

będzie podparta konkretnymi planami uzdrowienia 
sytuacji. Przyznaję, jestem człowiekiem małej wiary i jak 
długo nie zobaczę i nie dotknę, tak długo nie uwierzę. 
Dobre wyniki za pierwszy kwartał tego roku dały mi 
nadzieję, ale do wiary jeszcze daleko. To dobrze, że 
mamy ambicje. Jeżeli zwiększymy wydobycie do 15 
mln ton rocznie, to przychody wyniosą ok. 4,7 mld 
zł. W długoterminowych prognozach planujemy, że 
możemy mieć nawet 400 mln zł rocznego zysku, pod 
warunkiem spłaty przeterminowanego zadłużenia. 

Wyniki KHW po czterech miesiącach 2011 roku 
są lepsze od zakładanych w Planie Techniczno-

Ekonomicznym. W PTE zakładano wydobycie 
węgla na poziomie 4 mln 3 tys. ton. Wydobyliśmy 
w ciągu czterech miesięcy 4 mln 79 tys. ton węgla. 
To oznacza, że wyfedrowaliśmy o ponad 76 tys. ton 
więcej, a wliczając w to kopalnię Kazimierz-Juliusz, 
wydobyliśmy więcej o ok. 100 tys. ton węgla. 

Prognozowany zysk netto za cztery miesiące 2011 
roku to ponad 13 mln zł zysku. W PTE zakładaliśmy 

stratę w wysokości prawie 150 mln zł. Możemy 
funkcjonować samodzielnie, ale pod warunkiem, że nie 
będzie załamania wydobycia. Musimy zrobić wszystko, 
aby uniknąć zdarzeń, które spowodowałyby wyłączenie 
jakiejś ściany. Dlatego apeluję, aby wszyscy pracowali 
zgodnie z przepisami. A tak całkiem na marginesie – 
dobrze byłoby położyć nacisk na popularyzację zasad 
bezpiecznej pracy, na nagłaśnianie przykładów godnych 
naśladowania. Trzeba popularyzować koncepcję, 
która pozwoli nam na zachowanie samodzielności. 
Trzeba mówić do ludzi, a nie przemawiać. Trzeba ich 
informować, a nie urabiać. 

Przekonajmy chiny, aby w ciągu roku tylko na czter-
naście dni wyłączyły swoje elektrownie węglowe. 
wtedy do atmosfery dostanie się znacznie mniej 
dwutlenku węgla, niż po wprowadzeniu w Unii eu-
ropejskiej najostrzejszych norm pakietu klimatycz-
no-energetycznego. Gdyby chiny także na kilka dni 
w roku ograniczyły produkcję koksu, stali i cementu, 
to zwolennicy radykalnej walki z dwutlenkiem węgla 
nie mieliby co robić. Jeżeli do takiej akcji przyłączyłby 
się: USa, Indie, Brazylia i argentyna, myślę, że wystar-
czyłyby kilkudniowe wyłączenia, aby emisja dwutlen-
ku węgla została radykalnie ograniczona.

e uropa została sterroryzowana przez grupę wy-
znawców religii, która głosi, że przez dwutlenek 
węgla ociepla się nam klimat. Nowa sekta każe 

tak spalać paliwa, aby dwutlenek węgla nie dostawał 
się do atmosfery. Nowi wyznawcy zapominają, że 
nie ma spalania bez powstawania dwutlenku węgla. 
W 2010 roku w świecie wydobyto 6,5 mld ton węgla. 
Połowę, bo około 3,2 mld ton, wydobyto w Chinach. 
W dodatku Chiny importują węgiel. To, co wydobędą 
i sprowadzą, spalają i nie przejmują się żadnym pa-
kietem klimatycznym. My wciąż kombinujemy, jak 
ograniczyć wydobycie. Zbyt pochopnie zgodziliśmy 
się na to, aby wiatraki zastępowały bloki energetyczne 
i na to, aby do pieców wrzucać w przyszłości rośli-
ny, a nie węgiel. Sekciarze z UE zachowują się jak 
złośliwe gnomy. Oni już teraz nie mówią, że mamy 
przestać spalać węgiel. Oni mówią, że mamy nie 
wypuszczać dwutlenku węgla. 

Co proponują, żeby dwutlenek nie dostawał się 
do atmosfery? Chcą wychwytywać ten gaz i magazy-
nować pod ziemią. Ponoć jest już technologia prze-
prowadzania takiej operacji. Nazwano ją w skrócie 
CCS, ale jeszcze nikt nie wie, czy to będzie działać 
na skalę przemysłową. Jednak sekciarze z UE na 

tej koncepcji opierają ideę ograniczania emisji. To 
jakiś absurd. 

Grupa ekspertów związana z SLD przygotowa-
ła założenia rozwiązań alternatywnych. Podstawą 
naszej propozycji jest to, aby zwiększać sprawność 
bloków energetycznych. Współczesne konstrukcje 
mogą mieć sprawność dochodzącą do 50 procent, 
podczas gdy większość naszych bloków nie osiąga 
nawet 40 procent. Większa sprawność powoduje, że 
do wytworzenia tej samej energii potrzeba będzie 
mniej węgla. Jeżeli podniesiemy sprawność bloków 
energetycznych, automatycznie ograniczymy emi-
sję dwutlenku węgla. Ja uważam, że to rozsądna 
koncepcja.

Tym bardziej rozsądna, że na świecie wzrasta 
zużycie węgla. Zauważamy, że zaczyna go brakować. 
Pozycję węgla określają zapisy Pakietu Klimatyczne-
go. Ta polityka Unii Europejskiej, w odniesieniu do 
węgla, jest zabójcza dla gospodarki i niepoparta do-
wodami naukowymi. Nie jest jednoznacznie udoku-
mentowane, że istnieje ścisły związek między emisją 
dwutlenku węgla, a ocieplaniem klimatu. Poza tym 
inne kraje, poza Unią, nie angażują się w program 
redukcji emisji dwutlenku węgla. Taka unijna polityka 
może spowodować spadek konkurencyjności gospo-
darek krajów UE. A z tym może się wiązać wzrost 
bezrobocia. Należy uwzględniać charakterystykę 
systemów energetycznych poszczególnych państw 
Unii. Niestety, nasz głos jest zbyt cichy i nie dociera 
do rozdętej biurokracji unijnej. Szkoda, bo za kilka lat 
możemy obudzić się z ręką w nocniku. SLD w swoim 
programie przygotowywanym dla węgla i energetyki 
węglowej kładzie nacisk na rozsadek i racjonalizm 
planowanych działań. Szkoda, że brakowało tego 
naszym politykom, którzy zbyt ochoczo zgodzili 
się, aby sekciarze z UE założyli nam kaganiec. Mam 
nadzieję, że go ściągniemy.  l

Prosto z Sejmu

Ściągnijmy kaganiec

Tadeusz 
MoTowidło
poseł RP
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Jastrzębska Spółka węglowa może sobie radzić na 
giełdzie lepiej niż Bogdanka – twierdzą analitycy. To 
powinna być dobra informacja dla wszystkich, którzy 
będą mieli akcje JSw Sa, bo oznacza, że większość 
z nich już po pierwszym notowaniu może mieć na 
kontach dziesiątki tysięcy złotych. Daj Boże, aby 
trend wzrostowy utrzymywał się przynajmniej przez 
dwa lata. wtedy byłaby szansa, że na wielu kontach 
z kilkudziesięciu tysięcy zrobi się ponad 100 tysię-
cy. z całego serca życzę tego wszystkim przyszłym 
akcjonariuszom JSw Sa.

Górnicy jastrzębskiej spółki zasłużyli na wielki 
bonus z okazji wejścia ich spółki na giełdę. 
Przez 18 lat budowali jej potęgę. Teraz mogą 

stanąć do światowej konkurencji bez kompleksu 
niższości. W giełdzie nadzieja, ale giełda nie rozwiąże 
wszystkich problemów. Żeby zapewnić pracownikom 
stabilną przyszłość, spółka musi utrzymać pozycję 
europejskiego lidera w wydobyciu najlepszego węgla 
koksowego i lidera w eksporcie koksu. Perspektywy 
są dobre. 

Nie tak dawno Urszula Ozga-Blaschke z Insty-
tutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią 
Polskiej Akademii Nauk przedstawiła na łamach 
dziennika Rzeczpospolita krótką, ale bardzo trafną 
receptę na sukces JSW SA. Polska jest największym 
w Europie producentem węgla koksowego typu hard. 
Jednak nasza sztandarowa spółka musi inwestować 
w utrzymanie mocy produkcyjnych, gwarantujących 

wystarczające dostawy surowca dla rozwijającej się 
polskiej branży koksowniczej. Polska jest obecnie 
największym eksporterem koksu już nie tylko w na 
rynku europejskim ale i światowym. Cóż można 
dodać do analizy przeprowadzonej przez ekspertkę 
PAN? Myślę, że warto, aby górnicy JSW SA zdali so-
bie sprawę, że w momencie wejścia na giełdę, dołączy 
do nich Kombinat Koksochemiczny z Zabrza. W ten 
sposób powstanie grupa węglowo-koksowa, która 
razem z koksownią Przyjaźń stanie się europejskim 
gigantem. JSW SA będzie naprawdę gigantem, który 
ma przed sobą kilka dobrych lat. 

Pozostańmy jeszcze przy analizie specjalistki 
z PAN. Wynika z niej, że tona węgla koksowego 
najwyższej jakości na światowym rynku będzie w tym 
roku kosztować 330 USD. Węgiel koksowy gorszej 
jakości (semi-soft) będzie kosztował 260 USD za 
tonę. W opinii ABARE (australijska agencja rządowa) 
do 2016 roku ceny nominalne węgla koksowego typu 
hard mogą obniżyć się stopniowo do około 190 USD 
za tonę. Warto jednak wziąć pod uwagę, że o sytuacji 
na rynku węgla decydują różne zdarzenia losowe, 
które mogą nagle ograniczyć podaż węgla ze strony 
głównych światowych eksporterów.

Twierdzę, że w giełdzie jest nadzieja JSW SA. 
Dlaczego? Dlatego, że obecność na parkiecie zmu-
sza firmę, aby równała do najlepszych. W naszym 
regionie potrzebny jest lider światowy. Skorzystają na 
tym górnicy i wszyscy mieszkańcy. JSW SA zacznie 
znosić złote jaja. l 

Kij w mrowisko

w giełdzie nadzieja

W naszym 
regionie 
potrzebny jest 
lider światowy. 
Skorzystają na 
tym górnicy 
i wszyscy 
mieszkańcy

henryk 
siedlaczek
poseł RP

Komentuje Adam Depta

lider ZZGwP KHW SA 
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Uwaga na oferty zakupu akcji pracowniczych JSW!

Górniku, niech Cię akcje nie parzą
Ledwo pojawiła się informacja o tym, że 
Jastrzębska Spółka Węglowa zadebiutuje 
na Warszawskiej Giełdzie Papierów War-
tościowych i że wszyscy pracownicy otrzy-
mają darmowe akcje, pracownicy i emeryci 
zostali zaatakowani przez „wyspecjalizowa-
ne firmy”, które już teraz oferują im odkup 
akcji. Firmy te bazują na braku wiedzy i do-
świadczenia pracowników i emerytów pry-
watyzowanych lub upublicznianych spółek 
namawiając do odkupienia należnych pra-
cownikom i emerytom akcji. 

Ulotki zachęcające górników do sprze-
daży swojego pakietu akcji mogli znaleźć 
m.in. mieszkańcy Pawłowic i Jastrzębia-
Zdroju. Niektórzy już teraz zdecydowali 
się „sprzedać” swoje akcje, choć nie mają 
zielonego pojęcia ile ich tak naprawdę otrzy-
mają i ile będą warte w dniu debiutu. 

Skup akcji wzbudza wiele emocji, bo jak 
podkreślają prawnicy – ustawa o komer-
cjalizacji i prywatyzacji zakazuje przecież 
zbywania darmowych akcji przez okres  
lat. Firma, która chce nabyć akcje od oso-
by uprawnionej podpisuje z nią stosowną 
umowę, że za konkretną kwotę sprzedaje 
mu swój pakiet akcji i wypłaca gotówkę. 
Po dwóch latach, kiedy każdy uprawniony 
będzie mógł zrobić ze swoimi akcjami co 
zechce, akcje pracowników, którzy sprzedali 
je już teraz trafią w ręce „firmy”.

Przypominamy, że rzeczywistą i po-
czątkową wartość akcji pracownicy JSW 
poznają w dniu debiutu. Ponadto fizycznie 

akcje pracownicy otrzymają najwcześniej po 
trzech miesiącach od pierwszego notowania 
na giełdzie. Zgodnie prawem akcje pracow-
nicze można sprzedać po dwóch latach od 
dnia sprzedaży przez Skarb Państwa akcji 
JSW w planowanej ofercie. 

Dla tych z pracowników, którzy nie 
mogą czekać dwóch lat na zbycie otrzy-
manych darmowo akcji Jastrzębska Spół-
ka Węglowa przygotowuje specjalny pro-
gram pożyczek pod zastaw akcji. Spółka 
jest w trakcie zaawansowanych rozmów 
z bankami. Spółka chce, aby pożyczki były 
udzielane na warunkach zapewniających 
bezpieczeństwo ich spłaty oraz, aby każdy 
z pracowników mógł skorzystać na poten-
cjalnym wzroście wartości akcji JSW w okre-
sie zakazu ich zbywania pozostając w tym 
czasie jej akcjonariuszom uprawnionym do 
uzyskiwania dywidendy i udziału w walnym 
zgromadzeniu. 

Po upływie dwóch lat każdy mógłby 
podjąć decyzję – czy zbywać akcje, bądź 
ich część w celu spłacenia pożyczki, czy też 
nadal być akcjonariuszem. Będzie to zale-
żeć tylko od decyzji samych pracowników. 
Skorzystanie z tej oferty musi być wyłącznie 
samodzielną decyzją. 

Apelujemy jednak do pracowników, aby 
byli rozważni i zastanowili się TRZY RAZY 
przed podjęciem decyzji o ewentualnym 
podpisywaniu umowy z reklamującymi się 
firmami. Decyzja należy jednak oczywiście 
wyłącznie do pracowników JSW. 

Z wyliczeń, jakie zrobili dziennikarze dziennika Rzeczpospolita wynika, że jedna akcja JSW SA może 
być warta nawet około 1000 zł. Średia wartość akcji, jakie obejmą za darmo pracownicy uprawnienie 
to około 30.000 zł. Średnia wartośc akcji dla pracowników nieuprawnionych to około 20.000 zł. Jeżeli 
kurs akcji JSW SA, będzie rósł tak jak kurs akcji Bogdanki od debiutu do aktualnych notowań, to 
wartości akcji jakie obejmą pracownicy JSW SA wzrośnie ponad 2 razy. To oznacza, że będą one warte 
średnio około 40.000 albo 60.000 zł. na jednego pracownika. Ponieważ zarząd JSW SA ma pomóc 
w znalezieniu banków, które udzielą kredytów pod akcje, warto zastanowić się czy pozbywać się ich 
teraz. 

Telefon w sprawie akcji się urywają!
JSW SA uruchamia kolejne linie telefoniczne
Przez osiem godzin telefon dzwoni średnio co 
minutę. Odkąd Jastrzębska Spółka Węglowa 
uruchomiła telefon, pod którym można uzyskać 
informacje na temat upublicznienia akcji JSW 
– telefony się urywają. Dzwonią zarówno 
obecni pracownicy kopalń, jak i emerytowani. 
W związku z tak dużym zainteresowaniem 
uruchomiliśmy kolejne telefony, pod którymi 
można się dowiedzieć, czy jest się pracownikiem 
uprawnionym do otrzymania bezpłatnego 
pakietu akcji pracowniczych. Pracownicy 
(dotyczy to zarówno obecnie pracujących, 
jak i emerytów) powinni dzwonić do swoich 
macierzystych zakładów pod następujące 
numery telefonów: 

KWK KRUPIŃSKI – 32 7566653, 32 7566453; 

KWK BORYNIA – 32 756 17 80;

KWK JAS-MOS – 32 756 31 16;

KWK PNIÓWEK: 32 756 23 89;

KWK ZOFIÓWKA: 32 756 51 37 lub 32 756 51 40;

BIURO ZARZĄDU: 32 756 44 17. W kopalniach 
informacje są udzielane w godz. od 7:00 do 
14:00. 

W biurze zarządu  informacje są udzielane 
w godz. od 7:00 do 15:00.

A
RC

H
IW

U
M

 



1 – 1 5  c z e r w c a  2 0 1 14 w w w . n o w y g o r n i k . p l

a k t u a l n o ś c i

Polski Koks znalazł się w gronie laureatów 
konkursu ambasador Gospodarki Polskiej 
organizowanego przez Business centre club 
i Ministerstwo Spraw zagranicznych. 

Andrzej Warzecha (na zdjęciu po le-
wej), wiceprezes Polskiego Koksu, odebrał 
w Warszawie z rąk wiceminister spraw za-
granicznych Beaty Stelmach i prezesa Bu-
siness Centre Club Marka Goliszewskiego 
tytuł Ambasadora Gospodarki Polskiej.

Polski Koks, największy eksporter 
koksu na świecie, jest częścią grupy wę-
glowo-koksowej Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej. Eksportuje koks najwyższej jakości 
do producentów stali, przede wszystkim 
na rynku Unii Europejskiej. Producentem 
koksu jest koksownia Przyjaźń należąca 
do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Tytuł 
Ambasadora Gospodarki Polskiej to wyraz 
uznania MSZ dla firmy, która przyczynia 
się do umocnienia pozycji gospodarczej 
Polski. 

 l

Polski Koks ambasadorem Gospodarki Polskiej

Dnia 14 kwietnia 2010 r. rada Nadzorcza 
KwB „Konin” w Kleczewie Spółka akcyjna 
podjęła uchwałę Nr 176/IV/2010, na mocy 
której odwołała z dniem 14 kwietnia 2010 r. 
Jacka Slaninę z funkcji członka zarządu KwB 
„Konin” w Kleczewie Sa. został on wybrany 
przez załogę i był jej reprezentantem w za-
rządzie spółki. Międzyzakładowy związek 
zawodowy Górników Kopalni węgla Brunat-
nego Konin Sa skierował sprawę do Sądu 
Okręgowego i apelacyjnego w Poznaniu, 
o uznanie uchwały za nieważną. związek 
uważa, że odwołanie członka zarządu w taki 
sposób narusza interes załogi. Procedu-
ra powołania i odwołania jest określona 
w ustawie o komercjalizacji przedsiębiorstw 
państwowych i w tym przypadku nie zosta-
ła dochowana. 

Nowy GórNik: X  o co walczycie 
w sądach?

Józef PiNdras: 
Walczymy o to, aby 
prawo dane załodze 
w ustawie o komercja-
lizacji przedsiębiorstw 
państwowych do „wy-
boru przedstawiciela 
załogi do zarządu spół-
ki” nie było iluzoryczne i było respektowane. 

Naszym zdaniem z naruszeniem prawa zo-
stał odwołany członek zarządu z wyboru 
załogi. Sąd nam przyznał rację, że odwołanie 
było z naruszeniem prawa, ale jednocześnie 
stwierdził, że prawo zostało naprawione 
poprzez dokonanie nowych wyborów (w ten 
sposób każdy przedstawiciel załogi może 
zostać odwołany, jeśli będzie miał odmienne 
zdanie w zarządzie). Orzeczenia obu in-
stancji dowodzą, iż związek zawodowy w  
tej sprawie nie jest stroną reprezentującą 
załogę. Powstaje w takim razie pytanie: kto 
reprezentuje załogę? Taka koncepcja na-
prawiania szkody kłóci się z moim wyobra-
żeniem o prawie, bo to tak, jakbym kogoś 
potracił samochodem, odwiózł do szpitala 
i twierdził, że nie ma problemu, bo przecież 
naprawiłem swój błąd.

Twoim zdaniem sąd popełnił błąd? X
– Nie jest moją rolą oceniać pracę na-

szego sądownictwa, ale wyrok jest dla mnie 
nielogiczny. W dodatku sądy nie zadały so-
bie trudu odpowiedzi na pytanie „czy można 
było w taki sposób odwołać członka zarządu 
wybieranego przez załogę”. Nasuwa się je-
den wniosek , że załoga w obronie swojego 
przedstawiciela powinna wywołałać zbio-
rowy protest. To ryzykowna argumentacja 
i może otwierać furtkę dla tych wszystkich, 

którzy twierdzą, że najpierw trzeba orga-
nizować protesty, a potem zastanawiać się 
nad ich legalnością.

To dość odważny pogląd. X
– To twórcze rozwinięcie uzasadnienia 

wyroku. Zdaniem sądu związek nie repre-
zentuje załogi, kiedy występuje przeciwko 
odwołaniu członka zarządu z wyboru zało-
gi. Po tym wyroku żyję w przekonaniu, że 
nasz przedstawiciel w zarządzie nie został 
odwołany zgodnie z prawem, sąd o tym wie, 
ale wydał wyrok, w którym stwierdza, że 
związek zawodowy nie może reprezentować 
załogi. W takim razie pytam posłów stano-
wiących prawa dla pracowników, kto może 
reprezentować interesy załóg? 

Będziecie dalej walczyć? X
– Wykorzystamy każdą możliwość 

prawną, bo wierzę że to zapisane prawo jest 
prawem załogi, a nie tylko jego nadzieją.

Dlaczego jesteś taki uparty? X
– Prawo stanowi szczególny tryb powo-

ływania członka zarządu z wyboru załogi. 
Jest też szczególny tryb odwoływania. Może 
zbyt dosłownie traktuję słowo „prawo”, ale 
przy tak jednoznacznych zapisach ustawo-
wych wydawało mi się, że nie powinno być 

problemu z dochodzeniem racji. Po tym 
wyroku moi koledzy mówią, że sąd po-
średnio utwierdził radę nadzorczą i zarząd 
w przekonaniu, że można odwołać każdego 
przedstawiciela załogi, a załoga ma tak długo 
i tak często wybierać, aż któraś kandydatu-
ra przypadnie do gustu radzie nadzorczej 
i zarządowi. Ja nie zgadzam się z taką in-
terpretacją wierząc, że posłowie zapisując 
przywoływaną ustawę dawali prawa załodze 
i poczucie bezpieczeństwa jej przedstawi-
cielowi w zaszczytnym sprawowaniu obo-
wiązku na ich rzecz. 

Z lokalnego sporu powstaje spór  X
o zasadę funkcjonowania związków 
w ogóle?

– Pewnie tak. Powstał spór o to, czy 
związek ma legitymację prawną do repre-
zentowania załogi i do występowania w jej 
interesie. Jeżeli nie ma tego prawa legalnie 
działający związek, to kto? Jakieś podziemne 
struktury? Błagam, szanujmy poczucie spra-
wiedliwości. Zbliżają się wybory do Sejmu 
i Senatu, wielu kandydatów na posłów i se-
natorów ma korzenie związkowe i będzie 
się ubiegać o poparcie związków zawodo-
wych i złóg pracowniczych, pytajmy ich więc 
o stosunek do praw pracowniczych . 

Rozmawiał: SławomiR StaRzyńSki

Rozmowa z Józefem PiNdrasem, przewodniczącym MZZG KWB Konin w Kleczewie S.A.  

Szanujmy poczucie sprawiedliwości

związki zawodowe Kompanii węglowej wy-
negocjowały z zarządem na razie 4 pro-
centową podwyżkę. Po półroczu ma być 
jeszcze 3 proc.

To w sumie ma dać 7 procentową 
podwyżkę płac. Zgodnie z porozumie-
niem, w czerwcu  pracownicy otrzymają 

4-procentową podwyżkę z wyrównaniem 
od stycznia do maja. W lipcu ma być jeszcze 3 
procent, jednak zarząd uzależnił tę podwyżkę 
od dobrych wyników za pierwsze półrocze 
i korzystnych prognoz. W sumie da to 7 
procentową podwyżkę. – To kompromis, 
ale korzystny dla obu stron. Wzrost kosz-
tów utrzymania bardzo uderzy w rodziny 

górnicze. Podwyżka pozwoli złagodzić skutki 
drożyzny – mówią związkowcy. Podpisane 
porozumienie nie oznacza zakończenia, a tyl-
ko zawieszenie sporu zbiorowego w Kompa-
nii Węglowej. – Spór zostanie zakończony, 
jeśli do 30 lipca zarząd zrealizuje zapisaną 
w porozumieniu zapowiedź o podwyższeniu 
wynagrodzeń o kolejne 3 proc. Co prawda 

zarząd warunkuje realizację tej zapowiedzi 
dobrymi wynikami ekonomicznymi kopalń 
spółki, ale jesteśmy przekonani, że ten waru-
nek zostanie spełniony – mówią związkowcy.  
Spór zbiorowy z zarządem KW zaczął się 21 
marca. Związki domagały się 10 proc. pod-
wyżki. Zarząd dawał 3 proc. i proponował po-
wrót do rozmów po pierwszym półroczu.

W Kompanii Węglowej podwyżki

Spór jednak trwa
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Nowy GórNik: X  Jest pan zadowolony 
z efektów wizyty waldemara pawlaka?

romaN Łój: Bę-
dziemy na swoim. Ma to 
swoje zalety, ale są także 
zagrożenia. W tej chwi-
li dla nas najważniejsze 
jest wykonanie planów 
wydobycia, wykorzy-
stanie koniunktury 
i stworzenie solidnych 
podstaw do rozwoju. 

Są takie podstawy? X
– Są. Mamy bardzo dobrze rozpoznane 

złoża. Musimy zrealizować odpowiednie in-
westycje i wtedy zagwarantujemy przyszłość 

dla firmy i dla załóg naszych kopalń. To pod-
stawowy cel zarządu.

Zagwarantuje pan, że przynajmniej  X
przez kilkanaście lat katowicki Holding 
węglowy będzie samodzielna firmą?

– Takich gwarancji nikt nie da, bo 
w branży górniczej sytuacja zmienia się cza-
sem z miesiąca na miesiąc. Proszę pamiętać, 
że my wciąż mamy ambicje, aby wejść na 
giełdę. Prowadzimy rozmowy na temat zna-
lezienia innych źródeł finansowania rozwoju 
KHW. Pierwszy etap tych prac został za-
kończony. Myślę, że wkrótce przedstawimy 
właścicielowi pewną koncepcję. 

Rozmawiał: SławomiR StaRzyńSki 

a k t u a l n o ś c i
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rozmowa z romanem Łojem, prezesem KHW Sa
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Katowicki Holding węglowy będzie nadal 
funkcjonował samodzielnie. Nie połączy się 
z węglokoksem. 

Wicepremier i minister gospodarki 
Waldemar Pawlak był 23 maja na górnym 
Śląsku. Mówił między innymi, że jest dobry 
czas na przegrupowanie aktywów w górnic-
twie. To oznaczało, że jest za powiązaniem 
Węglokoksu z Katowickim Holdingiem 
Węglowym. Jednak po spotkaniu z zarzą-
dami i przedstawicielami strony społecznej 
Katowickiego Holdingu Węglowego i Wę-
glokoksu zmienił zdanie. 

Związkowcy z KHW byli przeciwni po-
łączeniu. W czasie zamkniętego spotkania 

ostrzegł jedynie, że może sie okazać, iż „po-
ciąg odjechał, a KHW został na peronie”. 
Metafora wicepremiera nie zrobiła więk-
szego wrażenia na przedstawicielach KHW. 
W Katowickim Holdingu Węglowym panuje 
przekonanie, że w dłuższej perspektywie 
czasowej holding jest pozytywnie postrze-
gany przez rynek finansowy. 

Dlatego bierze się pod uwagę drugi wa-
riant – finansowanie zewnętrzne zabezpie-
czone obligacjami. – W aspekcie osiąganych 
wyników możliwe jest dalsze samodzielne 
funkcjonowanie holdingu – ocenił na po-
czątku maja w rozmowie z dziennikarzami 
prezes KHW roman Łój. 

Wyniki KHW po czterech miesiącach 
2011 roku są lepsze od zakładanych w Planie 
Techniczno-ekonomicznym spółki. 

W PTe zakładano wydobycie węgla na 
poziomie 4 mln 3 tys. ton. natomiast w cią-
gu czterech miesięcy br. KHW wydobył 4 
mln 79 tys. ton węgla. a zatem wydobyto 
więcej o ponad 76 tys. ton, a wliczając w to 
kopalnię Kazimierz-Juliusz, wydobyto więcej 
ok. 100 tys. ton węgla. Prognozowany zysk 
netto za cztery miesiące 2011 roku to ponad 
13 mln zł (kiedy to w PTe zakładano stratę 
w wysokości prawie 150 mln zł).

Elektrownie proszą kopalnie o dodatkowe  `
dostawy. Kopalnie nie mogą sprostać 

dodatkowym zamówieniom – informuje 
dziennik Rzeczpospolita. Przedstawiciele 
spółek węglowych przyznają, że energetycy 
chcą kupować więcej węgla. – Zainteresowanie 
dostawami węgla z Bogdanki wyraziła PGE, 
ale my mamy od ubiegłego roku zamknięty 
portfel zamówień, a wydobycie z nowego pola 
w Stefanowie opóźnia się z powodu przesunięcia 
o ok. pół roku budowy zakładu przeróbki 
mechanicznej – mówi „Rz” Mirosław Taras, 
prezes Lubelskiego Węgla. Artur Trzeciakowski, 
wiceprezes Katowickiego Holdingu Węglowego, 
potwierdza, że zapotrzebowanie energetyki 
na paliwo wzrasta (KHW zamierza w tym 
roku zwiększyć wydobycie o ok. 1 mln ton 
w porównaniu z 2010 r.). 

Katowicki Holding Węglowy nie zwiąże się z Węglokoksem

węgiel został sam

Wyniki KHW po czterech miesiącach 2011 roku są lepsze od zakładanych w Planie Techniczno-
Ekonomicznym spółki.
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Dlaczego Unia, w tym Polska, ma ponosić 
najwyższe koszty z tytułu emisji dwutlenku 
węgla, skoro Unia emituje niewiele w po-
równaniu z resztą gospodarki światowej? 
Ponieważ urzędnicy unijni uczynili z ochro-
ny klimatu nową religię. Polskie górnictwo 
obroniło się w gospodarce rynkowej. Nie 
obroni się w gospodarce, którą chce kiero-
wać nowa sekta.

– Pozycję węgla określają zapisy Pakietu 
Klimatycznego. Ta polityka Unii Europej-
skiej, w odniesieniu do węgla, jest błędna. 
Nie jest jednoznacznie udokumentowane, że 
istnieje ścisły związek między emisją dwu-
tlenku węgla, a ocieplaniem klimatu – mówił 
Roman Łój, prezes Katowickiego Holdingu 
Węglowego. 

Wiceminister gospodarki Joanna Strze-
lec-Łobodzińska starała się zasiać trochę 
optymizmu. – Co pewien czas następuje 
przeorientowanie w podejściu Unii Euro-
pejskiej do kwestii energetycznych. Można 
zatem mieć nadzieję, że taki przełom nastąpi 
w odniesieniu do węgla – pocieszała.

– W Polityce energetycznej Polski do 
2030 roku węgiel pozostaje głównym pa-
liwem, wpływającym na bezpieczeństwo 
energetyczne kraju – mówiła wiceminister 

Strzelec-Łobodzińska. – Światowa produkcja 
węgla ma rosnąć. Musimy walczyć o to, by 
Unia uznała znaczenie węgla jako nośnika 
energetycznego stanowiącego o bezpieczeń-
stwie energetycznym zarówno Polski, jak i ca-
łej Unii. Powinniśmy tu szukać sojuszników. 
Trzeba też stawiać na poprawę sprawności 
wytwarzania energii elektrycznej z węgla.

Krzyczmy do 
biuroKratów

– Taka unijna polityka może spowodo-
wać spadek konkurencyjności gospodarek 
krajów UE. Z tym może się wiązać wzrost 
bezrobocia. Należy uwzględniać charakte-
rystykę systemów energetycznych poszcze-
gólnych państw Unii. Przy czym rozdęta biu-
rokracja europejska nie słyszy tych, którzy 
o swych problemach mówią cicho – stwier-
dził Roman Łój, prezes KHW SA.

Jerzy Podsiadło, prezes Węglokoksu 
zaznaczył, że wszelkie dane wskazują, iż 
wydobycie węgla kamiennego w świecie 
będzie wzrastać.

Prof. Józef Dubiński, dyrektor Głównego 
Instytutu Górnictwa, wskazał, że węgiel jest 
podstawowym surowcem energetycznym 
w świecie. Natomiast Unia Europejska jest 
trzecim najważniejszym konsumentem węgla. 

Niemcy czy Wielka Brytania znajdują się 
w czołówce światowych importerów węgla.

– A zatem owa polityka antywęglowa 
Unii Europejskiej jest dyskusyjna – podkre-
ślił prof. Dubiński. W 2010 roku w świecie 
wydobyto 6,5 mld ton węgla. Same Chiny 
wydobyły w 2010 roku 3,2 mld ton węgla. 
Polska wydobywa węgla z roku na rok mniej. 
Widać na trwałe staliśmy się importerem 
węgla netto. W 2011 roku import węgla do 
Polski może wynieść nawet 14-15 mln ton.

Prądu z wiatru 
nie starczy

– Rzeczywistość pokazuje, że to, co 
określiliśmy przed laty jako trwale nieren-
towne, okazuje się teraz rentowne dla inwe-
storów. Obecnie wydobywamy tyle węgla, ile 
po drugiej wojnie światowej. To górnictwo 
nam się samo zwija. Przecież jedna elek-
trownia jądrowa ma kosztować ok. 30 mld 
euro. To państwo powinno wyposażyć in-
westora górniczego w takie kompetencje, 
które pomogą mu realizować inwestycje. 
Mówiąc o bezpieczeństwie energetycznym 
państwa, trzeba mówić o całym spektrum 
zachowań. Ważne są działania rządu. Teraz 
niestety pchamy ten kraj w energetyczną 
zapaść. Można wyżyć bez dyskusji o gór-
nictwie, ale nie można wyżyć bez energii 
elektrycznej.

– Uśmiecham się, gdy słyszę, że niektó-
re kraje mają produkować 80 proc. energii 
z farm wiatrowych, to jest fizycznie niemoż-
liwe – przekonujeTomasz Zadroga, prezes 
Polskiej Grupy Energetycznej.

Wskazuje on, że skoro OZE jest do-
finansowywane poprzez gwarantowane 
wysokie ceny energii, to podobny system 
wsparcia powinien obowiązywać także dla 
zeroemisyjnych technologii węglowych, jak 
np. CCS.

Zadroga dodaje, że węgiel brunat-
ny i kamienny jest jedynym gwarantem 
bezpieczeństwa energetycznego UE, 

ponieważ jego zasoby występują w krajach 
członkowskich.

Podkreśla, że trzeba edukować polity-
ków w UE o problemach energetycznych 
krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

antywęglowa utoPia

– Całkowite wyeliminowanie węgla 
z unijnej energetyki to utopia. Żeby ener-
getyka mogła być niskoemisyjna, musiałyby 
rozwinąć się technologie czystego węgla, 
a one są dopiero w fazie badawczej – przy-
pomina Dariusz Lubera, prezes Tauron 
Polska Energia.

Dariusz Mioduski, prezes Kulczyk In-
vestments, mówi, że w roku 2030 ponad 90 
proc. energii na świecie będzie pochodziło 
spoza krajów OECD, a dużą część będzie 
produkowana w źródłach wykorzystujących 
paliwa kopalne. 

Cały świat rozwija górnictwo, a na 
Śląsku się zwija. W Polsce tylko Bogdanka 
odważyła się, żeby zmieniać swoje przedsię-
biorstwo, zwiększać wydobycie, zatrudniać 
ludzi. Nam zostały tylko ambicje i duma. Nic 
poza tym. Wszyscy boimy się zmian. Boimy 
się ich my, zarządzający górnictwem, boją 
się nasze załogi, boją się zmian politycy – 
mówił prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej Jarosław Zagórowski.

Na regionalne konsekwencje wprowa-
dzenia pakietu zwrócił uwagę wojewoda 
śląski Zygmunt Łukaszczyk. Stwierdził, że 
dzisiaj nie ma alternatywy dla szeroko rozu-
mianego przemysłu górniczego na Śląsku. 
Jego zdaniem najważniejszą reformą w Eu-
ropie będzie utworzenie wspólnego rynku 
energii, a to pokazuje kierunek, w którym 
powinno pójść polskie górnictwo.

Janusz Steinhoff zwrócił uwagę, że 
zarówno problem ochrony atmosfery, jak 
i redukcji dwutlenku węgla, są problemami 
globalnymi i jeśli potraktujemy je lokalnie, 
to poza naruszeniem zasad konkurencji nie 
osiągniemy wymiernych efektów. st

Wdrożenie Pakietu Klimatycznego stawia pod znakiem zapytania rozwój górnictwa. 
Redukcja emisji dwutlenku węgla wyłącznie w krajach Unii Europejskiej nie da wiele. 

To problem globalny. Ograniczenia wynikające z pakietu mogą się przyczynić do obniżenia 
konkurencyjności gospodarki europejskiej – mówił Janusz steinhoff 

w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Czy węgiel wróci do łask?

Komentarz europosła Bogdana Marcinkiewicza

Gaz nie zniszczy węgla
Nikt rozsądny nie 

przeciwstawia gazu łup-
kowego węglowi. Pol-
ska ma niepowtarzalną 
szansę, żeby mieć dwa 
rodzaje paliwa, dzięki 
którym możemy przez 
najbliższe dziesięciole-
cia cieszyć się bezpieczeństwem energetycz-
nym i które mogą stabilizować naszą gospo-
darkę. Gaz łupkowy to melodia przyszłości. 
Węgiel to nasza teraźniejszość.  Niestety, 
w Unii Europejskiej są silne tendencje, aby 
ograniczać rolę węgla i zablokować ewen-
tualne wydobycie gazu łupkowego. Nasi 

dyplomaci muszą stanąć na wysokości 
zadania i zapewnić Polsce możliwość de-
cydowania, z czego będziemy wytwarzać 
energię. Nie dajmy sobie wmówić, że wia-
traki, biogazowanie, solary i inne odnawialne 
źródła energii mogą w dającej przewidzieć 
się przyszłości zastąpić energetykę zawodo-
wą opartą na węglu.

Oczywiście, musimy pracować nad 
bezpiecznym dla środowiska wykorzysta-
niem węgla.  Musimy zadbać o środowisko, 
jeżeli zaczniemy wydobywać gaz łupkowy. 
Jednak musimy także wyjaśnić urzędnikom 
unijnym, że aby zmienić naszą energetykę, 
potrzebujemy dziesiątków lat. Niektórym 

wydaje się, że wychwytywanie dwutlenku 
węgla i jego magazynowanie pod ziemią 
(technologia CCS) rozwiąże problem. 
Możliwe, że rozwiąże, ale na skalę prze-
mysłową jeszcze nikt nie wykorzystuje tej 
metody. Nie potrafię zrozumieć, jak można 
planować przyszłość energetyki w oparciu 
o metodę, która jest w fazie projektów i ba-
dań. Często pytam unijnych urzędników, 
o to, co będzie, jeżeli okaże się, że CCS 
nie sprawdzi się na skalę przemysłową? 
Jeszcze nie usłyszałem odpowiedzi na to 
pytanie. 

Dobrze stało się, że poszukiwaniami 
gazu i jego eksploatacją zainteresowani są 

giganci amerykańskiego przemysłu nafto-
wego i gazowego. Nasi partnerzy z UE nie 
mają specjalnych interesów, aby odkrywać 
to bogactwo. Francja dba o swoją energety-
kę jądrową. Niemcy mają wspólne interesy 
gazowe z Rosją.

Dlatego ewentualne zaangażowanie 
USA jest dla nas bardzo korzystne. Ame-
rykanie wydobywają u siebie gaz łupko-
wy i tam wcale nie zmniejszyła się rola 
górnictwa węglowego. Moim zdaniem, 
to najlepszy dowód, że gaz łupkowy nie 
zagraża węglowi. Natomiast niemądra po-
lityka energetyczna jest zagrożeniem dla 
gazu, węgla i naszej gospodarki.

 A
RC

H
 E

EC
 2

01
1/

W
N

P.P
L

W Polityce energetycznej Polski do 2030 roku węgiel pozostaje głównym paliwem



1 – 1 5  c z e r w c a  2 0 1 1 7w w w . n o w y g o r n i k . p l

Nowy GórNik: X  Część liderów związko-
wych grozi strajkami w JSw SA. Mówią: 
waldek jest z nami, możemy zablokować 
wejście JSw SA na giełdę. Jest pan z tą czę-
ścią związkowców? 

waldemar Paw-
lak: Ostatni przykład 
Banku Gospodarki Żyw-
nościowej pokazuje, że 
można elastycznie pod-
chodzić do sprzedaży ak-
cji przez Skarb Państwa. 
Ponieważ spodziewano 
się mniejszych wpływów niż oczekiwano, do 
sprzedaży zostało wystawionych mniej akcji. 

A jeżeli chodzi o JSW SA, to rozpoczę-
liśmy proces upublicznia spółki i w mini-
sterstwie gospodarki będziemy podejmować 
niezbędne decyzje do jego przeprowadze-
nia. Natomiast zawsze może się zdarzyć, że 
warunki ekonomiczne nie będą zadowala-
jące. Mnie przede wszystkim zależało na 
tym, żeby tak ważne decyzje podejmowano 
w atmosferze dialogu społecznego. Chodzi 
o to, aby wszyscy kluczowi partnerzy mogli 
wyrazić swoją opinię. Natomiast każdy musi 
robić to, co do niego należy.

Wypowiedź z 23 maja 2011 r.
st

A k t u A l n o ś c i

r e k l A M A

Będą strajki w JSW SA? I tak nie odbiorę darmowych akcji dla nieuprawnionych. 
Najwyżej górnicy będą sobie nawzajem odbierać korzyści z wejścia na giełdę 

– mówi AleksAnder GrAd, minister skarbu

Nie jestem szantażystą
Nowy GórNik: X  podziwiam wszyst-

kich, którzy starają się zaniżyć wartość 
Jastrzębskiej Spółki węglowej. gdyby zle-
cić taką operację profesjonalnej firmie, 
kosztowałaby ona wiele milionów złotych. 
Tymczasem zebrała się grupa wolontariu-
szy, którzy robią to profesjonalnie i sku-
tecznie. Słyszałem, że pan i wicepremier 
waldemar pawlak jesteście w tej grupie 
wolontariuszy.

aleksaNder Grad: 
Nie słyszałem takiej opi-
nii. Jeżeli ktoś tak uwa-
ża, to myli się. Spółka 
jest wyceniania bardzo 
rzetelnie. Oczywiście, 
można doprowadzić do 
obniżenia jej atrakcyj-
ności dla inwestorów. Najlepszym sposobem 
jest wymuszanie nieuzasadnionego wzrostu 
kosztów. Przez to spółka będzie w przyszłości 

mniej zarabiać. Wtedy straci na wartości 
w oczach inwestorów. I to mnie dziwi, bo ja 
zawsze opowiadałem się za rozwiązaniami, 
które zwiększą atrakcyjność JSW SA. 

Zapowiadane strajki mogą zablokować  X
wejście spółki na giełdę?

– Nie wierzę, aby pracownicy chcieli 
zniszczyć swoją firmę. Nie wierzę także, aby 
chcieli zmarnować nieodpłatne akcje, które 
średnio każdemu mogą dać kilkadziesiąt ty-
sięcy złotych. Akcje za darmo dostaną wszy-
scy. Tego w Polsce jeszcze nie było. Proszę 
także pamiętać, że w momencie wejścia na 
giełdę pracownicy dostają gwarancję pracy 
na 10 lat. To jeden z punktów porozumie-
nia ze związkami. Zmiany w statucie spół-
ki gwarantują zachowanie przez państwo 
kontroli nad JSW SA, a zapisy w prospekcie 
emisyjnym gwarantują bezpłatne akcje dla 
wszystkich.

Część związkowców jednak zapowia- X
da strajki, jeżeli nie będzie porozumień 
w tych sprawach ze związkami i jeżeli nie 
będzie podwyżek. Mówią: waldek (wice-
premier pawlak) z nami, to wygramy i za-
blokujemy drogę na giełdę. waldemar 
pawlak jest ze związkami? 

– rozmowy – negocjacje i debiut spółki 
to procesy równoległe. Właściciel JSW po-
zostaje ten sam – nadal będzie nim Skarb 
Państwa. Gwarantuje to statut, na co od 
początku była zgoda między nami i pracow-
nikami JSW. Zatem porozumienie można 
negocjować dalej z tymi samymi ludźmi. 
Wszystkim nam powinno zależeć, aby wyko-
rzystać tak ogromną szansę, jaką jest debiut 
spółki. Wicepremier Pawlak podpisał doku-
menty, które trzeba było przesłać do komi-
sji Nadzoru Finansowego, aby dotrzymać 
terminu debiutu. JSW będzie na giełdzie 6 
lipca tego roku. A o to, czy wicepremier jest 

z częścią działaczy, którzy chcą zablokować 
debiut giełdowy, proszę pytać Waldemara 
Pawlaka. 

Jeżeli górnicy zastrajkują i w ten  X
sposób zablokują lipcowy debiut gieł-
dowy, odbierze pan darmowe akcje 
nieuprawionym?

– Nie jestem szantażystą. Niczego nie 
będę odbierał. Gdyby przyjąć pańską wizję 
rozwoju wypadków, teoretycznie jest moż-
liwe, że górnicy sami sobie odbiorą część, 
a nawet wszystkie korzyści. Ale to oni sobie 
nawzajem będą coś odbierać. Ja do tego nie 
przyłożę ręki.

Rozmawiał: sławomiR staRzyński

Całą rozmowę z ministrem Aleksandrem  `
Gradem opublikujemy w najbliższym numerze 
Nowego Górnika

Nie ważne co mówi wicepremier 
WAldemAr PAWlAk. Ważne jak mówi

z kim jest waldek?

(serwis Forbes.pl 19 maja za Polską Agencją Prasową)

Pawlak: fiasko BGŻ nie zagraża ofercie JSW

Pytany o prywatyzację Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej (JSW) Pawlak powiedział, 
że nie widzi tu ryzyka związanego z takimi 
problemami, jak w przypadku oferty BGŻ. 
Wicepremier wskazał, że prywatyzacja JSW 
to zupełnie nowy projekt na rynku energe-
tycznym i węgla koksującego.

– Tam mamy dość dobrą koniunkturę 
i w tej chwili dobre perspektywy. Zainte-
resowanie tymi projektami jest dość duże 
- oświadczył. Przypomniał cele prywatyzacji 
spółki węglowej - upublicznienie i zacho-
wanie pełnej kontroli przez Skarb Państwa. 
- W takich okolicznościach nie ma ryzyka 
związanego z tego typu problemami, jak 
w przypadku BGŻ – podkreślił.

Waldemar Pawlak jest wytrawnym politykiem.  `
Wie, że dla serwisów ekonomicznych nie może 

wypowiadać się tak, jak dla dziennikarzy na 
Śląsku. Która wypowiedź jest prawdziwa? 
Oczywiście, że ta, która ukazała się w serwisie 
Forbes.pl. Kiedy wicepremier Pawlak tłumaczył 
dziennikarzom na Śląsku, że zawsze można 
zawrócić JSW SA z drogi na giełdę, bo może być 
podobna sytuacja, jak w przypadku BGŻ, jego 
wypowiedź brzmiała jak klepanie zdrowaśki. 
Stawiam dolary przeciwko orzechom, że kiedy 
wypowiadał się dla PAP, był ożywiony i pełen 
entuzjazmu. Jaki stąd wniosek? Nie ważne, co 
Pawlak mówi. Ważne jak mówi. Monotonna 
wypowiedź na temat wejścia JSW SA na giełdę 
nie znaczy nic. Żywa i profesjonalna wypowiedź 
dla PAP oznacza, że miejsce JSW SA jest na 
parkiecie. W takim razie z kim jest Waldek? 
Z rozsądkiem!

sławomiR staRzyński

Międzyzwiązkowy komitet Protestacyj-
no-Strajkowy JSW poinformował w komu-
nikacie, że w związku z wyznaczonym na 3 
czerwca spotkaniem w ramach Wojewódzkiej 
komisji Dialogu Społecznego postanawił po-
wstrzymać się od wyznaczenia daty rozpo-
częcia akcji strajkowej. Wcześniej data strajku 
została ustalona na 6 czerwca.  Jeżeli nie doj-
dzie  do podpisania porozumień w sprawie 

zachowania władztwa korporacyjnego pań-
stwa w JSW, gwarancji darmowych akcji dla 
wszystkich oraz 10 proc. podwyzki płac, to 
zostaną podjęte decyzje o rozpoczęciu akcji 
strajkowej. Związki chcą 10 proc. podwyżki, 
bo JSW SA ma bardzo dobre wyniki. Pracow-
nicy JSW SA mają już 10 letnie gwarancje 
pracy i zapisane w prospekcie emisyjnym 
darmowe akcje dla wszystkich.  l

Będzie strajk?
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– Ta pasja bardzo pomaga, kiedy człowiek 
wraca zmęczony z pracy – tak o zaintere-
sowaniu numizmatyką i filatelistyką mówi 
andrzej Kozłowski z zzG „Kazimierz-Juliusz”. 
Parafrazując znany przebój Jerzego Stuhra, 
można więc powiedzieć – zbierać również 
każdy może, trochę lepiej lub trochę go-
rzej. ale tutaj o to chodzi, że andrzejowi 
Kozłowskiemu to już od ponad 25 lat do-
skonale wychodzi.

– Od czasów liceum interesuję się hi-
storią, zwłaszcza czasami średniowiecza. 
Zaczęło się od książek: zbierałem wszystko. 
Mieliśmy w kopalni związek filatelistyczny, 
do którego należałem, a jeden z kolegów był 
członkiem koła numizmatyków w Będzi-
nie. To on zainteresował mnie monetami – 
opowiada Andrzej Kozłowski. Przez prawie 
30 lat gromadzenia znaczków i – przede 
wszystkim – monet kolekcja pana Andrze-
ja rozrosła się do znaczących rozmiarów. 
– Monety, które zgromadziłem, dotyczą 
różnych dziedzin: historii, kultury, nauki. 
Gdyby nie ta pasja, skąd wiedziałbym na 
przykład o tym, że brat Józefa Piłsudskiego 
prowadził badania naukowe na Kamczatce? 
Dzięki swoim zainteresowaniom mogę po-
szerzyć wiedzę historyczną. Ale to dla mnie 
także odskocznia od pracy. Zwłaszcza kiedy 
w niedzielę wyjmie się wszystkie monety 
i zacznie je przeglądać – mówi.

Numizmatyka i filatelistyka zmieniły 
nieco swoje oblicze w związku z wynalezie-
niem i popularyzacją Internetu. Na szczę-
ście, wciąż nie jest możliwe przeniesienie 
w całości klaserów z monetami i znaczkami 
pocztowymi do rzeczywistości wirtualnej. 
Jak jednak zaznacza Andrzej Kozłowski, 
dawniej, chcąc rozszerzyć kolekcję, trzeba 
było jechać na przykład na giełdę do Kato-
wic trzema autobusami, a jeśli wybierało 

się tam po pracy, zajmowało to niemal cały 
dzień. – Zarówno szef, jak i koledzy poma-
gali mi, przynosząc nieraz jakieś znaczki, 
stemple czy monety. Teraz w Internecie 
można znaleźć tego mnóstwo, wystarczy 
zrobić „klik”, żeby wybrać interesujący nas 
egzemplarz i zamówić go pocztą – mówi. Na 
pytanie, czy Internet zubożył zatem nieco 
przyjemność płynącą z kolekcjonowania, 
pan Andrzej odpowiada: – Trochę tak. Ale 
jest też chęć posiadania, a dzięki Interne-
towi można skompletować kolekcję o wie-
le szybciej. Czasem kupowało się więcej 
jakichś monet czy znaczków tylko po to, 
żeby je później wymienić na inne. Dla przy-
kładu – miałem kiedyś problem z kupnem 
znaczka z 1954 roku z ZSSR. Ale poczeka-
łem, a teraz, dzięki Internetowi, mogłem 
go łatwo znaleźć. W przypadku takich pasji 
jak filatelistyka czy numizmatyka liczy się 
zarówno zbieranie, jak i posiadanie zbiorów. 
Bo gdyby nie chęć posiadania, to po co by 
się to wszystko zbierało? – pyta retorycznie 
pracownik „Kazimierza-Juliusza”.

– Żona opowiadała mi, że kiedyś, kie-
dy byłem w pracy, mój ośmioletni wnuk 
sam wyjął z szuflady białe rękawiczki do 
przeglądania kolekcji oraz klaser z mone-
tami i zaczął je oglądać – mówi Andrzej 
Kozłowski. Jak przyznaje, cały zbiór trafi 
kiedyś najprawdopodobniej właśnie do tego 
młodego człowieka. – Mam cichą nadzie-
ję, że wnuk to kiedyś ode mnie przejmie – 
mówi. Być może jednak, zanim to nastąpi, 
przed panem Andrzejem kolejne ponad 25 
lat kolekcjonowania monet? Wypada mu 
tego życzyć – w końcu jedno ćwierć wieku 
ma już za sobą.

Numizmatyka i filatelistyka zmieniły się 
nie tylko w zakresie zdobywania egzempla-
rzy do kolekcji. – Od momentu przemian 
ustrojowych sporo się zmieniło – również 

znaczki są inne, bardziej ekstrawaganckie, 
niż były kiedyś – mówi pan Andrzej. Za-
miast oburzać się na współczesność, pra-
cownik kopalni „Kazimierz-Juliusz” – by 
przywołać słowa piosenki innego znane-
go polskiego artysty – robi jednak swoje. 
Stopień jego fascynacji kolekcjonowaniem 
daje o sobie znać podczas samej rozmowy 

o numizmatyce i filatelistyce, a zwłaszcza 
wtedy, kiedy prezentuje najbardziej pokaźną 
ze swych kolekcji – kolekcję monet. –Żona 
mnie czasem pyta, po co mi to? – opowiada 
Andrzej Kozłowski – ale mówię wtedy, że 
to przecież nie woła „jeść”. I tak to trwa od 
ponad ćwierć wieku.

paweł kmiecik
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Dzięki swoim zainteresowaniom mogę poszerzyć wiedzę historyczną 
mówi Andrzej KozłowsKi z zzG w Polsce „Kazimierz-Juliusz”

numizmatyka, 
czyli brak awersji do rewersu

Andrzej Kozłowski opowiada o monetach ze swej kolekcji

Prawo do emerytury 
pomostowej zgodne 
z konstytucją

w  dniu 3 marca 2011 r. Trybunał 
Konstytucyjny orzekał w sprawie 
zgodności zasad nabywania prawa 

do emerytury pomostowej z konstytucją.
W ocenie wnioskodawcy - Prezydium 

Forum Związków Zawodowych art. 3 ust. 
1-6 ustawy o emeryturach pomostowych 
wprowadza w dużej mierze redukcję ro-
dzajów prac w szczególnych warunkach 
i o szczególnym charakterze, co powoduje 
znaczne zmniejszenie liczby osób uprawnio-
nych do emerytury pomostowej z dniem 1 
stycznia 2009 r. 

Art. 4 powyższej ustawy określa prze-
słanki nabycia prawa do emerytury pomo-
stowej. Zgodnie z brzmieniem tego artykułu 
przesłanki te winny być spełnione łącznie. 
Jedną z nich, określoną w pkt 5, jest wymóg, 

by osoba uprawniona do emerytury pomo-
stowej wykonywała przed dniem 1 stycznia 
1999 r. prace w szczególnych warunkach lub 
prace w szczególnym charakterze w rozu-
mieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach 
pomostowych lub art. 32 i art. 33 ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych. Osoby, które spełnią 
stawiane warunki, ale pracę w szczególnych 
warunkach rozpoczęły po 31 grudnia 1999 
r., nie nabędą prawa do emerytury pomo-
stowej. Takie zróżnicowanie sytuacji tych 
osób, zdaniem wnioskodawcy, jest niczym 
nieuzasadnione i stoi w sprzeczności z zasa-
dami ochrony praw nabytych oraz równości 
obywateli wobec prawa.

Trybunał Konstytucyjny, podczas 
rozprawy dotyczącej zasad nabycia prawa 
do emerytury pomostowej, orzekł, że art. 
3 ust. 1-3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 
r. o emeryturach pomostowych oraz za-
łączniki nr 1 i 2 do tej ustawy, w zakresie, 

w jakim pomijają jako przesłankę uzyskania 
emerytury pomostowej prace wykonywane 
w warunkach występowania hałasu, prace 
poza pomieszczeniami zamkniętymi, prace 
zmianowe nocne, prace w ekspozycji na 
wibracje miejscową i ogólną, prace w pyle 
zwłókniającym, prace w szkodliwych czyn-
nikach chemicznych, prace w warunkach 
narażenia na promieniowanie jonizujące 
oraz w narażeniu na działanie pól elektro-
magnetycznych, a także prace kierowców 
samochodów ciężarowych, prace nauczy-
cieli i wychowawców bezpośrednio zwią-
zanych z wychowaniem i kształceniem 
dzieci i młodzieży, prace nauczycieli i wy-
chowawców szkolnictwa specjalnego, prace 
pracowników ochrony zdrowia – są zgodne 
z art. 2 konstytucji i wyrażonymi w nim 
zasadą zaufania obywatela do państwa i sta-
nowionego przez nie prawa oraz z zasadą 
ochrony praw nabytych. Ponadto art. 3 ust. 
1-2 ustawy powołanej w punkcie 1 oraz 

załącznik nr 1 do tej ustawy, w zakresie, 
w jakim w wykazie prac w szczególnych 
warunkach pomijają prace w ekspozycji na 
wibracje miejscową i ogólną, prace w pyle 
zwłókniającym, prace w warunkach nara-
żenia na promieniowanie jonizujące oraz 
w narażeniu na działanie pól elektroma-
gnetycznych – są zgodne z art. 32 ust. 1 
konstytucji. Załącznik nr 2 do ustawy po-
wołanej w punkcie 1 w związku z art. 3 ust. 
3 tej ustawy, w zakresie, w jakim pomija 
w wykazie prac o szczególnym charakterze 
prace pracowników ochrony zdrowia – jest 
zgodny z art. 32 ust. 1 konstytucji. Art. 3 
ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 1 oraz 
załącznik nr 2 do tej ustawy są zgodne z art. 
2 konstytucji i wynikającą z niego zasadą 
określoności prawa. Art. 57 ustawy powoła-
nej w punkcie 1, w części obejmującej zwrot 
„z dniem 1 stycznia 2009 r.”, jest zgodny 
z art. 2 konstytucji. Wyrok jest ostateczny.
 l

Zgodnie z prawem

Najnowsze zmiany przepisów
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JSW SA ma dobre wyniki i korzystne prognozy na przyszłość

Dobre informacje przed 
debiutem giełdowym

w 2010 roku Grupa JSw wypracowała 1 502 
mln zł zysku netto. rok wcześniej miała 669 
mln zł straty. Jastrzębska Spółka węglowa 
zakłada, że w latach 2011-2015 wyda na 
inwestycje około 1,5 mld zł rocznie.

Grupa JSW jest największym produ-
centem wysokiej jakości węgla koksowego 
typu 35 (hard) i koksu w Unii Europejskiej. 
Firma przygotowuje się do debiutu giełdo-
wego, który został zaplanowany na 6 lipca 
tego roku. 

Kopalnie JSW mają ok. 552 mln t za-
sobów operatywnych węgla. Grupa chce 
zwiększyć bazę zasobową do 844 mln 
ton.

W kopalniach spółki jest także wy-
dobywany węgiel energetyczny. Obecnie 
trwa proces wniesienia Kombinatu Kok-
sochemicznego Zabrze do Grupy JSW. 

W I kwartale 2011 r. łączny wolumen wy-
produkowanego węgla wyniósł 3,2 mln zł. 

W pierwszym kwartale roku 2011 
ceny kontraktowe węgla typu hard usta-
lone zostały na 225 USD za tonę (FOB 
Australia), natomiast na początku dru-
giego kwartału wzrosły do 330 USD. Ceny 
powinny pozostać w roku 2011 na wyso-
kim poziomie. 

– Nie przewidujemy w kolejnych kwar-
tałach większych korekt cen węgla i chcemy 
do końca 2011 roku osiągnąć podobny po-
ziom zysku, jak w pierwszym kwartale - po-
informował 24 maja na konferencji prasowej 
prezes JSW, Jarosław Zagórowski. 

Grzegorz Czornik, członek zarządu 
JSW, poinformował, że w I kwartale ceny 
kontraktowe węgla typu hard wynosiły śred-
nio 225 USD za tonę, a w drugim kwartale 
wzrosły do 330 USD za tonę.

Jastrzębska Spółka Węglowa zakłada, że 
w latach 2011-2015 jej wydatki inwestycyjne 
wyniosą około 1,5 mld zł rocznie – zapowie-
dzieli przedstawiciele spółki.

„W latach 2011-15 zakładamy, że w ra-
mach grupy wydamy około 1,5 mld zł rocz-
nie, w tym na inwestycje w części górniczej 
ok. 1 mld zł” - powiedział Andrzej Tor, czło-
nek zarządu JSW ds. operacyjnych. 

Spółka będzie finansować inwestycje 
ze środków własnych, w przyszłości może 
sięgnąć po kredyty bankowe, obligacje, 
ewentualnie podnieść kapitał. 

Spółka tłumaczy, że ceny węgla kokso-
wego będą na wysokim poziomie, bo dalszy 
wzrost gospodarczy napędzać będzie popyt 
na stal, produkcja stali będzie wyższa od 
oczekiwań, a moce produkcyjne węgla kok-
sowego typu hard rosną powoli w stosunku 
do popytu. 

„To najlepszy moment na wejście na 
giełdę, ceny są bardzo dobre, perspektywy 
na kolejne okresy także” – powiedział dzien-
nikarzom Czornik. 

Czornik poinformował, że ok. 80 proc. 
węgla wydobywanego w JSW kontraktowa-
ne jest na podstawie umów wieloletnich. 
Cena ustalana jest kwartalnie. W przy-
padku węgla energetycznego 80 proc. 
wydobycia sprzedaje się w ramach umów 
wieloletnich. Ceny ustalane są w okresach 
rocznych.

Spółka nie planuje emisji akcji. Jeżeli 
będzie potrzebować pieniędzy, skorzysta 
z kredytów albo wypuści akcje. Jeżeli inwe-
stycje będą znaczne, a projekty zaakceptują 
akcjonariusze, spółka rozważy emisje wła-
snych akcji. 

st

Po wydarzeniach w Japonii przedstawiciele naszego rządu, przede wszystkim sam premier, 
zapowiedzieli, że problem zagrożeń sejsmicznych nas nie dotyczy

polskie trzęsienia ziemi
awaria japońskich elektrowni atomowych, 
do której doszło w wyniku marcowego trzę-
sienia ziemi, postawiła pod znakiem zapy-
tania plany budowy nowych elektrowni na 
świecie. Negatywnie zareagowały zwłaszcza 
Niemcy, zamykając kilka swoich nieco już 
starszych siłowni tego typu. Spowodowane 
tym zakłócenia w dostawach energii pokry-
wane są importem z Francji i czech. 

Ironią losu jest jednak fakt, że energia 
dostarczana do Niemiec pochodzi z elek-
trowni przygranicznych. Po wydarzeniach 
w Japonii przedstawiciele naszego rządu, 
przede wszystkim sam premier, zapowie-
dzieli, że problem zagrożeń sejsmicznych 
nas nie dotyczy. Przekonywali, że Polska jest 
pod tym względem krajem stabilnym i nic 
podobnego nam nie grozi. Dlatego zapo-
wiedziano, że program budowy elektrowni 
atomowych nie zostanie pod żadnym pozo-
rem wstrzymany. Na uwagę zasługuje jednak 
wątpliwa wiarygodność tych wypowiedzi, 
gdyż ani premier, ani wyżsi urzędnicy mi-
nisterstwa gospodarki, którzy zabierali w tej 
sprawie głos, nie są specjalistami od sejsmo-
logii. Tymczasem kompetentni specjaliści 
dyskretnie milczą. Jest to jednak milczenie 
znamienne, gdyż nikt ich o zdanie nie pyta. 
Niektórzy z nich mieli wszak okazję wypo-
wiedzieć się na ten temat nieco wcześniej, 
a zatem bez potrzeby niezręcznego kwestio-
nowania autorytetu czołowych polityków.

Publikacja naukowa  
Stosunkowo niedawno, bo w 2009 

roku, PWN wydał książkę popularnonau-
kową dwóch profesorów geologii – Marka 

Granicznego i Włodzimierza Mizerskiego. 
Ich pracę pod tytułem „Katastrofy przyrod-
nicze” można by zlekceważyć, gdyby nie 
fakt, że autorzy są jednocześnie wybitnymi 
specjalistami zatrudnionymi w Państwo-
wym Instytucie Geologicznym w Warszawie, 
który podlega Ministerstwu Środowiska. 
Wykładając prosto i zrozumiale tajniki sej-
smologii oraz opisując skutki trzęsień ziemi, 
nie przewidzieli oni z pewnością, że ich pu-
blikacja może stanąć w poprzek decyzjom 
dotyczącym budowy elektrowni atomowych 
w naszym kraju. We wspomnianej książce 
znajduje się m.in. rozdział Trzęsienia ziemi 
w Polsce. Co prawda, tezy w nim zawarte 
nie dyskwalifikują ulokowania na naszym 
terytorium elektrowni atomowych, niemniej 
jednak każą poważnie brać pod uwagę skutki 
ewentualnych trzęsień ziemi.

osiemnaście trzęsień 
ziemi

Od XIII wieku odnotowano na zie-
miach polskich osiemnaście trzęsień ziemi 
(średnio dwa na jeden wiek). Ślady pierw-
szego z nich odnajdujemy już w kronice 
Jan Długosza – zjawisko miało miejsce 5 
maja 1200 roku w Pieninach. Generalnie 
rzecz biorąc, zdecydowana większość tego 
rodzaju zdarzeń lokuje się na południu kra-
ju w pasie Sudetów i Karpat. Najsilniejsze 
udokumentowane trzęsienie ziemi miało 
miejsce 31 stycznia 1259 roku w okolicach 
Krakowa – jego siłę ocenia się dzisiaj na 
około 6 stopni w skali Richtera. Zawaliło się 
wówczas wiele domów. Drugi pod wzglę-
dem aktywności sejsmicznej obszar Polski 
znajduje się na północy i obejmuje rejon 

Szczecina i Mazur. Na skutek trzęsienia 
ziemi w 1648 roku wieża jednego ze szcze-
cińskich kościołów została przesunięta o 7 
metrów w poziomie, nie ulegając przy tym 
uszkodzeniu. Również na Bałtyku trzęsie-
nia ziemi wywoływały skutki podobne do 
tych, jakie obserwujemy gdzie indziej. Dla 
przykładu – w dniu 3 kwietnia 1757 roku 
trzęsienie ziemi wywołało falę tsunami, 
która w rejonie Trzebiatowa wyniosła 
w głąb lądu duży prom. Podobne wyda-
rzenie miało miejsce 22 lata później, kiedy 
fala tsunami zalała Łebę i wyrzuciła na ląd 
statek. Najbardziej znane trzęsienie ziemi 
w okolicach Polski miało miejsce w 2004 
roku w Kaliningradzie. W dniu 21 września 
o godz. 13.00 nastąpił wstrząs, którego siłę 
oceniono na 5,0 w skali Richtera. O godz. 
15.23 miał miejsce kolejny, tym razem o sile 
5,3 w skali Richtera. Takiego wstrząsu nie 
zanotowano w tym rejonie nigdy. Z począt-
ku sądzono, że przyczyna wstrząsów leży 
w podziemnych wybuchach nuklearnych. 
Wkrótce okazało się jednak, że były one 
wywołane przez ruchy tektoniczne skorupy 
ziemskiej, które w tym obszarze związane są 
ze stałym podnoszeniem się lądu Skandyna-
wii. Przez ponad sto tysięcy lat był on przy-
kryty kilometrowej grubości warstwą lodu. 
Obecnie zaś, po jego stopnieniu, skorupa 
ziemska odreagowuje i wyrównuje swoje 
położenie do tego sprzed zlodowacenia. 
Oddziaływanie tego trzęsienia ziemi dało 
się odczuć na całym Pomorzu Wschodnim. 
Ucierpiały budynki w rejonie od Suwałk 
po Olsztyn, Malbork, Gdańsk i Gdynię, 
a niektóre z nich w efekcie uszkodzeń nie 
nadawały się do dalszego użytku.

Polska jako kraj 
sejsmiczny

Zagrożenie trzęsieniami ziemi nie jest 
w Polsce tak wielkie jak w Japonii oraz innych 
krajach położonych w strefach nasuwających się 
bloków kontynentalnych. W Europie występo-
wanie trzęsień ziemi związane jest zwykle z al-
pidami, które ciągną się od Hiszpanii, poprzez 
łuk wewnętrzny Alp, Apeniny we Włoszech, 
Bałkany, Turcję i Kaukaz w kierunku Himala-
jów. Częścią łuku alpejskiego są też Karpaty, stąd 
w Polsce tego rodzaju zjawiska odnotowywane 
są najczęściej w rejonie Krakowa. Pewna część 
trzęsień ziemi występuje jednak nagle i bez 
żadnych wcześniejszych oznak, tak jak to miało 
miejsce w rejonie Kaliningradu. Ogólnie rzecz 
biorąc, Polska znajduje się raczej poza zasięgiem 
katastrofalnych trzęsień ziemi. Nie oznacza to 
jednak, że nie mamy absolutnie żadnych po-
wodów do niepokoju. Posługując się sportową 
klasyfikacją, można by rzec, że do pierwszej ligi, 
która obejmuje najbardziej zagrożone trzęsie-
niami ziemi kraje, należą obszary wokół Oceanu 
Spokojnego i europejskich alpidów. Pod tym 
względem Polska zalicza się z pewnością do 
drugiej ligi. Polskie obszary sejsmiczne to zatem 
całe południe kraju, Góry Świętokrzyskie, pas 
od granicy wschodniej przez Lublin i Warszawę 
do Torunia, a na północy obszar Mazur i Szcze-
cina. Wydaje się więc, że zostaje doprawdy 
niewielkie terytorium, na którym dałoby się 
zupełnie wykluczyć możliwość wystąpienia 
trzęsienia ziemi. Na pocieszenie wypada jednak 
dodać, że skuteczne przeciwsejsmiczne zabez-
pieczenia budowli wymagają wzrostu nakładów 
o około 10 proc. ich kosztów.

AdAm mAksymowicz
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Chuligańskie wydarzenia na stadionie 
Zawiszy w Bydgoszczy po zakończeniu fi-
nałowego meczu o Puchar Polski pomiędzy 
Legią Warszawa i Lechem Poznań mocno 
poruszyły opinię publiczną w kraju. Zdecy-
dowana większość Polaków była zbulwer-
sowana wyczynami chuliganów. To nagłe 
oburzenie rodaków może jednak trochę 
dziwić, zważywszy, że nie była to pierwsza 
tego rodzaju zadyma w wykonaniu stadio-
nowych wandali – podobnych chuligańskich 
wybryków mieliśmy przecież w ostatnich 
latach całkiem sporo. Jedne były mocno 
nagłaśniane, inne mniej. Do sytuacji takich 
jak ta w Bydgoszczy dochodziło zazwyczaj 
tam, gdzie przy ligowych drużynach piłkar-
skich działają tzw. kluby kibica, a mówiąc 
wprost – „stowarzyszenia” zakapturzonych 
szalikowców. Dają oni o sobie znać już od 
wielu, wielu lat, i to nie tylko na impre-
zach organizowanych w kraju. Głośno było 
o pseudokibicach z Warszawy, którzy wy-
wołali awantury w Wilnie, gdzie pucharowy 
mecz grała stołeczna Legia. W bieżącym 
roku podczas meczu Litwa–Polska w Kow-
nie również doszło do chuligańskich burd, 
których prowodyrami byli Polacy. Warto też 
wspomnieć o zdewastowanych pociągach, 
wybitych szybach oraz zdemolowanych sta-
dionach i ich otoczeniu.

Wszystko to już było, a sprawcy nie po-
nosili w zasadzie żadnych konsekwencji. 
Skoro nie doświadczyli karzącej ręki Te-
midy, doszli do przekonania, że wolno im 
wszystko.

I teraz nagle ludzie się obudzili i krzy-
czą, że wokół piłkarskich stadionów panoszy 
się zło połączone z bandytyzmem. Wszyscy 
są zgodni – trzeba z tym skończyć.

Obecnie rozpętała się w kraju dysku-
sja nad problemem szalikowców, zwanych 
tak od noszonych przez nich szalików 
i kapturów z herbami klubów piłkarskich. 
Niepodobna ich nazwać kibicami – bandy 
rozwydrzeńców nie mają przecież nic wspól-
nego ze sportem, a już na pewno nie dodają 
otuchy drużynom, z którymi się utożsamiają. 
Dla nich najważniejsza jest rozróba, pobicie 
kibola z innym szalikiem, zdemolowanie 
trybun na stadionie, obrzucenie kamienia-
mi bądź innymi przedmiotami policjantów. 
Przy okazji nie zaszkodzi również dołożyć 
przypadkowym przechodniom, którzy im 
się nie spodobają. Wszystkie te akty wan-
dalizmu są w tym gronie oceniane, a mir 
zyskuje ten (nierzadko zostaje nawet szefem 
grupy), który ma na swoim koncie najwię-
cej chuligańskich wybryków (respekt budzi 
zwłaszcza przemoc wobec policjantów).

Trzeba powiedzieć wprost – to chuli-
gańskie rozpasanie ma swoje korzenie we 
wcześniejszych zaniedbaniach organizacyj-
nych i systemowych. Część odpowiedzial-
ności ponoszą tu działacze klubowi, którzy 
nazbyt często bratają się z szalikowcami, 
wielokrotnie im ustępują, a nawet ich kryją. 
Winne są jednak również władze PZPN, 
które w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa 
w trakcie spotkań piłkarskich nie zrobiły 
nic pozytywnego. Wreszcie – winę za ten 
stan rzeczy ponoszą władze lokalne, które 
bagatelizowały dotychczas problem stadio-
nowych chuliganów. 

W Bydgoszczy najwyraźniej miarka się 
przebrała – do akcji, jeśli tak można powie-
dzieć, wkroczył bowiem premier Donald 
Tusk oraz wojewodowie. I dobrze. W chwi-
li emocjonalnego wzburzenia zamknięto 
stadiony w Poznaniu i Warszawie (szybko 
odwołano te decyzje). Także w Białymstoku 

chciano zamknąć stadion, jednak oburzyli 
się kibole, którzy zorganizowali nielegalną 
manifestację pod tamtejszym urzędem wo-
jewódzkim w proteście przeciwko zamiarom 
wojewody. Na szczęście nie próbowali we-
drzeć się do budynku. Stanęło na tym, że po 
uzgodnieniach z zarządem klubu Jagiellonia 
Białystok zamknięto dla kibiców jedynie 
część trybun. 

Zamykanie stadionów nie jest jednak 
najlepszym z możliwych rozwiązań – cierpią 
na nim bowiem przede wszystkim kluby 
i zwyczajni sympatycy futbolu. Na stadio-
ny nie powinno się wpuszczać najbardziej 
agresywnych pseudokibiców, których na-
leżałoby objąć tzw. zakazem stadionowym. 
Uprzednio wypadałoby aresztować chuli-
ganów i pokazać ich twarze opinii publicz-
nej. Warto jednak pamiętać, że problem nie 
zniknie od razu. Te same bandy rozwydrzeń-
ców znajdą sobie przecież inne miejsca do 
organizowania rozrób. W tej chwili nie są 
w pełni bezpieczne ani nasze osiedla, ani 
okoliczne parki.

Potwierdza to wydarzenie, które mia-
ło niedawno miejsce w Piekarach Śląskich. 
W biały dzień, niemal w samym środku 
miasta, trzech zakapturzonych bydlaków 
zaczepiło idącego do szkoły 15-letniego 
niepełnosprawnego chłopca. Dwóch na-
pastników go obezwładniło, a trzeci, praw-
dopodobnie żyletką, wyciął mu na twarzy 
kilka liter („HKS”, „R”, „PS”, co można roz-
szyfrować jako: Hutniczy Klub Sportowy, 
Ruch, Piekary Śląskie). Twarz chłopca, który 
i tak wiele już w życiu wycierpiał, została 
oszpecona na całe życie.

Do podobnego incydentu może dojść 
w każdy inny dzień, w jakimkolwiek innym 
mieście i na dowolnym osiedlu, a to dlatego, 
że ta zdegenerowana hałastra wylewa się 
ze stadionów na ulice miast, które stają się 
powoli coraz bardziej niebezpieczne.

Mam nadzieję, że policja potraktuje 
ten bandycki napad priorytetowo. Liczę, 
że funkcjonariusze z Piekar Śląskich dołożą 
wszelkich starań, by odszukać bandytów, 
a ich wizerunki pokazać społeczeństwu – nie 
tylko mieszkańcom miasta, ale wszystkim 
obywatelom. Tych przestępców powinno się 
osądzić zgodnie z tym, czego się dopuścili, 
oraz obciążyć ich kosztami leczenia twarzy 
zmaltretowanego chłopca.

Obecnie władze zdecydowały się na 
walkę ze stadionowymi bandziorami. By ta 
walka była skuteczna, potrzeba większego 
zdecydowania, a także jasnych procedur 
i regulacji prawnych. Nie można dłużej 
pozwalać, by chuligani czuli się bezkarni. 
Kary za każdy chuligański wybryk winny 
być wysokie i uciążliwe. W wielu krajach 
europejskich tak właśnie uczyniono i ban-
dytyzm stadionowy zniknął przestał być 
problemem. Sądzę, że warto wziąć przykład 
z tych krajów.

Henryk Marzec

Andrzej nie należał do ludzi towarzyskich, czas wolny wolał spędzać w domu. Wyglądał 
niepozornie, by nie rzec – zwyczajnie. Miał 53 lata, 170 centymetrów wzrostu, krępą posturę 
ciała, zniszczoną przez papierosy cerę oraz szare, zmęczone oczy otoczone wianuszkiem 
zmarszczek. Trudno się zatem dziwić, że nie wzbudzał niczyjego zainteresowania, nie było 
mu przecież dane stać się kimś ciekawym i wyjątkowym, kimś, kto budziłby powszechny 
podziw i szacunek. Każdy dzień Andrzeja wyglądał tak samo: pobudka o 6. nad ranem, 
mycie twarzy, kawa w szklance i kromka chleba z salcesonem, droga na przystanek, po 
ośmiu godzinach spędzonych w pracy jako portier w hotelu powrót do domu, obiadokolacja, 
potem telewizja i wreszcie sen. Tylko niedziela wyglądała inaczej, był to jedyny dzień, który 
odróżniał się od pozostałych, ponieważ wówczas Andrzej spotykał się z matką, z którą jadł 
obiad i spacerował po okolicznym parku. Swoją pracę lubił średnio, w sumie nie musiał 
pracować, był już przecież na emeryturze górniczej i miał zapewnione środki na życie, po-
chłaniała ona jednak czas, którego miał w nadmiarze. Andrzej wiódł więc zupełnie nudne i 
monotonne życie. Pewnego dnia wszystko uległo jednak zmianie. Tego dnia Andrzej wstał z 
dziwnym przeczuciem, że wydarzy się coś niespodziewanego. Nie potrafił sprecyzować, co 
by to miało być – może autobus się spóźni, może w pracy wydarzy się coś nieoczekiwanego. 
Nie podejrzewał, że będzie to coś o wiele większego i że na dodatek wydarzy się za sprawą 
osoby, z którą się nie widywał i nawet za bardzo nie pamiętał, jak wyglądała. 

Dzień zaczął się jak zwykle. Dopiero po przyjściu do pracy i po przybyciu kuriera z 
ważnym listem , jego dotychczasowe życie zmieniło się zupełnie. List okazał się pismem 
wysłanym przez Kancelarię Adwokacką Lisiński i związany był ze śmiercią od dawna 
niewidzianego przez Andrzeja wuja Leona, który był bratem jego nieżyjącego od wielu 
lat ojca. Nie był zdziwiony tym, że wuj Leon umarł, w końcu miał 89 lat, zapytywał siebie 
tylko, dlaczego akurat jego wybrał na wykonawcę testamentu? Jak się później okazało, 
wuj Leon był dziwnym człowiekiem, który miał niecodzienne pomysły – a to wymyślił, że 
zbuduje sobie dom na drzewie i będzie w nim mieszkał przez całe wakacje, a to w wieku 60 
lat postanowił nauczyć się grać na harmonijce ustnej. Najbardziej jednak interesowały go 
egzotyczne kultury i dalekie podróże, dlatego mając lat 70, poleciał balonem do Hiszpanii. 
W liście była informacja, że Andrzej ma się stawić osobiście w Kancelarii Adwokackiej 
Lisiński celem przekazania mu ostatniej woli zmarłego. 

Nazajutrz, ubrany w eleganckie spodnie i koszulę, Andrzej wyruszył po informację, 
która odmieniła jego życie na zawsze. Kiedy dotarł na miejsce, mecenas Przemysław Li-
siński odczytał mu testament, z którego wynikało, że wuj Leon był niezwykle zamożnym 
człowiekiem. Jak się okazało, majątku dorobił się, produkując ekologiczny dżem, który 
sprzedawano na rynkach niemieckim i francuskim. Wuj Leon nie miał dzieci, a jego naj-
bliższą rodziną okazał się właśnie Andrzej, któremu przypadł w spadku cały majątek wuja 
w wysokości dwóch milionów złotych. Wuj Leon był dobrym przedsiębiorcą, ale przede 
wszystkim był dziwakiem. Andrzej miał bowiem otrzymać dwa miliony złotych spadku, 
ale pod jednym warunkiem: musiał spełnić szalony pomysł wuja Leona – w ciągu dwóch 
tygodni miał wyruszyć do Indii i odnaleźć jego dawną miłość Nihiricę Raizadę, aby prze-
kazać jej podarunek od niego. 

Nihirica studiowała w Polsce medycynę, ale po jej ukończeniu wróciła do swojego 
rodzinnego kraju. Indie – to brzmiało doprawdy egzotycznie. Andrzej był zły, a zarazem 
podekscytowany; pragnął tych pieniędzy, ale bał się podróży do tego egzotycznego kraju, 
o którym wiedział jedynie tyle, że to stamtąd pochodzi przyprawa curry. Miał dwa tygo-
dnie, aby mentalnie przygotować się do wyjazdu. Zaczął od tego, że zwolnił się z pracy 
bez podawania przyczyny, nie chciał bowiem, aby ktokolwiek wiedział o jego przyszłym 
bogactwie. Następnie udał się do biblioteki, jego potrzeba zdobycia wiedzy na temat Indii 
była przeogromna. Chciał wiedzieć, co tam się je, jakim językiem się mówi, w jakiego Boga 
wierzy. Jego poszukiwania uświadomiły mu, że w Indiach używanych jest 600 różnych 
języków, że nie ma tam jednej religii, lecz jest mnóstwo różnych wyznań. 

Po tygodniu przygotowań był gotowy, aby wyruszyć do Indii. Podróż samolotem była 
długa i męcząca, jednak na lotnisku czekała go niespodzianka – osobisty kierowca, który 
miał go zawieźć do miejsca zamieszkania Nihiricy. Jako że mieszkała ona stosunkowo blisko 
od lotniska, podróż trwała tylko godzinę, podczas której Andrzej, spoglądając przez okno, 
mógł podziwiać piękno tego egzotycznego kraju. Po przybyciu na wyznaczone miejsce 
zapukał do drzwi, które otworzyła mu pani w sędziwym wieku. Uśmiechnęła się do niego 
życzliwie, ale kiedy Andrzej się z nią przywitał, z jej oczu popłynęły łzy, przypomniała sobie 
bowiem swoją studencką miłość – Leona. Przyjęła i ugościła Andrzeja bardzo serdecznie 
w swoim pięknym domu. Po zjedzeniu posiłku mężczyzna oddał jej podarunek od wuja 
Leona. Kiedy rozpakowała prezent, na jej twarzy zagościł cudowny uśmiech. Okazało się, 
że wuj kazał jej przekazać przepiękny naszyjnik z bursztynem w kształcie serca, który miał 
symbolizować miłość, jaka łączyła go niegdyś z Nihiricą. 

Misja została wypełniona, a Andrzej był teraz naprawdę bogatym człowiekiem. Dwa 
miliony złotych to było mnóstwo pieniędzy, tyle nigdy nie zarobiłby nawet przez całe życie. 
Wracając samolotem do Polski, zastanawiał się, na co przeznaczy tyle pieniędzy. Przede 
wszystkim, myślał, kupi mamie mały domek z ogródkiem w spokojnej okolicy, ale co zro-
bić z całą resztą? Rozmyślając o tym, wspominał zarazem, jak cudownie było znaleźć się 
w Indiach. Nowe, magiczne miejsce, ludzie mówiący i wyglądający inaczej – to wszystko 
wydawało mu się bardzo ciekawe i fascynujące. Nagle do głowy przyszła mu szalona myśl: 
a może by tak przeznaczyć pieniądze na podróż dookoła świata? Mógłby zwiedzić tyle 
miejsc, poznać mnóstwo ciekawych ludzi, jeść różne dziwne potrawy! Taka perspektywa 
była dla niego szalenie ekscytująca – spędzić najbliższy rok na poznawaniu tego, co inne 
i egzotyczne. Podczas spełniania ostatniej woli wuja Leona obudziła się w Andrzeju prze-
ogromna pasja do dalekich podróży i poznawania innych kultur. Szalony pomysł dalekiego 
krewnego obudził w nim namiętność podróżnika, z czego z pewnością byłby niezmiernie 
zadowolony sam wuj Leon.
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Niezwykły dzień 
Na prostej i zakrętach
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Król Puszczy 
Białowieskiej

Mowa oczywiście o żubrze w jego uni-
katowym, naturalnym środowisku, który 
ilustruje tegoroczny znaczek pocztowy 
emisji „Europa” wartości 3 zł. Zaprojekto-
wany przez Annę Niemierko i wydrukowany 
w nakładzie 630 tys. sztuk, wprowadzony 
zostanie do obiegu 5 maja br. Promować 
będzie Białowieski Park Narodowy, który 
wraz z jego częścią białoruską wpisany jest 
na Listę Światowego Dziedzictwa Kultural-
nego i Przyrodniczego UNESCO. 

Warto wspomnieć, że około 250 sztuk 
liczy stado żubrów w naszym Białowieskim 
Parku Narodowym, a dalszych około 300 
osobników „zamieszkuje” po sąsiedzku 
w części białoruskiej Puszczy Białowieskiej. 
W całej Puszczy o pow. 10502 ha, pod ści-
słą ochroną znajduje się 4747 hektarów. Na 
jej obszarze występuje 26 gatunków drzew, 
w tym drzewostany o charakterze pierwot-
nym. Florę parku szacuje się na prawie 5000 
gatunków. Do tej pory naliczono także 11559 
gatunków zwierząt, w tym 9284 gatunków 
owadów. Puszcza jest także ostoją ptactwa. 
Nie lada atrakcją, nie tylko dla ornitologów, 
ale także dla turystów, są czarne bociany, 
sóweczki, cyraneczki czy puchacze. 

Święto naszej planety 
w Muzeum Górnictwa 
Węglowego

W kwietniu br. – Zabrze, „Gmina 
przyjazna środowisku” i „Sponsor ekolo-
gii” – było gospodarzem tradycyjnego już 
XVIII Tygodnia Ziemi. Hasło przewodnie 
tegorocznej edycji – „Czarno(y)las”, nawią-
zywało do decyzji Zgromadzenia Ogólnego 
Narodów Zjednoczonych, ustanawiającego 
rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów. 
„Tydzień Ziemi” był więc miejscem refleksji 
nad pięknem i znaczeniem naszych lasów, 
stanowiąc zarazem forum do rozmowy o ich 
stanie i różnorakich zagrożeniach. 

Tematowi temu poświęcony był wykład 
inauguracyjny dra Jerzego Parusela, dyrekto-
ra Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego 
Śląska. Korespondowały z nim dwie okolicz-
nościowe wystawy. Pierwsza –„Jan Paweł II 

w trosce o świat”, nawiązywała w roku jego 
beatyfikacji do postaci naszego wielkiego 
Rodaka poprzez prezentację fotografii Ada-
ma Bujaka. Wystawa interaktywna „Nauki 
dawne i niedawne” przygotowana przez 
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
umożliwiła poznanie i utrwalenie szeregu 
zjawisk, które dzięki eksperymentom można 
samodzielnie przeprowadzić. 

Imprezie towarzyszyły konkursy, 
warsztaty, prelekcje, wystawy, wycieczki do 
obiektów komunalnych i przemysłowych, 
kiermasze i zawody sportowe. Tradycyjnie 
także, za sprawą zabrzańskiego Oddziału 
PZF, zorganizowano młodzieżowy konkurs 
na związaną tematycznie kartkę pocztową. 
Nagrodzona praca wydana została w postaci 
kartki pocztowej, która wraz z okoliczno-
ściowym datownikiem Urzędu Pocztowego 
Zabrze 1 dokumentuje to wielce interesujące 
wydarzenie.  ZB

Nowości filatelistyczne

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Ponad 9 mld zł mają odłożone Polacy 
na indywidualnych kontach emerytal-
nych oraz Pracowniczych Programach 
emerytalnych. W Polsce z tej formy zabez-
pieczenia finansowego na przyszłość korzysta 
tylko 1,1 mln osób. Jest to niewiele w porów-
naniu z danymi z OFE, gdzie oszczędza 15 
mln pracowników i ma tam ulokowane ponad 
235 mld zł. Według ekspertów dodatkowe 
oszczędzanie jest niezbędne. Z powszech-
nego systemu (ZUS i OFE) emerytury będą 
niskie i wyniosą, według szacunków, około 
30 proc. ostatnich zarobków.

Praca dla informatyka, Pedagoga i tech-
nika. W perspektywie około pięciu – dziesię-
ciu lat największe możliwości pracy będą mieli 
absolwenci właśnie tych kierunków – ocenia 
agencja zatrudnienia Work Service. Już za pięć 
lat deficyt informatyków i programistów może 
wynieść w Polsce niemal 30 proc. Deficyt spe-
cjalistów dotknie też motoryzację i nowocze-
sne technologie, gdzie będzie brakować m.in. 
automatyków i robotyków. Zagrożona brakiem 
kadr będzie też energetyka, gdyż do 2020 r. 
w energetyce odnawialnej w Polsce może po-
wstać 350 tys. nowych miejsc pracy.

zakuPy gruPowe szturmem Podbijają 
Polski internet. Polacy wydają 50 mln zł 
miesięcznie na promocyjne kupony z serwi-
sów zakupów grupowych. W ostatnim roku 
powstało 40 serwisów oferujących duże ra-
baty na wiele towarów i usług. Zasady za-
kupów są proste. Jest oferowana określona 
ilość danenego produktu... i kto pierwszy, 
ten lepszy. Jednak, aby transakcja mogła być 
zrealizowana, kupony musi nabyć określona 
ilość osób. Dla firm jest to doskonała forma 
reklamy, dla klientów możliwość zrobienia 
zakupów nawet z 70 proc. rabatem.

PkP intercity kuPiło 20 szybkich Pocią-
gów Pendolino. Mają one jeździć na trasie 
Kraków-Katowice-Warszawa-Gdańsk. Cena 
biletów będzie wynosić 60-150 zł. Nowe po-
ciągi zapewnią pasażerom najwyższy stan-
dard podróży. Znacznie skróci się również 
czas przejazdu, gdyż nowe wagony mogą 
rozwijać prędkość do 250 km/godz. Trasę 
Warszawa-Katowice będzie można pokonać 
w 2 godz. 10 min. Niestety, musimy poczekać 
do 2014 r., bo dopiero wtedy nowe pociągi 
mają wyjechać na tory.

chiny bronią się Przed atakami hake-
rów. W tym celu za kilka milionów dolarów 
została utworzona specjalna jednostka woj-
skowa, która ma chronić rządowe serwery. 
Trzydziestu wojskowych informatyków 
będzie dbać o zabezpieczenia systemów 
informatycznych. 

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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Nowy GórNik:  X przedstawiciele rządu lokalnego nad-
renii północnej-westfalii zapewniali, że przedwcześnie 
ogłasza się w Europie koniec ery węglowej. To propagan-
da czy diagnoza?

MaksyMiliaN klaNk: Nasi nie-
mieccy partnerzy postawili prawidłową 
diagnozę na podstawie objawów. Po-
zostając przy języku charakterystycz-
nym dla medycyny, tymi objawami są 
prognozy mówiące o coraz większym 
zapotrzebowaniu na energię i coraz 
większa rola węgla w zaspokajaniu po-
trzeb energetycznych świata.  

Możemy liczyć na niemieckie wsparcie w czasie ewen- X
tualnych negocjacji o złagodzeniu restrykcji pakietu 
klimatyczno-energetycznego?

– myślę, że potrzebujemy sojuszników, którzy tak samo 
jak my uważają, że węgiel powinien być traktowany jak każde 
inne paliwo. Niemcy mają jeszcze jeden atut – ich techno-
logia produkcji urządzeń wykorzystywanych w górnictwie 
jest na najwyższym poziomie światowym. my zaczynamy 
gonić Niemców, ale to właśnie tam przed dziesiątkami lat 
doszło do ścisłej współpracy przemysłu wydobywczego 
i firm produkujących na rzecz tego przemysłu. Dzięki tej 
współpracy niemiecki przemysł maszyn górniczych podbił 
świat. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie tamtejszych 
firm  pracujących dla górnictwa bez kopalń.

Uważa pan, że niemcy zachowają górnictwo węgla  X
kamiennego tylko dlatego, żeby mieć gdzie sprawdzać 
swoje maszyny?

– moim zdaniem to będzie jeden z argumentów prze-
mawiających za tym, aby nie przekreślać tej branży. Jednak 
istotniejszy będzie fakt, że węgiel jest tanim i bezpiecznym 
paliwem. Nie wiem, czy ostatecznie Niemcy zrezygnują ze 
swoich kopalń węgla kamiennego, ale wiem, że nie zrezy-
gnują tak łatwo z energetyki opartej na węglu. Nam powinno 
zależeć, aby ich elektrownie korzystały z naszego węgla. 
Proszę także pamiętać, że Niemcy wydobywają węgiel bru-
natny i wytwarzają z niego tanią energię. rocznie spalają go 
ponad 170 milionów ton. To niemal trzykrotnie więcej niż 
my. energetyka oparta na węglu jest potężnym sektorem. 
Niemcy będą go bronić, a my powinniśmy wykorzystać ten 
fakt, aby obronić nasze górnictwo i naszą energetykę opartą 
na węglu. argument, że dzięki naszemu górnictwu rozwija 
się przemysł maszynowy, powinien dla polskich polityków 
być dodatkowym bodźcem do walki o górnictwo. 

Chce pan powiedzieć, że w niemcach nasza  X
nadzieja?

– myślę, że mniej powinniśmy mówić, a więcej robić. Do 
tej pory nie potrafię zrozumieć polskiej gorliwości w krytyce 
węgla. To mało poważne zachowanie. Niemcy zawsze mówi-
li, że powinniśmy pracować nad efektywnym i przyjaznym 
środowisku sposobem spalania węgla. kiedy ogłaszali, że 
do 2018 roku zamierzają zamykać swoje kopalnie węgla ka-
miennego, zastrzegli, że będą robić analizy ekonomiczne, na 
wypadek, gdyby opłacało się je utrzymywać.  Ja jestem zwo-
lennikiem konkretnego działania wynikającego z rzeczowych 
analiz. Nie uznaję trendów mody w górnictwie, energetyce 
i sposobach dbania o bezpieczeństwo energetyczne. 

przedstawiciele rządu nadrenii północnej-westfa- X
lii przyjechali do polski, aby przekonywać, że warto in-
westować w tym landzie. nawet obiecali panu, że po-
starają się rozwiązać problem nierównego traktowania 
przez niemieckie banki polskich firm. To propaganda, 
czy konkret?

– Jestem przekonany, że konkret. Takie zapewnienie 
dostaliśmy także w liście przesłanym do naszej firmy. Niemcy 
bardzo dbają o inwestorów, którzy tworzą miejsca pracy, 
a takim inwestorem jest Fasing.

wierzy pan, że przedstawiciele landu, który jest bo- X
gatszy od niejednego kraju europejskiego, zechcą zaj-
mować się problemem Fasingu?

– Jeżeli wynika to z polityki, jaką przyjął lokalny rząd, 
to na pewno zajmą się naszym problemem. W Niemczech 
ceni się firmy, które gwarantują miejsca pracy, a niemieccy 
politycy wiedzą, co mówią i co obiecują. 

Cieszył się pan, kiedy usłyszał deklarację, że niemcy  X
nie są przekonani, że w 2018 roku należy całkowicie zli-
kwidować górnictwo?

– Zazdroszczę Niemcom pragmatyzmu. my mamy 
niebywałe szczęście, że mamy największe złoża węgla w eu-
ropie, bardzo dobre szkolnictwo górnicze, rozwiniętą naukę 
górniczą i wyśmienite kadry, nie mamy natomiast liderów 
politycznych, którzy chcieliby wykorzystać te atuty.

niemcy z wielkim uznaniem mówili o naszym przemy- X
śle okołogórniczym. To pewnie kurtuazja?

– Niemcy znają nasz przemysł okołogórniczy. Doceniają 
poziom produkcji, zdolności kadry zarządzającej i umie-
jętność poruszania się na rynku finansowym. Dlatego nie 
sądzę, żeby była to kurtuazja. Uważam, że pochwały ze 

strony gości niemieckich miały wzmocnić  ich zaproszenie 
do współpracy. Pewnie chcieli dać do zrozumienia, że jeste-
śmy dobrzy i dlatego będziemy mile widziani w Niemczech 
w roli inwestorów.  

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki

Niemcy chcą rozwijać 
współpracę

Tadeusz deMel, koordyNaTor  
prac doradców FasiNG sa: rząd 
Nadrenii Północnej-Westfalii zaprasza 
polskie firmy, aby inwestowały w jednym 
z najprężniej rozwijających się landów 
Niemiec. Obie strony mogą mieć jeszcze 
większe korzyści powiedział w naszej 
siedzibie Guenter Horzetsky, sekretarz 
stanu w ministerstwie Gospodarki, energetyki, Budownic-
twa, mieszkalnictwa oraz Transportu Nadrenii Północnej-
Westfalii. Przyznam, że mile zaskoczyła mnie wizyta przed-
stawicieli rządu niemieckiego landu. Inicjatywa wyszła ze 
strony niemieckiej, ponieważ Fasing jest właścicielem firmy 
Becker Prunte, która ma siedzibę w Nadrenii Północnej-
Westfalii. Nie jesteśmy anonimowi dla tamtejszego rządu. Co 
uważam za sukces? Przede wszystkim zainteresowanie władz 
landu naszymi kłopotami w kontaktach z bankami. Tamtejsi 
bankierzy domagają się od nas przynajmniej dwukrotnie 
większych zabezpieczeń kredytów niż od firm rdzennie 
niemieckich. To nie sprzyja dobrej atmosferze i nie ułatwia 
interesów. Obiecano nam pomoc. Uznałem, że to miły gest. 
Byłem w błędzie. To nie był gest, ale deklaracja, za którą 
poszły czyny. Już kilka dni później dostaliśmy zaproszenie 
i nasza delegacja wyjechała na rozmowy z przedstawicielami 
rządu lokalnego. Uważam, że to jeden z dowodów na to, iż 
Niemcy traktują Fasing bardzo poważnie. Skoro dla rządu 
lokalnego jesteśmy partnerem, któremu warto poświęcać 
uwagę i którego problemy warto rozwiązywać, za uzasad-
nioną uważam tezę, że mamy tam dobrą markę. 

moją uwagę zwrócił także fakt, że na zakończenie pre-
zentacji Fasingu w czasie wizyty niemieckich gości, usły-
szeliśmy brawa. Brawa od polityków  Nadrenii Północnej-
Westfalii to naprawdę coś. Dlatego wierzę, że nasza delegacja 
wróci z Dusseldorfu z konkretami. Niemcy rzeczywiście 
chcą rozwijać współpracę. st

Niemcy znają nasz przemysł okołogórniczy. Doceniają poziom produkcji,  
zdolności kadry zarządzającej i umiejętność poruszania się na rynku finansowym 

– mówi MaksyMilian klank, wiceprezes Fasing SA

Zazdroszczę niemcom 
pragmatyzmu
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