
Temat na czasie

Feliks Wlaźlak,
emerytowany pracownik
KWK Bobrek:
Przestali stosować
podsadzkę, zaczęły
sypać się domy.
Kiedyś nie było
takich szkód 
górniczych.
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Emeryt od czterech lat, Ryszard Knopik, poinformował, że w Zofiówce staje na czele związkowej 
organizacji kopalnianej, którą rozwiązywał dwa lata temu. Ponieważ ma dużo wolnego czasu, szuka 

chętnych, którymi mógłby porządzić w zamian za składki. Jego zdaniem górnicy nie rozróżniają 
związków, dlatego pewnie liczy na sukces. – Knopik znalazł sposób, żeby zabić nudę, która męczy 

go na emeryturze – mówią liderzy związków skupionych w Federacji Związków Zawodowych 
Górników JSW SA. Na zdjęciu: Zenon Dąbrowski, Tadeusz Motowidło, Henryk Lichodziejewski, 

Paweł Kołodziej, Henryk Markiton, Andrzej Kulig. Oni  lata temu uratowali
branżowe związki górnicze w JSW SA. Dzięki temu bronią górników.
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PMG – ekologia i 
bezpieczeństwo
Nadzór WUG 
nad podziemnym 
magazynowaniem gazu

 

Zgodnie
z prawem
Najnowsze zmiany 
przepisów

 

Z potrzeby serca
Choć Leon Greszla prowadzi 
bardzo aktywny tryb życia, 
łącząc pracę w kopalni 
ze sportem oraz pasją 
społecznika, nie myśli 
bynajmniej o bezczynnej 
emeryturze.

 

Młodzi widzą 
szansę w pry-
watyzacji
Sensowna 
prywatyzacja 
górnictwa to 
powiązanie 
z sektorem 
energetycz-
nym firmami 
okołogórni-
czymi. Trzeba do tego prze-
konywać górników i związ-
kowców – mówi Tadeusz 
Demel

 

ZWIĄZKI ZAWODOWE: Oni uratowali ruch branżowy w JSW SA

Bronią górników
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Chodźcie 
z nami, koledzy
Większość tego tekstu napisałem na początku 

2010 roku. Ukazał się w 3 numerze Górnika. 
Kiedy poproszono mnie o komentarz z okazji drugiej 
rocznicy założenia Związku Zawodowego Górników 
JSW SA Borynia, doszedłem do wniosku, że należy 
przypomnieć to, co ukazało się półtora roku temu. 
Ten tekst był odpowiedzią na fałszerstwa w opiniach, 
które głosiły, że coś robiliśmy w tajemnicy. Niczego 
nie robiliśmy w tajemnicy. O wszystkim mówiliśmy 
przewodniczącemu ZZG w Polsce. Gdzieś w szufladzie 
pewnie mam protokoły z tych spotkań. Spisywała 
je Bożena Gawryluk, znana ze skrupulatności. Ale 
do rzeczy. W 2008 roku JSW SA stała się jedynym 
pracodawcą. Przestały nim być poszczególne 
kopalnie. Z tym z kolei wiązała się prawna konieczność 
dostosowania struktury związkowej do struktury 
pracodawcy. Groziła nam likwidacja organizacji 
kopalnianych. ZZG w Polsce JSW SA wynegocjował 
z zarządem, że do końca września 2009 roku mamy 
czas na zmiany. Potem wynegocjowaliśmy przedłużenie 
tego terminu. Mieliśmy nadzieję, że w tym czasie tak 
się zreorganizujemy na poziomie spółki i na poziomie 
centrali związkowej, że ocalimy struktury kopalniane. 

Przez kilka miesięcy przekonywałem kolegów z Rady 
Krajowej ZZGwP, żeby zmienić statut tak, abyśmy 

mogli w JSW SA zachować organizacje zakładowe 
i pozostać w strukturach związku. Usłyszałem, że rok 
to zbyt mało czasu, aby zwołać nadzwyczajny zjazd, 
dokonać zmian i przygotować się na ciężkie czasy. My 
mieliśmy do wyboru – zadowolić się organizacją na 
poziomie spółki albo ratować organizacje zakładowe 
i jednoczyć się na szczeblu JSW. Wybraliśmy drugie 
rozwiązanie, bo związek bez silnych organizacji 
zakładowych obumiera. Mówiono nam, że to zła droga, 
bo przecież Solidarność zdecydowała się na ZOK i nie 
narzeka. Informowałem wtedy kolegów z ZZG w Polsce, 
że to nieprawda, że trwają prace nad powołaniem 
nowych struktur. Mam nadzieję, że w końcu dotrze do 
wszystkich informacja – Solidarność nie odpuszcza 
organizacji zakładowych. 

Już oficjalnie działa Związek Zawodowy Solidarność 
Pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA 

z siedzibą przy KWK Borynia i Zakładowa Organizacja 
Związkowa NSZZ Solidarność KWK Borynia JSW SA.  
W kopalni Jas-Mos koledzy z Solidarności przyjęli 
podobne rozwiązanie. Z tego co wiem, w innych 
kopalniach mają nastąpić podobne zmiany.

K iedy przypominam sobie wszystkie niemiłe słowa 
skierowane pod adresem środowiska JSW SA, 

robi mi się przykro. Robi mi się przykro, bo zostaliśmy 
zmuszeni do działania na własną rękę. Postawiono nas 
pod ścianą – albo struktura związkowa wyłącznie na 
poziomie spółki, albo fora ze dwora. Najgorsze jest to, 
że w naszej obronie nikt zdecydowanie nie stanął. Mało 
tego – dowiedziałem się, że zmiany w ZZG w Polsce 
są niemożliwe, bo są jakieś zobowiązania i jest jakiś 
program unijny, który trzeba realizować.  
Wiedziałem, że my mamy rację, ale nikt  
naszych racji nie chciał słuchać.”

Od czasu, gdy to pisałem, nic się nie zmieniło. Zawsze 
jest jakiś program, jakaś Bruksela, do której jedzie 

przewodniczący związku, i jakieś programy unijne. Szef 
związku nie ma czasu dla związkowców. Pies z nim 
tańcował. Teraz jesteśmy samodzielni. Współczuję 
kolegom z Pniówka, którzy zostali w ZZG w Polsce. 
Chodźcie z nami, koledzy. Po dwóch latach widzicie, że 
to my mieliśmy rację.  

państwo nie może być korporacją przemysłową 
nastawioną na zysk. państwo musi dbać o obywa-
teli, stwarzać im szanse na realizację ich ambicji 
życiowych i bacznie pilnować, aby żadna grupa 
społeczna nie została wyrzucona na margines.  nie 
wystarczy mieć najwyższe notowania wystawione 
przez agencje ratingowe, żeby uniknąć kłopotów. 
przykładem jest anglia. Okradzione i spalone sklepy, 
pięć osób zabitych, około tysiąca bandytów zatrzy-
manych przez policję i gigantyczne straty – to efekt 
walk i złodziejstwa w czasie kilku nocy w Londynie, 
a później w Liverpoolu, Manchesterze i Birmingham. 
Bardzo młodzi ludzie niszczyli i rabowali sklepy. pło-
nęły kwartały dzielnic. 

T ylko w Londynie w czasie zamieszek policja 
była wzywana ponad 20 tysięcy razy. Brakowa-
ło strażaków do gaszenia płonących budynków, 

a brytyjscy komentatorzy zaczęli mówić o wysłaniu 
wojska na ulice. Wielka Brytania to bardzo stabilna 
gospodarka i wysoki dochód narodowy. To kraj, 
w którym można liczyć na pomoc bliźniego i w pełni 
korzystać z dobrodziejstw demokracji. Dlaczego 
w takim razie doszło do tak gigantycznego wybuchu 
agresji i nienawiści? Moim zdaniem to zła diagnoza. 
Bogata Anglia zapomniała o dużej grupie swoich oby-
wateli. Zapomniała o dzieciach imigrantów, o dzie-
ciach bezrobotnych Anglików i o zepchniętych na 
margines życia społecznego. Społeczeństwo sądziło, 

że wystarczy gorszych Anglików i emigrantów ze-
pchnąć do złych dzielnic, a reszta będzie funkcjono-
wać spokojnie. Nie będzie funkcjonować spokojnie. 
Adam Rogalewski, pracownik OPZZ oddelegowany 
do pracy w brytyjskim związku zawodowym UNI-
SON, tak komentuje ostatnie wydarzenia w Anglii: 
„Skutki cięć budżetowych mają jeszcze poważniejsze 
skutki. Rząd bowiem zamknął większość lokalnych 
młodzieżowych domów kultury, w których nastolatki 
mogły spędzać czas po szkole czy w czasie wakacji. 
Zwolniono dużą liczbę pracowników socjalnych, któ-
rych celem była praca z młodzieżą i organizowanie 
jej czasu wolnego. Sprawia to, że młodzi ludzie nie 
mają już gdzie spędzać wolnego czasu poza domem 
i szkołą. A jeśli szkoła jest zamknięta (obecnie mamy 
okres wakacyjny), jedynym miejscem, gdzie mogą się 
zebrać, jest ulica. A jeśli ktoś rozpoczyna zamieszki, 
ci „wyrzuceni na ulicę” łatwo mogą się do niego 
dołączyć. Co ciekawe, jeszcze kilka miesięcy temu 
na stronie internetowej największej gazety w Wiel-
kiej Brytanii (takiego brytyjskiego odpowiednika 
Gazety Wyborczej), można było przeczytać wywiad 
z młodymi ludźmi z dzielnic obecnie objętych za-
mieszkami, którzy narzekali na zamykanie młodzie-
żowych domów kultury i brak zajęć poza szkołą. Na 
pytanie dziennikarza, co młodzi ludzie będą robić 
w przyszłości, jedna z osób odpowiedziała: pewnie 
będą jakieś zamieszki”. Były zamieszki. Były zakupy 
po londyńsku.

Prosto z Sejmu

Zakupy po londyńsku

Tadeusz 
MoTowidło
poseł RP

Na pytanie 
dziennikarza, 
co młodzi ludzie 
będą robić 
w przyszłości, 
jedna z osób 
odpowiedziała: 
pewnie będą 
jakieś zamieszki. 
Były zakupy po 
londyńsku.

nie cierpię agencji ratingowych, bo jeden ich komu-
nikat wystarczy, aby w krótkim czasie świat stracił na 
przykład bilion dolarów. Bilion dolarów to stos bank-
notów jednodolarowych, który ma wysokość 110 
tysięcy kilometrów. To jedna trzecia drogi z Ziemi na 
Księżyc. Kupa szmalu. Właściwie to stos szmalu.

Świat zaczął tracić tak gigantyczne pieniądze, 
kiedy agencja ratingowa S&P zmniejszyła wia-
rygodność kredytową USA. Doszło do tego, 

bo politycy USA długo nie mogli porozumieć się 
w sprawie oszczędności i zmian prawnych pozwa-
lających zwiększyć zadłużenie budżetu federalnego. 
Przekomarzanie się polityków kosztowało świat stos 
pieniędzy. Rynki finansowe oszalały. Kursy akcji 
na giełdach leciały w dół. Jeszcze większe szaleń-
stwo zaczęło się, kiedy puszczono plotkę o tym, że 
Francja także może mieć osłabioną wiarygodność 
kredytową. Nie pomagały oficjalne zapewnienia, 
że to tylko plotka. Straty świata liczone w setkach 
tysięcy kilometrów banknotów ułożonych jeden na 
drugim wprawiły w osłupienie. Zaczął się horror na 
giełdach. Ponoć poza propagandą nie było żadnych 
realnych powodów do takiej paniki. Może i nie było, 
ale strach jest często mało powiązany z realnością. 
W Europie straszą Włochy, Hiszpania, Portugalia 
i Grecja. Ich zadłużenie jest astronomiczne. Do 
tej pory specjaliści od finansów udawali, że nie ma 
powodów do dramatyzowania. Od kilkunastu dni 
uznają, że jest taki powód. Nie pomaga nawet to, że 
Grecy i pozostałe kraje zaczynają reformy. Niestety, 
na przykład Grecja zaczęła zbyt późno reformować 
swoje wydatki. 

Dotychczasowe podwyżki podatków, cięcia pen-
sji i masowe zwolnienia urzędników nie obniżyły 
znacząco deficytu finansów publicznych i nie zaha-
mowały przyrostu długu publicznego (sięgnął 142,8 
proc. PKB w 2010 r.). Teraz UE i MFW domagają się 

dalszych oszczędności, aż 28,3 mld euro do 2015 r. 
To około 12 proc. greckiego PKB.

W drugim kwartale bieżącego roku PKB Grecji 
spadł o 6,9 proc. wobec analogicznego okresu ubie-
głego roku. To i tak lepiej niż w pierwszym kwartale. 
Przez trzy miesiące tego roku grecka gospodarka 
skurczyła się o 8,1 proc. Ta gospodarka kona. 

Piszę o Grecji, bo doskonale pamiętam, jak 
w 2008 i 2009 roku opozycja domagała się zwięk-
szenia wydatków budżetowych po to, aby ożywić go-
spodarkę. Na szczęście rząd oparł się tym pomysłom. 
Zaczęto natomiast wdrażanie programu oszczędno-
ści. To właśnie dzięki tej decyzji Polska jest w dobrej 
kondycji. Teraz głównym motywem kampanii wybor-
czej, jaką zaczął PiS, stały się ceny benzyny. Jarosław 
Kaczyński uważa, że jak się zmniejszy akcyzę, to 
gospodarka wyłącznie zyska. Zapomina pan prezes 
PiS, że to właśnie wtedy, kiedy on był premierem, 
rząd podniósł akcyzę o 25 groszy na litrze benzyny. 
To był 2007 rok, świetna koniunktura i wtedy nie 
było żadnych przesłanek do takiej operacji. 

Teraz, na całym świecie, stawia się rządom tylko 
jedno zadanie – dbanie o finanse państwa, aby państwo 
było wypłacalne. W żadnym kraju nie ma poważnego 
polityka, który chciałby zmniejszać dochody budżetu. 
Jarosław Kaczyński chce to zrobić. Na ogień kłopotów 
finansowych chce wylać trochę benzyny. To już druga 
recepta PiS, która mogłaby nas doprowadzić do pozio-
mu Grecji. W czasach, gdy świat traci stos pieniędzy 
o wysokości ponad 100 tys. kilometrów, naprawdę nie 
możemy igrać z ogniem i bawić się benzyną. Może być 
wielki pożar. Świat walczy o otrzymanie wypłacalności, 
a Jarosław Kaczyński mówi, że trzeba rezygnować 
z dochodów. Gdyby był premierem, pewnie specjaliści 
od określania wypłacalności państwa od razu zrobiliby 
nam złą propagandę. Na szczęście nie jest i może pleść 
androny bezkarnie. Bez złych konsekwencji dla nas. 
I niech tak już zostanie.  

Kij w mrowisko

Lanie benzyny na ogień

Teraz, na całym 
świecie, stawia 
się rządom tylko 
jedno zadanie – 
dbanie o finanse 
państwa, aby 
państwo było 
wypłacalne.

henryk 
siedlaczek
poseł RP

Komentuje Zenon Dąbrowski

przewodniczący ZZG JSW SA Borynia
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9 sierpnia ewakuowano mieszkańców ka-
mienicy znajdującej się przy ulicy pocztowej 
6 w Bytomiu-Karbiu. Wykwaterowania miały 
miejsce już wcześniej (swoje domy opuściło 
jak dotąd kilkadziesiąt rodzin), należy się 
ich także spodziewać w najbliższej przyszło-
ści. przyczyną jest fatalny stan budynków, 
które w każdej chwili grożą zawaleniem, 
spowodowany przez szkody górnicze wyni-
kające z podziemnej eksploatacji złóż węgla 
prowadzonej przez KWK Bobrek-Centrum. 
Kontrola pracowników nadzoru górniczego 
wykazała jednak, że wydobycie odbywało 
się zgodnie z przepisami i trudno określić 
przyczyny zaistniałej sytuacji.

Pokarbowana dzielnica

O złym stanie znajdujących się w by-
tomskim Karbiu kamienic, które pochodzą 
z lat 1902–1940, mówiło się już od dłuższego 
czasu. Dopiero teraz problem stał się jednak 
naprawdę palący. W lipcu bieżącego roku na 
wniosek inspektora nadzoru budowlanego 
ewakuowano mieszkańców lokali przy uli-
cach Technicznej i Pocztowej. Z pewnością 
dojdzie do kolejnych wykwaterowań – stan 
budynków położonych przy dwóch wspo-
mnianych wyżej ulicach oraz sąsiadującej 
z nimi ulicy Falistej może się bowiem zmie-
niać nawet z dnia na dzień. Mieszkańcy mu-
szą być zatem przygotowani na konieczność 
błyskawicznej ewakuacji.

Od lat 50. pod powierzchnią Karbiu 
prowadzono wydobycie węgla, a także rud 
srebra i ołowiu. Obecnie teren jest eksplo-
atowany przez znajdującą się w pobliżu 
kopalnię Bobrek-Centrum – w rejonie By-
tomia zalega 12 milionów ton wartościo-
wego węgla. Kopalnia była w przeszłości 
poddawana kontrolom, jakim podlegają 
wszystkie zakłady wydobywcze – w 2008 
roku dyrektor Okręgowego Urzędu Górni-
czego w Gliwicach zatwierdził plan ruchu. 
Nic nie wskazywało na to, żeby mogło tu 
dojść do takiej skali zniszczeń wywołanych 
eksploatacją górniczą. 

Mieszkańcy dzielnicy są porusze-
ni zaistniałą sytuacją: – Wszyscy, którzy 
tu mieszkają, są tymi szkodami bardzo 

zaniepokojeni – mówi Feliks Wlaźlak, który 
mieszka w Karbiu. – Jak można było do 
tego dopuścić i nie zabezpieczyć terenu? 
Przecież ogromna część ludzi, którzy tu 
mieszkają, to byli lub obecni pracownicy 
kopalni – dodaje. Pan Feliks, który jest eme-
rytowanym pracownikiem KWK Bobrek, 
ma także swoje zdanie co do przyczyn po-
wstałych tu zniszczeń: – Będąc górnikiem, 
pracowałem w oddziale podsadzki płynnej. 
Nie było nigdzie żadnych pęknięć, żadnych 
szkód – kopalnia jest pięknie utrzymana, 
dobrze utrzymany jest kościół. Dlaczego? 
Bo wypełnialiśmy pustki poeksploatacyjne 
właśnie podsadzką hydrauliczną, którą póź-
niej zlikwidowano i rozpoczęto wydobycie 
na zawał. Stąd szkody, które tu widzimy – 
mówi z przekonaniem. 

komPania węglowa 
reaguje

Właścicielem odpowiedzialnej za szko-
dy kopalni Bobrek-Centrum jest Kompania 
Węglowa. Na konferencji prasowej, która 
odbyła się 9 sierpnia w Katowicach, prezes 
spółki Joanna Strzelec-Łobodzińska oraz 
wiceprezes Marek Uszko poinformowali, że 
KW zaproponuje właścicielom lokali w wy-
niszczonych kamienicach ich odkupienie po 
cenach sprzed powstania szkód, aby mogli 
poszukać dla siebie nowych mieszkań. Tak-
że mieszkańcy lokali, których właścicielem 
jest miasto, mogą liczyć na pomoc – spółka 
zamierza przekazać miastu około 100 miesz-
kań do szybkiego odremontowania na jej 
koszt, które mogłyby zająć wykwaterowane 
osoby. Do tego czasu ewakuowani mogą 
mieszkać w opłacanych przez KW lokalach 
zastępczych.

W ramach zadośćuczynienia Kompa-
nia Węglowa uruchomiła także system od-
szkodowań dla mieszkańców Karbiu. Każdy, 
kto miał tytuł prawny do lokalu w formie 
własności bądź najmu, może się zgłosić 
po pieniądze do kasy KWK Bobrek-Cen-
trum. Warunkiem otrzymania wypłaty jest 
wypełnienie oświadczenia, że dana osoba 
posiada prawo do mieszkania w którejś 
z uszkodzonych kamienic. Rodzina, która 
złoży takie oświadczenie, otrzyma z tytułu 

odszkodowania za wynikające z przepro-
wadzki niedogodności 2 tysiące złotych. 

nieznane Przyczyny

W piątek 12 sierpnia w siedzibie Wyż-
szego Urzędu Górniczego odbył się brie-
fing prasowy, w trakcie którego wiceprezes 
WUG Wojciech Magiera poinformował 
o wynikach kontroli przeprowadzonej 
wspólnie przez pracowników OUG i WUG 
w KWK Bobrek-Centrum. – Przeprowa-
dzona w ostatnich dniach kontrola nie 
wykazała nieprawidłowości w zakresie 
ochrony powierzchni związanych z pro-
wadzeniem ściany – oświadczył wiceprezes 
Magiera. Jak zaznaczył, nie sposób w tej 
chwili określić jednoznacznych przy-
czyn zaistniałego zjawiska, gdyż ściana 
prowadzona była zgodnie z parametrami 
określonymi w ruchu, których przestrze-
ganie zapobiega powstawaniu szkód na 
powierzchni. – W związku z powyższym 
dyrektor OUG nakaże przedsiębiorcy 

wykonanie ekspertyz, które będą miały 
na celu wyjaśnienie i doprecyzowanie 
czynników odpowiedzialnych za powsta-
łe zniszczenia. Na bazie tych ekspertyz 
sprawa zostanie skierowana do działającej 
przy prezesie WUG komisji, która zajmuje 
się ochroną powierzchni. Wówczas ko-
misja ustosunkuje się do tego materiału 
oraz zajmie stanowisko co do ewentualnej 
eksploatacji w tym rejonie w przyszłości – 
powiedział Wojciech Magiera. 

Odpowiedzialna za szkody w Karbiu 
ściana ma do wybiegu 20 metrów, co ozna-
cza jeszcze 10 dni prowadzenia na tym tere-
nie wydobycia. Wiceprezes WUG zaznaczył 
jednak, że skutki nagłego przerwania eks-
ploatacji mogą się okazać naprawdę groź-
ne: – Front ściany znajduje się obecnie pod 
węzłem komunikacyjnym. Zatrzymanie go 
w tym miejscu mogłoby wywołać o wiele 
większe negatywne efekty aniżeli doprowa-
dzenie tejże ściany do końca – powiedział.

Maciej Rzepecki

Szkody górnicze przyczyną ewakuacji części mieszkańców bytomskiej dzielnicy Karb

poszkodowani
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O złym stanie znajdujących się w bytomskim Karbiu kamienic, które pochodzą z lat 1902–1940, 
mówiło się już od dłuższego czasu. Dopiero teraz problem stał się jednak naprawdę palący. 

przed wejściem JsW sa na giełdę na łamach 
nowego Górnika kilka razy informowaliśmy 
o splicie akcji JsW sa. split oznacza podział 
akcji. podział nastąpił na początku czerwca. 
Jedna akcja przed splitem została podzielo-
na na 10 akcji. Ta operacja w żaden sposób 
nie krzywdzi osób, które obejmą darmo-
we akcje. Każda z tych osób dostanie 10 
razy więcej akcji. na przykład: osoba, której 
przysługiwało przed splitem 20 akcji, teraz 
dostanie ich 200. 

Stanowisko w tej sprawie zajął także 
zarząd JSW Sa. Oto najważniejsze informa-
cje zawarte w tym stanowisku: „W związku 
z pojawiającymi się artykułami prasowymi 

dotyczącymi możliwości podziału akcji JSW 
Sa, czyli tzw. splitu w stosunku 1 do 10, 
zarząd JSW Sa informuje, iż czynność ta 
została dokonana już przed debiutem gieł-
dowym spółki. 

Zmiana ta nastąpiła na podstawie po-
stanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach 
z dnia 2 czerwca 2011 r. w ramach zmiany 
statutu spółki. 

Podział akcji nie wpłynął w żadnym 
stopniu na zmianę wysokości kapitału za-
kładowego, który po tej zmianie składał 
się z 108.849.600 akcji o wartości nomi-
nalnej 5 zł każda (przed zmianą było to 
10.884.960 akcji o wartości nominalnej 50 
zł). Oznacza to, że na osoby uprawnione 

do akcji ustawowo przypada średnio 317 
akcji, a na osoby nieuprawnione – 190 akcji, 
a nie jak przed splitem – odpowiednio 31,7 
oraz 19 akcji.” 

jSw wchodzi w Skład 
indekSu wig20
akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej 

dołączyły do indeksu WiG20 skupiającego 
20 największych pod względem wartości 
rynkowej i najbardziej płynnych spółek no-
towanych na warszawskiej giełdzie. 

Decyzję o rewizji indeksu podjął Komi-
tet indeksów Giełdowych, a pierwsze noto-
wanie WiG20 z JSW w składzie nastąpi po 
16 września. 

W indeksie największych spółek no-
towanych na warszawskiej giełdzie JSW 
zastąpi CeZ. 

Wejście JSW do WiG20 oznacza dla nas 
nie tylko prestiż. To także bardzo ważna in-
formacja dla inwestorów. Świadczy o tym, że 
spełniliśmy pokładane w nas nadzieje i w re-
kordowym tempie, bo miesiąc od debiutu, 
podjęta została decyzja o wprowadzeniu 
akcji JSW w skład najważniejszego indeksu 
warszawskiej giełdy. To także potwierdzenie, 
że akcje JSW są płynne i mam nadzieję, że 
w przyszłości znajdzie to również odzwier-
ciedlenie w wartości obrotów – powiedział 
Jarosław Zagórowski, prezes zarządu Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej Sa. l 

Akcje JSW SA

Split już był



1 6 – 3 1  s i e r p n i 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

Zmiana zasad zwrotu 
przez ZUS nienależnie 
opłaconych składek

Z mianę zasad zwrotu przez ZUS nie-
należnie opłaconych składek wpro-
wadziła ustawa z 28 kwietnia 2011 r. 

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych oraz niektórych innych ustaw, 
która weszła w życie 20 lipca 2011 r.

Zgodnie z zapisami ustawy płatnicy 
składek, którzy nienależnie opłacili składki, 
mogą dochodzić zwrotu nadpłaty w ciągu 
10 lat od dnia otrzymania zawiadomienia 
o nadpłacie z ZUS. ZUS musi zawiado-
mić płatnika składek o kwocie nadpłaty, 
jeżeli jej wysokość jest większa niż 8,80 zł. 
Dotychczas płatnik składek mógł złożyć 
wniosek o zwrot nienależnie opłaconych 
składek, jeśli nadpłatę ustalił we własnym 
zakresie lub po stwierdzeniu faktu nadpłaty 
przez ZUS. Jednak ZUS zawiadamiał o nad-
płacie tylko wtedy, gdy stanowiła więcej niż 
5% najniższego wynagrodzenia, a płatnik 
mógł wnioskować o zwrot nie później niż 
w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomie-
nia. Wnioski o zwrot złożone po tym ter-
minie nie były uwzględniane, a powstała 

nadpłata składek mogła jedynie zostać 
zaliczona na poczet zaległych, bieżących 
lub przyszłych składek. Teraz ZUS będzie 
musiał zawiadomić płatnika składek o kwo-
cie nienależnie opłaconych składek, które 
mogą być zwrócone, chyba że ich kwota nie 
przekroczy wartości kosztów upomnienia 
w postępowaniu egzekucyjnym (tj. obecnie 
8,80 zł). Płatnik składek nie jest związany 
w tym przypadku żadnym terminem na 
złożenie wniosku o zwrot składek. Nadal 
też płatnik będzie mógł złożyć wniosek 
o zwrot nienależnie opłaconych składek 
po stwierdzeniu we własnym zakresie, że 
składki zostały nienależnie opłacone. Je-
śli nadpłata składek przekroczy 8,80 zł, 
płatnik może złożyć wniosek o zwrot nie-
przedawnionych składek w każdym czasie 
po otrzymaniu w tej sprawie zawiadomie-
nia ZUS. Granicą czasową w roszczeniu 
o zwrot nienależnie opłaconych składek jest 
ich przedawnienie. Nienależnie opłacone 
składki będą się przedawniać po upływie 
10 lat, licząc od dnia otrzymania zawiado-
mienia o nadpłacie z ZUS. Jeśli ZUS nie 
wyśle takiego zawiadomienia, przedaw-
nienie nastąpi po upływie 10 lat, licząc od 
dnia opłacenia składek.

Dodatkowe badania 
dla kierowców 
samochodów 
używanych  
do celów 
służbowych

Z  końcem czerwca br. weszły w życie 
przepisy rozporządzenia Ministra 
zdrowia zmieniające rozporządze-

nie w sprawie badań lekarskich kierowców 
i osób ubiegających się o uprawnienia do 
kierowania pojazdami z dnia 15 kwietnia 
2011 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 503).

Według nowych przepisów pracowni-
cy, a także zatrudnieni na podstawie umów 
cywilnoprawnych, którzy używają samo-
chodów do celów służbowych, będą musieli 
wykonywać dodatkowe badania, w tym ba-
dania okulistyczne.

Ponadto wszystkie osoby, do których 
zastosowanie ma nowe rozporządzenie, 
w tym także te, które kierują pojazdami 
w celach służbowych, będą musiały zostać 
poddane bardziej szczegółowym badaniom, 
jeśli chorują na cukrzycę lub padaczkę. 

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do 
kierowania pojazdami będzie wystąpienie 
napadu padaczkowego w ciągu ostatnich 
dwóch lat choroby.

Powyższa zmiana dotyczy wszystkich 
osób, które kierują pojazdami w ramach 
wykonywanych obowiązków służbowych, 
nawet jeśli robią to sporadycznie. Bez zna-
czenia jest to, czy samochód, z którego 
korzystają zatrudnieni, jest ich samocho-
dem prywatnym czy też stanowi własność 
pracodawcy.

O badaniach okulistycznych trzeba bę-
dzie pamiętać, dopiero ponownie kierując 
pracownika na badanie. Informacja o tym, 
że pracownik jest osobą kierującą samo-
chodem w celach służbowych, powinna 
znajdować się na skierowaniu na badania 
profilaktyczne.

Koszt dodatkowych badań obciążać 
będzie pracodawcę, a w przypadku osoby 
zatrudnionej na podstawie umów cywil-
noprawnych informacja o konieczności 
wykonania przez nią dodatkowych badań 
oraz o tym, kto ponosi koszt badań, po-
winna być uregulowana w zawartej umowie 
cywilnoprawnej.

 l

Zgodnie z prawem

Najnowsze zmiany przepisów

28 lipca odbyła się uroczystość otwarcia 
pMG strachocina, jednego z najnowocze-
śniejszych podziemnych magazynów gazu 
w złożu sczerpanym. Jako że podziemne 
magazynowanie gazu objęte jest nadzorem 
górniczym, w ceremonii wziął udział prezes 
Wyższego Urzędu Górniczego piotr Litwa. 

Podziemne magazyny gazu odgrywają 
kluczową rolę w zaopatrzeniu Unii Euro-
pejskiej w ten surowiec. Do ich najistot-
niejszych funkcji należy przede wszystkim 
zaliczyć zapewnianie handlowych zapasów 
gazu czy stabilizację jego cen – odbiór gazu 
z PMG przeciwdziała bowiem wzrostowi 
jego wartości rynkowej. Nie mniej istotne 
jest także bezpieczeństwo energetyczne, któ-
re gwarantują rezerwy strategiczne.

Na terenie Polski znajduje się obec-
nie osiem podziemnych magazynów gazu 
(dziewiąty powstaje w Kosakowie nieopodal 
Gdyni). Otwarty 28 lipca PMG Strachocina 
zlokalizowany jest na terenie gmin Sanok 
i Brzozów w województwie podkarpackim 
i jest najnowocześniejszym tego typu obiek-
tem w kraju – po czteroletniej rozbudowie 
przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazow-
nictwo SA jego pojemność zwiększyła się ze 
150 mln m3 do 330 mln m3. Wartość inwesty-
cji wyniosła 550 mln zł. Jej część w wysoko-
ści 53 mln zł pokryły środki unijne. 

Z troską o ochronę 
środowiska

Gaz ziemny jest źródłem energii naj-
bardziej przyjaznym dla środowiska. W po-
równaniu do pozostałych paliw pierwotnych 
– węgla i oleju opałowego – procesom jego 
spalania towarzyszy niska emisja zanie-
czyszczeń do atmosfery. Także wydobycie 

i przesyłanie gazu ziemnego przebiega 
w sposób bezpieczny dla otoczenia. Nie 
znaczy to oczywiście, że technologia pod-
ziemnego magazynowania gazu nie stwarza 
żadnego ryzyka ekologicznego. Na terenie 
magazynów prowadzi się jednak monitoring 
stanu środowiska, który ma na celu kontrolę 
poziomu skażenia gleby, wód i powietrza 
groźnymi zanieczyszczeniami oraz dotrzy-
manie standardów jakości. By zapobiec 
ewentualnemu skażeniu otoczenia, w trak-
cie budowy magazynu należy także położyć 
szczególny nacisk na zbadanie szczelno-
ści podziemnych struktur oraz uzbrojenie 
otworów magazynowych. Podczas otwar-
cia PMG Strachocina Piotr Litwa zapewnił 
jednak, że dołożono wszelkich starań, aby 
zapewnić bezpieczeństwo środowisku na-
turalnemu: – Miło było patrzeć na finalny 
efekt inwestycji Strachocina – powiedział 
prezes WUG. – Rozbudowa był kontrolo-
wana przez naszych inspektorów dwunasto-
krotnie, możemy zatem poświadczyć, że była 
prowadzona sprawnie i z troską o ochronę 
środowiska – podkreślił. 

BeZpiecZeństwo 
energetycZne

Inwestycja Strachocina oraz plany 
PGNiG co do rozbudowy kolejnych pod-
ziemnych magazynów gazu mają niezwykle 
istotne znaczenie pod względem zapewnie-
nia Polsce bezpieczeństwa energetycznego 
– zmagazynowany pod ziemią gaz stanowi 
bowiem rezerwy strategiczne, które po-
zwalają skutecznie reagować na wszelkiego 
rodzaju zakłócenia w regularnych dosta-
wach paliwa oraz pokrywać niedobory 
w zapotrzebowaniu na energię w okre-
sie zimowym, wpływając tym samym na 

niezależność energetyczną państwa. W do-
tychczasowych magazynach, które znajdują 
się na terenie Polski, można zgromadzić 
60-dniowe zapasy gazu, jednakże UE zale-
ca, by rezerwy te wystarczyły na 90-dniowe 
zaspokojenie potrzeb energetycznych kraju. 
Zwiększenie zapasów gazu będzie możliwe 
dzięki budowie wspomnianego już PMG 
Kosakowo oraz planowanej przez PGNiG 
rozbudowie magazynów w Wierzchowicach 
i Mogilnie.

Powstanie nowych podziemnych ma-
gazynów gazu oraz rozbudowa istniejących 
obiektów tego typu stanowi zatem istotny 
krok na drodze do niezależności energe-
tycznej Polski. Na zmiany, jakie następują 

na rynku magazynowania, zwraca także 
uwagę Jolanta Talarczyk, rzecznik praso-
wy Wyższego Urzędu Górniczego: – Nowe 
zapisy unijne zezwalają na magazynowanie 
gazu poza krajem, zaznaczają jednak, że jest 
to możliwe tylko w wypadku, kiedy pali-
wo może być dostarczone do danego kraju 
w ciągu 40 dni. Trzeba jednak pamiętać, 
że wiąże się to z koniecznością poniesienia 
pewnych kosztów. Nowe inwestycje oraz 
rozbudowa przez PGNiG podziemnych 
magazynów na terenie kraju sprawią, że 
korzystanie z własnych rezerw będzie bar-
dziej opłacalne niż magazynowanie gazu 
w Niemczech czy w Czechach. 

Maciej Rzepecki

Nadzór WUG nad podziemnym magazynowaniem gazu

pMg – ekologia i bezpieczeństwo
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Podziemne magazyny gazu odgrywają kluczową rolę w zaopatrzeniu Unii Europejskiej w ten surowiec. 
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po latach kontestowania węgla brunatnego 
wydaje się, że etap ten mamy już za sobą. 
sygnałem zmieniającej się sytuacji są dane 
Głównego Urzędu statystycznego za pierw-
sze półrocze 2011 roku, które informują, że 
wydobycie węgla brunatnego zwiększyło 
się o 8,2 proc., a wszystkie kopalnie odno-
towały wzrost wydobycia. Jeżeli tendencja 
ta się utrzyma, to być może na koniec roku 
wyniesie ono ok. 60 milionów ton. Fakty te 
wynikają z coraz większego zainteresowa-
nia, jakim cieszy się w przemyśle najtańszy 
prąd elektryczny wytwarzany w elektrow-
niach opalanych tym węglem. przyczyną 
są również obecne trudności finansowe 
na rynkach europejskim i światowym oraz 
wzrost cen wszystkich surowców. 

Powrót do lamPy 
naftowej

To, że sytuacja polskiej energetyki jest 
ciężka, nie stanowi tajemnicy. ministerstwo 
Gospodarki zapowiedziało, że od 2016 roku 
nastąpią braki w zaopatrzeniu krajowego 
rynku w energię elektryczną. receptą na 
tę sytuację ma być import energii z litwy, 
Ukrainy, Białorusi i rosji. Należy jednak pa-
miętać, że będzie to energia  znacznie droż-
sza. równolegle do tego narasta w Polsce 
sprzeciw wobec pakietu klimatycznego Ue, 
którego wejście w życie może spowodować, 
że elektrownie opalane węglem kamiennym 
i brunatnym staną się nieopłacalne. Sprze-
ciw narasta przede wszystkim w polskim 
społeczeństwie, ale jest też coraz częściej 
artykułowany przez rząd. Sytuacja ta po-
woduje, że aktywne do niedawna protesty 

przeciwko rozwijaniu branży węgla brunat-
nego są coraz bardziej izolowane, bowiem 
zapalczywi ekolodzy działają, nie licząc się 
z realiami. Przecież jeśli będziemy ograni-
czać wytwarzanie energii elektrycznej na 
bazie paliw kopalnych, to wkrótce będziemy 
zmuszeni wrócić do lampy naftowej, a może 
nawet do łuczywa, a chyba nikt nie ma na 
to ochoty. 

ZmierZch ekologów

„Dowództwo” radykalnego sprzeciwu 
wobec eksploatacji węgla brunatnego znaj-
duje się w legnicy. Jego sztab nosi nazwę 
„STOP Odkrywce”. Ten „STOP” ma cha-
rakter uniwersalny i stanowi sprzeciw dla 
wszelkich odkrywek i eksploatacji złóż tą 
metodą. Ostatnio jest jednak jakby ciszej 
o tym proteście. Dzieje się tak, mimo że 
delegaci tej organizacji ślą listy i składają 
wizyty w Brukseli, gdzie są grzecznie przyj-
mowani i wysłuchiwani, a ich postulaty 
znajdują pełne zrozumienie i otrzymują 
obietnice aktywnego poparcia. Na szczę-
ście na tym się kończy. miejscowi politycy 
wszystkich opcji jednomyślnie podzielają 
poglądy tej organizacji, czemu akurat nie 
ma się co dziwić, gdyż każdy z nich liczy na 
głosy w nadchodzących wyborach. Ostatni-
mi czasy wspomniana organizacja domaga 
się  zaprzestania jakiegokolwiek planowania 
i rozpatrywania projektów eksploatacji tu-
tejszego złoża. Proponuje też ustawodawcy, 
aby zrzekł się prawa do ochrony wszelkiego 
rodzaju złóż na terenie całego kraju. Bezsku-
tecznie. Tego typu zakaz nie istnieje w żad-
nym z cywilizowanych państw. Coraz więcej 
ludzi zdaje więc sobie sprawę, że legnickiego 

złoża węgla brunatnego nie uda się przenieść 
na inny teren lub zlikwidować. Tymczasem 
rząd, mając na uwadze możliwość odkrycia 
złóż gazu łupkowego, zaczyna rezygnować 
ze sporu z ekologami, co jest dla wszystkich 
przeciwników węgla brunatnego wielce fru-
strujące. Oto tyle wysiłku idzie na marne, 
a zapowiadane przez nich zwycięstwo nad 
górnictwem odkrywkowym przestaje kogo-
kolwiek  interesować. 

akcje ekologów 
idą w dół

Drugim obszarem „bitwy” o węgiel 
brunatny są gminy krobia i miejska Gór-
ka w rejonie konina. Także tutaj ekolodzy 
starali się nie dopuścić do badań i poszuki-
wań tego surowca. eksploatowane zasoby 
okręgu górniczego Pątnów – adamów – 
konin (Pak) są na wyczerpaniu. Firma Pak 
Górnictwo sp. z o.o. podjęła się poszukiwań 
nowych złóż, na co wpłynęły skargi i wnioski 
ekologów, aby nie dopuścić do planowa-
nych wierceń. Nie życzą oni sobie żadnych 
odkryć, żadnych poszukiwań, żadnych ba-
dań. Tymczasem burmistrzowie tych gmin, 
mimo że w wielu punktach podzielają opinie 
ekologów, wyrazili na to zgodę. miejscowi 
ekolodzy są oburzeni. „To jawna zdrada” – 
wołają. Firmom górniczym zarzucają m.in. 
„nieetyczne postępowanie”, gdyż organizu-
ją one w miejscowych szkołach konkursy 
na temat wiedzy o korzyściach, jakie pły-
ną z węgla brunatnego. Uważają, że jest to 
skandal i próba rozbicia ich środowiska. 
Warto jednak wspomnieć, że kiedy ekolodzy 
organizują podobne akcje w szkołach, to 
wszystko jest w jak najlepszym porządku. 

Uzyskane zezwolenia na badania, które mają 
na celu poszukiwanie złóż węgla brunatnego, 
świadczą o tym, że akcje ekologów idą w dół. 
ludzie coraz wyraźniej widzą, że z samej 
ekologii się nie wyżyje i że trzeba korzystać 
z bogactw naturalnych.

BeZ emocji

Nie da się ukryć, że górnictwo węgla 
brunatnego wyrządziło w czasach Prl wiele 
szkód środowisku. Teraz jest to już jednak 
całkiem inna branża, czego nie chcą do-
strzec jej przeciwnicy. Oto w rejonie złoża 
węgla brunatnego Złoczew w województwie 
łódzkim istnieje masowe poparcie miejsco-
wej ludności dla podjęcia jego eksploatacji 
odkrywkowej. Wyważone stanowisko pre-
zentują też gminy Brody i Gubin nad Nysą 
Łużycką, które prowadzą otwarty dialog na 
temat zagospodarowania tutejszych złóż 
węgla brunatnego. Nie słychać o żadnych 
protestach w rejonie kWB Bełchatów, gdzie 
niedawno rozpoczęto budowę odkrywki 
Szczerców. Zupełnie odwrotnie niż w le-
gnicy – wszyscy są „za”. mieszkańcy nie 
płacą za wodę, za opiekę stomatologiczną 
i za przedszkola, drogi są wyremontowane 
i przestronne, a wyjazdy dzieci na kolonie 
są dofinansowywane – wszystko to z po-
datków od wydobycia węgla brunatnego. 
Czasy ekologicznych emocji mijają zatem 
bezpowrotnie i nadchodzi epoka rachunków 
ekonomicznych, środowiskowych, kulturo-
wych i wszelkich innych, które mają decy-
dować o tym, czy określone odkrywki węgla 
brunatnego będą opłacalne w skali lokalnej, 
regionalnej i krajowej.

AdAm mAksymowicz

Bez emocji o węglu brunatnym

Zwycięża rozsądek
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liderzy związków skupionych
w Federacji związków zawodowych
górników jsw sa

Federacja ZZG JSW SA istnieje od 
października 2009 roku. Związki skupione 
w niej zaczęły działalność jakieś dwa, trzy 
miesiące wcześniej. Powstaliśmy, aby obro-
nić zakładowe organizacje związkowe. Za-
rząd JSW SA chciał je zlikwidować. Okazało 
się, że zarządowi pomagał Andrzej Chwiluk, 
przewodniczący ZZG w Polsce. Pomagał, 
bo był bierny. Nie bronił nas. Prosiliśmy 
o zmiany w statucie ZZG w Polsce, dzięki 
którym moglibyśmy pozostać w organizacji. 
Chwiluk zapewniał, że zmiany nastąpią na 
zjeździe. Nie nastąpiły. Chwiluk wolał stracić 
około 5000 górników tylko po to, aby mieć 
spokój. Przez lata byliśmy blokowani. Nikt 
z JSW SA nie był w ścisłym kierownictwie 
ZZG w Polsce. Szczytem bezczelności było 
zaś lansowanie koncepcji włączenia JSW 
SA do wielkiej grupy węglowej, w której 
byłby także Katowicki Holding Węglowy 
i Kompania Węglowa. Federacja Związków 
Zawodowych JSW SA była jedyną orga-
nizacją związkową, która sprzeciwiła się 
temu. Wygraliśmy bitwę o istnienie naszej 
firmy. Po dwóch latach działalności to wielki 
sukces. 

Zginąć albo żyć

Zarząd JSW SA pod koniec 2008 r. 
poinformował organizacje związkowe, że 
spółka jest jedynym pracodawcą i dlatego 
organizacje związkowe mają być na pozio-
mie spółki, a nie na poziomie kopalń. To 
oznaczało zagładę organizacji zakładowych 
ZZG w Polsce. Zaczęliśmy szukać rozwią-
zań, które spełnią wymogi stawiane przez 
pracodawcę. Wszystkie organizacje związ-
kowe rozpoczęły działania, aby dostosować 
się do zaistniałej sytuacji. Na początku 2009 
roku jastrzębskie środowisko ZZG w Polsce 
sygnalizowało Radzie Krajowej ZZG w Pol-
sce problemy organizacyjne i zaprosiło na 
rozmowy kierownictwo rady krajowej ZZG 
na czele z przewodniczącym Andrzejem 
Chwilukiem. Mieliśmy ustalić, co zrobić, 
aby uchronić organizacje zakładowe. Po 
czterech turach rozmów, które odbyły się 
w poszczególnych kopalniach, zarządy or-
ganizacji kopalni Zofiówka, Borynia, JAS-
MOS, Krupiński, Budryk i ZLM podjęły 
decyzje, że będą rejestrować organizacje 
w tych kopalniach, po to by spełnić wymogi 
stawiane przez ustawę o związkach zawo-
dowych. Żaden z wymienionych zarządów 
nie krył przed Radą Krajową tych działań. 
Po przeprowadzeniu wszystkich procedur 
sąd rejestrowy w czerwcu i lipcu 2009 r. 
zarejestrował organizacje we wszystkich 

kopalniach poza Pniówkiem, który pozo-
stał w starych strukturach po namowach 
Rady Krajowej. Poza działaniami prawnymi 
organizowaliśmy akcję informacyjną o ce-
lowości tych zmian skierowaną do wszyst-
kich członków. W październiku odbyły się 
nadzwyczajne zebrania delegatów Związ-
ku Zawodowego Górników w Polsce, na 
których delegaci jednogłośnie postano-
wili rozwiązać organizacje. Trzeba jasno 
podkreślić, że statut ZZG w Polsce daje 
organizacjom podstawowym możliwość 
podejmowania decyzji w tych sprawach. 
Później miały miejsce Walne Zebrania De-
legatów Związków Zawodowych Górników 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej z nazwami 
wymienionych kopalń oraz ZLM. Wybrano 
władze związków i postanowiono przejąć 
prawa i obowiązki po rozwiązanych związ-
kach. W tym czasie wszyscy członkowie 
wystąpili z ZZG w Polsce i wstąpili do no-
wych struktur, wypisując deklaracje. Tak 
więc ZZG w Polsce przestał istnieć rów-
nież z powodu braku członków. Wszystkie 
związki kopalniane i Federacja Związków 
Zawodowych Górników JSW SA zostały 
zarejestrowane przez sąd.

Prężnie dZiałamy

Kiedy podejmowaliśmy decyzję o prze-
kształceniu, było nas około 4,4 tysiąca w ca-
łej JSW SA. Teraz mamy około 4,7 tysiąca 
członków w związkach skupionych w FZZG 
JSW SA. Mimo dużych odejść na emerytury, 
przybywa nas. Na przykład w kopalni Zo-
fiówka w ciągu minionych dwóch lat przy-
było około 300 członków. Teraz ZZG JSW 
SA Zofiówka skupia 1350 górników. 

To nas cieszy. Smuci nas zaś fakt, że 
w bratniej centrali, w ZZG w Polsce, w tym 
samym czasie ubyło 14 tysięcy osób. To nie 
pomyłka. To są publikowane informacje 
z OPZZ, z ogólnopolskiej centrali związ-
kowej, do której należą wszystkie związki 
skupione w Federacji Związków Zawo-
dowych JSW SA i organizacje skupione 
w ZZG w Polsce. W najnowszych danych 
przesłanych do OPZZ władze ZZG w Pol-
sce wykazują, że mają 8 tys. członków. Żal 
serce ściska, kiedy czyta się takie statystyki. 
Ktoś powie, że przecież my odeszliśmy, to 
logiczne, że ZZG w Polsce ma mniej człon-
ków. Otóż logiczne byłoby, gdyby było mniej 
o niespełna 5 tysięcy. Dlaczego jest mniej 
o 14 tysięcy? Kto tak przestraszył członków, 
że wystąpili ze związku? Nas przestraszył 
przewodniczący Chwiluk. Przestraszył nas 
swoją indolencją, nienawiścią do górników 
JSW SA i brakiem zainteresowania spra-
wami krajowymi. Przestraszył nas tym, że 
zasiadał w fotelu wiceprzewodniczącego 
EMCF (europejskiej organizacji związkowej) 

i mimo naszych próśb nie interweniował na 
szczeblu Unii Europejskiej w naszej obro-
nie. Przestraszył nas tym, że powiedział, iż 
związki na szczeblu Unii Europejskiej nie 
zajmują się takimi błahostkami. Siedział 
tam między innymi dzięki naszym skład-
kom, ale nie miał dla nas głowy i czasu! Czy 
to możliwe, że przestraszył kolejnych 10 
tysięcy osób? Poddajemy to pod rozwagę 
naszych przyjaciół z Rady Krajowej ZZG 
w Polsce. To, że mamy tam przyjaciół, jest 
pewne, bo wciąż spotykamy się z ich strony 
z wyrazami sympatii. Wierzę, że nadejdzie 
taki dzień, kiedy znów będziemy razem pra-
cować. Naszą współpracę przerwała jedna 
osoba – przewodniczący Rady Krajowej 
ZZG w Polsce. Jednak wciąż współpracu-
jemy w ramach OPZZ. I mamy nadzieję, że 
dzięki przewodniczącemu centrali Jankowi 
Guzowi wszystko wróci do normy. 

roZmawiajmy

Możliwe, że ZZG w Polsce przeżywa 
kłopoty finansowe. To naturalne, kiedy 
w błyskawicznym tempie traci się 14 tys. 
członków. To grubo ponad połowa. Współ-
czując kolegom, Związek Zawodowy Gór-
ników JSW SA Zofiówka poinformował 
pismem we wrześniu ubiegłego roku, że 
jest gotów usiąść i rozliczyć się zgodnie 
z bilansem zamknięcia działalności ZZG 
w Polsce na koniec października 2009r. 
Tutaj nie ma nic do ukrycia. Trzeba po 
prostu usiąść i rzetelnie o tych sprawach 
rozmawiać. Pomijamy fakt, że to jednostki 
podstawowe utrzymywały i nadal utrzymu-
ją centralę poprzez odprowadzanie coraz 
większych składek i nigdy żadnego wkładu 
centrala nie wniosła do organizacji kopal-
nianych.  l

Jesteśmy silni, bo zostaliśmy w kopalniach.

Gdybyśmy byli bezczynni, zarząd rozwaliłby nasze dawne 
struktury i zostalibyśmy zepchnięci na margines. My 

postanowiliśmy działać. Ponieważ działamy, wygraliśmy bitwę 
o istnienie naszej firmy. Tylko my sprzeciwiliśmy się powołaniu 
ogólnopolskiej spółki węglowej, którą miała utrzymywać JSW 
SA. Powiedzieliśmy „nie” wszystkim, którzy wyciągali ręce po 
pieniądze górników z jastrzębskich kopalń. Po dwóch latach 

istnienia możemy powiedzieć, że warto było powołać do życia 
górnicze związki zawodowe z siedzibami w kopalniach JSW SA 
i stworzyć Federację Związków Zawodowych Górników JSW 

SA. Udowodniliśmy, że tylko silne organizacje zakładowe mogą 
walczyć o dobro pracowników i całej firmy. Przed wejściem 

JSW SA na giełdę pokazaliśmy, że potrafimy walczyć o interesy 
pracowników. Byliśmy wszędzie tam, gdzie negocjowano 

warunki, jakie muszą być spełnione przed debiutem. Twardo 
broniliśmy naszych racji.

Sami obroniliśmy
   naszą firmę

Liczba na temat 

8 tys. 
członków

zrzesza zzg w poLsce

taka informacja została przekazana przez Radę 
Krajową ZZG w Polsce do OPZZ, ogólnopolskiej 
centrali związkowej do której należy ZZGwP. To 
oznacza, że w ciagu niespełna 3 lat ze związku 
odeszło około 14 tys. osób.  

Liderzy związków skupionych w Federacji Związków Zawodowych Górników JSW SA. Od lewej stoją: Zenon Dąbrowski, 
Tadeusz Motowidło,  Henryk Lichodziejewski, Paweł Kołodziej, Henryk Markiton, Andrzej Kulig

Liderzy związkowi z JSW 
SA działali oficjalnie. Wie-
le godzin poświecili na 
dyskusję między innymi 
z przewodniczącym OPZZ. 
Na łamach „Górnika” w nr 
4 z 2010 roku ukazała się 
rozmowa z Janem Gu-
zem, przewodniczącym OPZZ także na temat  
sytuacji w JSW SA. Przypominamy fragmenty 
tej rozmowy. 

górnik: w jastrzębskiej spółce węglowej 
doszło do zmian organizacyjnych firmy. 
spółka stała się jedynym pracodawcą. 
Tamtejsze struktury zzg w polsce miały 
do wyboru: zrezygnować z organizacji 
kopalnianych, albo tak się przeorganizo-
wać, żeby zachować struktury kopalnia-
ne. związkowcy wybrali drugą opcję. co 
pan sądzi o tej sytuacji?

Publiczna dyskusja 
o problemach 

w JSW SA
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Sami obroniliśmy
   naszą firmę

Liderzy związków skupionych w Federacji Związków Zawodowych Górników JSW SA. Od lewej stoją: Zenon Dąbrowski, 
Tadeusz Motowidło,  Henryk Lichodziejewski, Paweł Kołodziej, Henryk Markiton, Andrzej Kulig
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Felieton z dystansem

Błogosławiony stan 
Knopika
R yszard Knopik, obecnie emeryt z kopalni Zofiówka, w dniu 19 października 2009 rozwiązał 

Związek Zawodowy Górników w Polsce KWK Zofiówka. Zrobił to wspólnie z kolegami 
związkowcami, ponieważ ta organizacja połączyła się ze Związkiem Zawodowym Górników JSW 
SA Zofiówka. Teraz Knopik przedstawia się jako tymczasowy przewodniczący organizacji, którą 
rozwiązał dwa lata temu.  – Czy to objaw chorobowy? – zapytał mnie górnik z Zofiówki. – Nie, to 
charakterystyczny objaw błogosławionego stanu niepamięci– odpowiedziałem.  

N a stan błogosławiony trzeba sobie zasłużyć. To dar boski i nam, maluczkim, zostają tylko 
zazdrość i żarliwe błagania, aby dostąpić podobnej łaski. A łaska to niebywała, bo dzięki 

błogosławionemu stanowi niepamięci można żyć we własnym świecie, znacznie lepszym 
od świata rzeczywistego. Stan niepamięci jest stanem, który na przykład pozwala kierować 
organizacją, którą się rozwiązało. To musi być odlot, jakiego nie można mieć po spaleniu 
najlepszego zioła i wciągnięciu najlepszego proszku. 

O d razu chcę powiedzieć, że to nieprawda, jakoby Knopik był najarany. Nikt nigdy nie 
widział najaranego Knopika. Nie był najarany także w dniu 19 października 2009, kiedy 

rozwiązał Związek Zawodowy Górników w Polsce KWK Zofiówka. Podpis na liście obecności 
nadzwyczajnego zjazdu ZZG w Polsce w KWK Zofiówka zwołanego w tej sprawie,  świadczy o tym, 
że Knopik był wtedy jednym z delegatów na Nadzwyczajne Zebranie Delegatów ZZG w Polsce 
KWK Zofiówka. Knopik podpisał się w rubryce między Januszem Kłoskiem a Heleną Badowską. Nie 
zajął pola na podpis Wiesława Latocha. Gdyby był najarany, skorzystałby z nieobecności Latocha 
i podpisałby się koślawo, zamaszyście i niechlujnie. Podpisał się dostojnie. Był w gronie delegatów, 
którzy jednogłośnie postanowili sprzeciwić się zarządowi JSW SA i doprowadzić do zmian, 
które pozwolą funkcjonować związkowi w kopalni.  Zarząd chciał radykalnie ograniczyć rolę 
kopalnianych organizacji związkowych. Liderzy ZZG w Polsce z JSW SA szukali pomocy w Radzie 
Krajowej związku.

N a jednym ze spotkań usłyszeli od przewodniczącego Rady Krajowej ZZGwP, że on woli 
kierować związkiem bez górników z jastrzębskich kopalń niż z nimi. Między innymi 

dlatego obecny emeryt Knopik pół roku wcześniej zanim poparł rozwiązanie ZZGwP KWK 
Zofiówka, podpisał się 20 kwietnia 2009 pod uchwałą Zarządu ZZG w Polsce KWK Zofiówka, 
która zobowiązuje ścisłe kierownictwo organizacji kopalnianej do działań organizacyjnych, 
zapewniających kontynuowanie działalności w kopalni. Dwa podpisy dla Knopika to za mało, aby 
pamiętał, że był w grupie odważnych ludzi, którzy walczyli z zarządem i z przewodniczącym Rady 
Krajowej o istnienie kopalnianej organizacji związkowej. Teraz emeryt Knopik oświadcza, że „ZZG 
w Polsce wciąż istnieje (…). Był uśpiony tylko chwilowo, ale już rozpoczęła się jego reaktywacja 
w spółce”. Knopik przedstawia się jako tymczasowy przewodniczący ZZG w Polsce w KWK Borynia-
Zofiówka, ruch Zofiówka. Opowiada publicznie, że wielu górników nie rozróżnia związków. Obraża 
w ten sposób ludzi ciężkiej pracy. Jakim prawem ma czelność przypinać górnikom z Zofiówki łatkę 
przygłupów? Dlaczego to robi publicznie? Skąd u niego tyle nienawiści do górniczego stanu?  

K nopik zaszył się w siedzibie związku Kontra i stamtąd kieruje organizacją, którą sam 
rozwiązał. Rozumowanie Knopika jest jasne. Skoro górnicy nie rozróżniają związków, to 

nie ma większego znaczenia, w czyjej siedzibie siedzi. Także mało kto połapie się, że emeryt 
przygotowujący się do 60. urodzin szuka członków do organizacji, którą sam rozwiązał. Pewnie nikt 
nie połapie się, że sam Knopik już nie pamięta, co robił dwa lata temu, pod czym się podpisywał, za 
czym głosował i dlaczego to robił. Knopik osiągnął błogosławiony stan niepamięci. Proszę, aby nikt 
nie pokazywał mu tego tekstu. Nie wolno wyrywać człowieka ze stanu błogosławionego. Niech 
siedzi w pokoju Kontry i niech kieruje tym, co rozwiązał. 

Sławomir StarzyńSki  

Komentarz

W ruchu 
branżowym siła

mijają dwa lata od 
czasu, gdy w kopalniach 
JSw Sa powołaliśmy 
związki, z których każ-
dy ma w nazwie nazwę 
swojej kopalni. Zrobili-
śmy tak, bo nie znaleź-
liśmy pomocy w radzie 
Krajowej ZZG w Polsce. Pomoc była nam 
potrzebna, bo JSw Sa stała się jedynym 
pracodawcą i zgodnie z prawem mogliśmy 
mieć organizacje tylko na poziomie spółki. 
musielibyśmy opuścić kopalnie. Bez ko-
palni nie ma górniczych związków. wiem 
to, bo moje zaangażowanie w branżowy 
ruch związkowy sięga lat osiemdziesiątych. 
Pamiętam jak byliśmy gnojeni i wiem, jak 
bronić się przed gnojeniem. Zawsze anga-
żowałem się w działalność związkową na 
poziomie górniczym. Działałem i tworzy-
łem związki górnicze.  robili to też koledzy, 
którzy zdecydowali się na ten krok. Nie 
pogniewaliśmy się na ZZG w Polsce. Nie 
mieliśmy wyjścia, bo bardzo wąska gru-
pa osób z ZZG w Polsce odrzuciła nas. To 
najwyżej dwa nazwiska. Przykro, że tylko 
tyle wystarczyło, aby rozbić naszą jedność. 
Dobrze, że pozostały silne więzi z innymi 
kolegami. Dobrze, że możemy współpra-
cować w ramach OPZZ. Branżowy ruch 
związkowy gwarantuje pracownikom sku-
teczną obronę ich interesów. Nie będzie 
silnych związków branżowych bez silnych 
organizacji zakładowych. Nasza siła opiera 
się na bezpośrednim i ciągłym kontakcie 
z pracownikami. Dzięki bezpośrednim kon-
taktom możemy skutecznie realizować ideę 
samopomocy. Dzięki powołaniu samodziel-
nych związków w każdej kopalni i skupieniu 
ich w Federacji Związków Zawodowych 
Górników JSw Sa mamy także wpływ na 
to, co dzieje się w naszej spółce. Nie mogę 
pogodzić się z tym, że przez ponad rok ZZG 
w Polsce nie znalazł w sobie siły, na taką 
zmianę statutu, aby umożliwić nam działa-
nie pod flagą tej organizacji. Prosiliśmy o to, 
żądaliśmy tego, błagaliśmy o to. Od długiego 
czasu proponujemy kolegom z ZZG w Pol-
sce, aby siąść przy wspólnym stole, ustalić 
zasady współpracy, ustalić sposób rozli-
czenia się z dotychczasowej działalności 
i przyjąć wspólne stanowisko. Jeżeli jakieś 
nazwisko, albo najwyżej dwa nazwiska to 
blokują, apeluję – omińcie je i siadajmy. 

tadeuSz motowidło

Jan Guz: Powstanie Federacji Związków 
Zawodowych Górników JSw Sa jest faktem. 
(...) To co stało się w JSw Sa to dostosowa-
nie struktury związkowej do zmieniających 
się realiów gospodarczych. Najważniejsze, że 
ludzie w Jastrzębskiej Spółce zorganizowali 
się, nie zostali sami.

powie pan pawłowi kołodziejowi, prze- X
wodniczącemu Federacji Związków Za-
wodowych górników JSw SA, że rozbił 
ZZg w polsce?

– Nigdy tego nie powiedziałem. O ile 
dobrze pamiętam, to sam Paweł Kołodziej 
na łamach „Górnika” twierdził, że nie było 
jego celem rozbijanie Związku Zawodowego 
Górników w Polsce, ale szukanie nowych 
form organizowania się (...).

wierzę, że dojdzie także do ścisłej 
współpracy między ZZG w Polsce a Fede-
racją. Zresztą koledzy z Jastrzębia dekla-
rują taką wolę. To dla mnie ważna i cenna 
deklaracja. Natomiast związek powinien 
być jak najbliżej ludzi. Taki wniosek wy-
nika z naszych doświadczeń. Związki za-
wodowe powinny elastycznie dostosowy-
wać się do zmieniających się warunków. 
Działacze z JSw Sa podjęli się trudnych 
wyzwań(...).
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Leon Greszla to bez wątpienia człowiek nie-
zwykły. Jego aktywność pozazawodowa, 
która obejmuje szeroko rozumianą działal-
ność sportową oraz społeczną, może budzić 
tylko podziw i szacunek oraz skłaniać do py-
tań o źródło, z którego czerpie tyle niespo-
żytej energii. On sam mówi jednak o sobie 
z zadziwiającą skromnością: – Jestem zwy-
kłym, szarym człowiekiem. Cokolwiek robię, 
robię to zawsze z potrzeby serca. 

Leon Greszla pracuje w KWK Chwało-
wice w oddziale WPP-2, którego działalność 
polega na gaszeniu pożarów gazami inert-
nymi oraz zapełnianiu pustek i zrobów po 
wybranych ścianach mieszaniną popiołu 
i wody. Pan Leon ze swadą opowiada o swo-
jej pracy. Podkreśla przy tym, z jak dużą 
odpowiedzialnością się ona wiąże – każdy 
drobny błąd może mieć bowiem katastro-
falne skutki. 

Z wykształcenia Leon Greszla jest che-
mikiem, absolwentem technikum chemicz-
nego w Kędzierzynie-Koźlu. Po zakończeniu 
edukacji wrócił na Śląsk, skąd pochodzi, 
i zatrudnił się w firmie, która świadczyła 
usługi serwisowe dla kopalń. Po pewnym 
czasie sam podjął pracę w górnictwie – za-
nim jednak trafił do Chwałowic, był przez 
8 lat kierownikiem oddziału w nieistniejącej 
już kopalni Rymer. Jak podkreśla, obok pracy 
zawodowej zasadniczą rolę w jego życiu 
odgrywał od zawsze sport.

Sportowa duSza

– W młodości uprawiałem judo. Później 
oczywiście zarzuciłem treningi. Kiedy jednak 
mój młodszy syn miał 6 lat, zaczął uczęsz-
czać na zajęcia ze wschodnich sztuk walki. 
Ktoś musiał odbierać go z treningów, padło 
na mnie. Czekając na niego, nie potrafiłem 
usiedzieć bezczynnie na ławce, sportowa 
dusza mi nie pozwalała, więc przyłączałem 
się do treningów. Tak zaczęła się moja przy-
goda z kung-fu – wspomina. Nie skończyło 
się oczywiście na samych treningach i zdo-
bywaniu kolejnych umiejętności – najpierw 
sam został instruktorem wschodnich sztuk 
walki, a później także sędzią w zawodach 
krajowych i międzynarodowych. 

Działalność sportowa Leona Greszli 
miała również swoją drugą stronę –orga-
nizacyjną: – Ten sportowy aspekt mojego 
życia wiąże się także z tym, że pomogłem 
niegdyś pewnemu młodemu człowiekowi 

założyć klub sportowy – mówi pan Leon. 
– Ten młody człowiek jest dziś trenerem 
reprezentacji Polski w kung-fu, chodzi oczy-
wiście o Mirosława Barszowskiego, którego 
poznałem, gdy był jeszcze 16-letnim chło-
pakiem – wspomina. Jak tłumaczy, pomysł 
utworzenia klubu, w którym młodzież mo-
głaby się uczyć sztuk walki, podyktowany 
był brakiem na Śląsku instytucjonalnego 
zaplecza dla tego typu działalności, a co za 
tym idzie – niemożnością pozyskania fun-
duszy na inicjatywy, które mogłyby w spo-
sób mądry organizować młodym ludziom 
czas wolny. – Obecnie Mirosław Barszowski  
prowadzi kilka sekcji sportowych, sprawuje 
zatem pieczę nad około 300-osobową grupą 
ludzi, którzy uprawiają sztuki walki. Osią-
gnął naprawdę dużo – rozwinął klub do tego 
stopnia, że w ramach jego działalności pro-
wadzi wymianę kulturalną pomiędzy Polską 
a Chinami. Jednak w latach 90., kiedy zakła-
daliśmy Stowarzyszenie Dalekowschodnich 
Sztuk Walki TAO, było inaczej – trzeba na-
wet było przynosić do klubu pieniądze, aby 
coś zorganizować – mówi Leon Greszla. 

Z największym sentymentem pan Leon 
wspomina organizowane przez klub wyjaz-
dy na letnie obozy sportowe. Jak zaznacza, 
choć ich zasadniczym celem było rozwija-
nie sportowych umiejętności uczestników, 
odgrywały one również ważną rolę edu-
kacyjną – cowieczorne ogniska wykorzy-
stano na przykład do tego, by dokładnie 
przeszkolić młodzież w zakresie pierwszej 
pomocy: – „Wykłady” prowadził zaprzy-
jaźniony lekarz, którego dzieci uczęszczały 
do nas na treningi. Ale żadnemu z naszych 
podopiecznych nie przyszło nawet do gło-
wy, by z nich dezerterować. Przy całej swej 
wiedzy pan doktor był także znakomitym 
gawędziarzem, jego prelekcje miały więc tę 
zaletę, że przekazywały informacje w sposób 
atrakcyjny dla młodych. Z pewnością nikt 
nie przysypiał – zapewnia z uśmiechem pan 
Leon. 

weSoła Strzecha

Od kilku lat wraz z dyrekcją Szkoły Pod-
stawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku 
Leon Greszla organizuje szkolne uroczy-
stości z okazji Dnia Górnika. – Ze szkołą 
współpracuję od czasów, kiedy uczyły się 
tam moje dzieci. Teraz mam już dorosłych 
synów i nastoletnią córkę, ale pozostał 
sentyment z dawnych lat, kiedy działałem 

w radzie rodziców. Między innymi dlatego 
wciąż się angażuję – wyjaśnia. 

Zorganizowanie zamiast tradycyjnej 
akademii barbórkowej uroczystości, która 
pozwoliłaby dzieciom lepiej poznać trady-
cje górnicze oraz kulturę regionalną, było 
pomysłem pana Leona. Także on wymyślił 
jej nazwę – Wesoła Strzecha. – Dlaczego 
Wesoła Strzecha? Ano dlatego, że scena-
riusz imprezy oparty jest na tzw. karczmach 
piwnych. Występuje tu zatem odpowiednik 
Skarbnika – duch szkoły, który mówi, że 
mieszka na strychu i obserwuje to, co się 
dzieje, przy okazji przypominając różne wy-
darzenia z minionego roku. Dzieci dzielą się 
na dwie grupy – w skład jednej wchodzą 
wszystkie klasy „a”, w skład drugiej klasy „b” 
– i rywalizują w takich konkurencjach jak 
skubanie pierza na czas, pieczenie zisty czy 
robienie kartoffelsalatu. Nie brakuje i kwi-
zów, w których mogą się wykazać wiedzą 
o gwarze śląskiej czy regionie – opowiada 
Leon Greszla. Jak jednak zaznacza, impreza 
nie ma być jedynie atrakcyjniejszym odpo-
wiednikiem akademii barbórkowej. Poprzez 
rywalizację i zabawę ma także przybliżać 
młodemu pokoleniu śląskie tradycje i oby-
czaje, których często nie ma ono szansy 
poznać. 

Wesoła Strzecha była z początku uro-
czystością o zasięgu wewnątrzszkolnym. 

Pomysłem udało się jednak zainteresować 
także inne placówki oświatowe i od pewne-
go czasu ma ona charakter międzyszkolnej 
rywalizacji. – Mam ogromny sentyment 
do tej imprezy. W pewnym sensie jest to 
moje „dziecko” – mówi Leon Greszla. – Ale 
pewnie nic by z tego nie było, gdyby nie 
pomoc i życzliwość ludzi dobrej woli. Myślę 
przede wszystkim o pani dyrektor Iwonie 
Czai-Holonie, kobiecie o nieprawdopodob-
nej energii i znakomitych pomysłach, ale 
także takich osobach jak Wiesław Mańka 
z ZZG KWK Chwałowice czy Karol Froeh-
lich z ZZ Kadra i wielu innych, na których 
wsparcie, także finansowe, możemy zawsze 
liczyć. Ja jestem tylko skromnym koordyna-
torem – dodaje. 

aktywna emerytura

Pod koniec bieżącego roku Leon 
Greszla wybiera się na emeryturę. Co 
prawda, warunki emerytalne spełnia już 
od kilku lat, ale na prośbę kierownictwa 
został w kopalni na dłużej, aby dzielić się 
z młodszymi górnikami swoją wiedzą i do-
świadczeniem. – Kondycję mam ciągle 
niezłą, ale zdrowie już czasami szwankuje, 
dlatego za namową rodziny postanowi-
łem wreszcie trochę odpocząć – tłuma-
czy. Jak mówi, nie zamierza jednak być 
bezczynnym emerytem: – Myślę, że jeśli 
szczęśliwie doczekam emerytury, to wrócę 
do sportu, bo nie widzę siebie w roli eme-
ryta wyglądającego przez okno. Co będę 
robił? Chyba odnowię licencję i zajmę się 
na powrót sędziowaniem, choć nie jest 
wykluczone, że zostanę trenerem. 

Pozostaje na koniec zapytać, skąd pan 
Leon czerpie energię na to, by godzić ze 
sobą pracę, sport oraz pasję społecznika, 
zachowując przy tym tyle pogody ducha? – 
Przede wszystkim zawsze mogłem liczyć na 
wsparcie rodziny, a w szczególności mojej 
żony, która – choć nie brakowało sytuacji, 
że byłem potrzebny w domu, a musiałem 
akurat wyjechać, np. na obóz sportowy – 
okazywała mi zawsze przychylność oraz 
tolerancję – wyznaje. – Istotna jest także 
pewna wewnętrzna skłonność do samo-
dyscypliny, którą dzięki uprawianiu sportu 
można w sobie rozwinąć – kończy.

Maciej Rzepecki

Choć Leon GreSzLa prowadzi bardzo aktywny tryb życia, łącząc pracę w kopalni ze sportem 
oraz pasją społecznika, nie myśli bynajmniej o bezczynnej emeryturze.

Z potrzeby serca
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Leon Greszla pracuje w KWK Chwałowice w oddziale WPP-2

Od kilku lat wraz z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku Leon Greszla organizuje szkolne uroczystości z okazji Dnia Górnika. W tej 
działalności wspiera go macierzysta organizacja ZZG w Polsce KWK Chwałowice
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ani słowa w polskich mediach o trwającym 
obecnie strajku kilku tysięcy pracowników 
największej na świecie odkrywkowej ko-
palni miedzi escondida w Chile. Wiadomo, 
licho nie śpi – lepiej nie wywoływać wilka 
z lasu. strajk trwa już trzeci tydzień, znaczą-
co wpływając na utrzymywanie się wyso-
kich cen tego surowca na giełdzie. Dopiero 
załamanie koniunktury finansowej Ue oraz 
decyzje odnośnie długu Usa znacząco ob-
niżyły notowania miedzi. 

Nie znaczy to jednak, że górnicy 
z Escondida i innych kopalń nie mają już 
o co walczyć. Nie jest bowiem wykluczone, 
że nastąpi spadek cen tego surowca nawet 
o 30 proc. w stosunku do ich pierwotnego 
poziomu. Będzie to wszak nadal bardzo ko-
rzystna relacja, przynajmniej kilkanaście 
razy przebijająca koszty produkcji. Ponieważ 
dla polskiej miedzi wskaźnik ten wynosi 
zaledwie ułamek tego, co dostają zagranicz-
ne koncerny wydobywcze, dla KGHM taki 
strajk byłby zabójczy.

Escondida

Były już strajki generalne, okupacyjne, 
rotacyjne, włoskie i nawet solidarnościowe. 
Teraz należy do nich dopisać strajk globalny. 
Światowy rynek surowców powoduje, że 
również jego uczestnicy zaczynają dosto-
sowywać się do praw i warunków na nim 
panujących. Kolosalne zyski, jakie osiągają 
w ostatnim czasie producenci metali szla-
chetnych i kolorowych, powodują, że górnicy 
domagają się większych udziałów w wytwa-
rzanych przez siebie dochodach. Ich żądania 

są o tyle uzasadnione, że proporcje kosztów 
do cen są, delikatnie mówiąc, niesymetrycz-
ne, a w szczególnie korzystnych warunkach 
wyrażają się liczbami dwucyfrowymi. Choć 
od początku bieżącego roku utrzymują się 
rekordowe ceny złota, srebra, miedzi oraz 
węgla kamiennego, ropy naftowej i gazu, 
płace górników zostały zamrożone na po-
ziomie, na którym były przed nastaniem 
tej koniunktury. Ponieważ rozmowy na te 
tematy nie przyniosły efektów, przystąpiono 
do strajku. Właścicielem kopalni Escondida 
jest największa firma wydobywcza na świe-
cie – BHP Biliton z siedzibą w Londynie, 
która powstała w roku 2001 w wyniku po-
łączenia Australia Broken Hill Proprietary 
Company Limited (BHP) oraz brytyjsko-ho-
lenderskiego koncernu Biliton. W odróżnie-
niu od Polski, w której panuje monokultura 
górnicza, zachodnie koncerny są wielosu-
rowcowe – firma zajmuje się więc również 
eksploatacją ropy naftowej, węgla kamien-
nego i gazu ziemnego. Jest notowana jako 
trzecia tego typu instytucja na świecie pod 
względem posiadanego kapitału. Kopalnia 
Escondida odpowiedzialna jest za około 20 
proc. produkcji miedzi w Chile i ok. 8 proc. 
produkcji światowej. Każdy dzień postoju 
przynosi straty w wysokości ok. 3 tysięcy ton 
miedzi, co przekłada się na ok. 25 milionów 
dolarów, licząc jej wartość po najniższym 
kursie. Roczne dochody BHP Biliton sięgają 
22,5 miliarda dolarów, a zysk netto wynosi 
ok. 7,3 miliarda dolarów. W celu zażegna-
nia strajku firma proponuje zatem wypłacić 
każdemu z pracowników bonus w wysokości 
6 tysięcy dolarów, ale związki zawodowe 

domagają się dwukrotności tej kwoty, czyli 
mniej więcej tyle, ile wynosi jednodniowa 
strata powstała w wyniku strajku. Ponieważ 
upór bogatego koncernu jest stanowczy, 
strajk się przedłuża, trwa już od 21 lipca 
i jak na razie nie widać jego końca.

Górniczy świat 
strajkujE 
BHP Biliton ma swoje kopalnie na trzech 

kontynentach. Dziś, w dobie powszechnej ko-
munikacji internetowej, wymiana wiadomo-
ści w skali całego globu nie jest już żadnym 
problemem. Do strajku rotacyjnego przy-
stąpiły więc należące do koncernu kopalnie 
węgla kamiennego w stanie Queensland 
w Australii. Sytuacja staje się zaraźliwa, i to 
niezależnie od właściciela zakładów. W ślad 
za kolegami z kopalni Escondida idzie bo-
wiem kolejny producent miedzi – kopalnia 
Grasberg w Indonezji. Jeżeli związki zawodo-
we nie osiągną porozumienia do 17 sierpnia, 
to również ta kopalnia przystąpi do strajku. 
Podobnie stanowcze żądania wysuwają gór-
nicy z koncernów Anglo American i Xstrata 
w Południowej Afryce, którzy pracują przy 
wydobyciu węgla kamiennego. Tydzień temu 
do strajku przystąpiło 30 tysięcy górników. 
W afrykańskich kopalniach złota panuje jed-
nak bardzo napięta atmosfera i do strajku 
zamierza przystąpić ok. 160 tysięcy pracow-
ników. Wszystkie związki zawodowe stawiają 
postulat minimalnej podwyżki wynagrodzeń 
o 10–15 proc., jednak pracodawcy gotowi 
są spełnić tylko połowę z tych żądań. Brak 
porozumienia powoduje, że strajk ogłaszają 
nawet najlepiej opłacani pracownicy firm 

wydobywających ropę naftową i gaz ziemny. 
Do strajków płacowych przystąpili ponadto 
pracownicy największych na świecie po-
łudniowoafrykańskich kopalń diamentów. 
Pracodawcy twierdzą, że strajki nie mogły 
wypaść w gorszym momencie, nakładają się 
bowiem na światowy kryzys finansowy i po-
stępujący spadek cen na giełdzie. Jest możliwe, 
że właściciele kopalń dążą do podtrzymania 
sytuacji strajkowej po to, aby zatrzymać do-
stawy surowców i sztucznie podnieść ich ceny 
na giełdzie. Tak czy inaczej – ta sytuacja nie 
napawa nikogo optymizmem, tym bardziej 
że wszystko wskazuje na to, iż porozumienia 
płacowe będą bardzo trudne i długotrwałe. 
Faktem jest natomiast, że górnicy różnych 
branż przystąpili do strajków prawie równo-
cześnie na trzech kontynentach. Tylko w Eu-
ropie sytuacja jest wyjątkowo spokojna.

zapomniani autorzy 
zysków

Z pobieżnego przeglądu sytuacji straj-
kowej wynika, że przy rekordowych zyskach 
koncernów wydobywczych „zapomniano” 
o ich głównych autorach, którymi są górnicy. 
Ponieważ na ich zarobki nikt nie zwraca uwa-
gi, muszą o swoich żądaniach przypomnieć 
za pomocą strajków. Tak się jednak nieszczę-
śliwie złożyło, że na sytuację strajkową na-
kłada się dekoniunktura w skali światowej, 
która stawia menedżerów w sytuacji przymu-
sowej. Wszystkiego tego można jednak było 
uniknąć, gdyby zechcieli oni sami przyznać 
górnikom stosowne podwyżki, nie czekając 
na zaostrzenie się sytuacji strajkowej. 

AdAm mAksymowicz

W Polsce trwa cisza o strajku kilku tysięcy pracowników największej na świecie 
odkrywkowej kopalni miedzi Escondida w Chile. Wiadomo, licho nie śpi – lepiej  

nie wywoływać wilka z lasu. 

globalny strajk

ś l ą s k i  n o b e l

Reinhard Selten

Reinhard Selten jest jedynym żyjącym 
noblistą z całej plejady urodzonych na Śląsku 
laureatów tej nagrody. Przyszedł na świat 
w biednej żydowskiej rodzinie 5 paździer-
nika 1930 roku we Wrocławiu. W 1944 roku 
został usunięty z gimnazjum ze względu na 
swoje pochodzenie. W tragicznych dniach 
przygotowywania obrony Festung Breslau 
udało mu się wraz z rodziną opuścić miasto 
i udać się w głąb Niemiec. Czasy hitlerowskie 
wymusiły na nim zainteresowanie polityką 
oraz sprawami publicznymi, w tym także 
ekonomią. Po wojnie rodzina uciekinierów 
zatrzymała się w Hesji, gdzie młody Rein-
hard pracował jako robotnik rolny. Stamtąd 
skierowany został do szkoły – w miasteczku 
Melsungen ukończył w roku 1951 gimnazjum 
i obrał matematykę jako kierunek swoich 
studiów na Uniwersytecie Johanna Wolfgan-
ga Goethego we Frankfurcie nad Menem. 
Do nauki przykładał się jednak niespecjalnie 
i studia ukończył dopiero w 1957 roku. Nie 
miał ustabilizowanych zainteresowań, stale 
wahał się pomiędzy fizyką a astronomią. 

Przypadkowo dowiedział się o semina-
rium profesora Ewalda Burgera, wykładowcy 
wyższej matematyki, którego tematem miała 

być teoria gier, i zaczął na nie uczęszczać. 
Pod kierunkiem tegoż profesora napisał 
pracę magisterską poświęconą teorii gier 
kooperatywnych. Potem zatrudniony został 
jako asystent na macierzystym uniwersytecie 
u profesora Heinza Sauermanna. W 1961 
roku obronił pracę doktorską z matema-
tyki. Kiedy wygłosił referat na konferencji 
poświęconej teorii gier, jeden z twórców tej 
dyscypliny Oskar Morgenstern zaprosił go 
na Uniwersytet Princenton w USA. Teo-
ria gier, która wywodzi się ze studiów nad 
szachami czy pokerem i zmusza do prze-
widywania oraz określenia strategii wobec 
spodziewanych kontrposunięć przeciwni-
ka, nie była wówczas poważnie traktowaną 
dziedziną w matematyce. W rozwiniętym 
systemie gospodarki wolnorynkowej okazała 
się ona jednak narzędziem nieocenionym. 
Selten skoncentrował swoją uwagę na teorii 
gier niekooperatywnych, czyli takich, które 
wykluczają wzajemne porozumienia. Przy-
padek taki zachodzi wtedy, gdy uczestnicy 
gry nie mogą się dogadać, co stanowi sy-
tuację najczęściej spotykaną w rzeczywi-
stości. Podstawą tej teorii jest koncepcja 
równowagi, stosowana do prognozowania 

rezultatów strategicznych interakcji. Selten 
był pierwszym, który tę koncepcję zastoso-
wał w warunkach równowagi dynamicznej. 
Wykorzystał ją także do analizy konkurencji 
na rynku w warunkach kilku sprzedających 
i wprowadził znaczące udoskonalenie tej 
teorii zwane równowagą „trzęsącej się ręki”. 
Założeniem tego udoskonalenia jest małe 
prawdopodobieństwo zaistnienia błędu, że 
„czyjaś ręka zadrży”. Rozważania te okazały 
się bardzo pomocne w wielu dziedzinach 
przemysłu, teorii makroekonomicznej oraz 
polityce ekonomicznej. 

Podczas konferencji naukowej w Jero-
zolimie w 1965 roku poświęconej teorii gier 
Selten nawiązał współpracę z Johnem C. 
Harsanyi – Amerykaninem węgierskiego 
pochodzenia. Przez dwa kolejne lata wykła-
dał na Uniwersytecie Kalifornijskim w Ber-
keley. Tu nawiązał współpracę z Thomasem 
Marschakiem, której owocem była wspólnie 
napisana książka poświęcona ogólnej równo-
wadze dla firm ustalających ceny. Następne 
dzieło opublikował wspólnie z Johnem Har-
sanyi, traktowało ono o wyborze równowagi 
w grach. Dalszy rozwój jego zainteresowań 
doprowadził do zastosowania teorii gier 

w konfliktach międzynarodowych. W 1984 
roku przyjął stanowisko profesora zwyczaj-
nego w dziedzinie ekonomii w Institut für 
Gesellschaft und Wirtschaftswissenschafen 
na Uniwersytecie w Bonn, gdzie w skompu-
teryzowanym laboratorium mógł prowadzić 
dalsze badania nad teorią gier. W 1994 roku 
Selten otrzymał Nagrodę Nobla z ekonomii 
za „pionierskie analizy równowagi w teorii 
gier niekooperatywnych”. Dwa lata później 
został wybrany na prezydenta Europejskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego. 26 listopada 
1996 roku został wyróżniony tytułem dok-
tora honoris causa Akademii Ekonomicznej 
we Wrocławiu. Kilka miesięcy temu Towa-
rzystwo Upiększania Wrocławia wystąpiło 
z propozycją nadania mu tytułu honorowego 
obywatela tego miasta. Obecnie Reinhard 
Selten jest na emeryturze, jednak wciąż zaj-
muje się pracą naukową.  

AdAm mAksymowicz

Opracowano na podstawie: Piotr Gre-
iner, „Nobliści ze Śląska”. Dom Współpra-
cy Polsko-Niemieckiej. Gliwice – Opole 
2005.
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Mam sympatycznego sąsiada, który jest 
zarazem wielkim pasjonatem sportu. Choć nie 
uprawiał nigdy zawodowo żadnej dyscypliny 
sportowej, wolny czas lubi przeznaczać na wy-
jazdy w góry i jazdę na rowerze. Jest sprawny 
fizycznie. Interesują go wszystkie wydarzenia 
sportowe, w których uczestniczą przedstawi-
ciele naszego kraju, stara się więc nie przepuścić 
żadnej transmisji z udziałem Polaków. Poważnie 
przeżywa niepowodzenia naszych reprezentan-
tów, o których z pasją opowiada. Jest ponadto cel-
nym komentatorem i potrafi wyciągać konkretne 
wnioski. Jest zdania, że na dzień dzisiejszy polski 
sport dołuje. Potwierdzeniem tej tezy są wyda-
rzenia z ostatnich dni lipca i początku sierpnia, 
w których uczestniczyli Polacy. 

Zacznijmy od Tour de Pologne, którego trasa 
przebiegała m.in. przez województwo śląskie. To 
kolorowa i sympatyczna impreza, choć nie biorą 
w niej udziału najbardziej utalentowani kolarze. 
Tego roku w wyścigu rywalizowały jednak liczą-
ce się drużyny, które mają w swoich szeregach 
bardzo doświadczonych zawodników. Niestety – 
w tej rywalizacji nie liczyli się Polacy. Nikt nawet 
nie myślał o triumfie naszego reprezentanta w ca-
łym wyścigu – marzeniem było wygranie choćby 
jednego etapu, na co czekamy już od ośmiu lat. 
W tegorocznym wyścigu wzięła udział ekipa, 
która miała reprezentować Polskę, zaprezento-
wała jednak nikłe umiejętności. W przyszłym 
roku czeka nas kolejna edycja Tour de Pologne, 
bo w kolarskim światku zyskał on niezłą renomę. 
Wszystko fajnie, tylko warto byłoby się zastano-
wić, czy ma on jakikolwiek pozytywny wpływ 
na rozwój polskiego kolarstwa. Obawiam się, że 
odpowiedź może być tylko jedna – nie ma żad-
nego wpływu. Nic bowiem nie wskazuje na to, by 
wzrastała wśród młodzieży popularność ścigania 
się na rowerach. Czy są w naszym kraju takie 
sekcje kolarskie, do których młodzi pchają się 
drzwiami i oknami? Czy działacze kolarscy starają 
się zachęcać do uprawiania tej dyscypliny sporto-
wej? Nic mi o tym nie wiadomo, bo i nic się w tej 
kwestii nie dzieje. Jestem jednak przekonany, że 
ciężar odpowiedzialności za tę sytuację spoczywa 
w dużej mierze na Polskim Związku Kolarskim. 
Mamy zatem wyścig, który zyskał niemały prestiż 
w Europie. Choć jest to wyścig popularny, jego 
sława nie przyczynia się do wzmocnienia polskie-
go sportu. Jest to wreszcie wyścig komercyjny, na 
którym ktoś zarabia. Z pewnością nie zarabia na 
nim jednakże polskie kolarstwo.

Wielce rozgoryczony był mój sąsiad po wy-
stępach polskich siatkarek w pierwszym turnieju 
Grand Prix. Przegrane mecze z zespołami Do-
minikany i Włoch wykazały wyjątkową słabość 
naszej reprezentacji. Z meczu na mecz Polki grają 
coraz gorzej i nic nie wskazuje na to, że w naj-
bliższych konfrontacjach zaprezentują się lepiej. 
Trzeba jednak przyznać, że ekipa reprezentacyjna 
jest dość dziwnie skompletowana, a poszczegól-
ne zawodniczki nie są w najlepszej dyspozycji. 
A może po prostu grają tak, jak potrafią? Może 
osiągnęły już szczyt swoich możliwości i nic wię-
cej nie można z nich „wydusić”? Spory problem 
ma zatem nowy trener Alojzy Świderek, którego 
marzeniem jest awans do turnieju olimpijskiego 
w Londynie. Biorąc pod uwagę aktualny skład re-
prezentacji, dyspozycję i zaangażowanie poszcze-
gólnych zawodniczek, jest to przecież marzenie 
ściętej głowy. Wydaje się, że w naszej żeńskiej siat-
kówce nastąpił pewien zastój, stagnacja. Starsze 
zawodniczki, które mają za sobą udane występy 
w wielu imprezach na przestrzeni ostatnich kil-
ku lat, nie są już w stanie osiągnąć takiej formy, 
zaś młodszym brakuje ogrania, doświadczenia 
i umiejętności. Sądzę, że do kompletowania nowej 
reprezentacji, która ponownie będzie w stanie 
dostarczać kibicom radości, należy podejść spo-
kojnie. Budowanie drużyny na siłę nie przyniesie 

pozytywnych rezultatów. W końcu jeśli nasze 
siatkarki nie wywalczą olimpijskiego medalu, to 
świat się nie zawali.

Jeszcze gorzej jest z naszym zapaśnictwem. 
W Radomiu odbył się niedawno turniej im. Wła-
dysława Pytlasińskiego. Jest to impreza o długo-
letniej tradycji, która cieszy się sporym uznaniem 
nie tylko w Europie. Tegoroczny turniej był do-
brze obsadzony – zagraniczne ekipy potrakto-
wały go jako niezwykle ważny sprawdzian przed 
mistrzostwami świata, które za niecały miesiąc 
odbędą się w Turcji. Rywalizacja stała na wysokim 
poziomie, tak w każdym razie twierdzą znawcy 
tej dyscypliny sportu. Niestety – w tej rywalizacji 
nie mieli nic do powiedzenia polscy zapaśnicy. 
Żadnemu spośród naszych reprezentantów nie 
udało się wygrać w swojej kategorii wagowej. Ba, 
żadnemu z nich nie udało się nawet stanąć na 
turniejowym podium. Oj, przepraszam – uda-
ło się to jednemu naturalizowanemu Polakowi, 
ale jeszcze bez polskiego paszportu, Edgarowi 
Babayanasowi, który wywalczył drugie miejsce 
w wadze 74 kilogramów. W historii tego turnieju 
nie było jeszcze tak słabego występu Polaków. 
A do niedawna nasi zapaśnicy w stylu klasycznym 
odnosili przecież wspaniałe sukcesy, zdobywając 
olimpijskie medale (Wroński, Wolny, Zawadzki). 
Turniej ten pokazał, że także w zapasach mamy 
do czynienia z „dołowaniem”. Nie należy więc 
oczekiwać, że na mistrzostwach świata w Turcji 
nasi zapaśnicy błysną rewelacyjna formą. W tej 
chwili wyraźnie ustępujemy zawodnikom z takich 
krajów jak Rosja, Bułgaria, Białoruś, Kirgistan, 
Iran, Turcja, Finlandia czy Chorwacja. A trzeba 
dodać, że zbliżające się mistrzostwa świata będą 
równocześnie kwalifikacjami do turnieju olim-
pijskiego w Londynie. Czarno widzę występy 
polskich zapaśników.

Wkrótce, jak twierdzi mój wspomniany na 
początku sąsiad, będziemy świadkami kolejnego 
niepowodzenia polskich sportowców. Mówiąc 
to, ma on na myśli zbliżające się mistrzostwa 
Europy w koszykówce męskiej, w których 
bierze udział nasza reprezentacja. Będziemy 
się pewnie cieszyć, jeśli Polacy wygrają choć 
jedno spotkanie. Warto dodać, że w drużynie 
prawdopodobnie nie wystąpi nasz najlepszy 
koszykarz Marcin Gortat, chociaż uczestniczył 
w przygotowaniach. Powód jest prosty, żadna 
firma nie chce go ubezpieczyć od ewentualnej 
kontuzji w trakcie mistrzowskiego turnieju, tak-
że Polski Związek Koszykówki nie dysponuje 
odpowiednią kwotą – chodzi bowiem o 22 mln 
zł. Taki warunek postawił klub z USA, w którym 
sportowiec na co dzień występuje. Z Marcinem 
Gortatem czy bez niego – i tak nasza reprezen-
tacja nie ma najmniejszych szans na nawiązanie 
w miarę skutecznej rywalizacji z pozostałymi 
zespołami. Po prostu – męska koszykówka stoi 
u nas na naprawdę niskim poziomie, mimo że 
zainwestowano w nią sporo środków. Niestety, 
nie dało to żadnych widocznych rezultatów.

Czy także to nie świadczy o prawdziwym 
„dołowaniu” polskiego sportu? Wypada mi się 
zgodzić z uwagami sąsiada. Czy jest jakaś rada 
na poprawę obecnej sytuacji? Propozycji i rad 
można udzielać wielu, rzecz w tym, że tymi spra-
wami powinno się poważnie zająć Ministerstwo 
Sportu. Zamiast zajmować się pracą u podstaw, 
nasze ministerstwo woli jednak działać na pokaz. 
Przykładem fakt, że jak dotąd nie stworzono 
żadnego sensownego programu, który mógłby 
wyprowadzić polski sport z niebezpiecznego 
dołka. Oczywiście, w wielu przypadkach dzia-
łacze z terenu są zdani na łaskę urzędów woje-
wódzkich, prezydentów i burmistrzów miast. 
Rzecz jednak w tym, że i w tych instytucjach brak 
rozsądnej koncepcji rozwoju kultury fizycznej 
i sportu. No i koło niekompetencji i marazmu 
nadal się toczy. Henryk Marzec

Wszystkim mogłoby się wydawać, że życie, jakie prowadził Kamil, było bajką. 
Urodzony jako późny, jedyny i wyczekiwany syn ludzi, którzy należeli do setki 
najbogatszych w kraju, o nic nie musiał się nigdy specjalnie troszczyć. Jednak 
to, że nie musiał, wcale nie znaczyło, że tego nie robił – od najmłodszych lat 
był zawsze chętny do pomocy, ciepły i wrażliwy. Rodzice zapewnili mu grun-
towne wykształcenie i świetny start w dorosłe życie, co Kamil odpowiednio 
wykorzystał.

Gdy skończył trzydzieści lat, ożenił się ze swoją wielką miłością. Przez pe-
wien czas bajka trwała w najlepsze – Ania urodziła zdrową i uroczą córeczkę, 
a Kamil łączył pielęgnowanie swojej rodziny ze swoimi pasjami i pomnażaniem 
majątku. Gdy Anielka skończyła dwa lata, zaczął się kryzys, który na długie 
miesiące miał zmienić sytuację gospodarczą wielu krajów. Z początku Kamil 
szacował, że jego firma powinna dobrze znieść trudności, a nawet utrzymać 
dotychczasowe tempo rozwoju, jednak dość szybko okazało się, że były to płonne 
nadzieje. Kolejne niepowodzenia i kilka nietrafionych decyzji doprowadziły do 
utraty znacznej części funduszy, jakimi gospodarował. Choć pozycja firmy w 
stosunku do konkurentów była w dalszym ciągu nienaruszona, to ilość związa-
nych z tym stresów spowodowała, że Kamil niemal przestał ruszać się z biura. 
Tak bardzo skupił się na pracy, że nawet nie zauważył, jak bardzo oddalił się od 
żony i córki. Początkowo nie dziwiło go, że żona, która sama niedawno podjęła 
pracę, już od samego początku zaczęła wyjeżdżać na kilkudniowe delegacje. Po 
pewnym czasie zaczął jednak podejrzewać, że Ania mogła nie znieść trudów i 
zmartwień, które na nią po trosze przerzucał, i być może znalazła pocieszenie 
w ramionach innego mężczyzny. Kilkakrotnie odważył się ją śledzić, za każdym 
razem jednak coś mu przeszkadzało. I gdy już powoli zaczął rozgrzeszać żonę 
i przygotowywać się do poważnej rozmowy na temat ich małżeństwa, jak grom 
z jasnego nieba spadła na niego kolejna wiadomość. Okazało się, że Anna nie 
ma kochanka. Nie ma także pracy, do której od kilku miesięcy rzekomo wycho-
dziła. Kamil nie mógł zrozumieć, jak to się stało, ale prawda była taka, że jego 
żona od jakiegoś czasu, nic mu nie mówiąc, zmagała się z ciężką chorobą. Jak 
wyszło na jaw, kilkudniowe nieobecności nie wynikały z wyjazdów służbowych, 
ale z konieczności zostania w szpitalu na kolejne zabiegi i badania. Gdy sprawy 
zabrnęły już dość daleko, Anna wyjawiła mężowi całą prawdę. Parę dni później 
odbyła się operacja, w wyniku której zapadła w śpiączkę.

Nieszczęścia, które spadały na Kamila, zdawały się jednak nie mieć końca. 
Gdy zarządzana przez wspólników firma nadal była targana sprzecznymi decy-
zjami, a Kamil spędzał dnie i noce, czuwając przy żonie, poważnie zachorowała 
także Anielka. Okazało się, że aby  dziewczynka odzyskała zdrowie, konieczny 
jest przeszczep. W tym momencie Kamil otrzymał kolejny cios – po badaniach, 
które wykonano, by zbadać, czy może być dawcą, wyszło na jaw, że dziewczynka 
najprawdopodobniej nie jest jego córką.

Mężczyzna nie mógł uwierzyć w to, co się działo. Schudł, zmizerniał, przestał 
o siebie dbać. Niegdyś uśmiechnięty i szarmancki – stał się blady i nieobecny. 
Przez głowę przemknęła mu myśl o odebraniu sobie życia, jednak wiedział, że 
za wszelką cenę musi uratować Anielkę. Nawet jeśli nie była jego biologicznym 
dzieckiem, przez te wszystkie lata stała się jego córką.

Kolejne dni poświęcił na poszukiwania jakiegokolwiek tropu, który mógłby go 
naprowadzić na romans żony sprzed niespełna czterech lat. Wypytywał rodzinę, 
znajomych, przeglądał listy, mejle, zdjęcia, kalendarze… I wtedy wpadła mu w ręce 
jedna z fotografii sprzed ich ślubu – na zdjęciu był on, jego żona i jej wieloletni 
przyjaciel. Kamil wiedział, że nawet jeśli mężczyzna ze zdjęcia nie jest biologicznym 
ojcem Anielki, to może przynajmniej będzie wiedział, kto nim jest.

Odnalezienie dawnego przyjaciela żony było bardziej skomplikowane, niż 
przypuszczał. Jeszcze trudniejsza okazała się jednak sama rozmowa, podczas 
której Kamil musiał wyjaśnić powody swojej niezapowiedzianej wizyty. Z po-
czątku przyjaciel Ani, całkiem nieświadom zmian, jakie zaszły w jej życiu w 
czasie ostatnich miesięcy, chwilę się wahał, ostatecznie zdecydował się jednak 
powiedzieć to, o czym wiedział. Po kilku latach starań o dziecko Ania zrobiła 
dokładne badania, z których wynikało, że Kamil nigdy nie będzie mógł być 
ojcem. Wtedy też zdecydowała się poddać sztucznemu zapłodnieniu. Po wielu 
nieprzespanych nocach postanowiła jednakże zataić ten fakt przed mężem. 
Rozmowa przyniosła kolejną dawkę ciosów dla Kamila, dała mu też jednak 
nadzieję. Przede wszystkim przekonał się, że Ania go nie zdradziła, a co waż-
niejsze, znalazł mężczyznę, który kilka lat temu zgodził się bez jakichkolwiek 
zobowiązań zostać ojcem jej dziecka.

Kamil postanowił nie roztrząsać decyzji żony i nie przemyśliwać tego, na co 
już nie miał wpływu. Niedługo po tamtej rozmowie Anielka pomyślnie przeszła 
operację i szybko wracała do zdrowia. Podczas jednego ze słonecznych popołudni, 
które Kamil spędzał razem z córką, dostał telefon ze szpitala. Mimo jego obaw 
okazało się, że zdarzył się kolejny cud – choć lekarze sami przecierali oczy ze 
zdumienia, Ania wybudziła się ze śpiączki.

Współpracownicy Kamila doprowadzili do utraty przez jego firmę znacznej 
części kapitału, co jednak zupełnie go nie zmartwiło. W firmie pojawił się tylko 
po to, żeby spakować swoje rzeczy i się pożegnać. Pieniądze, jakie udało mu 
się odzyskać, wystarczyły na kupno niewielkiego domu za miastem, znacznie 
skromniejszego niż ten, w którym do tej pory mieszkał wraz z żoną. W takim 
otoczeniu Ania i Anielka kończyły powoli rehabilitację, zaś Kamil odzyskał 
poczucie, że jest na właściwym miejscu. l

Marginesy

Właściwe miejsce
Na prostej i zakrętach

Dołowanie
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Krzyżówka panoramiczna nr 16

Setna rocznica urodzin 
czeSława MiłoSza

Obchodzoną w tym roku setną roczni-
cę urodzin Czesława Miłosza (30.06.1911– 
14.08.2004) – wybitnego poety, prozaika 
i eseisty; laureata literackiej Nagrody Nobla 
(1980) i kawalera Orderu Orła Białego (1994) 
– Poczta Polska upamiętnia emisją znaczka 
pocztowego o wartości nominalnej 4,50 zł, 
wydanego w formie numerowanego bloku. 
Autorka jego projektu Marzanna Dąbrow-
ska przedstawia na nim sylwetkę pisarza. 
Kopertę FDC ilustruje fotografia Czesława 
Miłosza na tle malowniczego krajobrazu pol-
sko-litewskiego pogranicza, z fragmentem 
jego wiersza „O aniołach”. Okolicznościowy 
datownik stosowany był w Urzędzie Poczto-
wym Kraków 1; w mieście, w którym zmarł 
i pochowany został w krypcie kościoła na 
Skałce. Bloczek wydany został w nakładzie 

300 tys. egz. + 30 tys. czarnodruków (w ce-
nie 15 zł +VAT).

drewniane „perły” 
architektury Sakraklnej

Według aktualnych danych, na Liście 
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO 
znajduje się 788 obiektów ze 134 państw; 
w tym 13 obiektów z Polski. Warto odno-
tować, że niemal wszystkie znalazły się już 
w kolekcjach filatelistycznych – w postaci 
kartek pocztowych z nadrukowanym znacz-
kiem, wydawanych przez Pocztę Polską w ra-
mach emisji „Obiekty z Listy Światowego 
Dziedzictwa UNESCO w Polsce”.

Oddzielną grupę tematyczną stanowią 
obiekty sakralne, a wśród nich drewniane 
„perły” sakralnej architektury. Pierwszą 
była wpisana na listę w 1999 r. Kalwaria 
Zebrzydowska: manierystyczny zespół ar-
chitektoniczny i krajobrazowy oraz park 
pielgrzymkowy. Jej naturalne otoczenie po-
zostało prawie niezmienione od XVII w. 

W 2001 r. na listę wpisane zostały 
Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy – 
największe w Europie drewniane budowle 
sakralne o konstrukcji szkieletowej, wznie-
sione na Śląsku w połowie XVII w. w na-
stępstwie Pokoju Westfalskiego, kładącego 
kres konfliktom religijnym. 

Ostatnim zbiorowym obiektem, który 
„wpisał się” na listę UNESCO w 2003 r., jest 
zespół drewnianych kościołów południowej 
Małopolski (Binarowa, Blizne, Dębno, Ha-
czów, Lipnica Murowana i Sękowa). Stano-
wią one przykład różnych aspektów tradycji 
budowlanych kościołów średniowiecznych 
w kulturze rzymsko-katolickiej. Kościoły 
powstawały z fundacji rodzin szlacheckich 
i były symbolem prestiżu; stanowiąc intere-
sującą alternatywę dla budowli murowanych, 
powstających w miastach. W bieżącym roku 
filatelistyczne kolekcje wzbogaciły kartki 
pocztowe, których znaczki wartości 1,55 zł 
ilustrują zabytkowe kościoły; zaś część ad-
resową ozdabiają fotografie wnętrz drewnia-
nych świątyń w Haczowie i Sękowej. Z.B. 

Nowości filatelistyczne

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Spadają oSzczędności polaków w oFe. 
zawirowania na rynku FinanSowyM 
Mają Spore przełożenie na wySokość 
oSzczędności polaków groMadzonych 
w FunduSzach eMerytalnych. Zjawisko to 
jest związane z sytuacją na giełdzie i spadają-
cym kursem akcji. OFE inwestują w długim 
okresie. Po ostatnim kryzysie, który zaczął 
się we wrześniu 2008 r., OFE potrzebowały 
ponad trzech lat, by wartość jednostek rozra-
chunkowych (na nie przeliczane są wpłacane 
składki) wróciła do poziomu sprzed załama-
nia. Dla większości z 15 mln klientów obec-
ne spadki nie stanowią większego problemu 
– pod warunkiem że mają jeszcze wiele lat 
do zakończenia kariery zawodowej. Gorzej 
wygląda sytuacja klientów II filara, którzy 
planują właśnie przejść na emeryturę. Jeśli 
zdecydują się na ten krok, część świadczenia 
pochodząca z kapitałowej części systemu 
emerytalnego będzie nieco niższa (o kilka, 
kilkanaście złotych w skali miesiąca tj. o kilka 
procent). Pocieszeniem jest fakt, że część po-
chodząca z OFE będzie stanowić nieznaczną 
część ich całego świadczenia. Odchodzący 
na emeryturę oszczędzali bowiem w OFE 
stosunkowo niedługi czas, a gros ich świad-
czenia będzie pochodziło z ZUS.

czterdzieStolatkowie bardzo dobrze 
Funkcjonują w korporacyjnej rzeczy-
wiStości. Zdaniem psychologów w tej gru-
pie wiekowej jest wielu ambitnych pracow-
ników, którym zależy na sukcesach i którzy 
potrafią wiele poświęcić, by osiągnąć swój 
cel. Są bardziej nastawieni na sukcesy, awan-
se i pochwały niż ludzie dopiero po studiach 
oraz starsi współpracownicy. Zdaniem dr 
Joanny Kuźmy, trenerki i psycholożki biz-
nesu, świeżo upieczeni pracownicy ponad 
karierę przedkładają zabawę albo angażują 
ich takie sprawy jak budowa życia rodzinne-
go. Z badań wynika, że pracownicy w wieku 
około czterdziestu lat najbardziej zabiegają 
o stanowiska, podwyżki i prestiż. 

Specjalne StreFy ekonoMiczne przycią-
gają inweStorów. Wartość inwestycji od 
początku roku sięga już 4 mld zł.  Prognozy 
mówią o zgromadzeniu ponad 1 mld zł przez 
przynajmniej trzy strefy. Wśród rekordzistów 
znajduje się strefa kostrzyńsko-słubicka, któ-
ra do końca lipca wydała dziewięć zezwo-
leń wartych 1 mld zł. Plany strefy zakładają 
ponadto, że do końca grudnia wyda ona 14 
zezwoleń, a deklarowane w nich nakłady 
sięgną 1,2 mld zł. Inną aktywną strefą jest 
strefa wałbrzyska, która przyciągnęła prawie 
800 mln zł inwestycji. Strefa katowicka, naj-
większa ze wszystkich, wydała w tym roku 
14 zezwoleń wartych przeszło 600 mln zł, 
a strefa pomorska ma już zapewnione nowe 
przedsięwzięcia na 215 mln zł.

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  Sądzi pan, że pracownicy górnictwa są 
gotowi pogodzić się z prywatyzacją branży górniczej? 

Tadeusz demel: Uważam, że 
rodzina górnicza zdaje sobie sprawę, 
iż dłużej nie da się funkcjonować pod 
parasolem państwowym. Zmiany, które 
rozpoczęły się w 1990 roku, nie pozo-
stawiają żadnych złudzeń. Nie ma już 
mowy o dotacjach państwowych. Gór-
nictwo nie może nawet liczyć na znacz-
ną przychylność polityczną. Dlatego 
nadszedł czas na zmiany. To jest nieuchronne i konieczne.

Zastanawiam się, czy nieuchronność i konieczność  X
zmian jest traktowana jak szansa czy jak zagrożenie?

– Na pewno część ludzi związanych z branżą uważa, 
że to zagrożenie. Natomiast młodzi uważają, że to wielka 
szansa. myślę, że wśród młodych menedżerów i inżynierów 
coraz popularniejsze jest przekonanie, że górnictwo powinno 
wchodzić w powiązania kapitałowe z energetyką i z firmami 
pracującymi dla górnictwa. energetyka i firmy okołogórnicze 
mają interes w tym, żeby kopalnie funkcjonowały jak naj-
lepiej. To gwarancja, że ci inwestorzy zrobią wszystko, aby 
spółki górnicze się rozwijały. Powiązanie z energetyką daje 
gwarancję zbytu węgla – dzięki powiązaniom kapitałowym 
kopalnie będą miały rynek zbytu, a elektrownie zapewnią 
sobie paliwo. rynek paliwowo-energetyczny kreują grupy 
kapitałowe, a nie konkurencja. Powiązanie z grupami kapi-
tałowymi skupiającymi firmy produkujące maszyny i urzą-
dzenia gwarantuje z kolei dostęp do najnowocześniejszych 
maszyn i urządzeń na korzystnych warunkach. 

Dla jednych i dla drugich kopalnie będą źródłem  X
zysków.

– Także dla kopalń jedni i drudzy będą źródłem pie-
niędzy. moim zdaniem te trzy gałęzie gospodarki zawsze 
i w każdej gospodarce funkcjonują w symbiozie. Powiązania 
kapitałowe zacieśniłyby tę symbiozę. młoda kadra górnicza 
to rozumie.

ile ma pan lat? X
– mam 72 lata. Wiem, do czego pan zmierza. Otóż anglicy 

mówią, że człowiek jest tak długo młody, jak długo jest wśród 
młodych ludzi. a ja działam właśnie wśród młodych ludzi.

Żeby zrealizować tę koncepcję, trzeba przekonać dość  X
dużą grupę menedżerów, inżynierów, niemal wszystkich 
górników i związkowców. Jak to zrobić?

– Gdyby menedżerowie górniczy byli zatrudniani na 
podstawie kontraktów menedżerskich i gdyby byli rozli-
czani z zawartych w kontraktach zadań, wiedzieliby, że ich 
przyszłość i kariera zależą od kopalń i od osiągania celów 
zawartych w kontraktach. 

Uważa pan, że energetyka i firmy okołogórnicze to  X
najlepsi inwestorzy dla górnictwa. Jednak menedżero-
wie z tych firm są traktowani przez górników jak prze-
ciwnicy, a nie sojusznicy. Można to zmienić?

– Dobrym posunięciem byłoby angażowanie przedstawi-
cieli potencjalnych inwestorów w prace rad nadzorczych. 

wtedy dopiero zaczęłaby się wojna. każdy członek  X
rady nadzorczej spółki węglowej, który byłby z bran-
ży energetycznej albo okołogórniczej, zostałby uzna-
ny za szpiega.

– Trzeba zmieniać mentalność. Należy to robić oficjal-
nie, mówiąc otwarcie o tym, że czasy się zmieniły i jeżeli 
chcemy przeżyć, to musimy działać w sposób nowoczesny. 
Uważam, że górnictwo, energetyka i przemysł okołogór-
niczy muszą zacząć się poznawać, uczyć się współpracy 
i współdziałania. 

Marzy się panu stworzenie na Śląsku silnego sektora  X
paliwowo-energetyczno-maszynowego?

– To byłoby dobre dla gospodarki.

Jednak politycznie nie do przyjęcia. politycy nie po- X
zwolą, aby na tak małym obszarze powstała grupa z tak 
gigantycznymi pieniędzmi.

– Jeżeli celem polityków jest wykreowanie silnego i zdro-
wego organizmu ekonomicznego, to właśnie podajemy 
receptę, jak można to osiągnąć. Znów zahaczamy o problem 
zmiany mentalności. Chciałbym przy tej okazji zwrócić uwa-
gę na fakt, o którym jeszcze nie mówiliśmy. Otóż kondycja 
finansowa wszystkich firm tworzących swego rodzaju grupę 
węglowo-energetyczno-maszynową musi być dobra. 

W tym przypadku także potrzeba zmiany mentalności. 
Zarządy spółek węglowych muszą być przekonane, że tylko 
dobra kondycja finansowa górnictwa zagwarantuje korzystne 

fuzje. Firma z długami jest wielokrotnie tańsza od firmy 
w dobrej kondycji finansowej.

Zamiast liczyć na inwestorów strategicznych, można  X
wchodzić na giełdę.

– Na razie obowiązuje zasada, że na giełdę wprowadza 
się 30 proc. akcji. To częściowa prywatyzacja. W dodatku 
giełda nie zapewnia rynków zbytu. Nie jestem zwolennikiem 
prywatyzacji poprzez giełdę. 

wróćmy do zmiany mentalności. kto powinien zmie- X
niać mentalność menedżerów?

– motorem zmian musi być Skarb Państwa, to on po-
winien mediować, przekonywać i organizować wszystkie 
zmiany. Powinien także patronować kontaktom energetyki, 
górnictwa i przemysłu okołogórniczego.

potrzebny jest pośpiech w tych działaniach? X
– Jeżeli obecne zawirowania na rynkach finansowych 

nie doprowadzą do recesji, to mamy przed sobą jakieś pół-
tora roku przyzwoitej koniunktury na węgiel energetyczny. 
Dobrze byłoby ten czas wykorzystać na zmiany służące gór-
nictwu. musimy także pamiętać, że na świecie zaczyna się 
eksploatacja węgla w nowych zagłębiach węglowych. Chiny 
wydobywają 3,5 miliarda ton węgla kamiennego, zwiększają 
import i budują nowe kopalnie. Indonezja szybko rozwija 
swoje górnictwo, a amerykanie zwiększają wydobycie. Szyb-
ko rośnie wydajność. Widzę to na przykładzie wymiarów 
łańcuchów, jakie w Fasingu chcą kupować nasi kontrahenci. 
Dla polskiego górnictwa standardem jest łańcuch 38-milime-
trowy. australia żąda natomiast łańcuchów 56-, a ostatnio 
nawet 60-milimetrowych. 400-metrowa ściana nie stanowi 
już sensacji. Na świecie powstaje także flota okrętów o dużej 
wyporności. może dojść do sytuacji, że europa zostanie 
zalana węglem z krajów zamorskich.

i wtedy nasze kopalnie będą niewiele warte. X
– Ważniejsza od wartości transakcyjnej jest gwarancja 

istnienia. Obawiam się, że jeżeli nie zaczniemy sensow-
nej prywatyzacji, możemy wkrótce być świadkami zapaści 
górnictwa. Najpierw będziemy niewiele warci, a później 
padniemy. 

Rozmawiał: 

Sławomir StarzyńSki 

Sensowna prywatyzacja górnictwa to powiązanie z sektorem energetycznym 
i firmami okołogórniczymi. Trzeba do tego przekonywać górników i związkowców 

– mówi Tadeusz demel

Młodzi widzą szansę 
w prywatyzacji 


	Nowy_Gornik_16_2011_01
	Nowy_Gornik_16_2011_02
	Nowy_Gornik_16_2011_03
	Nowy_Gornik_16_2011_04
	Nowy_Gornik_16_2011_05
	Nowy_Gornik_16_2011_06
	Nowy_Gornik_16_2011_07
	Nowy_Gornik_16_2011_08
	Nowy_Gornik_16_2011_09
	Nowy_Gornik_16_2011_10
	Nowy_Gornik_16_2011_11
	Nowy_Gornik_16_2011_12

