
Temat na czasie
Jan Guz, przewodniczący OPZZ: 
Rząd mówi, że jest kryzys, tylko 
wtedy, gdy realizuje politykę 
antypracowniczą. Kiedy związki 
krytykują rządzących za
brak działań 
antykryzysowych,
to wówczas
liberałowie mówią,
że w Polsce
nie ma kryzysu. 
S. 6
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Chcemy wynagradzać za efekt pracy. Jesteśmy spółką giełdową i powinniśmy dbać nie tylko 
o jak najlepszy wynik, musimy dbać także o to, aby każdy pracownik był wynagradzany za swój 

wkład w osiągnięcie tego wyniku. Należy zmienić system wynagradzania również dlatego, że 
wymaga tego między innymi Kodeks pracy. Obecnie w każdej kopalni płaci się inaczej za pracę 

na tym samym stanowisku. Skoro jednak JSW SA jest pracodawcą, to w całej spółce muszą być te 
same zasady wynagradzania – mówi Roman Getler, dyrektor Biura Zatrudnienia, Płac i Polityki 

Społecznej JSW SA. – Możemy dostać po tyłku – obawiają się górnicy. Są też zwolennicy nowego 
systemu, ale pod warunkiem, że dostaną gwarancję, iż nie stracą na zarobkach. Oficjalnie nowy 

system może być zaprezentowany jeszcze w listopadzie.
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Nie psioczyć
na górnictwo
Jestem człowiekiem wielkiej 
wiary, dlatego wierzę, że 
w końcu polscy ekonomiści 
zauważą szczęśliwy zbieg 
okoliczności – mamy 
górnictwo, energetykę 
węglową i sektor 
firm okołogórniczych 
stanowiących 
mocny 
filar realnej 
gospodarki
– mówi 
Maksymilian 
Klank, 
wiceprezes 
Fasing SA

 

Coraz bliżej
do KWB
Gubin-Mosty
Węgiel brunatny szansą na 
rozwój

 

Szkoła
dla każdego
Coraz mniej absolwentów 
gimnazjów decyduje się 
na naukę w szkołach 
zawodowych i technicznych. 
ZSZ nr  w Katowicach 
nie daje jednak za wygraną 
i na różne sposoby stara się 
dotrzeć ze swoją ofertą do 
młodych ludzi

 

Z Konina
prosto
do Afryki

Kapuściński we wschodniej 
Wielkopolsce 

 

BORYNIA: Nowy system płac

Jak płacić górnikom?
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B E Z  F A J R A N T U

Walczcie 
z bezrobociem,
a nie z węglem

Polski rząd przed wyborami zaktywizował się i zaczął 
bronić węgla na forum Unii Europejskiej, jednak ta 

obrona była mało efektywna i nieskuteczna. Sądziłem, 
że nasz rząd wykorzysta prezydencję w UE do obrony 
polskiego przemysłu. Niestety, przeliczyłem się. Jedyne, 
co udało się wywalczyć, to storpedowanie duńskiej 
propozycji, aby zwiększyć redukcję dwutlenku węgla 
w roku 2020 z 20 do 30 procent. To zbyt mało jak na 
nasze potrzeby. Europie grozi kryzys, a my lekką ręką 
pozwalamy na zwiększanie kosztów działania naszej 
gospodarki. Pewnie wkrótce minister finansów ogłosi, 
że trzeba ograniczać tak zwane koszty społeczne, 
obciążając kosztami kryzysu zwykłych ludzi. Czy rząd 
nie wpadł na to, że gdyby nie utopijny pomysł walki 
z węglem w krajach UE, nie trzeba byłoby sięgać do 
kieszeni pracowników? Moim zdaniem nasz rząd 
dopuścił się rażącego zaniedbania. Powtórzę raz jeszcze, 
dlaczego tak uważam.

Otóż rząd zgadza się na podnoszenie kosztów 
funkcjonowania gospodarki, bo przecież najtańszą 

energię mamy z węgla. Jak zaczniemy wytwarzać 
ją z innych paliw, będzie droższa. Zapłacą za to 
przemysłowcy, gospodarstwa domowe, a ostatecznie 
zapłacimy my wszyscy. Chciałbym, żeby któryś z posłów 
zmusił rząd do przedstawienia informacji, ile będzie 
nas kosztowało wprowadzenie pakietu klimatycznego 
i jakie byśmy mieli korzyści z tego, gdyby te pieniądze 
przeznaczyć na przykład na tworzenie nowych miejsc 
pracy. Zamiast walczyć z węglem, urzędnicy UE i nasz 
rząd powinni walczyć z bezrobociem, w końcu mamy 
jakieś dwa miliony bezrobotnych, a kolejne dwa miliony 
szukają chleba za granicą. To znaczy, że 4 miliony 
Polaków w pełni sił jest ojczyźnie niepotrzebnych. 
Zaprawdę, bogatym jesteśmy krajem, skoro stać nas na 
zmarnowanie 4 milionów ludzi. 

Skoro jesteśmy tak bogaci, to dlaczego mamy 
oszczędzać na emerytach, rencistach i na całej 

sferze świadczeń socjalnych? Otóż dlatego, że łatwiej 
jest komuś zabrać, niż pomóc mu stanąć na nogi. 
Coś mi się wydaje, że słono zapłacimy za rządową 
politykę. Wiele napisano o potencjalnych zagrożeniach, 
o tym, że firmy będą przenosić się do innych krajów 
i będą likwidować miejsca pracy. To wszystko miało 
być w przyszłości. Okazuje się, że przyszłość jest już 
dzisiaj. Portal wnp.pl opublikował informację o tym, że 
zakłady chemiczne z Tarnowa i Puław zasygnalizowały 
możliwość utworzenia spółki, która w jednym z krajów 
Azji produkowałaby surowiec służący między innymi do 
produkcji nylonu. W ten sposób polskie firmy chemiczne 
chcą bronić się przed polityką Unii Europejskiej, która 
za wszelką cenę dąży do tego, by ograniczać emisję 
dwutlenku węgla.

Tak więc polskie firmy z tradycjami są zmuszane do 
przenoszenia produkcji w odległe rejony świata, aby 

tam tworzyć miejsca pracy, a my będziemy się dziwić, że 
rośnie bezrobocie. Skoro tak chcą postąpić tradycyjne 
polskie marki, to jak sądzicie, jak postąpi kapitał spoza 
Polski? Oczywiście, że zwinie interes i przeniesie się do 
Azji. Czy jednak tamtejsze fabryki będą emitowały mniej 
dwutlenku węgla? Nie. W skali świata ta emisja jeszcze 
się zwiększy, bo tam przepisy są bardziej łagodne. 
Urzędnicy z UE zafundują nam więcej dwutlenku węgla 
i większe bezrobocie. To nierozumne działanie. 

 �

Rząd przygotowuje się do zaostrzenia polityki an-
tyzwiązkowej. Wkrótce zostaną ogłoszone pomy-
sły zmierzające do ograniczenia praw socjalnych. 
Pewnie nikt nie zawaha się, aby od nowa zacząć 
roztrząsać  emerytury górnicze. Nasze emerytury są 
tematem dyżurnym, w zasadzie każdy rząd od cza-
su do czasu zrzuca odpowiedzialność na górnicze 
emerytury, kiedy trzeba usprawiedliwić nieudolność 
polityków. Na łamach górniczej gazety nie muszę 
przekonywać, jak głupi jest to argument.

R ównie głupim argumentem jest obciążanie 
związków zawodowych winą za trudną sytu-
ację budżetu, błędy ekonomistów i polityków 

oraz za nierozważne decyzje rządu. A jednak obciąża 
się nas tą winą. Mało tego, politycy twierdzą, że 
jeśli ograniczą prawa socjalne i prawa związkowe, 
to będzie lepiej. Mówią o tym wprost, wmawiają 
przecież społeczeństwu, że to jedna ze skutecznych 
metod walki z recesją, spowolnieniem  gospodarczym 
i kryzysem. Doszło do sytuacji absurdalnej. Wolna 
Polska powstała dzięki ruchowi związkowemu. Ale 
ledwie elity polityczne, w przeważającej części wy-
niesione na piedestał przez ruch związkowy, nauczyły 
się poruszać w świecie, już chcą ograniczać związki 
zawodowe. To klasyczny przykład ojcobójstwa po-
litycznego. Zastanawiam się, co robiliby dzisiaj byli 
prezydenci i prezydent obecny? Co robiliby byli pre-
mierzy i obecny premier? Jaką rolę odgrywaliby byli 
i obecni posłowie, senatorowie, ministrowie, liderzy 
wielu partii politycznych? Są to przecież w znacznej 
części dzieci ruchu związkowego. Także wielu me-
nedżerów to dzieci tego ruchu. Nagle się okazuje, że 
dla nich związki są brzydkie i należy je tępić. 
Zauważyłem, że jak długo polityk nie zakłada koszuli, 
która na oko nie kosztuje więcej niż  dolarów, 
tak długo nie psioczy na związki. Kiedy go stać na 

koszulę od  dolarów za sztukę i droższą oraz na 
garnitur za minimum  dolarów, zaczyna kąsać 
związki. Panowie, wielu z was pamięta czasy, kiedy 
tyraliście za - dolarów miesięcznie i byliście 
szczęśliwi, że złapaliście fuchę życia. Na swój gar-
nitur musielibyście pracować dwa lata. Na koszulę 
ponad  miesiące.
Oczywiście, że wśród polityków są także ludzie do-
ceniający rolę związków. Jednak tak zwany ogólny 
trend jest na „nie”. Te refleksje wywołała we mnie 
dyskusja na posiedzeniu Rady Federacji Związków 
Zawodowych JSW SA. Gościliśmy Jana Guza, prze-
wodniczącego OPZZ. Rozmawialiśmy o aktualnej 
sytuacji i o poufnych projektach rządu związanych 
z ruchem związkowym i z ludźmi pracy. Wiemy, że 
będzie przykręcanie śruby. Wiemy, że w obecnym 
Sejmie nie mamy w zasadzie liczącej się reprezentacji. 
Wiemy także, że musimy zewrzeć szeregi i walczyć 
o swoje. Największe sukcesy związki odnosiły zawsze 
wtedy, kiedy mało kto wierzył w ich siłę.

P  

Czy politycy to ojcobójcy?

TADEUSZ 
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Ledwie elity 
polityczne, 
w przeważającej 
części 
wyniesione na 
piedestał przez 
ruch związkowy, 
nauczyły 
się poruszać 
w świecie, już 
chcą ograniczać 
związki 
zawodowe. 

Spędziłem smutne popołudnie 11 listopada. Z nie-
dowierzaniem oglądałem relacje telewizyjne z za-
dymy w Warszawie. Organizowany przez Młodzież 
Wszechpolską i ONR Marsz Niepodległości miał się 
spotkać z kontrmanifestacją organizowaną przez 
Porozumienie 11 Listopada. 

P ierwsi chcieli manifestować polskość rozumia-
ną tak, jak rozumieją ją narodowcy. Drudzy 
chcieli zablokować marsz narodowców, bo 

uznali, że to faszyści, którzy powinni być wyrzuceni 
poza nawias życia społecznego. Tak zwana ulica, czyli 
zwykli zjadacze chleba, tę rzeczywistość określali 
prosto – wrogowie homoseksualistów i Żydów spo-
tkają się ze zwolennikami Żydów i homoseksualistów. 
Prawda, jak można spłycić każdą doktrynę?
Jednych i drugich mieli wspierać zaprzyjaźnieni ideowo 
koledzy z zagranicy. Policja nie dopuściła do konfron-
tacji uczestników obu manifestacji. Niestety, doszło do 
zadymy, bo między innymi kibole kroczący za naro-
dowcami nie wytrzymali nerwowo ciągłej obecności 
policji. Podejrzana jest także niemiecka młodzież lewi-
cująca, bo policja zatrzymała kilkudziesięciu młodych 
Niemców. Można się spierać, kto jest winny, a kto 
niewinny. Ja uważam, że obie strony nie popisały się, 
organizując marsz przeciwko czemuś z okazji kolejnej 
rocznicy odzyskania niepodległości. Jestem człowie-
kiem starej daty. Uważam, że to w bardzo złym tonie, 
kiedy prawicowcy skrzykują się przeciwko państwu 
tolerancyjnemu. Uważam też, że to w złym tonie, gdy 
organizacje lewicowe skrzykują się, aby blokować 

prawicowców. Obie strony mają prawo do manifesta-
cji swoich poglądów w sposób zgodny z prawem. Obie 
strony powinny także zdawać sobie sprawę, że święto 
narodowe jest złą okazją do podkręcania nastrojów.
W Warszawie spotkały się dwie skrajności polityczne. 
Jeżeli uznać, że poglądy polityczne można zaznaczyć 
na odcinku, to w punkcie A są ugrupowania lewicowe 
organizujące kontrmanifestację, a w punkcie B są 
organizatorzy Marszu Niepodległości. Gdyby ktoś 
chciał te poglądy zaznaczyć na kole, wtedy wystar-
czy zgiąć odcinek, tak żeby powstało koło, a punkty 
A i B pokryją się. Mam na myśli wyłącznie gotowość 
do konfrontacji. Podobno zarówno prawicowcy, jak 
i lewicowcy w przygniatającej większości radośnie 
szli w pochodzie. Ja tego nie widziałem w relacjach 
telewizyjnych. Przez kilka dni oglądałem przebitki 
z obrazami walk ulicznych, zniszczonych samocho-
dów stacji telewizyjnych i Polskiego Radia. Jedyny 
przekaz, jaki został mi z tych manifestacji w War-
szawie, to obraz walki, choć jakbym miał powiedzieć 
o co, to nie potrafiłbym powiedzieć. Kurcze, ja nie 
wiem, o co ci ludzie prali się z policją. Ja nawet nie 
wiem, czy to byli lewicowcy, czy prawicowcy. 
Wiem natomiast jedno. Nigdy więcej  listopada nie 
powinno dochodzić do takich scen. Ponieważ trwa 
ogólnopolska debata, co zrobić, żeby nie było zadym, 
mam nieśmiały pomysł. Może tak dorosłe partie 
zrezygnowałyby z popierania ultrasów na prawicy 
i na lewicy? Skończyć się to może tak jak moralny 
romans kilkorga polityków PiS z kibolami. Po co 
popierać zadymiarzy?

Może tak 
dorosłe partie 
zrezygnowałyby 
z popierania 
ultrasów na 
prawicy i na 
lewicy?

HENRYK 
SIEDLACZEK
poseł RP

K J S

przewodniczący ZZG w Polsce KWK Jankowice

Jan Guz, przewodniczący OPZZ: W imieniu Ogólnopolskiego 
Porozumienia Związków Zawodowych i własnym serdecznie 
dziękuję Koledze za działalność poselską na rzecz ludzi 
pracy (...)
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Nie popierać zadymiarzy
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Jestem człowiekiem wielkiej wiary, dlatego wierzę, że w końcu polscy ekonomiści zauważą 
szczęśliwy zbieg okoliczności – mamy górnictwo, energetykę węglową i sektor firm 

okołogórniczych stanowiących mocny filar realnej gospodarki 
– mówi MAKSYMILIAN KLANK, wiceprezes Fasing SA

Nie psioczyć na górnictwo
 XNOWY GÓRNIK: W czasie kampanii wy-

borczej wielu polityków mówiło ciepło 
o węglu i o górnictwie. Za nami wybory, 
przed nami zima, a ciepła atmosfera wo-
kół węgla prysła. Dlaczego?

M A K S Y M I L I A N 
KLANK: Wybory to 
gorący okres. Po nich, 
rzeczywiście, atmosfera 
stygnie, stąd i atmosfe-
ra wokół węgla stała się 
chłodna. Czy jest szan-
sa, że zima spowoduje 
ocieplenie klimatu dla 
węgla? Nie wiem. Trudno sobie jednak wy-
obrazić, że bez węgla przeżyjemy zimę, bo 
przecież potrzebujemy realnego ciepła, a nie 
jedynie ciepłych słów. Energetycy zaczynają 
na razie nieśmiało mówić, że czekają na wę-
giel. Docierają także informacje o rosnącym 
imporcie. Wydaje mi się, że za parę dni znów 
zacznie się psioczenie na górnictwo.

 X Psioczenie uzasadnione cz y 
nieuzasadnione?

– Nieuzasadnione. O węglu mówi się 
ciepło wtedy, gdy z różnych względów jest 
to korzystne dla osób wygłaszających takie 
opinie. Natomiast wciąż nie ma warunków 
dla stabilnego rozwoju górnictwa. Ma pan 
rację, że w czasie kampanii wyborczej dość 
często mówiło się na przykład o tym, że 
należy stworzyć warunki, aby można było 
wytwarzać energię z węgla w sposób przy-
jazny dla środowiska. W zasadzie każdy z li-
czących się polityków, który przyjeżdżał na 
Śląsk, mówił o bezpieczeństwie energetycz-
nym oraz o roli węgla w zapewnieniu tego 
bezpieczeństwa. Od czasu do czasu mówiło 

się także o znaczeniu sektora okołogórni-
czego, który daje dziesiątki tysięcy miejsc 
pracy i ma setki milionów złotych zysku. 
Warto również pamiętać, że z górnictwa 
bezpośrednio i pośrednio utrzymują się setki 
tysięcy rodzin. Ten temat, jak już mówiłem, 
był w głębokim cieniu. Szkoda, bo brak per-
spektyw dla węgla to także brak perspektyw 
na dynamiczny rozwój dla sporej części firm 
okołogórniczych. 

 X To zła wróżba dla naszej gospodar-
ki. Przed nami kolejny kryzys. Analitycy 
ekonomiczni twierdzą, że należy oprzeć 
się o realną gospodarkę, a nie o tak zwa-
ne produkty �nansowe. Co zrobić, żeby 
realna gospodarka (tzn. między innymi 
górnictwo i �rmy okołogórnicze) zosta-
ła dostrzeżona?

– Uważam, że ta gospodarka jest do-
strzegana, nie nadaje się jej jednak odpo-
wiedniej rangi. Jestem człowiekiem wielkiej 
wiary, dlatego wierzę, że polscy ekonomiści 
w końcu zauważą szczęśliwy zbieg okolicz-
ności – mamy górnictwo, energetykę węglo-
wą i sektor firm okołogórniczych stanowią-
cych mocny filar realnej gospodarki. Wiele 
razy mówiłem, że to nasz skarb. Węgiel, 
jako paliwo, nie traci na znaczeniu – jesz-
cze przez dziesięciolecia będzie decydował 
o tym, czy nasza gospodarka sprosta warun-
kom konkurencyjności, czy im nie sprosta. 
Eliminowanie węgla z naszej gospodarki to 
eliminowanie konkurencyjności. Dlatego 
mam nadzieję, że ten ciepły klimat wokół 
węgla, jaki dało się dostrzec w czasie kampa-
nii wyborczej, mimo wszystko się utrzyma. 
Ja nie uważam, że jest jakiś konflikt pomię-
dzy politykami a środowiskiem górniczym, 

uważam natomiast, że musimy dostarczać 
politykom argumentów, które będą orężem 
w walce o węgiel na forum Unii Europejskiej.  
Nie chodzi o to, żeby zmuszać kogokolwiek 
do miłości do węgla. Chodzi o argumenty 
ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. 

 X Przedstawiciele Euracoalu, którzy brali 
udział w debatach zorganizowanych pod-
czas targów górniczych i w sesji z okazji 
20-lecia Związku Pracodawców Górnictwa 
Węgla Kamiennego, wiele razy powtarzali, 
że nasz głos w sprawach węglowych jest 
słabo słyszany na forach europejskich. 
Możemy być głośniejsi?

– Powinniśmy. Jednak nie chodzi 
o wrzask, a o siłę argumentów.

 X Europa może być w większym kryzysie 
niż Polska. Może kryzys uzmysłowi poli-
tykom, że nie warto eliminować węgla, 
dzięki któremu gospodarka jest bardziej 
konkurencyjna?

– Może się tak stać. Bieda zmusi nas 
do rozsądku.

 X Powoli opada kurz po politycznym za-
męcie powstałym przy okazji wyborów. 
Politycy znajdą czas na obronę węgla?

– Raz jeszcze powtarzam, że w to wie-
rzę, chociaż zdaję sobie sprawę, że stracili-
śmy wiele czasu – między innymi dlatego, 
że nie dostrzegaliśmy potrzeby, aby walczyć 
o tanie paliwo.

 X A może nikt nie miał pomysłu, jak to 
zrobić?

– Pewnie tak. Jednak bez względu na 
przyczyny takiego stanu rzeczy sytuacja 

Polski jest dość trudna. Wykorzystywanie 
węgla nie musi oznaczać nieograniczonej 
emisji dwutlenku węgla, mnie zresztą ni-
gdy nie chodziło o to, aby bronić węgla 
dlatego, że mamy do tego paliwa senty-
ment. Zawsze uważałem, że węgiel na-
leży wykorzystywać racjonalnie – trzeba 
z  niego produkować paliwa przyjazne 
dla środowiska, trzeba budować blo-
ki energetyczne o możliwie najwyższej 
sprawności, trzeba także mieć program 
oszczędzania energii i program rozwo-
ju tak zwanej zielonej energetyki. Jestem 
natomiast wrogiem ideologizacji kwestii 
paliwowo-energetycznych. 

 X Ponad dwa lata temu opublikował 
pan w największych gazetach niemiec-
kich tekst, w którym udowodnił pan, że 
bardziej opłaca się podnosić sprawność 
bloków energetycznych, niż na siłę eli-
minować węgiel oraz lansować wychwy-
tywanie dwutlenku węgla i jego maga-
zynowanie pod ziemią. Czy te wnioski są 
nadal aktualne? 

– Tak. Nie wycofuję się z  żadnego 
stwierdzenia. Cieszę się, że dwa lata po tej 
publikacji coraz głośniej mówi się w Polsce 
o tym, że jest to rozwiązanie godne uwagi.

 XWarto lansować ten pogląd?
– Oczywiście, że warto. Uważam, że 

dobrze byłoby na przykład powołać ze-
spół, który przy współudziale Euracoalu 
i Związku Pracodawców Węgla Kamiennego 
przygotowałby propozycje konkretnych roz-
wiązań, które godziłyby ekonomię i ekologię 
z wykorzystywaniem węgla. 

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI 

Zanim zaczniemy wychwytywać i maga-
zynować dwutlenek węgla, powinniśmy 
podnieść sprawność elektrowni, bo dzięki 
temu zaoszczędzimy paliwo i zmniejszymy 
emisję szkodliwego gazu.

W swych raportach na temat trendów 
energetycznych zarówno Komisja Europej-
ska jak i Międzynarodowa Agencja Ener-
getyczna w Paryżu zakładają, iż węgiel dla 
zapewnienia energii elektrycznej pozostanie 
nieodzowny jeszcze przez dziesięciolecia.

Komisja Europejska, jak też większość 
państw członkowskich, postulują i  pro-
mują wdrożenie technologii do przechwy-
tywania i składowania CO, na przykład 
w szczelnych i niezawodnych formacjach 
geologicznych. 

Te technologie, nazywane w  języku 
angielskim „Carbon Capture and Storage”, 
w skrócie CCS, widziano by najchętniej już 
dziś, wdrożone na całym świecie. Jednak 
rozwój takich wysoko kompleksowych syste-
mów, aż do osiągnięcia dojrzałości rynkowej 

potrzebuje czasu. Przed  rokiem nie 
można liczyć na ich wprowadzenie. I nawet 
jeśli pokazano, że CCS jest wykonalne pod 
względem technicznym i ekonomicznym, 
to ta nowa technologia nie będzie stosowa-
na ani powszechnie, ani od razu globalnie. 
Dlatego powinno się poważnie wspierać 
również tę starszą z obu opcji zmniejszania 
CO – modernizację elektrowni węglowych. 

Tak zwana sprawność netto elektrow-
ni opalanych węglem wynosi średnio oko-
ło , podczas gdy najnowocześniejsza 
elektrownia na węgiel brunatny na świecie 
w niemieckim Niederaußem osiąga . 
Zwiększenie sprawności netto z  do , 
o czym wiedzą specjaliści, obniża emisję 
CO na jedną elektrownię już o . W do-
datku oszczędza się węgiel, a tym samym 
wartościowy surowiec. Rozwija się nowe 
koncepcje elektrowni, które mogą mieć 
sprawność ponad , a w przypadku no-
wych inwestycji zwraca się dodatkowo uwa-
gę na późniejsze dozbrojenie w CCS.
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Stawiajmy na sprawność
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Z przecieków wiem, że zarząd przedstawi 
wkrótce propozycję nowego Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy. Razem z ZUZP 
zostanie przedstawiona propozycja nowego 
systemu wynagradzania. Pewnie będzie to 
powtórka tego, co nam przedstawiono na 
wiosnę, z jakimiś małymi korektami, może 
coś nowego. Nie wiem. Nie wiem też, jak 
związki zawodowe zareagują na tę propo-
zycję, bo w zasadzie jej nie znamy. Pamię-
tam, że na wiosnę byliśmy przeciw nowemu 
systemowi płac, bo było w nim wiele niedo-
róbek, niejasności, a nawet sprzeczności. 
W zapisach ZUZP udało się nam ustalić za-
pisy ogólne, które nie budziły kontrower-
sji. Szczegóły zostały odłożone na później. 

W łaśnie dlate-
go  trudno 
mi oceniać, 

jak zachowam się, kie-
dy dostanę wszystko na 
piśmie. Marzę o  tym, 
aby zamiast przedsta-
wić natychmiastową 
odpowiedź, odbyć poważną dyskusję na 
ten temat. Kiedy rozmawiam z górnikami 
o tym, czy nowy system płac jest dobry, to 
słyszę, że oni wolą stary, bo nie rozumieją, 
o co chodzi w nowym. A jak nie rozumieją, 
to znaczy, że boją się, iż zostaną zmuszeni 
do ciężkiej pracy za gorsze pieniądze. Ja nie 
wnikam, czy mają rację, czy nie. Dla mnie 
najważniejszy jest ich strach. Górnicy, którzy 
ewidentnie zyskają, są za nowym systemem, 
ale pod warunkiem że ktoś im zagwarantuje, 
że nigdy na nowych zasadach nie będą strat-
ni. Najbardziej przychylnie do nowego sys-
temu są chyba nastawieni młodzi z -, góra 
-letnim stażem pracy. Im się wydaje, że 

węgiel wyszarpią nawet pazurami, a razem 
z węglem wyszarpią kasę. Och, młodości, 
szkoda, że nie wrócisz. Myślę, że młodzież 
będzie po cichu wspierać Zagórowskiego. 
Tak to wygląda w mojej ocenie.
Uważam, że bez względu na wiek i  bez 
względu na strach należy nam się dysku-
sja o zmianach w JSW SA. Zawsze byłem 
zwolennikiem dyskusji, bo tylko dzięki niej 
można świadomie podejmować decyzje. 
Nie chciałbym, żeby powtórzyła się któraś 
z sytuacji, kiedy to zapewnialiśmy załogę, 
że nie cofniemy się nawet na długość pa-
znokcia, a potem maszerowaliśmy do tyłu, 
aż się kurzyło. Ja nigdy nie składałem takich 
deklaracji bez uprzedniej debaty.
Piszę o tym wszystkim po lekturze kilku 
artykułów prasowych z informacjami o tym, 
jak rząd ma zamiar okiełznać związki za-
wodowe. Te plany są zaiste imponujące – 
poczynając od reprezentatywności, a na 
ograniczeniu czasowym wszystkich sporów 
zbiorowych kończąc. Mam na uwadze to, 
że społeczeństwo poszło za liberałami. Ja 
nie lubię liberałów. W swoim poprzednim 
felietonie ostrzegałem, że po tym, jak w wy-
borach do Sejmu przepadł nasz kandydat 
Tadek Motowidło, bo lista SLD zebrała za 
mało głosów, nadchodzą dla nas ciężkie cza-
sy. Złośliwi twierdzili, że był to w połowie 
felieton, a w połowie wazelina. Pogadamy 
za kilka tygodni. A teraz radzę pomyśleć, 
zanim się otworzy usta. Do redakcji Nowego 
Górnika mam natomiast nieustającą prośbę: 
opisujcie i przekazujcie jak najwięcej głosów 
w tej sprawie. To zbyt poważny temat i nie 
da się go tylko zakrzyczeć. A jak będą jacyś 
krzykacze i będą na was nadawać, to dobrze, 
bo wam za darmo zrobią reklamę.
 �

A K T U A L N O Ś C I

R E K L A M A
K Z D    

Zamiast krzyczeć, pogadajmy

JEDNO UJĘCIE

Dostaną po tyłku?
Górnicy z oddziału G-5b KWK Borynia-Zofiówka, ruch Borynia: Obawiamy się, że dostaniemy po tyłku. Motywacyjny system pracy może sprawdzic się w fabryce czekolady. Czy ktoś nam za-
gwarantuje, że przyzwoicie zarobimy, kiedy będziemy pracować w takiej ścianie jak teraz? Zaraz zjeżdzamy do ściany A-31. To dłubanina, a nie fedrunek. 
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 NOWY GÓRNIK: Kiedy zarząd Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej zaproponuje zmia-
nę systemu wynagradzania?

ROMAN GETLER: 
Możliwe, że jeszcze 
w listopadzie zostanie 
przedstawiony związ-
kom zawodowym nowy 
Zakładowy Układ Zbio-
rowy Pracy. Nowy sys-
tem wynagradzania 
będzie jednym z  za-
łączników nowego ZUZP.

 Dzięki nowym zasadom wynagradza-
nia górnicy zarobią więcej?

– Jednym z celów, jakie sobie postawi-
liśmy, było stworzenie takich zasad, które 
pozwolą lepiej wynagradzać za osiągane 
efekty.

  Górnicy nie wierzą, że zarząd sam z sie-
bie chce im podwyższyć zarobki. Nie do-
staje się podwyżki od zarządu – podwyż-
kę trzeba sobie wywalczyć. 

– Ja z kolei wierzę, że gdy załoga zapo-
zna się z nowymi zasadami, to zaakceptuje 
tę propozycję. Nowy system gwarantuje 
między innymi to, że bezpieczna i wydajna 
praca będzie dobrze wynagradzana. 

 Górnicy twierdzą, że chodzi przede 
wszystkim o przykręcanie śruby. Zarząd 
chce wynagradzać za wydobycie, a to 
przecież klasyczny akord, chce wynagra-
dzać za przekraczanie planów, a to już 
system stachanowski. Górnicy w pogoni 

za pieniędzmi będą łamać zasady bhp, 
w wyniku czego będzie więcej wypad-
ków. Niektórzy będą chcieli przekroczyć 
plan np. o 50 proc., bo wtedy zarobią wiel-
kie pieniądze.

– Opłacalne będzie przekroczenie 
planu najwyżej o  procent, za większe 
przekroczenie nie będziemy płacić. To za-
bezpieczenie ma zapobiec osiąganiu wyniku 
za wszelką cenę. 

  Skoro zarząd chce płacić więcej i spra-
wiedliwiej, a liderzy związkowi tego nie 
chcą, to może nie warto kruszyć kopii?

– Nowy system ma ujednolicić zasady 
wynagradzania w JSW SA. Teraz każda 
kopalnia ma własny system wynagra-
dzania, dlatego górnicy na tych samych 
stanowiskach mają różne zarobki. Moim 
zdaniem to niezdrowa sytuacja. Doszło 
do takich absurdów, że na przykład w ko-
palni Borynia-Zofiówka inne są zasady 
wynagradzania w ruchu Zofiówka, a inne 
w ruchu Borynia. Dzieje się tak dlatego, że 
kiedyś były to oddzielne kopalnie. Skoro 
jednak pracodawcą jest dla wszystkich 
JSW SA, to wszyscy powinni być wyna-
gradzani według takich samych zasad. 
Ponad rok temu wprowadziliśmy tak zwa-
ny dodatek standaryzacyjny, który miał 
zniwelować część różnic. Jest to jednak 
proteza, a protezy mają to do siebie, że są 
niedoskonałe. Zgodnie z Kodeksem pracy 
pracownicy mają prawo do jednakowe-
go wynagrodzenia za jednakową pracę. 
U nas sytuację ratuje ułomny dodatek 
standaryzacyjny.

 Nie każdą pracę da się przeliczyć na 
tony wydobytego węgla, nawet jeśli jest 
to praca w ścianie. Są ściany, które idą 
jak z płatka. W innych trzeba się natyrać, 
a efekt jest mizerny. Nikt nie będzie chciał 
pracować w trudnej ścianie, bo znacznie 
mniej zarobi.

– Dla każdej ściany są określone para-
metry, które uwzględniają stopień trudno-
ści. W ich skład wchodzą między innymi 
warunki geologiczne, stopień uciążliwości 
pracy oraz wszelkie zagrożenia i wszystko 
to zostanie uwzględnione przy planowaniu 
wysokości wydobycia i robót przygotowaw-
czych. W nowym systemie te parametry 
będą określały wielkość planu dla konkret-
nej ściany czy przodka. Nie ma ryzyka, że 
praca w trudniejszej ścianie (przodku) bę-
dzie opłacana gorzej. Jeżeli nawet w stosun-
kowo łatwej ścianie pojawią się zaburzenia, 
zostaną one od razu uwzględnione przy 
obliczaniu wynagrodzenia w nowym syste-
mie. Generalną zasadą w tym systemie jest 
to, że górnik nie może stracić na zarobkach 
z powodu trudniejszych warunków pracy.

  Czy może stracić z powodu nowych 
zasad?

– Zaczynając pracę nad nowym syste-
mem wynagradzania, przyjęto założenie, że 
nawet przy braku premii nikt nie powinien 
stracić na wynagrodzeniu. Zaproponowany 
system wynagradzania gwarantuje premię 
motywacyjną w wysokości  proc. za wy-
konanie zadań w  procentach. Obni-
żenie lub przekroczenie zadań o  proc. 
skutkuje odpowiednio obniżeniem lub 

podwyższeniem premii o  proc. Wysokość 
premii może być maksymalnie powiększona 
lub obniżona o  punktów procentowych, 
co oznacza m.in., że maksymalna wyso-
kość premii motywacyjnej nie przekroczy 
 proc.

Do tego może jeszcze dojść  proc. pre-
mii zadaniowej, jeżeli cała kopalnia wykona 
wszystkie zadania. Jednak są stanowiska, 
na których wzrost wynagrodzeń nie bę-
dzie tak widoczny – chodzi o stanowiska, 
które były do tej pory opłacane niewspół-
miernie wysoko, np. niektóre stanowiska 
pomocnicze, na których pracują robotni-
cy niewykwalifikowani. Mogą się zdarzyć 
nieliczne przypadki, że jakieś stanowisko 
zostanie wycenione niżej i w konsekwencji 
płaca na tym stanowisku będzie niższa od 
dotychczasowej.

  Rozmawiałem z górnikami z Boryni, 
którzy pracują w ścianie A-31. Jest to wy-
jątkowo ciężka ściana. Oni nawet nie chcą 
słyszeć o systemie premiującym efekty 
pracy. W tej ścianie nie da się normalnie 
fedrować. Tam się dłubie węgiel.

– Już mówiłem, że warunki pracy będą 
uwzględniane. Na pewno nie będzie tak, że 
trudna ściana będzie oznaczać zły zarobek.

  Uda się przekonać górników do nowe-
go systemu wynagradzania?

– Mam taką nadzieję. Ten system gwa-
rantuje, że górnicy zaraz po wykonaniu za-
dania będą mieli swój udział w zysku spółki. 
To uczciwa propozycja. 

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI 
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Chcemy wynagradzać za efekty

 NOWY GÓRNIK: Dlaczego zarząd chce 
zmienić system wynagradzania tak, aby 
był krwiopijny?

JAROSŁAW ZAGÓ-
ROWSKI:  Nigdy nie zgo-
dziłbym się na system 
krwiopijny, bo zagra-
żałby bezpieczeństwu 
pracy. Proponujemy 
zasady wynagradzania, 
które będą premiowały 
efekty osiągane przez 
pracowników. Obecny system wymusza 
stosowanie urawniłowki. Nawet premie 
nie spełniają swojej funkcji, ponieważ zbyt 
często są rozdzielane bądź to na zasadzie 
sympatii albo antypatii, bądź po równo, aby 
nie daj Boże nikogo nie wyróżniać. Chcemy, 
aby zarobek nie zależał od subiektywnej 

oceny przełożonego, ale wyłącznie od pra-
cownika. Świat wokół się zmienia. Coraz 
więcej młodych ludzi zaczyna pracę w JSW 
SA, a oni chcą mieć perspektywy rozwoju 
i pewność, że ich wkład pracy będzie spra-
wiedliwie opłacany. Nowy system praktycz-
nie eliminuje uznaniowość. Uważam, że 
nie powinniśmy żyć w skansenie. Zmiany 
następują w Kompanii Węglowej i Katowic-
kim Holdingu Węglowym i muszą następo-
wać także u nas. Pracownicy JSW SA chcą 
zarabiać więcej i chcą być sprawiedliwie 
wynagradzani za pracę. Jeżeli nie spełnimy 
tych oczekiwań, za kilka lat nasza firma bę-
dzie mieć kłopoty – nie tylko przestaniemy 
przyjmować nowych pracowników, ale na-
wet obecne miejsca pracy będą zagrożone. 
Urawniłowka nie sprzyja rozwojowi. 
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Jestem przekonany,
że zarobek powinien

zależeć od pracownika

MIROSŁAW LAZAR, 
ŚCIANOWIEC,  LAT 
PRACY: Zawsze przy 
zmianach ktoś tra-
ci, a ktoś zyskuje. Nie 
znam zasad nowego 
systemu wynagradza-
nia, dlatego trudno mi 
powiedzieć, czy jest ko-
rzystny, czy niekorzystny. Myślę, że dołowcy 
nie straciliby, ale to tylko przypuszczenia.  
Mogę także znaleźć się wśród stratnych. 
Chciałbym zwrócić uwagę, że przy propono-
waniu systemu płac powiązanego z efektami 
trzeba brać pod uwagę masę przestojów, do 
których dochodzi nie z winy górników. Ge-
neralnie zbyt mało wiemy, aby powiedzieć 
coś konkretnego.

K A M I L  B I A ŁY , 
GÓRNIK Z GÓRNEJ 
WNĘKI,  LAT PRACY: 
Nie jestem zwolen-
nikiem zmian. Jak 
wszystko idzie dobrze, 
to każdy system płac 
jest dobry, jeżeli po-
zwala zarobić. Jednak 
w górnictwie rzadko wszystko idzie do-
brze. Nie wiem, jak byliby opłacani górnicy 
z oddziałów GZ.

Z tego, co słyszałem, oni mogliby być 
stratni. A przecież mogę tam trafić. 

ARKADIUSZ SIEN-
NICKI, GÓRNIK SEKCYJ-
NY,  LATA PRACY: Na 
wiosnę przyglądałem 
się nowym zasadom 
wynagradzania, o jakich 
pisał „Jastrzębski Wę-
giel”, i myślę, że ta pro-
pozycja mogłaby zostać 
przyjęta, pod warunkiem że będziemy mieć 
gwarancje, iż nikt nie straci na zarobkach. 
Słowo zarządu nie wystarczy. Musiałyby 
być to rzeczywiście mocne gwarancje. Na 
razie traktuję to wszystko jak wielką ściemę. 
Ciekawe, jakie będą konkrety.

JAROSŁAW RUD-
NICKI, ŚLUSARZ, PONAD 
 LAT PRACY, W TYM 
 LAT PRACY POD ZIE-
MIĄ: Jak dostanę gwa-
rancje, że nie stracę na 
zarobkach, to mógłbym 
przystać na nowy sys-
tem wynagradzania. 
Szczegółów nie znam, bo pewnie nikt ich 
nie zna. Przy takich zmianach nie powinno 
być atmosfery tajemniczości. Pewnie każdy 
czeka na dokładne informacje.

Opinie górników z Boryni
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 XNOWY GÓRNIK: Czy z punktu widzenia 
lidera związkowego wynik wyborów daje 
nadzieję na to, że relacje związki zawodo-
we– rząd i związki zawodowe–pracodaw-
cy będą cieplejsze?

JAN GUZ: Wygra-
ła opcja liberalna. Dla 
mnie zwycięstwo Plat-
formy Obywatelskiej 
oznacza, że wyborcy 
dali – z różnych przy-
czyn – przyzwolenie na 
dalsze rządy liberałów. 
A oni to traktują jako zielone światło dla 
odbierania pracownikom i związkom zawo-
dowym uprawnień  do współdecydowania 
o celach społecznych, jakie powinno reali-
zować państwo. Niestety opcja liberalna 
dostała wolną rękę w zaostrzaniu antyzwiąz-
kowego kursu. Moim zdaniem w ciągu kilku 
tygodni, a najdalej w ciągu kilku miesięcy 
należy się spodziewać decyzji, które będą 
szły w kierunku ograniczenia roli związków 
w życiu społecznym i ich wpływów w zakła-
dach pracy. Ruch związkowy jest od kilku 
lat spychany do narożnika. Liberałowie chcą 
natomiast wykorzystać kryzys do ogranicze-
nia praw socjalnych, praw pracowniczych 
i wolności związkowych.

 X Skoro jest kryzys, to nie ma się czemu 
dziwić.

– Rząd mówi, że jest kryzys, tylko wte-
dy, gdy realizuje politykę antypracowniczą. 
Kiedy związki krytykują rządzących za brak 
działań antykryzysowych, to wówczas libe-
rałowie mówią, że w Polsce nie ma kryzysu. 
Podobnie zachowują się zresztą pracodawcy, 
którzy mówią nam, że trzeba ograniczyć pra-
wa socjalne, ale w informacjach ekonomicz-
nych chwalą się rosnącymi zyskami firm. 
Liberałowie uznali, że świat pracy to małe 
dzieci, które można straszyć „Babą Jagą”, 
która na drugie imię ma „Kryzys”. Tymcza-
sem według oficjalnych informacji polskie 
firmy mają ponad  miliardów złotych 
oszczędności. Nie inwestują tych pieniędzy 
i nie rozwijają swojej działalności, bo czekają 
podobno na lepszy klimat dla inwestycji. 
Moim zdaniem trzymanie przez przedsię-
biorców  miliardów złotych na kontach 
firm jest gigantycznym marnotrawstwem. 
Te pieniądze powinny się znaleźć na rynku 
– zamówienia na taką skalę naprawdę roz-
ruszałyby naszą gospodarkę. Żeby pokazać 
ogrom tej kwoty, podam prosty przykład. 
W przyszłym roku tak zwana dziura bu-
dżetowa wyniesie  miliardów złotych. To 
oznacza, że przedsiębiorstwa mają na swo-
ich kontach równowartość pięciu deficytów 
budżetowych. Przychody do budżetu Polski 
na  rok są szacowane na około  mi-
liardów złotych. To natomiast oznacza, że 
na kontach przedsiębiorstw leży bezużytecz-
nie grubo ponad połowa przyszłorocznych 
przychodów prawie -milionowego kraju. 

 X Pana zdaniem jest kryzys czy go nie 
ma?

– Mamy wieloletni kryzys elit politycz-
nych, które patrzą na wskaźniki, a nie na 
ludzi. Państwo i gospodarka mają służyć 
obywatelom. Jeżeli jest odwrotnie, to zna-
czy, że obywatele są traktowani jak ma-
szyny niezbędne do produkcji krzywych 
rosnących na wykresach robionych przez 
garstkę ekonomistów i polityków. Związki 
skupione w OPZZ sprzeciwiają się takiemu 

traktowaniu obywateli Rzeczypospolitej. 
Sprzeciwiamy się planom rządzących, któ-
re zmierzają do ograniczania uprawnień 
emerytalnych dużych grup zawodowych, 
chodzi między innymi o górników, policjan-
tów i strażaków. Możemy się spodziewać, 
że będzie dochodziło do prób ograniczania 
świadczeń społecznych. Z planów przygoto-
wywanych przez liberałów wynika bowiem, 
że cała sfera tak zwanego zabezpieczenia 
socjalnego może pójść pod nóż. 

 XMoże posłowie zaprotestują przeciw-
ko takim ustawom?

– Jakaś mniejszość pewnie zaprotestuje, 
wygra jednak przygniatająca większość libe-
rałów. Niestety, w czasie ostatnich wyborów 
polskie społeczeństwo zaufało tym, którzy 
chcą ciąć wszystko, co zdobyliśmy w dzie-
dzinie praw pracowniczych i socjalnych. 
Mam czasem wrażenie, że wynik wyborów 
jest taki, jakby wzięli w nich udział wyłącznie 
przedsiębiorcy, i to ci najbogatsi. Zresztą 
ponad połowa uprawnionych Polaków nie 
wzięła udziału w wyborach.

 X To znaczy, że związki pokornie pogo-
dzą się z klęską?

– Nie. Udowodniliśmy to na przykład 
w czasie manifestacji europejskich central 
związkowych we Wrocławiu. Kilkadziesiąt 
tysięcy związkowców upominało się o rów-
nomierne rozkładanie ciężarów, o tworzenie 
nowych miejsc pracy i o to, aby politycy 
walczyli z zagrożeniami ekonomicznymi, 
a nie obciążali ludzi pracy kosztami błęd-
nych decyzji. Politykom wydaje się, że pie-
niądze biorą się z Unii Europejskiej albo 
z budżetu, a nie z pracy. Pieniądze biorą 
się jednak z pracy, i im więcej pracy, tym 
więcej pieniędzy. Rząd musi zrozumieć, 
że tworzenie miejsc pracy jest najlepszym 
sposobem zapobiegania kłopotom ekono-
micznym. My marnujemy potencjał oko-
ło  milionów polskich obywateli. Część 
z nich jest na bezrobociu, część wyjechała 
w poszukiwaniu pracy do innych państw. 
Polska powinna wykorzystać potencjał 
swoich obywateli. Będziemy o tym mówić 

na Komisji Trójstronnej, na jej zespołach 
problemowych, w  środkach masowego 
przekazu i w czasie manifestacji. Będziemy 
także nadal protestować przeciw umowom 
śmieciowym. Polskę stać na to, aby tworzyć 
dobre miejsca pracy, które zagwarantują Po-
lakom stabilizację życiową. Spór pomiędzy 
związkami a liberałami toczy się o to, w jaki 
sposób wykorzystać narodowy potencjał. 
My mówimy, że trzeba tworzyć miejsca 
pracy, dbać o ludzi, pozwolić im na to, aby 
budowali swoją stabilizację. Liberałowie 
mówią natomiast, że trzeba ludziom zabie-
rać stabilizację, ograniczać prawa socjalne 
i związkowe, a wszystko poddać regułom 
wolnego rynku. 

 X Żeby wygrać z liberałami, związki mu-
szą tworzyć wspólny front. Czy taki front 
powstaje?

– Największe centrale związkowe już ze 
sobą współdziałają. Oczywiście, ta współ-
praca powinna być lepsza. Praktyka ostat-
nich czterech lat pokazała, że najlepszym 
konstruktorem współpracy związków za-
wodowych jest premier Tusk i jego pomysły.

 X Był pan na posiedzeniu Rady Fede-
racji Związków Zawodowych Górników 
JSW SA. Dużo czasu poświęciliście na tym 
spotkaniu brakowi współpracy pomiędzy 
FZZG JSW SA a ZZG w Polsce?

– Mówiliśmy o tym, w jaki sposób moż-
liwie najszybciej doprowadzić do pełnej 
współpracy między centralami górniczymi. 
Koledzy z Jastrzębia włożyli wiele wysiłku, 
aby ocalić branżowy ruch związkowy w JSW 
SA. Przekonałem się po raz kolejny, że chcą 
współpracy międzyzwiązkowej. Ja mogę tyl-
ko poprzeć taką postawę i ją propagować. 
Wierzę, że do tego współdziałania dojdzie. 

Zresztą potrzebna jest współpraca nie 
tylko pomiędzy Federacją Związków Zawo-
dowych Górników JSW SA a ZZG w Pol-
sce. Ściśle powinny współdziałać wszystkie 
organizacje działające w JSW SA, które są 
zrzeszone w OPZZ. Przed tymi organiza-
cjami stoi poważne wyzwanie – negocjacje 
w sprawie nowego Zakładowego Układu 

Zbiorowego Pracy, w których OPZZ będzie 
je wspierał. Zbudowała mnie gotowość bu-
dowania dialogu związkowego. Chciałbym 
kolegom podziękować za takie podejście do 
spraw związkowych. Jest ono tym bardziej 
cenne, że przed branżą górniczą stoją nowe 
wyzwania.

 XMa pan na myśli zmiany w zasadach 
przyznawania emerytur?

– Tak. Obawiam się, że rząd będzie 
dążył do istotnych zmian w prawach eme-
rytalnych górników. Jestem przekonany, że 
wspólnie wypracujemy zasady, które stępią 
rządowe zapędy. OPZZ stawia na dialog, 
dlatego mam nadzieję, że rząd nie postawi 
na konfrontację. Wspólnie z kolegami z Fe-
deracji Związków Zawodowych Górników 
JSW SA ustaliliśmy wstępnie obszary, które 
należy szczególnie obserwować i analizować, 
aby nie dać się zaskoczyć. 

 XDlaczego pan nie użyje kija i nie zmusi 
wszystkich związków zrzeszonych w OPZZ 
do współpracy?

– OPZZ jest konfederacją. Każdy ze 
związków ma swoich liderów i jest samo-
dzielny w podejmowaniu decyzji. Ja myślę, że 
ścisłą współpracę wymusi rząd liberałów, bo 
pewnie tak będzie on chciał zmienić prawo, 
że tylko najsilniejsze związki będą mogły się 
stać swego rodzaju ogniskami, wokół których 
będą gromadzić się inni, mniej liczni, mniej 
przebojowi i słabiej zorganizowani. Nic na 
siłę – do współdziałania trzeba dojrzeć.

 X Federacja Związków Zawodowych Gór-
ników JSW SA może się stać takim ogni-
skiem skupiającym mniejsze związki 
w JSW SA, które są zrzeszone w OPZZ?

– Tak, to dla mnie jasne. Chciałbym 
jednak podkreślić słowo „ognisko”. Liderzy 
FZZG JSW SA mają wielkie doświadczenie 
związkowe oraz wielki potencjał i jestem 
przekonany, że odegrają wielką rolę w pro-
cesie konsolidowania ruchu związkowego 
JSW SA skupionego w OPZZ. Życzę tego 
im, sobie i kolegom z pozostałych związków. 

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

R  J G,  O P Z Z

Rząd nas straszy Babą Jagą

Jan Guz, przewodniczący OPZZ, był gościem Rady Federacji Związków Zawodowych Górników JSW SA. Związkowcy ustalali między innymi strategię przed 
rozmowami w sprawie nowego UZP w JSW SA. Jan Guz zapewnił o wsparciu centrali OPZZ w rozmowach, które mogą zacząć się jeszcze w tym roku

N
O

W
Y 

G
Ó

RN
IK



1 6 – 3 0  L I S T O P A D A  2 0 1 1 7W 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

Kopalnia węgla brunatnego o nazwie takiej 
jak ta w tytule jeszcze nie istnieje. Wszyst-
ko wskazuje jednak na to, że wkrótce roz-
poczną się prace nad jej budową oraz nad 
uruchomieniem tam wydobycia.

Kilka dni temu ( października) w Gu-
binie nad Nysą Łużycką w województwie lu-
buskim organizacje gospodarcze i społeczne 
podpisały deklarację poparcia dla budowy 
w tej okolicy kompleksu energetycznego w 
oparciu o eksploatację złóż węgla brunatnego 
Gubin-Mosty. Pod dokumentem podpisali 
się przedstawiciele Organizacji Pracodawców 
Ziemi Lubuskiej, Lubuskiej Izby Budowlanej, 
Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego oraz 
starostwa powiatowego w Żarach i gminy 
Bobrowice. Inicjatorem zajęcia stanowiska 
w tej sprawie był burmistrz Gubina Bartło-
miej Bartczak. Przy okazji całego wydarze-
nia oświadczył on, że „planowana budowa 
kompleksu energetycznego to ogromna 
szansa dla rozwoju gospodarczego, nowe 
miejsca pracy i źródło dochodu dla gmin”. 
Uczestnicy spotkania wystosowali także list 
otwarty do premiera. Zwracają się w nim z 
prośbą o jak najszybsze przyjęcie Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
, która przewiduje ochronę złóż węgla 
brunatnego na tym terenie, które wynoszą 
tu ok. , miliarda ton i są niewiele mniejsze 
od złoża w Bełchatowie. Przygotowania do 
podjęcia eksploatacji prowadzi spółka PWE 
Gubin należąca do PGE, która zabiega obec-
nie o koncesję na eksploatację tutejszego 
złoża. Należy jednak także odnotować głosy 
sprzeciwu dla tej inwestycji, które wyrazili 
przede wszystkim mieszkańcy gminy Brody, 

którzy dwa lata temu wypowiedzieli się na 
ten temat w referendum. Wzięło w nim 
udział  procent uprawnionych, z czego 
 osób wypowiedziało się przeciw, a  
było za budową kopalni. Podobny był wynik 
referendum przeprowadzonego w Gubinie, 
gdzie przy frekwencji , procent przeciw 
kopalni opowiedziało się  mieszkańców, 
zaś  było za. Te wyniki nie są jednak 
wiążące dla władz państwowych, stanowią 

natomiast istotny głos w prowadzonej na ten 
temat debacie. Także wójtowie obu gmin są 
przeciwni tej inwestycji – przystąpili oni do 
legnickiego stowarzyszenia STOP Odkrywce. 
Zarówno wśród miejscowej ludności, jak i 
władz samorządowych zaznacza się coraz 
bardziej wyraźny podział poglądów na tę 
kwestię. Jedni chcą tylko świętego spokoju, 
inni pracy i chleba. Do tych ostatnich na-
leży Ewa Wojciechowska, prezes jednego 

ze stowarzyszeń w Brodach. Przy okazji 
podpisywania wspomnianej na wstępie de-
klaracji powiedziała ona: „Szansy, jaką daje 
kopalnia, nie można zmarnować. Dość już 
biedy, wyrywania pieniędzy nawet na drob-
ne remonty. Dość wyjazdów za chlebem do 
Anglii, Irlandii, Niemiec. Dość dziurawych 
dróg, braku dostępu do lekarzy, słabo wy-
posażonych szkół…”. 

ADAM MAKSYMOWICZ

Węgiel brunatny szansą na rozwój

Coraz bliżej 
do KWB Gubin-Mosty

W P I S A L I  S I Ę  W  H I S T O R I Ę  G Ó R N I C T W A

Jerzy Kucharczyk

Jerzy Kucharczyk (-) urodził 
się  marca  r. w Leszczynach. Od mło-
dości aktywnie zaangażowany był w Związ-
ku Harcerstwa Polskiego, od roku  – 
Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół, a od  r. – Polskiego Związku 
Zachodniego, organizacji społecznej prze-
ciwstawiającej się niemieckim dążeniom do 
rewizji granicy oraz antypolskiej propagan-
dzie, współpracującej z organizacjami polo-
nijnymi w Niemczech i innych państwach. 

W   r. rozpoczął studia wyższe 
w Akademii Górniczej w Krakowie, prze-
rwane na skutek wybuchu II wojny świato-
wej. Po ukończeniu studiów oraz uzyskaniu 
dyplomu magistra inżyniera na początku 
 r. podjął pracę w Kopalni Chwałowice, 
a póżniej jako inżynier ruchu, zawiadowca 
i zastępca dyrektora kopalni Rymer w Nie-
dobczycach oraz naczelny inżynier kopal-
ni Jankowice w Boguszowicach. W latach 
- był organizatorem i dyrektorem 
w Dyrekcji Budowy Elektrowni i Rozbudowy 
Kopalni Marcel w Radlinie. Przechodząc 
kolejne szczeble awansu zawodowego od 
sztygara, poprzez stanowiska kierownika 

robót górniczych i naczelnego inżyniera 
kopalni, w  roku powołany został na 
stanowisko zastępcy dyrektora, a następnie 
dyrektora Departamentu Inwestycji w Mi-
nisterstwie Górnictwa i Energetyki.

W  roku Jerzy Kucharczyk powraca 
na Śląsk, by objąć powierzone mu stanowi-
sko naczelnego dyrektora Rybnickiego Zjed-
noczenia Przemysłu Węglowego. W latach 
- był pierwszym zastępcą ministra 
górnictwa i energetyki, a następnie do  
roku przewodniczącym Państwowej Rady 
Górnictwa przy Urzędzie Rady Ministrów. 

Pracę zawodową na coraz to wyższych 
i bardziej odpowiedzialnych stanowiskach, 
magister inżynier Jerzy Kucharczyk przez 
całe życie łączył z podnoszeniem swoich 
kwalifikacji, szeroką działalnością społeczną, 
a także naukowo-dydaktyczną. Warto więc 
przypomnieć, że w  roku uzyskał tytuł 
doktora nauk technicznych, a w roku  
został profesorem nadzwyczajnym Politech-
niki Śląskiej w Gliwicach. Na tejże uczelni 
był organizatorem i profesorem Instytutu 
Eksploatacji Złóż w Warunkach Zagrożeń 
Naturalnych. W latach - był doradcą 

ministra górnictwa i energetyki do spraw 
techniczno-ekonomicznych, a w latach -
 – pełnomocnikiem do spraw budowy 
dużych kopalń.

Profesor Jerzy Kucharczyk był jednocze-
śnie aktywnym działaczem Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Górnictwa. Wie-
loma przedsięwzięciami oraz wspieraniem 
cennych inicjatyw na trwale wpisał się także 
w historię wymienionych już kopalń, a także 
miast i gmin. Szczególnie wiele zawdzięcza 
mu Rybnik. Warto przypomnieć, że w roku 
 powołany został Społeczny Komitet Or-
ganizacyjny Aeroklubu ROW, a przewodni-
czenie temu przedsięwzięciu powierzono 
dyrektorowi RZPW Jerzemu Kucharczykowi. 
W  r. zakończono budowę płyty lotniska, 
a rok później wzniesiono hangar na terenie 
udostępnionym przez KWK Jankowice. Od 
 roku Aeroklub ROW jako samodzielna 
jednostka odnosi kolejne sukcesy.

Przy wsparciu organizacyjnym dyrekto-
ra Jerzego Kucharczyka i materialnym ko-
palń ROW zamiłowanie do muzyki i bogate 
tradycje środowiska górniczego zaowoco-
wały utworzeniem orkiestry symfonicznej, 

a następnie działającej w latach - 
Filharmonii ROW. Warto wspomnieć, że jej 
współtwórcami byli patronujący w szkole 
muzycznej bracia Szafrankowie. W ich szko-
ły wyrosła pianistka Lidia Grychtołówna, 
w niej także kształcił się zmarły niedawno 
światowej sławy kompozytor Henryk Mi-
kołaj Górecki.

Nie sposób wreszcie nie wspomnieć 
o rybnickiej Filii Politechniki Śląskiej. W jej 
murach zrodziły się, przekształcone później 
w instytut Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 
Zakłady Eksploatacji Złóż w Warunkach 
Zagrożeń Naturalnych.

Profesor Jerzy Kucharczyk był laure-
atem Nagrody Państwowej I stopnia w  
roku, a także laureatem nagród resortowych 
( i ). Za nieoceniony organizacyjny, 
a także naukowy wkład na polu rozwoju 
polskiego górnictwa węglowego, a także 
bezpiecznej pracy górników uhonorowany 
został Orderem Budowniczych Polski Ludo-
wej, Krzyżami Komandorskim, Oficerskim 
i Kawalerskim Orderem Odrodzenia Polski 
oraz tytułem Zasłużonego Górnika. Zmarł 
w Katowicach  maja  roku.  ZB

Wiele wskazuje na to, że  rozpocznie się eksploatacja węgla brunatnego ze złóż Gubin-Mosty. Przygotowania do podjęcia eksploatacji prowadzi spółka PWE 
Gubin należąca do PGE. Możliwe, że w okolicach Gubina pracę rozpoczną takie maszyny, jakie pracują w odkrywce Tomisławice (na zdjęciu) KWB Konin
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Od ponad 20 lat polski system edukacji ule-
ga nieustannym przeobrażeniom. Nie bę-
dzie chyba jednak przesadą, jeśli się powie, 
że uboczne skutki dotychczasowych reform 
godziły przede wszystkim w szkoły zawo-
dowe i techniczne, które w odróżnieniu od 
liceów ogólnokształcących mają wiele po-
wodów, by narzekać na brak chętnych do 
podjęcia w nich nauki. I choć nie brakuje 
obecnie inicjatyw, poprzez które państwo 
stara się przekonać młodych ludzi o szan-
sach, jakie niesie za sobą uzyskanie wy-
kształcenia zawodowego, w praktyce bywa 
nierzadko tak, że szkoły muszą sobie radzić 
z tym problemem same, próbując na różne 
sposoby przyciągnąć do siebie uczniów. 

Budynek Zespołu Szkół Zawodowych nr 
 im. Adama Kocura w Katowicach mieści 
się w Janowie nieopodal KWK Wieczorek. 
Bliskie sąsiedztwo kopalni przypomina 
o tradycjach szkoły, która w zasadzie od 
początku swego istnienia związana była 
z górnictwem. „Kocur”, jak nazywają szkołę 
uczniowie, został bowiem założony w  
roku w celu kształcenia kadr fachowców 
dla przemysłu węglowego. Jego znaczenie 
w  czasach, kiedy górnictwo odgrywało 
w polskiej gospodarce zasadniczą rolę, było 
więc nie do przecenienia.

PROBLEMY Z NABOREM 
Do pierwszych poważnych zmian 

w strukturze szkoły doszło dopiero po prze-
łomie  roku. W związku z restruktu-
ryzacją branży górniczej placówka została 
w  roku przeprofilowana i przekształ-
cona w zespół szkół, w skład którego we-
szły technikum elektryczno-elektroniczne, 
liceum ekonomiczne oraz zasadnicza szkoła 
zawodowa. Uczniowie wciąż jednak wybie-
rali „Kocura”, czego jedną z przyczyn była 
z pewnością znakomita baza dydaktyczna, 
którą udało się tu stworzyć w wyniku wielo-
letniej współpracy z różnymi zakładami. Pod 
tym względem do dziś nic się nie zmieniło 
– szkoła wciąż zatrudnia nauczycieli, którzy 
są prawdziwymi fachowcami w swoich dzie-
dzinach oraz mają wysokie stopnie zawodo-
we. Rzecz jednak w tym, że liczba uczniów, 
którzy chcieliby podjąć naukę w ZSZ nr , 
systematycznie spada. Widmo zamknięcia 

z pewnością na razie „Kocurowi” nie grozi, 
ale nie ulega wątpliwości, że problem jest 
poważny. Wystarczy dodać, że do niedaw-
na w okolicy działało technikum hutnicze, 
o którym można bez przesady powiedzieć, 
że swego czasu dorównywało poziomem 
nauczania Śląskim Technicznym Zakładom 
Naukowym. Dziś już go nie ma. Przyczyny? 
Brak dostatecznej liczby chętnych do pod-
jęcia w nim nauki. 

Skąd te problemy? – Od pewnego cza-
su obserwujemy, że wśród młodych ludzi 
jest ogólne parcie na licea. Najgorzej jest 
jednak z naborem do szkół technicznych – 
wyznaje Henryk Jurowicz, który prowadzi 
w janowskiej szkole zajęcia praktyczne. Jego 
zdaniem przyczyną tego stanu rzeczy jest 
egzamin zawodowy, a konkretnie jego część 
praktyczna. Zdając egzamin praktyczny, 
uczniowie techników – w przeciwieństwie 
do swoich kolegów ze szkół zawodowych 
– zdają w gruncie rzeczy drugi egzamin teo-
retyczny. Zamiast wykonać daną czynność, 
mają bowiem za zadanie ją opisać. Brzmi 
to absurdalnie, ale taka jest rzeczywistość. 
– Jestem egzaminatorem państwowym 
z górnictwa i obróbki skrawaniem – mówi 
Henryk Jurowicz – ale przyznam szczerze, 
że gdybym był pracodawcą, to nie chciałbym 
np. takiego tokarza, który zamiast toczyć, 
opisze mi, jak będzie toczył – zaznacza. 
W odczuciu mojego rozmówcy  taka forma 
egzaminu zawodowego oraz spowodowana 
nią niska zdawalność, którą potwierdzają 
statystyki, skutecznie odstraszają młodych 
od szkół technicznych. – Uczeń kalkulu-
je w ten sposób: „Pójdę do liceum, ominę 
egzamin zawodowy i też będę miał średnie 
wykształcenie”. Rzecz jednak w tym, że to 
nie będzie to samo wykształcenie. Młodzi 
nie potrafią sobie uzmysłowić tego, że koń-
cząc technikum, będą mieli nie tylko średnie 
wykształcenie, ale także przygotowanie do 
zawodu. A nie czarujmy się – nie wszyscy 
absolwenci liceów planują dalszą eduka-
cję. Kończąc natomiast liceum i nie idąc na 
studia, ma się tyle co po gimnazjum, czyli 
nic – stwierdza Jurowicz. 

Problemów z naborem nie ukrywa także 
dyrektor szkoły Mirosław Kowalski: – Ze 
względu na niedostateczną liczbę uczniów 
tworzymy obecnie klasy dwuzawodowe, 

np. pół klasy technika elektryka i pół kla-
sy technika górnictwa podziemnego, pół 
klasy ekonomisty i pół klasy elektronika, 
a w szkole zasadniczej pół klasy elektryka 
i pół klasy górnika eksploatacji podziem-
nej. Nie mamy innego wyjścia. Cieszymy się 
jednak, że Urząd Miasta Katowice, a więc 
organ prowadzący szkołę, pozwala na two-
rzenie klas łączonych  i ratowanie etatów 
nauczycielskich – tłumaczy. Zdaniem moich 
rozmówców taka sytuacja nie tylko kom-
plikuje kwestie organizacyjne, ale przede 
wszystkim nie pozwala w pełni wykorzystać 
potencjału szkoły, tym bardziej że w ramach 
realizowanego tu drugiego już etapu progra-
mu „Leonardo da Vinci” do  roku ZSZ 
nr  ma możliwość wysyłania uczniów na 
bezpłatne miesięczne praktyki zawodowe 
do Irlandii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

KRYZYS JAKO SZANSA

Od jakiegoś czasu próbuje się reani-
mować zaniedbane przez lata szkolnictwo 
zawodowe, dążąc do tego, by szkoły podpi-
sywały umowy z firmami, które dawałyby 
gwarancje zatrudnienia ich absolwentom. 
W ZSZ nr  nie jest to jednak nowość – pla-
cówka od lat współpracuje m.in. z Katowic-
kim Holdingiem Węglowym. – W ubiegłym 
roku aż  naszych absolwentów, w tym  
elektryków ze szkoły zawodowej, dostało 
pracę w KHW, z którym od  roku mamy 
podpisaną umowę. KWK Wieczorek, kopal-
nia opiekuńcza szkoły, finansuje także sty-
pendia, które wynoszą  zł miesięcznie dla 
uczniów technikum oraz  zł dla uczniów 
szkoły zawodowej. Wa-
runkiem otrzymania 
stypendium jest uzy-
skanie średniej ocen 
, – wyjaśnia dyrektor 
Mirosław Kowalski. 

Szkoła robi wszyst-
ko, by przyciągnąć do 
siebie młodzież, która 
chciałaby tu podjąć naukę. Warto jednak 
dodać, że działania te nie mają na celu je-
dynie doprowadzenia do tego, by placówka 
jakoś przetrwała obecny trudny okres, lecz 
by miała szansę wyjść z kryzysu bogatsza 
o nowe doświadczenia, które pozwolą się jej 
dalej rozwijać. Jedną z ciekawych inicjatyw, 
które niedawno podjęto, było powołanie 

pełnomocnika dyrektora do spraw marketin-
gu i promocji. – Szkoła, która się nie rozwija 
i nie stawia sobie celów, naraża się na nie-
bezpieczeństwo utraty uczniów. Nikt z nas 
tego nie chce, stąd tego typu inicjatywy – 
tłumaczy Mirosław Kowalski. – Dzięki temu, 
że staramy się kłaść nacisk na marketing, 
uczniowie nie powinni nam zniknąć z pola 
widzenia. W naszym interesie jest bowiem 
pozyskiwanie uczniów z gimnazjów – dodaje 
Henryk Jurowicz, który objął wspomniane 
stanowisko. 

Moi rozmówcy są zgodni, że do naj-
większych zalet szkoły należy zaliczyć 
panujący w niej klimat, znakomicie wy-
szkoloną kadrę oraz bazę techniczną. By 
gimnazjaliści, którzy będą niedługo podej-
mować decyzję o wyborze szkoły średniej, 
mogli się o tym przekonać, mury ZSZ nr  
są dla nich otwarte przez cały okres roku 
szkolnego. „Kocur” organizuje więc m.in. 
rajdy rowerowe oraz bezpłatne kursy na 
kartę rowerową i motorowerową. Ponadto 
szkoła udostępnia dla uczniów gimnazjów 
swoje boisko oraz warsztaty, z  których 
mogą oni korzystać pod okiem nauczycieli 
przedmiotowych. To jednak nie wszystko. 
– Doszliśmy do wniosku, że trzeba u nas 
zrobić coś, czego jeszcze jak dotąd nigdzie 
nie próbowano. Chcemy zatem wprowa-
dzić w szkole zawodowej klasy mundurowe 
z prawdziwego zdarzenia – mówi Henryk 
Jurowicz. – Będzie to polegało na tym, że 
każdemu uczniowi zostanie przypisana 
konkretna specjalizacja, np. będąc w kla-
sie pożarniczej, będzie on miał przypisaną 
specjalizację „automatyczne systemy prze-
ciwpożarowe i wczesnego ostrzegania” albo 
„pożarnictwo i ratownictwo”. Zasadniczym 
walorem tej sytuacji będzie jednak prakty-
ka. Specjalizacja przewiduje zajęcia prak-
tyczne, ale nie tylko w szkolnym warsztacie, 
lecz także w danej jednostce – w przypadku 
podanych przykładów byłaby to więc baza 
pożarnicza. Jesteśmy już po wstępnych roz-
mowach na ten temat, które przeprowa-
dziliśmy m.in. z Komendą Miejską Policji 
w Katowicach, bo planujemy także nabór 
do klasy policyjnej, i jak się okazuje, zainte-
resowanie instytucji, w których uczniowie 
mogliby realizować swoje specjalizacje, jest 
ogromne – dodaje.

MACIEJ RZEPECKI

Coraz mniej absolwentów gimnazjów decyduje się na naukę w szkołach zawodowych 
i technicznych. ZSZ nr  w Katowicach nie daje jednak za wygraną i na różne sposoby stara 

się dotrzeć ze swoją ofertą do młodych ludzi

Szkoła dla każdego

Do największych zalet szkoły należy zaliczyć panujący w niej klimat, znakomicie wyszkoloną kadrę 
oraz bazę techniczną

Kończąc technikum, uczeń ma nie tylko średnie wykształcenie, ale także przygotowanie do zawodu
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Zbiór fotografii Ryszarda Kapuścińskiego 
z Konina stanowi jego jedyny spójny fotore-
portaż z Polski. To unikatowe odkrycie istot-
ne dla historii miasta nie ma sobie równych 
we wczesnej twórczości fotoreporterskiej 
pisarza. Prace, o których mowa, można było 
oglądać 21 października 2011 r. podczas wer-
nisażu „Konin jak Colorado”. Następnego dnia 
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie otworzy-
ło drugą wystawę zdjęć Kapuścińskiego pt. 
„Zmierzch Imperium”. To z kolei późniejszy 
o 30 lat zapis jego podróży do ZSRR.

Wyboru  fotografii, które prezentują 
Konin, dokonała w ubiegłym roku nieżyjąca 
już Izabela Wojciechowska, ówczesny kustosz 
archiwum fotograficznego Ryszarda Kapu-
ścińskiego. – Pierwsze fotografie Ryszarda 
powstały podczas podróży do Indii, ale nie-
stety się nie zachowały, klisze zostały bowiem 
zniszczone na lotnisku w Kabulu. Jeżdżąc po 
Polsce, Ryszard w zasadzie nie fotografował. 
O dziwo inaczej było w Koninie, ale nigdy nie 
zrobił z tych zdjęć użytku i przeleżały one 
całe lata w formie negatywów. Nie wiem, czy 
miał jakieś plany wobec nich. Jesienią  
r. prosto z Konina pojechał po raz pierw-
szy do Afryki – mówiła żona pisarza, która 
gościła w piątek  października w Koninie, 
podkreślając, że Ryszard Kapuściński oddzie-
lał fotografię od pisarstwa, traktując ją jako 
odrębny nurt swojej twórczości. – Fotogra-
fie, które można oglądać w czasie drugiej 

wystawy „Zmierzch Imperium”, powstały 
 lat później w latach - – mówi 
z kolei obecna opiekun archiwum Karolina 
Wojciechowska. – Wyraźnie widać, że ich 
autor dojrzał przez te lata, chociaż i na tych 
z Konina z końca lat . można już dostrzec 
wyłaniający się fotograficzny talent.

Alicja Kapuścińska dodała, że Ryszard 
Kapuściński „obfotografował” Konin ra-
dziecką zorką, którą kupił na bazarze. Czy 
miał jakieś plany wobec tego fotoreportażu, 
dziś nie wiadomo. Historia zbioru zdjęć od-
nalezionych po  latach nadaje mu jednak 
wartość dokumentalną, niebagatelną dla 
historii Konina i regionu.

Na otwarciu wystawy „Konin jak Co-
lorado” pojawili się bohaterowie fotografii 
Ryszarda Kapuścińskiego i/lub członkowie 
ich rodzin, między innymi Piotr i Wojciech 
Bobrowscy (autor uwiecznił na fotografii 
także ich matkę Zdzisławę Bobrowską i bra-
ta Mieczysława), synowa Jana Ziółkowskie-
go, głównego ekonomisty Kopalni Węgla 
Brunatnego Konin, Elżbieta, lek. medycy-
ny Jerzy Ławnicki oraz Łucja Majewska, 
wdowa po Stanisławie, którego również 
sportretował autor. Spotkanie z fotografią 
Kapuścińskiego w Koninie było też okazją 
do zdobycia cennego autografu – wielbicie-
le autora „Hebanu” otrzymali pamiątkowe 
wpisy od samej Alicji Kapuścińskiej.

– Ryszard Kapuściński przyjechał do Ko-
nina w  roku jako dziennikarz tygodnika 

„Polityka”. Z wyprawy do miasta, której celem 
była Kopalnia Węgla Brunatnego Konin, spo-
rządził szczegółowy zapis fotograficzny. I o ile 
jego reportaż zatytułowany „Inna nazwa zie-
mi”, który ukazał się na łamach „Polityki”  
września , dotyczy wyłącznie dynamicz-
nie rozwijającego się przemysłu, o tyle zdjęcia 
portretują całe miasto – jego starą i nową 
część, mieszkańców, pracowników zakładu 
oraz odkrywek węgla brunatnego Niesłusz 
i Gosławice. Ryszard Kapuściński był również 
świadkiem prac przygotowawczych do otwar-
cia nowej odkrywki. Mowa o Pątnowie, który 
został otwarty w  roku – czwartej od-
krywce w historii górnictwa naszego regionu. 
Od czasu napisania przez niego „Innej nazwy 
ziemi” otwarto kolejnych sześć – informuje 
Izabela Bobrowska, pomysłodawca wystaw 
w Koninie, która zidentyfikowała większość 
osób i miejsc znajdujących się na fotografiach 
Kapuścińskiego. 

– Autor dziękuje w swoim reportażu 
dwóm przewodnikom – ekonomiście KWB 
Konin śp. Janowi Ziółkowskiemu i dr. Je-
rzemu Ławnickiemu, lekarzowi górniczej 
służby medycznej, którzy umożliwili mu 
dotarcie do najważniejszych miejsc zwią-
zanych z miastem i tutejszym przemysłem. 
Jego marzeniem, jak pisze w „Podróżach 
z Herodotem”, było już wtedy „przekroczyć 
granicę”. Zrealizował je wkrótce, udając się 
w pierwszą wyprawę do Afryki i zamykając 

tym samym kilkuletni okres reportażu kra-
jowego – dodaje Bobrowska.

Wernisaż „Zmierzch Imperium” odbył 
się  października w Centrum Kultury 
i Sztuki w Koninie. Pod nazwą „Z Impe-
rium” fotografie z najgorętszego okresu 
upadku imperium radzieckiego można 
już było oglądać w Warszawie, Lublinie 
i Katowicach. W ramach biennale minia-
turę tego projektu mają teraz także okazję 
zwiedzić miłośnicy Ryszarda Kapuścińskie-
go ze wschodniej Wielkopolski. Wystawa 
obejmuje jedynie niewielką część zbioru 
liczącego prawie  negatywów, z które-
go była opiekun archiwum fotograficznego 
pisarza śp. Iza Wojciechowska wybrała  
zdjęć. 

Obie wystawy – „Konin jak Colorado” 
i  „Zmierzch Imperium” – będą czynne 
w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie do 
 listopada  r. Od  do  listopada 
konińskie prace fotograficzne Ryszarda 
Kapuścińskiego prezentować będzie nato-
miast Centrum Handlowe FERIO. Patronat 
honorowy nad wydarzeniami objęli marsza-
łek województwa wielkopolskiego Marek 
Woźniak i prezydent Konina Józef Nowicki. 
Patronat medialny sprawują Polska Agencja 
Prasowa, „Gazeta Wyborcza” w Poznaniu, 
Telewizja Polska SA „Poznań”, Radio Konin 
i portal konin.info. 

 IB

Kapuściński we wschodniej Wielkopolsce 

Z Konina prosto do Afryki

 `Zdjęcia Ryszarda Kapuścińskiego składające 
się na wystawę „Zmierzch Imperium” powstały 
w latach 1989-1991 podczas podróży pisarza po 
republikach dawnego Związku Radzieckiego. 
Po raz pierwszy, 17 grudnia 2010 r., pokazała 
je Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta” 
w Warszawie („Z Imperium”). Poza albumem 
„Ze świata”, gdzie ukazało się kilka z nich, 
nie były nigdzie wcześniej prezentowane.  
Na wystawę złożyło się 50 spośród kilkuset 
fotografii wybranych przez opiekunkę archiwum 
fotograficznego Ryszarda Kapuścińskiego 
Izabelę Wojciechowską (1954-2010). Wybór 
został przez nią uzupełniony o zdjęcia z podróży 
Ryszarda Kapuścińskiego do rodzinnego Pińska, 
którą pisarz odbył w 1979 roku, dzięki czemu 
fotograficzna wyprawa w tamte rejony nabrała 
osobistego wymiaru. Było to zarazem ostatnie 
z wydarzeń przygotowanych przez wieloletnią 

redaktor naczelną Agencji Fotograficznej PAP 
i jednego z najlepszych fotoedytorów w kraju. 
Kuratorami warszawskiej ekspozycji były 
także córka Ryszarda Kapuścińskiego Rene 
Maisner oraz Anna Tomczak. W Koninie 
zaprezentowano miniaturę projektu, który 
zrealizowano w „Zachęcie” (32 fotografie). 
Dodajmy, że autor „Hebanu” udokumentował 
fotograficznie najgorętszy okres w nowoczesnej 
historii imperium rosyjskiego. Był to bowiem 
czas politycznej zawieruchy, który doprowadził 
w końcu do jego upadku. Zdjęcia stanowią 
swego rodzaju notatnik, w którym pisarz 
ukazuje kolejne etapy swojej podróży po 
republikach byłego ZSRR, w trakcie której 
przemierzył ponad 60 tysięcy kilometrów. Jej 
zwieńczeniem była zwycięska demonstracja 
w Moskwie w sierpniu 1991 i narodziny nowej 
Rosji, jeszcze zanim Imperium na dobre znikło 

z politycznej mapy Europy i Azji. Centrum 
Kultury i Sztuki prezentuje również 41 fotografii 
będących pokłosiem wyprawy do Konina, 
którą pisarz odbył w 1959 roku. – W latach 50. 
Kapuściński zasłynął jako autor znakomitych 
reportaży krajowych, które ukazały się w tomie 
„Busz po polsku” w 1962 r. Docierał wtedy 
w najtrudniejsze i najodleglejsze zakątki Polski, 
i właśnie w tym okresie pojawił się w Koninie 
– mówi Izabela Bobrowska, pomysłodawca 
projektu i osoba, która zidentyfikowała ludzi 
i miejsca z konińskich fotografii Kapuścińskiego. 
– Jedynym śladem, który jak dotąd mógł 
wskazywać na obecność reportera w mieście, 
było zdanie w noweli „Partery”: „Myślicie, że 
Konin nie może smakować przez dzień jak 
Colorado?”. Szczęśliwie rok temu odnalazła 
się koperta z negatywami, które potwierdziły 
ten fakt. Wyboru zdjęć, które pokaże Centrum 

Kultury i Sztuki w Koninie, dokonała jeszcze śp. 
Izabela Wojciechowska. Stanowią one unikatowe 
obrazy naszego miasta z końca lat 50. ubiegłego 
stulecia. Bohaterami konińskich fotografii 
Kapuścińskiego są najczęściej przypadkowi 
ludzie, dzieci, ulice nowo budowanego miasta, 
fragmenty kamienic na Starówce, most żelazny, 
rzeka i ulica Wojska Polskiego. Znajdują się na 
nich także odkrywki Kopalni Węgla Brunatnego 
Konin – Niesłusz, Gosławice i przygotowywana 
wówczas pod wydobycie odkrywka Pątnów. 
Autor sportretował również osoby, które 
ułatwiły mu podróż do miejsc związanych 
z miastem i przemysłem. Ogromna większość 
obiektów przedstawionych na fotografiach 
została zidentyfikowana. Ukazują one świat 
żywy już tylko w pamięci najstarszych  
koninian, który przypomina Ryszard 
Kapuściński. 
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Postaci z fotografii światowej sławy reportera i członkowie ich rodzin. Od lewej: Elżbieta Ziółkowska, synowa 
gł. ekonomisty KWB Konin Jana Ziółkowskiego (przewodnika Kapuścińskiego w 1959 po odkrywkach 
i mieście), Wojciech Bobrowski (bohater fotografii), Łucja Majewska, żona śp. Stanisława, kierownika 
warszatów mechanicznych na budowanej odkrywce Pątnów w Janowie (bohater fotografii), lek. med. Jerzy 
Ławnicki, przewodnik Kapuścińskiego, w 1959 r. kierownik górniczej służby medycznej, Izabela Bobrowska, 
pomysłodawca wystaw w Koninie, Karolina Wojciechowska, opiekun archiwum fotograficznego Ryszarda 
Kapuścińskiego, Piotr Bobrowski (bohater fotografii), inż. Jerzy Ryguła, prezes Koła Seniorów SITG w KWB 
Konin, z którymi Izabela Bobrowska udokumentowała zdjęcia z odkrywek

Odkrywka Niesłusz, w tle domy fińskie za brykietownią w Marantowie, Konin 1959. Archiwum 
fotograficzne Ryszarda Kapuścińskiego
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Kolejne niewiadome związane z EURO  
są już… wiadome. Poznaliśmy w końcu wszyst-
kie zespoły, które wystąpią na boiskach Polski 
i Ukrainy. Bezpośredni awans do puli finałowej 
wywalczyły reprezentacje Anglii, Danii, Fran-
cji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Rosji, 
Szwecji i Włoch oraz gospodarzy turnieju Polski 
i Ukrainy. O pozostałe cztery miejsca walka 
toczyła się w barażach, w których zmierzyły 
się Bośnia i Hercegowina z Portugalią, Turcja 
z Chorwacją, Czechy z Czarnogórą oraz Esto-
nia z Irlandią. Piszę „zmierzyły się”, ponieważ 
mecze odbyły się  i  listopada. Ich wyniki 
będą więc znane, kiedy Czytelnicy dostaną do 
rąk ten numer „Nowego Górnika”. Zwycięzcy 
awansują do finałów EURO .

Po zakończonych eliminacjach nasuwa się 
kilka refleksji. Przede wszystkim trzeba zazna-
czyć, że w puli finałowej zabraknie zespołów 
Szwajcarii, Słowacji, Słowenii i Serbii, które 
grały w finałach mistrzostw świata w Republi-
ce Południowej Afryki w  r., co jest sporą 
niespodzianką. Na uwagę zasługuje natomiast 
postawa drużyn Estonii, Bośni i Hercegowiny 
oraz Czarnogóry. Pisząc te słowa, nie znam re-
zultatów meczów barażowych, ale już sam fakt 
wywalczenia przez te zespoły drugich miejsc 
w grupach eliminacyjnych należy uznać za spo-
ry sukces. I nie zdziwię się, jeżeli wspomniane 
drużyny wyjdą z baraży zwycięsko.

Weźmy dla przykładu taką Estonię, w której 
futbol ma jeszcze charakter niemal amatorski. 
Zawodnicy otrzymują wprawdzie pieniądze za 
grę, ale jest to w zasadzie dodatek do pensji, a nie 
pełne wynagrodzenie. Kwoty te są wielokrotnie 
niższe niż w polskiej pierwszej lidze. A jednak 
Estończycy potrafią grać coraz lepiej. Warto 
przypomnieć, że dwa lata temu mistrz Esto-
nii wyeliminował mistrza Polski Wisłę Kraków 
w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów.

Na szczególną uwagę, a nawet uznanie za-
sługuje jednak Czarnogóra. Po odłączeniu się 
od Serbii i powstaniu samodzielnego państwa 
sport w tym maleńkim kraju rozwija się wprost 
wyśmienicie. Już nieco wcześniej do świato-
wej czołówki dołączyła reprezentacja piłkarek 
ręcznych, która całkiem niedawno ograła naszą 
reprezentację, pewnie wygrywając w Chorzo-
wie w pierwszym meczu eliminacyjnym do mi-
strzostw Europy. W światowej rywalizacji liczą 
się także czarnogórscy piłkarze ręczni i siatka-
rze. Teraz również futboliści pokazali się z do-
brej strony. Terytorialnie nieduża Czarnogóra 
chce poprzez sport pokazać, że jest wielka.

Mamy więc komplet drużyn na EURO . 
Teraz wszyscy z niecierpliwością czekają na 
dzień, w którym odbędzie się losowanie grup. 
Ceremonia ta będzie miała miejsce w Kijowie. 
Wiadomo, że będą cztery grupy, z których dwa 
pierwsze zespoły awansują do następnej fazy 
rywalizacji. Z wypowiedzi szefów europejskiej 
federacji (UEFA) wynika, że rozstawione będą 
(tzw. pierwszy koszyk) zespoły gospodarzy tur-
nieju Polski i Ukrainy oraz drużyny Hiszpanii 
i Niemiec (może także Holandii). A potem los 
zadecyduje, z kim te reprezentacje będą grały 
w grupach.

Losowanie to rzecz ważna. Po jego przepro-
wadzeniu będzie wiadomo, na jakiego rywala 
trafi się w przypadku wyjścia z grupy. Nie chcę 
być złośliwy, ale pozwolę sobie na następującą 
uwagę. Mamy szczęście, że Polska jest współ-
gospodarzem turnieju. Gdyby mistrzostwa od-
bywały się w innym kraju, nasza reprezentacja 
musiałaby grać w eliminacjach o awans. I wtedy 
najprawdopodobniej nie byłoby polskiej drużyny 
w puli finałowej EURO .

Mecz towarzyski z Włochami, który roze-
grano  listopada, pokazał, że nasza reprezen-
tacyjna drużyna musi jeszcze dużo pracować, 

by grać na przyzwoitym poziomie. Wynik w tym 
przypadku nie jest istotny – w końcu to tyl-
ko mecz towarzyski. W spotkaniach o punkty 
w mistrzostwach Europy i świata gra się zupeł-
nie inaczej. Dlatego o ewentualnych szansach 
naszej reprezentacji nie ma sensu w tej chwili 
wyrokować. Poczekajmy na rezultaty losowania, 
wtedy łatwiej będzie mówić o szansach polskiej 
reprezentacji.

Do EURO  zostało jeszcze sporo czasu. 
Stadiony w Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu są 
już gotowe. W trakcie meczu we Wrocławiu 
pomiędzy Śląskiem Wrocław a Lechią Gdańsk 
zasiadło na trybunach prawie  tys. widzów. 
Ciekawe, jak zaprezentuje się stadion w War-
szawie, którego budowa pochłonęła mnóstwo 
pieniędzy. 

A co w naszej ekstraklasie? Z pewnością 
zaskakuje triumfalny marsz Śląska Wrocław, 
który kompletuje punkty, choć prezentuje słaby 
futbol. Podobnie zaskakuje postawa Wisły Kra-
ków. W Lidze Europejskiej Wisła zbiera cięgi – 
ostatnio przegrała z Fulham :. Na krajowych 
boiskach też specjalnie się jej nie wiedzie. Po 
przegranych meczach z Podbeskidziem Biel-
sko-Biała i Cracovią (oba mecze rozegrano 
w Krakowie) właściciel klubu Bogusław Cupiał 
zdenerwował się i zwolnił z pracy trenera Ro-
berta Maaskanta. Holenderskiego szkoleniowca 
ściągnięto pod Wawel, by nauczył grać zespół 
Wisły po… holendersku. Robert Maaskant 
próbował to robić, pozytywnych efektów jego 
pracy nie było jednak widać. Właściciel Wi-
sły całą winą obarczył jednak Holendra, o za-
wodnikach nie było w tym kontekście mowy. 
A może „gwiazdeczki” z Wisły  nie potrafią, nie 
chcą grać lepiej, a tzw. holenderski styl im nie 
pasuje? Znana jest niecierpliwość Bogusława 
Cupiała – w minionych latach także podejmo-
wał różne decyzje, które nie przyniosły korzyści 
Wiśle. W wyniku zwolnienia Maaskanta do 
końca pierwszej rundy rozgrywek zespół będzie 
prowadził Kazimierz Moskal, dotychczasowy 
asystent pierwszego trenera Wisły. Pozostaje 
pytanie, czy wniesie on coś pozytywnego do 
gry tej drużyny?

Nad Bałtykiem też zmiany, mam oczywiście 
na myśli Lechię Gdańsk. Po  dniach pracy 
w tym klubie zwolniono trenera Tomasza Kafar-
skiego. Powód? Drużyna Lechii po przenosinach 
na PGE Arena (stadion na EURO ) prezen-
tuje słabszą grę niż jeszcze dwa miesiące temu. 
Winny jest oczywiście trener, tak w każdym ra-
zie zadecydował główny inwestor Lechii Andrzej 
Kuchar. W momencie zapomniano o zasługach 
Tomasza Kafarskiego, który potrafił zmontować 
całkiem przyzwoitą drużynę i w poprzednim 
sezonie zbierał liczne pochwały. No cóż, taki to 
już los futbolowego trenera, tym bardziej jeśli 
ma niecierpliwych przełożonych. Nowym szko-
leniowcem Lechii będzie Rafał Ulatowski, postać 
znana w futbolowym światku, który wiele razy 
zmieniał kluby i jak dotąd nie odniósł żadnego 
znaczącego sukcesu. Może w Lechii wreszcie 
mu się poszczęści. 

Takie nagłe zmiany, i to w dodatku w samym 
środku sezonu, nigdy nie dają pozytywnych efek-
tów. Trener powinien mieć czas na spokojne 
zmontowanie drużyny, a jedna czy dwie wpadki 
nie powinny decydować o jego przyszłości. 

Niecierpliwym i porywczym szefom klubów 
należy przypomnieć postać Aleksa Fergusona, 
od ponad  lat trenera Manchesteru United, 
któremu na przestrzeni tego czasu zdarzały się 
kiepskie sezony. Nikt jednak go nie zwalniał. 
Spokojnie tworzył zespół, który obecnie zalicza 
się do światowej czołówki drużyn klubowych 
i odnosi sukcesy zarówno w angielskiej ekstra-
klasie, jak i w rozgrywkach europejskich.

 HENRYK MARZEC

Maćka postrzegano zawsze jako zdolnego, pilnego ucznia. Był lubiany przez 
kolegów i nigdy na nic się nie skarżył. W szkole nie był znany – stronił od imprez, nie 
nosił modnych ciuchów i nie uprawiał popularnych sportów, na które po prostu nie 
było go stać. Wstawał wcześnie, żeby przed szkołą pobiegać, a po zajęciach zajmował 
się wolontariatem i robił zakupy, sam też gotował. Był wychowywany przez samotną 
matkę, dlatego wielu rzeczy musiał się nauczyć wcześniej niż jego rówieśnicy. W domu 
zawsze było schludnie i czysto, choć się nie przelewało. Swoje ubrania od zawsze 
zaradny Maciek wyszukiwał więc w lumpeksach albo na aukcjach internetowych.

Gdy nadeszły wakacje, a Maciek skończył osiemnaście lat, postanowił zrobić 
to, o czym myślał już od dawna. Poszukiwania ojca zaczął jednak po omacku – nie 
znał ani jego imienia, ani nazwiska. W domu mówiło się o nim rzadko, nazywając go 
„ten“, a każda taka rozmowa kończyła się matczynymi łzami. Próbował więc podpytać 
o niego babcię – ta jednak wciąż była zła na córkę za podjęte wiele lat temu decyzje 
i nie chciała wyjawiać mu prawdy. Maciek wyruszył więc w podróż pełną goryczy 
i pretensji, ale także ciekawości. Zaczynał po omacku. Trafił na osiedle w mieście, 
gdzie niegdyś podobno mieszkali wszyscy razem, ale było to tak dawno, że on sam 
nie mógł tego pamiętać. Kilkudniowe śledztwo nie przyniosło jednak większych 
efektów poza rozbieżnymi informacjami, które uzyskał od kilku starszych sąsiadek. 
Maciej postanowił sumiennie je wszystkie sprawdzać.

Pierwsze tropy prowadziły do domu bogatego przedsiębiorcy, dla którego kiedyś 
pracowała jego matka. To nie z nim była związana, ale jego wścibskie i pamiętliwe 
sąsiadki typowały go na ojca Maćka. Przez kilka dni chłopak przyglądał się bogato 
wyglądającemu domowi, tak bardzo różniącemu się od miejsc, w których się wycho-
wał. Jego ciekawskie spojrzenia i chwilami mało dyskretne śledztwo doprowadziły 
do tego, że obserwowany mężczyzna zainteresował się intruzem. Odbyli krótką 
rozmowę, jednak Maciek, który poczuł się mocno zagubiony i stracił pewność siebie, 
żeby się wytłumaczyć, poratował się starym zdjęciem matki z jakimś młodzieńcem. 
Gdy mężczyzna zobaczył fotografię, wzruszył się i zaprosił Maćka na obiad. Przez 
następne godziny tłumaczył chłopakowi, że prawdą jest, iż dwadzieścia lat temu 
bardzo kochał jego matkę, jednak ta wybrała życie z kimś innym. Bardzo długo nie 
mógł tego przeboleć – przez wiele lat szukał dla siebie właściwego zajęcia i dopiero 
niedawno udało mu się jakoś poukładać sobie życie. Nie było jednak możliwe, aby 
był jego ojcem. W ten sposób chłopak, który był już prawie pewien, że odnalazł ojca, 
przeżył kolejne rozczarowanie. Mężczyzna pamiętał jednak imię i w przybliżeniu 
nazwisko ówczesnego partnera jego matki. Niewiele mógł o nim jednak powiedzieć. 
I choć sam przyznał, że zawsze postrzegał go jako wroga, to jego zdaniem nie mógł 
to być skończony nieudacznik, skoro matka Macieja zdecydowała się z nim związać. 
Mężczyzna, który nie był jego ojcem, jeszcze przez dłuższą chwilę wpatrywał się 
w zdjęcie, a gdy chłopak zbierał się do dalszej drogi, mocno go przytulił.

Dalsze poszukiwania Maciej kontynuował, mając już nieco więcej informacji. 
Przez kolejne dwa tygodnie podążał tropami dawnych znajomych matki, które do-
prowadziły go nawet do więzienia. Podczas tych poszukiwań trafił na dawną znajo-
mą matki. Kobieta zaprosiła go do siebie i jako pierwsza udzieliła mu konkretnych 
i spójnych informacji. Według Heleny ojcem Macieja był facet, który ciągle mieszkał 
w jego mieście, a który porzucił jego matkę niedługo po narodzinach chłopca. Helena 
opowiadała Maćkowi o tym, jak piękną, popularną i lubianą przez wszystkich osobą 
była niegdyś jego matka, którą on znał jako skupioną i zamkniętą w sobie kobietę 
pracującą na dwa kiepsko płatne etaty. Wszystkie te opowieści nie pasowały mu do 
tego, co znał ze swojego życia. Dzięki zdobytym informacjom udało mu się jednak 
namierzyć dom, w którym prawdopodobnie mieszkał jego prawdziwy ojciec.

I znowu przez kilka dni obserwował mieszkających tam ludzi, wśród których 
nie było wszak tego, którego opisywała Helena. W domu mieszkała skromna kobieta 
wraz z nastoletnim synem i kilka innych osób, prawdopodobnie studentów, którzy 
wynajmowali tu mieszkanie. Niebawem okazało się, że mąż kobiety pasuje z opisu 
do mężczyzny, który według Heleny miał być ojcem Maćka. Resztkami sił, które 
mu pozostały, chłopak zdecydował się na rozmowę z kobietą. Ta, choć początkowo 
go zbyła, przyznała, że wiele lat temu to dla niej ojciec Macieja zostawił z malut-
kim synkiem swoją dawną dziewczynę. Przez wiele lat próbował nawiązać kontakt 
z dzieckiem i wysyłał pieniądze, które jednak były odsyłane – najpierw przez matkę, 
a po ich przeprowadzce przez pocztę. Jego ojciec próbował walczyć z decyzją matki, 
ale sam dobrze wiedział, jak bardzo ją skrzywdził, dlatego po jakimś czasie uznał, że 
chyba jedynym słusznym rozwiązaniem będzie poddanie się jej woli. Dawna kochanka 
mężczyzny przedstawiła Maćkowi także swojego syna – bezpośredni powód, dla 
którego ojciec odszedł od jego matki. Jak się okazało, chłopak urodził się z poważną 
wadą, która uniemożliwiała mu prawidłowy rozwój i drastycznie ograniczyła jego 
samodzielność.

Choć partnerka ojca, wbrew temu, co czuła, była w stosunku do Maćka niesa-
mowicie delikatna i opanowana, chłopak nie wytrzymał tego, co działo się w jego 
wnętrzu, i urwał rozmowę. Wrócił jednak po kilku godzinach przygotowany na 
to, żeby poznać ojca. Wtedy usłyszał resztę historii, a kobieta zaprowadziła go na 
cmentarz, na którym pochowano jego ojca.

Wszystko to, co Maciek widział i przeżył w trakcie tamtych wakacji, mocno 
wpłynęło na jego życie, ale jednocześnie bardzo pomogło mu uporządkować myśli 
i wątpliwości, z którymi się dotychczas zmagał. Postanowił nie wracać do tych spraw, 
czując, że nie powinien już walczyć z tym, na co i tak nie ma żadnego wpływu. Wie-
dział jednak, że postępuje słusznie i obiecał sobie, że nigdy nie opowie matce o tym, 
czego dokładnie się dowiedział tamtego lata.
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UTRACONE 
DZIEŁA SZTUKI 

To już druga emisja Poczty Polskiej, któ-
ra na trzech znaczkach, a także ilustracjach 
kopert pierwszego dnia obiegu prezentuje 
cenne dzieła sztuki (głównie obrazy i rzeźby) 
zaginione w czasie drugiej wojny światowej, 
wspierając tym samym w ich poszukiwaniu 
i odzyskiwaniu polskie muzea, galerie, bi-
blioteki, instytucje kulturalne, a także osoby 
prywatne. 

Na znaczku o wartości , zł widnie-
je pastel z przedwojennych zbiorów Zofii 
i Tadeusza Żeleńskich, który przedstawia 
„Podwójny portret Elizy Pareńskiej” () 
Stanisława Wyspiańskiego. Kopertę FDC 
ilustruje natomiast pastel tegoż wybitnego 
dramatopisarza, poety, malarza i reforma-
tora teatru pt. „Ludwik Solski w roli króla 
Władysława Jagiełły w «Nawojce» S. Ros-
sowskiego” z  roku, który pochodzi ze 
zbiorów Ireny i Ludwika Solskich.

Na znaczku o wartości , zł przedsta-
wiono stratę wojenną ze zbiorów Polskiej 
Akademii Umiejętności w Krakowie – kwa-
terę prawego skrzydła Tryptyku z Lusiny 
Wita Stwosza „Scena z legendy o Teofilu 
z Adany” (koniec XV w.). Kopertę FDC ilu-
struje płaskorzeźba Wita Stwosza „Świę-
ta Rodzina” z kwatery głównej Tryptyku 
z Lusiny.

Autorem utraconego dzieła sztuki pre-
zentowanego na trzecim znaczku o wartości 
, zł jest wybitny malarz francuski Jean-
-Antoine Watteau. Widnieje na nim „Stojąca 
kobieta zwrócona tyłem” (początek XVIII 
w.) z przedwojennych zbiorów Gabinetu Ry-
cin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. 
Na kopercie przedstawiono jego rysunek, 

który znajdował się w zbiorach przedwo-
jennego Muzeum Miejskiego w Gdańsku, 
pt. „Dama wsparta o cokół podtrzymujący 
wazę” (-).

100-LECIE TOWARZYSTWA 
OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI 
Usytuowane na skraju Puszczy Kampi-

noskiej Laski od stu lat stanowią siedzibę 
Ośrodka Szkolono-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych, czyli zespołu szkół 
specjalnych prowadzonego przez fran-
ciszkanki, który powstał dzięki inicjatywie 
ociemniałej Matki Elżbiety Róży Czackiej. 
Doświadczenie utrata wzroku w młodym 
wieku pozwoliło założycielce ośrodka roz-
poznać swoje życiowe powołanie w pomocy 

innym niewidomym. W  r. założyła ona 
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, 
a kilka lat później – Zgromadzenie Sióstr 
Franciszkanek Służebnic Krzyża. W oparciu 
o te filary zbudowała na początku lat . 
XX w. Zakład dla Niewidomych w Laskach. 

Stulecie działalności Towarzystwa 
Opieki nad Ociemniałymi Poczta Polska 
upamiętnia wprowadzoną  września do 
obiegu kartką pocztową z nadrukowanym 
znaczkiem opłaty o wartości , zł. Na 
znaczku umieszczono portret Matki Elżbiety 
Czackiej (-). Zaprojektowaną przez 
Bożydara Grozdewa kartkę wydrukowano 
w nakładzie   sztuk. Ilustruje ją dłoń 
czytająca napisy w alfabecie Braille’a, z któ-
rych wyłania się kolorowy, baśniowy świat. 

Z.B.

Nowości filatelistyczne

K 

To i owo
OD CZTERECH MIESIĘCY STOPA REJESTRO-
WANEGO BEZROBOCIA UTRZYMUJE SIĘ NA 
STAŁYM POZIOMIE I WYNOSI , PROC. 
– WYNIKA ZE WSTĘPNYCH DANYCH RESOR-
TU PRACY. Jednak analitycy prognozują 
wzrost liczby osób bez pracy do ponad  
mln z obecnych , mln. Pomimo trudnej 
sytuacji na rynku pracy dotychczasowy 
wzrost płac jest dość wysoki. W trzecim 
kwartale przeciętne wynagrodzenie wy-
niosło  zł i było o , proc. wyższe 
niż przed rokiem – podał GUS. W czwar-
tym kwartale podwyżki planuje tylko , 
proc. przedsiębiorstw ankietowanych przez 
NBP. To mniej niż wyniosła średnia dla lat 
-. Nie powoduje to jednak prote-
stów pracowników, którzy mają świado-
mość zagrożenia kryzysem europejskiej 
gospodarki. 

POLSCE GROŻĄ KARY ZA ŁAMANIE NORM 
JAKOŚCI POWIETRZA. RZĄD CHCE OGRA-
NICZENIA EMISJI PRZEZ TRANSPORT, PO-
PRZEZ OPODATKOWANIE REJESTRACJI STA-
RYCH SAMOCHODÓW, SZCZEGÓLNIE TYCH 
Z SILNIKAMI DIESLA. O tym, że w Polsce 
wszelkie normy zawartości pyłów prze-
mysłowych w powietrzu są przekroczo-
ne, poinformowała w  opublikowanym 
niedawno raporcie Europejska Agencja 
Środowiska. Obecność rakotwórczych 
substancji, a zwłaszcza benzo(a)pirenu 
jest w  Polsce najwyższa ze wszystkich 
państw UE. W ostatnim roku poziom za-
nieczyszczenia pyłami powietrza wzrósł 
o kilkanaście procent. Ministerstwo Śro-
dowiska przygotowuje się do opracowa-
nia krajowego programu działań na rzecz 
wyeliminowania przekroczeń poziomów 
dopuszczalnych pyłu. 

DWIE TABLETKI ASPIRYNY ZAŻYWANE CO-
DZIENNIE REDUKUJĄ RYZYKO ZACHORO-
WANIA NA RAKA JELIT – ODKRYLI LEKARZE 
Z UNIWERSYTETU NEWCASTLE. Po dwóch 
latach regularnego przyjmowania leku 
ryzyko zachorowania na nowotwór jeli-
ta grubego, a także na nowotwory trzonu 
macicy, jajnika i żołądka zmniejszyło się 
o  proc. – informują badacze na łamach 
renomowanego pisma „Lancet”. Naukow-
cy podkreślają również, że aspiryna (i leki 
o podobnym składzie) obniża ryzyko zawału 
serca i udaru. Osoby w wieku - lat po-
winny bardzo poważnie pomyśleć o dodaniu 
aspiryny do zestawu codziennych lekarstw, 
ponieważ daje ona ochronę przed rakiem, 
zawałem i wylewem – zachwala prof. John 
Burn z Uniwersytetu Newcastle. – Z dru-
giej strony jednak aspiryna zwiększa ryzy-
ko choroby wrzodowej żołądka – ostrzega 
naukowiec.

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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A K T U A L N O Ś C I

Dla naszego Klienta, lidera w zakresie prac wydobywczych w Australii, firmy o bardzo stabilnej 
pozycji na rynku, poszukujemy osób na stanowiska:

Wykwalifikowany Górnik (Mining Operator)
Sztygar – Brygadzista (Mining Operator – Supervisor)

Co możesz zyskać?
• bardzo atrakcyjne wynagrodzenie 

 Wykwalifikowany Górnik (Mining Operator)
 - 110 000 – 140 000 AUD brutto rocznie, czyli 350 000 – 450 000 PLN  (w zależności od doświadczenia)

 Sztygar – Brygadzista (Mining Operator – Supervisor) 
 - od 130 000 AUD brutto rocznie, czyli od 400 000 PLN (w zależności od doświadczenia)
• 2-letni kontrakt z możliwością przedłużenia umowy na kolejne 4 lata
• wsparcie przy przeprowadzce zatrudnionej osoby: 
 - bonus relokacyjny w wysokości 10 000 AUD, czyli 31 800 PLN
 - dofinansowanie do wynajmu mieszkania przez pierwsze 3 miesiące
 - możliwość wyjazdu wraz z rodziną
• pokrycie 50% kosztów nauki języka angielskiego przed wyjazdem 
 (w przypadku osób o bardzo dobrych kwalifikacjach zawodowych 
 z mniejszą niż wymagana znajomością języka angielskiego)
• pełne wsparcie w dopełnianiu formalności oraz otrzymaniu wizy
• możliwość rozwoju i awansu

Kogo szukamy?
• osób posiadających doświadczenie w pracy pod ziemią
 oraz podstawową znajomość języka angielskiego

Podane kwoty mogą ulec zmianie w zalżności od kusu waluty AUD.

Agencja zatrudnienia (nr licencji 47)

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę www.randstad.pl/gornicy 
lub jeszcze dziś wyślij CV na ades e-mail: gornicy@pl.randstad.com 

Dodatkowych informacji udzielamy w naszych biurach:
Bielsko-Biała 33 829 54 70  |  Bydgoszcz 52 339 29 21  
Gliwice 32 338 23 25  |  Gorzów Wlkp. 95 720 82 46  
Grodzisk Mazowiecki 601 537 755  |  Katowice 32 608 94 95  
Koszalin 94 346 16 16  |  Legnica 76 852 51 05  
Lublin 81 458 11 11  |  Szczecin 91 810 92 66  
Tychy 32 323 28 84  |  Wałbrzych 74 849 42 18

R E K L A M A

Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej w III kwartale  r. 
wypracowała , mln zł zysku netto 
przy przychodach rzędu  , mln 

zł. Są to wyniki lepsze, niż spodziewali 
się analitycy (konsensus odpowiednio 

, mln zł i  , mln zł). Tak dobre 
rezultaty to m.in. efekt utrzymujących się 
wysokich cen węgla i koksu na rynkach 

międzynarodowych.
Dobra koniunktura pozwoliła zwiększyć przychody po 

trzech kwartałach do  , mln zł. Są one o , wyższe 
niż przed rokiem. Zysk operacyjny wzrósł po  miesiącach 
do  , mln zł. 

Pomimo – ostatniej korekty ceny węgla i koksu na-
dal utrzymują się na stosunkowo wysokim poziomie. Jako 
znaczącemu eksporterowi sprzyja nam także osłabienie 
złotego. Jestem zadowolony z wyników, biorąc pod uwagę 
nieco niższe wolumeny sprzedaży oraz ryzyko wynikające ze 
spowolnienia gospodarczego – mówi Jarosław Zagórowski, 
prezes zarządu JSW SA. – Jeśli światowy kryzys będzie się 

pogłębiał, popyt na koks i węgiel będzie malał, pogłębiając 
spadek cen, co niestety negatywnie odbije się na naszych 
przyszłych wynikach – dodaje. 

Przychody Grupy JSW w samym III kwartale wyniosły 
 , mln zł (wobec  , mln zł w II kwartale, wzrost 
o ,). W stosunku do II kwartału  r. EBITDA wzrosła 
w III kwartale o  – z , mln zł do , mln zł.

Łączne przychody ze sprzedaży w segmencie węgla po 
trzech kwartałach  r. osiągnęły poziom  , mln zł 
i były wyższe o , niż uzyskane w analogicznym okresie 
ubiegłego roku. Wyniki te są w głównej mierze efektem 
utrzymywania się jednostkowych cen sprzedaży na po-
ziomie znacznie ponad przeciętne notowania historyczne, 
optymalizacji struktury dostaw i sprzyjającego otoczenia ma-
kroekonomicznego. W tym samym okresie sprzedaż węgla 
koksowego w dostawach wewnątrzgrupowych wzrosła o , 
mln ton (wzrost o ,), na co wpływ miało także przejęcie 
przez JSW SA. kontroli nad KK Zabrze, które nastąpiło  
czerwca  r. Wprawdzie łączna realizacja dostaw węgla 
z JSW SA. wyniosła , mln ton (o , mln ton mniej niż 
w analogicznym okresie  r.), to jednak udział sprzedaży 
najlepszego jakościowo i uzyskującego najwyższe ceny węgla 
typu hard (typ ) w łącznych dostawach węgla JSW SA. 
wzrósł ( r. – ,,  r. – ,). W zewnętrznej 
sprzedaży węgla koksowego typ  stanowił ,, tj. o , 

więcej niż w porównywalnym okresie  r. Pozostałe , 
stanowił węgiel semi-soft (typ ).

W porównaniu do trzech kwartałów  r. produkcja 
koksu w okresie od stycznia do września  r. wzrosła 
o ,, natomiast sprzedaż o ,. Przychody ze sprzeda-
ży w segmencie koksu, obejmujące koks i węglopochodne, 
w analizowanym okresie osiągnęły poziom  , mln zł 
i były wyższe o , niż w analogicznym okresie  r. 
Dane za okres od stycznia do września  r. uwzględniają 
konsolidację KK Zabrze z JSW SA.

 `Grupa JSW jest największym producentem wysokiej jakości 
węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczącym producentem 
koksu w Unii Europejskiej pod względem wielkości produkcji. 
Podstawową działalność Grupy JSW stanowi produkcja 
i sprzedaż węgla koksowego i do celów energetycznych oraz 
produkcja i sprzedaż koksu i węglopochodnych. Węgiel 
wydobywany przez Grupę JSW, w tym głównie węgiel koksowy, 
jest wykorzystywany w Europie Środkowej przez lokalne huty 
należące do międzynarodowych producentów stali i regionalne 
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Produkowany przez 
Grupę JSW wysokiej jakości koks jest również sprzedawany na 
rynku globalnym. Głównymi odbiorcami produktów Grupy JSW 
są klienci w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji, 
w Rumunii i na Węgrzech.

Wyniki Grupy JSW w III kwartale powyżej konsensusu 

Zysk netto po 9 miesiącach 
przekroczył 1,1 mld zł
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