
Temat na czasie:
Roman Getler, dyr. Biura 
Zatrudnienia, Płac i Polityki 
Społecznej w JSW SA: 
Proponujemy premię
motywacyjną. Zarząd
gwarantuje zarobki 
na dotychczasowym 
poziomie, nawet jeżeli
plan nie zostanie
wykonany.
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Spór zbiorowy 
w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej
Związkowcy z Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej wszczęli 
spór zbiorowy z zarządem 
firmy. Strona społeczna 
domaga się podwyżki 
stawek płac zasadniczych 
w tym roku o  proc.  
lutego otrzymali negatywną 
odpowiedź.

 

To nie tylko gra

Kiedy rozmawiałem 
z Piotrem Czypionką 
i Piotrem Grzywaczkiem, 
do biura klubu nieustannie 
ktoś wchodził, serdecznie 
witał się ze wszystkimi, 
załatwiał jakąś ważną 
sprawę przy biurku, po czym 
dopowiadał kilka słów 
do wywiadu i wychodził – 
zapewne zagrać – do sali 
obok. Nie było w tym nic 
dziwnego. Śląscy skaciarze 
to w końcu jedna wielka 
rodzina.

 

Informacje 
motoryzacyjne
Nowa Panda
Na polskim rynku 
pojawiła się nowa, trzecia 
już generacja. Bryła 
samochodu i układ karoserii 
z małym okienkiem za 
tylnymi drzwiami bardzo 
przypominają poprzedni 
model. Wnętrze jest już 
jednak zupełnie inne.

 

WARSZAWA: Związkowa manifestacja przed Sejmem

Rząd nie ma racji
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Przed Sejmem  lutego  r., w trakcie . posiedzenia Sejmu, na którym odbyło się pierwsze 
czytanie zgłoszonego przez OPZZ projektu ustawy o możliwości przejścia na emeryturę 
po przepracowaniu  lat przez kobietę i  lat przez mężczyznę, odbyła się manifestacja 

związkowców dla poparcia tego projektu i przeciwko projektowi Donalda Tuska podnoszącemu 
wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do  lat. W manifestacji uczestniczyło ok.  związkowców 
z OPZZ, NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych. Większość mediów milczała o tej 

manifestacji. Czyżby logikę złożono na ołtarzu sztamy z rządem?

WIĘCEJ S. -
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Jubileuszowe 
życzenia
23 lutego podczas obrad XXI Szkoły Eksploatacji 
Podziemnej w krakowskim Teatrze im. Juliusza Sło-
wackiego zainaugurowane zostały obchody dzie-
więćdziesięciolecia Wyższego Urzędu Górniczego. 
Z tej okazji przypomniano historię polskiego górni-
ctwa i organów nadzoru górniczego. Przedstawiono 
także raporty, które dokumentują dobrą sytuację 
ekonomiczną w ubiegłym roku wszystkich branż 
górnictwa, a przede wszystkim górnictwa węgla 
kamiennego. 

Związane z tym analizy i wynikające z nich 
wnioski należy odłożyć na inną okazję. Teraz – jak 
nakazuje tradycja – wypada złożyć życzenia jubi-
latowi. Obok tych rytualnych, choć zawsze aktu-
alnych życzeń zdrowia i wszelkiej pomyślności dla 
pracowników nadzoru górniczego warto im również 
życzyć tego, czego my i oni najbardziej byśmy prag-
nęli – aby ich „sukcesy” w działalności represyjnej 
były jak najmniejsze. Nie chodzi tu tylko o to, aby 
nasze uchybienia były bezkarne. Są to życzenia o tyle 
naturalne, że – z jednej strony – nikt z nas nie jest 
bez winy, a z drugiej – nikt nie lubi być karany. Będąc 
już przy tym temacie, nie sposób przeoczyć faktu, 
że choć ostatnio działalność nadzoru górniczego jest 
unowocześniana, różnorodna, a nawet dość wszech-
stronna, to jednak pozostaje zamknięta, mówiąc ję-
zykiem wojskowym, do szczebla taktycznego. Jest on, 
rzecz jasna, bardzo ważny i każdy górnik powinien 
mieć odpowiednie certyfikaty w postaci zatwierdzeń 
i umieć ponosić odpowiedzialność, której wymaga 
się zarówno od kierownika ruchu zakładu górnicze-
go, jak i od górnika przodowego. To zaledwie jedna 
strona medalu, może nawet ta najbardziej dotąd 
widoczna w pracach nadzoru górniczego. Nasze 
życzenia idą jednak w kierunku objęcia przez WUG 
równie twardą kontrolą działań strategicznych pol-
skiego górnictwa. Chodzi o to, aby większą uwagę 
i nakłady przeznaczać na bezpieczeństwo pracy 
w górnictwie już na szczeblu planowania wydoby-
cia, uruchamiania nowych pól i kopalń. Życzymy 
nadzorowi górniczemu, aby uzyskał takie upraw-
nienia w ustawodawstwie. Życzymy też, aby prawo 
górnicze, na straży którego stoi nadzór górniczy, 
było prawem odrębnym, a nie – jak to ma miejsce 
obecnie – prawem sztucznie połączonym z geologią, 
która jest służebna względem górnictwa. Życzy-
my, aby podobnie jak w innych krajach gospodarki 
wolnorynkowej bezpieczeństwo pracy w górnictwie 
oparte było na restrykcjach finansowych. Jednak 
nie tych odnoszących się do pojedynczych ludzi, 
których dopadnie inspektor górniczy, ale by opierało 
się ono na stawce ubezpieczenia kopalni, którą sto-
sownie do jej wypadkowości oznacza tenże inspek-
tor. W innych krajach stawki te liczone są rocznie 
w milionach dolarów, co powoduje, że inspektorzy 
urzędów górniczych są tam zawsze miłymi gośćmi, 
którzy fachowo doradzają, co i jak zabezpieczyć, aby 
zmniejszyć wypadkowość i obniżyć opłatę wysokich 
ubezpieczeń. Po prostu wszyscy są w tym systemie 
zainteresowani tym, aby wypadków było jak najmniej. 
Jest to sprzężenie zwrotne, samonapędzające się 
w przestrzeganiu wszelkich przepisów i zasad bez-
piecznej pracy niezależnie od tego, czy ktoś to kon-
troluje, czy też nie. W takiej sytuacji Wyższy Urząd 
Górniczy pełniłby rolę strategicznego strażnika tego 
bezpieczeństwa, który wszystkim zainteresowanym 
służy swoją radą, pomocą i doświadczeniem. 

Życzymy, aby wszystkie potrzeby nadzoru górnicze-
go były na co dzień dostrzegane przez zwierzchni-
ków, ministrów, rząd, Sejm, Senat i media oraz przez 
cały nasz górniczy stan.

REDAKCJA

W niektórych regionach prawie 60 proc. bezrobot-
nych to osoby, które nie ukończyły 34 lat. Informacja 
jest pewna, w dodatku sprawdzona przez Gazetę 
Wyborczą. Dziennikarze Wyborczej zadali sobie 
wiele trudu, aby przyjrzeć się temu problemowi 
i chwała im za to. Chwała redaktorowi Witoldowi 
Gadomskiemu, który w komentarzu do tego tekstu 
napisał między innymi: Dane o „młodym bezrobo-
ciu” powinny być dla rządu dzwonkiem alarmowym. 
Powinien rozpocząć kompleksową poprawę sytuacji 
młodego pokolenia. Nie chodzi o kolejny program, 
ale o długofalowe, skuteczne działanie.

P rzyznam, że w ciągu ostatnich kilkunastu dni 
była to najpoważniejsza publikacja o proble-
mie, który rząd zgrabnie omija od wielu lat. 

Moim zdaniem koalicja rządowa powinna potrak-
tować ten tekst jak żółtą kartkę od redakcji, która 
na co dzień nie atakuje rządu. Niestety, zabrakło 
mi w publikacjach Wyborczej kropki nad „i”. Otóż 
wynika z tego prosty wniosek, że marnujemy po-
kolenie, które od kilku lat mogłoby pracować, płacić 
składki na ZUS i reperować dziurawy budżet emery-
talny. W zamian rząd proponuje przedłużenie wieku 
uprawniającego do pobierania emerytury. 

W poprzednim felietonie pisałem miedzy inny-
mi: Zamiast przykręcać śrubę pracującym i płacą-
cym podatki, rząd powinien stworzyć warunki dla  
milionów Polaków, którzy nie mają szans na udział 
w budowie dobra Rzeczypospolitej. Kiedy słucham 
ministrów premiera Donalda Tuska, zastanawiam 
się, na jakim świecie oni żyją. Na przykład narzekają, 
że z powodu zapaści demograficznej trzeba podwyż-
szyć wiek uprawniający do przejścia na emeryturę. 
Wystarczy zajrzeć do danych GUS, aby zauważyć, 
że politycy wprowadzają nas w błąd. Nic nie mówią 
o tym, jak bardzo marnujemy ludzi. Ponad  mln 
bezrobotnych. Około  mln wyemigrowało. Pracu-
ją na emerytury w Anglii, Holandii, w Niemczech, 

w Belgii. Ze  mln pracuje za nędzną pensję. Ponad  
mln pracuje na umowach śmieciowych. To oznacza, 
że marnujemy potencjał około  mln Polaków w sile 
wieku. Kiedy rząd mówi, że nasz system emerytalny 
bankrutuje, niech jednym tchem powie, ile pieniędzy 
wpłynęłoby od tych  milionów osób, gdyby praco-
wały za pensję choćby trochę zbliżoną do średniej 
krajowej. Jeżeli -milionowy kraj stać na to, aby 
skazać na zmarnowanie  milionów obywateli w sile 
wieku, to znaczy, że albo jesteśmy wyjątkowo bogaci, 
albo wyjątkowo głupi. Minister finansów przy każ-
dej okazji mówi, że nie jesteśmy bogaci. To znaczy, 
że jesteśmy głupi.

Napisałem to, zanim Wyborcza opublikowała 
tekst o bezrobociu i fatalnych skutkach bezrobocia 
wśród młodych ludzi. Żałuję, że dziennikarze tej 
gazety nie spróbowali policzyć, ile pieniędzy tracimy 
tylko dlatego, że nie stworzyliśmy szans dla młodego 
pokolenia. Rządowi wydaje się, że samo wydłużenie 
czasu pracy rozwiąże problem emerytur. Za kilka lat 
jakaś grupa liberałów ogłosi, że Polskę stać na to, aby 
emerytury wypłacać po  roku życia. Emerytury nie 
biorą się z samego wydłużania wieku uprawniającego 
do ich pobierania. Ktoś na nie musi zapracować. Nie 
zapracują na nie miliony bezrobotnych albo mizernie 
opłacanych pracowników.

Przed Sejmem  lutego  r., w trakcie . 
posiedzenia Sejmu, na którym odbyło się pierwsze 
czytanie zgłoszonego przez OPZZ projektu ustawy 
o możliwości przejścia na emeryturę po przepraco-
waniu  lat przez kobietę i  lat przez mężczyznę, 
odbyła się manifestacja związkowców dla poparcia 
tego projektu i przeciwko projektowi Donalda Tuska 
podnoszącemu wiek emerytalny kobiet i mężczyzn 
do  lat. W manifestacji uczestniczyło ok.  
związkowców z OPZZ, NSZZ „Solidarność” i Forum 
Związków Zawodowych. Większość mediów milczała 
o tej manifestacji. Czyżby logikę złożono na ołtarzu 
sztamy z rządem? 
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Bezrobocie do emerytury

TADEUSZ 
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Za kilka lat jakaś 
grupa liberałów 
ogłosi, że Polskę 
stać na to, aby 
emerytury 
wypłacać 
po 75 roku życia. 

Moja matka – Ślązaczka. Ojciec – Ślązak. Moi dzia-
dowie, pradziadowie, prapradziadowie itd., itd., 
także. Katastrofa genetyczna. Jestem mutantem 
i potworem. My, Ślązacy z dziada pradziada, jeste-
śmy mutantami pożałowania godnymi, ponieważ 
nasi przodkowie przekazali nam uszkodzony kod 
genetyczny. Tak wynika z wypowiedzi Lucyny Ma-
ryniak, radnej Platformy Obywatelskiej w mieście 
Jastrzębie-Zdrój, która podczas zebrania komisji 
polityki społecznej stwierdziła, że wady postawy 
mogą być wynikiem genetyki.

J estem posłem Platformy Obywatelskiej. Jestem 
Ślązakiem. Dzięki pani Maryniak dowiedzia-
łem się, że kiedyś był program, który zabraniał 

Ślązakom łączenia się w pary, dzięki czemu dzieci 
miały rodzić się zdrowsze. Nie wiem, czy ja zosta-
łem spłodzony nielegalnie, czy moi przodkowie, 
bo radna Maryniak nie powiedziała, kiedy taki zakaz 
obowiązywał. Natomiast wiem, że sprawa nielegalnej 
i genetycznie zgubnej prokreacji Ślązaków trafiła już 
do posła Krzysztofa Gadowskiego, który szefuje PO 
w Jastrzębiu-Zdroju.

Jak donosi Dziennik Zachodni, radna Maryniak 
musiała się zjawić w biurze jastrzębskiej PO. Przed-
stawiła na piśmie wykaz publikacji, które miały uza-
sadniać wygłaszane przez nią opinie. Ponoć poseł 
Gadowski otrzymał zapewnienie, że nie było to jej 
prywatne zdanie. Radna powoływała się na konkretne 

źródła, które poseł Gadowski otrzymał i zamierza 
się z nimi zapoznać. Dopiero wtedy będzie mógł coś 
więcej powiedzieć. Krzysiu, na Boga, trzymaj się z da-
leka od głupoty! Nie idź tą drogą. Nie daj się wmane-
wrować w skandal. Radna Maryniak powinna udać 
się do specjalisty, a nie do Ciebie. Ją trzeba wyśmiać, 
a nie studiować publikacje, które mogły w jej głowie 
narobić bałaganu. Marzę, aby głupie myśli radnej, 
które nieszczęśliwie stały się wypowiedzią, jak naj-
szybciej zostały objęte tajemnicą lekarską. Są gabinety, 
w których pacjentowi wolno bezkarnie powiedzieć 
wszystko. Są nawet takie szpitale. Medycyna nie jest 
bezsilna. Jednak polityk nie może wyręczać lekarza. 
Biuro poselskie nie może być szpitalem.

Tę wypowiedź i samą radną należy obśmiać 
i nie zawracać sobie nią głowy, bo tu potrzebny tęgi 
specjalista. Ja to lokuję w kategoriach problemu me-
dycznego, a nie politycznego. Nie wiem, jak przejść 
do porządku dziennego nad faktem, że ja albo któryś 
z moich przodków został poczęty wbrew prawu. 
Jednak myślę, że jakoś zalegalizuję swój pobyt na tym 
świecie. Chciałbym tylko na usprawiedliwienie po-
wiedzieć, że na świecie jestem tymczasowo. Moi 
przodkowie zresztą też byli tymczasowo, chociaż 
niektórzy odchodzili w słusznym wieku. Czy to też 
jakaś wada genetyczna (tymczasowy pobyt na świe-
cie) przekazywana przez pary Ślązaków łamiących 
prawo, które zapewne zostanie nazwane prawem 
radnej Maryniak?  

Czy prokreacja 
Ślązaków jest 
genetycznie 
zgubna
i nielegalna?

HENRYK 
SIEDLACZEK
poseł RP

K  

Prawo radnej Maryniak
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Protest związków zawodowych

Przed Sejmem było 2000 osób

W manifestacji uczestniczyło ok. 2000 związkowców z OPZZ, NSZZ „Solidarność” i Forum Związków 
Zawodowych

Przed Sejmem 29 lutego protestowali związkowcy Strona społeczna nie zgadza się na podniesienie wieku emerytalnego

OPZZ proponuje ustawę, która daje możliwość przejścia na emeryturę po przepracowaniu 35 lat przez 
kobietę i 40 lat przez mężczyznę

Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
wszczęli spór zbiorowy z zarządem firmy. Stro-
na społeczna domaga się podwyżki stawek płac 
zasadniczych w tym roku o 7 proc. 28 lutego 
otrzymali negatywną odpowiedź. 

Zarząd JSW wskazał, że założenia do Planu 
Techniczno-Ekonomicznego na  rok przed-
stawił organizacjom związkowym  października 
 roku. Założenia te przewidywały, że wzrost 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będzie 
wynosił maksymalnie , proc. i będzie utrzymy-
wał się na poziomie wskaźnika inflacji przyjętego 
przez rząd do ustawy budżetowej na rok . 
Natomiast system premiowania za efektywną 
pracę pozwoli na znacznie większe zarobki. Płace 
nie są jedyną sporną kwestią. Zarząd chce pod-
pisywać umowy o pracę z nowo zatrudnianymi 
na innych warunkach niż dotychczas. Zdaniem 
związków zawodowych to złamanie prawa i po-
rozumień z zeszłego roku, które zostały zawarte 
przed wejściem JSW SA na giełdę. Zarząd z kolei 
tłumaczy, że nie łamie porozumień i nie odbiera 
przywilejów pracownikom. Choć w umowach 
z nowymi pracownikami nie ma bezpośredniego 
odniesienia do nazwy Karta Górnika, to podsta-
wowy zawarty w niej przywilej (prawo do dodatku 
za staż pracy, czyli specjalnego wynagrodzenia 
z Karty Górnika) został utrzymany. Na wniosek 
zwiazków kontrole w JSW SA rozpoczęła Pań-
stwowa Inspekcja Pracy. 

Spór zbiorowy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej
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Kwartalnik Porozumienia Producentów 
Węgla Brunatnego (nr 2/2011) zamieścił 
tekst Arkadiusza Michalskiego „Wraca woda, 
a z nią życie”. Autor kończy go retorycznym 
pytaniem: „Kto przeprosi publicznie kopal-
nię Konin?”.

Ponieważ uważam, że jest to akurat 
najmniejszy problem, czynię to z przyjem-
nością – przepraszam więc kopalnię Konin 
za wszystkie doznane przez nią przykrości 
ze strony jej przeciwników i osób niepodzie-
lających chlubnych tradycji tego zakładu.

ZWYCIĘSTWO DEMOKRACJI

Przechodząc do meritum, trzeba przy-
znać rację autorowi wspomnianego tekstu. 
Chodzi tu o opracowanie pt. „Ocena oddzia-
ływania odwodnienia odkrywek w rejonie 
Kleczewa prowadzonych przez Kopalnię 
Węgla Brunatnego Konin SA w Kleczewie 
na poziomy wody w jeziorach położonych 
przy wododziale rzeki Noteć i rzeki War-
ty”, jakie w czerwcu  roku sporządzili 
prof. dr hab. Piotr Ilnicki oraz mgr inż. Woj-
ciech Orłowski. Autorzy udawadniają wpływ 
kopalń na osuszanie wielkopolskich jezior. 
W podobnym tonie wypowiada się także 
wielu profesorów i innych specjalistów. 

W obliczu nagłośnienia ich stanowiska ko-
palnia udowadnia jednak, że sprawy mają 
się zupełnie odwrotnie. Niestety – kopalni 
nikt nie wierzy. Dzieje się tak, ponieważ 
demokratyczne prawa akceptują nie to, 
co jest prawdą, ale to, co większość uzna-
je za prawdę. W tej sytuacji kopalnia nie 
ma więc szans na pozyskanie większości. 
Dawniej w szkole uczono, że nie wszystko 
może podlegać demokratycznym ocenom, 
co doskonale ilustruje następująca aneg-
dota o lekcji biologii. Nauczycielka opo-
wiada o budowie ciała kota, którego żywy 
egzemplarz siedzi na katedrze. Dowcipny 
Jaś pyta, czy to jest kot, czy kotka? Pani, 
chcąc wybrnąć z niezręcznej dla siebie sy-
tuacji, mówi: „Dzieci, będziemy głosować”. 
Tę samą metodę – tyle że wobec dorosłych 
– zastosowało w stosunku do kopalni Stowa-
rzyszenie Ochrony Środowiska Naturalnego 
„Przyjezierze”. Większością głosów orzeczo-
no, że kopalnia jest winna. Jeżeli fakty temu 
przeczą – tym gorzej dla faktów.

NADUŻYCIE TYTUŁU

Na tym negatywnym obrazie polskiej 
demokracji można by poprzestać. Jest 
tu jednak jeszcze jeden element, którego 
nie dostrzega kopalnia, a który wydaje się 

mieć kluczowe znaczenie dla prowadzonego 
sporu. Oto cała rzesza profesorów, doktorów 
habilitowanych i innych specjalistów orzeka 
jednomyślnie o winie kopalni. Pozornie nikt 
takim autorytetom naukowym nie może 
się sprzeciwić. Wiadomo przecież, że nau-
ka ma sto i jeden argumentów na poparcie 
swoich tez, których zwykły człowiek nie 
jest w stanie dostrzec i zauważyć. Tymcza-
sem okazuje się, że żaden z wymienionych 
profesorów i doktorów nie ma stosownych 
kwalifikacji naukowych do orzekania w tej 
sprawie. Bo jakie uprawnienia naukowe 
może mieć w omawianej kwestii specjalista 
od torfu, ichtiolog, chemik czy ornitolog? 
Do oceny wymagana jest specjalizacja w za-
kresie hydrogeologii, czyli nauki o wodach 
podziemnych. Ponieważ żaden z orzekają-
cych we wspomnianym wyżej opracowaniu 
naukowców nie ma odpowiedniej specjaliza-
cji, jest ono bezwartościowe. Profesorowie 
i doktorzy podpisujący się pod nim naduży-
wają więc swego tytułu do orzekania w spra-
wach, na których kompletnie się nie znają. 
Kopalnia winna zatem ignorować takie pra-
ce. Po prostu – astronom nie może przepro-
wadzać skomplikowanych operacji na ot-
wartym sercu, mimo że ma tytuł profesora 
podobnie jak profesor medycyny. Kopalnia 
nie może i nie powinna dyskutować z laika-
mi na tematy zawodowe i specjalistyczne, 
nawet jeśli w innych dziedzinach mają oni 
najwyższe tytuły naukowe. To są profani, 
z którymi prowadzenie jakiejkolwiek dys-
kusji stanowi zwykłą stratę czasu.

SPECJALIŚCI

Profesorów, doktorów i w ogóle specja-
listów z uprawnieniami hydrogeologicznymi 
jest w Polsce naprawdę niewielu. Już choćby 
z tego względu w demokratycznym starciu 
znajdują się oni na straconej pozycji. Pod 
względem kompetencji tylko oni są jednak 
uprawnieni do orzekania o skutkach i wpły-
wach odwodnienia kopalń. Jeden z takich 
specjalistów jest zatrudniony na Uniwer-
sytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
skąd pochodzą prawie wszyscy naukowcy 

obarczający kopalnię winą. Prof. Jan Przy-
byłek, hydrogeolog z Zakładu Geologii 
UAM, bo o nim mowa, jest zarazem osobą 
o autorytecie krajowym. To bardzo dziwne, 
że współpracownicy z uczelni nie szanują 
i nie radzą się swego zawodowego kole-
gi. Domyślać się można, że pod adresem 
profesora padają zarzuty, że jest stronni-
czy i od dawna związany z branżą górni-
czą. Jeżeli chodzi o zarzut stronniczości, 
to trzeba się z nim zgodzić. Profesor jest 
stronniczy i opowiada się po stronie prawdy 
i rzeczywistości, którą przedstawia w swo-
ich pracach naukowych. Tej rangi hydro-
geologów znaleźć też można w Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także 
na Uniwersytecie Wrocławskim. Żaden 
z nich nie potwierdził teorii o jednoznacz-
nej winie wielkopolskich kopalń węgla bru-
natnego. Pod ich adresem padają te same 
zarzuty stronniczości. W rezultacie okazuje 
się, że jedynymi bezstronnymi i obiektyw-
nymi naukowcami są ci, którzy nie mają 
o problemie bladego pojęcia. Ta konkluzja 
ukazuje cały paradoks dyskusji prowadzonej 
na temat wpływu kopalń węgla brunatnego 
na stan wód w pobliskich jeziorach.

ZMIANA STRATEGII

Wobec powyższego wydaje się, że ko-
palnia przyjęła błędną metodę prowadzenia 
sporu i tłumaczenia się przed każdym, kto 
tylko tego zapragnie. Ten kierunek zwiastu-
je porażkę, ku której jak na razie wszystko 
zmierza. Trzeba się oprzeć na zawodowych 
specjalistach i tego stanowiska się trzy-
mać, a ich opinie powielać i przekazywać 
krytykom kopalni. Na zarzuty niech od-
powiadają naukowcy, a nie kopalnia, zaś 
od strony urzędowej niech zabierają głos 
urzędy górnicze oraz Ministerstwo Śro-
dowiska. To są wiarygodni – choć nie za-
wsze sprawiedliwi – partnerzy do dyskusji. 
Reszta to zwykli propagandyści, z którymi 
należy walczyć przy pomocy strategii op-
artej na wiedzy naukowej oraz zawodowej 
kompetencji.

ADAM MAKSYMOWICZ

Przepraszam kopalnię Konin

Demokracja czy nauka?

Nowa podstawa 
składek dla osób 
na wychowawczym 
od 1 stycznia 2012 r.

O d  stycznia  r. zmieniła się pod-
stawa wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe osób 

przebywających na urlopie wychowawczym.
Zgodnie z art. ., ust. b ustawy z  

października  r. o systemie ubezpie-
czeń społecznych (DzU z  r. Nr , 
poz.  z późniejszymi zmianami) od  
stycznia  r. podstawę wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób 
przebywających na urlopie wychowawczym 
stanowi kwota  przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia w poprzednim kwar-
tale, ogłoszonego w Monitorze Polskim 
w formie komunikatu prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego. Ponadto według 
art. ., ust. . ustawy o sus podstawa wy-
miaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe, o której mowa powyżej, nie może 
być większa niż przeciętne miesięczne wy-
nagrodzenie wypłacone za okres  miesię-
cy kalendarzowych poprzedzających urlop 
wychowawczy.

Przypominamy, że obowiązek nalicza-
nia składek za osoby przebywające na ur-
lopach wychowawczych, które nie mają 
innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, 
spoczywa na płatniku, np. pracodawcy. 
Płatnicy ci nie opłacają jednak składek, 
gdyż składki za osoby na urlopach wycho-
wawczych, które nie mają innego tytułu 
do objęcia ich ubezpieczeniami społecz-
nymi, finansowane są w całości z budżetu 
państwa za pośrednictwem Zakładu Ube-
zpieczeń Społecznych – tak wynika z art. 
., ust. . ustawy o sus.

Wyższe zasiłki

O d  stycznia pracownik, który otrzy-
muje wynagrodzenie w kwocie 
równej minimalnemu wynagro-

dzeniu, otrzymuje także wyższe zasiłki, 
takie jak zasiłek chorobowy czy macierzyń-
ski, a także świadczenie rehabilitacyjne. 
Wynika to z art. ., ust. . ustawy z  
czerwca  r. o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa (DzU z  maja 
 r. Nr , poz.  z późniejszymi zmia-
nami). Zgodnie z tym przepisem podstawa 
wymiaru zasiłku chorobowego (a także wy-
nagrodzenia za czas niezdolności do pracy, 
świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wy-
równawczego, zasiłku macierzyńskiego, za-
siłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego 
i zasiłku opiekuńczego) nie może być niższa 
od minimalnego wynagrodzenia za pracę 

po odliczeniu kwoty odpowiadającej , 
tego wynagrodzenia dla osób w pierwszym 
roku pracy –  minimalnego wynagro-
dzenia pomniejszonego o , tegoż 
wynagrodzenia.

Zgodnie z § . rozporządzenia Rady 
Ministrów z  września  r. w sprawie 
wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę (DzU Nr , poz. ) minimalne 
wynagrodzenie za pracę wynosi w roku 
  zł. Oznacza to, że w  r. mi-
nimalna podstawa wymiaru wynagrodze-
nia chorobowego i wymienionych wcześ-
niej świadczeń nie może być niższa niż 
, zł, a w przypadku pierwszego roku 
pracy – , zł.

Pracownikowi, który zachorował w  
roku i choruje nadal w roku , od  stycz-
nia  r. przysługuje już zasiłek od wyższej 
podstawy wymiaru.
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KWK Budryk 
Kopalnią Roku!

Jastrzębska Spółka Węglowa została uho-
norowana prestiżowym tytułem „Tego, 
który zmienia polski przemysł”, przyzna-
wanym przez miesięcznik Nowy Przemysł 
wraz z portalem wnp.pl oraz wydawcą 
– Grupą PTWP. Spółka otrzymała wyróż-
nienie za przełomowy dla branży debiut 
giełdowy oraz za utworzenie silnej grupy 
węglowo-koksowej.

W uzasadnieniu podano, że debiut gieł-
dowy JSW wpłynął na postrzeganie całego 
polskiego górnictwa węgla kamiennego. 
Spółka pokazała, że można z sukcesem 
przeprowadzić upublicznienie wielkiego 
podmiotu branży wydobywczej, porząd-
kując jego skomplikowaną strukturę. Dzięki 
temu potencjalni inwestorzy spoglądają dziś 
na górnictwo jak na branżę z potencjałem 
rozwoju. Podkreślono również, że JSW zdo-
łała zrealizować wszystkie akwizycje zapi-
sane w prospekcie emisyjnym, konsekwen-
tnie rozwija segment energetyczny, realizuje 

ambitny program inwestycyjny i jest liderem 
branży w informatyzacji, wdrażając nowo-
czesne narzędzia zarządzania zadaniami 
i projektami.

– Tytuł firmy, która zmienia polski prze-
mysł, jest wyróżnieniem dla całego zespołu 
i wszystkich pracowników JSW – powiedział 
prezes JSW Jarosław Zagórowski. – Ostat-
nich kilkanaście miesięcy obfitowało w wiel-
kie wyzwania i znaczące sukcesy w naszej 
spółce. Mam na myśli nie tylko udany debiut 
giełdowy JSW, ale także inwestycje, porząd-
kowanie grupy i konsekwentne budowanie 
jej pozycji rynkowej. Zatem fakt, że otrzy-
maliśmy wyróżnienie za konkretne osiąg-
nięcia i sukcesy, jest dodatkowym powodem 
do satysfakcji i potwierdzeniem, że pozycja 
JSW nie jest efektem chwilowej koniunktury, 
ale przemyślanej i konsekwentnie wdrażanej 
strategii biznesowej.

Nagroda została wręczona podczas uro-
czystej gali w Warszawie  lutego  r.

�

JSW promuje transplantologię

Jastrzębska Spółka Węglowa 
zmienia polski przemysł

Należąca do Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej kopalnia Budryk zwyciężyła w dorocz-
nym konkursie na Kopalnię Roku. Tuż za nią 
uplasowała się kopalnia Ziemowit, a dalej 
KWK Bolesław Śmiały. 

Oprócz zdobycia nagrody głównej KWK 
Budryk zajęła również trzecie miejsce w ka-
tegorii „Największy postęp w roku ”. 
– Jestem bardzo dumny z obu wyróżnień, 
które odbieram w imieniu wszystkich pra-
cowników KWK Budryk, bo to głównie dzię-
ki ich ciężkiej pracy możemy powiedzieć, 
że pracujemy w najlepszej kopalni w Polsce 
– powiedział Piotr Chmiel, dyrektor KWK 
Budryk, podczas uroczystej gali, która od-
była się w Krakowie. Oficjalne ogłoszenie 

wyników konkursu oraz wręczenie nagród 
nastąpiło  lutego w krakowskim Teatrze 
im. Słowackiego podczas gali organizowanej 
przez Szkołę Eksploatacji Podziemnej. Szko-
ła jest też głównym organizatorem konkur-
su, obok Górniczej Izby Przemysłowo-Han-
dlowej i Fundacji „Bezpieczne Górnictwo” 
im. prof. Wacława Cybulskiego. Głównym 
kryterium w konkursie są wskaźniki obrazu-
jące wydajność, rentowność, wielkość przy-
chodów. KWK Budryk jest jedną z pięciu 
kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która 
zatrudnia ponad , tysiąca ludzi. W roku 
 wydobycie KWK Budryk sięgnęło , 
miliona ton węgla, a chodników wydrążono 
ponad , kilometra. 

 �

Sobotnie (25 lutego) przedpołudnie w Wiśle, 
gdzie odbywało się „SNOW SPORT SHOW”, 
należało do Jastrzębskiej Spółki Węglowej! 
Spółka nie tylko była głównym partnerem 
tego wydarzenia, ale występujący w bar-
wach JSW – dziennikarz sportowy telewizji 
Polsat Jerzy Mielewski, prezes Jastrzębskie-
go Węgla Zdzisław Grodecki i Beata Krote-
wicz, która jest po transplantacji – zdobyli 
złoty puchar i pierwsze miejsce w biegu!

Także pozostali nasi reprezentanci spisali 
się bardzo dobrze. W sumie JSW wystawiła 
pięć „swoich” sztafet. Zasada była prosta – 
w każdej z trzyosobowych ekip znajdowała 
się gwiazda sportu, telewizji, muzyki, przed-
stawiciel sponsora oraz osoba po przeszczepie 
zrzeszona w Polskim Stowarzyszeniu Sportu 
po Transplantacji. Wśród gwiazd występu-
jących w barwach JSW znaleźli, się oprócz 

Jerzego Mielewskiego, Paweł Golec z Golec 
uOrkiestra, aktor Jarosław Jakimowicz, To-
masz Szczepanik, wokalista z zespołu Pectus, 
oraz wokalistka Sabina Golanowska. Wspólnie 
z gwiazdami biegli Grzegorz Czornik, zastęp-
ca prezesa JSW ds. handlu, Gabriel Przeliorz, 
zastępca dyrektora pracy KWK Borynia-Zo-
fiówka, Małgorzata Szuścik-Żebrok i Tomasz 
Siemieniec, obydwoje z biura zarządu spółki. 
Przed biegiem wszyscy trenowali pod okiem 
olimpijki z Nagano, Albertville i Lillehammer 
Doroty Kwaśnej-Lejawy oraz olimpijki Kata-
rzyny Gębali-Roszkowskiej.

Odbywającą się w sobotnie południe 
edukacyjną imprezę promującą rozwój 
transplantologii uświetniła Pierwsza Dama 
Rzeczpospolitej, Anna Komorowska, która 
oficjalnie otworzyła zawody.

Przypomnijmy,  lutego  w Wi-
śle gwiazdy, dziennikarze i sportowcy 

po transplantacji już po raz drugi zmie-
rzyli się w biegach narciarskich w ramach 
inicjatywy sportowo-edukacyjnej na rzecz 
wsparcia rozwoju transplantacji narządów 
„SNOW SPORT SHOW”. Projekt powstał 
w  roku z inicjatywy Przemka Salety, 
sportowca, ambasadora aktywności spor-
towej i propagatora medycyny transplan-
tacyjnej. Głównym celem inicjatywy jest 
zwiększenie społecznego poparcia dla idei 
medycyny transplantacyjnej, upowszech-
nienie „oświadczeń woli” oraz przełamywa-
nie barier społecznych i psychologicznych 
wobec świadomego dawstwa, co przyczyni 
się do zwiększenia liczby narządów do trans-
plantacji. – Intencją projektu jest również 
podkreślenie dużego znaczenia aktywno-
ści sportowej wśród osób po transplan-
tacji – mówi Przemysław Saleta. – Sport 
może stanowić receptę na powrót do pełnej 

sprawności po operacji pobrania narządu 
do przeszczepu rodzinnego, jak w moim 
przypadku, czy operacji przeszczepienia. 
To jest wspaniałe, że ponownie spotykamy 
się w Wiśle. Dla mnie radość jest tym więk-
sza, że nasza idea zatacza coraz szersze krę-
gi, mamy już wokół siebie wiele osób prze-
konanych do naszych działań. Jest to grono 
prawdziwych przyjaciół, którzy chcą razem 
z nami promować Bieg po Nowe Życie. I nie 
myślę tu tylko o osobach znanych z ekranu, 
ale wszystkich, którzy tak po prostu, z po-
trzeby serca są zaangażowani w „SNOW 
SPORT SHOW”. Rok temu powiedziałem, 
że oddając bliskiemu narząd nic się z życia 
nie traci, a wręcz przeciwnie – przywraca 
się osobę obdarowaną do normalnego ży-
cia, a samemu nadal można uprawiać sport 
z dużym powodzeniem.

 � 

Spółka otrzymała wyróżnienie za przełomowy dla branży debiut giełdowy oraz za utworzenie silnej 
grupy węglowo-koksowej.
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 XNOWY GÓRNIK: Zarząd Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej chce wprowadzić system 
premii motywacyjnej dla górników pra-
cujących w ścianach, przodkach i przy ro-
botach zbrojeniowo-likwidacyjnych. Ile 
może na tym stracić 
górnik?

ROMAN GETLER: 
Nic.

 X Nie wierzę. Jeśli nie 
wykona planu, dosta-
nie mniejszą premię.

– Jeśli nie wykona 
planu, zarobi tyle, ile zarabiał do tej pory. 
Uwzględniliśmy wiele uwag zgłaszanych 
zarówno przez kierownictwo i służby nor-
mowo-płacowe kopalń, jak i przez przedsta-
wicieli związków zawodowych oraz samych 
pracowników bezpośrednio zainteresowa-
nych premią motywacyjną. Teraz system 
premiowania za przekroczenie zadań jest 
jasny i nie powoduje, że w skrajnej sytuacji 
górnik może zarobić mniej, jeżeli zadanie nie 
zostanie wykonane. Myślę, że przywraca-
my sens słowu „premia”. To ekstrapieniądze 
za ekstrarobotę.

 XWiem, że związki zawodowe nie chcą 
nowego systemu premiowania.

– Zarząd chce płacić za wykonanie 
i przekraczanie zadań, bo to najskutecz-
niejszy sposób na zwiększenie wydobycia. 
Za większe efekty trzeba płacić. W  roku 
mieliśmy bardzo dobry wynik finansowy, 
ponieważ ceny na rynkach światowych były 
bardzo korzystne. W tym roku ceny mogą 
być mniej korzystne. Jastrzębska Spółka Wę-
glowa musi ustabilizować wydobycie na po-
ziomie, który zagwarantuje planowane zyski 
nawet wtedy, gdy nasi odbiorcy będą mniej 
płacić za węgiel. Przez minione lata kopal-
nie JSW SA miały kłopoty z realizowaniem 

planów. Brakowało nam wydobycia. Nie 
wszystkie roboty zbrojeniowo-likwidacyjne 
były wykonywane w terminie. Brakowało 
również tak zwanych metrów w robo-
tach przygotowawczych. Zarząd doszedł 
do wniosku, że należy wyzwolić inicjatywę 
górników. Górnicy doskonale wiedzą, gdzie 
są rezerwy, dzięki którym można zwiększyć 
wydobycie. Zarząd proponuje jasny układ 
– za dodatkową inicjatywę, wysiłek i zaan-
gażowanie będziemy płacić ekstrapieniądze.

 X Przez kilka miesięcy górnicy będą ty-
rać bez opamiętania, a potem padną 
ze zmęczenia.

– Nasz system premiuje wykonanie 
zadań najwyżej w  procentach. Nie 
opłaca się przekraczać zadań o więcej niż 
 procent, bo nie zapłacimy za zbyt duże 
przekroczenie. To bariera bezpieczeństwa 
– wzrost wydobycia nie może się odbywać 
kosztem bhp.

 X Ten system nie przejdzie. Związki za-
wodowe chcą, żeby zasady premiowa-
nia były elementem Zakładowego Ukła-
du Zbiorowego Pracy.

– Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy 
jest negocjowany, a mówiąc ściślej – trwają 
rokowania. Ponieważ zarząd chciałby jak 
najszybciej premiować za wydobycie, skiero-
waliśmy do związków zawodowych projekt 
premii motywacyjnej. Mamy ofertę, dzięki 
której z miesiąca na miesiąc mogą znacznie 
wzrosnąć zarobki sporej części załogi. My-
ślę, że to uczciwa propozycja.

 X Jaki jest jej poziom uczciwości w prze-
liczeniu na złotówki?

– Dla górnika pracującego w ścianie, 
którego wynagrodzenie brutto za dni robo-
cze wynosi około  zł, istnieje możliwość 
uzyskania dodatkowego wynagrodzenia 

w wysokości  zł, gdy miesięczne zada-
nie zostanie przekroczone o . Dodat-
kowe  zł to wzrost miesięcznego wy-
nagrodzenia o . Chciałbym podkreślić, 
że zachowujemy wszystkie dotychczasowe 
systemy, zasady i składniki wynagradzania 
i premiowania stosowane w poszczególnych 
kopalniach z poszanowaniem różnic w każ-
dej kopalni. Oprócz tego oferujemy system 
premiowania jednakowy dla wszystkich 
kopalń.

 X Czy to oznacza, że w niektórych kopal-
niach górnicy będą dostawać dwie premie 
za dodatkowe wydobycie?

– Tak. Gwarantujemy dotychczasowe 
zarobki i gwarantujemy dotychczasowy 
system premiowania w tych kopalniach, 
w których on obowiązuje.

 XDlaczego zatem niektórzy pracownicy 
JSW SA obawiają się tego systemu?

– Na razie premie mają być przyzna-
wane ograniczonej grupie pracowników 
– przypominam, że oferta obejmuje pra-
cowników na stanowiskach robotniczych 
i nierobotniczych zatrudnionych w ścianach, 
przodkach i robotach zbrojeniowo-likwida-
cyjnych. To oznacza, że nie wszyscy będą 
mieli szansę na dodatkowe pieniądze już 
w marcu. Poza tym premię dostaną tylko 
ci, którzy przekroczą zadania.

 X To jest dzielenie pracowników na lep-
szych i gorszych.

– Planujemy rozszerzyć grupę pracow-
ników, którzy będą mogli być premiowani. 
Mam na myśli na przykład górników pra-
cujących na odstawie i drogach transpor-
towych czy pracowników przeróbki. Jednak 
najpierw musimy się dogadać ze związka-
mi zawodowymi w kwestii premiowania 
górników, od których bezpośrednio zależy 

wydobycie. Chcemy, aby system motywa-
cyjny objął większość pracowników JSW 
SA.

 XWiększość, a nie wszystkich. Związki 
nie pozwolą, aby dobrze zarabiała tylko 
część załogi.

– Jeżeli nie zapłacimy dobrze tym, 
od których zależy wydobycie, nikt z nas nie 
będzie miał dobrych pensji. Jeżeli spółka 
nie wypracuje zysku, nie będzie dywidendy 
i premii z zysku.

 X Jeżeli związki zgodzą się na premie dla 
części załogi, stracą poparcie tych, którzy 
na te premie nie będą mieli szans.

– Zaczyna się pan ocierać o absurd. 
Czy pana zdaniem najlepszym rozwiąza-
niem byłyby zarobki równe dla wszystkich? 
My proponujemy dodatkowe pieniądze 
za dodatkowe efekty pracy. Każdy, kto jest 
temu przeciwny, powinien powiedzieć za-
łodze: Nie zgadzam się, żeby dawać premie 
za efektywniejszą pracę, bo nie są nam po-
trzebne dodatkowe tony węgla.

 XDajcie wszystkim premię za efektyw-
niejszą pracę górników.

– Pańskie argumenty idą w kierunku 
płacowej urawniłowki. Niech pan powie gór-
nikowi, żeby pracował efektywniej w zamian 
za satysfakcję, że premię dostanie ktoś, kto 
wykonuje wyłącznie swoją pracę, za którą 
dostaje normalną pensję.

 X Nie powiem.
– Za to ja powiem, że za lepsze efekty 

trzeba lepiej płacić. Na razie chcemy tę za-
sadę wprowadzić dla górników w ścianach, 
w przodkach i przy robotach zbrojeniowo-
-likwidacyjnych. Stopniowo będziemy roz-
szerzać premiowane grupy pracowników.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI 
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Lepsze efekty, lepsze pieniądze

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji KHW SA

Rada Nadzorcza – 
znamy kandydatów. 
Komunikat Komisji 
Wyborczej

Komisja Wyborcza KHW SA na swym po-
siedzeniu w dniu 24 lutego 2012 r. podjęła 
uchwały m.in. o powołaniu składów Zakła-
dowych Komisji Wyborczych do przeprowa-
dzenia głosowania w wyborach na człon-
ków Rady Nadzorczej KHW SA wybieranych 
przez pracowników spółki, jakie odbędą się 
w jej zakładach 8 marca br.

Komisja dokonała także weryfikacji do-
kumentów złożonych przez pięciu kandyda-
tów na członków Rady Nadzorczej, którzy 
będą się ubiegać o głosy wyborców.

Są to:
) Mirosław Dryła
) Tomasz Lechosław Knap
) Marek Matuszak
) Krzysztof Urban
) Krystyna Wierzba

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej 14 
stycznia 2012 r. odebrał Platynowy Laur 
Umiejętności i Kompetencji przyznawany 
przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Ka-
towicach. Zarząd otrzymał nagrodę m.in. 
za sprawne zarządzanie firmą oraz udany 
i przełomowy dla polskiego górnictwa de-
biut giełdowy.

Odbierając nagrodę, Jarosław Zagórow-
ski, prezes JSW, podziękował pracownikom 
firmy, ale także wojewodzie śląskiemu Zyg-
muntowi Łukaszczykowi za udane media-
cje ze stroną społeczną przed giełdowym 
debiutem. Najwyższe wyróżnienie w tym 
roku otrzymali przewodniczący Komisji Eu-
ropejskiej José Manuel Barroso oraz Donald 
Tusk. Jerzy Buzek, przewodniczący Parla-
mentu Europejskiego, otrzymał nagrodę 
specjalną – Statuetkę Orła Piastów Śląskich.

Laury Umiejętności i Kompetencji 
przyznawane są już od dwudziestu lat. Ideą 
przedsięwzięcia jest promowanie przed-
siębiorczości – ludzi i firm, które osiągają 

sukces gospodarczy i jednocześnie są zdol-
ni do dzielenia się tym sukcesem poprzez 

aktywność społeczną w swoim środowisku 
i wspieranie inicjatyw lokalnych.  �
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 XNOWY GÓRNIK: Podoba się panu system 
premiowania za efekty pracy zapropono-
wany przez zarząd JSW SA?

JÓZEF PAWLINÓW: 
Podoba mi się. Powsta-
ło narzędzie, które daje 
szansę na odpowiednie 
motywowanie do efek-
tywnej pracy. Kiedy 
system wejdzie w życie, 
to od ludzi będzie za-
leżało, jak to narzędzie 
zostanie wykorzystane. Nie wykluczam, 
że na początku mogą być kłopoty i niepo-
rozumienia. Na razie systemem premiowa-
nia za efektywną pracę ma być objęta grupa 
pracowników oddziałów wydobywczych, 
robót przygotowawczych i zbrojeniowych. 
Pozostali mogą zazdrościć. Na każdą ko-
palnię może przypaść miesięcznie średnio 
‒, mln złotych do podziału. To duże 
pieniądze. Będzie je można wykorzystać, 
gdy zostaną przekroczone plany. To także 

może frustrować. Nie wiem, czy nie dojdzie 
do sporów o to, czym jest obowiązek w pra-
cy, a co można uznać za efekt dodatkowy.

 X Przy podziale pieniędzy łatwo o kłótnię.
– Podział pieniędzy to jedno. Jednak 

proszę pamiętać, że premia zależy od dodat-
kowego efektu. Nie zawsze jest tak, że robo-
ty przygotowawcze czy praca w ścianie idą 
zgodnie z założeniami. Nie sposób prze-
widzieć wszystkich trudności. Uważam, 
że za efektywne pokonanie tych trudności 
również należy premiować. Proponowany 
system pozwala na taką korektę. Ja tę premię 
rozumiem nie tylko jako narzędzie pod-
noszenia wydobycia, ale także jako sposób 
na mobilizację pozwalającą na przykład 
pokonać trudności.

 XWnosił pan poprawki do wstępnej pro-
pozycji zarządu?

– Trudno byłoby powiedzieć, 
że tylko ja. Po dyskusji, między innymi 

z dyrektorami technicznymi, z premio-
wania zostali wyłączeni kierownicy robót, 
którzy są włączeni do systemu zarządza-
nia przez cele. Sporo kontrowersji było 
wokół osób dozoru z grupy energoma-
szynowej. Premiować ich czy nie premio-
wać? Stanęło na tym, żeby premiować. 
W poprzednim projekcie znalazł się za-
pis, który pozwalał na opóźnienie robót 
zbrojeniowych. Mimo takiego opóźnienia 
byłaby jednak premia za zbrojenie. Byłem 
przeciwko takiemu zapisowi – jeżeli do-
stanę ścianę na przykład dwa tygodnie 
po terminie, to przecież oddziały wydo-
bywcze nie zrealizują planu.

 X Co wymaga doprecyzowania?
– Z doświadczenia wiem, że wiele trud-

ności niezależnych od górników powoduje, 
że plan jest wykonywany w ‒ procen-
tach. Teraz trzeba będzie uzasadniać wypła-
tę premii. Jest to jednak problem bardziej 
organizacyjny niż techniczny. Damy radę.

Pozostaje wszak kwestia motywacji 
innych pracowników, równie ważnych dla 
kopalni i jej sukcesu. Zarząd zapewnia, 
że zostanie to doprecyzowane wkrótce.

 X Czy należy karać za to, że plan nie zo-
stanie wykonany?

– Oczywiście, że nie. Jednak czasem 
dobrze jest, jeżeli istnieje takie narzędzie. 
A niewykonanie planu, po rozpatrzeniu 
przyczyn, skutkuje adekwatnym zarob-
kiem – zgodnie z zawartymi umowami 
– bez udziału premii dodatkowej. W ko-
palni Borynia funkcjonuje motywacyjny 
system wynagradzania, którego elemen-
ty w dużej mierze są zawarte w nowych 
propozycjach. Chciałbym jeszcze zwrócić 
uwagę na jeden problem. Otóż o sukcesie 
systemu motywacyjnego nie zdecyduje sam 
podział pieniędzy. Potrzebne jest właściwe 
planowanie.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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Premia to nie tylko narzędzie

Ubiegłoroczna wizyta indyjskiej misji go-
spodarczej w Polsce skłania do wielu re-
fleksji. Oto wicepremier, który rozmawiał 
z indyjskim ministrem ds. węgla, oświad-
czył, że „jesteśmy otwarci na współpracę 
z Indiami w sektorze górniczym”. Ta otwar-
tość liczy sobie już przynajmniej pół wie-
ku. W czasach PRL była ona nawet mate-
rializowana, ale obecnie jest już jedynie 
pustym hasłem. 

Z komunikatu Ministerstwa Gospodar-
ki wynika, że indyjska misja została grzecz-
nie odprawiona z niczym. Nie zawarto żad-
nych konkretnych porozumień ani nawet 
nie podjęto jakichkolwiek przygotowań. 
Wicepremier zaoferował Indiom produ-
kowane przez nas maszyny i urządzenia 
górnicze, których konstrukcja oparta jest 
na najwyższych standardach technologicz-
nych. Jak na razie jedynym kontrahentem 
jest tu prywatna firma Krzysztofa Jędrze-
jewskiego Kopex.

MOCARSTWO

Trzeba zauważyć, że Indie od dawna 
interesują się polskim górnictwem i dobrze 
znają jego możliwości. Dlatego można się 
domyślać, że oferta ta nie była dla ich dele-
gacji zaskoczeniem. Przyglądając się indyj-
skiej gospodarce, a szczególnie jej sektorowi 
górniczemu, wydaje się, że indyjskim przed-
stawicielom chodziło o coś całkiem inne-
go. Aby zrozumieć, na czym polega rozwój 
górnictwa węglowego w tym kraju, trzeba 
pamiętać, że nie jest to pierwszy lepszy part-
ner, który zabiega o to, by z nami współpra-
cować. Indie to przecież kolejne wschodzące 
globalne mocarstwo. By przekonać się o tym, 

z kim mamy do czynienia, wystarczy zdać 
sobie sprawę z powierzchni tego kraju, która 
jest dziesięć razy większa niż powierzchnia 
Polski. Indie zamieszkuje , miliarda ludzi. 
Pod względem zaludnienia jest to więc drugi 
kraj świata! W tym kontekście Polska wydaje 
się liliputem, ale – warto dodać – bardzo 
potrzebnym, przede wszystkim dla planów 
rozwoju indyjskiego górnictwa. Tamtejsze 
ministerstwo ds. węgla utworzyło specjalną 
strukturę odpowiedzialną za współpracę 
z Polską. Jej pracownicy doskonale znają 
język polski, polską kulturę oraz naszą hi-
storię polityczną i gospodarczą. U nas jest 
na odwrót.

OFERTA

Na odbywający się w  roku w Kra-
kowie jubileuszowy . Światowy Kongres 
Górniczy Indie przysłały jedną z najlicz-
niejszych delegacji, na której czele stał mi-
nister górnictwa. Z krakowskiej trybuny 
zaprosił on polskie firmy górnicze oraz 
polskich specjalistów do pracy nad rozwo-
jem indyjskiego przemysłu wydobywczego. 
Oferta obejmowała stałe i bezterminowe 
zaangażowanie polskiej myśli technicznej 
w indyjskie górnictwo. Po jego wystąpieniu 
na sali zapadła cisza – nikt z obecnych 
nie udzielił mu jakiejkolwiek odpowiedzi. 
Skonsternowana tym faktem indyjska de-
legacja opuściła kongres. Indie chciałyby 
w nowych warunkach i w nowych okolicz-
nościach wrócić do bliskiej niegdyś współ-
pracy pomiędzy naszymi krajami, państwo 
to potrzebuje bowiem dla swego rozwoju 
surowców w nie mniejszej ilości niż sąsia-
dujące z nim Chiny, tym bardziej że rozwój 
tego kraju dorównuje chińskiemu tempu, 

a być może nawet je przewyższa. Indyjskie 
osiągnięcia naukowe, szczególnie mate-
matyczne, cenione są na całym świecie. 
Doprawdy – trudno zrozumieć meandry 
naszej polityki gospodarczej. Tym trudniej 
to uczynić, mając na uwadze fakt, że tak 
wielu polskich inżynierów z zakresu gór-
nictwa, geologii, miernictwa i nauk po-
krewnych jest bezrobotnych.

INDYJSKIE GÓRNICTWO

Dla potrzeb swojego górnictwa Indie 
starają się pozyskać na bardzo korzystnych 
warunkach zagranicznych fachowców oraz 
firmy i kapitał umożliwiające im budowę 
nowych kopalń i elektrowni. O tym, jak 
wielkiego skoku w górnictwie węgla ka-
miennego dokonały Indie, może świad-
czyć fakt, że jeszcze w  roku wydoby-
wały one  milionów ton węgla. Obecnie 
są one natomiast trzecim jego producentem 
na świecie, po Chinach i USA, z wydoby-
ciem w granicach ok. , miliarda ton. Sta-
re, jeszcze pokolonialne zagłębie węglowe 
rozciąga się na przestrzeni ok.  km 
wzdłuż doliny rzeki Damodar na terenie 
stanów Bihar i Bengalia. Pochodzi stąd 
ok.  procent wydobycia. Po uzyskaniu 
niepodległości rozwinięto eksploatację wę-
gla w nowych rejonach w obrębie wyżyny 
Dekan. Z roku na rok zwiększa się tutaj 
również wydobycie węgla brunatnego, któ-
re w ostatnich latach osiągnęło liczbę blisko 
 milionów ton. Dynamicznie rozwija się 
górnictwo rud żelaza, miedzi, manganu 
i boksytów. Indie należą ponadto do świa-
towej czołówki w produkcji aluminium. 
Porównując ten ogromny kraj do Polski, 
ale także do azjatyckich potęg, trzeba 

zauważyć, że pod każdym względem najbli-
żej mu do europejskich warunków. Dotyczy 
to przede wszystkim stosunkowo dobrej 
komunikacji, sytuacji klimatycznej oraz po-
parcia, jakie indyjski rząd ma dla rozwoju 
górnictwa tego kraju. Na marginesie trzeba 
zauważyć, że Półwysep Indyjski jest jeszcze 
słabo zbadany i polskie ekipy miałyby tam 
spore szanse na odkrycie nowych złóż róż-
nych surowców. Prozaicznym problemem 
tego kraju jest np. pozyskiwanie soli, którą 
otrzymuje się tu w ilości kilku milionów ton 
z wody morskiej i słonych jezior.

INFORMACJA GOSPODARCZA

Pasywnej postawie Ministerstwa Go-
spodarki w stosunku do Indii nie można 
się jednak dziwić. Po prostu – wszelka wie-
dza o ich surowcach jest w Polsce równie 
egzotyczna jak ten kraj. Tradycje polskiej 
przedsiębiorczości, które wynikały niegdyś 
z porozbiorowych konieczności, trzeba 
jednak kontynuować. Należy zatem zlecić 
instytucjom naukowym opracowanie stu-
diów z ekonomii gospodarki ze szczegól-
nym uwzględnieniem górnictwa na całym 
świecie. Jeżeli tego nie zrobimy, to – po-
dobnie jak w Indiach – uprzedzą nas inni, 
wszak gospodarka i każda inna działalność 
nie znosi próżni, ktoś ją musi wypełnić. 
Czy Ministerstwo Gospodarki nie mogło-
by wyasygnować odpowiednich pieniędzy 
na rzeczową i powszechnie dostępną in-
formację gospodarczą? Byłoby to przecież 
przedsięwzięcie wielce pomocne w jego 
własnej działalności, a ponadto służyłoby 
dochodom i inicjatywom ekonomicznym 
rodaków na całym świecie.

ADAM MAKSYMOWICZ 

W Indiach jest specjalna struktura odpowiedzialna za współpracę z Polską

Indyjska propozycja
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Kiedy rozmawiałem z Piotrem Czypionką 
i Piotrem Grzywaczkiem, do biura klubu 
nieustannie ktoś wchodził, serdecznie wi-
tał się ze wszystkimi, załatwiał jakąś ważną 
sprawę przy biurku, po czym dopowiadał 
kilka słów do wywiadu i wychodził – za-
pewne zagrać – do sali obok. Nie było w tym 
nic dziwnego. Śląscy skaciarze to w końcu 
jedna wielka rodzina.

POPRZEZ SKATA TWORZYMY 
KULTURĘ ŚLĄSKA*

Na Śląsku, wśród gier karcianych, 
skat zajmował zawsze szczególne miejsce. 
Nie bez powodu jest nazywany „śląskim 
brydżem”, wszak od pokoleń w śląskich 
domach grają weń starzy i młodzi. Od za-
wsze istniały tu również większe i mniejsze 
kluby zrzeszające graczy i dające im szansę 
na przetestowanie swoich umiejętności. Ta-
kie kluby – powstałe z inicjatywy samych 
górników – znajdziemy w każdej śląskiej 
kopalni. W przypadku KWK Wieczorek jest 
to Gwarek Bolina, natomiast z KWK Staszic 
wywodzi się Skat Klub Amicus – najwięk-
sze tego rodzaju stowarzyszenie na Śląsku 
i jedno z większych w Polsce.

ALBO MY SĄ WSZYSCY 
SKACIARZE, ALBO 
PROFESORY
W klubach Amicus i Gwarek Bolina 

w skata gra się właściwie przez cały czas. 

Co ciekawe, są to w większości rozgrywki 
turniejowe – klubów organizujących włas-
ne zawody jest na Śląsku tak wiele (aż ), 
że w zasadzie każdego dnia jest o co grać. 
Ta nieustanna rywalizacja jest elementem 
skomplikowanej drabinki ligowej, prowa-
dzącej do indywidualnych i drużynowych 

mistrzostw Polski. Ambicje śląskich skacia-
rzy sięgają jednak jeszcze wyżej. I rzeczy-
wiście – klub Amicus może się pochwalić 
graczami takimi jak Sebastian Grzyb, któ-
ry w  roku został mistrzem Europy 
(co było sensacją, gdyż przełamał prymat 
Niemców, którzy wydawali się wówczas nie 
do pokonania), czy Adam Kołodziejczyk, 
który w  sięgnął po mistrzostwo świa-
ta. Do tej chwili zawodnicy sekcji Amicus 
zdobyli imponującą liczbę  pucharów 
na wszystkich szczeblach rywalizacji.

KAŻDY, KTO MA CHĘĆ 
I SIĘ ZGŁOSI, MOŻE BYĆ 
CZŁONKIEM KLUBU
Zdecydowana większość zawodni-

ków Amicus i Gwarka Bolina wywodzi się 
ze środowiska górniczego (jak wspomnia-
ny mistrz Europy Sebastian Grzyb). Nie 
oznacza to jednak, że kluby zamykają się 
na pozostałych chętnych. Aktywnie grają 
w nich także uczniowie, studenci i emeryci, 
znajdziemy tu nawet policjanta i prokurato-
ra. Najważniejsza jest jednak młodzież, dla-
tego wszystkie sekcje starają się wychodzić 
ze skatem do szkół, a ich ambicją jest nie 
tylko uczynienie z tej dyscypliny popularne-
go sportu, ale także kształcenie młodzieży 
w duchu uczciwej rywalizacji i poszano-
wania przeciwnika. Młodzi nie zawodzą 
oczekiwań – mistrzem świata w kategorii 
juniorów został Aleksander Frysztacki, zaś 
młodzieżowym mistrzem Polski – Paweł 
Szywoń.

KTOŚ POWIE – POGRAJĄ 
I IDĄ

Zawodnicy klubów mówią z dumą, 
że członkostwo to nie tylko gra. Sekcje 
dokładają bowiem wszelkich starań, aby 
zintegrować swoich członków. W tym celu 
organizowane są wspólne wyjazdy w góry, 
suto zakrapiane biesiady piwne, grzybo-
brania czy wspólne pieczenie dziczyzny. 
Jednak naprawdę unikatowe były jedne 
z pierwszych rekolekcji ze skatem w Bren-
nej. Wyjazd był tak udany, że sekcja Amicus 
planuje w tym roku kolejne rekolekcje – tym 
razem w Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu 

Śląskim. Wszystkie wyjazdy na odległe tur-
nieje zawodnicy traktują również jako okazję 
do udanego spędzenia wakacji. Całe grające 
rodziny (co nie jest rzadkością) wyjeżdżają 
na zawody, by na miejscu pobawić się i od-
począć, a wieczorem siąść do stołu i zagrać 
w skata.

NIE MA PODZIAŁÓW. 
NIE MOŻE BYĆ PODZIAŁÓW. 
NIKT SIĘ NIE WYWYŻSZA
W sekcji Amicus nie jest niczym dziw-

nym, gdy dziewięcioletni chłopiec gra z po-
nad dziewięćdziesięcioletnim przeciwni-
kiem. Skat jest bowiem jednym z nielicznych 
sportów, w których grać może w zasadzie 
każdy z każdym – niezależnie od wieku, płci 
czy stanu zdrowia. Właśnie to przesądza 
o jego popularności i sile skupionej wokół 
niego społeczności.

 ` *Śródtytuły są fragmentami wypowiedzi 
Piotra Czypionki i Piotra Grzywaczka.

PIOTR CZYPIONKA, 
CZŁONEK ZARZĄDU 
POLSKIEGO ZWIĄZ-
KU SKATA, PREZES 
OKRĘGU KATOWICE, 
ZWYCIĘZCA  TUR-
NIEJÓW, ZDOBYWCA 
 PUCHARÓW ORAZ 
PUCHARU DNIA W MI-
STRZOSTWACH EUROPY W  R.: Mój 
związek ze skatem wynika z tradycji ro-
dzinnych. Kiedy byłem małym chłopcem 
i chodziłem w odwiedziny do babci, to oj-
ciec ze swoimi braćmi i moimi dziadkami 
siadali do stołu i grywali w skata. Oczy-
wiście – my nie mieliśmy prawa się tam 
szwendać, bo można było oberwać w łeb. 
Ale już wtedy patrzyliśmy na to zza ich 
pleców z dużym zaciekawieniem. Miałem 
 lat, kiedy nauczyłem się grać, więc gram 
już  lata i jeszcze mi się to nie znudziło. 
W styczniu tego roku rozegrałem np.  
turniejów, a w lutym . Nawet przed 
snem gram jeszcze w skata przez internet, 
bo to nieprawdopodobnie ćwiczy umysł. 
Klub Amicus założyłem wraz z Andrze-
jem Polakiem w  r. również po to, 
żeby pomagać innym. Jest mnóstwo ludzi 
samotnych, którzy znaleźli tu przyjaciół 
i życiową pasję. I z tego się cieszę.

PIOTR GRZYWA-
CZEK, PRZEDSTAWICIEL 
SEKCJI GWAREK BOLI-
NA: Na Nikiszowcu 
w skata grało się za-
wsze, również w mojej 
rodzinie. Przyznam, 
że ja na początku je-
dynie się temu przy-
glądałem. Z czasem zacząłem nawet or-
ganizować turnieje i prowadzić klub, gdzie 
grywało się nie tylko w skata, ale także 
w szachy czy ping-ponga. Ciągle jednak 
nie uczestniczyłem w tym wszystkim jako 
zawodnik. Dopiero w  r. zacząłem 
grać w skata i od tego czasu udało mi się 
już zdobyć kilka (dokładnie dziewięć) pu-
charów. Raz nawet wygrałem nieoficjalne 
Grand Prix Wielkopolski. Do dziś mam 
obraz, który dostałem wówczas w nagrodę.

JĘDRZEJ SZWEDA

Śląscy skaciarze

To nie tylko gra

R E K L A M A

Mistrzostwo Polski Drużynowe w Jastrzębiu-Zdroju
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Na polskim rynku pojawiła się nowa, trze-
cia już generacja Pandy. Bryła samocho-
du i układ karoserii z małym okienkiem za 
tylnymi drzwiami bardzo przypominają 
poprzedni model. Wnętrze jest już jednak 
zupełnie inne.  

Karoseria nowej Pandy jest podobna do 
poprzedniej nie tylko z wyglądu. Niewiele 
zmieniły się także wymiary samochodu, któ-
rego długość zwiększyła się o , cm i wynosi 
w nowej wersji , cm, szerokość o , cm 
(obecnie , cm), a wysokość ma teraz 
, cm, czyli o , cm więcej niż poprzed-
nio. Rozstaw osi zwiększył się natomiast 
symbolicznie o  mm, sięgając  cm. 

Za wymiarami karoserii poszła także 
wielkość wnętrza. Z przodu przybyło mu  
mm, a z tyłu  mm wysokości. Powiększyła 
się także szerokość – o  mm z przodu 
i o  mm z tyłu. Kolejną sprawą, dzięki któ-
rej przybyło miejsca dla pasażerów, było 
zastosowanie foteli typu slim, co nie tyl-
ko pozostawiło więcej wolnej przestrzeni 

w otworach przednich i tylnych drzwi, ale 
także pozwoliło zwiększyć o  cm wielkość 
przestrzeni na nogi dla pasażerów zajmują-
cych miejsce na tylnej kanapie.

Skoro już mowa o tylnej kanapie, warto 
wspomnieć, że będzie ona przesuwana, co 
pozwoli zwiększyć objętość bagażnika z  
l do  l. Niestety w tym drugim ustawie-
niu niewiele miejsca zostaje dla siadających 
z tyłu pasażerów. Można też oczywiście cał-
kowicie złożyć kanapę – wówczas objętość 
wzrośnie do  litrów. Przesuwana kanapa 
będzie dostępna w późniejszym terminie. 
Na razie trzeba się zadowolić pojemnością 
 l i składanym oparciem tylnej kanapy.

Kabina wygląda całkiem inaczej niż 
w pierwszej generacji. Podobnie jak w przy-
padku karoserii dominującymi motywami 
są prostokąty i kwadraty o zaokrąglonych 
rogach. Największa zmiana polega na re-
zygnacji z wielkiej centralnej konsoli. Teraz 
mamy kilka niewielkich modułów, które 
znacznie lepiej wyglądają i zajmują mniej 
miejsca, co w przypadku tak małego auta ma 

swoje znaczenie. Położenie i układ znajdu-
jących się na konsoli przycisków sterowania 
przednimi szybami i klimatyzacją są takie 
same jak w starej Pandzie. Pozostawiono 
także podobny układ deski przed pasażerem, 
gdzie znajduje się zamykany schowek i pół-
ka. Ta druga jest jednak inaczej umieszczona 
i znacznie bardziej praktyczna niż wcześniej, 
kiedy umieszczone w niej przedmioty potra-
fiły wyjechać na zewnątrz, zwłaszcza przy 
skręcaniu w prawo.  

Podczas jazdy samochód mnie nie za-
skoczył – poprzednia Panda sprawuje się na 
drodze całkiem dobrze i po nowej niczego 
innego się nie spodziewałem. Zawiesze-
nie jest sztywne, ale utrzymuje wymagany 
poziom komfortu. Panda jest stosunkowo 
wysoka (nad głową miałem jeszcze nieco 
wolnej przestrzeni, mimo wzrostu przekra-
czającego  cm), trzeba się więc liczyć 
z pochylaniem się nadwozia na zakrętach, 
ale nie jest to uciążliwe zjawisko. Bardzo 
mi się to podobało w połączeniu z precy-
zyjnym, wymagającym nieco większej siły 

do wykonania manewru wspomaganiem 
kierownicy. Podczas prowadzenia pozwala 
to bowiem na lepsze kontrolowanie toru 
jazdy, szczególnie przy nieco większych 
prędkościach. Panda to jednak miejski ma-
luch, a w takich przypadkach często trzeba 
wykonywać skomplikowane manewry przy 
niskich prędkościach. Wówczas wciska-
my przycisk „City” i wspomaganie zaczyna 
działać całkiem inaczej – żeby wykonać 
skręt, trzeba kilka razy więcej obrócić ko-
łem kierownicy, ale robimy to bez żadnego 
wysiłku.  

Nowa Panda jest na razie oferowana 
z  trzema jednostkami napędowymi do 
wyboru. Podstawowy silnik to benzynowa 
jednostka , l, dysponująca mocą  KM 
i maksymalnym momentem obrotowym 
 Nm. Maksymalna prędkość tej wersji 
to  km/h, przyspieszenie do  km/h 
zajmuje jej , sekundy, a średnie spalanie 
wynosi , l/ km. 

Druga jednostka benzynowa to nowa-
torski i wielokrotnie nagradzany dwucy-
lindrowy silnik TwinAir. Z pojemności , 
l uzyskuje on moc  KM. Jest to najbardziej 
dynamiczna wersja, dla której maksymalna 
prędkość wynosi  km/h, a przyspieszenie 
, sekundy. Z drugiej strony jest także bar-
dzo oszczędna – średnie spalanie to , l/ 
km. Nie jest to jednak opcja „oszczędność 
i dynamika” lecz „oszczędność lub dyna-
mika”. W desce rozdzielczej mamy przycisk 
„Eco”, za pomocą którego wybieramy cha-
rakter auta. Kiedy jest wciśnięty, maksymal-
ny moment obrotowy jest obcinany do  
Nm, a samochód wyraźnie traci na dynami-
ce, lecz zyskuje na oszczędności. Zwalniając 
przycisk „Eco”, mamy do dyspozycji pełne 
 Nm, co pozwala nam osiągnąć zapowia-
daną dynamikę, ale do średniego spalania 
trzeba dołożyć ze dwa litry. 

Ostatnia wersja silnikowa to turbodie-
sel Multijet o pojemności , l, który ma 
moc  KM i maksymalny moment obroto-
wy  Nm. Ta wersja ma spalanie na tym 
samym poziomie co TwinAir – , l/ 
km. Maksymalna prędkość tego samochodu 
wynosi  km/h, a przyspieszenie to , 
sekundy.  

Ceny nowej Pandy zaczynają się od 
  złotych. W sprzedaży  pozostaje 
także poprzednia wersja, która otrzymała 
przydomek Classic – jej ceny zaczynają się 
z kolei od   złotych. 
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Nowa Panda

Położenie i układ znajdujących się na konsoli przycisków sterowania przednimi szybami i klimatyzacją są takie same jak w starej Pandzie

Karoseria nowej Pandy jest podobna do poprzedniej nie tylko z wyglądu Niewiele zmieniły się także wymiary samochodu, którego długość zwiększyła się o 1,5 cm
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Ostatnio głośno było, zresztą nadal jest, o NCS. Co oznaczają te litery? Oficjalnie 
to skrót nazwy od Narodowego Centrum Sportu, które zostało powołane przez byłego 
ministra sportu Mirosława Drzewieckiego. Nieoficjalnie wiele osób rozwija ten skrót jako 
Narodowe Centrum Skandalu. Na czele tej instytucji stał do niedawna pan Rafał Kapler. 
Centrum odpowiadało za budowę stadionu w Warszawie, który nazwano Stadionem Na-
rodowym. Jak dotychczas obiekt wciąż jest nieukończony i mnóstwo w nim niedoróbek. 
Przeciwnicy polityczni jaśnie nam panującego Donalda Tuska budowę tego stadionu 
nazywają narodowym przekrętem. Nie sympatyzuję z posłami PiS Adamem Hofmanem 
i Mariuszem Kamińskim (ten od CBA, szef agenta Tomka), ale akurat w tym przypadku się 
z nimi zgadzam. Faktycznie, jest to przekręt, do którego mogło dojść tylko w Warszawie.

Po przyznaniu Polsce organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej urzędujący wów-
czas minister sportu Mirosław Drzewiecki błyskawicznie powołał Narodowe Centrum 
Sportu, które miało odpowiadać za budowę warszawskiego stadionu, oraz spółkę Polska 
EURO , która miała coś robić, przygotowywać. Co? Do tej pory mało kto wie, czym się 
zajmowała i czy w ogóle coś robiła. Wspomniane inwestycje zasilili mało znani ludzie, ale 
za to dobrzy koledzy pana ministra. Powstały niepotrzebne instytucje opłacane przez pol-
skich podatników. I to opłacane sowicie – miesięczne wynagrodzenie panów Rafała Kaplera 
i Marcina Herry (szefa spółki Polska EURO ) przekraczało – i to grubo – indywidualne 
dochody panów posłów poprzedniego i obecnego Sejmu. Mało tego, wymienieni panowie 
i ich podwładni zapewnili sobie (w umowach) wysokie premie za swoją (anty)działalność. 
W tym momencie woda się wylała.

Nastąpiło święte oburzenie. Rozumiem, że to wszystko zbulwersowało przeciętnych 
Polaków. Wraz z nimi oburzyli się jednak panowie posłowie, którzy w niedzielne przedpo-
łudnia gawędzą sobie w telewizyjnym programie „Kawa na ławę”. Oburzeni byli panowie 
posłowie Kłopotek, Szejnfeld, Kalisz, Kamiński. Uznali, że wypłacanie takich pensji i premii 
jest niedopuszczalne. To nienormalne, aby szefowie wspomnianych spółek opłacanych 
ze Skarbu Państwa zarabiali więcej niż prezydent i premier razem wzięci.

Szczególnie rozbawiło mnie oburzenie pana posła Szejnfelda. Czyżby wcześniej nie 
wiedział o działalności i zarobkach panów Kaplera i Herry? Przecież są to zatwardziali 
zwolennicy PO. Przecież to jego koledzy z PO namaścili tych panów i ustalili ich wynagro-
dzenia. Na pewno nie wymyślił tego samodzielnie były minister Mirosław Drzewiecki, który 
niewątpliwie konsultował to z partyjnymi towarzyszami, może nawet z samym premierem 
Donaldem Tuskiem.

Obie instytucje funkcjonują do teraz, chociaż pan Rafał Kapler został już odwołany 
z funkcji szefa Narodowego Centrum Sportu przez panią minister Joannę Muchę. Został 
odwołany, ale odprawę i premię chce dostać. Ma do tego pełne prawo, w końcu taką umowę 
z nim podpisano. Żąda premii za zakończenie budowy warszawskiego stadionu, który nie 
jest jeszcze ostatecznie wykończony. Dlatego proponuję, aby premię wypłaciły ze swoich 
prywatnych kont te osoby, które ustalały takie kontrakty. Mam na myśli byłego ministra 
sportu Mirosława Drzewieckiego oraz konsultantów z PO na czele z premierem Donaldem 
Tuskiem i panem posłem Szejnfeldem.

W tej chwili nie wiadomo, kiedy w końcu na płytę boiska wejdą futboliści. Miał się 
tam odbyć mecz o Superpuchar Ekstraklasy między Legią Warszawa i Wisłą Kraków. Nie 
odbył się – na jego rozegranie nie zgodziła się policja i straż pożarna.  lutego plano-
wany jest tu mecz Polska–Portugalia. Czy się odbędzie? Kiedy piszę te słowa, nie wiem, 
czy na płytę warszawskiego stadionu wybiegną futboliści. Nie wiedzą tego zresztą nawet 
przedstawiciele PZPN.

Mamy najdroższy stadion na świecie – kosztował  miliardy złotych i niemałą kwotę 
trzeba jeszcze będzie dołożyć do robót wykończeniowych. Może w końcu na jego murawę 
wybiegną piłkarze. Ale potem stadion trzeba będzie utrzymywać. Za czyje pieniądze? 
Oczywiście za pieniądze polskich podatników. Dlatego, moim zdaniem, utrzymanie tego 
stadionu powinno obciążać wyłącznie budżet Warszawy.

HENRYK MARZEC
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Święte oburzenie

Życie Krzysztofa było poukładane, stabilne i w dużej mierze koncentrowało się na bar-
dzo prozaicznych czynnościach. Z jednej strony cieszyły go drobne rzeczy, jak codzienne 
śniadanie z żoną i córeczką, odwożenie małej do szkoły czy wieczorne gry w scrabble, 
z drugiej – czuł się podduszany rutyną w pracy czy mieszkaniem w podmiejskiej dziel-
nicy, gdzie wszystkie domy wyglądają tak samo, a większość ich właścicieli przez kolejne 
trzydzieści lat będzie spłacać kredyty. Każdy dzień był podobny do poprzedniego, co po-
tęgowało jego znużenie.

Po kilku tygodniach i wydarzeniach, jakie w tym czasie nastąpiły, Krzysztof zdał 
sobie jednak sprawę, jak bardzo kochał tę rutynę. Jego żona zginęła w wypadku samo-
chodowym, a on w jednej chwili stał się samotnym ojcem i samotnym człowiekiem. Gdy 
pierwsze emocje opadły, a z domu zniknęli chcący go we wszystkim wyręczyć członkowie 
rodziny i znajomi, Krzysztof zrozumiał, z jak wielu rzeczy nie zdawał sobie dotąd sprawy 
i jak niewiele potrafi załatwić bez pomocy żony. Umiał włączyć pralkę, ale miał problem 
ze znalezieniem wybielacza. Nie wiedział, jak przyszyć urwany guzik w kurtce swojej 
córeczki Ani. Nie był pewien, ile razy dziennie pies powinien dostawać jedzenie i jakie 
psie chrupki lubi najbardziej. Przede wszystkim jednak nie wiedział, jak o wszystkim, 
co się stało, rozmawiać z córką.

Wtedy też – po części z rozpaczy i bezsilności, a po części z nagromadzonych lę-
ków – Krzysztof zaczął bardzo dużo pracować. Być może była to metoda strusia, który 
chowa głowę w piasek, ale – według niego – tymczasowo się sprawdzała. W ten sposób 
minęło kilka kolejnych lat. Przez ten czas Krzysztof mocno się postarzał – spotkania 
z licznymi niegdyś przyjaciółmi stały się dla niego nieistotne, a mięśnie i skóra zupełnie 
nie przypominały jego ciała sprzed lat. Wtedy z pomocą Krzysztofowi przyszła córka. 
Przez lata Ania nauczyła się gotować podstawowe dania i zajmować domem. Niełatwo 
było jej się pogodzić ze śmiercią matki, ale równie trudne było patrzenie na niknącego 
z każdym dniem ojca. Robiła zatem wszystko, co było w jej mocy, aby skierować jego 
życie na dawne tory.

W osiem lat po śmierci żony Krzysztof po raz pierwszy od bardzo dawna poszedł 
na randkę. Trudno byłoby to zresztą nazwać randką – po prostu wypił kawę ze swoją 
współpracowniczką w kawiarni niedaleko szpitala, w którym oboje pracowali. Kasia – po-
dobnie jak on – była lekarzem i pracoholikiem, ale była też skromną, ciepłą i dobrą kobietą. 
Krzysztof nigdy nie myślał, że ktoś mógłby zastąpić jego żonę, ale rodzice i znajomi nalegali, 
aby wreszcie zobaczył cokolwiek poza pracą i córką.

Minęło zaledwie kilka tygodni od tamtej kawy, gdy Kasia wprowadziła się do domu 
Krzysztofa. Początkowo miało to być tylko na czas remontu jej mieszkania, jednak kiedy 
malowanie dobiegło końca, postanowili wspólnie, że zostanie na dłużej. Ania niby akcep-
towała Kasię, ale robiła to tylko dlatego, że dostrzegała pozytywne zmiany w zachowaniu 
ojca. Pozostałe aspekty pobytu obcej kobiety w ich domu bardzo ją drażniły. Z czasem 
stawały się coraz bardziej dokuczliwe – Anię doprowadzały do płaczu wszystkie zwyczajne 
czynności, które w jej pamięci zarezerwowane były wyłącznie dla matki.

Z biegiem czasu dziewczyna znienawidziła Kasię tak bardzo, że postanowiła pozbyć 
się jej z domu. Uknuła intrygę, która miała spowodować, że Kasia będzie przekonana, 
iż Krzysztof ją zdradza. Za radą przyjaciółki, podając się za kochankę, wysyłała do ojca 
esemesy i maile. Podrzuciła mu także jakieś kobiece drobiazgi, zostawiła liścik. Wszystkie 
te zabiegi wywołały oczekiwany efekt – rozwścieczona Kasia wybuchła płaczem i zrobiła 
karczemną awanturę, po której się wyprowadziła. Choć Ani było bardzo żal załamanego 
ojca, wierzyła, że z czasem wszystko wróci do normy.

Po kilku dniach efekty, jakie przyniosła intryga Ani, okazały się zgoła odwrotne. Krzysz-
tof, który dzięki wyprowadzce Kasi zrozumiał, jak wiele ona dla niego znaczy, postanowił 
się jej oświadczyć. Kasia przyjęła zarówno jego przeprosiny, wyjaśnienia, jak i oświadczyny. 
Od tej chwili sytuacja w domu była jednak dość napięta.

Zrozpaczona Ania postanowiła nie dać za wygraną. Wcześniej, mimo wszystko, starała 
się nie zatruwać Kasi życia, ale teraz wszystkie skrupuły zniknęły. Stała się w stosunku do niej 
bezczelna i arogancka, w głębi duszy sama czuła się bowiem ofiarą całej sytuacji. Oliwy 
do ognia dolewało to, że Kasia bardzo się starała utrzymywać pozytywne kontakty z córką 
narzeczonego. Ania za to nie przepuszczała najmniejszej okazji na uprzykrzenie jej życia, 
np. zmieniała termin rezerwacji hotelu, który ojciec zamówił na romantyczny weekend, 
czy poplamiła należącą do Kasi garsonkę przygotowaną na ważne wyjście.

Czara goryczy przelała się jednak wtedy, gdy Ania włamała się do jej poczty interneto-
wej, przez co Kasia nie dostała na czas wiadomości o ważnym spotkaniu. Wówczas wyszło 
na jaw, że nie była to wina programu komputerowego, ale celowe działanie Ani.

Niedługo potem, podczas wiosennych porządków, Krzysztof przypadkiem znalazł 
w papierach Ani anonimowe listy, które dostawał od rzekomej kochanki, co odsłoniło całą 
lawinę kłamstw produkowanych przez Anię i mających na celu skłócić ojca z narzeczoną.

Krzysztof nie zwlekał z wyciągnięciem konsekwencji – błyskawicznie podjął decyzję 
o wysłaniu córki na półroczną wymianę międzyszkolną do innego kraju. Ani bardzo nie 
podobał się ten pomysł, ale w zasadzie nie miała wyboru. Ku jej zdziwieniu podczas przy-
gotowań do wyjazdu Kasia pomogła jej skompletować wszystkie rzeczy, zapakować się, 
a nawet odwiozła ją na lotnisko. Dziewczyna była jednak przekonana, że jest to podyktowane 
wyłącznie chęcią szybkiego pozbycia się jej z domu.

Przez następne miesiące Kasia co kilka dni wysyłała do niej obszerne maile z opisem 
tego, co dzieje się w domu, mieście i szpitalu. Z początku Ania nie odpisywała, wszystko 
uległo jednak zmianie, gdy Krzysztof niegroźnie zachorował. Paradoksalnie – wyjazd 
do miasta oddalonego o kilkanaście tysięcy kilometrów od domu bardzo zbliżył do siebie 
Kasię i Anię. Budowanie wzajemnego zaufania miało im jeszcze zająć długie lata, ale z każdą 
chwilą stawało się to coraz bardziej realne.

�

„Ze Śląska na olimpijskie areny” – pod takim tytułem ukazała się książka, mówiąca 
o dorobku sportowców województwa śląskiego w olimpijskiej rywalizacji w latach ‒. 
Autor jest stałym współpracownikiem „Nowego 
Górnika”.

W leksykonie znalazły się nazwiska spor-
towców, którzy urodzili się w śląskim regionie 
i do końca sportowej kariery należeli do śląskich 
klubów. Są tu także nazwiska sportowców, któ-
rzy przybyli na Śląsk i rozwinęli swoje sportowe 
umiejętności w miejscowych klubach. Ponadto 
znajdziemy tu nazwiska sportowców, którzy swoją 
przygodę ze sportem rozpoczynali w klubach ślą-
skiego regionu, ale z czasem przenieśli się do in-
nych części kraju.

Oprócz wyników w olimpijskim współzawod-
nictwie przedstawione zostały pozostałe osiąg-
nięcia i wyniki w mistrzostwach świata, Europy 
i Polski oraz w innych ważnych imprezach.

Książkę można nabyć w księgarniach na te-
renie województwa śląskiego, w siedzibie Wy-
dawnictwa „Śląsk” (Katowice, ul. Ligonia ) lub 
w Śląskim Związku Szermierczym (Katowice, ul. 
Pawła ).

�
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30 LAT KARTY – 
NIEZALEŻNEJ STRATEGII 
PAMIĘCI

Na przełomie stycznia i lutego br. Po-
czta Polska wprowadziła do obiegu kartkę 
pocztową, na której znaku opłaty o wartości 
, zł przedstawiono starą maszynę do pisa-
nia z kartką papieru. Widnieje na niej znak 
literowy „Ośrodek KARTA”.

Kartkę zdobią natomiast puzzle, na któ-
rych wypisane są nazwy głównych działów 
i zakresów działalności KARTY: Archi-
wum, Biblioteka, „Karta”, Indeks Repre-
sjonowanych, Historia Mówiona, Historia 
Bliska, Wydawnictwo. Uzupełnieniem ca-
łości obrazu są puste elementy, czekające 
na wypełnienie układanki zbiorami i infor-
macjami z dziejów najnowszych. Kartkę, 

wydrukowaną w nakładzie  tys. szt., za-
projektowała Agnieszka Sancewicz. 

200. ROCZNICA URODZIN 
ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO

 lutego br. Poczta Polska wprowadziła 
do obiegu wydrukowany w formie bloku zna-
czek pocztowy o wartości , zł emisji „. 
rocznica urodzin Zygmunta Krasińskiego”.

Autorką projektu znaczka, a także oko-
licznościowej koperty i datownika FDC, 
stosowanego w Urzędzie Pocztowym Cie-
chanów , jest Agata Tobolczyk. Znaczek 
został wydrukowany techniką offsetową 
na papierze fluorescencyjnym w nakładzie 
  sztuk.

Warto przypomnieć, że urodzony  
lutego  r. w Paryżu i zmarły tamże  
lutego  r. hrabia Zygmunt Krasiński 

wszedł do historii polskiej literatury jako 
jeden z trzech wieszczów. Autora „Nie-Bo-
skiej komedii” i „Irydiona” łączyły zarazem 
twórcze więzi z Adamem Mickiewiczem 
i Juliuszem Słowackim. Za granicą spotkał 
dwie najważniejsze kobiety swojego życia – 
Joannę Bobrową i Delfinę Potocką, wiążąc 
się z nimi nieformalnie wbrew woli swego 
ojca, generała Wincentego Krasińskiego. 
Małżeństwo z wybraną przez niego Elizą 
z Branickich, z którą Zygmunt miał czwo-
ro dzieci, sprawiło, że częściej przyjeżdżał 
do kraju, by zajmować się sprawami mająt-
kowymi, a także zdrowotnymi.

Rodzina Krasińskich mieszkała w pa-
łacyku Krasińskich w Złotym Potoku, licz-
nie odwiedzanym obecnie przez turystów 
przemierzających jurajskie szlaki. Dziś w jego 
wnętrzu znajduje się Muzeum Regionalne im. 
Zygmunta Krasińskiego, a pamiątkowa tabli-
ca informuje, że w domu tym w roku  żył 
i tworzył Zygmunt Krasiński. Jego imię nosi 
także jeden z dwóch stawów źródliskowych 
na potoku Wiercicy, który zaopatruje w wodę 
odwiedzaną przez turystów i smakoszy zło-
topotocką pstrągarnię.  Z.B.

R O Z M A I T O Ś C I
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 PROC. POLAKÓW MA NEGATYWNY STO-
SUNEK DO WPROWADZENIA EURO. Według 
badań przeprowadzonych przez TNS OBOP 
największą grupę przeciwników stanowią rol-
nicy, gospodynie domowe, emeryci i renciści, 
a także zwolennicy PiS. Natomiast mężczyźni 
częściej niż kobiety twierdzą, że przyjęcie 
europejskiej waluty będzie czymś dobrym. 
Pozytywnie odnoszą się do tego także 
najmłodsi badani w wieku ‒ lat, osoby 
z wykształceniem wyższym, a także kierow-
nicy i specjaliści, prywatni przedsiębiorcy 
oraz uczniowie i studenci. Badania wykazały 
również, że im gorzej respondenci oceniają 
swoją sytuację materialną i im są starsi, tym 
bardziej są skłonni twierdzić, że przyjęcie 
wspólnej waluty będzie czymś złym. Nega-
tywnie o euro wypowiadają się także osoby 
z wykształceniem podstawowym.

CO PIĄTY PRACOWNIK SPÓŹNIA SIĘ DO PRACY 
RAZ W TYGODNIU. Z analiz Instytutu Bada-
nia Opinii Homo Homini wynika, że koszt 
-minutowego jednorazowego spóźnienia 
wszystkich pracowników przyznających się 
do tego to , mln zł. Najbardziej narażeni 
na spóźnienia pracowników są przedsiębiorcy 
z miast powyżej  tys. mieszkańców. W tych 
miastach aż  proc. pracowników spóźnia się 
do pracy co najmniej raz w tygodniu, a kolejne 
 proc. ma problemy z określeniem, jak często 
pojawia się w pracy niepunktualnie. Najczęst-
szym powodem spóźnień jest odprowadzanie 
dzieci do szkoły lub przedszkola. Tę przyczynę 
wskazuje ponad  proc. badanych.  proc. 
ankietowanych tłumaczy, że zaspało. Duża 
część respondentów miewa problemy z dojaz-
dem do pracy, a  proc. tłumaczy spóźnienia 
kacem.

PORTUGALCZYCY SĄ NAJBARDZIEJ ZAGROŻE-
NI BIEDĄ SPOŚRÓD CZŁONKÓW STAREJ UE, 
A SPOŚRÓD NOWYCH – RUMUNI. Z danych 
Eurostatu wynika, że co czwarty mieszkaniec 
Portugalii jest zagrożony biedą. Portugalia 
należała do najuboższych starych członków 
UE. Teraz dodatkowo obniżono minimalną 
pensję wynoszącą mniej niż  euro, obcięto 
emerytury i zaostrzono zasady przyznawa-
nia pomocy socjalnej. Najbardziej dotknię-
ci biedą są emeryci. Oficjalne dane mówią 
o -procentowym bezrobociu, jednak zda-
niem ekspertów pracy nie ma nawet co piąty 
dorosły Portugalczyk. Jak wynika ze statystyk, 
z nowych krajów członkowskich najbiedniejsi 
są mieszkańcy Rumunii, gdzie występują naj-
większe nierówności społeczne. W  roku 
tylko co setny mieszkaniec Rumunii był zado-
wolony ze swojej sytuacji. Obecnie  proc. 
Rumunów zarabia mniej, niż wynosi średnia 
krajowa. Najgorsza sytuacja jest na wsi, gdzie 
mieszka połowa ludności tego kraju.
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 XNOWY GÓRNIK: Grupa FASING SA podpisała kontrakt 
na dostawy łańcuchów do Chin. Czy to kolejny krok na 
drodze uniezależniania się od polskich odbiorców?

MAKSYMILIAN KLANK: Nie chodzi 
o uniezależnianie się. Po prostu moce 
produkcyjne naszej firmy w Polsce 
i w Niemczech są zbyt duże w porówna-
niu z potrzebami polskich i niemieckich 
kopalń. Kontrakt z Chinami to kolejny 
krok w realizacji strategii biznesowej 
naszej grupy kapitałowej. Firma rozwija 
się. Szukamy nowych rynków zbytu. 
W Chinach jesteśmy obecni od kilku lat. Wciąż zwiększa-
my swoją sprzedaż dla tamtejszego górnictwa. Coraz wię-
cej sprzedajemy także do innych krajów, które rozwijają 
górnictwo. Jednak górniczy rynek chiński jest największy. 
Nikogo już nie dziwi, że roczny przyrost wydobycia węgla 
kamiennego w chińskich kopalniach może oscylować wokół 
 milionów ton. Roczne wydobycie przekracza  mld 
ton. Na Chiny przypada połowa światowego wydobycia 
węgla kamiennego. Ponieważ FASING chce utrzymać się 
w grupie światowych liderów produkujących łańcuchy, musi 
być na rynku chińskim.

 X Nie obawia się pan, że jednak rola węgla w energety-
ce będzie malała?

– Od lat powtarzam, że to opinie bez sensu. Z pro-
gnoz Międzynarodowej Agencji Energii wynika, że tylko 
w samych Chinach w ciągu najbliższych  lat zużycie 

węgla będzie systematycznie wzrastać. Moim zdaniem 
żeby zaspokoić własne potrzeby, Chińczycy musieliby 
zwiększać wydobycie nie o  milionów ton rocznie, ale 
znacznie więcej. Oczywiście, mogą importować węgiel, ale 
i tak trzeba go gdzieś wydobyć. Dlatego zapotrzebowanie 
na łańcuchy górnicze będzie rosło. Jestem spokojny o to. 
Jestem także spokojny, jeżeli chodzi o jakość naszych 
produktów. Grupa FASING od kilku lat przygotowywała 
się na czas, kiedy zapotrzebowanie na węgiel wzrośnie, 
a tym samym na świecie rozpocznie się inwestowanie 
w nowe złoża. Opieraliśmy się na rzetelnych analizach, 
a nie na antywęglowej modzie. Życie pokazuje, że mie-
liśmy rację.

 X Nie jest panu przykro, że nasze górnictwo nie może za-
spokoić nawet krajowego zapotrzebowania na węgiel?

– Przed laty uwierzyliśmy, że wiatr, bioenergia i słoń-
ce zastąpią węgiel. Kopalnie i górnicy byli wyłącznie 
wdzięcznymi obiektami do krytyki. Jednak nie rozpatruję 
tego w kategoriach emocjonalnych. Uważam, że jako kraj 
popełniliśmy błąd ekonomiczny. Zrestrukturyzowaliśmy 
górnictwo i zapomnieliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, 
po co to zrobiliśmy.

 XMożna nadrobić stracony czas?
– Można. Natomiast nie wiem, ile lat na to potrzeba. 

Żeby nie popadać w pesymizm, chcę zwrócić uwagę, że mi-
nione lata nie były pasmem klęsk. Na przykład przemysł 
okołogórniczy na tyle się rozwinął, że duże grupy kapitałowe 

są poważnymi graczami na rynkach światowych. Firmy 
mają dochody, są liczącymi się pracodawcami i mają duży 
wpływ na kondycję ekonomiczną naszego regionu. Uwa-
żam, że to wielki sukces, bo państwo nie udzieliło żadnego 
wsparcia tym firmom.

 X Pana zdaniem polski przemysł okołogórniczy może 
konkurować z najlepszymi markami światowymi w tej 
dziedzinie?

– Może, powinien i jest wręcz na to skazany. Przemysł 
ten dysponuje kapitałem intelektualnym, zasobami techno-
logicznymi, rozpoznawanymi na świecie znakami towarowy-
mi. Posiada ogromny potencjał doświadczenia czerpanego 
z polskiego górnictwa. Nie ma tutaj miejsca na kompleksy, 
a dotychczasowa obecność polskich firm na światowych 
rynkach górniczych jest przykładem ich dobrej promocji 
budującej biznesową przyszłość.

 XNajnowszy kontrakt z Chinami podpisała polska fa-
bryka czy któraś z fabryk zagranicznych?

– Ten kontrakt będzie realizować Kettenwerk Becker 
Prunte GmbH, nasza spółka zależna, która wchodzi w skład 
grupy kapitałowej. O tym, z jakiej fabryki realizujemy dosta-
wy, decyduje asortyment zamawianych łańcuchów. Jakość 
produkcji w Polsce i w Niemczech jest identyczna. Odbiorcą 
łańcuchów z najnowszego kontraktu jest Beijing Huahai 
Machinery. Jest to jeden z wielu naszych kontraktów pod-
pisanych z Chinami.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

FASING    C. R  M K,  FASING SA,  
K B P GH,   G K FASING SA

Korzystamy z rozwoju 
chińskiego górnictwa

Logo FASING na chińskiej giełdzie?

Chcą sprostać oczekiwaniom górnictwa
Trwają przygotowania do wprowadzenia na chińską giełdę 
w Shenzen spółki joint venture Shan Dong Liang da Fasing 
Round Link Chains. Udziałowcem w spółce jest FASING SA. 
Udziałowcem ze strony chińskiej jest Taian Liangda Machine 
Manufacture. Spółka działa od 2006 roku. FASING SA jest 
jedną z dwóch polskich firm okołogórniczych, które założy-
ły w Chinach spółki joint venture. Drugą firmą jest Kopex.

ZDZISŁAW BIK, PREZES FASING SA: Nasza firma ponad 
 lat temu uznała, że warto inwestować w rynek chiński. Już 
wtedy plany rozwoju chińskiego górnictwa robiły wielkie 

wrażenie. W naszej strategii zakłada-
liśmy, że chcemy nie tylko sprzedawać 
nasze wyroby, ale rozwinąć produkcję 
na miejscu. Przez dwa lata mieliśmy 
kłopoty. Wynikały one przede wszyst-
kim z różnic w prowadzeniu biznesu. 
Wydawało się nam, że jak wprowadzi-
my nowoczesny produkt i technologię, 
reszta pójdzie jak z płatka. Dzięki wsparciu ze strony chiń-
skich partnerów i doradców doszliśmy do wniosku, że lep-
szym rozwiązaniem jest uwzględnienie chińskiej specyfiki. 

Dotyczy to na przykład organizacji produkcji. Nie ukry-
wam, że sporo ryzykowaliśmy. Jednak cierpliwość, zaufanie 
do partnerów chińskich i chęć odniesienia sukcesu opłaciły 
się. Najnowszy plan pięcioletni zakłada, że wydobycie węgla 
w Chinach będzie rosło o  milionów ton każdego roku. 
Gdyby nasza produkcja w chińskiej spółce rosła w podob-
nym tempie, oznaczałoby to wzrost jej wartości o  mln 
euro każdego roku. Wejście na giełdę pozwoli nam uzyskać 
pieniądze na rozwój firmy w Chinach, żeby sprostać ocze-
kiwaniom tamtejszego górnictwa. 
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