
Temat na czasie:
Prof. Michał Romanowski 
z Kancelarii Romanowski 
i Wspólnicy:
Gwarancje pracy?
Nie trzeba ich
podważać.
Zlikwidują je
wygórowane żądania.
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KOMBINAT KOKSOCHEMICZNY ZABRZE SA: W Grupie JSW

Jesteśmy bezpieczniejsi
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Mokre Kaziki

 marca w Kazimierzu 
Górniczym, dzielnicy 
Sosnowca, już po raz 
czwarty odbył się 
Zagłębiowski Jarmark Kaziki 
– impreza nawiązująca 
do tradycyjnych wileńskich 
Kaziuków. Było głośno 
i swojsko,  jak na prawdziwy 
jarmark przystało.

 

Nowy Citroen
i Toyota
Kilka tygodni po debiucie 
w Genewie pojawił się 
w Polsce najnowszy 
Citroen DS. Linia DS 
miała stworzyć nową 
jakość w gamie Citroena. 
Technologie z popularnych 
modeli miały zmienić 
się w samochody klasy 
Premium.

 

Komisja 
Europejska 
nie może 
zachowywać się 
jak dyktator

 

Jesteśmy w silnej Grupie Kapitałowej JSW. Koncentrujemy się na konsolidacji. Jestem przekonany, 
że osiągniemy sukces – mówi Edward Szlęk, prezes zarządu Kombinatu Koksochemicznego

Zabrze SA i zarządu Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

 WIĘCEJ S. -
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Nie strzelajmy
sobie w stopy
Z czterech kandydatów popieranych przez 

wszystkie związki, do Rady Nadzorczej JSW SA 
weszły dwie osoby. Podobno to przegrana związków. 
Moim zdaniem to wygrana. Przy tak intensywnej 
propagandzie skierowanej przeciwko nam, wciąż 
jesteśmy skuteczni. Oczywiście chciałbym, żeby 
weszli wszyscy nasi kandydaci. Dlaczego nie weszli? 
Bo w części kopalń była mała frekwencja, w części  
rzeczywiście górnicy głosowali inaczej. Mam 
nadzieję, że zrobili tak, bo byli przekonani do swoich 
kandydatów. Jeżeli miałaby być to demonstracja 
antyzwiązkowa, to chyba wkraczamy na drogę, 
na której będziemy sobie strzelać w stopy. 
Chciałbym przestrzec przed bałamutnymi hasłami 
antyzwiązkowymi. Nie tylko w Polsce, ale w całej 
Europie zaostrzają sie działania przykręcające śrubę 
pracownikom. Na razie politycy, pracodawcy, a nawet 
(o zgrozo!) niektórzy pracownicy są zadowoleni. 
Przestaną być, jak sytuacja wymknie sie spod kontroli.

Przed świętami spod kontroli wymknęła sie sytuacja 
w Hucie Batory. Przez pięć dni ok. 350-osobowa 

załoga huty nie opuszczała zakładu, domagając się m.in. 
przywrócenia układu zbiorowego pracy, wstrzymania 
zwolnień grupowych, a także przywrócenia umów 
o pracę dawnym pracownikom huty, zatrudnionym 
obecnie w agencji pracy tymczasowej. Protestujący 
opuścili hutę tuż przed świętami, po rozmowach 
z udziałem m.in. przedstawicieli władz Chorzowa. 
Protest zorganizowała załoga, a nie związki zawodowe. 
To najgorszy rodzaj protestu, bo tracą na nim 
wszyscy. Traci pracodawca, tracą pracownicy i firma. 
Do dzikich protestów dochodzi wtedy, gdy ludzie są tak 
zdezorientowani, że nie wiedzą komu ufać. Po świętach 
huta wznowiła produkcję na wszystkich wydziałach 
poza stalownią. Z zatrudnionymi tam 124 osobami 
są rozwiązywane umowy o pracę. Decyzja o wyłączeniu 
stalowni budzi sprzeciw załogi, której przedstawiciele, 
około 100 osób, protestowali przed siedzibą dyrekcji 
huty. Protestujący hutnicy zapowiadali, że będą bronić 
swoich miejsc pracy. Nie wykluczali rozbicia miasteczka 
namiotowego przed siedzibą dyrekcji. Właściwie jest 
po sprawie. Nawet jak będą jakieś protesty, sprzeciwy 
itp., to w końcu ludzie mogą odejść za porozumieniem 
stron. Pewnie gdzieś za miesiąc albo trzy miesiące 
właściciele otworzą stalownię i przyjmą ludzi obecnie 
zwalnianych na gorszych warunkach poprzez agencję 
pracy tymczasowej. Ci ludzie zaczną znów strajkować 
i to będzie jazda po równi pochyłej dla całej firmy, 
łącznie z zarządem i właścicielem.

Opisuję przypadek z Chorzowa, bo moim zdaniem 
to przykład, kiedy osłabianie związków jest 

niedobre dla wszystkich. Dlatego uczulam wszystkich, 
którzy w JSW SA wieszają psy na związkach, aby 
pamiętali, że idą ciężkie czasy. Zawsze, jak było ciężko, 
to związki brały na siebie ciężar szukania kompromisu. 
Dawaliśmy temu dowód nie raz. W dodatku za każdym 
razem był to kompromis korzystny dla wszystkich. Czy 
było inne wyjście? Owszem, można było rozrabiać albo 
kapitulować. Tylko gdzie byśmy dzisiaj byli?

Dedykuje ten tekst ku zastanowieniu wszystkim, 
którzy mają uciechę, gdy związki obrywają. Nikt 

z załogi nie wie, co może zdarzyć się za kilka miesięcy. 
Nie wie tego także nikt z zarządu. Dlatego zamiast 
wbijać sobie szpile, trzeba zacząć wspólnie myśleć 
o przyszłości. Naprawdę, niewiele trzeba, żeby zaczął 
nam grozić przypadek Huty Batory. A przecież nie 
o to chodzi. Nie strzelajmy sobie w stopy. 

Pracę stracił Grzegorz Rogiński, fotograf Donalda 
Tuska. Został zwolniony z pracy tuż przed okresem 
ochronnym. Rogiński wkrótce po zwolnieniu obcho-
dził 60. urodziny. Dostał fajny prezent.

T eraz fotografem premiera jest osoba młodsza, 
zatrudniona jako firma zewnętrzna. Los foto-
grafa premiera powinien być przestrogą dla 

wszystkich, którzy tak bardzo zachwalają reformę 
emerytalną. Rząd chce, żebyśmy pracowali do  
roku życia. Administracja podległa rządowi dała 
przykład, co będzie się działo z nami, kiedy zacznie-
my zbliżać się do wieku emerytalnego. Wylecimy 
na zielonkę.

Wydłużenie wieku emerytalnego ma uzdrowić 
ZUS. To złudne nadzieje. Rząd planuje tak zwane 
umowy częściowe. Przedsiębiorcy, aby zaoszczę-
dzić na składkach na ZUS, będą teraz nakłaniali 
pracowników do przechodzenia na emerytury częś-
ciowe i równocześnie zatrudniali ich na umowy 
o dzieło, od których nie będą odprowadzali skła-
dek na ZUS. To jeszcze bardziej zwiększy deficyt 
ZUS. Umowy śmieciowe, z których nie wpływają 
składki, są największym wrogiem naszego systemu 
emerytalnego. Na śmieciówkach opiera się coraz 
więcej firm. Mało tego, na śmieciówkach zaczynają 
funkcjonować sądy. Ponad  proc. zatrudnionych 
w sądach urzędników i personelu technicznego 
pracuje na tzw. śmieciowych umowach. To , tys. 
osób. Sądy zamiast stać na straży przepisów, same 
je łamią.

Tych osób nie dotyczy kodeks pracy, więc nie 
mają prawa do urlopu. Nie przysługuje im również 
odprawa, a ich zatrudnienie można wypowiedzieć 
z dnia na dzień. Dzieje się tak, mimo że w sądach 
takie osoby wykonują często poważne obowiązki 
urzędnicze, np. asystenta sędziego.

Śmieciowe zatrudnienie prowadzi do tego, że in-
stytucje, które mają dawać przykład innym i dbać 
o przestrzeganie prawa, same je łamią. W efekcie 
dochodzi do kuriozalnych przypadków, gdy zle-
ceniobiorcy, zatrudnieni np. w sądzie rejonowym, 
pozywają go do sądu pracy, aby ten ustalił, że obie 
strony łączy umowa o pracę, a nie cywilnoprawna.

Taki proces – i stałe zatrudnienie – wygra-
ła np. była stażystka w sądzie rejonowym, której 
pracodawca nie przedłużył kolejnego, trzeciego 
już zlecenia. O czym to świadczy? Moim zdaniem 
władza sądownicza daje przykład, jak omijać pra-
wo i jak wykorzystywać ludzi. Władza sądownicza 
powinna świecić przykładem. Okazuje się, że świeci 
cynizmem.

Ponoć dla obywatela nie ma świętszego obowiąz-
ku wobec państwa niż płacenie podatków. Wszystkie 
podatki i daniny muszą płacić także pracodawcy. Jak 
władza sądownicza wyobraża sobie egzekwowanie 
tego obowiązku, skoro sama łamie zasady? Dramat!

Przesunięcie w górę wieku uprawniającego 
do pobierania emerytury, zwiększy liczbę ubezpie-
czonych, którzy umrą, nie doczekawszy świadczenia. 
Ich konta emerytalne ulegną wygaszeniu. A to po-
zwoli rządowi szybciej zredukować deficyt – twierdzi 
Nasz Dziennik.

Nasz system emerytalny jest tak wypaczony, 
że państwu opłaca się, gdy obywatele nie dożywają 
emerytury, bo środki zapisane na ich kontach in-
dywidualnych przepływają do budżetu, powodując 
zmniejszenie dopłat do ZUS. Innymi słowy, finansują 
redukcję deficytu budżetowego. W  r. na kon-
tach osób zmarłych przed emeryturą w  r. wy-
gaszono , mld zł.

– Co się dzieje z tymi pieniędzmi? – zapytali 
dziennikarze Naszego Dziennika. Ponoć tak po-
stawione pytanie nie ma sensu, ponieważ „w syste-
mie repartycyjnym ZUS nikt z ubezpieczonych nie 
ma ani złotówki na koncie, zobowiązania emerytal-
ne wobec społeczeństwa nie istnieją w wymiarze 
finansowym”, a indywidualne konta emerytalne 
to tylko „kolorowy zawrót głowy”. Słowem – nasze 
składki roztapiają się w systemie, konkluduje Nasz 
Dziennik.

Bój o emerytury nie zakończył się. Związki do-
magają się konsultacji projektu, który trafi do Sejmu. 
Ostrzegają, że jeśli się tak nie stanie, wyjdą na ulice. 
No bo jeżeli wszystko jest kolorowym zawrotem 
głowy, a my mamy iść na zielonkę, to trudno dziwić 
się, że w ludziach krew się burzy.
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Wylecimy na zielonkę

TADEUSZ 
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Jeżeli wszystko 
jest kolorowym 
zawrotem 
głowy, 
a my mamy iść 
na zielonkę, 
to trudno 
dziwić się, 
że w ludziach 
krew się burzy

Trzeba powiedzieć Polakom prawdę o tym, co nas 
czeka w przyszłości. Albo będziemy płacić wyższe 
składki czy podatki, albo będziemy dłużej praco-
wać. Tego wyboru musimy dokonać w najbliższych 
tygodniach.

R uszyła kampania informacyjna o reformie eme-
rytalnej. Wbrew temu, co twierdzą politycy 
opozycji, nie jest to kampania, która mami, 

otumania i obiecuje gruszki na wierzbie. W tej 
kampanii fachowcy informują, co stanie się, gdy nie 
podniesiemy wieku emerytalnego. Odpowiedź jest 
prosta. Trzeba będzie tak podwyższyć podatki albo 
składki na ZUS, żeby z biedą wystarczyło pienię-
dzy na nędzne emerytury. Rozpoczęta przez rząd 
kampania jest potrzebna, aby rzetelnie informować 
społeczeństwo o reformie emerytalnej.

Partie opozycyjne budują swój przekaz do spo-
łeczeństwa jedynie na lęku, strachu i negatywnych 
emocjach. To jest nieuczciwe. Polakom należy się 
rzetelna informacja. Brak reformy emerytalnej może 
spowodować drastyczną podwyżkę podatków – naj-
prawdopodobniej VAT, lub podniesienie składki 
emerytalnej do mniej więcej  proc. albo drastyczne 

obniżenie emerytur. Za  lat co drugi Polak będzie 
miał więcej niż  lat, a liczba osób w wieku produk-
cyjnym spadnie o  mln. Jeżeli wiek emerytalny nie 
zostanie podniesiony, zabraknie rąk do pracy, a nasze 
dzieci nie poradzą sobie z utrzymaniem systemu 
emerytalnego.

Reformę systemu emerytalnego trzeba przepro-
wadzić już dziś, teraz. Rząd Platformy był oskarżany 
przez ostatnie cztery lata, że za mało reformuje. Gdy 
ogłosił początek reformy emerytalnej, cała opozycja 
wysuwa festiwal cudownych propozycji, które mają 
zaczarować rzeczywistość.

Były prezydent, pierwszy przywódca NSZZ „So-
lidarność” Lech Wałęsa w Polsat News wypowiedział 
się o reformie emerytalnej.

– Sercem jestem ze związkowcami, robotnikami, 
z ludem pracującym. Ale umysłem – przeciw. Mamy 
więc klasyczne „Jestem za, a nawet przeciw” – po-
wiedział Wałęsa.

– Musimy to zrobić – czy nam się to podoba, czy 
nie – cały świat to robi, więc nie możemy być inni – 
dodał. I to jest najlepsze podsumowanie wszystkich 
wątpliwości. Decydujemy teraz o życiu. Dosłownie.
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Za 30 lat 
co drugi Polak 
będzie miał 
więcej niż 50 lat
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Decydujemy o życiu
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przewodniczący ZZG JSW SA Borynia
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Górnicy Katowickiego Holdingu Węglowego 
oddawali krew

Dar życia
dla kolegów

Ponad 150 pracowników oddało krew pod-
czas akcji przeprowadzonej 30 marca 2012 r. 
w kopalniach Katowickiego Holdingu Wę-
glowego SA. Łącznie uzyskano 75 litrów 
krwi.

Pracownicy kopalni Mysłowice-Wesoła 
oddawali krew w punkcie zorganizowanym 
w budynku dyrekcji, w kopalni Murcki-Sta-
szic – w ambulansie, natomiast kopalnie 
Wieczorek i Wujek zorganizowały dowóz 
do stacji krwiodawstwa w Katowicach 
i Sosnowcu.

Do udziału w tej szlachetnej akcji zgłosi-
ło się więcej chętnych, jednak nie wszystkim 
stan zdrowia pozwolił na udział. Ponadto 
część osób regularnie oddających krew znaj-
dowała się obecnie w okresie przejściowym, 
między kolejnymi terminami oddawania 
krwi.

Podobne efekty dała powtórzona akcja 
krwiodawstwa kilka dni później.

Górnicy pomogli w ten sposób swoim 
kolegom, którzy mieli wypadek w drodze 
do domu. Siedemnastu górników KWK 
Mysłowice-Wesoła, wracających po zmianie, 

znajdowało się w busie, który ok. . 
w środę,  marca, w okolicach Żywca zde-
rzył się z naczepą.

Jak wynika z oficjalnych informacji na 
miejscu zginęło osiem osób (w tym kierow-
ca), dziesięć trafiło do szpitali.

Jeszcze w nocy przedstawiciele KHW 
SA z kopalni Mysłowice-Wesoła pojechali 
do szpitali w Żywcu i Bielsku, do których 
zostali przewiezieni ranni, by ustalić jaka 
pomoc może być potrzebna na miejscu.

Po uzyskaniu potwierdzonej listy osób, 
które zginęły w wypadku, z ich rodzinami 
kontaktowali się przedstawiciele kopalni dla 
ustalenia form i zakresu pomocy. Jest to wy-
pracowana przez lata standardowa reakcja 
przedsiębiorstw górniczych na zdarzenia 
dotyczące ich pracowników.

W KWK Mysłowice-Wesoła około  
osób (na ponad pięciotysięczną załogę) do-
jeżdża spoza najbliższego regionu, z kierun-
ku południowego. Pracownicy ci dogadują 
się zwykle z przewoźnikami obsługującymi 
kursy specjalnie dla nich.
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Ponad 150 pracowników oddało krew podczas akcji przeprowadzonej 30 marca 2012 r. w kopalniach 
Katowickiego Holdingu Węglowego SA
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Koszty pracy w JSW SA rosną, a ceny 
na światowych rynkach spadają. Chcę, żeby 
górnicy zarabiali więcej, ale płace muszą być 
powiązane z efektami pracy – mówił Jaro-
sław Zagórowski, prezes JSW SA na konfe-
rencji prasowej zorganizowanej 30 marca.

W tym roku fundusz płac JSW wzrośnie 
maksymalnie o wartość inflacji. Ponadto 
pracownicy JSW i większości spółek za-
leżnych otrzymali w ubiegłym roku pakiet 
nieodpłatnych akcji i w związku z giełdo-
wym debiutem otrzymali nagrodę z zysku 
w wysokości  mln zł. W tym roku zarząd 
wystąpił o  milionów zł do podziału.

– Proces zmian jest niezbędnym proce-
sem, aby ta firma istniała, rozwijała się, aby 
mogła zarabiać pieniądze, które pozwolą 
nam pokryć proces inwestycyjny, a więc tak 
naprawdę zabezpieczyć miejsca pracy. Nie 
mówię o tym w perspektywie dziesięciolet-
niej, którą obiecaliśmy pracownikom. Mó-
wię o perspektywie wielu, wielu lat, tak żeby 
oni mogli pracować w naszej firmie i żeby 
ich dzieci mogły znaleźć tu zatrudnienie – 
powiedział prezes Zagórowski.

– Zaproponowaliśmy nowym pra-
cownikom umowy o pracę, które przede 
wszystkim mają być umowami prostszymi. 
W tych nowych umowach, nie zrywamy 
z tymi elementami, które są w tradycji górni-
czej. Zachowaliśmy w nich barbórkę, czter-
nastkę i deputat. Zmiana polega na tym, 
że pensja czternasta będzie wypłacana pod 
warunkiem, że firma będzie miała zysk. Tak 
naprawdę jest to forma pewnej premii, któ-
ra kilka lat temu została określona i stała 
się elementem stałym. Do dzisiaj było tak, 
że nawet jak firma miała ogromną stratę, 
to należała się czternastka. My uważamy, 
że czternastka należy się pod warunkiem, 

że wszyscy w tej firmie wypracujemy zysk 
– powiedział prezes JSW.

Prezes zapewnił, że nowe umowy za-
chowują dotychczasowe przywileje takie 
jak: barbórka, czternastka i deputat. Ponad-
to są one podstawą dużo prostszego syste-
mu zatrudniania, który zmierza do ujed-
nolicenia zasad. Przewidują one również 
możliwość dodatkowej premii motywacyj-
nej. Prezes Zagórowski podkreślił także, 
że są one zgodne z Kodeksem pracy i za-
pisami porozumienia ze stroną społeczną, 
które zostało zawarte w maju  r. Zmiany 
związane z zatrudnianiem nowych pracow-
ników w JSW są ewolucyjne, tak aby powoli 
upraszczać cały system. Będzie on przejrzy-
sty dla każdego zatrudnionego.

ST

A K T U A L N O Ś C I4
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Oskarżenia i pretensje
Związki zawodowe w JSW SA przygotowują 
się do ostrego starcia z zarządem JSW SA. 
W czasie konferencji prasowej, tuż po świę-
tach, liderzy związkowi oskarżyli Jarosława 
Zagórowskiego, prezesa JSW SA między 
innymi o łamanie prawa.

Związki nie zgadzają się na nowe umo-
wy o pracę dla przyjmowanych do pracy, ani 
na wprowadzenie motywacyjnego systemu 
wynagrodzeń. Domagają się podwyżki płac 
w części stałej o  proc.

Na specjalnie zwołanej konferencji pra-
sowej,  kwietnia, przewodniczący „Soli-
darności” w JSW SA, Sławomir Kozłowski 
powiedział, że nie ma zgody na to, aby nowe 
umowy o pracę ujednolicały lub upraszczały 
system wynagrodzeń. Uważa, że pozbawiają 
nowo przyjętych – w pierwszym roku pra-
cy – Karty Górnika, nagrody barbórkowej, 
 pensji.

Związkowcom nie podoba się żadna 
z propozycji zarządu. Liderzy odrzucają 
premię motywacyjną wprowadzaną na zasa-
dach zarządu, bo rozwiązanie to musi mieć 

jasny, przejrzysty system, a na razie takiego 
systemu nie ma. Poza tym jest to próba odej-
ścia przez zarząd od uregulowania kwestii 
płacowych w sposób kompleksowy, w ra-
mach ZUZP.

Związki nie zgadzają się na nowy re-
gulamin pracy, dzięki któremu zachowując 
 dniowy tydzień pracy dla górników, ko-
palnie pracowałyby przez  dni w tygodniu. 
Uznają także, że podwyżka płac o  proc. 
jest uzasadnionym postulatem. Proponowa-
ne , proc. uznają za zbyt mało. Ponieważ 
zarząd chce uzależnić część płac od efektów 
pracy, związkowcy uważają, że ta, jak i po-
zostałe propozycje, mają na celu ominięcie 
negocjowane Zakładowego Układu Zbioro-
wego Pracy. Stary ZUZP został wypowie-
dziany, ale zdaniem związków jego zapisy 
obowiązują.

W JSW SA trwają spory zbiorowe 
w sprawie podwyżek i nowych umów 
o pracę. Związki są przekonane, że je wy-
grają. Rozpoczęły się rozmowy z udziałem 
negocjatorów.

HK

K  JSW SA

Zabiją nas koszty
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 XNOWY GÓRNIK: Czy w JSW SA obowią-
zuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy?

PROF. MICHAŁ RO-
MANOWSKI: Nie obo-
wiązuje. Stare układy 
zostały wypowiedziane, 
a nowy nie został jesz-
cze wynegocjowany. 
Negocjacje trwają już 
ponad  lata.

 X To znaczy, że obowiązuje stary.
– Ma pan inne zdanie niż Trybunał 

Konstytucyjny, który przed blisko  laty 
(wyrok z  r.) orzekł, że nie może być 
sytuacji, w której stary układ obowiązuje 
tak długo, jak długo nie zostanie wynego-
cjowany nowy układ. Prezentuje pan in-
terpretację prawa prowadzącą do sytuacji, 
w której stary układ mógłby obowiązywać 
wiecznie. Pańska interpretacja jest sprzeczna 
z określonym przez Kodeks pracy trybem 
negocjowania i zawierania układu zbioro-
wego pracy.

 XNie tylko ja twierdzę, że obowiązuje 
stary układ. Wszystkie związki zawodowe 
w JSW SA mają identyczne zdanie.

– Nie rozumiem takiego stanowiska. 
Byłoby ono zasadne  lat temu. Po wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z  r. sprawa 
jest jasna. Wypowiedziany układ zbiorowy 
pracy wygasa z chwilą upływu terminu wy-
powiedzenia. Związki zawodowe doskonale 
znają ten wyrok. Próba tworzenia rzeczy-
wistości prawnej sprzecznej z orzeczeniem 
Trybunału Konstytucyjnego to kreowanie 
fałszywej rzeczywistości. W JSW nie obo-
wiązuje żaden układ zbiorowy pracy.

 X Prezes Jarosław Zagórowski podpisu-
je nowe umowy o pracę z pracownikami 
przyjmowanymi do JSW SA, chce wprowa-
dzić nowy regulamin pracy, nie zgadza się 
na podwyżki, nie respektuje Układu Zbio-
rowego Pracy. Państwowa Inspekcja Pra-
cy uznała, że nowe umowy o pracę to zła-
manie prawa. Czy to oznacza, że prezes 
łamie prawo?

– Nie ma dokumentu, w którym Pań-
stwowa Inspekcja Pracy nakazywałaby 
zarządowi JSW SA zaniechanie jakichkol-
wiek działań. Nie ma też zarzutów łamania 
prawa pod groźbą sankcji. Inspekcja wy-
dała w tej sprawie opinię, która nie koń-
czy się żadnymi nakazami. W odpowiedzi 
zarząd szeroko uzasadnił swoje działania, 
przedstawił argumenty prawne i to kończy 
sprawę na tym etapie w trybie zapropono-
wanym przez PIP.

 X Będzie proces sądowy: zarząd JSW SA 
kontra Państwowa Inspekcja Pracy?

– PIP przegrywa sporo procesów. Jednak 
zarząd JSW SA nie ma podstaw do wytacza-
nia sprawy sądowej, ponieważ Inspekcja nie 
wydała żadnego postanowienia. Jest ogólna 
opinia bez jakichkolwiek konsekwencji praw-
nych. Wierzymy, że PIP zapozna się z naszą 
argumentacją, w tym z orzecznictwem Sądu 
Najwyższego, które nie zostało uwzględnione 
w analizie PIP, a potwierdza ono stanowisko 
zarządu JSW SA. Wszak rewizja poglądu 
przez Państwową Inspekcję Pracy jest wyra-
zem dobrze pojmowanego dialogu prawnego, 
który PIP prowadzi z zarządem JSW.

 X Uważa pan, że zarząd ma prawo prze-
ciwdziałać potencjalnym zagrożeniom 
dla spółki i może to robić wbrew opinii 
związków zawodowych? Możliwy jest 
proces sądowy, który miałby rozstrzy-
gać taki spór?

– Nie wyobrażam sobie takiego pro-
cesu, ponieważ zarząd spółki akcyjnej jest 
prawnie zobowiązany do dbania o mają-
tek akcjonariuszy. Ma dokładać należytej 
staranności, a to oznacza, że jeżeli nie za-
pobiega zagrożeniom, dopuszcza się zanie-
chania. Zaniechanie powoduje odpowie-
dzialność cywilną i karną. Za zaniechanie 
zarząd może odpowiadać własnym mająt-
kiem, a w przypadku odpowiedzialności 
karnej – więzieniem. Od lata zeszłego roku, 
po nowelizacji Kodeksu Karnego, kara gro-
zi także za wystąpienie ryzyka w związku 
z przekroczeniem uprawnień albo niewy-
pełnianiem obowiązków przez członków 
zarządu.

 X Czy to oznacza, że można wsadzić za-
rząd do więzienia nawet wtedy, gdy wy-
stąpi zagrożenie, ale szczęśliwie wszyst-
ko rozejdzie się po kościach?

– To wystarczy, żeby pociągnąć zarząd 
do odpowiedzialności karnej. Karę wymie-
rzy sąd. Zarząd ma obowiązek aktywnie 
przeciwdziałać działaniom związków za-
wodowych, których skutkiem może być 
wyrządzenie szkody majątkowej JSW SA. 
Tak nakazuje ustawodawca.

 X Związki zawodowe domagają się, aby 
zarząd zrezygnował z nowych umów 
o pracę dla pracowników przyjmowanych 
do JSW SA. Związkowcy chcą podwyż-
ki płac o 7 procent. Możliwe, że wkrótce 
w �rmie zacznie się akcja strajkowa. Bę-
dzie pan namawiał prezesa Zagórowskie-
go, aby zarząd zwrócił się do sądu o wy-
danie zakazu strajku?

– Liderzy związkowi doskonale wiedzą, 
że w każdym proteście musi być zachowana 
zasada adekwatności. To oznacza, że nie 
można narażać firmy na wielkie straty fi-
nansowe tylko dlatego, że zarząd nie zgadza 

się na podwyżki proponowane przez stro-
nę związkową. Sąd będzie brał pod uwa-
gę fakty. Sytuacja pracowników JSW SA 
jest najlepsza w branży górniczej i należy 
do najlepszych w Polsce. Średni zarobek 
w spółce to około , tys. zł, ponad dwu-
krotnie więcej niż średnia krajowa. Pracow-
nicy mają gwarancje pracy na  lat, co daje 
gwarancję zatrudnienia przez  życia 
zawodowego dla rozpoczynającego pracę 
górnika. Wszyscy dostali darmowe akcje, 
co jest wyjątkiem w historii prywatyzacji 
firm państwowych. W tym roku zarząd 
wystąpił o przeznaczenie  milionów zło-
tych na nagrody z zysku. W ciągu minionej 
dekady płace w spółce wzrosły o  proc. 
Od  lat nie spada w JSW zatrudnienie, 
choć rośnie bezrobocie w Polsce i Europie. 
JSW SA zajmuje czołowe miejsce wśród 
najlepiej płacących spółek giełdowych. 
Mało tego, zarząd zgadza się na podwyżki, 
ale chce uzależnić część płacy od efektów 
pracy. To są fakty. Moim zdaniem każdy sąd 
powinien wziąć je pod uwagę. Nie wyobra-
żam sobie uzasadnienia strajku w świetle 
zasady adekwatności.

 X Nie ma faktów korzystnych dla prezesa 
Zagórowskiego. Będzie strajk.

– Ewentualny strajk współcześnie ozna-
cza wyrządzenie szkody majątkowej. Nikt nie 
może legalnie wyrządzić szkody majątkowej, 
jeżeli nie ma wyraźnej podstawy prawnej. 
Uzasadnienie, że strajk jest legalny, ponieważ 
zarząd nie godzi się na żądania związków 
zawodowych, nie wystarczy dla uznania straj-
ku za legalny. Przekonały się o tym ostatnio 
związki zawodowe w LOT AMS.

Będę przekonywał prezesa Zagó-
rowskiego, aby w przypadku zagrożenia 
strajkiem, odwołał się do sądu. Proszę pa-
miętać, że przed debiutem giełdowym sąd 
zakazał strajku w JSW SA, ponieważ straty 
firmy byłyby nieadekwatne do przedmio-
tu sporu. Podobny wyrok z podobnym 
uzasadnieniem zapadł kilkanaście dni 
temu w przypadku planowanego strajku 
pracowników obsługi naziemnej w spółce 
zależnej PLL Lot. Prezes Zagórowski zna 
te wyroki i sądzę, że nie będzie miał wyj-
ścia – będzie musiał zwrócić się do sądu, 
choćby dlatego, żeby nie narazić się na za-
rzut zaniechania ze strony akcjonariuszy 
i nie ponieść odpowiedzialności cywilnej 
i karnej.

 X Związki zawodowe oskarżają prezesa 
Zagórowskiego o wiarołomstwo, łama-
nie prawa, zwalczanie ruchu związkowe-
go. Sądzi pan, że może pan dostać pro-
pozycję, aby podważyć przed sądem 10 
letnie gwarancje zatrudnienia dla górni-
ków JSW SA?

– Jest co najmniej  jednobrzmiących 
wyroków Sadu Najwyższego podważają-
cych tak długie gwarancje zatrudnienia 
w przypadku spółek energetycznych. Wy-
roki zostały wydane w okresie od września 
do grudnia  r., a więc około pół roku 
przed upublicznieniem JSW. Sędziowie 
uzasadnili swoje orzeczenie tym, że wy-
jątkowo długie gwarancje zatrudnie-
nia są sprzeczne z zasadami współżycia 
społecznego. 

Zdaniem Sądu Najwyższego nie może 
być tak, że są wybrane grupy bardziej 
chronione przez prawo niż na przykład 
kobiety w ciąży, które nie mają takich gwa-
rancji. Przecież w myśl prawa to właśnie 
one mają być najbardziej chronioną grupą 
pracowników. 

Jednak prezes Zagórowski nie ma za-
miaru zrywać podpisanych porozumień. 
Przed wejściem JSW SA na giełdę zgodził 
się na  letnie gwarancje mimo, iż moja 
kancelaria przedstawiła, co wynika z jed-
nolitego orzecznictwa SN. To była jego 
osobista decyzja, którą uzasadniał dobrem 
pracowników. Chciał też rozwiać ich obawy 
o miejsca pracy po sprzedaży akcji przez 
Skarb Państwa. To była oferta prezesa Za-
górowskiego skierowana do pracowników 
JSW, a nie do związków zawodowych. Pre-
zes Zagórowski wierzy w rozsądny dialog. 
Dyktat to nie jest dialog. 

Teraz związki zawodowe powinny 
wspólnie z zarządem JSW dbać, aby gwa-
rancje mogły być utrzymane. Ekonomia 
i arytmetyka jest głucha na nieracjonalne 
żądania związków. Żadna firma nie wy-
trzyma podwyżek co roku od  do . 
Spełnienie wygórowanych oczekiwań do-
prowadziłoby do sytuacji, w której trzeba 
będzie wybrać: dotrzymujemy gwarancji 
i firma pada, albo łamiemy porozumienie 
żeby przeżyć. Prezes Zagórowski nie chce 
takiego dylematu i ma rację. Po co podwa-
żać przed sądem gwarancje zatrudnienia? 
Wygórowane żądania związków są skutecz-
niejsze, gdyż rzeczywistość wymusi takie 
rozwiązanie.

 XNadszedł czas, kiedy spory między 
pracodawcami a związkami zawodowy-
mi przeniosą się spod pikietowanych biu-
rowców �rm do sal sądowych?

– Coraz częściej będą tam kończone. 
W XXI wieku nie można strajkować zawsze 
i o wszystko. Strajk jest to wyrządzenie szko-
dy majątkowej spółce, akcjonariuszom i pra-
cownikom. Sąd ocenia, czy jest to legalne. 
Orzeka także o odpowiedzialności cywilnej 
za wyrządzenie szkody majątkowej. Nie wy-
starczy wskazać, że chciałoby się jeszcze 
lepiej zarabiać.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI 

Pan i związki zawodowe funkcjonujecie w rzeczywistości prawnej sprzecznej z orzeczeniem 
Trybunału Konstytucyjnego sprzed  lat. To fałszywa rzeczywistość – mówi  

w rozmowie z dziennikarzem Nowego Górnika PROF. MICHAŁ ROMANOWSKI  
z Kancelarii Romanowski i Wspólnicy

Gwarancje pracy? Nie trzeba 
ich podważać. Zlikwidują 
je wygórowane żądania
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KOMBINAT KOKSOCHEMICZNY ZABRZE SA 
Pracownicy koksowni dobrowolnie rezygnowali 

z części podwyżek stałych wynagrodzeń,  
żeby w czasie kryzysu ratować miejsca 

pracy między innymi dzięki 
oszczędnościom na płacach

Grupa JSW daje poczucie
Żeby była �rma 
i miejsca pracy

Jesteśmy w silnej Grupie Kapitałowej JSW. 
Koncentrujemy się na konsolidacji. Jestem 
przekonany, że osiągniemy sukces – mówi 
Edward Szlęk, prezes zarządu Kombinatu 
Koksochemicznego Zabrze SA i zarządu 
Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

 XNOWY GÓRNIK: Wszyscy wiedzą, 
że 4 grudnia górnicy mają swoje święto. 
Kiedy świętują koksownicy?

EDWARD SZLĘK: 
Osobnego święta nie 
mamy. Koksownictwo 
zawsze było przypisa-
ne do hutnictwa, dla-
tego świętujemy razem 
z hutnikami  maja 
z okazji św. Floriana.

 XDostaje pan życzenia z tej okazji 
od górników?

– Naturalnie. W prasie branżowej 
ukazują się życzenia, które składamy so-
bie z okazji naszych świąt. Górnicy, hut-
nicy, koksownicy pamiętają o tych datach. 
Zapraszamy siebie nawzajem na okolicz-
nościowe spotkania z okazji naszych uro-
czystości. Chce pan ze mną porozmawiać 
o świętowaniu?

 X Ciekawi mnie po prostu, czy w Grupie 
Kapitałowej JSW segment koksowniczy 
nie zostanie przyćmiony przez segment 
węglowy. Część węglowa GK JSW jest me-
dialna, ma wielką siłę przebicia.

– Jesteśmy w jednej grupie z górnika-
mi i to jest powód do dumy. Nie ma mowy 
o wzajemnych kompleksach, wspólnie two-
rzymy najsilniejszą w Europie grupę, która 
produkuje węgiel koksowy i koks.

 X Często pracownicy koksowni musie-
li rezygnować z części swoich zarobków, 
żeby przetrwać kryzysy?

– Bywały takie sytuacje we wszystkich 
koksowniach. Czasem załoga rezygno-
wała z kilkunastu procent swoich zarob-
ków. Za każdym razem był to świadomy 
wybór pracowników, ponieważ zdawali 
sobie sprawę, że nie ma innego sposobu 
na utrzymanie miejsc pracy. Załogi to rozu-
mieją. Jeżeli jest trudny rynek, ograniczają 

swoje postulaty płacowe. Ani ja, ani zało-
gi koksownicze nie uważają, że jest to coś 
nienaturalnego.

 XWyobraża pan sobie, że zarząd JSW SA 
informuje górników: Panowie, jest fatal-
na koniunktura, wypłaty będą o kilkana-
ście procent niższe?

– W  roku górnicy pracowali 
przez wiele miesięcy tylko  dni w tygo-
dniu. Jednak rynek koksu jest bardziej 
wrażliwy na wahania koniunktury niż 
rynek węgla koksowego. Dlatego skutki 
dekoniunktury były zawsze bardziej do-
tkliwe dla koksowni.

 XOdpowiada pan za przygotowanie doce-
lowego modelu funkcjonowania części kok-
sowniczej w GK JSW. Pierwszym krokiem 
jest integracja KK Zabrze SA i Koksowni 

Koksownicy nie rozmyją się w grupie wę-
glowo-koksowej. Co jest dla nich najwięk-
szą wartością? – Załoga ma za sobą lata 
wyrzeczeń, ale obroniliśmy miejsca pracy. 
Przez kilka lat nie wiedzieliśmy, co to wy-
płata z zysku, ale warto było rezygnować 
z tych pieniędzy. Chodziło o to, żeby była 
firma i żeby była praca – mówią związkowcy 
z KK Zabrze SA.

IRENA PRZYBYSZ, 
P R Z E W O D N I C Z ĄC A 
MIĘDZYZAKŁADOWEJ 
ORGANIZACJI ZWIĄZ-
KOWEJ NSZZ SOLI-
DARNOŚĆ KK ZABRZE 
SA: Nie mam żadnych 
kompleksów, bo repre-
zentuję fantastyczną załogę. Mamy za sobą 
ciężkie czasy, jednak potrafiliśmy obronić 
miejsca pracy i rozwijać firmę. Teraz jeste-
śmy trochę zagubieni. Na przykład do tej 
pory spotykaliśmy się w ramach Komisji 
Trójstronnej razem z hutnikami. Ponie-
waż jesteśmy w Grupie Kapitałowej JSW, 
gościmy na spotkaniach górników. Jednak 
nasz udział nie jest jeszcze sformalizowany. 
Mało wiemy o tym, jak będzie przebiegać 
konsolidacja w ramach grupy kapitałowej 
i w ramach segmentu koksowniczego. Jed-
nak najważniejsze, że zarząd z nami roz-
mawia. Czasem sobie żartuję, że przejęła 
nas firma górnicza, a ja wcale nie czuję się 
górnikiem. Ale trudno, stało się. Ponie-
waż wynegocjowaliśmy pracowniczy pakiet 
gwarancyjny, należy dbać o jego przestrze-
ganie, aby załoga miała zapewnione mini-
mum poczucia bezpieczeństwa. To bardzo 
ważne, bo w czasie minionych kilkunastu 
lat wiele poświęciliśmy dla naszej firmy. 
Przez kilka lat nie mieliśmy wypłat z zysku. 
Jeżeli były podwyżki wynagrodzeń, sporej 
części z tych podwyżek nie wpisywaliśmy 
do płacy zasadniczej, żeby w czasie kryzy-
su można było bez problemu ograniczać 
zarobki. Nie mieliśmy innego wyjścia. Wy-
bór był prosty – albo miejsca pracy, albo 
podwyżki na stałe. Wybieraliśmy miejsca 
pracy. Ponieważ słabo znam środowisko 
górnicze, nie chcę się nawet zastanawiać, 
jak nam będzie w grupie, w której dominują 
górnicy. Na razie się cieszę, że jest dobra 
koniunktura, bo załoga ma złe doświad-
czenia z poprzednich kryzysów. Dlatego 
interesuje nas stabilizacja. Konsolidacja 
w segmencie koksowym zaczyna się od KK 
Zabrze SA i koksowni Przyjaźń. O części 
menedżerskiej tej operacji nie będę się 
wypowiadać, bo to problem zarządów. 
Chciałabym natomiast, żeby bez względu 
na procesy konsolidacyjne został zachowa-
ny etos pracy KK Zabrze SA. To nie znaczy, 
że uważam, iż jesteśmy wyjątkowi. Chodzi 
mi wyłącznie o naszą własną, międzyludzką 
solidarność, która tworzyła się w czasach 
kryzysów i w czasach koniunktury. Warto 

ją pielęgnować. Moim zdaniem to zaleta 
i w żadnym przypadku nie powinno to ni-
komu przeszkadzać.

MARIUSZ GAŁUSZ-
KA, PRZEWODNICZĄCY 
SAMORZĄDNEGO NIE-
ZALEŻNEGO ZWIĄZ-
KU ZAWODOWEGO 
PRACOWNIKÓW KOM-
BINATU KOKSOCHE-
MICZNEGO ZABRZE 
SA: Jesteśmy częścią Grupy Kapitałowej 
JSW. Mamy podpisany pakiet gwarancyjny 
i to nam daje podstawowe poczucie bez-
pieczeństwa. W miarę dobrze układa się 
dialog z zarządem KK Zabrze SA. Jednak 
prawdziwa konsolidacja w ramach GK JSW 
i w ramach segmentu koksowni dopiero 
przed nami. Na szczeblu menedżerskim 
ten proces trwa, na szczeblu pracowniczym 
dopiero się rozpocznie. Myślę, że za kilka 
miesięcy będziemy znać konkrety dotyczą-
ce załogi. Dla wszystkich jest to sytuacja 
nowa. Jesteśmy w jednej grupie z koksow-
niami, kopalniami węgla koksowego, spółką 
energetyczną i kilkoma firmami, o których 
nic nie wiemy. Jestem jednak przekonany, 
że nie „rozpłyniemy” się w nowym oto-
czeniu. Nasza załoga jest przyzwyczajona 
do tego, że troska o zakład i miejsca pra-
cy jest czymś naturalnym. Doświadczenia 
minionych lat scementowały nas. Dlatego 
wierzę, że to podejście się nie zmieni. Nie 
mamy żadnych kompleksów wobec gór-
ników, którzy tworzą część węglową GK 
JSW. My szanujemy ich pracę, oni zapewne 
szanują naszą. Jestem przekonany, że tak 
samo szanują się pracownicy wszystkich 
koksowni, które jeszcze nie tak dawno 
miały różną strukturę własności albo były 
samodzielnymi firmami. Oczywiście, żal 
nam samodzielności, ale zdajemy sobie 
sprawę, że są procesy, na które nie mamy 
wpływu. Jednak nie przeszkodzi nam 
to w solidnej pracy, bo załoga KK Zabrze 
SA jest do niej przyzwyczajona. Nie raz 
udowadnialiśmy, że potrafimy zrzec się 
nawet części zarobków, aby tylko utrzy-
mać miejsca pracy. Dla niektórych może 
się to wydać dziwne, ale związki zawodowe 
w KK Zabrze SA zgadzały się na to, aby 
część podwyżek zarobków nie wchodziła 
do podstawy wynagrodzenia. Wiedzieliśmy, 
że kiedy przyjdzie czas kryzysu, łatwiej bę-
dzie zaoszczędzić nawet na płacach. Tak, 
bywały lata, że oszczędzaliśmy na płacach, 
żeby przetrwać. My nawet przez około  
lat (od  do ) nie braliśmy nagrody 
z zysku, bo albo był kryzysowy rok, albo 
trzeba było każdą złotówkę przeznaczać 
na inwestycje i kapitał zapasowy. Byłoby 
miło, gdyby inne firmy tworzące GK JSW 
doceniły wkład naszej załogi w utrzymanie 
miejsc pracy.

ST 

Na zdjęciu baterie koksownicze w koksowni Radlin

bezpieczeństwa

Ciekawa liczba 

12 proc.
UDZIAŁU

w produkcji koksu w Polsce ma Kombinat Kok-
sochemiczny Zabrze SA.
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Grupa JSW daje poczucie
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Przyjaźń Sp. z o.o. Udało się panu przeła-
mać separatyzmy w obu �rmach?

– Nie można przeprowadzać konso-
lidacji z miesiąca na miesiąc. Naturalną 
rzeczą są pewne separatyzmy, bo prze-
cież dzięki temu, że załogi były związane 
ze swoimi spółkami, te spółki przetrwały 
trudne czasy. Teraz jest kolejny etap roz-
woju. Na tym etapie trzeba się nauczyć od-
powiedzialności za całą Grupę Kapitałową 
JSW. Oprócz spójnej koncepcji służącej 
wytworzeniu nowych więzi potrzebny jest 
czas. Będziemy grupą w dosłownym tego 
słowa znaczeniu. Przygotowujemy plan 
konsolidacji segmentu koksowniczego, któ-
ry za kilka miesięcy będzie gotowy i wtedy 
określimy, ile czasu potrzeba na przeprowa-
dzenie tego procesu. Natomiast konsolida-
cja mentalnościowa wymaga cierpliwości. 
Ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień.

 X Pracownicy koksowni są bardzo przy-
wiązani do samodzielności. Nie będzie ła-
two ich przekonać, że teraz najważniejsza 
jest Grupa Kapitałowa JSW.

– Czy samodzielność firmy jest war-
tością ważniejszą od jej rozwoju i przy-
szłości? Pracownicy zaczynają utożsamiać 
się z Grupą Kapitałową JSW. Coraz po-
wszechniejsze staje się przekonanie, że za-
czyna się nowa era, także dla koksowni. 
Jeżeli koksownie będą konsolidowały się 
pod sztandarem JSW, będą efektywniejsze. 
To z kolei spowoduje, że cała Grupa Ka-
pitałowa JSW będzie bardziej skuteczna. 
W Europie nie ma większej i silniejszej 
grupy produkującej węgiel i koks. To jest 
nasz atut. Siła grupy daje ludziom poczu-
cie bezpieczeństwa.

 X Pan ma poczucie bezpieczeństwa?

– Odpowiadam za to, żeby firmy pra-
cowały jak najlepiej, dlatego mam poczucie 
mobilizacji. Nie możemy pozwolić sobie 
na stan samozadowolenia. Nawet największa 
grupa kapitałowa nas nie ochroni, jeżeli nie 
będziemy efektywni. Ubiegły rok zamknę-
liśmy dobrymi wynikami. Jesteśmy dobrze 
przygotowani do utrzymania rynkowej po-
zycji grupy i stawienia czoła trudnościom, 
jakie może przynieść bieżący rok.

 X Jest pan cierpliwy?
– Tak, jestem cierpliwy. Wierzę w po-

wodzenie zadania, którego się podjąłem, 
i mam wystarczające doświadczenie, żeby 
je zrealizować.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

 `Kombinat Koksochemiczny Zabrze SA rocznie 
wytwarza ponad milion ton najwyższej jakości 

koksu w trzech centrach produkcyjnych.

 `W koksowni Jadwiga produkowany jest koks 
niskofosforowy i łamany, których tradycyjnymi 
rynkami zbytu są: Słowacja, Czechy, Austria 
i Niemcy.

 `W koksowni Radlin produkowany jest koks 
wielkopiecowy i odlewniczy. Odbiorcą tego 
koksu jest hutnictwo żelaza i stali w Europie 
Zachodniej i Środkowej.

 `Koksownia Dębieńsko produkuje wysokiej 
jakości koks opałowy z przeznaczeniem na rynek 
krajowy. Ponad połowa rocznej produkcji koksu 
jest umieszczana na rynkach zewnętrznych, 
takich jak: Austria, Niemcy, Czechy, 
Słowacja, Węgry a nawet Francja i Holandia.                                                         
Na podstawie: http://www.kkzabrze.com.pl

Na zdjęciu baterie koksownicze w koksowni Radlin

bezpieczeństwa
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30 marca w Kazimierzu Górniczym, dziel-
nicy Sosnowca, już po raz czwarty odbył 
się Zagłębiowski Jarmark Kaziki – impreza 
nawiązująca do tradycyjnych wileńskich Ka-
ziuków. Było głośno i swojsko, jak na praw-
dziwy jarmark przystało.

Przede wszystkim jednak na początku 
było mokro. Od wczesnych godzin poran-
nych wiał silny wiatr, który wraz z przelot-
nymi opadami deszczu skutecznie odstraszał 
gości. Mimo starannie przygotowanej opra-
wy, kramów oferujących łakocie i rękodzie-
ła, a także występów artystycznych okolice 
Miejskiego Domu Kultury w Kazimierzu 
Górniczym, u stóp którego odbywała się 
impreza, świeciły pustkami. Dopiero po po-
łudniu, gdy zaczęło się przejaśniać, a aura 
stała się bardziej przyjazna, zaczęli się poja-
wiać lokalni mieszkańcy. Mniej więcej w tym 
czasie nastąpiło oficjalne otwarcie Kazików 
przez prezydenta Sosnowca.

Za oprawę artystyczną imprezy odpo-
wiedzialna była przede wszystkim Grupa 
Sceniczna Passionis, natomiast konferan-
sjerką zajmował się prowadzący trupę duet 

Roksana Rogala i Bartłomiej Wasiak, który 
nie tylko zapowiadał kolejne punkty pro-
gramu, lecz także zabawiał publikę, opo-
wiadając lokalne legendy czy przytaczając 
historyczne ciekawostki na temat Zagłębia. 
Grupa zaprezentowała również pokaz ta-
neczny i napisaną specjalnie na tę okazję 
scenkę kabaretową. Imprezę uświetniły po-
nadto występy Zespołu Ludowego Dąbie, 
Big Bandu Górniczego i innych grup.

Największą atrakcją jarmarku były jed-
nak bez wątpienia stoiska lokalnych wytwór-
ców, gdzie można było nabyć nie tylko zdro-
wą i swojską żywność, lecz także różnorakie 
wyroby pszczelarskie oraz ręcznie wykonane 
ozdoby świąteczne z wikliny, drewna i gliny. 
Część stoisk oferowała również tradycyjne 
specjały kuchni zagłębiowskiej – kto chciał, 
mógł skosztować m.in. zalewajki czy zagłę-
biowskich szczwańcy.

Jak powiedział jeden z organizatorów, 
Kaziki to impreza, która zawsze się udaje, 
mimo że co roku nieszczęśliwie musi się 
odbywać pod deszczowym niebem. Oby 
w przyszłym roku pogoda w końcu dopisała.

JĘDRZEJ SZWEDA

Kazimierz Górniczy

Mokre Kaziki
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Wśród prezentujących swoje dzieła znajdował się pan Grzegorz Sołtyszewski. Ten emerytowany 
górnik od kilku lat zajmuje się ceramiką, a swoje wyroby prezentuje na jarmarkach i w galeriach 
na terenie całej Polski. Jak sam mówi, nie każdemu musi się podobać to, co tworzy, bo uprawia bardzo 
specyficzny rodzaj sztuki. Nie zajmuje się tym jednak dla pieniędzy, lecz robi to wyłącznie dlatego, 
że to kocha. Mimo to na Kazikach jego stoisko cieszyło się sporym zainteresowaniem.

Pani Zofia Nikel pojawiła się na Kazikach w pewnym sensie przez przypadek. Od 1989 roku z okazji 
świąt Wielkiej Nocy obdarowuje ona znajomych jajkami, na których są wyskrobane małe arcydzieła. 
Po tym jak zabarwi ona kurze jajko, przez około dwie godziny drapie igłą jego skorupkę. W efekcie 
powstają misterne podobizny świątecznych stroików, koszyczków i kurcząt. W tym roku przyjaciółka 
przekonała ją, że warto zacząć je sprzedawać.

R E K L A M A
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LINIA DS

Kilka tygodni po debiucie w Genewie pojawił 
się w Polsce najnowszy Citroen DS5. Linia DS 
miała stworzyć nową jakość w gamie Citroe-
na. Technologie z popularnych modeli miały 
zmienić się w samochody klasy Premium.

Każdy kolejny mniej przypomina popu-
larnego protoplastę. W DS widać jeszcze 
wiele z C, w DS jest już znacznie mniej 
z modelu C, natomiast nowy DS w ni-
czym nie przypomina limuzyny C. Przede 
wszystkim to hatchback, który ma kompak-
towe wymiary – , m długości i , m 
szerokości. Sylwetka samochodu jest dość 
niestandardowa, ale jej indywidualny cha-
rakter tworzą przede wszystkim nietypowe 
dodatki i elementy wykończenia. W zde-
rzaku znajdują się wloty w kształcie litery 
C mające w górnej i dolnej części światła. 
Reflektory mają głównie diodowe światła 
do jazdy dziennej, a od nich aż do bocznych 
lusterek ciągnie się gruby, chromowany pas. 
Grube są także chromowane pasy w dolnej 
części drzwi. Malowane na czarno tylne 
słupki w połączeniu z przyciemnianymi 
szybami sprawiają wrażenie zawieszenia 
dachu w powietrzu.

Nadwozie mieści  osób, zaś bagażnik 
ma pojemność  l. Kabina samocho-
du wzorowana była na samolotach, choć 
w ostatnim czasie wiele firm tak mówi 
o swoich autach, a nigdy tego nie widać. 
Trzeba jednak przyznać, że DS naprawdę 
sprawia samolotowe wrażenie. Tunel między 
przednimi fotelami jest wysoki, a ustawione 
na nim przełączniki faktycznie przywodzą 
na myśl samoloty. Odbicie tego układu 
można także rozpoznać w budowie pane-
lu pod sufitem. Bardzo ciekawie wygląda 
asymetryczna centralna konsola z dużym 
ekranem wyświetlacza pośrodku. Zgru-
powanie najważniejszych przełączników, 
a także prostokątnego, analogowego zegara 
i przycisku uruchamiającego silnik po lewej 
stronie konsoli zdaje się sugerować, że ka-
binę stworzono z myślą o kierowcy. Intere-
sująco wygląda również deska rozdzielcza 
i czteroramienna kierownica ze spłaszczoną 
dolną częścią.

Przewidziano sześć wersji silnikowych. 
Podstawowa to benzynowy silnik , THP 
o mocy  KM. Druga wersja silnikowa tak-
że ma pojemność , l, ale uzyskano z niej 
już moc  KM. Wśród czterech turbo-
diesli jeden ma pojemność , l i moc  

KM, a pozostałe tworzą dwulitrowe silniki 
o mocy  KM. Ten silnik jest oferowany 
z manualną i automatyczną skrzynią biegów. 
Trzecia wersja to hybryda, w której po raz 
pierwszy wykorzystano silnik wysokopręż-
ny. W tym układzie silnik elektryczny na-
pędza tylną oś, dając samochodowi napęd 
na wszystkie koła.

Przewidziano także trzy wersje wypo-
sażenia. Podstawowa obejmuje m.in. system 
ESP z Inteligentnym Systemem Kontroli 
Trakcji, automatyczną, dwustrefową kli-
matyzację z nawiewami dla tylnych siedzeń, 
bezkluczykowy system uruchamiania pojaz-
du. Ceny tych aut zaczynają się od   
złotych za samochód napędzany najsłab-
szym turbodieslem.

AYGO PO NOWEMU

Po siedmiu latach obecności na rynku 
Toyota zmodernizowała Aygo. Najbardziej 
widoczne zmiany dotyczą linii diodowych 
świateł dziennych oraz przedniego zde-
rzaka, który został zmodyfikowany. Mniej 
rzucają się natomiast w oczy szersza atra-
pa chłodnicy i przyciemniane tylne szy-
by. We wnętrzu standardem stał się ob-
rotomierz. Pojawiło się także nowe radio 

z gniazdem USB i systemem Bluetooth oraz 
nowa, obszyta skórą kierownica.

Nowością jest również stylistyczna wer-
sja Chilli z pomarańczowym nadwoziem 
i elementami wnętrza w tym samym kolorze 
– obudową zegarów, wykończeniem głośni-
ków, nawiewów i elementami tapicerki foteli.

Siedmioletnia obecność na rynku po-
zwoliła lepiej ocenić docelowe grupy od-
biorców i dopasować wersje wyposażenia 
do potrzeb największych z nich. Zrezygno-
wano więc z pośrednich wersji wyposażenia 
– zostały tylko najsłabsze i najbogatsze.

Przy okazji prezentacji odnowionego 
Aygo pokazano także specjalną, unikalną 
wersję Sport. Ten samochód otrzymał sil-
nik , o mocy  KM i sześciostopniową 
skrzynię biegów – oba elementy pochodzą 
z Yarisa. Małe Aygo rozpędza on do  km/h 
w  sekund, pozwalając na osiąganie mak-
symalnie  km/h. Auto ma w dodatku 
zmodernizowane zawieszenie i hamulce, po-
większony o  mm rozstaw kół, a co za tym 
idzie – poszerzone błotniki oraz nowe, aero-
dynamiczne zderzaki wykonane na specjalne 
zamówienie z żywicy epoksydowej.

PIOTR MYSZOR, TYGODNIK MOTOJARMARK

I 

Nowy Citroen i Toyota

To hatchback, który ma kompaktowe wymiary – 4,52 m długości i 1,85 m szerokości W zderzaku znajdują się wloty w kształcie litery C mające w górnej i dolnej części światła
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Finezja w epoce siły
Tak amerykańskie media podsumowały zwycięstwo Agnieszki Radwańskiej nad Marią 

Szarapową w finale turnieju w Crandon Park w Miami. Faktycznie – było to jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń sportowych (nie tylko tenisowych) na świecie. Turniej w Miami 
zaliczany jest do najważniejszych tego typu imprez i klasyfikowany tuż za Australian Open, 
French Open, Wimbledonem i US Open. Nic też dziwnego, że zjeżdża nań światowa czo-
łówka. W ubiegłym sezonie polska tenisistka dotarła w tym turnieju do ćwierćfinałów. Teraz 
zwyciężyła. W przeciągu całej imprezy nie przegrała ani jednego seta. Była znakomicie 
przygotowana i mocno zmotywowana.

Finałowy pojedynek z Marią Szarapową przejdzie niewątpliwie do historii tenisa 
z dwóch zasadniczych względów. Po pierwsze mało kto dawał Polce szanse na zwycięstwo. 
Po drugie Agnieszka Radwańska zaprezentowała niezwykłą odporność i skuteczną taktykę. 
Wiadomo było, że Rosjanka bardzo mocno uderza i wiele rywalek nie jest w stanie dobrze 
odebrać serwowanych przez nią piłek. Także i w tym pojedynku Maria Szarapowa grała 
właśnie w ten sposób, jednak Polka umiejętnie ustawiała się na korcie i pewnie przebijała 
piłeczkę na stronę rywalki. W dodatku zmuszała ją bez przerwy do szybkiego poruszania 
się po korcie. Wysokiej Marii Szarapowej ( cm wzrostu) taka gra zdecydowanie nie 
odpowiadała – wszak wysokiej zawodniczce zawsze trudniej jest się poruszać po korcie. 
Taktyka Agnieszki przyniosła pozytywny efekt – Rosjanka popełniała błędy, które Polka 
umiejętnie wykorzystywała.

Po meczu Maria Szarapowa, która po raz czwarty przegrała finałowy pojedynek na kor-
tach w Miami, mówiła, że uderzała mocno, bardzo płasko i głębiej. – Na Agnieszce nie 
robiło to większego wrażenia. Była szybka i niemal zawsze znajdowała się tam, gdzie być 
powinna. To mnie nieco denerwowało i dlatego popełniałam błędy – dodała Szarapowa. 
W tym pojedynku Agnieszka zagrała mądrzej, a przede wszystkim skutecznie.

Dodajmy, że był to dziewiąty pojedynek Agnieszki Radwańskiej z Marią Szarapową. 
Do tej pory Polka wygrała tylko raz, a siedem razy przegrała. W tym roku Agnieszka Rad-
wańska uległa tylko cztery razy Białorusince Wiktorii Azarence, która przewodzi w ran-
kingu najlepszych tenisistek. Druga jest Maria Szarapowa, natomiast trzecia Petra Kvitowa 
(Czechy). Czwartą zawodniczką jest Agnieszka Radwańska.

Oto jak skomentował zwycięstwo naszej tenisistki Wojciech Fibak: – Agnieszka 
wygrała prestiżowy turniej. W finałowym pojedynku Polka umiejętnie dobie-

rała uderzenia i we właściwych momentach zmieniała rotację piłki. Była 
lepsza w taktyce, regularności i jakości uderzeń, miała także przewagę 

psychiczną. Myślę, że jej gra dostarczy nam jeszcze sporo radości.
Po zwycięstwie w Miami (dziewiąty triumf w jej sportowej 

karierze) zaczęto obliczać, ile Polka zarobiła dzięki grze w tenisa. 
Wysokość nagród nie stanowi tajemnicy – przy okazji każdego 
turnieju podaje się do wiadomości publicznej, ile wynosi pula 
nagród. Tenisistki wiedzą zatem, o co grają. Obliczanie zarobków 
Agnieszki Radwańskiej wydaje mi się mało sympatyczne. Odnosi 

się wrażenie, że ktoś jej zazdrości. Przypominam sobie, że Adamo-
wi Małyszowi, kiedy królował na skoczniach całego świata, także 

próbowano zaglądać do kieszeni. To dość niesmaczna zabawa. Jeżeli 
ktoś zazdrości Agnieszce popularności i pieniędzy, to niech weźmie 
do ręki rakietę i sam zacznie trenować. Dla mnie zwycięstwo polskiej 

tenisistki w prestiżowym turnieju przy pełnej widowni ( tys. widzów) 
jest jednak wielką satysfakcją.

RUCH W RUCHU

Nasza piłkarska ekstraklasa finiszuje. Do końca rozgrywek pozostało jeszcze pięć rund. 
Kluczowym meczem ostatniej kolejki był pojedynek w Warszawie pomiędzy Legią a Ruchem 
Chorzów. Kiedy piszę ten felieton, nie znam jeszcze wyniku spotkania. Na pewno jednak 
rezultat będzie miał istotny wpływ na kształt rywalizacji o mistrzostwo kraju. Przed tym 
meczem chorzowianie mieli jeden punkt straty do Legii, Śląsk Wrocław wyprzedzali o dwa 
punkty, a Koronę Kielce i Polonię Warszawa o trzy punkty.

Należy pochwalić chorzowski zespół, który w tym roku nie przegrał żadnego spotkania. 
W efekcie drużyna Ruchu ma duże szanse na wywalczenie mistrzowskiego tytułu. Byłoby 
to . mistrzostwo w historii tego zasłużonego dla polskiego futbolu klubu. Czy chorzowianie 
wykorzystają tę szansę? Trudno to jednoznacznie stwierdzić. Wspomniany mecz w War-
szawie z Legią z pewnością jednak nieco tę kwestię rozjaśni, choć rezultat tego spotkania 
nie rozstrzygnie ostatecznie losów mistrzowskiego tytułu. Drużynę Ruchu czekają jeszcze 
mecze u siebie z Górnikiem Zabrze (.), ŁKS-em (.) i Lechią Gdańsk (.) oraz 
na wyjeździe z Polonią Warszawa (.) i Cracovią (.).

Obserwując grę chorzowskiego zespołu, odnosi się wrażenie, że zawodnicy są mocno 
zmotywowani. Uwierzyli, że mogą pokrzyżować plany faworytom i wywalczyć mi-
strzowski tytuł. Pod wodzą trenera Waldemara Fornalika z meczu na mecz grają coraz 
lepiej. Mają niezłą formację ofensywną – wyróżnia się tu zwłaszcza Arkadiusz Piech, 
który potrafi celnie strzelać i znajduje się w czołówce najskuteczniejszych zawodników 
naszej ekstraklasy. Dlatego trudno zrozumieć postępowanie Franciszka Smudy, który jak 
dotąd nie zainteresował się tak skutecznym napastnikiem. Równocześnie trener naszej 
narodowej reprezentacji bez przerwy narzeka, że oprócz Roberta Lewandowskiego nie 
ma innych napastników. Panie trenerze, niech pan odrzuci swoje urojone uprzedzenia, 
pójdzie po rozum do głowy i włączy Arkadiusza Piecha do składu na EURO . Jesz-
cze nie jest za późno, a z jednym napastnikiem niewiele pan zwojuje w mistrzowskim 
turnieju.

W Ruchu Chorzów panuje prawdziwy… ruch. Taki, który – być może – pozwoli tej 
drużynie stanąć na podium w rywalizacji o tytuł mistrza Polski.

 HENRYK MARZEC

Świat Ani walił się od pewnego czasu. Odziedziczony po mamie niewielki sklepik, 
znajdujący się na rogu dwóch ulic, już od dłuższego czasu przeżywał kryzys. Coraz mniej 
osób odwiedzało go, żeby zrobić codzienne zakupy i przez chwilę porozmawiać o drob-
nostkach, chociażby o pogodzie i o dziwnych nawykach swojego kota. Ani wydawało się, 
że ludzie przestawali dostrzegać małe radości, wśród których na pewno nie było już miejsca 
na poranny spacer do sklepu po świeże pieczywo i warzywa na śniadanie. Coraz częściej 
wybierano zakupy w całodobowych marketach, których klony wyrastały w okolicy jak 
grzyby po deszczu i kusiły niskimi cenami. Pewnego czwartku, który był zarazem ostatnim 
dniem miesiąca, Ania zorientowała się, że jeśli sprawy nie zmienią swojego biegu, to będzie 
w końcu zmuszona zamknąć sklepik.

Problemy Ani nie kończyły się jednak na pytaniu, jak utrzyma swój mały biznes. Nie 
układało jej się także w wieloletnim związku, w którym tkwiła prawie od końca liceum. 
Większość jej rówieśniczek zdążyła już wyjść za mąż, założyć rodziny i urodzić dzieci, ale 
ona zupełnie nie widziała siebie w takiej roli. A na pewno nie z Jarkiem. Jarek był geologiem. 
Tuż po studiach znalazł pracę w przedsiębiorstwie geologicznym i od tego czasu każdy jego 
dzień wyglądał tak samo: pobudka po szóstej, prysznic, śniadanie, praca do piątej i powrót 
na piechotę do domu, który był także jedynym wysiłkiem fizycznym, na jaki było go stać. 
Potem obiad, drzemka i popołudniowe oglądanie seriali, na widok których Ania dostawała 
dreszczy. Choć byli już ze sobą tak długo, nie mieli zbyt wielu tematów do rozmów. Był 
to trochę taki związek z rozpędu, którego żadna ze stron nie miała odwagi zerwać.

Rankiem pierwszego dnia miesiąca, który miał być ostatnim miesiącem istnienia jej 
sklepu, Ania zadumała się nad tym, jak wygląda jej życie i strasznie się rozpłakała. Płakała 
tak mocno, że nie była w stanie przestać nawet wtedy, gdy do sklepu wszedł młodo wyglą-
dający, przystojny facet. Mężczyzna był trochę zdezorientowany sytuacją, którą zastał, ale 
prędko oprzytomniał i zaczął żartować na temat marchewki. Zasmarkana Ania próbowała 
szybko przetrzeć zaczerwienione oczy, tym samym rozcierając sobie tusz, którym poma-
lowała rzęsy. Wszystko zrobiła tak niezdarnie, że jedyne co jej pozostało, to się roześmiać. 
Mężczyzna kupił warzywa i słonego precla (które codziennie przywoził zaprzyjaźniony 
jeszcze z jej matką piekarz), a dziewczynie przeszło przez myśl, że może jeszcze istnieją 
mężczyźni, o których myślała, że już dawno wyginęli albo – co gorsza – nigdy 
nie istnieli. Ta myśl jakoś podniosła ją na duchu.

Tego dnia po powrocie do domu miała zastać jeszcze jedną niespo-
dziankę. Jarek, którego nikt nigdy nie podejrzewał o jakąkolwiek niefra-
sobliwość albo spontaniczność, poinformował Anię, że się zakochał. 
I że właściwie to chyba ma od jakiegoś czasu romans. Reakcja Ani zdzi-
wiła nawet ją samą. Powinna była się chyba bardzo przejąć, może nawet 
rozpłakać albo czymś rzucić, ale w głębi duszy poczuła chyba ulgę. Jarek 
wyprowadził się tego samego dnia.

Ania została sama i bez pomysłu na to, jak postawić na nogi sklepik, 
a ponadto bez wyobrażenia o tym, co mogłaby robić po jego zamknięciu. 
Nigdy nie pracowała w żadnym innym miejscu, nie licząc drobnych 
tłumaczeń i korepetycji, których udzielała jako wykształcony filolog. 
Nie była na tyle przebojowa i zdeterminowana, żeby wziąć udział 
w korporacyjnym wyścigu szczurów. A kiedy już zabrała się do pi-
sania CV, ponownie się rozpłakała. Tak się złożyło, że akurat wtedy 
do sklepu ponownie wszedł klient, który widział ją zapłakaną poprzednie-
go dnia. W ręku trzymał bukiet polnych kwiatków, wszedł dziarskim krokiem 
i z szerokim uśmiechem na ustach, który szybko jednak zniknął, gdy zobaczył załzawioną 
dziewczynę. Za to Ania uśmiechnęła się od razu, gdy go zobaczyła. Właściwie to nie tyle 
się uśmiechnęła, co roześmiała – pomyślała bowiem, że jeden z jej nielicznych klientów 
ma ją pewnie za wariatkę. Tamtego popołudnia ucięli sobie miłą pogawędkę. Następnego 
dnia również. Sytuacja powtarzała się jeszcze kilkakrotnie, aż pewnego dnia, gdy rozmawiali 
o czymś tak abstrakcyjnym, jak stosunek długości jamnika do wielkości jego uszu, do sklepu 
weszła ładna, elegancka kobieta i z radością rzuciła się na szyję mężczyzny.

Choć trudno w to uwierzyć, odejście Jarka, wieloletniego chłopaka Ani, nie zabolało 
jej tak bardzo, jak marzenie, które prysło niczym bańka w chwili, gdy uświadomiła sobie, 
że jeśli nawet jej książę istnieje, to jest już dla niej niedostępny. Tak jak myślała – mężczyzna 
nie pojawił się ani następnego dnia, ani przez wszystkie te dni, które zostały do zamknięcia 
sklepu.

Ostatniego dnia Ania spakowała wszystkie drobiazgi, jakie zostały na parapetach, przy 
kasie i na ścianach, część towaru zabrała dla siebie, a resztę rozdała potrzebującym. Gdy 
zamykała ostatni raz kraty sklepiku, mocno zaciskała oczy, żeby nie płakać, stojąc na środku 
ulicy. Wróciła do domu i przykryła się po uszy kołdrą z zamiarem pozostania w takiej pozycji 
przez najbliższe dni. No i w sumie jej się to udało, bo już tego samego wieczora okazało 
się, że dopadła ją straszliwa grypa. Kaszlała, pociła się i klęła na co popadło. Na dodatek 
jedyną osobą, która ją odwiedzała, była przyjaciółka mieszkająca na co dzień w innym 
mieście. Nietrudno więc sobie wyobrazić, jak wielkie było jej zdziwienie, gdy któregoś 
dnia zasmarkana, w szlafroku i piżamie w kotki otwarła drzwi mężczyźnie poznanemu 
w jej własnym sklepiku.

W ciągu najbliższych tygodni okazało się, że Jędrek jest rozwodnikiem, a kobieta, 
która rzuciła mu się na szyję, jest jego siostrą; że przestał przychodzić, bo dowiedział się, 
że sklepik upada i było mu strasznie głupio – czuł się za to współodpowiedzialny, bo sam 
był jednym z inwestorów wielkiego sklepu w okolicy. A oprócz tego lubił dobre książki, 
wino, teatr i słuchał świetnej muzyki. Po kilku miesiącach Ania otworzyła sklepik na nowo 
– zamiast warzyw i owoców sprzedawała już w nim jednak trudno dostępne książki i ciuchy 
niszowych projektantów, a sam pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Podobnie zresztą 
jak jej przekonanie, że poznała swojego księcia.

 �

(Czechy). Czwartą zawodniczką jest Agnieszka Radwańska.
Oto jak skomentował zwycięstwo naszej tenisistki Wojciech Fibak: – Agnieszka 
wygrała prestiżowy turniej. W finałowym pojedynku Polka umiejętnie dobie-

rała uderzenia i we właściwych momentach zmieniała rotację piłki. Była 
lepsza w taktyce, regularności i jakości uderzeń, miała także przewagę 

psychiczną. Myślę, że jej gra dostarczy nam jeszcze sporo radości.

Agnieszki Radwańskiej wydaje mi się mało sympatyczne. Odnosi 
się wrażenie, że ktoś jej zazdrości. Przypominam sobie, że Adamo-

wi Małyszowi, kiedy królował na skoczniach całego świata, także 
próbowano zaglądać do kieszeni. To dość niesmaczna zabawa. Jeżeli 
ktoś zazdrości Agnieszce popularności i pieniędzy, to niech weźmie 
do ręki rakietę i sam zacznie trenować. Dla mnie zwycięstwo polskiej 

tenisistki w prestiżowym turnieju przy pełnej widowni ( tys. widzów) 
jest jednak wielką satysfakcją.

Mężczyzna kupił warzywa i słonego precla (które codziennie przywoził zaprzyjaźniony 
jeszcze z jej matką piekarz), a dziewczynie przeszło przez myśl, że może jeszcze istnieją 
mężczyźni, o których myślała, że już dawno wyginęli albo – co gorsza – nigdy 

Tego dnia po powrocie do domu miała zastać jeszcze jedną niespo-
dziankę. Jarek, którego nikt nigdy nie podejrzewał o jakąkolwiek niefra-
sobliwość albo spontaniczność, poinformował Anię, że się zakochał. 
I że właściwie to chyba ma od jakiegoś czasu romans. Reakcja Ani zdzi-
wiła nawet ją samą. Powinna była się chyba bardzo przejąć, może nawet 
rozpłakać albo czymś rzucić, ale w głębi duszy poczuła chyba ulgę. Jarek 

Ania została sama i bez pomysłu na to, jak postawić na nogi sklepik, 
a ponadto bez wyobrażenia o tym, co mogłaby robić po jego zamknięciu. 
Nigdy nie pracowała w żadnym innym miejscu, nie licząc drobnych 
tłumaczeń i korepetycji, których udzielała jako wykształcony filolog. 
Nie była na tyle przebojowa i zdeterminowana, żeby wziąć udział 
w korporacyjnym wyścigu szczurów. A kiedy już zabrała się do pi-
sania CV, ponownie się rozpłakała. Tak się złożyło, że akurat wtedy 
do sklepu ponownie wszedł klient, który widział ją zapłakaną poprzednie-
go dnia. W ręku trzymał bukiet polnych kwiatków, wszedł dziarskim krokiem 
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PRZECIĘTNA POLSKA RODZINA MARNUJE 
W CIĄGU ROKU ŻYWNOŚĆ WARTĄ WIĘCEJ 
NIŻ ŚREDNIA MIESIĘCZNA PENSJA JEJ PRA-
CUJĄCEGO CZŁONKA. Z danych Organizacji 
Narodów Zjednoczonych do spraw Wyży-
wienia i Rolnictwa wynika, że marnujemy 
ponad jedną piątą zakupionej żywności. 
Przeciętny Polak marnotrawi w ten spo-
sób  zł rocznie. W państwach bardziej 
rozwiniętych ten odsetek sięga  proc. Re-
kordzistami są jednak Amerykanie, którzy 
wyrzucają do  proc. zakupionych artyku-
łów spożywczych.

POLACY SĄ WCIĄŻ LIDERAMI, JEŚLI CHO-
DZI O UNIKANIE PŁACENIA ABONAMEN-
TU RADIOWO-TELEWIZYJNEGO. W  r. 
wpływy z abonamentu wyniosły  mln zł 
– poinformowała Krajowa Rada Radiofo-
nii i Telewizji. Oznacza to, że spadły one 
w porównaniu z  rokiem o ok.  proc. 
Zarejestrowanych zostało tylko , mln 
telewizorów i odbiorników radiowych, czyli 
o prawie  tys. mniej niż rok wcześniej. 
Zaledwie , proc. gospodarstw domo-
wych posiadało zarejestrowane odbiorniki 
rtv i powinno terminowo wnosić opłaty abo-
namentowe. Nie pomogła większa liczba 
kontroli, jakie przeprowadziła ściągająca 
abonament Poczta Polska. W ubiegłym roku 
pod kątem płatności abonamentu skontro-
lowano ponad  tys. firm, z czego ponad 
, tys. używało niezarejestrowanych od-
biorników. Wysłano też ponad pół miliona 
zawiadomień do prywatnych mieszkań, 
które zalegały z opłatami. Plagą jest jed-
nak nierejestrowanie odbiorników, przez 
co państwo straciło w ubiegłym roku , 
mld zł. W większości państw UE odsetek 
osób uchylających się od płacenia abona-
mentu nie przekracza  proc. (w Wielkiej 
Brytanii to , proc., w Czechach  proc., 
w Austrii  proc., a w Niemczech  proc.).

PERSONALIZOWANA MEDYCYNA ZACZYNA 
SIĘ URZECZYWISTNIAĆ. Przyszłość walki 
z rakiem ma polegać na indywidualnym do-
bieraniu leku dla pacjenta z konkretną cho-
robą. Brane są pod uwagę nie tylko choroby 
czy stan fizyczny, lecz także konstrukcja 
genetyczna, metabolizm czy aktywność bia-
łek. Punktem wyjścia dla takiego podejścia 
stały się badania, z których wynikało, że leki, 
które w jednej grupie pacjentów nie działały 
wcale, u innych były zaskakująco skutecz-
ne, choć wszyscy chorowali na ten sam typ 
raka. Tym, co ich różniło, była aktywność 
pojedynczych genów lub ich mutacje. Taka 
wiedza przyspieszy prace nad nowymi le-
kami, szczególnie w porównaniu z metodą 
obejmowania tym samym leczeniem każ-
dego pacjenta z rakiem niezależnie od jego 
profilu genetycznego. 
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PAMIĘCI LEOPOLDA 
KRONENBERGA

Okolicznościowy znaczek pocztowy 
o wartości , zł upamiętnia . roczni-
cę urodzin finansisty i inwestora, przemy-
słowca, działacza gospodarczego, a także 
politycznego Leopolda Stanisława Kronen-
berga (ur.  III  r. w Warszawie, zm. 
 V  r. w Nicei). Kronenberg był jednym 
z przywódców „białych” przed powstaniem 
styczniowym. Kredytował głównie prze-
mysł i rolnictwo. Działalność w sektorze 
bankowości uwieńczył założonym w  r. 

Bankiem Handlowym w Warszawie. Był po-
nadto inicjatorem i propagatorem unowo-
cześnienia rolnictwa.

Założył fabrykę tytoniu w Warszawie, 
inwestował w transport kolejowy, finansu-
jąc m.in. budowę tzw. Kolei Nadwiślańskiej. 
Był udziałowcem spółek górniczych, hutni-
czych i cukrowniczych, a także członkiem 
zarządu Giełdy Warszawskiej. Prowadził 
też działalność wydawniczą – od  r. wy-
dawał Gazetę Codzienną, przemianowaną 
w  r. na Gazetę Polską, pismo o zabar-
wieniu liberalno-demokratycznym, którego 
redaktorem był Józef Ignacy Kraszewski.

Na znaczku zaprojektowanym przez 
B. Grozdowa widnieje popiersie Leopolda 
Kronenberga, zaś kopertę FDC ilustru-
je kompleks zabudowań przemysłowych 
i Kolej Nadwiślańska.

300 LAT SUWAŁK

Graniczące z Litwą Suwałki obchodzą 
w tym roku -lecie swojego istnienia. 
Jubileusz ten upamiętnia okolicznościo-
wy znaczek pocztowy o wartości , zł, 
na którym przedstawiono reprezentacyjny 
budynek ratusza. To wielokulturowe mia-
sto cieszy się rosnącym zainteresowaniem 
polskich i zagranicznych turystów. Zacho-
wany do dziś układ przestrzenny historycz-
nego śródmieścia, przez które przebiega 
„pryncypalna” arteria, stanowiąca fragment 
sławnego traktu Petersburg–Warszawa, 
ukształtowany został w pierwszej połowie 
XIX wieku przez tak znanych architektów, 

jak Piotr Aigner, Antonio Corazzi, Henryk 
Marconi czy budowniczy gubernialny Karol 
Majerski. W jednym z budynków urodziła 
się Maria Konopnicka.

Wśród suwalskich zabytków odnaleźć 
można ślady świadczące o dawnej wielokul-
turowości Suwałk, m.in.: kościół ewangelicki 
przy ul. Kościuszki, molennę staroobrzę-
dowców przy ul. Sejneńskiej, drewnianą cer-
kiew na cmentarzu prawosławnym oraz ne-
kropolie – rzymskokatolicką, prawosławną, 
ewangelicką, żydowską oraz muzułmańską.

ŻYCZENIA Z PISANKAMI

Tradycyjnie wielobarwnymi i emanują-
cymi wiosenną radością będą tegoroczne li-
sty i kartki pocztowe ze świątecznymi życze-
niami. Poczta Polska wprowadziła bowiem 
do obiegu trzy znaczki o wartościach: , zł, 
, zł i  zł emisji „Wielkanoc”. Na wszyst-
kich widnieją wielobarwne pisanki, które 
zostały wydrukowane techniką rotograwiu-
rową na papierze fluorescencyjnym. Z.B.

Krzyżówka panoramiczna nr 8

Nowości filatelistyczne

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
„RADOSNEGO ALLELUJA”. Nagrodę wylosowała:
BOGUMIŁA PEWIŃSKA Z JASTRZĘBIA-ZDROJU.
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 XNOWY GÓRNIK: Polska sprzeciwiła się zaostrzaniu po-
lityki klimatycznej i skorzystała z prawa weta. Trybunał 
Sprawiedliwości UE potwierdził, że KE przekroczyła swe 
uprawnienia, narzucając w 2007 r. Polsce obniżony limit 
uprawnień do emisji CO2 na lata 2008-12. Czy to oznacza, 
że polityka zwalczania węgla traci sens, a Unia Europej-
ska wycofuje się z niej?

MAKSYMILIAN KLANK: Polityka 
zwalczania węgla nigdy nie miała sensu. 
Szkoda, że tak późno pojawiły się moc-
ne sygnały polityczne i prawne, które 
przyznają rację tym, którzy chcą chronić 
klimat poprzez racjonalne i nowoczesne 
wykorzystanie różnych paliw i różnych 
źródeł energii, w tym węgla. Szkoda tak-
że, że polscy politycy tak późno pod-
kreślili, że zbyt radykalne ograniczanie roli węgla w naszej 
gospodarce zakończy się dużymi problemami ekonomicz-
nymi. Powoli zaczyna być coraz wyraźniejsze przekonanie, 
że skoro węgiel w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat 
będzie odgrywał istotną rolę w zaspokajaniu potrzeb ener-
getycznych Europy i dominującą rolę w polskiej energetyce, 
to należy korzystać z tego paliwa w sposób racjonalny i jak 
najbardziej przyjazny dla środowiska naturalnego. Żeby 
tak było, należy rozwijać nowoczesne technologie spalania 
węgla i przetwarzania go na paliwa płynne. To skuteczniejsza 
metoda ochrony klimatu niż zakazy administracyjne. Zawsze 
to powtarzałem. Uważam, że administracyjne określanie po-
ziomu emisji dwutlenku węgla nie ma sensu, ponieważ nikt 
nie wie, czy postawione cele można osiągnąć. Teoretycznie 
można sobie wyobrazić całkowity zakaz emisji dwutlenku 
węgla. I co wtedy? Rezygnujemy ze spalania węgla, ropy, 
gazu? Rezygnujemy z hutnictwa, odlewnictwa, z silników 
spalinowych w samochodach i z samolotów?

 X Polska zawetowała koncepcje radykalnego ogranicza-
nia emisji dwutlenku węgla i dlatego zostaliśmy uznani 
za kraj zacofany i broniący przestarzałego przemysłu.

– To propagandowe argumenty powtarzane przez rady-
kalne organizacje ekologiczne i przez polityków sympatyzu-
jących z tymi organizacjami. Prawda jest taka, że większość 
krajów europejskich powinna być nam wdzięczna. Nasze 
weto jest także w ich interesie.

 X Zwolennicy tak zwanej zielonej energii wolą wia-
traki niż elektrownie konwencjonalne. Nie będą nam 
wdzięczni.

– Energia z wiatraków ma tę wadę, że raz jest, raz jej nie 
ma. Dlatego muszą być rezerwowe moce w elektrowniach 
konwencjonalnych. Jeżeli wiatraki stoją, uruchamia się re-
zerwy. Utrzymanie mocy rezerwowych powoduje dodatkowe 
koszty. Ktoś musi je ponosić. W każdym przypadku ponosi 
je odbiorca. Okazuje się, że mamy coraz droższą energię bez 
względu na jej rodzaj. To zabójcze dla gospodarki. Bierzemy 

udział w pogoni w niewiadomym kierunku. W tym ślepym 
pędzie czasem zatrzymujemy się na chwilę, żeby rozwiązać 
największe problemy i dalej gnamy bez większej logiki w tym 
wyścigu. Dotujemy przedsięwzięcia służące wykorzystaniu 
energii odnawialnej, obciążamy finansowo wytwarzanie ener-
gii z węgla i dziwimy się, że gospodarka europejska jest coraz 
mniej konkurencyjna. Wciąż zapominamy, że  krajów UE 
odpowiada za  proc. globalnej emisji CO. Jeżeli obniżymy 
emisję tego gazu o  proc., to w skali światowej nasz udział 
spadnie o około  procent. Chiny, Indie, Brazylia, Argentyna, 
Rosja i USA nie mają zamiaru przyłączać się do europejskiej 
polityki ograniczania emisji dwutlenku węgla. Mało tego, te 
państwa będą zużywały coraz więcej paliw kopalnych.

 X Pana zdaniem Europa powinna zrezygnować z polity-
ki ochrony klimatu?

– Nie możemy lekceważyć zagrożeń wynikających z za-
truwania środowiska naturalnego. Jednak nasze działania 
muszą być racjonalne. Trzeba rozwijać energetykę zieloną, 
ale opierać nasze bezpieczeństwo energetyczne na węglu, 
który jeszcze przez dziesięciolecia będzie podstawowym 
paliwem. Przy każdej okazji mówię, że paliwo węglowe 
można tak wykorzystać, że szkody dla środowiska zostaną 
ograniczone do minimum.

 X Euracoal protestował kiedyś przeciwko dotowaniu 
energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych?

– Wyraźnych protestów nie było. Natomiast przedsta-
wiciele Euracoal podkreślali, że energia konwencjonalna 
jeszcze przez wiele dekad będzie decydującą o strategii 
energetycznej większości krajów europejskich i nie można 
deprecjonować węgla. Węgiel powinien być traktowany jak 
każde inne paliwo.

 X Dlaczego tak mało mówimy o tym, że polityka ograni-
czania emisji dwutlenku węgla to także twarda gra eko-
nomiczna, w której część krajów UE popiera swój prze-
mysł pracujący dla tak zwanej zielonej energii? Ochrona 
klimatu to w wielu przypadkach tylko alibi dla obrony 
interesów kilku �rm.

– Uważam, że to błąd. Gra interesów jest czymś natural-
nym. Równie naturalne powinno być informowanie o tej grze 
interesów. Na przykład Dania ma duży przemysł pracujący 
dla sektora energii odnawialnej. To państwo sprawuje teraz 
prezydencję w Unii Europejskiej i lansuje zaostrzanie polityki 
ograniczania emisji dwutlenku węgla. W tym przypadku 
walka z emisją dwutlenku węgla służy duńskiemu przemy-
słowi. Moim zdaniem to dobrze, że Europa chce rozwijać 
taki przemysł. Jednak trzeba wiedzieć, co chcemy osiągnąć.

 XDania chce wspierać swój przemysł. Jednak okazuje 
się, że przegrywa z Chinami, które rozwijają nowoczes-
ny przemysł pracujący dla zielonej energetyki. Chińskie 
urządzenia są bardzo dobre i tańsze.

– To jeden z faktów świadczących o tym, że Europa 
może stracić nie tylko stosunkowo tanią energię przez elimi-
nowanie węgla, ale straci także potencjalne zyski z rozwoju 
nowoczesnych technologii wytwarzania zielonej energii. 
Grozi nam porażka, ponieważ nie wiemy co chcemy osiąg-
nąć i co możemy osiągnąć. Zaufaliśmy administracyjnym 
zakazom, a na bok zepchnęliśmy rozsądek.

 XWróćmy do wyroku Trybunału Sprawiedliwości. Co on 
oznacza dla Polski?

– Zdaniem sędziów Komisja Europejska nie ma prawa 
dowolnie kwestionować obliczeń rządu dotyczących emisji 
dwutlenku węgla. Komisja nie może zastępować tych obli-
czeń swoimi danymi, ponadto chciała przypisać sobie naj-
ważniejszą rolę w opracowywaniu krajowych planów emisji 
dwutlenku węgla, czego nie przewidują unijne dyrektywy.

Unijne prawo daje krajom margines swobody w ustala-
niu liczby uprawnień i sposobie ich rozdzielania pomiędzy 
zakłady przemysłowe. Rządy i państwa mają się kierować 
swoją polityką energetyczną i klimatyczną. Ten wniosek 
powinien być dla nas szczególnie ważny, bo to oznacza, 
że mamy rację, kiedy mówimy, że możemy osiągnąć cele 
polityki klimatycznej, rozwijając energetykę węglową i rów-
nocześnie inwestując w zieloną energetykę.

Wyrok Trybunału oznacza, że Komisja Europejska nie 
może zachowywać się jak dyktator. Nie wiem jak polscy poli-
tycy wykorzystają ten wyrok. Dla mnie to sygnał świadczący 
o tym, że kraje członkowskie mają prawo decydować o swojej 
polityce energetycznej i o potrzebach wynikających z tej 
polityki. Szkoda, że nie mieliśmy tak wielkiej determinacji, 
aby głośno i skutecznie próbować stworzyć zręby takiej 
polityki energetycznej, w której precyzyjnie określilibyśmy 
cele ekologiczne i ekonomiczne. To powinno być jasne dla 
społeczeństwa, bo przecież rachunki za energię płacimy my. 
Powinniśmy także wiedzieć, czy cele ekologiczne są realne. 
Można zrujnować ekonomię, ale to wcale nie przybliży nas 
do celu ekologicznego. Taki głos realizmu przydałby się 
w Unii Europejskiej, bo w tej chwili zamiast spójnej polityki 
energetycznej, mamy grę interesów. Każdy ciągnie w swoją 
stronę.

 X Polska robi to bardzo nieśmiało.
– Chyba wciąż nie rozumiemy, że swoje zdanie forsuje 

się w czasie posiedzeń różnego rodzaju komisji, podkomisji, 
zespołów roboczych i nieformalnych spotkań grup nacisku. 
My w tych gremiach jesteśmy niewidoczni. Za to na przykład 
korzystamy z weta albo procesujemy się z Komisją Euro-
pejską. Nie neguję takiego sposobu obrony interesów, ale 
skuteczniejszą i politycznie bezpieczniejszą metodą jest spo-
kojne forsowanie swojego zdania tam, gdzie przygotowuje 
się decyzje. Mistrzami w takiej polityce są Niemcy. Rozwijają 
energetykę węglową i nikt nie twierdzi, że są trucicielami. 
Uczmy się od Niemców.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI 

Można zrujnować ekonomię, ale to wcale nie przybliży nas do celu ekologicznego.  
Węgiel jako paliwo nie będzie tracił na znaczeniu. To nie oznacza, że jego 

wykorzystywanie w energetyce niszczy środowisko naturalne. Trzeba rozwijać nowoczesne 
technologie wykorzystania węgla, a nie mnożyć zakazy administracyjne – mówi 

MAKSYMILIAN KLANK, wiceprezes FASING SA i wiceprezydent Euracoal.

Komisja Europejska nie może 
zachowywać się jak dyktator

Kontrakt FASING SA z Katowickim Holdingiem Węglowym

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa 
Fasing zawarła umowę z Katowickim Holdingiem Węglo-
wym na dostawę łańcuchów ogniwowych górniczych i og-
niw złącznych z przeznaczeniem. Wartość umowy to ponad 
16,9 mln zł.

Łańcuchy mają trafić do kopalń Mysłowice-Wesoła, 
Wieczorek, Murcki-Staszic i Wujek. Umowa została zawarta 

do  grudnia  r. Całkowita wartość brutto umowy 
wynosi , mln zł. Niniejsza umowa jest następstwem 
wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postę-
powaniu przetargowym na dostawę łańcuchów górniczych 
ogniwowych i ogniw złącznych dla KHW SA W ramach tej 
umowy, dostawy realizowane będą w ratach. Szczegółowe 
ilości, terminy i miejsca dostaw materiałów określane będą 
każdorazowo w pisemnych zamówieniach składanych przez 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji 
zamówienia w terminie  dni kalendarzowych od daty 
przyjęcia pisemnego zamówienia, złożonego przez Za-
mawiającego określającego ilość. Zamawiający zobowią-
zuje się do złożenia zamówień na realizację przedmiotu 
umowy o wartości nie mniejszej niż  wartości umowy. 
W pozostałym zakresie Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do nieskładania zamówień bez podawania przyczyny. �
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