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KWB KONIN I ADAMÓW: Kopalnie dla ZE PAK

Klamka zapadła?
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Na strajk czy 
do namiotu?
Związkowcy mogą 
zamieszkać przed siedzibą 
JSW SA, jeżeli uznają, 
że trudno będzie poderwać 
załogę do strajku czynnego. 
Górnicy spłacają kredyty 
i martwią się, że strajk 
czynny nadwyrężyłby ich 
budżety domowe

 

Dzielni górnicy
Już po raz szósty Fundacja 
„Bezpieczne Górnictwo” 
im. prof. Wacława 
Cybulskiego w ramach 
inicjatywy „Dzielny 
Górnik” uhonorowała 
górników i ratowników 
odznaczających się 
szczególnym poświęceniem

 

Poprawianie 
dobrego
Informacje motoryzacyjne
Trzeci bliźniak
Adam Junior

 

ZE PAK kupi kopalnie węgla brunatnego Konin i Adamów. Pracownicy dostaną półroczne gwarancje 
pracy. Trzyletnie gwarancje dostaną tylko ci, którzy pracują bezpośrednio przy wydobyciu. 

Liczyli na znacznie więcej.
WIĘCEJ S. 

Nagroda z zysku w KW

Związki zawodowe działające w Kom-
panii Węglowej uzgodniły z zarządem 
spółki regulamin wypłaty nagrody z zysku 
za  rok – poinformował portal gór-
niczy nettg.pl. Przyznana przez ministra 
gospodarki (reprezentującego właściciela 
spółki, czyli Skarb Państwa) kwota na na-
grody w wysokości  mln zł podzielona 
zostanie między wszystkich pracowników 
Kompanii. To pierwsza wypłata z zysku 
w historii istnienia KW.
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Straciliśmy prawie
22 tony stuzłotówek
Uważam, że JSW SA stać na to, aby podnieść 

zasadnicze wynagrodzenie górników. Udowodnię 
to na podstawie debat górniczych, jakie toczyły się 
w Katowicach w czasie Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego. Śledziłem je w internecie. Czasem 
miałem wrażenie, że gdyby w kopalniach nie było 
górników, którym trzeba płacić, to branża stałaby 
mocno na nogach. Jakie były główne argumenty? 
Związki górnicze domagają się wyłącznie podwyżek. 
Górnictwo musi ciąć koszty. Padniemy, jeżeli nie damy 
sobie rady z kosztami. Chcemy płacić górnikom, ale 
nie chcemy zwiększać stałych zarobków. Premie, 
jednorazowe wypłaty, system motywacyjny – 
to ma zastąpić wzrost stałego wynagrodzenia – takie 
głosy padały w czasie debat górniczych. Czasem 
naprawdę niewiele brakowało, aby ktoś rzucił 
hasło: wywalmy górników za bramę, zaoszczędzimy 
przynajmniej połowę kosztów stałych. Jakby 
jeszcze wyłączyć prąd w kopalniach, można byłoby 
zaoszczędzić na rachunkach za energię. Prawda, że głupi 
pomysł? Głupi, ale pewnie znalazłbym wpływową 
grupkę zwolenników takiego rozwiązania.

Interesowały mnie wątki dotyczące cięcia kosztów 
i podnoszenia efektywności pracy, ponieważ pod 

tym hasłem w JSW SA zarząd chce wprowadzić zasady 
wynagradzania w zależności od wykonania planów. 
To, zdaniem zarządu, sensowniejsze, korzystniejsze 
i bardziej sprawiedliwe niż podwyżka wynagrodzenia 
zasadniczego o 7 proc. Dla płacącego to może 
korzystniejsze i sensowniejsze. Dla zarabiającego 
to dobre, ale tylko wtedy, gdy wykonuje się 120 proc. 
planu, a robota leci jak po maśle. Niestety, robota 
w górnictwie nie idzie jak po maśle.

Mamy konflikt w firmie. To też koszt. O kosztach 
związanych z konfliktem nikt nie mówił w czasie 

Kongresu. Szkoda. W JSW SA mamy konflikt od dawna, 
dlatego można uznać, że jego koszty są częścią kosztów 
stałych. Można je określić w przybliżeniu i wyrazić 
w konkretnych sumach. Ponieważ jesteśmy na giełdzie, 
realną wartość firmy określa kurs akcji. Jeżeli przez 
konflikt w naszej firmie kurs akcji jest niższy o jakieś 10 
punktów procentowych, to wartość firmy jest niższa 
o jakieś półtora miliarda złotych. Półtora miliarda 
złotych to 10,95 tony banknotów stuzłotowych. To kupa 
szmalu! Dlatego uważam, że najwyższy czas, aby 
zmniejszyć tę część kosztów stałych. Można to zrobić 
tylko w jeden sposób – dojść do porozumienia. 

Nie chciałbym, aby moja firma szastała pieniędzmi. 
Jednak szasta. Część maszyn i urządzeń 

to badziewie w porównaniu z tym, co można kupić 
na rynku. Część usług jest wykonywana na odwal 
się. Przez to mamy przestoje. Działy odpowiedzialne 
za organizację przetargów wciąż wolą kupić tanie 
badziewie niż porządny sprzęt, bo za tanie zakupy 
nikt nie odpowie, a za zakup porządnego i droższego 
sprzętu polecą głowy. Moim zdaniem przez taką 
politykę JSW SA mogła stracić w ciągu ostatnich kilku lat 
jakieś półtora miliarda złotych. Wliczam w to zawalone 
plany, długie przestoje i koszt pracy w nadgodzinach, 
żeby podgonić plan. To nas kosztuje kolejne 10,95 
tony stuzłotówek. Co to oznacza? To oznacza, że przez 
głupotę straciliśmy prawie 22 tony stuzłotówek. Ponad 
pół wagonu szmalu poszło się paść. Byłoby taniej, 
gdyby skończyła się wojna ze związkami i gdybyśmy 
skoncentrowali się na redukcji naprawdę gigantycznej 
części kosztów stałych. Do uratowania są prawie 22 tony 
stuzłotówek.  �

Wszystko wskazuje na to, że prezydent Bronisław 
Komorowski podpisze ustawę, która wydłuży czas 
pracy wszystkich Polek i Polaków do 67. roku ży-
cia. Nie przekonały go argumenty liderów związ-
kowych. Oparł się logice i zdrowemu rozsądkowi. 
Nic straconego. Jeżeli ustawa wejdzie w życie, bę-
dziemy walczyć o jej zmianę. Koalicja PO-PSL nie 
jest wieczna. Wyborcy odbiorą władzę politykom, 
którzy zamiast stwarzać warunki do rozwoju go-
spodarczego, wymyślają prawo, które ograniczy 
możliwość korzystania z emerytury.

Pisałem niedawno, że Europa skręca w lewą stronę. 
Ledwie władzę we Francji objął lewicowy pre-
zydent, a już uruchomiono proces legislacyjny 

obniżenia do  lat podniesionego kilka miesięcy 
temu do  lat wieku emerytalnego. W polskich me-
diach przemilcza się ten fakt, bo to gryzie się z hasłem 
koalicji rządzącej, jakoby Europa jak jeden mąż szła 
w kierunku wydłużania czasu pracy uprawniającego 
do emerytury. Po Francji będą inni. Od nas zależy, czy 
dołączymy do grupy krajów, które stawiają na rozwój 
gospodarki, a nie na zmuszanie ludzi do pracy tylko 
po to, aby krócej pobierali emerytury. Niezadowolenie 
w Polsce jest duże z powodu wydłużenia wieku eme-
rytalnego. Musimy tylko pokazać, że mamy pomysł, 
jak zmienić niekorzystne zapisy ustawy. OPZZ przed-
stawiał te pomysły wielokrotnie. Jan Guz mówił o tym 
publicznie i na spotkaniu z prezydentem Bronisławem 
Komorowskim. W ciągu minionych kilku miesięcy 
pokazywaliśmy, co należy zrobić, aby nie skazywać 
Polaków na nędzę. Przy każdej okazji liderzy OPZZ 
zwracają uwagę na to, że należy skasować umowy 
śmieciowe, tworzyć nowe miejsca pracy i skończyć 
z wyrzucaniem pracowników na krótki czas przed 
tym, jak osiągną wiek ochronny. Niestety, wszystko 
bez echa. Na rządzących nie robi wrażenia informa-
cja, że około  milionów młodych ludzi spisaliśmy 
na straty. Pracują oni za granicą, są bezrobotni albo 
pracują na umowach śmieciowych. W każdym przy-
padku oznacza to, że około  milionów młodych nie 
płaci składek na ZUS.

Okazuje się, że młodzi, których ojczyzna wy-
rzuciła poza nawias, są mile widziani w innych pań-
stwach. Na przykład coraz więcej Polaków wyjeżdża 
do pracy za Odrę. Pracuje tam już pół miliona na-
szych rodaków. Niemcy cieszą się, że Polacy do nich 
przyjeżdżają, bo wykonują niechciane przez innych 
prace – wynika z raportu Instytutu Spraw Publicz-
nych, który powstał po analizie publikacji prasowych 
w obu krajach.

W ubiegłym roku wyjechało do pracy w Niem-
czech  tys. osób, w tym roku specjaliści przewi-
dują, że liczba ta wzrośnie do  tys. Polacy dopiero 
od roku mogą bez przeszkód zatrudniać się w Niem-
czech. Napływ imigrantów z Polski pomaga tamtej-
szej gospodarce w zapełnianiu luki demograficznej. 
Niemcy żałują, że rynek pracy był tak długo zamknię-
ty przed Polakami, bo wielu naszych rodaków osied-
liło się już wcześniej w Wielkiej Brytanii i Irlandii. 
Niemiecka prasa – wbrew temu, co twierdzą na-
sze niektóre media – nie lansuje wizerunku Polaka 
jako złodzieja czy oszusta. Przeciwnie. Niemieccy 
dziennikarze rozwodzą się na temat naszych zalet: 
pracowitości, kompetencji i wytrwałości. Niemiecka 
gospodarka potrzebuje Polaków, więc media zadbały 
o to, by nie konfliktować ich z rodzimą ludnością.

Nasza prasa w zasadzie nie widzi potrzeby, aby 
zastanawiać się nad polityką władz, która zmusza 
Polaków, zwłaszcza młodych, do emigracji. Choć 
skutki ucieczki pracowitych i wykształconych oby-
wateli za granicę są dla naszej gospodarki fatalne, 
to media rzadko zajmowały się tym problemem. 
Dla naszych dziennikarzy istotne jest wystąpienie 
Palikota z Kościoła katolickiego. Salonowa kariera 
Grycanek, dam z nadwagą, noszących nazwisko 
króla lodów, jest bardziej fascynująca niż problemy 
kraju. Istotne jest także, której aktoreczce z głupiego 
serialu udało się poderwać jakiegoś faceta, który 
może wkrótce zachce wejść do jej łóżka. Zidiocie-
liśmy na całego. A potem dziwimy się, że politycy 
fundują nam orkę do  roku życia, a naszym dzie-
ciom emigrację zarobkową.
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Zidiocieliśmy na całego

TADEUSZ 
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Salonowa 
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Grycanek, dam 
z nadwagą, 
noszących 
nazwisko 
króla lodów, 
jest bardziej 
fascynująca niż 
problemy kraju. 
Zidiocieliśmy 
na całego

Agencja ratingowa Moody’s podwyższyła do naj-
wyższego z możliwych poziomów rating Polski, je-
śli chodzi o krótkoterminowe zobowiązania. Rating 
określa poziom wiarygodności państwa albo innej 
instytucji, która zaciąga dług. Im jest on lepszy, 
tym większa wiarygodność, a to oznacza mniejsze 
odsetki od zaciąganych kredytów, bo ryzyko niewy-
płacalności jest praktycznie żadne. Myślę, że to po-
kazuje, że Polska jest na dobrej drodze, jeśli chodzi 
o utwierdzanie i wzmacnianie swojej wiarygodności. 
Osiągnęliśmy to dzięki konsekwentnym działaniom 
zmierzającym do uzdrowienia finansów państwa.

D latego z niepokojem słucham zapowiedzi, 
że jeśli któraś z partii opozycyjnych przejmie 
w przyszłości władzę, to odkręci wszystko, 

co zostało zrobione do tej pory. Przede wszystkim 
zmieni ustawę emerytalną, tak aby można było mieć 
pełną emeryturę wcześniej niż po . roku życia. 
Modny jest przykład Francji, w której lewicowa wła-
dza tuż po wyborach prezydenckich obniża wiek 
uprawniający do przejścia na emeryturę. Gest wspa-
niały. Francuzi nie będą pracować do ., ale do . 
roku życia. Ufam, że Francja, kraj wielokrotnie bogat-
szy od nas, znajdzie sposób finansowania tej decyzji.

Niestety, my nawet nie mogliśmy sfinansować 
tego, aby przechodzić na emeryturę po . roku 
życia. Nie da się na razie sfinansować innych lewico-
wych propozycji partii opozycyjnych. Jestem za tym, 
żeby przedszkola i żłobki były taniutkie i dostępne 
dla wszystkich dzieci. Chciałbym, żeby klasy w szko-
łach miały najwyżej  uczniów, żeby wszyscy lepiej 
zarabiali, a państwo mocno wspierało aktywizację 
zawodową osób, które skończyły  lat i są bezro-
botne albo chcą się przekwalifikować. W dodatku 
państwo powinno dopłacać pracodawcom, którzy 
zatrudniają młodych ludzi i osoby po . roku życia. 
Mogę jeszcze tak długo wyliczać. Przestaję, kiedy 
uświadamiam sobie, że to kosztuje. Schowałem się 
za słusznymi postulatami, ale rzeczywistość i tak 
mnie dopadła. Przez chwilę byłem polską lewicą. 
Stać mnie było na to tak długo, jak długo nie pomy-
ślałem o finansowaniu swoich pomysłów. Do czego 
zmierzam? Otóż okazuje się, że nie ma większych 
różnic między celami lewicy a celami rządzącej 
koalicji. Różnica zaczyna się, kiedy trzeba te cele 
sfinansować. My szukamy na to pieniędzy. Lewica 
mówi, że pieniądze mają być na zawołanie. Też 
bym tak chciał.

 �
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Kilkuset pracowników Kopalni Węgla Bru-
natnego Konin pikietowało 24 maja na uli-
cach Konina. Manifestację zorganizowa-
ły kopalniane związki zawodowe. W ten 
sposób działacze związkowi chcieli zwrócić 
uwagę na problem wynikający z propozycji 
zróżnicowanego czasu gwarancji zatrudnie-
nia, jakie przedstawił im Zespół Elektrowni 
Pątnów–Adamów–Konin, który dąży do pry-
watyzacji kopalni.

Zgodnie z propozycją przedstawioną 
stronie społecznej cała załoga otrzymałaby 
pół roku gwarancji zatrudnienia, natomiast 
osoby bezpośrednio związane z wydobyciem 
węgla mogłyby liczyć na trzyletnie gwaran-
cje. Związkowcy chcą gwarancji równych 
dla wszystkich pracowników zatrudnionych 
na dzień prywatyzacji. – Mamy świadomość, 
że uzgodnienie pakietu socjalnego nie jest 
warunkiem koniecznym do podpisania 

umowy sprzedaży kopalni, ale podpisanie 
umowy społecznej, która zagwarantuje za-
łodze kopalni odpowiedni poziom bezpie-
czeństwa zatrudnienia i wynagrodzenia, da 
ludziom poczucie stabilizacji – mówi Józef 
Pindras, przewodniczący MZZG KWB Ko-
nin w Kleczewie SA. – W naszym regionie 
kopalnia postrzegana jest jako dobry pra-
codawca i wszyscy zatrudnieni tu są bar-
dzo oddanymi pracownikami. Teraz, przed 
prywatyzacją, ludzie obawiają się nie tylko 
o swoją pracę, ale także o przyszłość swo-
ich rodzin, dlatego liczymy na zrozumienie 
i pomoc przedstawicieli MSP oraz parla-
mentarzystów z naszego regionu. Obecnie 
zawarcie porozumienia z inwestorem jest 
dla nas niezwykle istotnym elementem, gdyż 
podpisana ugoda może stanowić załącznik 
do umowy prywatyzacyjnej – podsumowuje 
przewodniczący.

�

Dwie największe w Polsce kopalnie węgla 
brunatnego – KWB Bełchatów i KWB Tu-
rów – mają w najbliższym czasie dokonać 
restrukturyzacji zatrudnienia. Polega ona 
na wydzieleniu szeregu służb pomocni-
czych i remontowych poza zakład górniczy.

Załogi kopalń nie akceptują tego po-
mysłu, który – ich zdaniem – zakończy się 
zwolnieniami z pracy. Związek Zawodowy 
Pracowników Ruchu Ciągłego w KWB Beł-
chatów i KWB Turów informuje na swo-
ich stronach internetowych o wszczęciu 
w dniu  maja sporu zbiorowego obej-
mującego tę problematykę. Przedmiotem 
sporu jest także uzgodnienie wskaźnika 
płacowego na  rok. Jak można przy-
puszczać, pracodawca podejmie rozmowy 
na tematy płacowe, a kompromis jest wielce 

prawdopodobny. Na temat restrukturyzacji 
zarządy kopalń nie chcą jednak rozmawiać 
ze związkami zawodowymi. Twierdzą, 
że sprawy te nie dotyczą sporu zbiorowego. 
Dochodzi do tego program dobrowolnych 
odejść z kopalni, który nie został uzgodnio-
ny ze związkami zawodowymi. Prowadzo-
ne negocjacje nie posuwają jednak sprawy 
do przodu, gdyż każda ze stron obstaje przy 
swoim stanowisku.

Do sporu zbiorowego przystąpiło pięć 
organizacji związkowych. Są to: Związek 
Zawodowy Ruchu Ciągłego, Związek Zawo-
dowy Górników Węgla Brunatnego, NSZZ 
Solidarność, Związek Zawodowy Kadra 
i Związek Zawodowy Kontra. W ogło-
szonym przez te organizacje komunika-
cie podano oczekiwany termin spełnienia 
związkowych postulatów –  maja. Związki 

zawodowe, które biorą udział w sporze, za-
strzegły sobie w przypadku nieuwzględnie-
nia ich postulatów prawo do przeprowa-
dzenia strajku. Aktualnie trwają negocjacje, 
których efekt jest trudny do przewidzenia. 
O tym, że sprawy nie wyglądają dobrze, 
najlepiej świadczy jednomyślna odmowa 
udzielania na ten temat bieżących infor-
macji przez wszystkie centrale związkowe 
działające w KWB Bełchatów. Porozumienie 
będzie bardzo trudne, gdyż związki zawodo-
we mają w tej sprawie podpisane gwarancje 
do  roku.

Obie kopalnie wchodzą w skład struk-
tury holdingu PGE, który wytwarza ok.  
procent krajowej energii. Sam spór, a nawet 
strajk w kopalniach węgla brunatnego PGE 
nie byłby niczym groźnym gdyby nie fakt, 
że kopalnie na bieżąco dostarczają paliwo 

do elektrowni wytwarzających ok.  pro-
cent najtańszej w kraju energii. Węgla bru-
natnego nie można ani składować, ani two-
rzyć jego zapasów – prosto z kopalni jest on 
taśmociągami dostarczany do pobliskich 
elektrowni. KWB Bełchatów wydobywa 
ok.  milionów ton węgla brunatnego rocz-
nie, a pobliska największa w Europie elektro-
wnia o mocy  MW wytwarza blisko  
procent krajowej energii. Jest to jednocześ-
nie najtańsza energia w kraju. Podobnie, lecz 
w znacznie mniejszej skali problematyka 
ta dotyczy KWB Turów. Trzeba zauważyć, 
że w branży węgla brunatnego ogólnie nie 
dzieje się najlepiej, o czym świadczą spory 
i protesty w trzecim zagłębiu węgla bru-
natnego, które związane są z prywatyzacją 
KWB Konin i KWB Adamów.

ADAM MAKSYMOWICZ
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Protest związkowy 
w kopalni Konin

Klamka zapadła?

KWB Bełchatów, KWB Turów

Nie dla redukcji zatrudnienia w węglu brunatnym

Projekt umowy sprzedaży Kopalni Węgla 
Brunatnego Konin w Kleczewie oraz Kopalni 
Węgla Brunatnego Adamów został parafo-
wany – podał w komunikacie resort skarbu.

– Ministerstwo Skarbu Państwa infor-
muje, iż w ramach prowadzonych negocja-
cji w dniu  kwietnia  r. miało miej-
sce parafowanie projektu umowy łącznej 
sprzedaży  proc. akcji spółek Kopalnia 
Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie 
SA z siedzibą w Kleczewie oraz Kopalnia 
Węgla Brunatnego Adamów SA z siedzibą 
w Turku pomiędzy zespołem powołanym 
do przeprowadzenia negocjacji w procesie 

prywatyzacji kopalń a potencjalnym inwe-
storem, tj. Zespołem Elektrowni Pątnów–
Adamów–Konin SA.
JÓZEF PINDRAS, PRZEWODNICZĄCY MZZG 
KWB KONIN: Związki zawodowe działa-
jące w kopalni Konin i ja osobiście czuję 
się oszukany przez polityków i ministra 
Skarbu Państwa. Obietnice zabezpieczenia 
osłonami socjalnymi całości załogi stały 
się bez pokrycia. Dziś, kiedy słyszymy, ile 
inwestor zapłacił za kopalnie, to widzimy, 
że Skarb Państwa rozprzedaje majątek naro-
dowy i wywołuje konflikty społeczne nawet 
w strategicznych branżach.
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Manifestację zorganizowały wszystkie związki zawodowe działające w kopalni  Konin
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W Jastrzębskiej Spółce Węglowej odbędzie 
się referendum strajkowe. Rokowania mię-
dzy zarządem a związkami zawodowymi 
w sprawie dwóch sporów zbiorowych nie 
zakończyły się porozumieniem. Zarząd 
nie zgadza się na podwyżkę płac o 7 proc. 
i nie planuje wycofania się z podpisywania 
nowych umów o pracę z przyjmowanymi 
pracownikami.

Oficjalnie związkowcy dają do zrozu-
mienia, że w kopalniach może rozpocząć 
się strajk. Jednak jest grupa liderów, którzy 
obawiają się akcji strajkowej. 

MIASTECZKO NAMIOTOWE?
Ich zdaniem lepszą formą protestu 

byłoby na przykład rozbicie miasteczka 
namiotowego przed siedzibą spółki i akcja 
utrudniająca pracę w biurze zarządu. Lide-
rzy zdają sobie sprawę, że dłuższy strajk jest 
ryzykowny. Wielu górników spłaca kredyty. 
Wiele rodzin nie ma żadnych oszczędności, 
a fundusz strajkowy jest zbyt mały, żeby wy-
równać straty w budżetach rodzinnych. Bez 
względu na to, jaka forma protestu zostanie 
wybrana, w kopalniach najpierw odbędzie 
się referendum strajkowe.

Żeby wyjaśnić załodze, o co chodzi 
związkom zawodowym, zostanie przygoto-
wany specjalny biuletyn informacyjny dla za-
łóg JSW, a w kopalniach odbędą się masówki.

INSPEKTORZY 
I PROKURATORZY

Dwa spory zbiorowe to tylko jeden 
z elementów konfliktu między związkami 
a zarządem JSW SA. Związki nie zaaprobo-
wały wypłaty premii za efekty pracy. Chcą, 
żeby zarząd wycofał się z takiego sposobu 
wynagradzania załogi za przekraczanie pla-
nów, bo ich zdaniem to niezgodne z Ko-
deksem pracy i porozumieniem zawartym 
między reprezentantami załogi a zarządem 
przed wejściem JSW SA na giełdę. Związki 
chcą, aby działania zarządu kontrolowała 
Państwowa Inspekcja Pracy, a prokuratu-
ra zajęła się przestępstwem polegającym 
na ograniczaniu działalności związkowej. 

W oficjalnym stanowisku podpisanym 
przez Sławomira Kozłowskiego, lidera ZOK 
NSZZ Solidarność JSW SA, i Zdzisława 
Chętnickiego, lidera Kadry, związki zarzu-
cają zarządowi, że „całkowicie zapomina 
lub świadomie nie przyjmuje do wiado-
mości treści porozumienia zbiorowego za-
wartego w dniu  maja  roku pomiędzy 
zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
SA a organizacjami związków zawodowych 
działających w JSW SA oraz pomija fakt, 
że działania wprowadzające uregulowania 
w zakresie wynagrodzenia i innych świad-
czeń związanych ze świadczeniem pracy 
stanowią naruszenie zawartego porozu-
mienia oraz naruszają przepisy Kodeksu 
pracy”. 

Związki domagają się „uchylenia 
Uchwały nr /VII/ zarządu Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej SA z dnia  kwietnia  
roku i odstąpienia od wypłacania premii 
zadaniowej w oparciu o regulamin przy-
znawania premii zadaniowej w zakładach 
i biurze zarządu JSW SA”.

Liderzy ostrzegają, że „w przypadku 
kontynuowania tych działań związki za-
wodowe zmuszone zostaną do wystąpienia 
do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem 
o podjęcie interwencji i przeprowadzenie 
kontroli działań zarządu JSW SA oraz 
do skierowania do prokuratury rejonowej 
zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa 
opisanego w art. ., ust. ., pkt . ustawy 
o związkach zawodowych”.

WYPŁATY OGRANICZAJĄ 
DZIAŁALNOŚĆ

Z informacji Nowego Górnika wynika, 
że najprawdopodobniej prokuratura już 
została powiadomiona. Bez względu na 
to jak sensacyjnie to brzmi, trudno będzie 
przekonać prokuratora, że wypłata premii 
pracownikom powinna być ścigana. Może to 
być tym trudniejsze, że liderzy powołując się 
na art. ., ust. ., pkt . ustawy o związkach 
zawodowych, chcą przekonać prokuraturę, 
że wypłata premii dla załogi jest ogranicza-
niem działalności związkowej. 

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Z     JSW SA,  ,        
. G     ,        

Na strajk czy do namiotu?

Przed wejściem na giełdę odbyło się kilka akcji protestacyjno-strajkowych w kopalniach JSW SA, 
z których żadna nie zakończyła się strajkiem czynnym. Prawdziwy strajk można zacząć tylko wtedy, 
gdy wiadomo, jak go skończyć
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Chciałbym zobaczyć minę sędziego, 
który rozstrzyga spór dotyczący tego, czy 
zarząd firmy ma prawo premiować pracow-
ników, którzy przekraczają plany produkcyj-
ne. Jestem ciekaw, jaką minę miałby proku-
rator oskarżający w procesie, w którym sąd 
miałby wymierzyć karę członkom zarządu 
za to, że pracownicy firmy są nagradzani 
za ponadnormatywne efekty, chociaż lide-
rzy związkowi uważają, że to łamanie pra-
wa, ponieważ oni nie zaaprobowali decyzji 
zarządu.

Związkowcy chcą, aby Jarosław Zagó-
rowski, prezes JSW SA, odpowiadał za po-
pełnienie przestępstwa opisanego w art. . 
ustawy o związkach zawodowych, który 
mówi o odpowiedzialności karnej za utrud-
nianie działalności związkowej. Wypła-
canie premii pracownikom nie może być 

uznane za złamanie prawa. W JSW SA nie 
ma obowiązującego Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy. Zarząd określił jasne 
zasady przyznawania premii. Nie ma mowy 
o uznaniowości. Jest tylko jeden warunek: 
przekroczenie planu.

Trudno mi oprzeć się wrażeniu, 
że w tym konflikcie chodzi o to, czy zarząd 
ma prawo kierować firmą, nie mając zgody 
związków zawodowych na każdą podej-
mowaną decyzję. Spór między związkami 
a zarządem dotyczy interpretacji prawa. 
Związki uważają, że prawo gwarantuje im 
możliwość podejmowania decyzji o tym, czy 
zarządowi wolno premiować pracowników 
nawet wbrew stanowisku liderów związko-
wych. Zarząd stoi natomiast na stanowi-
sku, że może, a nawet powinien premiować 
za dodatkową pracę. �

K . M R   
R  W

Wypłacanie premii nie jest przestępstwem



A K T U A L N O Ś C I 5W W W . N O W Y G O R N I K . P L 1 - 1 5  C Z E R W C A  2 0 1 2

 XNOWY GÓRNIK: W czasie debaty gór-
niczej, która była częścią Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego, przedstawiciel 
Kulczyk Investments powiedział, że jego 
grupa kapitałowa tak długo będzie ku-
pować węgiel z polskich kopalń, jak dłu-
go będzie on konkurencyjny wobec wę-
gla importowanego. Jeżeli będzie trzeba, 
Kulczyk Investments zacznie się rozglą-
dać za własnymi kopalniami, żeby mieć 
najtańszy węgiel. Cynizm w najczystszym 
wydaniu.

JAROSŁAW ZA-
GÓROWSKI: Mamy 
prywatną energetykę. 
Elektrownie chcą mieć 
tanie paliwo. Jeżeli wę-
giel z polskich kopalń 
będzie zbyt drogi, im-
porterzy będą zwięk-
szać udział w naszym 
rynku. Polskie porty mogą przyjmować 
coraz większe okręty transportujące wę-
giel. Koszt dostarczenia do Polski tony wę-
gla maleje. Na razie import drogą morską 
jest opłacalny na północo-zachód od linii 
Wisły i Warszawy. Jeżeli ta granica opłacal-
ności zostanie przerwana, śląskie kopalnie 
będą miały poważne kłopoty. Jestem jed-
nak przeciwnikiem narzekania i rozkła-
dania rąk – mówienie, że nie mamy szans 
w konkurencji z węglem importowanym 
i że nie zdołamy się obronić, nic nie da. 
Trzeba obniżać koszty wydobycia. Zarząd 
JSW uznał, że przy kosztach, które mamy 
w naszej spółce, trzeba podnosić efektyw-
ność. To jedno z działań zmierzających 
do obniżenia kosztów jednostkowych. 
Dzięki poprawie efektywności nasz węgiel 
będzie bardziej konkurencyjny. Zasada jest 
prosta: aby zwiększać konkurencyjność, 
musimy pracować bardziej efektywnie. 
Do tej prawdy muszą być przekonane za-
rządy spółek węglowych i załogi. Dla JSW 

ceny zostały urynkowione jakieś  lat temu. 
Wtedy pierwsze duże okręty dostarczyły 
do polskich portów węgiel koksowy dla 
grupy Mittala. To był wyraźny sygnał dla 
JSW: nasza koksownia i huty w Polsce nie 
są skazane na polskie kopalnie. Teraz Mit-
tal ma wybór – kupuje węgiel koksowy 
z kopalń JSW albo importuje go na przy-
kład z Australii. Od tego czasu porty tak 
się rozbudowały, że nie ma problemów 
logistycznych.

 X Polskie kopalnie mają tę przewagę, 
że są blisko. To gwarancja bezpieczeń-
stwa dostaw.

– Dlatego nasi kontrahenci są gotowi 
zapłacić więcej za węgiel koksowy albo 
za koks. Co będzie, jeżeli dojdą do wnio-
sku, że wystarczy im, jeśli będą od nas ku-
pować na przykład tylko połowę naszej 
produkcji?

 X Grupa Kapitałowa JSW będzie musiała 
ograniczyć produkcję.

– Nie mamy takich planów. Jeżeli 
ograniczymy produkcję, następnym kro-
kiem będzie ograniczenie zatrudnienia.

 X Jest inne wyjście?
– Musimy ograniczać koszty.

 X To oznacza ograniczanie zarobków.
– Jeżeli wzrośnie efektywność, wzros-

ną także zarobki. W gospodarce rynkowej 
najlepszym sposobem zwiększania płac 
jest wzrost efektywności pracy – tylko wte-
dy pracownicy mają dobre zarobki i sta-
bilne miejsca pracy. Dlatego zarząd JSW 
wprowadził premię za efektywną pracę.

 X Związki zawodowe zawiadomiły proku-
raturę, bo ich zdaniem złamał pan prawo. 
Bez zgody strony społecznej wprowadza 
pan nowe zasady wynagradzania.

– Zarząd przeznaczył dodatkowe pie-
niądze dla pracowników, którzy pracują 
bardziej efektywnie, niż zakładają plany. 
Gdybyśmy za lepsze wyniki nie płacili wię-
cej, wtedy można byłoby uznać to za zła-
manie prawa.

 X Efektywność pracy musi spadać, bo gór-
nicy pracują coraz głębiej. Wzrasta zagro-
żenie, warunki pracy są coraz trudniejsze.

– Gdyby przyjąć taki sposób rozu-
mowania, to należałoby zrezygnować 
z wydobycia węgla w większości kopalń, 
bo nie ma najmniejszych szans na ob-
niżenie kosztów. Moim zdaniem postęp 
techniczny, lepsza organizacja pracy, wy-
dajniejsze i niezawodne maszyny pozwolą 
na redukcję kosztów.

 XNie stać pana na ryzyko kupowania 
najlepszych i niezawodnych maszyn. 
W przetargach najważniejsze jest kryte-
rium ceny. Jeżeli pracownicy odpowie-
dzialni za przetargi publiczne zastosują 
inne kryterium, będą ścigani przez służ-
by specjalne i prokuraturę.

– Wierzę, że minęły czasy, kiedy 
górnictwo było traktowane jak zorgani-
zowana grupa przestępcza. Prawo o za-
mówieniach publicznych poza kryterium 
cenowym pozwala także stosować inne 
kryteria. My stawiamy na niezawodność 
i wydajność maszyn, za które chcemy 
płacić rozsądną cenę. Jestem przekonany, 
że można kupować najlepsze na rynku 
maszyny zgodnie z prawem.

 X Tak samo był pan przekonany, że moż-
na zgodnie z prawem premiować efek-
tywność pracy. Skończyło się na tym, 
że ma pan na karku prokuraturę.

– Nie sądzę, aby prokuratura ści-
gała zarząd za to, że chce więcej płacić 
górnikom, którzy przekraczają plany. 

Większe wydobycie oznacza poprawę kon-
kurencyjności. Firma ma większe dochody 
i dzieli się nimi z górnikami – to bardzo 
uczciwy sposób dzielenia się zyskiem 
z pracownikami.

 X Premiowanie za efekty pracy spowo-
dowało, że ma pan dodatkowy problem 
– musi pan się tłumaczyć organom ściga-
nia. Jeżeli JSW nie będzie kupować naj-
tańszych maszyn, lecz najlepsze, również 
może się narazić organom ścigania. Oka-
zuje się więc, że każde działanie zmie-
rzające do poprawy efektywności jest ry-
zykowne, bo można mieć do czynienia 
z prokuraturą, CBA, CBŚ, ABW albo ściąg-
nąć na siebie gniew związków zawodo-
wych. Sądzę, że górnictwo nie ma szans 
na ograniczenie kosztów, bo żaden za-
rząd nie zechce znaleźć się pod presją 
organów ścigania albo związków zawo-
dowych. Po co walczyć z służbami spe-
cjalnymi, prokuraturą albo związkami 
zawodowymi?

– Ma pan dość karykaturalny sposób 
myślenia. W służbach specjalnych i proku-
raturze pracują ludzie myślący, którzy po-
trafią ocenić, jakie działania służą firmie. 
Wśród liderów związkowych są natomiast 
działacze, którzy potrafią analizować sy-
tuację i ocenić, co służy poprawie konku-
rencyjności. Wiedzą także, że tylko dzięki 
konkurencyjności możemy zachować miej-
sca pracy. Jednak nie ukrywam, że obec-
nie zarządowi JSW SA najbardziej zależy 
na tym, aby przekonać załogę do naszych 
decyzji, bo pracownicy są dla nas najważ-
niejsi. Wiem, że kilkudziesięciu liderów 
związkowych nie ma dobrego nastroju. 
Dla mnie istotniejsze jest wszak zadowo-
lenie załogi i zagwarantowanie stabilnych 
miejsc pracy.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

W gospodarce rynkowej najlepszym sposobem zwiększania płac jest wzrost efektywności 
pracy. Tylko wtedy pracownicy mają dobre zarobki i stabilne miejsca pracy 

– mówi JAROSŁAW ZAGÓROWSKI, prezes JSW SA

Zarządowi zależy przede wszystkim 
na pracownikach

29 maja br., w dwa miesiące po tragicznej 
śmierci górników wracających po pracy 
do domów na Żywiecczyźnie, przedstawi-
ciele: NSZZ Solidarność KWK Mysłowice – 
Dariusz Morkisz, Stowarzyszenia na Rzecz 
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej 
w Mysłowicach – Andrzej Sławiński oraz 
Górniczej Spółdzielni Pracy w Mysłowi-
cach – Marek Richter przekazali na ręce 
prezesa KHW SA Romana Łoja kwotę 10 
tysięcy złotych. Została ona zebrana przez 
te organizacje na rzecz rodzin ofiar i po-
szkodowanych w wypadku samochodo-
wym z 28 marca br.

Pieniądze – w uzgodnieniu z organi-
zacjami społecznymi – trafią do rodzin 
za pośrednictwem kopalni utrzymującej 
stały kontakt z poszkodowanymi. 

– Ponieważ zbliża się Dzień Dziecka, 
mogą być w części przeznaczone m.in. 
na zakup paczek dla dzieci ofiar i poszko-
dowanych w wypadku – mówił występujący 
w imieniu KWK Mysłowice-Wesoła zastęp-
ca dyrektora ds. ekonomiczno-handlowych 
Adam Hochuł.

Podobnie jak prezes Łój, także on pod-
kreślał, że ważna jest każda złotówka – gest 
serca, pamięci, solidarności.

WWW.KHW.PL

 tysięcy złotych trafi do rodzin górników KHW SA, którzy zginęli lub zostali 
poszkodowani w wypadku drogowym na Żywiecczyźnie

Gest solidarności

Ważna jest każda złotówka – gest serca, pamięci, solidarności
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RELAC JA Z DEBAT GÓRNICZYCH

Świat potrzebuje coraz więcej energii 
– mówił moderator debaty prof. Jó-
zef Dubiński, dyrektor Głównego 
Instytutu Górnictwa. – Węgiel po-
zostanie ważnym surowcem dla 

świata w najbliższych kilkudziesięciu latach.
Węgiel, jako paliwo, ma wiele zalet, wy-

stępuje praktycznie na wszystkich kontynen-
tach. Jest wydobywany i zużywany w ponad 
 krajach na świecie. Zasoby przemysłowe 
wynoszą ponad  mld ton.

– Polska powinna w racjonalny sposób 
bronić węgla jako surowca energetycznego 
dla przemysłu, energetyki i chemii – za-
znaczył prof. Józef Dubiński. – Trzeba też 
podnosić sprawność energetyki węglowej 
i ograniczać emisję dwutlenku węgla. Nale-
ży aktywnie działać w zakresie gospodarki 
niskoemisyjnej, ale nie jej dekarbonizacji. 
Stany Zjednoczone, Chiny, Indie czy Au-
stralia nie zamierzają rezygnować z węgla 
– wyliczał prof. Dubiński.

W UNII SĄ BARIERY

– Świat nie przejmuje się podejściem 
do węgla w Europie – mówił prof. Dubiń-
ski. – W Unii produkcja węgla systematycz-
nie maleje. W  roku wyprodukowano 
w UE , mln ton węgla kamiennego oraz 
, mln ton węgla brunatnego. Polityka 
unijna wobec węgla różni się od polityki 
światowej. Unijna energetyczna mapa dro-
gowa wskazuje na odchodzenie od węgla, 
natomiast świat modernizuje i rozwija gór-
nictwo. Wymagania ochrony środowiska 
w Europie są barierą dla rozwoju górnictwa 
w Unii. A na świecie stawia się na nowo-
czesne technologie spalania węgla, na mak-
symalne wykorzystanie złóż tego surowca. 
Przykładowo kraje BRIC (Brazylia, Rosja, 
Indie, Chiny) zawarły już pewien alians 
w zakresie gospodarki surowcowej. Te kraje 
dynamicznie się rozwijają.

Milton Catelin, prezes World Coal As-
sociation, poinformował, że organizacja, 
którą reprezentuje, funkcjonuje od  lat, 
a jej członkowie reprezentują ok.  proc. 
światowej produkcji węgla kamiennego.

– Wkrótce otworzymy nasz Instytut 
Studiów Strategicznych w Pekinie, który 
będzie się zajmował problemami górnictwa 
– mówił Milton Catelin. – Trzeba pamiętać 
o biedzie energetycznej na świecie, w kra-
jach rozwijających się. Poszczególne kraje 
powinny skupiać się na rozwoju gospodar-
czym i powinny móc korzystać z zasobów 
surowcowych, które posiadają.

Wiceprezes międzynarodowej organiza-
cji skupiającej producentów węgla Euracoal 

Maksymilian Klank wskazał, że Europa po-
winna pamiętać, że przed laty budowała swą 
potęgę, bazując właśnie na węglu.

– W minionej dekadzie zużycie węgla 
na świecie rośnie co roku o ok.  procent 
i oczekiwanie, że użytkownicy węgla dobro-
wolnie z niego zrezygnują w imię unijnych 
założeń klimatycznych, to wielka iluzja, nie 
fakty – podkreślił Maksymilian Klank.

Według Euracoal na kraje unijne przy-
pada tylko  proc. światowego zużycia wę-
gla, z czego trzecia część to węgiel brunatny, 
a pozostała kamienny, pochodzący w po-
łowie z własnego wydobycia, a w połowie 
z importu.

Największymi importerami węgla 
są m. in. Niemcy i Wielka Brytania. Najwięk-
szym producentem węgla w UE jest Polska. 
Z węgla pochodzi  proc. wytwarzanej 
w Unii energii o rocznej wartości  mld euro.

Jerzy Podsiadło, prezes zarządu Węglo-
koksu, poinformował, że na świecie wydo-
byto w  roku  mld  mln ton węgla, 
z czego  mln ton przypadało na węgiel 
koksowy potrzebny do produkcji stali.

TYLKO EUROPA 
ZWIJA GÓRNICTWO

– Tendencje światowe nie mają nic 
wspólnego z sytuacją w Europie – mówił 
Jerzy Podsiadło. – Tylko Europa nie planu-
je rozwijania górnictwa. Obecne podejście 
do węgla jako paliwa i walka z emisją dwu-
tlenku węgla w Unii są napędzane histerią 
ekologiczną. Każda polityka klimatyczna UE 
będzie pozbawiona sensu bez powiązania jej 
z tym, co dzieje się na świecie. Trzeba dojść 
do porozumienia z Chinami i Indiami. Czy 
to możliwe, skoro nie udało się porozumieć 
nawet z USA? Unijna gospodarka bez węgla 
będzie tracić na konkurencyjności – podsu-
mował prezes Jerzy Podsiadło.

O PRZYSZŁOŚCI 
ZDECYDUJE 
KONKURENCYJNOŚĆ

Polskie górnictwo musi radzić sobie 
nie tylko z restrykcjami wynikającymi 
z polityki klimatycznej. Równie ważne 
w utrzymaniu konkurencyjności są koszty. 
Dla polskiego górnictwa zagrożeniem jest 
węgiel z importu. Będzie on konkurował 
w coraz to większym stopniu z surowcem 
wydobywanym w polskich kopalniach. 
O przyszłości branży zdecyduje jej kon-
kurencyjność – mówili uczestnicy debaty: 

„Górnictwo węgla kamiennego w Polsce” 
zorganizowanej w ramach Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego.

Moderator debaty Janusz Steinhoff, były 
wicepremier i minister gospodarki, zazna-
czył, że polskie górnictwo ma za sobą bardzo 
trudny proces restrukturyzacji.

– Od roku  branża nie generuje 
już strat, a ostatnio generuje całkiem przy-
zwoite wyniki – mówił Janusz Steinhoff. – 
O przyszłości górnictwa decydować będą 
inwestycje.

– Polska ze swymi zasobami węgla ka-
miennego jest elementem bezpieczeństwa 

EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY  
W KATOWICACH. Bez węgla Europa będzie tracić 

na konkurencyjności. Polska powinna w racjonalny sposób 
bronić węgla jako surowca energetycznego dla przemysłu, 
energetyki i chemii. Węgiel pozostanie ważnym surowcem 

dla świata w najbliższych kilkudziesięciu latach. Między 
innymi do takich wniosków doszli uczestnicy panelu: 
„Światowe górnictwo węgla kamiennego. Perspektywy 

węgla w Europie”, jaki odbył się w ramach Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego. – W minionej dekadzie zużycie 

węgla na świecie rosło co roku o ok.  procent i oczekiwanie, 
że użytkownicy węgla dobrowolnie z niego zrezygnują w imię 
unijnych założeń klimatycznych, to wielka iluzja, nie fakty – 

podkreślił Maksymilian Klank, wiceprezydent Euracoal.  
Maciej Kaliski, wicedyrektor Departamentu Górnictwa 

Ministerstwa Gospodarki, stwierdził, że gdyby nie wzrost cen 
węgla, to mielibyśmy nierentowne górnictwo. 

klimat i koszty
 Dwie plagi:

Polska powinna w racjonalny sposób bronić węgla jako surowca energetycznego dla przemysłu, energetyki i chemii

Ciekawa liczba 

3,52 
mld ton

tyle węgla wydobyły Chiny w 2011 roku. W ciągu 
najbliższych lat chińskie górnictwo chce prze-
kroczyć 4 mld ton rocznego wydobycia węgla. 
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energetycznego całej Unii – mówił Maciej 
Kaliski, wicedyrektor Departamentu Gór-
nictwa Ministerstwa Gospodarki.

Maciej Kaliski podkreślił, że na forum 
europejskim wielokrotnie zaznaczał, iż Pol-
ska opowiada się za gospodarką niskoemi-
syjną, a nie niskowęglową.

– Niestety, polityka energetyczna Polski 
do  roku nam się w prognozach rozje-
chała – mówił M. Kaliski. – Chodzi o pro-
gnozy co do wydobycia i zużycia w Polsce 
węgla kamiennego oraz gazu ziemnego. 
Tę politykę energetyczną musimy uaktual-
nić. Trzeba doprowadzić do takich zapisów, 

które urealnią naszą energetyczną rzeczy-
wistość. Przewiduję, że w najbliższej przy-
szłości nie ma odwrotu od węgla w Polsce.

Maciej Kaliski wskazał, że nasz energy-
-mix będzie modelem węglowo-gazowo-ją-
drowym, jeżeli energetyka jądrowa zostanie 
wprowadzona w latach ‒.

Przy czym elektrownia atomowa bę-
dzie traktowana jako dywersyfikacja do-
staw i podniesienie poziomu bezpieczeństwa 
energetycznego.

– W górnictwie niezmiernie istotna jest 
kwestia kosztów – zaznaczył M. Kaliski. 
– W latach ‒, gdyby nie wzrost 

cen węgla, to mielibyśmy nierentowne 
górnictwo. Schodzimy z eksploatacją co-
raz to głębiej. Ponadto koszty wynagrodzeń 
w polskim górnictwie są bardzo wysokie.

Jerzy Podsiadło, prezes Węglokoksu, 
wskazał, iż ceny węgla energetycznego usta-
bilizują się, będzie też stały popyt na węgiel 
koksowy.

Od początku tego roku mamy do czy-
nienia ze spadkiem cen węgla kamiennego 
na międzynarodowych rynkach. Tendencja 
spadkowa powinna się jednak niebawem 
zatrzymać, a ceny ustabilizować.

Milan Subotic, dyrektor inwestycyjny, 
doradca zarządu Kulczyk Investments, 
podkreślił, że w sektorze energetycznym 
o wszystkim decyduje ekonomia.

– O wszystkim decydują koszty, więc 
szukamy możliwości jak najtańszych do-
staw węgla – mówił Milan Subotic. – Mamy 
podpisany kontrakt z Lubelskim Węglem 
Bogdanka na dostawy węgla, ale to nie wy-
starczy. Przyszłością Polski pozostaje węgiel. 
Elektrownie zapewne zaczną się rozglądać 
za własnymi kopalniami.

�

klimat i koszty
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Kompania Węglowa wciąż spłaca długi 
po pięciu spółkach węglowych, z których 
powstała nasza firma. Przejęliśmy gigan-
tyczny majątek nieprodukcyjny po tych 
spółkach, a także firmy, które były własnoś-
cią tych spółek. Wiele z tych firm powinno 
być już dawno zlikwidowanych.

Inne powinny zostać połączone, aby 
mogły pełnić funkcje usługowe dla Kom-
panii Węglowej. Jeżeli 
mówimy o racjonaliza-
cji kosztów, to w pierw-
szym etapie realizacji 
tej strategii koncentru-
jemy się przede wszyst-
kim na tym, aby tak 
zwane dobrodziejstwo 
przejętego inwentarza 
przestało obciążać wydobycie. Mówiłam 
już na łamach Nowego Górnika, że chcę 
przerwać błędne koło, które najlepiej obra-
zuje powiedzenie jednego z moich kole-
gów z zarządu KW: „Mądry żyje z głupiego, 
a głupi żyje z roboty”. Niestety, najczęściej 
tym głupim była Kompania Węglowa. Mam 
nadzieję, że wkrótce dla każdego staną się 
widoczne efekty pracy osób zaangażowa-
nych w projekt Zakładu Zagospodarowa-
nia Mienia. Najkrócej mówiąc, zmierzamy 
do tego, aby część nieruchomości przekazać 
gminom, część sprzedać, a część tak zago-
spodarować, aby mieć z nich zyski. To samo 
dotyczy spółek należących do KW.

W czasie Europejskiego Kongresu Go-
spodarczego w Katowicach poinformowa-
łam o planach budowy kopalni na Lubel-
szczyźnie. To także sposób na obniżenie 
kosztów. Będziemy wydobywać dobry węgiel 
spod obszarów niezurbanizowanych, z po-
kładów o znacznie mniejszym zagrożeniu 
niż na Śląsku. Przykład Bogdanki pokazuje, 
że koszty wydobycia węgla w Zagłębiu Lu-
belskim są znacznie mniejsze niż w Zagłębiu 
Górnośląskim. Okazuje się, że będziemy 
mieli także efekt niezamierzony, ale nie-
zwykle korzystny – tamtejsze samorządy 
są bardzo przychylne planom Kompanii 
Węglowej.

Realizując te założenia, będę pamię-
tać o tym, że górnicy powinni być dobrze 
wynagradzani za swoją pracę. Oczywiście, 
trzeba zwiększać efektywność pracy, po-
prawiać jej organizację i zwiększyć wydo-
bycie, należy jednak pamiętać o począt-
kach Kompanii Węglowej. Spółka powstała 
bowiem z pięciu firm, które znajdowały 
się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. 
Teraz jest natomiast firmą, która ma zyski, 
spłaca zadłużenie po dawnych spółkach, 
przyjmuje do pracy tysiące ludzi. Planuje 
także budowę elektrowni, nowej kopal-
ni i wkrótce rozpocznie przygotowania 
do wejścia na giełdę. To najlepszy dowód 
na to, że potrafimy sobie radzić z kosztami. 
Najlepszym sposobem obniżania kosztów 
jest rozwój.

�

J S-Ł,  K W

Rozwój pozwala 
obniżyć koszty
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 XNOWY GÓRNIK: Jakie były warunki 
na dole?

RYSZARD KONIOR: 
Ekstremalne. Jak stwier-
dził Wyższy Urząd 
Górniczy, takiej akcji 
ratowniczej jeszcze 
w historii ratownictwa 
nie było – widoczność 
zerowa, temperatu-
ra bardzo wysoka… 
To mogą zrozumieć jedynie ci, którzy tam 
byli, ci, którzy widzieli to wszystko. Mgła 
na dole była tak gęsta, że nie widziałem 
własnych rąk…

 X Jaka była pierwsza myśl tuż po tym, gdy 
zjechał pan na dół?

– Nie myślałem o sobie tylko o tym, 
żeby po prostu jak najlepiej pomóc innym.

 X Niestety nie wszystkim udało się wte-
dy wydostać na zewnątrz.

– To jest najgorsze. Do tego zawsze się 
wraca myślami i to ciągle boli. Człowiek nie 
myśli o swoim bólu tylko o tych, których nie 
ma, którzy odeszli.

 X Czy po tej akcji myślał pan, żeby zre-
zygnować z pracy ratownika?

– Ani przez sekundę. Jestem do dyspo-
zycji  godziny na dobę.

 X Nie boi się pan?
– Każdy się boi, ale staram się o tym 

nie myśleć. Jestem ratownikiem i robię to, 
co do mnie należy.

Odwaga to nie jest brak strachu, to dzia-
łanie mimo strachu.

 XDlaczego zdecydował się pan na taką 
pracę?

– Nie wiem. To przyszło samo.

 X Czy był taki moment, kiedy pomyślał 
pan, żeby się wycofać?

– Na dole trzeba wykonywać polecenia. 
Nie można ot tak się wycofać. W drużynie 
wszyscy sobie ufają, każdy polega na drugiej 
osobie. Cała uwaga skupiona jest na tych, 
których chcemy uratować. Szczególnie gdy 
z oddali słyszy się krzyki, tego się nie da 
opisać, to przyciąga jak magnes. Gdy dotarli-
śmy do uwięzionych górników i chwycili nas 
za ręce, czułem, jakby pompowali ze mnie 
siły i wiarę, że będzie dobrze.

 X Jaka była rola pana Sebastiana Garusa?
– Wielka. To, co ten człowiek zrobił, 

to się w głowie nie mieści – jaką trudną 
pokonał drogę, jakie musiał przezwyciężyć 
trudności, własny ból i zmęczenie, żeby ura-
tować siebie i innych…

Rozmawiał: JĘDRZEJ SZWEDA

Ryszard Konior – górnik od 24 lat, od 2002 roku 
członek drużyny ratowniczej.  
Uczestniczył w następujących akcjach: 2005 r. 
w KWK Zofiówka, 2008 r. KWK Borynia, 5 maja 
2011 r. brał udział w akcji ratunkowej w KWK 
Krupiński. Odznaczony Brązowym Medalem CSRG 
(2009 r.), Srebrnym Medalem CSRG (2011 r.) oraz 
wyróżnieniem „Dzielny Górnik” przyznanym przez 
Fundację „Bezpieczne Górnictwo” im. prof. Wacława 
Cybulskiego (2012 r.).

J    F „B G” . . W C    
„D G”        

Dzielni górnicy
Uroczystość, która odbyła się 22 maja 
w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego 
w Katowicach, związana była z wypadkiem, 
jaki 5 maja ubiegłego roku miał miejsce 
w KWK Krupiński. Doszło wówczas do po-
żaru, w wyniku którego życie straciło trzech 
górników, a 11 zostało rannych. Szóstce 
górników drogę ucieczki odcięły toksycz-
ne gazy. Dzięki jednemu z nich – Sebastia-
nowi Garusowi – który przez lutociąg sa-
motnie przedostał się do bazy ratowniczej 
i przekazał ratownikom informacje o po-
zostałych, udało się wydostać czwórkę 
z piątki uwięzionych. Szczególną odwagą 

i poświęceniem wykazali się także ratowni-
cy: Ryszard Konior, Marek Kumor, Stanisław 
Wojtas, Wojciech Zuber, Mariusz Pyszny, 
Wojciech Krzekotowski oraz Krzysztof Mro-
ziński. Wszyscy zostali wyróżnieni podczas 
uroczystości.

Prestiżowe wyróżnienia „Dzielny Gór-
nik”, które przyznawane są przez fundację 
od  roku, wiążą się nie tylko z tytuła-
mi i dyplomami, ale również z nagrodami 
pieniężnymi. Są one wręczane górnikom, 
którzy wykazali się niezwykłą odwagą, 
w sytuacjach kryzysowych zachowali zimną 

krew i wzorowo wypełniali swoje obowiązki, 
ale także pracującym w bardzo trudnych 
warunkach czy biorącym udział w akcjach 
powodziowych na powierzchni. Jak dotąd 
zaszczytu otrzymania tego tytułu dostąpiło 
 górników.

Fundacja „Bezpieczne Górnictwo”, która 
w tym roku obchodzi  lat swojej działal-
ności, organizuje również wiele innych ini-
cjatyw. Statuetkami „Srebrnego Skarbnika” 
nagradza instytucje i organizacje, które 
w wyraźny sposób przyczyniają się do bez-
pieczniejszego wydobycia w polskim gór-
nictwie. Co roku fundacja przyznaje także 

stypendia za najlepsze prace dyplomowe 
absolwentom uczelni na kierunkach gór-
niczych. Również dzieci i młodzież z całej 
Polski mogą wziąć udział w licznych or-
ganizowanych przez fundację konkursach 
plastycznych o tematyce górniczej.

Podczas tegorocznej uroczystości wrę-
czenia dyplomów „Dzielny Górnik” głos 
zabrał także prezes fundacji prof. Krzysz-
tof Cybulski. Kończąc swoje wystąpienie, 
powiedział: – Oby w przyszłości wręczenie 
dyplomów „Dzielnego Górnika” dotyczyło 
sytuacji, w których nie giną ludzie.

Oby więc górnictwo było bezpieczne.

Cała uwaga skupiona jest na tych, których chcemy uratować – mówi RYSZARD KONIOR, 
członek drużyny ratowniczej

Odwaga to nie jest brak strachu, 
to działanie mimo strachu

Jastrzębska Spółka Węglowa, Kompania 
Węglowa i Haldex podpisały list intencyjny 
o „budowie i eksploatacji instalacji do od-
zysku węgla i kruszywa z odpadów wy-
dobywczych zdeponowanych na terenie 
Centralnego Składowiska Odpadów Gór-
niczych w Knurowie”. Wspólne przedsię-
wzięcie oprócz efektów ekonomicznych 
pozwoli na rekultywację terenu i jego 
zagospodarowanie.

– Racjonalna gospodarka odpadami jest 
bardzo ważnym zadaniem dla naszej firmy 

– podkreślił Jarosław Zagórowski, prezes 
zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. – 
Rekultywując hałdę w Knurowie, będziemy 
mieć pewność, że na rynek trafi dobry pro-
dukt. Gwarantuje to doświadczenie firmy 
biorącej udział w tym przedsięwzięciu – 
dodał prezes.

W podpisaniu listu intencyjnego uczest-
niczyli także Grzegorz Czornik, zastępca 
prezesa JSW ds. handlu, Marek Uszko, wi-
ceprezes zarządu Kompanii Węglowej, oraz 
Eugeniusz Postolski, wiceprezes zarządu 
spółki Haldex.

Razem odzyskają 
węgiel i kruszywa

Prof. Krzysztof Cybulski (szósty od lewej):  Oby w przyszłości wręczenie dyplomów „Dzielnego Górnika” 
dotyczyło sytuacji, w których nie giną ludzie
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Po czterech latach obecności na rynku 
Infiniti odświeża crossovera FX. Najbar-
dziej widoczna zmiana dotyczy oczywiście 
przedniej części samochodu. Zastosowano 
bowiem nową atrapę chłodnicy o wciętych 
bokach, która nieco lepiej pasuje do nie-
typowych reflektorów tego samochodu. 
Przy okazji zmieniono także zderzak, któ-
ry zyskał światła przeciwmgielne umiesz-
czone w chromowanych, „łezkowatych” 
obwódkach. Wprowadzono nowe wzo-
ry dwudziestocalowych alufelg i kolory 
lakierów. Widoczny na zdjęciu niebieski 
Iridium Blue to kolor zarezerwowany tyl-
ko dla linii FX.

Zmiany we wnętrzu samochodu są jesz-
cze bardziej kosmetyczne. W zasadzie 

polegają na poprawieniu czytelności tabli-
cy rozdzielczej i komputera pokładowego. 
Tablica zyskała białe wskazówki zamiast 
stosowanych poprzednio czerwonych. Biały 
jest również nowym kolorem podświetlenia 
ekranu komputera pokładowego.

Gama silników to wciąż trzy jednostki 
– benzynowe V i V oraz turbodiesel V. 
Trzylitrowy diesel jest niekwestionowanym 
królem gamy – zaledwie co dziesiąte auto 
jest napędzane którymś z silników benzy-
nowych. Turbodiesel jest natomiast najsłab-
szym i najmniej dynamicznym samochodem 
całej gamy, przejechałem nim jednak kilka-
set kilometrów i rzadko czułem niedosyt 
mocy, a sądzę, że to głównie kwestia braku 
przyzwyczajenia do bezwładności ciężkiego 
pojazdu. Bardziej narzekałbym na miękkie 

zawieszenie wersji GT. Sądzę, że posta-
wiłbym na wersję Sport, która dysponuje 
amortyzatorami z systemem ciągłej kontroli 
tłumienia CDC i układem aktywnego stero-
wania tylnych kół skrętnych RAS.

Infiniti FX debiutowało na europejskim 
rynku w  roku i szybko wskoczyło 
na pozycję najlepiej sprzedającego się na na-
szym kontynencie modelu japońskiej marki. 
Niepokorny wygląd auta nie każdemu będzie 
się podobał. Wybierają go nieco młodsi na-
bywcy, niż wskazywałaby to średnia w klasie 
luksusowych SUV-ów.

W Europie najpopularniejsze są naj-
bogatsze wersje wyposażenia. Gama  
obejmuje  poziomy – GT, Sport oraz GT 
Premium i Sport Premium. Standardem 
wszystkich wersji są skórzana tapicerka 
i listwy z klonowego drewna. Wśród cha-
rakterystycznych dla Infiniti elementów 
wyposażenia oferowanych standardowo 
w wersjach Premium jest system kamer 
Around View Monitor, które pokazują 
otoczenie samochodu tak, jakby kamera 
obserwowała samochód z lotu ptaka. Zna-
komicie ułatwia to manewrowanie na cias-
nych parkingach.

Niestety, jakkolwiek by nie manewro-
wać pieniędzmi, portfel trzeba mieć bardzo 
gruby. Ceny tych aut zaczynają się bowiem 
od   złotych.

TRZECI BLIŹNIAK

Chevrolet pokazał małego SUV-a o na-
zwie Trax. Debiut samochodu został zapla-
nowany w trakcie salonu samochodowego 
w Paryżu. Nazwa nawiązuje do jednego 
z prototypów z  roku, ale bryła wska-
zuje na pokrewieństwo z Oplem Mokką, 
znanym także jako Buick Encore. Ten mały 
SUV segmentu B został przedstawiony pod-
czas ostatniego salonu samochodowego 
w Genewie. Na razie nie ma jeszcze wielu 
informacji o małym Chevrolecie, sięgnijmy 
więc po nieco danych Opla. Mokka ma dłu-
gość , m, możliwy napęd na  koła i gamę 
trzech silników – benzynowy , o mocy 
 KM, benzynowy turbo, który przy po-
jemności , l osiąga moc  KM, oraz 
stutrzydziestokonnego turbodiesla , CDTI. 
Można przypuszczać, że w przypadku Traxa 
będzie podobnie.

Mały SUV Chevroleta ma trafić do sprze-
daży w przyszłym roku. Wcześniej pojawią się 
Malibu i Cruze w wersjach kombi.

ADAM JUNIOR

Podczas gdy Chevrolet zapowiada ma-
łego SUV-a, Opel pracuje nad nowym miej-
skim maluchem. Zapowiadany na przyszły 
rok maluch nie ma być jednak następcą Agi-
li, ale konkurentem maluchów premium, 
takich jak Fiat  czy Mini. Lifestylowy 
maluch będzie się prawdopodobnie nazywał 
Adam, ale na razie jest oficjalnie przedsta-
wiany jako Junior. Ma mieć długość , m, 
trzydrzwiowe nadwozie i oszczędne, ale 
wcale nie słabe silniki benzynowe. Będzie 
oferował wiele możliwości indywidualizacji 
(począwszy od gamy  kolorów nadwozia), 
designerskie wnętrze i wiele opcji wypo-
sażenia, które będą obejmowały m. in. sy-
stem Opel Eye rozpoznający znaki drogowe. 
Na razie nie wiadomo jednak, jak ma wyglą-
dać – Opel pobudza tylko apetyt zdjęciami 
zakamuflowanej wersji testowej. 

PIOTR MYSZOR, TYGODNIK MOTOJARMARK

I 

Poprawianie dobrego

Trax ma mieć długość 3,7 m, trzydrzwiowe nadwozie i oszczędne, ale wcale nie słabe silniki
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Debiut samochodu został zaplanowany w trakcie salonu samochodowego w Paryżu

Gama silników to wciąż trzy jednostki – benzynowe V6 i V8 oraz turbodiesel V6
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Futbolowy czerwiec
Od wielu, wielu dni codziennie na telewizyjnym ekranie możemy oglądać migawki z przygo-

towań polskich piłkarzy do EURO . Najpierw nasza futbolowa kadra przebywała na zgrupo-
waniu integracyjno-wypoczynkowym w Turcji (z żonami i narzeczonymi). Następnie przeniosła 
się do małej austriackiej miejscowości Lienz niedaleko Klagenfurtu – już bez żon i narzeczonych. 
W tym miejscu rodzi się pytanie – dlaczego wybrano akurat austriacką mieścinę, w której pobyt 
kosztuje naprawdę dużo? Czyżby u nas w kraju nie było ośrodka, gdzie można by się przygotowywać 
do mistrzowskiego turnieju? Wyjazd był jednak wynikiem decyzji trenera Franciszka Smudy. Jak 
można przypuszczać, trener chciał uchronić zawodników od wścibskich kibiców i innych osób, 
które z pewnością kręciłyby się w pobliżu ośrodka.

Jest zrozumiałe, że informacje napływające z austriackiego zgrupowania interesują kibiców 
piłki nożnej, którzy chcą po prostu wiedzieć, w jakiej formie i dyspozycji są nasi reprezentanci. 
Trener i jego współpracownicy zapewniają, że plan przygotowań jest sumiennie realizowany, 
a zawodnicy rzetelnie wykonują serwowane im na treningach ćwiczenia. Sprawdzianem efek-
tów tychże treningów był mecz z drużyną Łotwy. Jak wiemy, nie zagrała w nim trójka z Borussii 
Dortmund, a także Ludovik Obraniak. Trener wystawił do gry prawie wszystkich pozostałych 
zawodników. Z zawodników, którzy wystąpili w tym spotkaniu, dobrze zaprezentowali się 
bramkarz Łukasz Fabiański z Arsenalu Londyn, urodzony w Sosnowcu, a grający w niemieckim 
Mainzu Eugen Polański oraz Kamil Grosicki występujący w tureckim Sivassporze. O pozostałych 
nic pozytywnego powiedzieć nie można. A należy pamiętać, że większość z nich znajdzie się 
przecież w -osobowej ekipie, która będzie reprezentować nasz kraj podczas EURO . Ich 
poczynania na boisku w trakcie meczu z Łotwą nie mogą jednak napawać optymizmem. Środek 
obrony dziurawy (Marcin Wasilewski i Tomasz Jodłowiec). Lewy obrońca Sebastian Boenisch 
nadal bez formy po długotrwałym leczeniu kontuzji. Kolejny raz blado wypadł w ataku Paweł 
Brożek, który nie mieści się w podstawowym składzie tureckiej drużyny Trabzonspor. Pozostali 
zawodnicy niczym się nie wyróżniali. W efekcie mecz był nudnym widowiskiem stojącym na na-
prawdę słabym poziomie. Moim zdaniem nie wniósł nic pozytywnego, jeśli chodzi o przygotowania 
do mistrzowskiego turnieju.

Polską drużynę czekają jeszcze mecze kontrolne ze Słowacją w Klagenfurcie (.), którego 
wynik Czytelnicy będą już znali, kiedy ukaże się ten numer Nowego Górnika, oraz z drużyną 
Andory na stadionie Legii Warszawa (.).

W meczu ze Słowacją drużyna Polski ma wystąpić, jak powiedział Franciszek Smuda, w opty-
malnym składzie. Inaczej mówiąc – zobaczymy zawodników, którzy mają pewne miejsce w pod-
stawowym składzie reprezentacji na EURO . Po meczu ze Słowacją Franciszek Smuda ogłosi 
oficjalnie ostateczny skład ekipy. Innymi słowy – skreśli trzech zawodników, którzy trenowali 
w Austrii. Nie należy spodziewać się jakichś rewelacji, Franciszek Smuda znacznie wcześniej 
podjął bowiem decyzję o składzie ekipy.

Rzecz jednak w tym, że nadal ma problem z doborem środkowych obrońców. Damien 
Perquis w dalszym ciągu leczy kontuzję ręki (złamanie) i trenuje z opatrunkiem na łokciu. 
Jeżeli nie zagra w meczu ze Słowacją, to może wypaść z ekipy na EURO. Na kogo więc postawi 
Franciszek Smuda? Linia pomocy praktycznie jest ustawiona (Jakub Błaszczykowski, Ludovik 
Obraniak, Adrian Mierzejewski, Eugen Polański oraz Maciej Rybus, Dariusz Dudka, Kamil 
Grosicki). Nie będę się rozwodził nad naszą ofensywą, ponieważ na dobrą sprawę mamy tylko 
jednego napastnika z prawdziwego zdarzenia – Roberta Lewandowskiego. Czy z jednym na-
pastnikiem można liczyć na zwycięstwa? Moim zdaniem raczej nie. Franciszek Smuda przez 
dwa lata nie potrafił wyselekcjonować zawodnika, który mógłby zagrać w ataku z Robertem 
Lewandowskim. Obiecującego Arkadiusza Piecha z Ruchu Chorzów nawet nie próbował 
sprawdzać w reprezentacji, choć wiele osób doradzało mu, by tak uczynił. Dla świętego spokoju 
umieścił go na liście rezerwowych zawodników. No cóż – każdy trener ma swoje upodobania 
przy kompletowaniu drużyny.

Do rozpoczęcia mistrzowskiego turnieju pozostało już niewiele czasu. Polskie stadiony 
są podobno dobrze przygotowane do przyjęcia rywalizujących drużyn i kibiców. Przedstawiciele 
miast, w których rozgrywane będą mecze, zapewniają, że wszystko jest już zapięte na ostatni 
guzik – mam na myśli przede wszystkim bezpieczeństwo kibiców, a także mieszkających w tych 
miastach ludzi. Oby tak było w istocie.

Coraz głośniej sympatycy futbolu zaczynają mówić o szansach polskiej reprezentacji. Rozważa 
się różne scenariusze i prognozy. Niedawno w telewizji wypowiadał się nasz były reprezentacyjny 
bramkarz Jerzy Dudek. Według niego Polska zremisuje bezbramkowo pierwsze dwa mecze, a trzeci 
wygra i ostatecznie wyjdzie z grupy. To optymistyczna prognoza, którą z zadowoleniem przyjmą 
nasi kibice. Przypomnijmy, że pierwszy mecz (otwarcie EURO ) Polacy grają z Grecją, a drugi 
z Rosją. Oba spotkania odbędą się w Warszawie. W trzecim meczu Polacy zmierzą się z Czechami 
we Wrocławiu. Nad prognozą Jerzego Dudka należy się trochę zastanowić, a to dlatego, że spośród 
wszystkich drużyn grających w naszej grupie najniżej ocenia możliwości Czechów. Może ma rację, 
może nie. Tego typu turniej rządzi się z pewnością swoimi prawami, stąd mogą się pojawić różne 
niespodziewane rezultaty. Zostawmy więc prognozy. Pierwsze mecze je zweryfikują.

Dla reprezentacji Polski kluczowy będzie pierwszy mecz z Grecją. Ewentualne zwycięstwo 
na pewno dodałoby otuchy naszym zawodnikom i stworzyło realne szanse na wyjście z grupy. 
Inny rezultat poważnie zakłóci szanse wyjścia z grupy polskiej reprezentacji. Pamiętajmy przy 
tym, że Grecy nie są futbolowymi kelnerami, podobnie zresztą jak Rosjanie i Czesi. Dlatego 
powtarzanie, że Polacy grają w najsłabszej grupie, może się okazać nieprawdziwe. Powinniśmy 
więc być cierpliwi i poczekać do pierwszych rozstrzygnięć na boiskach.

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w Polsce i na Ukrainie tuż, tuż. Cieszy fakt, że zachodni 
politycy poszli ostatecznie po rozum do głowy i rezygnują z bojkotu ukraińskiej części EURO. 
Kanclerz Niemiec Angela Merkel miała powiedzieć, że bojkot mistrzostw jest nieporozumieniem. 
Mówił o tym także premier Donald Tusk po powrocie ze szczytu Unii Europejskiej. Zachodni 
politycy prawdopodobnie odrzucili emocje związane z byłą premier Ukrainy Julią Tymoszenko. 
Okazuje się, że była premier w swojej działalności nie była tak bardzo kryształowa i ma w swoim 
„dorobku” kilka niewyjaśnionych spraw finansowych – ale to już problem ukraińskich władz.

Czeka nas futbolowy czerwiec. Oby był pomyślny dla polskiej reprezentacji.
HENRYK MARZEC

Tomek rzucił papierosa na ziemię i zgasił mocnym potarciem buta. Stał nieru-
chomo jeszcze przez chwilę, po czym zdecydowanym kopniakiem uderzył w spory 
kamień. Przykucnął i rzewnie się rozpłakał. Sam nie mógł uwierzyć w to, jak potoczyło 
się jego życie w ciągu ostatnich miesięcy. Miał dopiero  lat, a bał się, że niebawem 
może się ono dla niego zupełnie zakończyć.

Jeszcze niedawno prowadził całkiem przeciętne życie. Popołudniowa piłka z kum-
plami, jakieś piwko, marna praca w dużym sklepie meblowym szwedzkiej firmy mimo 
ukończenia studiów z wyróżnieniem, od czasu do czasu imprezka, rzadziej jakieś kino 
czy książka, brak związków dłuższych niż  miesiące, niezbyt wiele zobowiązań. Jednak 
ostatniej zimy zmarł jego ojciec. Było bardzo zimno, nawet do końca nie wyjaśniono, 
co zaszło tamtej nocy – po prostu nad ranem znaleziono go zamarzniętego na kość. 
To był pierwszy kubeł zimnej wody, który wylądował na głowie Tomka. Wszystko, 
co zdarzyło się później, było dla niego niemal takie, jakby oglądał to przez szybę – nie 
za bardzo potrafił się odnaleźć w nowej sytuacji. Co prawda, od lat nie rozmawiał 
z ojcem, który nigdy nie pogodził się z faktem, że pierworodny syn nie poszedł w jego 
ślady, lecz wybrał studia humanistyczne. Finansowo sytuacja rodziny także nieznacznie 
się zmieniła – od lat to przede wszystkim mama Tomka utrzymywała dom.

Jednak Tomek poczuł się o wiele bardziej odpowiedzialny za swoją rodzinę, choć 
sam nie do końca wiedział, co powinien z tym zrobić. Zrezygnował więc z weeken-
dowych imprezek z kumplami, odłożył trochę grosza, bo do tej pory marną pensyjkę 
w całości przejadał i przepijał. Kolejny kubeł zimnej wody również spadł na niego 
znienacka. Była to wieść o chorobie nowotworowej jego młodszego brata Krystiana. 
Chłopczyk miał dopiero  lat, niedawno zaczął szkołę. Z racji dużej różnicy wieku 
dotychczasowe kontakty obu braci ograniczały się głównie do łomotu, jaki Tomek 
spuszczał Krystianowi od czasu do czasu. Mimo to wiadomość o chorobie Krystia-
na załamała go – zupełnie nie wiedział, co powinien z tym zrobić, zastosował więc 
ekstremalną metodę ojca i upił się do nieprzytomności. To także dobiło jego matkę, 
która po śmierci ojca robiła się coraz słabsza i nikła w oczach. To właśnie wtedy 
Tomek stracił dobry kontakt z matką, która dotychczas traktowała go jako swojego 
małego syneczka – czuł po prostu, że choć nigdy tego nie powiedziała wprost, jest 
nim zawiedziona i rozczarowana.

Krystian wylądował w szpitalu – najlepszym w województwie i wychwalanym 
w całym kraju. Choć Tomek dalej nie nauczył się okazywać bratu ciepłych uczuć, bywał 
u niego codziennie. Często przychodził po prostu, żeby sobie pomilczeć, odburkiwał 
coś, przynosił gazety sportowe i komiksy. Nie za bardzo wiedział, co mógłby zrobić 
więcej, a szpitalne zapachy i odgłosy go paraliżowały. Tuż przed urodzinami Krystiana 
wpadł jednak na świetny pomysł. Niebawem w mieście miał się odbyć mecz drużyny, 
której jego brat był zagorzałym kibicem. W związku z tym postanowił za wszelką 
cenę go nań zabrać, by pierwszy raz w życiu sam zobaczył na żywo rozgrywki. Kilka 
dni przed tym wydarzeniem stan chłopca jednak mocno się pogorszył i okazało się, 
że nie będzie mógł wyjść ze szpitala.

Wtedy Tomek postanowił za wszelką cenę przyprowadzić do szpitala najwięk-
szego idola brata – gwiazdę drużyny. Wiedział, że facet jest w mieście i z pomocą 
kumpli namierzył hotel, w którym się zatrzymał. Po kilku dniach udało mu się z nim 
porozmawiać. Był przekonany, że historia chorego chłopca, w dodatku półsieroty, 
na pewno wzruszy faceta, który publicznie zwykł opowiadać o pomaganiu chorym 
i ubogim. Już na początku mocno się jednak zdziwił – mimo że od kilku tygodni 
cała plotkarska prasa była bombardowana wieściami o zaręczynach piłkarza, Tomek 
spotkał go w hotelowym barze, kiedy na kolanach siedziała mu młoda, skąpo ubrana, 
za to bardzo mocno opalona dziewczyna.

Tomkowi udało się z nim przez chwilę pogadać i łamiącym się głosem namówić 
go, żeby pojawił się u jego brata w szpitalu. Mieli zdzwonić się następnego dnia, jednak 
przez kolejne dni piłkarz milczał, a jego numer wydawał się nieprawidłowy. Trochę 
czasu zajęło Tomkowi ponowne złapanie go. Facet był lekko wstawiony, a z wizerunku 
miłego sportowca, jaki kreowano w mediach, nic nie pozostało. Tym razem jednak 
Tomkowi ponownie udało się wymusić na nim przyrzeczenie, że następnego dnia 
pojedzie z nim do szpitala. Było to tym ważniejsze, że spotkanie z gwiazdorem miało 
być urodzinowym prezentem niespodzianką dla Krystiana.

Tamtego dnia Tomek czekał na piłkarza w umówionym miejscu pod hotelem. 
Potem przez godzinę go szukał, ale okazało się, że mężczyzna się wymeldował. Zre-
zygnowany chłopak pojechał do szpitala sam. Wtedy też okazało się, że stan Krystiana 
znacznie się pogorszył. Kolejna noc była bardzo ciężka – chłopiec miał problemy 
z oddychaniem. Tomek chodził po korytarzu jak rozjuszony tygrys. O piątej nad 
ranem wsiadł do swojego rozklekotanego samochodu i objechał kilka klubów, w któ-
rych – wedle jego wiedzy – mieli zwyczaj imprezować zawodnicy. W jednym z nich 
odnalazł poszukiwanego piłkarza, wyciągnął przed knajpę i mocno pobił. Na tyle 
mocno, że sam nie wiedział, czy facet żyje. Po chwili, gdy przed knajpą pojawiło się 
kilku gapiów, uciekł. Sam jednak wezwał karetkę.

Właśnie w tym miejscu zaczęła się ta historia. Tomek wbrew temu, co przez 
chwilę myślał, nie zabił piłkarza. Właściwie to tylko mocno obił mu twarz. Choć facet 
nie pojawił się u chorego chłopca, nie wniósł także sprawy o pobicie. Następnego 
dnia jego pełnomocnik wypowiadał się, że piłkarz został napadnięty przez grupę 
agresywnych kibiców.

Niebawem stan Krystiana poprawił się – chemioterapia przyniosła oczekiwany 
rezultat. Chłopiec wyszedł ze szpitala, a po kilku miesiącach zaczął wbrew zakazom 
mamy grać w piłkę. Po pewnym czasie doszedł jednak do wniosku, że dużo fajniejsze 
jest żeglarstwo. Stracił, co prawda, największego idola, ale zyskał przyjaciela we włas-
nym bracie. �
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POLSKICH ODKRYĆ 
W EGIPCIE

Wspomniany w tytule jubileusz Poczta 
Polska upamiętnia serią czterech wydru-
kowanych w arkusikach znaczków o no-
minałach ,, ,, , i , zł. Zostały 
one zaprojektowane przez Marzannę Dą-
browską i prezentują eksponaty ze zbio-
rów Muzeum Narodowego w Warszawie 
– dwa fajansowe posążki z XVII–IV wieku 
p.n.e. i figurkę amulet z IV–I wieku p.n.e. 
Na czwartym znaczku widnieje natomiast 
postać hrabiego Michała Tyszkiewicza 
(–). Przed  laty (–) od-
był on swoją pierwszą podróż do Egiptu 

i dzięki specjalnemu pozwoleniu od wice-
króla Saida Paszy prowadził wykopaliska 
w kilku miejscowościach – w Karnaku, 
na zachodnim brzegu Nilu k. Luksoru, 
w Esna, Wadi es-Sebua i w Sakkarze. Za-
równo własne znaleziska, jak i kupowane 
zbiory częściowo ofiarował, a częściowo 
sprzedał paryskiemu Luwrowi oraz innym 
muzeom europejskim, część zaś przekazał 
do rodzinnych rezydencji w Wilnie. Nie-
wiele z nich dotarło natomiast do warszaw-
skiego muzeum.

Archeologicznej emisji towarzyszy 
oryginalna koperta PDC, którą ilustru-
je fragment „Księgi Umarłych” (papirus 
z XIV wieku p.n.e.) ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Warszawie. Znaczki zostały 

ostemplowane okolicznościowym datowni-
kiem UP Warszawa .

Z racji jubileuszu warto przypomnieć 
znaczący wkład, jaki w prace poszuki-
wawcze, wykopaliskowe, konserwatorskie 
i restauracyjne mieli polscy archeolodzy 
na przestrzeni ostatnich  lat. Dość przy-
wołać prof. Kazimierza Michałowskiego, 
którego imię nosi Polska Stacja Archeologii 
Śródziemnomorskiej w Kairze. Najwięk-
szym „pomnikiem” polskich archeologów 
i konserwatorów zabytków jest natomiast 
odrestaurowana świątynia królowej Het-
szepsut usytuowana w pustynnej dolinie 
Deir el-Bahari nieopodal Luksoru. Co więcej 
– jedynie niewielkie górskie pasmo dzieli 
ją od słynnej Doliny Królów. Z.B.

R O Z M A I T O Ś C I

Nowości filatelistyczne

K 

To i owo
ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W WY-
SOKOŚCI , ZŁ BĘDZIE WYPŁACANY 
OD  CZERWCA. Osoby bez pracy, które 
pracowały przez co najmniej pięć lat, przez 
pierwsze trzy miesiące bezrobocia otrzy-
mają , zł, a po upływie tego okresu 
– , zł. Wysokość zasiłku dla bezrobot-
nych uzależniona jest od stażu pracy. Oso-
bie bez zajęcia, której okres uprawniający 
do świadczenia wynosi mniej niż pięć lat, 
przysługuje zasiłek w wysokości  proc. 
kwoty podstawowego. Osoby pracujące 
co najmniej  lat mogą liczyć na  proc. 
Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysłu-
guje każdej osobie pozostającej bez pracy, 
jeżeli ma ona udokumentowane co najmniej 
 dni zatrudnienia w ciągu  miesięcy 
przed dniem rejestracji.

PRZYWIĄZUJEMY DUŻĄ WAGĘ DO ZDROWE-
GO ODŻYWIANIA – TO DEKLARACJA WIĘK-
SZOŚCI MIESZKAŃCÓW DUŻYCH MIAST. 
Jesteśmy skłonni płacić około – proc. 
więcej za produkty bez sztucznych dodat-
ków – wynika z najnowszego badania prze-
prowadzonego przez Pracownię Badań Spo-
łecznych i Marketingowych Soma. Analiza 
pokazuje, że , proc. Polaków ma wysoką 
świadomość konsumencką i bardzo dużą 
wagę przywiązuje do obecności sztucznych 
dodatków w kupowanych produktach, któ-
rych stara się unikać. , proc. badanych 
stwierdziło natomiast, że nie przywiązuje 
wagi do tego, jakie składniki zawiera kupo-
wany produkt spożywczy.

AMERYKAŃSCY BADACZE UDOSTĘPNILI 
NAJWIĘKSZĄ BAZĘ DANYCH GENETYCZNYCH 
NA TEMAT NOWOTWORÓW. Sekwencje DNA 
setek pacjentów chorych na raka opraco-
wali naukowcy z Dziecięcego Szpitala Kli-
nicznego św. Judy Tadeusza w Memphis 
w stanie Tennessee. Przekazane informacje 
pozwolą na poznanie mutacji genetycznych, 
które odpowiadają za najgroźniejsze no-
wotwory wieku dziecięcego, natomiast ich 
analizy pozwoliły już wskazać przyczyny 
kilku najbardziej zabójczych nowotworów 
dziecięcych: siatkówczaka, niektórych gu-
zów pnia mózgu, nerwiaka płodowego czy 
nowotworów krwi. Uzyskane dane pozwoliły 
opracować nowe strategie diagnozowania 
i leczenia nowotworów wysokiego ryzyka. 
Rozpoczęty na początku  roku projekt 
stanowi największy na świecie program 
badań genetycznych dotyczących chorób 
nowotworowych u dzieci. Program, którego 
czas trwania przewiduje się na trzy lata, 
będzie w sumie kosztował  mln dolarów, 
z czego znakomitą większość pokrywa bu-
dżet szpitala w Memphis.  mln dolarów, 
jakimi szpital dysponuje na te badania, po-
chodzi od firmy jubilerskiej Kay Jewelers.

P I S M O  S P O Ł E C Z N O - Z A W O D O W E  Ś R O -
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Krzyżówka panoramiczna nr 11

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „PIAST”. Nagrodę wylosowała: ALFREDA ZARZYKA Z JASTRZĘBIA-ZDROJU.
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