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Wierzę, że strona społeczna
zacznie myśleć
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z Silesii.
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Musimy
znaleźć dla
siebie miejsce
w planach
chińskich
Zdobywajcie wiedzę
o Chinach. Stawiajcie
na nowoczesność. Działajcie
niekonwencjonalnie – mówi
dyrektor Andrzej Kaczmarek,
szef grupy China Practice
KPMG w Polsce
 

Przez hałdy
w świat
O tym jak można znaleźć
Papuę-Nową Gwineę
za kolejną hałdą, opowiada
Mieczysław Bieniek,
emerytowany górnik
i obieżyświat
 

Zmiany
w przepisach
ruchu drogowego

Informacje motoryzacyjne
 

Duże i małe
zasoby węgla
brunatnego
Nie stać nas na to, aby
wydobywać najtańsze paliwo
dla energetyki
 

Kontrola to bezduszne sprawdzanie, jak są przestrzegane przepisy. Audyt polega na tym,
że porównuje się bezduszny świat przepisów z rzeczywistością i szuka się rozwiązań,
dzięki którym przepisy i życie będą ze sobą w zgodzie.
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Społeczeństwa nie przegłosujecie
Dlaczego jest tak źle, skoro wszyscy politycy koalicji
rządzącej mówią, że jest dobrze, a będzie jeszcze
lepiej? Dlaczego największa partia opozycyjna
w poufnym castingu wybrała i mianowała zacnego
profesora na premiera (poza wszelkimi procedurami parlamentarnymi) i ten profesor zamiast walczyć
o fotel premiera, urządza konferencje prasowe
na wzór urzędującego premiera? Dlaczego poziom
polityki osiąga poziom charakterystyczny dla stanu
schizofrenicznego? To już choroba czy wciąż tylko
drobne odstępstwo od normy?

O

bawiam się, że nasze życie publiczne toczy
poważna choroba. Politykom obywatele nie
są potrzebni – politykę uprawia się dla słupków sondażowych, dla specjalistów od badań opinii publicznej i rzeszy komentatorów politycznych.
Do tych gorzkich refleksji doszedłem po przeczytaniu relacji z konferencji „Odeprzeć kryzys! Dogonić
czas” zorganizowanej przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. Konferencja odbyła się  października  r.
Niestety, uczestnicy, zaproszeni goście i przebieg
debaty w żadnym stopniu nie spełniały oczekiwań
ludzi, którzy żyją z pensji. Tematy związane z prawami pracowniczymi i polityką społeczną stanowiły
margines dyskusji.
Jeżeli w relacjach nie ma istotnych przekłamań,
to okazuje się, że lewicowa partia opozycyjna zorganizowała debatę po to, aby wysłuchać, jak pod
rządami liberałów wszystko rozkwita. Co prawda,
Leszek Miller zapewnił, że dla SLD priorytetami będą
szybszy rozwój, sprawiedliwy podział dóbr i więcej
Europy. Później jednak bardzo niewiele mówiło się
o sprawiedliwym podziale, a problematyka praw
pracowniczych, tak bliska związkom zawodowym,
w ogóle nie została poruszona. Najważniejszą osobą
biorącą udział w panelu okazał się minister finansów
Jacek Rostowski. Rostowski chwalił polską gospodarkę
i przekonywał, że na tle reszty Europy sytuacja naszego
kraju jest stosunkowo dobra. W jego opinii w latach
– Polska powinna wrócić na drogę szybkiego rozwoju. Jeszcze bardziej po bandzie pojechał
prof. Witold Orłowski, który ostatnie lata rozwoju

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Jak się
ma większość,
to można
wszystko
przegłosować.
Nie można tylko
przegłosować
społeczeństwa

gospodarczego w Polsce określił mianem „cudu nad
Wisłą”. I tu jest dobry moment, żeby wrócić do wątku
choroby toczącej życie publiczne. Jeżeli opozycyjna
partia lewicowa organizuje debatę, w czasie której
sprawy pracowników stanowią jedynie boczny wątek,
to nie jest to objaw zdrowia politycznego. Przykro
mi to pisać o partii lewicowej, ale takie są fakty. Koledzy z SLD nie byli nawet łaskawi zaprosić kogokolwiek
z jakiejkolwiek centrali związkowej. Czyżby związki
nie pasowały do lewicowego salonu?
Pomijanie spraw pracowniczych w polityce stało
się powszechne. W ostatnim wystąpieniu sejmowym
premiera, ochrzczonym głupio jako kolejne expose,
pracownicy w zasadzie nie istnieli. Nie istniała także
służba zdrowia. To nie jest przypadek. Po prostu
rządzący nie są zainteresowani tymi problemami.
Dlatego czarno widzę wszystkie zapowiedzi Donalda
Tuska. Ciężko będzie walczyć z kryzysem bez dialogu
społecznego. W historii państw nieraz tak bywało,
że nawet najwspanialsze pomysły kończyły się klapą, bo społeczeństwo nie chciało współpracować
z politykami, którzy zwykłym ludziom pokazywali
wyłącznie plecy. Dlatego szum wokół tak zwanego
drugiego expose nie ma uzasadnienia tak długo,
jak długo nie ma poparcia społecznego. Bo co tak
naprawdę się stało? Otóż w piątek  października
w tzw. drugim expose (co za idiotyczne określenie!)
premier zapowiedział m.in. przedłużenie urlopu
macierzyńskiego do roku, pieniądze na przedszkola,
„nie” dla „uzusowienia” tzw. umów śmieciowych,
inwestycje w bezpieczeństwo, program budowy
autostrad, powołanie instytucji, do których zostaną przekazane akcje będące w posiadaniu Skarbu
Państwa po to, aby te instytucje wspierały inwestycje.
Na koniec swojego wystąpienia Donald Tusk zwrócił
się do Sejmu z prośbą o udzielenie rządowi wotum
zaufania. Większość posłów odpowiedziała pozytywnie, chociaż poza kilkoma osobami nikt w Sejmie
nie wiedział, o co chodzi w planach przedstawionych
przez premiera. Kiedy się ma większość, to można
wszystko przegłosować. Nie można tylko przegłosować społeczeństwa.


K  

Speckomisją w Glińskiego
Za dwa tygodnie prof. Piotr Gliński chce rozpocząć
polityczne rozmowy, w których będzie szukał poparcia dla formowanego przez siebie technicznego
rządu – doniosły stacje telewizyjne.

Ż

aden z dziennikarzy nie poinformował, że zacny pan profesor nie jest żadnym kandydatem
na premiera, nikt nie powierzył mu misji tworzenia rządu i że w Polsce działa konstytucyjnie sformowany rząd z premierem Donaldem Tuskiem na czele.
Można nie lubić premiera, można nie lubić ministrów
konstytucyjnych, jednak nie wolno wygadywać bzdur
o misji tworzenia rządu z profesorem Glińskim na czele.
Tak długo to będzie bzdura, jak długo działania polityków lansujących „premiera” Glińskiego będą się odbywać w różnych pomieszczeniach i różnych gmachach.
Jedynym miejscem, w którym można byłoby próbować
uczynić z profesora kandydata na premiera, jest Sejm
RP. W tym gmachu musi się odbyć kilka procedur,
dzięki którym pan profesor mógłby korzystać z przywileju bycia kandydatem na premiera. Jeżeli jednak
politycy PiS uważają profesora za kandydata na premiera, mówią o tym poważnie i poważnie traktują jego
„misję tworzenia rządu”, to znaczy, że z premedytacją
łamią konstytucję. Dlatego też należy powołać specjalną

HENRYK
SIEDLACZEK
poseł RP

Upieram się, aby
wyjaśnianie afery
z tworzeniem
nielegalnego
rządu zacząć
od speckomisji
sejmowej

komisję, która dokładnie wyjaśni, kto jest zamieszany w zamach stanu, kto wystąpił przeciw konstytucji
i kto stoi za tworzeniem ośrodka władzy wykonawczej
z pominięciem parlamentem RP. Możliwe, że z biegiem
czasu komisja sejmowa musiałaby się przekształcić
w komisję lekarską, ale ja upieram się, aby wyjaśnianie
afery z tworzeniem nielegalnego rządu zacząć od speckomisji sejmowej.
Dziwi mnie, że żadna ze służb specjalnych nie
zainteresowała się tym jawnym łamaniem konstytucji. Zdumiewa mnie, że profesor Gliński staje sobie w miejscach, z których na pytania dziennikarzy
często odpowiada premier (nie Gliński), pozwala się
na to w gmachu Sejmu i przez to powstaje obraz państwa kabaretowego. Jak poinformowała jedna z gazet,
pan profesor był przewożony samochodem będącym
w dyspozycji Kancelarii Sejmu. Czy to oznacza, że każda organizacja polityczna może sobie wybrać kogoś
na kandydata na premiera i ten ktoś będzie traktowany
jak osoba, której powierzono misję utworzenia rządu?
Czy to znaczy, że taka osoba będzie korzystać z sejmowego samochodu? Wychodzi na to, że tak. To kolejne
fakty przemawiające za tym, że bez speckomisji sejmowej z perspektywą przekształcenia jej w komisję
lekarską się nie obejdzie.


K Z D
przewodniczący ZZG JSW SA Borynia

Jedziemy w tym
samym autobusie

W

ierzę w kompromis. Robię, co mogę, aby był
kompromis. Niestety, w historii JSW SA jest tak,
że jeśli czegoś nie wytargamy, to nie dostaniemy. Piszę
ten felieton na cztery dni przed rozmowami, które
albo dadzą porozumienie, albo zaraz po nich będzie
najprawdopodobniej strajk jednodniowy. Zapewniam,
że nie chcę strajku, bo to taka mała bomba atomowa.
Ale kto używa atomu? Atomu używa ten, kto jest
przyparty do ściany. My jesteśmy przyparci do ściany.

O

d wczesnej wiosny nie ma porozumienia
w sprawie płac. Od tego samego czasu nie
ma ustępstw w sprawie niekorzystnych umów dla nowo
zatrudnionych. Impas totalny. W dodatku jesteśmy
jeszcze ciągani po sądach za protesty sprzed około
4 lat. Ponoć ja i kilku moich kolegów obraziliśmy
w sposób karalny kilku członków zarządu JSW SA.
Krążymy po tych sądach, wytrząsają się nad nami
prawnicy z Warszawy, jakbyśmy nie wiem, co robili. A –
jak przecież załoga doskonale pamięta – walczyliśmy
o swoje. Za tamtymi protestami stały wszystkie
organizacje. Wszystko było legalne. A teraz chcą nas
karać, niemal z torbami puścić. Ja wiem, że to dobry
sposób na zamknięcie ust związkom, ale ja się nie
daję. Pętam się po tych sądach i tak sobie myślę,
że to niemoralne, żeby tak związki gnębić. My tu mamy
o przyszłości ponad 20 tys. ludzi współdecydować, a nie
prowadzić analizę haseł i okrzyków sprzed lat.

W

JSW zawsze ktoś prowokuje organizacje
związkowe do drastycznych posunięć. Wszystko
z tych prowokacji jest, a nie ze złośliwości związkowców
albo załogi. To trzeba zrozumieć. Także sądy muszą
to zrozumieć. Bo przecież gdyby nie było prowokacji,
to każdy by spokojnie pracował. Sądy też nie byłyby
potrzebne. Tak sobie myślę, że sądom to nasz zarząd
nie powinien zawracać głowy. Na przykład zawraca
głowę żądaniem 20 milionów kaucji za to, że chcemy
strajkować, i sąd powiedział, że możemy strajkować bez
kaucji. Jesteśmy elastyczni i okazuje się, że wszystko
psu na budę. A przecież jest tak, że związki zawodowe,
które podejmują trudne decyzje, muszą pilnować
praw pracowniczych. Dlatego jeśli nie będzie
porozumienia, to będzie strajk i już. A potem i tak
będzie porozumienie. Kiedyś zarząd pójdzie po rozum
do głowy i zobaczy, że trzeba być z załogą, jeśli się
chce załogą kierować. Kierowanie oznacza, że jedziemy
w jednym autobusie. Nie można kierować jednym
autobusem, a jechać w innym autobusie, bo będzie
to wtedy wirtualne kierowanie.

S

trona związkowa rozmawia i w dalszym ciągu
chce rozmawiać w celu zakończenia nierozłącznie
związanych z tym sporów zbiorowych. Dlatego podam
dokładne daty ostatnich spotkań, z których zostały
sporządzone notatki: 27 lipca, 30 lipca, 1 października,
3 października. Nasza ostatnia kompromisowa
propozycja zakładała wzrost stawek o 4,3 proc.
i nadpłatę niepodwyższenia stawek od lutego 2012 r.
w formie premii jednorazowej. Zaznaczam, że Główny
Urząd Statystyczny podał ostatnio, że inflacja na dzień
dzisiejszy (rok do roku) wynosi 3,8 proc. i tu widzę
pole do dalszych rozmów. Chodzi nam przecież
o utrzymanie płacy realnej. Twierdzę, że pomimo
prawdopodobnych strajków w JSW SA znajdziemy
rozwiązanie, z którego załoga będzie przynajmniej
w części usatysfakcjonowana. My jedziemy tym samym
autobusem co załoga i dlatego tak walczymy. Dla całego
autobusu walczymy.
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Spór o płace w JSW SA jest bardziej przereklamowany niż seks w tabloidach

Kłótnia o złotówki
może kosztować przyszłość
W środę 17 października rozmowy między
związkami a zarządem JSW nie zakończyły się porozumieniem. Na 19 października związki zapowiedziały strajk dobowy.
Ostatnia szansa na porozumienie to czwartek 18 października

Oprócz podwyżki płac związki domagają się, by zarząd spółki wycofał się z umów
o pracę dla nowo przyjmowanych osób.
Kiedy wysyłaliśmy do druku to wydanie
Nowego Górnika, nie było porozumienia,
a szansa na kompromis była mizerna. Związki zawodowe są w stanie musika strajkowego. Tylko zażarta walka może być usprawiedliwieniem dla przyjęcia gorszej oferty
niż ostatnia propozycja strony społecznej.
Problemem są także umowy dla pracowników przyjmowanych do pracy. Związki
chcą, żeby zarząd wycofał się z tych umów.
Tu kompromis jest praktycznie niemożliwy. Przecież rozwiązanie polegające na tym,
że połowa nowych pracowników jest zatrudniona na podstawie starych umów, a połowa
na podstawie nowych byłoby rozwiązaniem
paranoicznym.
Podwyżki i umowy to tak zwany nierozłączny pakiet. Propagandowo to dobry chwyt, w praktyce ogranicza on pole
manewru. Czwórka liderów związkowych
z Solidarności, Kadry i Solidarności ’
wpadła we własne sidła. Nie wiadomo,
na jakiej podstawie doszli do wniosku,
że nieprzejednaną postawą doprowadzą
do odwołania prezesa Jarosława Zagórowskiego. Skończyło się na tym, że po około
 miesiącach negocjacji załoga wciąż nie
dostała podwyżki płac.
Negocjacje płacowe w JSW SA to pikuś
w porównaniu z tym, co może czekać spółkę w niedalekiej przyszłości. Spór o płace
w spółce jest bardziej przereklamowany niż
seks w tabloidach.
Jeżeli kryzys będzie się pogłębiał, może
dojść do zamknięcia którejś z kopalń. W wariancie radykalnym mówi się nawet o dwóch
kopalniach. Mniejsza o nazwy. Znam je, ale
nie będę podawał, bo liczę, że do takiej sytuacji nie dojdzie. Ostatecznie decydować
będą koszty wydobycia i jakość wydobywanego węgla. Im gorszy węgiel i wyższe
koszty, tym zagrożenie bardziej realne.
Nie piszę o tym, żeby kogokolwiek
straszyć. Chciałbym tylko zwrócić uwagę,
że w JSW SA mija kolejny rok bez jakiejkolwiek dyskusji o tym, co po węglu. Kiedyś
węgiel się skończy. Może też zdarzyć się
tak, że skończy się opłacalność wydobycia.
Na razie koniec węgla oznacza dramat dla
regionu jastrzębskiego. Jeżeli powstałaby
koncepcja, jak przeżyć po zakończeniu
ery węglowej, wiadomo byłoby, że region
ma perspektywy. W JSW nie zaczęła się
także dyskusja o tym, co zrobić, żeby firma
dobrze funkcjonowała w czasach, kiedy będzie coraz silniejsza konkurencja na rynku
węgla koksowego i koksu. Jestem przekonany, że to wielki błąd. Związki zawodowe zbyt
wiele energii wkładają w to, żeby wysadzić
z fotela prezesa Zagórowskiego, a zbyt łatwo unikają debaty o przyszłości. Można
nie cierpieć prezesa, ale nie można odmówić

mu racji, kiedy przekonuje, że tylko poprawa
efektywności może poprawić sytuację JSW.
To dobrze, że związki starają się jak najwięcej wywalczyć dla załogi. Jednak często
jest tak, że mniej dzisiaj oznacza więcej
w perspektywie wielu lat. Już słyszę okrzyki protestu na takie stwierdzenie. Żeby nie
być posądzonym o demagogię, posłużę się
przykładem kopalni Silesia. Tam związki
zawodowe podpisały układ zbiorowy. Oto
najważniejsze zapisy z tego układu.
„W nowym układzie przedsiębiorstwo
pracuje  dni w tygodniu, zaś pracownicy
pracują  dni po , godziny na dobę. Dni
wolne wypadają poszczególnym pracownikom w zależności od kalendarza dniówek

Ostateczna propozycja
związków ze środy:
podwyżka płac o 3,8 proc.
i jednorazowa wypłata
średnio po 2,5 tys. złotych
dla każdego pracownika.
Zarząd powinien wycofać
się ze stosowania nowych
umów dla przyjmowanych
pracowników. Od listopada
nowi pracownicy mieliby
pracować na podstawie
umów, jakie obowiązują
pozostałych pracowników.
Zarząd zaproponował
3 proc. podwyżki i 1000
złotych jednorazowej
wypłaty. Nie chce wycofać
się z umów. Jeżeli
czwartkowe rozmowy
zakończą się kompromisem,
w piątek nie będzie strajku.
konkretnej brygady. Taryfikator stawek jest
całkowicie inny, niż to było w KW, i został
maksymalnie skrócony, istnieje jednak rozpiętość na danym stanowisku od minimalnego do maksymalnego wynagrodzenia.
Układ stanowisk jest przejrzysty i zhierarchizowany. Na robotniczych stanowiskach
najwyżej stoi górnik przodowy w ścianie i w przodku. Układ zakłada również
uproszczony system płac. Istnieje stawka
za dane stanowisko plus  proc. premii,
jeżeli wszystko jest wykonane w danym
miesiącu, i dla pracowników nierobotniczych  proc. premii obliczane kwartalnie. Oprócz tego w skali roku pracownicy otrzymają  zł za węgiel. Do tego
dochodzi barbórka i premia z zysku zamiast czternastki. Oczywiście utrzymany
został fundusz socjalny, a w jego ramach
pracownicy otrzymają między innymi talony wielkanocne i paczki bożonarodzeniowe, jak i  zł dla pracownika zwrotu

za wyprawkę szkolną dla dzieci. Komisja
socjalna będzie się także zajmować konkretnymi przypadkami wymagającymi pomocy zapomogowej. Dużo czasu podczas
negocjacji poświęcono również sprawom
bezpieczeństwa i higieny pracy. Po wejściu
czeskiego właściciela kopalnia się rozwija
i jest to praktycznie kopalnia nowa i ciągle
doposażona”.
Okazuje się, że układ pracy, który
ma niewiele wspólnego z układami obowiązującymi w trzech śląskich spółkach
węglowych, może być sukcesem związków
zawodowych. Zamiast wymądrzać się, oddam
głos przewodniczącej ZZG w Polsce w Silesii
Marioli Miodońskiej: „Podczas negocjacji
zetknęliśmy się z problemem pogodzenia
wysokiej sprawności ekonomicznej firmy
umożliwiającej jej dalsze funkcjonowanie
na konkurencyjnym rynku z szeroką ochroną
społeczną. Ten układ zbiorowy nie jest wzorowany na innych w spółkach węglowych, ale
łączy interes firmy z ochroną i stabilizacją
pracowników” – komentuje trudności negocjacyjne przewodnicząca ZZG w Polsce.
REKL A M A

„(…) Uważamy, że wynegocjowany
ZUZP to nasz sukces, bo z jednej strony
zapewni firmie perspektywy rozwoju, konkurencyjność na rynku i tym samym dobre
perspektywy dla pracowników, zapewniając
im rozwój i poprawę warunków materialnych – mówi Górnikowi przewodnicząca
Miodońska.”
Po takim stwierdzeniu trudno coś
dodać. Kopalnie jastrzębskie są oddalone
od kopalni Silesia o jakieś  kilometrów,
można tam pojechać, pogadać, a później
rozmawiać o przyszłości spółki i regionu.
Wcale nie trzeba kalkować ich rozwiązań, ale
spór wyłącznie o złotówki może kosztować
przyszłość.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

` Cytaty pochodzą z tekstu „Jak Feniks
z popiołów”. Tekst ukazał się w numerze
15/2012 dwutygodnika Górnik. Bez względu
na to, czy dojdzie w czwartek do porozumienia
między zarządem JSW SA a związkami
zawodowymi, czy też nie, tekst nie traci
na aktualności.
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Zdobywajcie wiedzę o Chinach. Stawiajcie na nowoczesność. Działajcie niekonwencjonalnie –
mówi dyrektor ANDRZEJ KACZMAREK, szef grupy China Practice KPMG w Polsce

Musimy znaleźć dla siebie miejsce
w planach chińskich
X NOWY GÓRNIK: Chcielibyśmy, aby inwestycje chińskie były duże i korzystne dla
Polski. Mało zastanawiamy się nad tym,
co zrobić, żeby nasze inwestycje w Chinach były duże i korzystne. Mam wrażenie, że chcielibyśmy, aby chińscy inwestorzy przyszli do nas i maksymalnie
skoncentrowali się na zaspokojeniu polskich potrzeb. Można zmienić ten sposób myślenia?
A NDRZEJ K ACZ MAREK : W pańskim
spostrzeżeniu jest
sporo racji. Jednak
musimy zdawać sobie
sprawę z tego, że pozycja Polski w stosunkach polsko-chińskich
zależy od tego, jaką rolę
w swoich planach wyznaczą nam Chiny.
Od miejsca, jakie zajmujemy w ich planach,
zależy poziom inwestycji chińskich w Polsce
i poziom inwestycji polskich w Chinach.
Wniosek jest prosty – nie można zająć dobrej pozycji na rynku chińskim, jeżeli nie
ma się dobrej pozycji w chińskich planach.
Ta sama zasada obowiązuje w przypadku
zaangażowania kapitału chińskiego w Polsce. Podstawowy błąd, jaki popełniają polscy
przedsiębiorcy, to przekonanie, że wystarczy
wyłącznie oferta. Oferta jest niezbędna, ale
musi się wpisywać w plan chiński.

i administracji, bo duże koncerny chińskie
realizują cele określane przez rząd. Jeżeli
będzie polityczne zainteresowanie którąś
z naszych ofert, będzie także zainteresowanie gospodarcze.
X Co mogą zrobić polskie firmy, żeby inwestować w Chinach i tam rozwijać swoją produkcję?
– Przedsiębiorcy nie powinni obawiać
się Chin. Jest to specyficzny rynek, ale przecież każdy kraj ma swoją specyfikę.
X Dlaczego tak mało polskich firm decyduje się na tworzenie spółek w Chinach?
– W Chinach swoje spółki mają: Selena,
Rafako, Bioton, Kopex, Fasing. Jest jeszcze
kilka projektów, które na razie traktujemy
jako projekty poufne. Ja wiem o ok.  polskich firmach inwestujących w Chinach.

w Chinach są większe niż całkowite wydobycie węgla w Polsce. Każda firma, która jest
w Chinach, ma potężny rynek zbytu. Jeżeli
ktoś chce się liczyć w branży maszyn i urządzeń dla górnictwa, musi tam być. Chiny
skupiły się teraz na stworzeniu grupy 
najlepszych koncernów górniczych, które
będą wydobywać nie tylko najwięcej węgla,
ale będzie to najlepszy węgiel. Kopalnie tych
koncernów będą wyposażane w najlepsze
maszyny i urządzenia. To chyba największy
na świecie program unowocześniania górnictwa węgla kamiennego i najlepszy moment
dla polskich firm produkujących maszyny
i urządzenia dla górnictwa. Te przedsięwzięcia są zapisane w planie pięcioletnim.
Zaczyna się jego realizacja i Chiny szukają
partnerów.
X Ma pan duże doświadczenie w kontaktach z Chinami?
– Reprezentuję globalną firmę KPMG.
Zajmujemy się doradztwem i audytem.
Od  roku mamy nową strategię, w której
Chiny są wymienione jako jeden z podstawowych obszarów naszego działania. Biorąc
pod uwagę rosnącą rolę Chin w gospodarce światowej i globalizację gospodarki, nie
można pomijać tego kraju. Popełnilibyśmy
niewybaczalny błąd, nie doceniając Chin.
W Chinach pracuje dla nas około  tys.
specjalistów. Mamy centra koordynacyjne
w Pekinie i Szanghaju. Te centra wspierają
tak zwane praktyki lokalne, krajowe, takie
jak w Polsce. Dzięki temu skutecznie możemy pomagać inwestorom chińskim w Polsce
oraz polskim firmom w Chinach. Takich
praktyk lokalnych jest ok. . To oznacza,
że wspieramy biznes z Chinami w  krajach świata.

– Trzeba się dobrze przygotować
do biznesu z Chinami, dlatego odradzamy przypadkowe kontakty. Trzeba znać
partnerów, miejscowe uwarunkowania
i rejon, w którym chce się inwestować.
Na przykład Szanghaj i kilka podobnych
miast niczym nie różni się od innych
światowych metropolii. Jednak są regiony
Chin, w których praktycznie żadna zagraniczna inwestycja się nie opłaca. Czasem
jest tak, że z analizy czysto ekonomicznej
wynika, że jakaś inwestycja miałaby sens,
jednak lokalne uwarunkowania powodują,
że byłby to błąd.
X Z czym może przegrać ekonomia?

– Zdarza się, że niezależnie od rezultatów analizy finansowej, rynkowej oraz
prawnej mówimy: Proszę tam nie inwestować, bo to nie jest właściwe środowisko dla
biznesu.

X To mało czy dużo?

X Na forum ekonomicznym w Krynicy,
wiele mówiono o inwestycjach z dziedziny nowoczesnych technologii, które
mają szanse powodzenia w Chinach. Nie
mówiono o maszynach i urządzeniach
dla górnictwa. Czy maszyny i urządzenia
dla górnictwa nie kwalifikują się do nowoczesnych technologii?
– Przemysł maszynowy pracujący dla
górnictwa jest bardzo zaawansowany technologicznie. Ponieważ Chiny unowocześniają swoje górnictwo, dostawcy muszą
dbać o to, aby maszyny i urządzenia były
niezawodne i wydajne, a ich cena wiązała się
bezpośrednio z ich jakością. Tak, górnictwo
to jest część gospodarki, w której aktualnie
liczy się innowacyjność. Chiny są największym producentem i konsumentem węgla.
Gospodarka chińska potrzebuje olbrzymiej
ilości energii. Energetyka w Chinach opiera
się natomiast na węglu kamiennym. Dlatego
wzrost gospodarczy powoduje wzrost zapotrzebowania na węgiel. Górnictwo wciąż się
rozwija. Roczne wzrosty wydobycia węgla

X To są informacje rządu chińskiego. Jaki
mamy wpływ na ich treść?
– Na wielu debatach poświęconych
stosunkom polsko-chińskim powtarzam,
że powinniśmy dążyć do tego, aby w następnej edycji tego dokumentu znalazła
się tam bardziej konkretna informacja dla
inwestorów chińskich. Tylko w ten sposób
możemy zwiększyć ich zainteresowanie.
To zadanie dla polskiej dyplomacji i polskiej
administracji. Podkreślam rolę dyplomacji

Na forum ekonomicznym w Krynicy wiele mówiono o inwestycjach z dziedziny nowoczesnych technologii, które mają szanse powodzenia w Chinach.
Nie mówiono o maszynach i urządzeniach dla górnictwa

– Normalnie. Natomiast istotne są informacje o Polsce. One są bardzo ogólne.
Czytelnik katalogu dowiaduje się, że Polska się rozwija, rozwija się infrastruktura,
zwiększa się zapotrzebowanie na inwestycje
infrastrukturalne, na nowoczesne technologie informatyczno-telekomunikacyjne. Jest
kilka zdań o prywatyzacji i o specjalnych
strefach ekonomicznych. Jest także informacja, że Polska gospodarka chce rozwijać
nowoczesne technologie. Te informacje
są bardzo ogólne, bo chiński przedsiębiorca
nie wie, jakie branże są najważniejsze, jakich
ułatwień mogą spodziewać się inwestorzy

X Zapytałem o pańskie doświadczenia,
bo chciałbym się dowiedzieć, na co muszą zwracać uwagę polscy przedsiębiorcy, którzy chcą inwestować w Chinach?

X Mówicie czasem: Z tą firmą nie wchodźcie w spółkę?
– Tak. Mówimy także: Nie inwestujcie
w tym regionie, bo wskaźniki ekonomiczne
są dziesięciokrotnie gorsze niż w innym regionie. Pokazujemy, gdzie są ułatwienia oraz
zachęty dla inwestorów.
X Czego brakuje Chińczykom, żeby
współpraca polsko-chińska rozkwitała?
– Chińczycy w znacznym stopniu określają warunki tej współpracy, dlatego trudno
byłoby powiedzieć, że czegoś im brakuje.
Ja radzę polskim inwestorom, aby zdobywali
wiedzę o Chinach, stawiali na nowoczesność
i... działali niekonwencjonalnie.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI
NOWY GÓRNIK

X Jaką pozycję Polska zajmuje w planach
chińskich?
– Chiński rząd publikuje tak zwany katalog chińskich inwestycji zagranicznych.
Jest to charakterystyka rynków światowych
i regionalnych uwzględniająca poziom zainteresowania Chin tymi rynkami. Katalog
ma około  stron. Każdy kraj jest opisany
na kilku stronach. Polsce poświęcono w najnowszym wydaniu katalogu  strony.

X Inwestor zgadza się z takim
argumentem?
– To jest rekomendacja – decyzję podejmuje inwestor.
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Rozmowa z PROF . A NDRZEJEM K ARBOWNIKIEM , rektorem Politechniki Śląskiej,
współtwórcą reformy górnictwa realizowanej przez rząd AWS

Jak przetrwać, panie profesorze?

X W kopalniach wciąż znaczną część
dniówki górnicy poświęcają na dojście
do stanowisk pracy. Bardzo drogie i wydajne maszyny pracują po około 4 godziny w czasie zmiany. Związki zawodowe nie
zgadzają się na taką zmianę organizacji
pracy, która spowodowałaby, że kopalnia pracowałaby 6 dni w tygodniu, a górnicy 5 dni. Poważni przedstawiciele branży górniczej mówią, że w górnictwie nie
ma rezerw prostych. A przecież to są rezerwy proste.
– Naturalnie, że poprawiając organizację
pracy, można poprawić efektywność produkcji węgla. Ma pan rację, że wykorzystanie
czasu pracy załóg i maszyn może być lepsze. Dlatego spółki inwestują w unowocześnianie transportu, aby dowozić górników
do miejsca pracy. Jeżeli chodzi o wykorzystanie czasu pracy maszyn, to rozwiązaniem
mógłby być -dniowy tydzień pracy. Jednak
związki zawodowe twardo sprzeciwiają się
takiemu rozwiązaniu. Jestem przekonany,
że nie będzie jednak innego wyjścia i trzeba
będzie wydobywać węgiel w soboty. Zespół
z Politechniki Śląskiej robił analizy dla jednej z kopalń JSW SA, które jasno pokazują,
że gdyby nawet praca w soboty była lepiej
płatna niż w pozostałe dni, to i tak opłacałoby

się wprowadzenie . dnia roboczego. Jestem
przekonany, że to nastąpi. Oczywiście, nie da
się wprowadzić takiego rozwiązania wbrew
związkom. Należy przekonywać stronę społeczną, pokazywać sens ekonomiczny takiego rozwiązania i udowodnić, że pracownicy
także na tym skorzystają. Na razie opór ideologiczny jest wielki. Wolne soboty zostały
wywalczone ponad  lat temu i są one symbolem dokonanych przemian w górnictwie.
Jednak w konfrontacji z twardymi realiami
ekonomicznymi ideologia może przegrać.
O siedmiodniowym tygodniu pracy nawet
nie myślę, bo to jest na razie nierealne.
X W prywatnej kopalni Silesia obowiązuje 6-dniowy tydzień pracy z perspektywą
wprowadzenia 7-dniowego tygodnia pracy. Związki uznały to za swój sukces. Ci
związkowcy należą do tych samych central górniczych, do których należą związki
z JSW SA, KHW SA i KW SA. W tych trzech
spółkach strach pomyśleć o takim rozwiązaniu. Dlaczego?
– Zarządy tych spółek zastanawiają się,
jak to zrobić. Natomiast liderzy związkowi
mówią „nie” – i koniec. W Silesii związki
uznały, że interes firmy i interes załogi wymaga takich rozwiązań.
X Czy to oznacza, że trzeba sprzedać

spółki węglowe, żeby przestała zwyciężać ideologia?
– Być może tak. Możliwe, że to jedyna
droga dla branży górniczej. To potwierdza
moją tezę, że trzeba w jakiś sposób wyeliminować opór strony społecznej. Jak już
mówiłem, nie może to być brutalne łamanie związków. Dlatego prywatyzacja może
okazać się dobrym sposobem na eliminację
tego oporu.
X Może wystarczyłoby zaszczepić
rozsądek?
– W zaszczepianie rozsądku to ja już
nie wierzę. Przekonałem się, że nie da się
tego zrobić. Natomiast wierzę, że strona
społeczna zacznie myśleć racjonalnie, tak
jak zaczęli racjonalnie myśleć związkowcy
z Silesii, którzy najpierw bardzo chcieli, żeby
kopalnię przejął prywatny właściciel, a później wspólnie z tym właścicielem ustalili
reguły gry.
X Przed kilkoma tygodniami znów zaczęto głośno mówić, że górnictwo należy

sprywatyzować do końca i to niekoniecznie przez giełdę. Są zwolennicy inwestorów branżowych albo strategicznych. Bez
względu na nazwę chodzi o to, żeby był
konkretny właściciel.
– Uważam, że górnictwo trzeba prywatyzować. Wciąż obowiązują porozumienia,
które gwarantują, że państwo ma zachować
pakiet większościowy, ale przecież te zapisy
można zmienić za obopólną zgodą. Przykłady
Bogdanki i Silesii pokazują, że prywatyzacja
niczemu nie zagraża. Dlatego należałoby jak
najszybciej zacząć negocjować nowe porozumienie ze stroną społeczną. Moim zdaniem
inwestor strategiczny ma sens. Giełda powoduje, że właściciel jest rozproszony. Teoretycznie polityka nie powinna mieć wpływu
na firmę giełdową, ale w rzeczywistości jest
inaczej. Tworzą się grupy nacisku, które chcą
realizować sprzeczne interesy. Właściciel
strategiczny oznacza, że firma ma właściciela
w dosłownym tego słowa znaczeniu.

X Kiedy mówił pan to ponad dwa lata
temu, słyszałem w odpowiedzi: „Prof. Karbownika coś opętało; mamy fedrować,
a nie szukać dodatkowego zajęcia”.
– Kopalnie mają fedrować. Spółki węglowe muszą szukać dla siebie niszy, żeby
firma przetrwała nawet wtedy, kiedy nie
będzie co fedrować. Dlaczego na przykład
JSW ze swoim dużym zasobem kapitałowym miałaby zniknąć, kiedy skończy się
węgiel? Ona ma dalej prowadzić działalność gospodarczą, dawać miejsca pracy,
istnieć dla pożytku społeczności lokalnej.
Podkreślam raz jeszcze, mówię o perspektywach strategicznych dla spółek węglowych, a nie pojedynczych kopalń. Takie
perspektywy planuje się z wyprzedzeniem
kilkudziesięciu lat. Jeżeli przyjmiemy założenie, że kończy się węgiel i kolejne
kopalnie znikają, to nie jest strategia.
Obrazowo rzecz ujmując, oznaczałoby
to, że właściciel mówi: Mam kapitał i nie
może on znikać razem z zasobami węgla.
Żaden szanujący się właściciel nie niszczy swojego kapitału. Dobrze, że zarządy
spółek węglowych zaczynają pracować nad
strategią na długie lata i z myślą o tym,
co będzie po węglu.

X Spółki węglowe coraz częściej informują, że chciałyby zająć się czymś więcej niż
wyłącznie wydobyciem węgla. Katowicki Holding Węglowy chce zgazowywać
węgiel i zbudować blok na gaz z węgla
o mocy do 50 MW. Kompania Węglowa
planuje budowę elektrowni. Wiele wskazuje na to, że JSW chciałaby wspólnie z samorządem lokalnym powalczyć o jakieś
inwestycje w specjalnej strefie ekonomicznej. To dobre pomysły?
– Zasoby węgla kiedyś się skończą.
To nie oznacza, że w tym momencie muszą
zniknąć firmy, które zajmują się produkcją
węgla. Żeby przetrwać, trzeba zdywersyfikować swoją działalność. Niemcy w ramach RAG pokazali, jak można to robić.
Jakieś  lat temu zaczęli przygotowania,
ale systematyczna i zorganizowana praca
dała efekty. Dlatego uważam, że spółki górnicze muszą rozwijać działalność inną niż
górnicza. Trudno tak ad hoc powiedzieć,
co to ma być. Na przykład projekty energetyczne mogą być ryzykowne, jeżeli nie będą
wpisywały się w politykę dużych koncernów
energetycznych. Jednak chciałbym podkreślić – już teraz spółki węglowe muszą szukać
alternatywy na czasy, gdy węgiel będzie się
kończył. Weźmy na przykład JSW. Firma
ma pieniądze i ich część mogłaby inwestować w przedsięwzięcia, które dadzą szanse
na dłuższy byt, niż wynikałoby to z jej zasobów węgla.

X Wróćmy do efektywności. Z pańskiej
wypowiedzi wynika, że trzeba pogodzić
się z myślą, że górnictwo będzie cienko
przędło.
– Wcale tak nie powiedziałem. Powiedziałem jedynie, że z jednej strony mamy
wysokie koszty, a z drugiej tendencję spadkową cen na rynkach światowych. Do tej
tendencji trzeba się dostosować. Oczywiście, jest to bardzo trudne, bo koszty stałe
na poziomie około  proc. nie są łatwe
do radykalnego obniżenia. Górnictwo musi
po prostu przetrwać ciężki czas.
X Jak przetrwać, panie profesorze? Jak
przetrwać?
– Trzeba przestawić się na zarządzanie
w kryzysie. Na przykład JSW przerabiała
to trzy lata temu.

STLWESTER OLBRYCH

X NOWY GÓRNIK: Polskie górnictwo
ma szansę podnieść efektywność?
A NDRZEJ K AR BOWNIK : Do 
roku kopalnie węgla
kamiennego były dotowane. Później proces restrukturyzacji
rozpoczął się na dobre,
chociaż efektywność
finansowa nie była zauważalna. Dopiero program restrukturyzacji górnictwa rządu AWS doprowadził
do sytuacji, że wszystkie spółki zaczęły
od  roku osiągać efektywność finansową. Od tego czasu, w zależności od koniunktury na węgiel, utrzymuje się ona
przynajmniej na przyzwoitym poziomie.
Natomiast zwiększanie efektywności będzie
bardzo trudne, bo koszty wydobycia węgla
rosną szybko. Jest wiele powodów tego zjawiska. Po pierwsze nie da się utrzymać płac
w kopalniach na tak niskim poziomie, aby
zagwarantować, że koszty wydobycia węgla
będą niższe niż ceny węgla przez długie lata.
Płace w górnictwie będą rosły przynajmniej
w takim samym tempie, jak rosną w otoczeniu górnictwa, albo nawet szybciej. Są dwie
przyczyny takiego zjawiska – silne związki
zawodowe, które wymuszają wzrost płac,
oraz dobre wyniki finansowe spółek, które
powodują, że zarządy nie bardzo mogą bronić się przed żądaniami płacowymi.
Wzrost efektywności produkcji węgla
hamuje także rynek węgla, na którym ceny
tego paliwa ostatnio spadają. Spółki węglowe
nie mają wielkiego wpływu na ceny węgla,
dlatego chcąc poprawić efektywność, musiałyby ograniczać koszty. To trudne. Można poprawiać wydajność, jeszcze bardziej
koncentrować wydobycie, ale nie można
poprawić warunków geologiczno-górniczych. W polskich warunkach koszty wydobycia węgla zawsze będą wysokie. Dlatego
o efektywności finansowej decyduje przede
wszystkim rynkowa cena węgla.

X Kiedy dojdzie do poważnych rozmów
między związkami a zarządami o tym, jak
przygotować się na kryzys i jak najlepiej
go przetrwać?
– Sytuacja jasna i stabilna, w której
są określone jasne rozwiązania na czas
koniunktury i kryzysu, jest korzystna dla
firmy i dla pracowników. Nie wiem, jaką
sytuację wolą związki. Wiem za to, że można stworzyć rozwiązania organizacyjne
i tak ustawić system płac, aby w każdej
sytuacji było to z korzyścią dla firmy i dla
pracowników.
X Kto ma tę stabilizację zaprowadzić? Jak
to zrobić?
– Pod nadzorem właściciela państwowego jest to bardzo trudne.

Zasoby węgla kiedyś się skończą. To nie oznacza, że w tym momencie muszą zniknąć firmy, które
zajmują się produkcją węgla

X Tylko prywatyzacja zagwarantuje
stabilizację?
– Przykłady Silesii i Bogdanki dowodzą,
że łatwiej związkom dogadywać się z innym
właścicielem niż państwowy. W obu prywatnych firmach górniczych nie ma konfliktów
na linii związki zawodowe–właściciel.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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KWK B RZESZCZE . Kontrola to bezduszne sprawdzanie, jak
są przestrzegane przepisy. Audyt polega na tym, że porównuje
się bezduszny świat przepisów z rzeczywistością i szuka
się rozwiązań, dzięki którym przepisy i życie będą ze sobą
w zgodzie. – Moi koledzy z działu bhp pewnie trochę się
oburzą, ale z punktu widzenia systemu zarządzania audyt
jest w pewnym sensie odwrotnością kontroli. Przy okazji
audytu rozmawiamy z górnikami i słuchamy ich uwag. Jeżeli
na przykład okazuje się, że nie można jakiejś pracy wykonać
zgodnie z przepisami, bo nie pozwalają na to warunki,
zastanawiamy się, jak zmienić te warunki. Co zrobić, żeby było
bezpieczniej? – to najważniejsze pytanie, na które audytorzy
szukają odpowiedzi – mówi Zdzisław Filip, kierownik działu
zintegrowanego systemu zarządzania KWK Brzeszcze.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

– Audyt nie jest niespodziewanym nalotem ani łapanką. Pracownicy oddziału,
do którego idziemy, wiedzą o tym, że będziemy ich oceniać. Wiedzą także, że oczekujemy od nich uwag, dzięki którym można
poprawić stan bezpieczeństwa i organizację pracy. Wszystko odbywa się zgodnie
z planem, wszystkie uwagi pracowników
są notowane – mówił na odprawie Leszek
Ryszka, główny inżynier bhp i szkolenia
KWK Brzeszcze.
– Audyt stanowiskowy bhp przeprowadzamy raz w roku. Dla nas to okazja, żeby
ocenić, w jakich warunkach pracują wszystkie działy kopalni. Nie sądzę, aby w programach audytu były jakieś elementy, które
pracownicy mogliby uznać za nieprzyjazne.
Audyt jest zapowiedziany, odbywa się według ustalonego harmonogramu i ma na celu
stworzenie obrazu stanu bezpieczeństwa
w kopalni. Nikogo nie szykanujemy – zapewnia Zdzisław Filip, kierownik działu
zintegrowanego systemu zarządzania KWK
Brzeszcze.

B EHAPOWCY

NIEPOTRZEBNI ? B ZDURA
Idea audytu stanowiskowego zarządzania bezpieczeństwem pracy sprowadza
się do hasła: nie straszyć, ale rozmawiać,
wymieniać poglądy i szukać rozwiązań.
Chodzi o to, aby pracownicy nie traktowali obowiązujących zasad jako ram ograniczających wygodną pracę. Przy okazji
zwalcza się mit głoszący, że pracownicy
działów bhp są grupą bezproduktywną,
na którą muszą pracować górnicy. Mało,
że na nich pracują, to jeszcze mogą być
przez nich ukarani. Byłem ciekawy, jak górnicy zareagują na widok osób w kremowych
ubraniach i białych hełmach, które przyszły
tylko po to, aby zadać serię pytań, sprawdzić, jak idzie praca i zorientować się, czy
górnicy w przodku wiedzą, jak pracować
bezpiecznie.
– Dział bhp niepotrzebnymi pasożytami? – odpowiedział pytaniem na pytanie
górnik z oddziału GRP- KWK Brzeszcze.
– Dla nas najważniejsze jest to, aby nie stracić życia ani zdrowia w pracy. Wcale nie
uważamy działu bhp za pasożytów, a audyt
stanowiskowy nie jest czymś nieprzyjemnym. To tylko jedna z form sprawdzenia
wiedzy, kompetencji i warunków, w jakich
pracujemy – powiedział mi Kazimierz Gacek, górnik z -letnim stażem pracy pod
ziemią.

J ASNE ZASADY
Głównym celem przeprowadzanego
audytu jest promocja zasad bhp, a nie organizowanie łapanki. Dlatego audytorzy

Pracujesz

To dop

uzgadniają zakres działania z kierownikiem
audytowanego oddziału, ustalają, jakie dokumenty będą potrzebne.
W wyrobisku przodkowym nr , które docelowo ma być chodnikiem wentylacyjnym ściany , audytorzy sprawdzali
świadomośc i kompetencje pracowników,
zagrożenia i transport.
Oto kilka przykładowych odpowiedzi
górników. „Obrywkę ociosu i stropu wykonujemy łomem z podestu kombajnu. (...)
Obudowa jest wykonywana zgodnie z dokumentacją. (...) Mamy do dyspozycji krótki
klucz, długi klucz i klucz z dynamometrem.”
Audytorzy nie zadowalają się samymi
odpowiedziami. Chcą sprawdzić, czy brygada ma klucz z dynamometrem i czy zamki są dokręcone z odpowiednią siłą. Jeden
z górników musi wziąć klucz i sprawdzić,
z jaką siłą są dokręcone zamki.
– Zagrożenie pyłowe, oberwaniem się
skał ze stropu, ociosu, zagrożenie pożarowe, hałas. Najpoważniejsze to zagrożenie
metanowe i pyłowe – górnicy po kolei wymieniają zagrożenia w przodku.

P ROFILAKTYKA
METANOWA
Kopalnia Brzeszcze jest jedną z najbardziej metanowych kopalń w Polsce. Dlatego profilaktyka metanowa ma szczególne
znaczenie. – Mamy zainstalowane zgodnie
z instrukcją czujniki metanometryczne.
Oprócz nich mamy indywidualne czujniki.
Jeżeli zawartość metanu w powietrzu zbliża
się do wartości alarmujących, staramy się
jak najszybciej usunąć to zagrożenie. Najważniejsze jest, aby nagromadzony metan
jak najszybciej osiągnął stężenia obojętne
dla bezpieczeństwa pracy. Dlatego mamy
do dyspozycji dysze, dzięki którym można wtłaczać sprężone powietrze – mówią
górnicy.
– Musimy tak ustawić nawiew, aby niebezpieczny gaz nigdzie się nie gromadził.
To podstawa, aby zapobiec katastrofie –
dodaje Marcin Gumulak, górnik z -letnim
stażem pod ziemią.
Równie poważnym zagrożeniem jest pył
węglowy. W sytuacji, gdyby doszło do skumulowania zagrożenia metanowego i pyłowego, w chodniku powstałaby mieszanka. Najdrobniejsza iskra spowodowałaby
wybuch, a chodnik zamieniłby się w lufę
działa, z której gorące i rozprężające się
gazy wymiotłyby wszystko. Dlatego górnicy korzystają ze zraszaczy zamontowanych
w kombajnie. Dziennikarze uczestniczący
w audycie mogli się przekonać, że w Brzeszczach nie oszczędzają na pyle kamiennym.
W wyznaczonych miejscach są zbudowane
zapory zabezpieczające przed wybuchem
pyłu węglowego.

W piątek 12 października oddział GRP-2 gościł audytorów, którzy przeprowadzali audyt stanowiskowy bhp. Na zdjęc

J EST SZKOLENIE ?
N O TO MAMY PONIEDZIAŁEK
Poniedziałku z innym dniem tygodnia
nie pomyli żaden górnik z oddziału GRP-.
W każdy poniedziałek odbywa się szkolenie
z zasad bhp, które prowadzi sztygar zmianowy. Przed każdą pracą związaną z podwyższonym ryzykiem górnicy przechodzą
dodatkowe szkolenie. Pracownicy z dozorem szczegółowo omawiają sytuacje związane z kolejnymi zadaniami wykonywanymi
przez brygadę. Ważnym tematem szkoleń
są przyczyny wypadków, które zdarzyły się
w kopalni.
– Ostatnio analizowaliśmy przyczyny wypadku w ścianie . Dwóch górników niosło belkę. Jednemu z nich belka

wyśliznęła się i upadła na rękę – relacjonuje
Marcin Gumulak.

C O POPRAWIĆ

W TRANSPORCIE ?
Najlepszym rozwiązaniem byłoby
zwiększenie liczby kontenerów. Górnicy
wymieniają zalety kontenerów. Po pierwsze,
nie ma problemu ze składowaniem materiałów. Teraz najczęściej jest tak, że kolejka
dowozi materiały, trzeba je wyładować z kolejki, gdzieś składować, a później dostarczać
do stanowisk pracy. Po jakimś czasie okazuje
się, że złożone materiały są zawalidrogami.
W dodatku trudno zorientować się, jaki materiał wkrótce skończy się. Kontenery byłyby
wygodniejsze. Łatwiej byłoby śledzić zużycie
materiałów.


W W W.NOW YGORNIK.PL

16 -31 PA Ź D Z I E R N I K A 2 012

A K T U A L N O Ś C I

7

z niebezpiecznie?

piero obciach

NOWY GÓRNIK

Nasza sonda

ciu od lewej: Kazimierz Gacek, Marcin Gumulak, Piotr Machaczka

Świadomość najważniejsza

Właśnie ten cel od lat jest szczególnie
ważny w działaniach audytorów. Rozwiązaniem, które angażuje wszystkich pracowników Kompanii Węglowej w świadome stosowanie zasad bezpiecznej pracy, są konkursy
znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Działania koncentrujące się na pożądanych zmianach w świadomości załóg

zawsze były traktowane w KW priorytetowo. Od  r. znalazły one również swoje
odzwierciedlenie w obowiązującym w firmie
„Planie poprawy BHP na lata -”.
NOWY GÓRNIK

W kopalniach Kompanii Węglowej audyt
stanowiskowy bhp służy ocenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy – to zbyt wąska
definicja. W praktyce audyt ma na celu także poprawę świadomości załóg.

Audytorzy i górnicy mają wspólny cel – zadbać
o bezpieczeństwo

WOJCIECH CHRAPEK , SZTYGAR OD DZIAŁU GRP- KWK
BRZESZCZE: Kontenery

K AZIMIERZ G A CEK ,  LATA PRACY
POD ZIEMIĄ: Przepra-

ułatwiłyby nam pracę.
Zgłosiłem ten pomysł
w czasie audytu stanowiskowego. Dużo rozmawialiśmy o tym z kolegami z oddziału.
Nie wiadomo, jak nasz wniosek zostanie
oceniony na szczeblu dyrekcji. Zdaję sobie
sprawę, że kontener przez jakiś czas stałby
i byłby podręcznym magazynem. To oznacza, że nie byłby wykorzystywany do transportu materiałów dla innych oddziałów.
Każdy rurociąg jest znakowany farbą o odpowiednim kolorze. Łatwiej byłoby oznaczać
rury taśmą samoprzylepną o odpowiednim
kolorze. Wiem, że nasz wniosek będzie analizowany. Analiza wniosków pracowników
z audytowanych stanowisk jest dla nas,
pracowników, jednym z najważniejszych
elementów przeprowadzanego audytu.
LESZEK RYSZKA ,

cowałem pod ziemią
wiele lat i zapewniam, że zasady bezpieczeństwa i higieny
pracy to nie jakiś pic
na wodę, ale zbiór mądrości, dzięki którym
można ocalić życie i zdrowie. Nie traktuję
audytu jak jakiejś pokazówki. Owszem,
audytorzy zadają pytania, przyglądają się
stanowisku pracy, proszą o wyjaśnienie,
jak zachowamy się w sytuacji zagrożenia, ale to zmusza do myślenia. W pracy
trzeba myśleć. W przodku nie ma miejsca na błędy. To jedno z najważniejszych
miejsc w kopalni. Może nie wszyscy młodzi zdają sobie sprawę z wagi zasad bhp.
Na swoim przykładzie mogę powiedzieć,
że z biegiem lat człowiek zaczyna rozumieć, że właśnie od tych zasad zależy życie
i zdrowie pracujących pod ziemią.
ZDZISŁAW FILIP, KIEROWNIK DZIAŁU

GŁÓWNY INŻYNIER
BHP I SZKOLEŃ KWK
BRZESZCZE: Pomysł,

Z I N T E G R O WA N E G O
SYSTEMU ZARZĄDZANIA : Niebezpieczna

aby materiały dla oddziału GRP- były dowożone i magazynowane w kontenerach, jest
dobry. Jednak trzeba
wziąć pod uwagę, czy na przykład stojące
kontenery nie utrudniałyby komunikacji.
Poza tym kontenery służą do transportu
materiałów i blokowanie ich po to, aby
pełniły rolę podręcznego magazynu, może
okazać się nieuzasadnione, biorąc pod uwagę organizację pracy w kopalni. Oczywiście, są to moje uwagi, które zrodziły się
na gorąco, zaraz po wysłuchaniu propozycji
górników z oddziału GRP-. Na pewno odpowiednie służby zajmą się tym problemem
i jeżeli okaże się, że takie rozwiązanie jest
uzasadnione, będziemy realizować wniosek
górników z GRP-.
MARCIN GUMULAK ,  LAT PRACY
POD ZIEMIĄ: Uważam,
że audyt stanowiskowy ma sens. Jest to
jedna z form sprawdzenia wiadomości.
Mamy okazję zgłosić
swoje uwagi na temat
bezpieczeństwa i organizacji pracy. Nasze
spostrzeżenia są zapisywane i analizowane
na szczeblu dyrekcji. To powoduje, że audyt
nie jest jakimś urzędniczym działaniem, ale
konkretnym przedsięwzięciem służącym
poprawie warunków pracy. Uwaga zwykłego
górnika znaczy tyle samo, co uwaga kogoś
z dozoru.

praca staje się obciachem. Obciachowe
jest niezakładanie maski przeciwpyłowej.
W ciągu minionych
‒ lat wiele zmieniło się w zachowaniach górników. Karierę w górnictwie zaczynałem od łopaty.
Przyszedłem do pracy w kopalni, bo dziadek był górnikiem, ojciec był górnikiem,
to i ja zostałem górnikiem. Już jako górnik
skończyłem studia socjologiczne. Dlatego
patrzę na życie kopalni okiem socjologa.
Kiedy ja zaczynałem pracę, obciachem było
używanie maski, obciachem było gorliwe trzymanie się przepisów bhp. Górnik
miał być twardy. Teraz do kopalni przychodzi młodzież, która chce związać się
z nią na całe życie zawodowe. Brzeszcze
są kopalnią o bardzo wysokim zagrożeniu
metanem. Dlatego górnicy starają się tak
pracować, aby to zagrożenie jak najbardziej zminimalizować. Z czego to wynika?
Poza świadomością, że metan jest wyjątkowo groźny, dużą rolę odgrywa czynnik
ekonomiczny. Co jakiś czas pojawiają się
wątpliwości, czy w tak trudnych warunkach
warto wydobywać węgiel. Nikt nie chce,
żeby przez lekceważenie przepisów bhp
grupa decydentów zastanawiała się, czy
nie należałoby zamknąć naszej kopalni.
W tym przypadku nieważne, czy tak jest
naprawdę. Ważne, że górnicy to biorą pod
uwagę i że starają się nie dopuścić do takiej
decyzji. Najskuteczniejszym sposobem, aby
temu zapobiec, jest bezpieczna praca. 
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X NOWY GÓRNIK: Pracując w kopalni i zajmując się rodziną, raczej nie miałeś czasu
na podróżowanie.
MIECZYSŁAW BIENIEK: W każdym człowieku drzemie ta pasja, żeby gdzieś pojechać
i zobaczyć coś zupełnie innego. Ograniczeniem jest tu jednak zawsze czas. Jeśli masz
dwa czy trzy tygodnie urlopu, zaczynasz się
zastanawiać, gdzie mógłbyś pojechać. Jeśli
natomiast masz rodzinę, to trudno wybrać
się na jakąś dłuższą wyprawę czy w miejsca, do których mało kto dociera – człowiek myśli raczej o tym, że trzeba by córkę
nauczyć pływać na desce windsurfingowej
albo zabrać ją w góry czy na rower. Dla mnie
zresztą zawsze najważniejsza była kopalnia. Właściwie to było jakieś szaleństwo.
Nie było ważne, że dziecko w domu płacze
albo że coś się stało – ważne było, żeby się
w kopalni kółka kręciły. Kiedy na to patrzę
z perspektywy czasu, to myślę, że to było
głupie, ale faktem jest, że kopalnia była
moją pasją. Zresztą do tej pory wszyscy się
ze mnie śmieją – no bo jak robota może być
pasją? Ale ja naprawdę czułem się w górnictwie zarąbiście. Kochałem to, co robiłem.
X Rozumiem, że miłość do podróżowania
pojawiła się dopiero po wypadku?
– Nie, tą miłością zaraził mnie mój dziadek, który był górnikiem w kopalni Kleofas.
W latach ., kiedy panował wielki kryzys,
pojechał do Francji. Pierwszy raz po to, żeby
zarobić pieniądze, za które kupił potem dom
i trochę ziemi. Gdy wyjechał po raz drugi,
oczywiście wszystko przepipczył. Kiedyś
powiedział mi: Pamiętaj, synek, żebyś miał
o czym wnuczkom opowiadać. A on miał
o czym opowiadać, bo kiedy wyjechał po raz
drugi, to babcia musiała sprzedać ziemię,
żeby go z pierdla wyciągnąć. Kiedy wrócił,
opowiadał o Lazurowym Wybrzeżu. Będąc
małym dzieckiem, wyobrażałem sobie, jak
ono może wyglądać. Kiedy miałem siedem
lat, nazbierałem z kolegą złomu, a za zarobione pieniądze kupiliśmy sobie trampki.
Wtedy ruszyliśmy piechotą, by zobaczyć
to Lazurowe Wybrzeże. Między Katowicami
a Siemianowicami były hałdy wełnowieckie.
Weszliśmy na pierwszą z nich, patrzymy,
a tam kolejna hałda. Weszliśmy więc i na nią,
a tam jeszcze następna. I te hałdy tak nam
urastały przed oczami, a my zastanawialiśmy
się, czy kiedykolwiek zobaczymy coś więcej.
Doszliśmy w końcu w rejon Dąbrowy Górniczej, zasnęliśmy w krzakach, a następnego
dnia dostałem od rodziców lanie. Morze
zobaczyłem dopiero jako dorosły. Powracając do pytania – kiedy nastąpił wypadek
i musiałem odejść z pracy, odżyła we mnie
ta chęć, by zobaczyć, co jest za następną
hałdą. Kupiłem więc bilet na samolot i poleciałem do Indii.
X Jak kosztowne jest takie podróżowanie?

– Przy pierwszej wyprawie miałem
jeszcze odszkodowanie i odprawę z kopalni, w związku z tym nie martwiłem się
o pieniądze. W Indiach spokojnie korzystałem z jakichś hotelików. Potem jeździłem do Wietnamu, Kambodży, Laosu, aż
w końcu – jak to w życiu – kasa się skończyła. Powstało więc pytanie – co teraz?
Jeśli masz emeryturę, nawet tę górniczą,
to po opłaceniu wszystkiego, co jest do opłacenia, nie zostaje tego tak dużo. W tym

ARCHIWUM

Przez hałdy w świat

Mieczysław Bieniek – po tym jak uległ poważnemu wypadkowi w kopalni i został odsunięty od pracy,
w której spędził 27 lat, zaczął podróżować po świecie. Dotąd zwiedził m.in. takie kraje, jak Indie,
Wietnam, Peru, Papua-Nowa Gwinea, Uzbekistan oraz wiele innych. Swoje przygody opisał w trzech
książkach: „Hajer u Dalajlamy”, „Z Hajerem przez Azję” i „Z Hajerem na kraj Indii”. Obecnie pracuje
nad kolejną publikacją. O tym, co przeżył, opowiada również na licznych spotkaniach w całej Polsce,
inspirując i doradzając innym globtroterom.
czasie studiowała jeszcze moja córka, dlatego musiałem znaleźć jakiś inny sposób.
Wtedy dotarło do mnie, że mając ,  lat,
jeździłem przecież po Polsce autostopem.
Postanowiłem zrobić to samo, tylko już
za granicą. Brałem ze sobą namiot, kilka
puszek konserw, chleb i to okazało się sposobem, żeby nie wydawać za dużo pieniędzy.
X Na ile planujesz swoje wyprawy, a na ile
są one czystą improwizacją?
– Nigdy nie planuję, gdzie chciałbym
jechać, bo jest mi to wszystko jedno. Podczas podróży nagle się okazuje, co może
być ciekawe, i tam właśnie jadę. W każdym
cudownym miejscu, które odwiedzam, znajduje się kolejna hałda, a ja po prostu chcę się
dowiedzieć, co się za nią kryje. W ten sposób w ciągu  miesięcy dojechałem do Papui-Nowej Gwinei. Większość trasy pokonałem autostopem, ale jako że nie wszędzie
da się dojechać w ten sposób, po drodze
łapałem się różnych prac. Zajmowałem się
rybołówstwem, czyściłem kible na statkach
wycieczkowych, aż dotarłem do tego pięknego miejsca. Dopiero malaria zmusiła mnie,
żebym zrobił odwrót.
X Jakoś się chyba jednak przygotowujesz?

– To fakt – staram się np. czytać o obyczajach, jakie panują w danych krajach, żeby
nie zrobić nikomu przykrości. Zresztą nie
znając tych zwyczajów, bardzo łatwo wpakować się w kłopoty. Poza tym podróże
za jeden grosik powodują, że człowiek robi
się szczególnie wyczulony na te wszystkie
sytuacje, kiedy ktoś próbuje go delikatnie
oszkubać. Mam na przykład taką zasadę,
że żadnych biletów wstępu nigdy nie kupuję,
bo moją przygodą są ludzie. To, że gdzieś
na horyzoncie stoi piramida egipska, wcale
nie jest najważniejsze. Pewnie, że jak mi się
uda gdzieś wśliznąć, to wchodzę, a zresztą
– co tu ukrywać – nie ma takiego miejsca,
gdzie bym się nie wśliznął. Niektórzy mówią,
że to niemoralne, ale myślę sobie, że w wielu

krajach pieniądze z biletów i tak nie idą
na utrzymanie zabytków, tylko na armię,
policję i tak dalej. Dlaczego mam się jeszcze
do tego wszystkiego dokładać?
X Co jest dla ciebie najważniejsze w twoich przygodach?
– To, że Indie to nie tylko Delhi i Tadż
Mahal. To, że prawdziwe Indie znajdują
się  km za Delhi i Tadż Mahal. Właśnie
tam zaczyna się prawdziwa historia. Nikt
tam nie żebrze, nikt nie zwraca na ciebie
uwagi – ty jesteś tylko dodatkiem do tego
świata i tych ludzi. Oni natomiast patrzą
na ciebie z wielkim zdziwieniem – po jaką
cholerę tyś tu przylazł, skoro tam jest Tadż
Mahal i tam wszyscy lecą? A tu nagle jakiś
koleś chce z nimi mieszkać przez tydzień
w wiosce, doić krowy, siać, zbierać. Po kilku
dniach ludzie zaczynają cię lubić – bo się nie
wywyższasz, nie pokazujesz, że masz aparat
fotograficzny i chcesz non stop robić zdjęcia. Skoro o zdjęciach mowa – ja z reguły
czekam. Przychodzę, siadam, uspokajam
całe towarzystwo. Kiedy oni się już do mnie
przyzwyczają, wtedy dopiero wyciągam aparat i robię zdjęcia, bo wiem, że będą one
znakomite. Zdjęcia nie są wymuszone ani
opłacane. Nikt nie zakłada sobie czołgów
czy garnków na głowę, byleby tylko wyglądać
dziko. Oni po prostu żyją własnym życiem,
a ja mam szansę uchwycić to na kliszy.
X Jak przyjmują cię ludzie?

– Gdy przyjeżdżam do jakiejś miejscowości, najpierw pytam, czy mogę tam
rozbić namiot. Na początku mieszkańcy
chcą jakoś zrobić na tobie wrażenie, ale
potem odzywa się w nich zwykła, ludzka
ciekawość. Zapraszają cię do domu, choćby na migi. Chcą wiedzieć, co ty tu robisz,
gdzie jedziesz. Potem wstają o czwartej nad
ranem, a ja razem z nimi. Widzę, że ktoś
doi krowę, mówię więc: Poczekaj, pokażę
ci, jak ja to robię. Biorę ją więc za cycuchy
i doję, a oni patrzą ze zdumieniem – kurde,

koleś umie doić krowę! Gdy wstają, by sadzić ryż – ja wstaję z nimi. Kości mi strzelają, ale sadzę ten ryż od świtu do późnej
nocy. Po kilku dniach jesteś traktowany jak
zwyczajny członek rodziny, którego trzeba
ugościć, dać mu ryżu, wody. To jest właśnie
prawdziwy smak podróżowania. Zabytki nie
są wcale najważniejsze. Byłem niedawno
w Peru i nawet chciałem ominąć Machu
Picchu, pomyślałem jednak, że na zdjęciach
zawsze pokazują te ruiny takie kolorowe,
na tle błękitnego nieba. Może więc dobrze
byłoby je pokazać w porze deszczowej,
gdy to wszystko jest skąpane w chmurach?
Zdjęcia wyszły tak niesamowite, że znajomi
żałują teraz, że także nie wybrali się tam
w podobnej porze. Nie mają jednak pojęcia,
ile to wymagało trudów.
X Czy myślisz, że inni górnicy mogliby
sobie pozwolić na podobne przygody?
– Często ludzie zadają mi takie pytania. Mówią też: Tobie to dobrze, boś się
nauczył angielskiego, wiesz, jak się poruszać. Ja mówię: Weź, stary, kup bilet autobusowy i podjedź do Sosnowca. Byłeś
kiedyś w Sosnowcu? Wszyscy robią wielkie
oczy – a po cholerę jechać do Sosnowca?
Pytam: A po cholerę ja mam jechać do Indonezji? To jest to samo. W Sosnowcu jest
mnóstwo rzeczy do zobaczenia. Ludzie
pytają też: Gdzie byś pojechał za granicę?
Mówię im: Są tanie linie lotnicze, można
więc wybrać się wszędzie! Choćby do Gruzji. Gruzini uwielbiają Polaków. Pakuj więc
rodzinę, skoro masz trzy tygodnie wakacji,
i jedź! Wspaniali ludzie, wspaniałe miejsca, przygoda – i to wszystko za naprawdę
nieduże pieniądze. Nie każdy musi jeździć
do Egiptu. Choć – z drugiej strony – czemu
nie? Trzeba tylko pamiętać, że Egipt to nie
tylko piramidy i Kair. Nie jest też tak, jak
mówią, że  proc. ludzi, którzy tam chodzą
poza terenem hotelu, chciałoby cię okraść
i zamordować. Wręcz przeciwnie – ci ludzie chcieliby cię poznać. Ale żeby się o tym
przekonać, trzeba wyjść poza hotel, poza
centrum miasta, tam, gdzie cała ta stonka turystyczna idzie do przemiału. I to jest
ta wielka radość podróżowania, na którą
może sobie pozwolić każdy.
Myślę, że górnik, który w wieku 
lat idzie na emeryturę, często nie wie,
co z sobą zrobić. A wystarczy przecież
jedynie znaleźć coś, czemu można się
poświęcić. Trudno opisać, jak wielką radością jest, kiedy się udaje taka maleńka
podróż. Choćby do tego Sosnowca – przecież od czegoś trzeba zacząć. Jeśli to ci się
uda, to potem będziesz chciał zobaczyć,
co jest za następną hałdą. Będziesz te hałdy
przekraczał i przekraczał, i w końcu zobaczysz, że dotarłeś do Papui-Nowej Gwinei,
a tam – mój Boże – kolejna hałda! Poza tym
dzięki podróżom człowiek poznaje samego
siebie. Nawet nie zdajemy sobie sprawy,
jak małe są nasze zmartwienia – dopiero
podczas podróży okazują się one niczym.
Nie zwracasz uwagi na to, że masz glacę
albo że jesteś rudy, że ci zabrakło pieniędzy
– ja sam często w trakcie podróży bywam
goły jak święty turecki. Ale zawsze jest jakieś wyjście z danej sytuacji. Bo kiedy inni
widzą, że jesteś goły jak pies i nic z ciebie
nie zedrą, to po prostu muszą ci pomóc.
Rozmawiał: JĘDRZEJ SZWEDA
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Zmiany w przepisach
ruchu drogowego

MATERIAŁY PRASOWE

Miss World 2003 uznała, że samochód jest elegancki i stylowy

Podczas testów nowego auta na Sardynii pojawił się Chris de Burgh z gitarą i córką Rosanne Davison

Ceny mają się zaczynać od 43 860 złotych

W najbliższym czasie zmieni się kilka zapisów prawa o ruchu drogowym. W większości przypadków chodzi o kwestie
definicji, np. dotyczących pojazdów nienormatywnych. Zmieni się także rodzaj
i zakres danych gromadzonych przez Centralną Ewidencję Kierowców oraz katalog
zadań Wojewódzkich Ośrodków Ruchu
Drogowego.

śmiertelne. Obecnie badany jest tylko
kierowca.
Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym
wchodzi w życie  października, ale więcej
zmian ma obowiązywać od  stycznia przyszłego roku, kiedy zmieni się także ustawa
o kierujących pojazdami.

Rozszerzona zostanie m.in. definicja kierowcy. – Obecnie kierowcą jest osoba uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym;
w nowym brzmieniu definicja będzie również
dotyczyć osób kierujących motorowerami
– mówi serwisowi Samar Maciej Żyłka, radca prawny DAS Towarzystwa Ubezpieczeń
Ochrony Prawnej.
Do ustawy zostają wprowadzone definicje czterokołowca i czterokołowca lekkiego, pod którymi będą kryły się przede

wszystkim popularne quady. Czterokołowce
zostają jednocześnie wyłączone z możliwości poruszania się po autostradach i drogach
ekspresowych.
Dla kierowców ważniejsze będą zmiany w procedurze kontroli trzeźwości. Artykuł mówiący o badaniu stężenia alkoholu
w wydychanym powietrzu ma także dotyczyć innych środków o podobnym działaniu. – Będzie ono przeprowadzone przy
użyciu metod niewymagających badania
laboratoryjnego. W przypadku braku zgody
kierowcy na takie badanie, ustalenie w organizmie obecności środka następuje również
na podstawie badania krwi lub moczu –
wyjaśnia Maciej Żyłka.
W myśl nowych przepisów można będzie skontrolować także stan pasażerów,
gdyby istniało podejrzenie, że to któryś
z nich prowadził samochód. Dotyczy
to wypadków, w których są ranni i ofiary

R APID DEBIUTUJE
W P OLSCE
Skoda Rapid, o której pisaliśmy w poprzednim numerze, wejdzie na polski rynek
na początku listopada. Ceny mają się zaczynać od   złotych. Ale Skoda zapowiada, że to ceny promocyjne, na pierwszy
okres sprzedaży. Potem podstawowa wersja
ma kosztować   złotych.
Rapid ma być w Polsce oferowany w pięciu wersjach silnikowych. Cztery oferowane silniki to jednostki benzynowe: , MPI

o mocy  KM, , TSI o mocach  KM
i  KM oraz , TSI dysponujący mocą
 KM. Jedyny turbodiesel ma pojemność
, l i moc  KM.
Dostępne mają być trzy wersje wyposażenia: Active, Ambition i Elegance.

M ISS W GOLFIE
Gwiazdy rozrywki zawsze są w gronie
pożądanych testerów motoryzacyjnych
nowinek. Wprowadzając na rynek nowego Golfa, Volkswagen skorzystał z muzyki skomponowanej specjalnie na tę okazję
przez Dietera Meiera i Borisa Blanka z grupy
Yello. Podczas testów nowego auta na Sardynii pojawił się także Chris de Burgh z gitarą
i córką Rosanne Davison, Miss World ,
która uznała, że samochód jest elegancki
i stylowy.
PIM
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Matki
Cała ta historia zaczyna się w momencie, kiedy aresztowana Katarzyna została
przewieziona przez policjantów na pogotowie z silnym bólem w klatce piersiowej.
Ale żeby zrozumieć, co wydarzyło się wcześniej, trzeba się dowiedzieć, kim właściwie jest ta kobieta.
Katarzyna urodziła się na początku lat . w dosyć ubogiej, ale bardzo katolickiej rodzinie. Gdy dorastała, musiała – z jednej strony – zajmować się młodszym
rodzeństwem, zaś z drugiej donaszać mocno już podniszczone ubrania po starszych
braciach. Choć była bardzo zdolna, nigdy nie miała szansy rozwijać swoich talentów,
bo rodzicom zależało głównie na tym, żeby była prawą i pracowitą gospodynią. Jednak
mimo że Katarzyna wybornie gotowała i starannie prała, a także prasowała i sprzątała, przez lata nie mogła znaleźć odpowiadającego zarówno jej, jak i jej rodzicom
kandydata na męża. Nie była brzydka, ale za to pyskata i bezczelna, co odpychało
„dobrych chłopców“ wybieranych dla niej przez matkę spośród synów jej koleżanek
z kółka gospodyń. Ona sama za to gustowała w artystycznych duszach bez grosza,
a nierzadko też rozumu. Kiedy już miała  lat i nadal mieszkała z rodzicami, ku ich
rozpaczy zaszła w ciążę z jednym z takich „artystów”. Choć chłopak w odczuciu jej
rodziców stanął na wysokości zadania i chciał się z nią ożenić, ona stanowczo postanowiła, że wychowa dziecko sama, a takie wymuszone zamążpójście byłoby jeszcze
gorsze niż drwiące uwagi sąsiadek. Wtedy też Katarzyna wyprowadziła się z domu.
Choć bardzo się starała, nie umiała wychować swojej córeczki tak, jakby chciała. Za wszelką cenę chciała być przeciwieństwem swojej matki, ale często łapała się
na tym, jak bardzo ją przypomina. Katarzyna była dość surowa, a jednocześnie samotne
macierzyństwo zmuszało ją do spędzania większości dnia poza domem na najróżniejszych pracach urągających jej intelektowi. Córkę Małgosię podrzucała sąsiadkom,
siostrom, czasami zostawiała samą w domu… Na dodatek zmuszała Małgosię do wytężonej nauki, uznając, że daje jej szansę, której ona sama została pozbawiona. Jednak
Małgosia wdała się w ojca, poza tym miała dużo więcej talentu. Malowała, śpiewała,
z łatwością uczyła się języków. Po matce odziedziczyła wszak jej wstręt do mężczyzn
i trudność w nawiązywaniu zdrowych kontaktów. Przez całą podstawówkę i liceum
uznawana była za dziwoląga siedzącego pod ścianą z książką, na dodatek miała długi
warkocz i nosiła szarobure, workowate ubrania. Nie miała chłopaka, nie miała także
serdecznych przyjaciół, miała za to psa – Reksia. Katarzyna, która całe dorosłe życie
poświęciła ciężkiej pracy i wyglądała na starszą, niż była w rzeczywistości, nigdy z nikim
nie związała się na stałe. Bardzo chciała, żeby życie jej córki, którą kochała nad życie,
ale nie umiała tego okazywać, wyglądało zupełnie inaczej. Małgorzata wybrała studia
filologiczne, na których mogła oddać się temu, co kochała najbardziej – literaturze.
Podczas studiów nadal jednak mieszkała z matką, która znów popełniała błąd własnych rodziców i wścibsko ingerowała w najmniejszy nawet przejaw zainteresowania
się Małgosi jakimś chłopakiem. Nie sposób sobie wyobrazić, w jaką histerię wpadła
Katarzyna, kiedy się okazało, że jej jedyna córka jest w ciąży i to z żonatym profesorem.
Katarzyna przepłakała wiele nocy, zanim przyzwyczaiła się do tej myśli, Małgosia jednak
nie rozpaczała w ogóle. Nie spłynęło to po niej, ale specjalnie jej też nie zasmuciło czy
ucieszyło. Ze skruchą przyjęła wyznanie profesora, który nie miał zamiaru porzucać
rodziny dla młodej kochanki. Małgorzata jednak przerwała studia i podjęła pracę
w bibliotece. Niskie zarobki nie pozwalały jej jednak uwolnić się od matki i kobiety
wciąż mieszkały we wspólnym, niewielkim i wilgotnym mieszkanku.
Maciek urodził się zdrowy i rumiany. Zarówno u własnej mamy, jak i babci Katarzyny wzbudzał od początku najlepsze z możliwych uczuć. Ciągle się śmiał, szybko
zaczął mówić, a zaraz potem biegać. Stał się także motorem wielu zmian – jego
mama zaczęła już nie tylko czytać, ale także pisać. Jej książeczki dla dzieci okazały
się prawdziwym hitem, a zarobione na nich pieniądze pozwoliły Małgorzacie i jej
rodzinie przenieść się do większego, ładnego mieszkania. Ta sielanka trwała przez
kolejne lata, Maciek rósł zdrowy i był bardzo bystry, jego mama kontynuowała karierę
pisarską, a babcia miała wreszcie czas dla siebie.
Cały ten spokój miało jednak szybko zburzyć pojawienie się ojca Maćka. Mężczyzna przypomniał sobie o chłopcu po kilku latach, choć nigdy nie miał ochoty go
nawet zobaczyć czy dać na niego jakiekolwiek pieniądze. Katarzyna od początku
nie wierzyła w jego dobre intencje, ale Małgosia uznała, że może jej syn zasługuje
na prawdziwą, pełną rodzinę. Wkrótce okazało się, że złe przeczucia Katarzyny
były uzasadnione – mężczyzna miał ciężką rękę i bił Maćka, kiedy tylko chłopiec
zrobił coś nie po jego myśli. Małgorzata była na to jednak zupełnie ślepa, właściwie
nie chciała chyba tego widzieć, będąc zapatrzona w jedynego mężczyznę, który
ją kiedykolwiek docenił.
Pewnego poranka, gdy Katarzyna wracała z zakupów, usłyszała dochodzące z kuchni ciche piski i tępe uderzenia. Małgorzaty nie było w domu. Wpadając
do mieszkania, Katarzyna chwyciła wielki wazon stojący na kredensie i z całej siły
uderzyła nim mężczyznę, który znów okładał na oślep skulonego Maćka. Ojciec
chłopca padł trupem. Katarzyna mocno przycisnęła do swojego brzucha wnuczka
i patrzyła na podłogę, która pokrywała się czerwoną krwią. Czuła, że dobrze zrobiła, ale pomyślała, że w tej sytuacji powinna uciekać. Podniosła jednak spokojnie
słuchawkę telefonu i zadzwoniła po policję i pogotowie. Lekarze niewiele mogli już
pomóc martwemu profesorowi, ona jednak poczuła straszne kłucie w mostku, które
okazało się wszak dosyć niegroźne.
Małgorzata długo nie mogła uwierzyć w to, co się stało – pobity syn, jej partner
zamordowany przez jej własną matkę… Szybko zabrała dziecko i wyprowadziła
się do innego mieszkania, pozostając jednak w mieście, żeby wspierać czekającą
na proces matkę.


N   

Skoki i podskoki
Skocznia narciarska na warszawskim Stadionie Narodowym?! Informacja na ten temat zaskoczyła, a nawet zbulwersowała wielotysięczną rzeszę Polaków – nie tylko kibiców sportowych
i sympatyków narciarstwa, ale także ludzi nieszczególnie zainteresowanych sportowymi wyczynami. Skąd taki pomysł? Otóż w Narodowym Centrum Sportu w Warszawie, które nadzorowało
budowę stadionu, który oddano do użytku ze sporym opóźnieniem oraz zwiększonymi kosztami
budowy, zaczęto się prawdopodobnie zastanawiać nad wykorzystaniem tego obiektu sportowego.
Przyznam, że nie dziwię się, że zaczęto się nad tym zastanawiać – w końcu instytucja powołana
przed Euro  i finansowana z budżetu państwa chce dalej funkcjonować. Zatrudnione w niej
osoby zaczęły więc rozmyślać nad tym, jak zachować pracę i wynagrodzenie. Po prostu chodzi
o wikt i opierunek, jak popularnie określa się takie działania.
Informacja szybko trafiła na łamy gazet i do telewizyjnych studiów. Zaczęto dyskutować
i dywagować nad tą sprawą. Jaka to ma być skocznia, jak ją wkomponować w stadion itp. Wypowiadali się na ten temat ludzie związani ze sportem i narciarstwem, a także ludzie bez większych
sportowych zainteresowań. W zdecydowanej większości z wypowiedzi tych niewiele wynikało.
Jedni chwalili pomysł, inni z niego kpili. Padły sugestie, że trzeba wybudować wieżę i zeskok
kończący się na płycie boiska. Mamy projektantów, którzy potrafiliby właściwie wszystko przygotować. Rzecz jednak w tym, że wybudowanie dużej skoczni (k-) sprawiłoby wiele trudności,
a nawet byłoby niemożliwe, a mniejszej skoczni nie opłaca się budować. Skąd wziąć potrzebny
śnieg? Zgarniać go z warszawskich ulic? – niemożliwe. Zbierać go w podwarszawskich miejscowościach? – również niemożliwe. Pomysłodawcy szybko jednak „rozwiązali” ten problem. Śnieg
można wytwarzać na warszawskim Torwarze i dowozić na skocznię. Ano można.
Podkreślano także, że narciarska skocznia przydałaby się w stolicy – młodzież mogłaby
bowiem dzięki temu spróbować swoich sił w skokach narciarskich. Mówiąc o tym, jakoś zapomniano, że w Warszawie była skocznia narciarska, na której w dawnych latach organizowano
zawody. Od paru ładnych lat nic na tej skoczni się nie działo. W końcu, bodajże trzy lata temu,
skocznię zlikwidowano. Dlaczego? Nic na niej nie organizowano, a koszty utrzymania były spore.
A teraz znaleźli się ludzie, którzy proponują wybudować skocznię na Stadionie Narodowym. Jest
to pomysł, w którym nie bierze się pod uwagę kosztów projektu i budowy. Nie bierze się także
pod uwagę kosztów związanych z utrzymaniem i obsługą obiektu – kosztów, które poniesie każdy
obywatel, podatnik. A można sobie tylko pomarzyć, że na tym obiekcie będą odbywać się bez
przerwy zawody z udziałem europejskiej czołówki. Turnieje w skokach narciarskich są rozplanowane szczegółowo na wiele lat. W Warszawie wymyślono sobie jednak budowę skoczni, która
miałaby przyćmić inne tego rodzaju obiekty.
Za te same pieniądze można by wesprzeć kulturę fizyczną i sport młodzieżowy, wesprzeć
lekcje wychowania fizycznego w szkołach i doposażyć finansowo nauczycieli oraz instruktorów,
którzy mogą prowadzić dodatkowe zajęcia w ramach uczniowskich klubów sportowych.
W tym miejscu mogę doradzić władzom naszej stolicy, by przeniosły do Warszawy jedną
ze skoczni z Tatr lub Beskidów – wyjdzie taniej. Od razu jednak należałoby ustalić, że wszelkie
koszty związane z utrzymaniem skoczni będą ponosić wyłącznie mieszkańcy Warszawy. Kończąc
ten temat, dodam tylko, że pomysł budowy skoczni na Stadionie Narodowym mógł się zrodzić
tylko w głowie schizofrenika i to w bardzo zaawansowanym stadium choroby. Ten skok nie powinien w żadnym wypadku dojść do realizacji.

***
W innym warszawskim miejscu kilku ludzi robi różne podskoki do wielce intratnej funkcji
– mam na myśli wybory na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, które odbędą się w październiku. Na placu boju pozostało pięciu kandydatów do fotela prezesa, którzy zebrali piętnaście
wymaganych rekomendacji od klubów i okręgowych związków. Takich rekomendacji nie potrafił
zebrać Grzegorz Lato, dlatego nie będzie kandydował. Na szczęście futbolowi działacze nie poparli
także wszystkowiedzącej gwiazdy z PiS – europosła Ryszarda Czarneckiego. Jego kandydatura
byłaby nieszczęściem dla naszego futbolu.
Piątka kandydatów rozpoczęła już walkę o głosy delegatów, którzy stawią się na walnym
zjeździe PZPN. Najmniej zabiegów czyni Zbigniew Boniek, wierzy bowiem, że jego znajomości
w futbolowej Europie, m.in. przyjaźń z Michelem Platinim, prezydentem europejskiej federacji
piłkarskiej (UEFA), przekona delegatów do jego kandydatury. Boniek zapowiedział równocześnie,
że funkcję prezesa będzie pełnił bez pobierania wynagrodzenia. Przypomnijmy, że Grzegorz Lato
za pełnienie funkcji prezesa pobierał miesięcznie  tys. zł. Jego poprzednik Michał Listkiewicz
otrzymywał o połowę mniej. Inny kandydat do prezesowskiego fotela Roman Kosecki, obecnie
poseł PO, szuka wsparcia m.in. wśród partyjnych kolegów. Podobno wykonują oni telefony
do futbolowych działaczy, w których namawiają ich, by poparli kandydaturę Romana Koseckiego.
O tym, co obiecują w zamian, nikt nie chce głośno mówić.
Czai się także Zdzisław Kręcina, sekretarz generalny związku za rządów Michała Listkiewicza
i Grzegorza Laty, którego odwołano z tej funkcji za udział w tzw. aferze taśmowej, w której miało
chodzić o korupcję. Nic mu jednak nie udowodniono. Za Zdzisławem Kręciną stoją podobno
sponsorzy naszego futbolu, którzy widzą w nim dobrego menedżera.
Są jeszcze prezesi wielkopolskiego i łódzkiego związku piłki nożnej, o których mówi się jednak,
że mają najmniejsze szanse wskoczyć na fotel prezesa.
Kandydaci wykonują więc podskoki, by zebrać zwolenników, którzy pomogą im zasiąść w fotelu prezesa. Na dzisiaj nie ma jednak tzw. stuprocentowego kandydata. Wszystko rozstrzygnie
się w tajnym głosowaniu na walnym zjeździe PZPN. Sądzę, że może dojść do niespodzianki.
Wybór prezesa jest w tej chwili najważniejszym problemem futbolowych działaczy. Inne
sprawy odsuwane są na… zaś. Nawet mecz eliminacyjny do mistrzostw świata w  r. z Anglią,
który zostanie rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie  października, nie wywołuje
tyle emocji. A jest to przecież bardzo ważna konfrontacja. Porażka ograniczy do minimum szanse
naszej reprezentacji na awans, czyli zajęcie pierwszego miejsca w grupie. Ba, zmniejszy również
nasze szanse na wywalczenie drugiego miejsca, które upoważnia do gry w barażach.
Trener Waldemar Fornalik wierzy, że jego podopieczni rozegrają dobre spotkanie, że nie
dadzą się „połknąć” Anglikom. W końcu Anglicy z trudem zremisowali z Ukrainą i to u siebie.
Można z nimi skutecznie powalczyć.
HENRYK MARZEC
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AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA JEST SPOSOBEM
NA DŁUGOWIECZNOŚĆ – TAK UWAŻAJĄ LEKARZE. Praca bardzo pozytywnie wpływa
na zdrowie, mobilizuje organizm do rutyny
codziennych zajęć, przez co bardziej dbamy
o zdrowie i częściej robimy badania kontrolne
– przekonuje prezes Polskiego Towarzystwa
Medycyny Prewencyjnej i Przeciwstarzeniowej prof. Stefan Zgliczyński. Jeśli chcemy być
długo w formie, musimy prowadzić aktywny
tryb życia. Jeśli nie starcza już sił na choćby
dorywczą pracę, warto zapisać się na Uniwersytet Trzeciego Wieku. Ważnymi czynnikami
wydłużającymi życie są także wysiłek fizyczny
oraz przestrzeganie odpowiedniej diety.
MNIEJ ZWOLNIEŃ LEKARSKICH. OD STYCZNIA DO KOŃCA CZERWCA LEKARZE WYSTAWILI PRACOWNIKOM , MLN ZWOLNIEŃ
LEKARSKICH – TO O PONAD PÓŁ MILIONA
MNIEJ NIŻ W TYM SAMYM OKRESIE ROKU
UBIEGŁEGO. Zjawisko jest nietypowe, gdyż

dotychczas w momentach spowolnienia
gospodarczego tendencja była odwrotna –
w obawie o utratę pracy wielu pracowników
uciekało na chorobowe. Duży wpływ na spadek absencji mają wzmożone kontrole zwolnień przez inspektorów ZUS. W pierwszej
połowie tego roku skontrolowano w sumie
prawie  tys. ubezpieczonych – dwukrotnie
więcej niż w porównywalnym okresie  r.
Od stycznia tego roku prawo do płatnego
zwolnienia cofnięto , tys. osobom. Rosnąca liczba kontroli sprawia, że bardziej
uczuleni na symulantów są także sami lekarze, którzy obawiają się dawać zwolnienia,
bo wiedzą, że w razie udowodnienia im winy
mogą całkowicie utracić prawo do ich wystawiania. W ubiegłym roku ZUS ukarał w ten
sposób kilkunastu medyków. Mimo że liczba
wystawianych zwolnień spada, to i tak na tle
krajów rozwiniętych wypadamy kiepsko.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „SOŚNICA - MAKOSZOWY”.
Nagrodę wylosowała: MARIA TARASEWICZ Z WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO.

Nowości filatelistyczne
100- LECIE
S TOWARZYSZENIA
O RKIESTRA
R EPREZENTACYJNA
P OCZTY P OLSKIEJ

W POLSCE NAKŁADY NA ZATRUDNIENIE
PRACOWNIKÓW SĄ O POŁOWĘ MNIEJSZE NIŻ
W EUROPIE ZACHODNIEJ I W USA. Z analizy

Z okazji tak zacnego jubileuszu w sprzedaży znajdzie się w październiku okolicznościowa kartka pocztowa z nadrukowanym
znakiem opłaty pocztowej o wartości , zł
emisji „-lecie Stowarzyszenia Orkiestra
Reprezentacyjna Poczty Polskiej”. Kartkę
wydrukowano techniką offsetową na białym
kartonie w nakładzie  tysięcy sztuk.
Znaczek ilustruje oczywiście tradycyjna pocztowa trąbka. Natomiast kartka
przedstawia orkiestrę pocztową w marszu
i na orkiestrowym proscenium.
Z.B.

firmy doradczej PwC (działającej w  krajach) wynika, że dla zachodnich firm nadal
jesteśmy wysoko wykwalifikowaną, ale tanią
siłą roboczą. Roczne koszty pracodawcy
ponoszone na wynagrodzenia i świadczenia (wraz z podatkami oraz ZUS) wzrosły
w stosunku do  r. o , proc. i wyniosły
przeciętnie na jednego zatrudnionego 
tys.  zł brutto. Jak wskazano w analizie,
w Polsce wskaźnik udziału wynagrodzeń
i świadczeń w przychodach firm, czyli koszty
zatrudnienia pracownika, oscyluje w granicach - proc. W Europie Zachodniej
i USA pakiety wynagrodzeń i świadczeń dla
pracowników pochłaniają natomiast około
 proc. części przychodów.

Ś LADAMI
K AROLA
W OJTYŁY –
K RAKÓW
W połowie października Poczta Polska
wprowadza do obiegu znaczek pocztowy
o wartości , zł z przywieszką emisji „Śladami Karola Wojtyły – Kraków”. Znaczek
wydrukowano techniką offsetową na papierze fluorescencyjnym w nakładzie 
tysięcy sztuk.
Emisji towarzyszy tradycyjnie koperta
pierwszego dnia obiegu, na której znaczek
opieczętowany jest okolicznościowym datownikiem FDC stosowanym w Urzędzie
Pocztowym Kraków .
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Duże i małe zasoby węgla brunatnego
Pod względem posiadanych zasobów geologicznych, czyli rozpoznanych i udokumentowanych, jesteśmy jednym
z najbogatszych krajów UE. Nieznacznie pod tym względem wyprzedzają nas tylko Niemcy. Również w klasyfikacji
światowej zajmujemy jedno z czołowych miejsc – zdecydowanie wyprzedzają nas tylko Rosja, Australia i Chiny, których zasoby są niewiele większe od tych, które posiadamy.
W cyfrach Rosja ma ok. 190 miliardów ton zasobów brunatnego paliwa, Australia i Chiny po 45 miliardów, zaś Polska
– podobnie jak USA – ok. 40 miliardów ton. Przy obecnym
tempie wydobycia zarówno światowe, jak i krajowe zasoby
wystarczą na ok. 500 lat! Może się więc wydawać, że o węgiel brunatny nie powinniśmy się martwić.

Tymczasem sprawa nie wygląda tak dobrze, bo zasoby geologiczne tego paliwa dają obraz naszych możliwości i perspektyw tylko na przyszłość. Do tego, aby mogły
one być zamienione na energię, jest jeszcze długa droga,
która wymaga znaczących nakładów inwestycyjnych oraz
pokonania stale narastających w naszym kraju protestów
społecznych przeciwko rozwojowi tej branży. Pod względem zasobów wyznacznikiem bieżących możliwości ich
wykorzystania są zasoby przemysłowe, czyli te, które można wydobyć w sposób ekonomicznie opłacalny i możliwy
technicznie. W przeciwieństwie do zasobów geologicznych
zasobów przemysłowych mamy niewiele – jest ich zaledwie
ok. , miliarda ton. Są to zasoby czynnych kopalń węgla
brunatnego. Biorąc pod uwagę aktualne i stale utrzymujące
się wydobycie tego surowca w skali ok.  milionów ton
rocznie, rachunkowo zasobów tych starczy nam tylko na 
następnych lat! W rzeczywistości żywotność poszczególnych
kopalń ze względu na sukcesywny spadek wydobycia będzie
blisko dwukrotnie dłuższa. Proces ten w ciągu następnych
dwóch dziesięcioleci jest nieuchronny właśnie z powodu
braku zasobów przygotowanych do eksploatacji.
REKL A M A

Nasza gospodarka surowców energetycznych dochodzi do kolejnej bariery
Co stoi na przeszkodzie, aby przygotować odpowiednie
dla naszych potrzeb zasoby przemysłowe? Przede wszystkim
wymagają one wcale niemałych pieniędzy. Zasoby geologiczne, aby stały się bazą dla zasobów przemysłowych,
muszą posiadać najwyższą kategorię rozpoznania – przynajmniej C. Tej klasie rozpoznania odpowiadają niektóre
tylko fragmenty złoża Legnica. Prace te wykonano jednak
blisko pół wieku temu i wymagają one teraz sprawdzenia
i aktualizacji. Samo przeklasyfikowanie zasobów w sensie
prawnym, dokumentacyjnym czy też formalnym nie jest
żadnym problemem. Aby tego dokonać, potrzebna jest jednak sieć nowych wierceń uzupełniających i wszechstronne
badania geologiczne. Na każdą tonę udokumentowanego
węgla trzeba przeznaczyć co najmniej jeden złoty. Wydawałoby się, że są to wydatki groszowe, biorąc jednak pod uwagę
potrzebę powiększenia zasobów przemysłowych w skali miliardów ton, są to już poważne kwoty. Jak wiadomo,

w budżecie takich pieniędzy nie ma i najprawdopodobniej
w najbliższym czasie ich nie będzie. Co zatem ma zrobić
branża węgla brunatnego? Otóż musi być przygotowana
na zwijanie swoich krajowych aktywów. Sygnałem tego
jest kilkakrotnie ostatnio powtórzona przez wicepremiera
Waldemara Pawlaka teza, że węgiel brunatny eliminuje
krajowe zużycie węgla kamiennego.
Nasza gospodarka surowców energetycznych dochodzi
do kolejnej bariery. Paradoksem jest fakt, że będąc w ścisłej
światowej czołówce pod względem posiadanych zasobów
geologicznych węgla brunatnego, jesteśmy zmuszeni likwidować ten przemysł. Dzieje się tak, gdyż nie stać nas
na zamianę jego zasobów geologicznych na zasoby przemysłowe. W tej sytuacji wszelkie protesty społeczne skierowane
przeciwko tej branży wydają się tylko marnowaniem energii
społecznej.
ADAM MAKSYMOWICZ

