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JSW SA: Dziennikarze mówili o pieniądzach

Kasa? Wypaczenie mediów
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Wracajmy 
do realnej 
gospodarki
Górnictwo 
dysponuje 
zbyt wielkim 
majątkiem, żeby 
ulegać nastrojom 
wiecznych 
kontestatorów 
– mówi 
Maksymilian Klank, 
wiceprezydent Euracoal 
i wiceprezes FASING SA
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Holding 
Węglowy 
przeznaczył 
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Pomoc dla wdów i rodzin
 

Otwarcie Izby 
Tradycji Nadzoru 
Górniczego
Wyższy Urząd Górniczy

 

Polacy szukają 
oszczędnej 
jazdy

Informacje motoryzacyjne
 

Górnicy protestowali, bo zarząd zatrudnia przyjmowanych pracowników na podstawie 
niekorzystnych, nowych umów o pracę. Zdaniem strony społecznej to łamanie prawa i przeciwko 

łamaniu prawa górnicy strajkowali, a nie tylko dlatego, że domagają się podwyżek. Media wypaczyły 
sens strajku w JSW SA. Na str.  publikujemy list otwarty pracowników JSW SA do mediów, który 
został napisany kilka godzin przed zakończeniem strajku. – W całodobowym strajku, do którego 
doszło w piątek  października w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, spośród   zatrudnionych 

wzięło udział  pracowników, a więc  procent załogi. Absencja w tym dniu wyniosła  
procent, podczas gdy w dniach poprzedzających strajk kształtowała się na poziomie  procent – 

poinformowała spółka. Z powodu całodobowego strajku kopalnie JSW nie wydobyły  tysięcy ton 
węgla. Zarząd proponuje  proc. podwyżki i jednorazową wypłatę  złotych oraz zawieszenie 
nowych umów na  miesiące. Jeżeli zostaną wynegocjowane korzystniejsze warunki dla nowych 

pracowników, dostaną oni wyrównanie.
OFICJALNE STANOWISKA S. -
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B E Z  F A J R A N T U

Najnowsze informacje potwierdzają tezę, że Unia 
Europejska zbyt wcześnie skazała węgiel na za-
gładę. Świat chce więcej węgla. W samej UE coraz 
częściej słychać, że zbyt mocno uwierzono w moż-
liwość zastąpienia węgla innymi źródłami energii. 
Analitycy, którzy jeszcze nie tak dawno wieszczyli 
dekarbonizację, teraz proponują, aby się zastano-
wić. Europa traci przemysł.

Z  samych usług nie da się wyżyć, bo przecież 
ktoś musi mieć pieniądze, żeby z tych usług 
korzystać. Pieniądze daje przede wszystkim 

produkcja. Żeby produkować i być konkurencyjnym, 
trzeba mieć stosunkowo tanią energię. Taniej energii 
nie będzie ze źródeł odnawialnych, bo to fizycznie 
niemożliwe na współczesnym poziomie rozwoju 
technicznego. Poza tym wciąż brakuje odpowiedzi 
na podstawowe pytanie: czy wielki wysiłek wkładany 
w obsesyjnie ekologiczne wytwarzanie energii nie 
czyni więcej złego niż dobrego. Nikt poza krajami 
Unii Europejskiej nie ma obsesji na punkcie walki 
z dwutlenkiem węgla. Dlatego nikt poza UE nie traci 
tak bardzo na konkurencyjności.

Europoseł PO Jacek Saryusz-Wolski jest autorem 
opinii Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu 
Europejskiego do raportu o europejskiej Energetycz-
nej Mapie Drogowej . Zwraca uwagę na wiele 
nielogiczności i pułapek propozycji Komisji Euro-
pejskiej przedstawionych w Energetycznej Mapie 
Drogowej .

– Przyczyną pewnej wewnętrznej sprzeczno-
ści w tym dokumencie jest to, że traktuje politykę 
energetyczną nie jako politykę samoistną, tylko jako 
politykę pochodną wobec polityki klimatycznej. Nie 
przypadkiem mówi się o pakiecie klimatyczno-ener-
getycznym. (…) Samo założenie, które mówi, że po-
litykę energetyczną ma się dostosowywać do bardzo 
ambitnych i pozbawionych alternatywy scenariuszy 
redukcji emisji CO, to jeśli chodzi o metodologię 

samego dokumentu Komisji mój główny zarzut za-
warty w opinii – powiedział dziennikarzom Jacek 
Saryusz-Wolski.

I tutaj wracam do Energy Roadmap , który 
to dokument czyni dość ryzykowne założenia. Mam 
na myśli daleko idącą i trudną do zrealizowania am-
bicję, żeby niskoemisyjną czy zdekarbonizowaną 
gospodarkę zainstalować do  roku i osiągnąć 
cel  proc. wykorzystania czy oparcia energety-
ki unijnej na odnawialnych źródłach energii. (…) 
To ryzykowne założenie – ten paradygmat kwestio-
nuję w mojej opinii, mówiąc, że nie można przyjąć 
wyłącznie tego optymistycznego scenariusza – sce-
nariusza A – i że w związku z tym UE powinna być 
też przygotowana na scenariusz B – mówił Jacek 
Saryusz-Wolski.

– Tego typu założenie, że wszystko będzie zmie-
rzało w kierunku OZE niezależnie od tego, jak się 
potoczą globalne negocjacje, powoduje, że zewnętrz-
ne zamierzenia dywersyfikacyjne UE są realizowane 
z mniejszą determinacją. Ja to traktuję jako zagro-
żenie i krytykuję z tego punktu widzenia dokument 
Komisji – powiedział Jacek Saryusz-Wolski.

Trzeba zmierzać do tego, by gospodarka była ni-
skoemisyjna oraz ku temu, by skłonić do tego kierun-
ku partnerów w skali globalnej, ale – jego zdaniem 
– nie można uwierzyć do końca w taki scenariusz.  
Stwierdził, że należy prowadzić politykę energe-
tyczną dwutorowo, czyli w kierunku niskoemisyjnej 
gospodarki, ale z alternatywą.

Posłużyłem się bardzo długim fragmentem 
z tekstu opublikowanego przez portal wnp.pl „Po-
trzeba alternatywy dla planu niskoemisyjnej gospo-
darki”, żeby pokazać, jak bardzo polskie kopalnie 
mogą wpisywać się w logikę bezpieczeństwa ener-
getycznego. Robię to, bo znów zaczynają pojawiać 
się głosy, że węgiel jest dla nas balastem. Nie jest 
balastem.

�

Polska musi mocniej 
walczyć o pozycję 
węglowodorów
Europa importuje panele fotowoltaiczne 

do wytwarzania energii z Chin, gdzie do ich produkcji 
wykorzystuje się energię z węgla. Jest to sytuacja 
absurdalna, bo to firmy europejskie miały być 
światowym liderem w produkcji urządzeń dla zielonej 
energetyki, między innymi właśnie dlatego tak ostro 
zwalcza się węgiel jako źródło energii. Mieliśmy podbić 
świat zielonymi technologiami w energetyce. Nie 
udało się. Sądziłem, że UE, nauczona dotychczasowymi 
porażkami, pozbędzie się nienawiści do węglowodorów. 
Niestety, nienawiść jest silniejsza od faktów. Ja uważam, 
że Polska powinna mocniej walczyć o węglowodory. 
Mamy węgiel. Mamy program poszukiwania gazu 
łupkowego i chcemy wydobywać ten gaz. Coraz śmielej 
mówi się w Polsce o podziemnym zgazowaniu węgla.

Zacznę od podziemnego zgazowania węgla. 
Malejące zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego 

zmuszają producentów energii do poszukiwania 
alternatywnych źródeł energii pierwotnej. Podziemne 
zgazowywanie węgla ma przede wszystkim tę zaletę, 
że można wykorzystać pozabilansowe zasoby tego 
paliwa. Na świecie prace nad tą technologią prowadzi 
się w zasadzie na każdym kontynencie. Ekonomicznie 
to naprawdę może się opłacać. Są pewne wątpliwości 
związane z ekologią, ale badania prowadzone 
między innymi w ramach programu strategicznego 
„Zawansowane Technologie Pozyskiwania Energii” 
finansowanego przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju mogą zmienić ten negatywny obraz. 
Podziemne zgazowywanie węgla w UE znajduje się 
w początkowej fazie rozwoju. Natomiast takie zakłady 
funkcjonują już praktycznie na każdym kontynencie 
poza Antarktydą i… Europą. Chińczycy na projekty 
zgazowywania gotowi są wydać miliardy euro.

Gaz łupkowy nie jest już nowością na świecie. Chociaż 
w UE trwa kampania przeciwko wydobywaniu gazu 

z łupków, rząd Wielkiej Brytanii ogłosił, że zamierza 
udzielić wsparcia dla przemysłu i zaangażuje się 
w prace nad rozwiązaniem podatkowym, które będzie 
dopasowane do specyfiki gazu łupkowego. Spekuluje 
się, że może ono przybrać formę ulgi związanej z opłatą 
uzupełniającą pobieraną na poziomie 32%. W praktyce 
jest to milowy krok w kierunku podjęcia na Wyspach 
Brytyjskich opłacalnej eksploatacji gazu z łupków. Jednak 
na konkretne decyzje trzeba jeszcze poczekać. Stanowisko 
Londynu jest wyraźnym sygnałem dla krajów potencjalnie 
zainteresowanych pozyskiwaniem energii z tego paliwa. 
Kilka dni temu Donald Tusk zapowiedział wsparcie działań 
przyśpieszających wydobycie gazu łupkowego do roku 
2016 na sumę 5 miliardów złotych. Premier mówił też 
o przygotowywanej ustawie o gazie łupkowym. W tej 
sytuacji propozycje, które zamierzają wdrożyć w życie 
Brytyjczycy, mogą okazać się doskonałym rozwiązaniem 
dla Polski. Odpowiednie propozycje podatkowe zachęcą 
inwestorów, którzy tylko czekają na zachętę ze strony 
polskiego rządu.

Jeżeli będziemy prowadzić mądrą politykę, mamy 
szansę na wykorzystanie paliw, które dała nam 

natura. Będziemy mogli korzystać z węgla, gazu 
łupkowego i gazu syntezowego ze zgazowania węgla. 
Wszystkie paliwa kopalne muszą zająć ważne miejsce 
w miksie energetycznym Europy. Polska powinna 
stanąć na czele orszaku zmierzającego w stronę lepszej 
przyszłości.

 �

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej musi dojść 
do kompromisu, bo nie możemy ciągle funkcjo-
nować jako przykład braku porozumienia. Myślę, 
że obie strony konfliktu (zarząd i strona społeczna), 
a przede wszystkim załoga są zmęczone. Dostrze-
gam wolę rozmów i to się liczy. 

W szyscy zdajemy sobie sprawę z faktu, że nie 
ma takich rozbieżności, które uniemożliwia-
łyby porozumienie, jeżeli jest wola porozu-

mienia. Ufam, że wola porozumienia jest i świadczy 
o tym choćby fakt, że ucichła medialna wrzawa wokół 
naszej firmy. Niestety, dopiero rozkręca się medialna 
wrzawa wokół emerytur górniczych. Wszystko wska-
zuje na to, że szykuje się na nie zamach. Piszę o za-
machu, bo prace trwają w zaciszu gabinetów, w aurze 
okrytej tajemniczością i grozą. Groza bierze się stąd, 
że warszawscy urzędnicy uważają, że posiedli wiedzę 
tajemną, dzięki której ustalą, kto pod ziemią pracuje 
bezpośrednio przy wydobyciu, a kto z wydobyciem 
nie ma nic wspólnego. Jeżeli takie pomysły przejdą, 
to powinien także obowiązywać ustawowy zakaz ki-
wania nawet palcem dla górników pracujących pod 
ziemią uznanych za niepracujących bezpośrednio przy 
wydobyciu, gdyby przełożeni chcieli ich skierować 
do takiej pracy. Gdyby istniały wątpliwości, należałoby 
wstrzymać pracę w danym rejonie kopalni i ściągnąć 
niezależną komisję, która oceniłaby sytuację. Żartuję? 
Nie. Moim zdaniem urzędnicze majstrowanie przy 

emeryturach doprowadzi do paraliżu kopalń. Bardzo 
mnie razi fakt, że politycy wpadli w przyzwyczajenie 
olewania opinii strony społecznej. O zmianach eme-
rytalnych dla górników potrafią mówić tylko wtedy, 
gdy nie ma górników. Najlepiej im to wychodzi, kiedy 
nic nie wiedzą o specyfice pracy górniczej. Już raz 
przerabialiśmy arogancję polityków. Minęło ledwie 
kilka miesięcy, gdy bez poważnych konsultacji spo-
łecznych podnieśli wiek uprawniający do emerytury. 
Pisałem wiele razy o tym, jak z nas zakpiono. Zakpili 
z nas politycy, urzędnicy, a nawet dziennikarze. Prze-
cież poważniejsze konsultacje społeczne i poważ-
niejsza kampania informacyjna odbyły się w sprawie 
telewizyjnego programu „Kuchenne rewolucje” niż 
w sprawie emerytur. Media więcej czasu poświęcają 
plotkom o życiu gwiazdeczek niż sporom o przyszłość 
społeczeństwa.

I na koniec oficjalna informacja, z której nic nie 
wynika: „Minister pracy i polityki społecznej Włady-
sław Kosiniak-Kamysz odwiedził w piątek ( paź-
dziernika) siedzibę śląsko-dąbrowskiej Solidarności, 
gdzie spotkał się z przedstawicielami górniczej „S”. 
Dyskutowano o planowanych przez rząd zmianach 
w emeryturach górniczych – poinformowało biuro 
prasowe związku. Szef resortu pracy potwierdził, 
że zmiany te są przesądzone”. Po takim wstępie nie 
ma żadnych informacji o tym, co i w jakim kierunku 
jest przesądzone. Kabaret. Minister powinien być 
konkretny. �
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 NOWY GÓRNIK: Przedstawiciele Unii Eu-
ropejskiej coraz częściej mówią, że trze-
ba odbudować gospodarkę. Okazuje się, 
że nie można tego zrobić bez odbudowy 
przemysłu. Premier Donald Tusk w ostat-
nim wystąpieniu sejmowym przedstawił 
propozycje, które mają ułatwić inwestycje 
w realną gospodarkę. Sądzi pan, że mija 
powoli zachwyt Europy gospodarką, któ-
ra wytwarza więcej idei niż produktów?

M A K S Y M I L I A N 
KLANK: Nadszedł chy-
ba czas, kiedy trzeba 
będzie trzeźwo ocenić 
wszystko, co nazywa-
liśmy innowacyjną go-
spodarką. To bardzo 
pojemne hasło, tak 
samo, jak ekologia. Mu-
simy się zastanowić, co zapewnia egzysten-
cję społeczeństwom krajów europejskich. 
Nie narzekam, że tak późno przychodzi 
otrzeźwienie. Dobrze, że ono przycho-
dzi i mam nadzieję, że już nikt nie będzie 
negował prostej prawdy – tylko przemysł 
gwarantuje wiele stabilnych miejsc pracy.

  Branży górnictwa węgla kamienne-
go uda się przedrzeć przez gąszcz złud-
nych pomysłów, idei i administracyjnych 
zakazów?

– Jeżeli Europa rzeczywiście postawi 
na przemysł, to bez górnictwa ciężko wyob-
razić sobie jego rozwój. Na razie zbyt wiele 
wysiłku i pieniędzy włożyliśmy w kreowa-
nie wirtualnej wartości. Raz jeszcze wrócę 
do modnych haseł, takich jak „innowacyj-
ność” i „ekologiczność”. Otóż – moim zda-
niem – zaczęliśmy stawiać sobie niemożliwe 
do osiągnięcia cele. Trzeba mieć marzenia, 
trzeba mieć idee i kierować się nimi, ale 
jeżeli jest się menedżerem albo politykiem, 
należy umieć ocenić ich realność. Zbyt czę-
sto są to fantasmagorie.

  Zdaniem eurokratów, którzy zaczyna-
ją doceniać rolę przemysłu, droga energia 
może zahamować jego rozwój.

– Droga energia przede wszystkim 
nie pozwoli przemysłowi europejskiemu 
odzyskać konkurencyjności. Mamy drogą 
energię, bo tak zwana zielona energetyka ko-
rzysta z wielkiego dofinansowania, a energe-
tyka spalająca węgiel jest dobijana opłatami 
i limitami emisji dwutlenku węgla.

 Nasze górnictwo może mieć kłopoty, 
bo spadają ceny węgla na rynkach świa-
towych. Po kilkunastu miesiącach wy-
chwalania branży górniczej znów zaczyna 
się na nią psioczyć. Dlaczego tak szybko 

powstają skrajne opinie? Jak w takich wa-
runkach utrzymać wśród menedżerów 
górniczych wiarę, że ich praca ma sens?

– Ludzie, którzy formułują takie opinie, 
nie zdają sobie sprawy ze znaczenia węgla dla 
reszty gospodarki. Menedżerowie górniczy 
nie stracą wiary w sens swojej pracy, jeżeli 
– po pierwsze – uda się im dostosowywać 
firmy do wymagań otoczenia, a po drugie 
znajdą sposób, aby przekonać właściciela, 
że w górnictwie nie chodzi tylko o fedrowanie 
węgla. Węgiel można wykorzystywać w spo-
sób przyjazny dla środowiska. W naszym 
podejściu do węgla podążamy za modami. 
Wiatraki, biomasa, ogniwa fotowoltaiczne 
– to ma zastąpić energetykę węglową. Po ja-
kimś czasie ktoś zauważa, że to niemożliwe 
i zaczyna się szukanie dla węgla innych za-
mienników. Natomiast zbyt mało wysiłku 
wkłada się w opracowywanie nowoczesnych 
technologii spalania węgla i nowoczesnych 
technologii produkcji paliw z węgla. Ja wie-
rzę, że nowoczesne technologie wykorzy-
stania węgla są dobrą inwestycją. Gdybyśmy 
podnieśli sprawność naszych bloków ener-
getycznych do około  proc., wtedy zreali-
zowalibyśmy wszystkie cele obowiązującego 
pakietu klimatycznego. Gdybyśmy produko-
wali z węgla paliwa płynne i gazowe, efekt 
dla klimatu byłby jeszcze lepszy. Rozwijając 
technologie węglowe, tworzylibyśmy tysiące 
nowych miejsc pracy, dzięki czemu powsta-
wałyby nowe gałęzie przemysłu. Zaczęliśmy 
naszą rozmowę od informacji, że Europa 
musi odbudować swój przemysł, bo tylko 
przemysł daje stabilne miejsca pracy. Teraz 
należy powiedzieć, że przemysł bazujący 
na przetwórstwie węgla dawałby stabilne 
miejsca pracy. Potrzebne są przedsięwzięcia, 
które będą stabilizowały życie gospodarcze. 
Handel pozwoleniami na emisję dwutlenku 
węgla nie ustabilizuje gospodarki, tym bar-
dziej że znów rozgorzał spór, czy to dobry 
pomysł, czy zły i kto ile może sprzedawać. 
Natomiast wydatki na tworzenie nowych 
technologii użytkowania węgla z uwzględ-
nieniem uwarunkowań środowiskowych 
pozwoliłyby zapewnić stosunkowo tanią 
energię, a takiej energii potrzebuje przemysł 
europejski. Za taką przyszłością dla węgla 
optuje Euracoal. Na forach UE staramy się 
przekonywać urzędników unijnych, że węgiel 
jest podstawą rozwoju wielu nowoczesnych 
technologii. Trzeba tylko zainwestować w te 
przedsięwzięcia.

  Artur Trzeciakowski, wiceprezes KHW, 
chyba jako pierwszy z menedżerów gór-
niczych jasno powiedział, że jego � rma 
nie kupuje maszyn i urządzeń od dostaw-
ców, którzy nie mają na Śląsku zakładów 

produkcyjnych. Trudno o lepszy dowód 
na pobudzanie rodzimej gospodarki. Dla-
czego przedstawiciele górnictwa rzadko 
używają takich argumentów wzmacnia-
jących informacje o tworzeniu nowych 
miejsc pracy w oparciu o górnictwo?

– Rzeczywiście, może nie we wszystkich 
wypowiedziach przewija się wątek o tym, 
że górnictwo węgla kamiennego jak żadna 
inna branża korzysta z usług polskiego prze-
mysłu. Natomiast często mówi się o tym, 
że górnictwo utrzymuje setki tysięcy miejsc 
pracy w otoczeniu pracującym na jego rzecz. 
Przez prawie dwa wieki górnictwo decydo-
wało o rozwoju naszego regionu. W zasa-
dzie wszystko, co w naszym regionie cen-
ne, powstało dzięki górnictwu. Górnictwo 
wymuszało postęp techniczny na Śląsku – 
mówiłem o tym wiele razy. Teraz chciałbym 
zwrócić uwagę na podstawowy fakt – nie-
którym wydaje się, że nasza energetyka da 
sobie radę nawet wtedy, gdy kopalnie będą 
w trudnej sytuacji. Otóż nie da sobie rady. 
Można kupić bardzo dużo węgla spoza Pol-
ski, ale nie da się kupić wszystkiego, co jest 
energetyce potrzebne.

 Warto, żeby � rmy górnicze stawiały 
na inną działalność niż tylko wydobycie 
węgla?

– Uważam, że tak. Węgiel to nie tylko 
skała. Moim zdaniem górnictwo powinno 
stawiać na przetwarzanie węgla. Na ra-
zie dostarczamy surowiec energetyczny. 
Co przeszkadza, żeby dostarczać produkty 
z przetworzenia węgla? Niemiecki koncern 
RAG jest bardzo dobrym przykładem tego, 
że mając koncepcję obliczoną na lata, można 
zbudować na bazie górnictwa wielki i nowo-
czesny sektor przemysłowy. Nasze spółki 
węglowe mają ogromny potencjał, w tym 
potencjał intelektualny. Trzeba ten potencjał 
wykorzystać.

  Jest spowolnienie gospodarcze. Znów 
górnictwo będzie zbierać cięgi za to, 
że ma gorsze wyniki. Jak w takiej sytuacji 
myśleć o rozwoju i o inwestycjach w inne 
przedsięwzięcia niż wydobycie?

– Oczywiście, pewnie odezwie się chór 
mądrych, którzy opowiedzą o tym, że gór-
nictwo przespało czas koniunktury, że nie 
inwestowało, że jest źle zarządzane itp. Na-
tomiast nikt nie powie, co należało zrobić. 
Proszę pamiętać, że górnictwo dysponuje 
potężnym majątkiem i wielkim potencja-
łem. W takim środowisku łatwiej stworzyć 
zespoły ludzi, którzy nie tylko będą mieć 
pomysły, ale znajdą finansowanie, na przy-
kład ze środków unijnych, żeby te pomysły 
zrealizować.

  Pan miał pomysł na powiązanie gór-
nictwa z przemysłem chemicznym. Nie 
udało się. Inne pomysły też mogą się nie 
udać, bo jakiś polityk zauważy, że bran-
ża byłaby zbyt silna, a tego centrala bar-
dzo się boi.

– Sądzę, że zarządy spółek węglowych 
nie powinny zniechęcać się niepowodzenia-
mi z przeszłości. Chciałem powiązać Kom-
panię Węglową z firmą chemiczną Ciech. 
Polityka wygrała jednak z rozsądkiem. Ten 
konkretny pomysł jest już nie do powtórze-
nia, jest jednak miejsce na inne pomysły. Na-
szą rozmowę zaczęliśmy od tego, że urzęd-
nicy Unii Europejskiej zaczęli dostrzegać, iż 
bez rozwoju przemysłu nie będzie rozwoju 
gospodarczego. Dobrze byłoby, żeby do-
strzegli także, że na bazie polskiego górni-
ctwa można kreować ten rozwój. Powtórzę 
jeszcze raz – skoro Europa chce stawiać 
na realną gospodarkę, musi także brać pod 
uwagę górnictwo węgla kamiennego. Jestem 
przekonany, że realne projekty powstające 
w zarządach spółek węglowych powinny być 
realizowane. Nie popadam w euforię, kiedy 
z powodu dobrej koniunktury są świetne 
wyniki spółek węglowych, i nie dramatyzuję, 
kiedy koniunktura się pogarsza. Chciałbym 
jednak podkreślić, że gdyby udało się po-
prawić efektywność i wydajność górnictwa, 
łatwiej byłoby także realizować inne pro-
jekty firmowane przez tę branżę. Niestety, 
teraz pewnie znów zostanie zmarnowane 
ileś czasu na debaty o tym, czy wykorzy-
staliśmy czas koniunktury, czy go nie wy-
korzystaliśmy. Górnictwo dysponuje zbyt 
wielkim majątkiem, żeby ulegać nastrojom 
wiecznych kontestatorów. Jeżeli bez względu 
na koniunkturę będzie strategia działania 
na przyszłość, będzie ona realizowana bez 
względu na skład osobowy kolejnych zarzą-
dów, to uważam, że nie zmarnujemy szansy. 
Taka strategia musi być wkomponowana 
w strategię państwa. W przeciwnym razie 
będziemy żyć od koniunktury do koniunk-
tury i od kryzysu do kryzysu. Będziemy 
debatować o tym, czy zarobki są za duże, 
czy za małe, pochłonie nas myślenie o tym, 
kto o co walczy i kto z kim walczy. Ja jestem 
zwolennikiem racjonalnego myślenia. Jeże-
li są sukcesy – dzielmy się nimi. Jeżeli jest 
trudny czas – zastanawiajmy się, z czego 
zrezygnować, żeby przetrwać w jak najlep-
szej kondycji. Takie myślenie musi być także 
po stronie związków zawodowych. Jeżeli 
chcemy coś budować na bazie węgla, wszy-
scy muszą to uznać za swój cel nadrzędny. 
W przeciwnym razie zmarnujemy węgiel, 
zmarnujemy szanse dane nam przez węgiel 
i nic po sobie nie zostawimy.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Górnictwo dysponuje zbyt wielkim majątkiem, żeby ulegać nastrojom wiecznych 
kontestatorów – mówi MAKSYMILIAN KLANK, wiceprezydent Euracoal i wiceprezes FASING SA

Wracajmy do realnej gospodarki

Unia Europejska po latach kryzysu doszła 
do wniosku, że nie będzie wzrostu gospo-
darczego, jeżeli kraje członkowskie nie od-
budują przemysłu.

Unijni politycy zauważyli to, przed czym 
ostrzegali polscy specjaliści krytykujący zbyt 
restrykcyjną politykę ochrony klimatu – firmy 
przenoszą produkcję w inne rejony świata. 
Część ekonomistów tłumaczyła to zjawisko 

wyłącznie kosztami pracy, jednak nie koszty 
pracy, ale zbyt droga energia elektryczna jest 
barierą dla rozwoju przemysłu, co przyznał 
oficjalnie na początku października komisarz 
ds. energii UE Guenther Oettinger. Ostrzegł 
on przed groźnymi dla przemysłu skutkami 
„przesadnej” polityki ochrony klimatu – po-
informował portal wnp.pl. Dariusz Ciepiela, 
dziennikarz wnp.pl, pisze, że zdaniem Oettin-
gera w Europie w szybkim tempie następuje 

proces deindustrializacji, a udział przemysłu 
w tworzeniu wartości dodanej w krajach UE 
systematycznie spada. – Jesteśmy na równi 
pochyłej – przytacza słowa Oettingera portal 
wnp.pl.

 – Podrażanie energii poprzez nakła-
danie nowych podatków „sięgnęło szczytu” 
– ocenił Guenther Oettinger. Portal wnp.
pl cytuje wypowiedź komisarza do spraw 
energii, pod którą mogłoby się podpisać 

całe środowisko górnicze: „Jeżeli Euro-
pejczycy przesadzą z ochroną środowiska 
(…), doprowadzi to do konfliktu pomiędzy 
energochłonnymi a niskoenergetycznymi 
gałęziami przemysłu, a także do społecznych 
napięć, gdy właściciel małego domu dostanie 
do zapłacenia rachunek za energię”.

Wypada mieć tylko nadzieję, że zdania 
cytowane przez wnp.pl nie zawierają istotnych 
błędów popełnionych przez tłumaczy. �

Droga energia może doprowadzić do napięć społecznych
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List otwarty Wspólnej Reprezentacji Związków Zawodowych JSW SA

Do Zarządu JSW SA
Odnosząc się do listu otwartego Zarządu, 
stwierdzamy, że pracownicy JSW SA dosko-
nale zdają sobie sprawę z faktu, że stanowią 
trzon naszej spółki, wykazują się najwyższy-
mi kwalifikacjami i kompetencjami, co spra-
wia, że jastrzębskie kopalnie są jednymi 
z najlepszych w branży górniczej. Dlatego 
też oczekują od Zarządu odpowiedniego 
wynagrodzenia i równego traktowania. Nie-
dopuszczalne jest, aby w jednej kopalni, 
na tym samym stanowisku górnicy wyko-
nujący tę samą pracę byli tak różnie wyna-
gradzani. Istotą konfliktu, który ma miejsce 
w JSW, nie są zbyt duże żądania podwyżek 
płac dla pracowników, jak twierdzi praco-
dawca, ale notoryczne łamanie prawa pracy 
przez Zarząd JSW SA

Wprowadzenie nowych umów o pra-
cę dla pracowników przyjmowanych od  
lutego bieżącego roku jest jawnym pogwał-
ceniem prawa, co zostało potwierdzone 
przez Państwową Inspekcję Pracy i stano-
wiło jeden z głównych powodów podjęcia 
akcji strajkowej przez załogę spółki. Należy 
podkreślić, że nie jest to pierwszy ani jedy-
ny przykład łamania prawa przez Zarząd 
JSW. W czasie kryzysu w  r., którego 
koszty Zarząd przerzucił na barki pracow-
ników, próbowano pozbawić nas wszelkich 
uprawnień wynikających z Kodeksu Pracy 
i z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. 
Państwowa Inspekcja Pracy orzekła jed-
nak, że zastosowanie art.  Kodeksu Pracy 
w JSW SA było niezgodne z prawem. Dopie-
ro interwencja Głównego Inspektora Pracy 
w Warszawie doprowadziła do wycofania 
się pracodawcy z działań, które już wtedy 

mogły pozbawić nas Zakładowych Układów 
Zbiorowych Pracy.

Bezprawnie, bez uzgodnień ze związ-
kami zawodowymi próbowano także wpro-
wadzić premię BHP z rozwiązaniami opar-
tymi na tzw. odpowiedzialności zbiorowej. 
Najlżejszy wypadek w pracy, niezawiniony 
przez pracownika, powodował utratę premii 
dla całego oddziału. Po interwencji związ-
ków zawodowych zmieniono regulamin tej 
premii.

Nie bacząc na wcześniejsze doświad-
czenia Zarząd w ostatnim czasie wpro-
wadził bez ustaleń ze stroną społeczną 
bardzo wysokie nagrody związane z za-
rządzaniem przez cele, którymi są objęci 
wybrańcy ze ścisłego kierownictwa kopalń 
i spółki.

Bezprawnie próbowano jednostronnie 
wprowadzić nowy regulamin pracy dla JSW 
zawierający zapisy o przymusowej pracy 
w soboty. Decyzję tę udało się jednak zablo-
kować. Na zasadzie oferty dla pracowników 
funkcjonują w spółce premie motywacyjne 
i zadaniowe, które nie mają oparcia w żad-
nym z obowiązujących przepisów prawa. 
Ich wysokość stale się zmniejsza, a jedynym 
skutkiem ich wprowadzenia jest dalsze roz-
warstwienie zarobków wśród pracowników. 
Nie mają one żadnego wpływu na moty-
wację do pracy, ponieważ wyniki osiągane 
przez JSW przed ich wprowadzeniem były 
lepsze niż obecnie.

Związki zawodowe nie negują koniecz-
ności istnienia czynnika motywacyjnego 
w wynagrodzeniach, lecz nie na zasadach, 
które powodują tylko narastanie konfliktów 
wśród załóg kopalń.

Zarząd apeluje do związków zawodo-
wych o odpowiedzialność i współpracę, 
twierdzi, że nasza pomoc w sytuacji kry-
zysu jest niezbędna. Jednocześnie łamiąc 
po raz kolejny zapisy ZUZP obowiązujące 
na podstawie Porozumienia z dnia  maja 
 roku podejmuje jednostronnie decyzję 
o zmianie organizacji i czasu pracy w JSW 
SA KWK Pniówek.

Dyrektorzy kopalń przed kamerami 
oficjalnie się wypowiadają o wprowadze-
niu wydobycia w soboty. Widać wyraźnie, 
że zapisy nowych, niekorzystnych umów 
o pracę Zarząd zamierza wprowadzać dla 
wszystkich pracowników. Nieprawdą jest, 
że wszyscy nowi pracownicy otrzymują 
barbórki, czternastki. W zależności od daty 
przyjęcia do pracy nagrodę barbórkową Za-
rząd wypłaci dopiero po dwóch latach, na-
tomiast wypłata . pensji jest uzależniona 
od przekroczenia zadań założonych w PTE 
za dany rok, co w praktyce może się nigdy 
nie wydarzyć.

Zwracamy uwagę Zarządowi, że wśród 
nowo przyjętych pracowników są górnicy 
z wieloletnim stażem w górnictwie węgla 
kamiennego, którzy doświadczenie i kwa-
lifikacje uzyskali poza Jastrzębską Grupą 
Kapitałową. To, że traktuje się ich jak ab-
solwentów bez żadnego stażu na pewno nie 
jest sprawiedliwe.

Wróćmy do podwyżek płac. Członkowie 
Zarządu i kierownictwa kopalń w ostatnim 
czasie otrzymali kilkusetprocentowe pod-
wyżki płac. W tym samym okresie większej 
części załogi JSW SA spadła płaca realna. 
Proponowane przez związki zawodowe pod-
wyżki płac nie stanowią żadnego zagrożenia 

dla przyszłości JSW, a podawane przez Za-
rząd koszty ich wprowadzenia są liczbami 
wziętymi z nieba. To samo dotyczy wyso-
kości strat spowodowanych przez ostatni 
strajk. Proponowane przez WRZZ podwyżki 
zapewniają tylko utrzymanie płacy realnej. 
Wysokość premii jednorazowej niweluje 
brak podwyżek stawek osobistego zaszere-
gowania od lutego  r. Żądanie podwy-
żek stawek od miesiąca października o , 
i wypłata premii jednorazowej w wysokości 
, zł brutto to minimum, na które mo-
żemy się zgodzić.

Przypominamy Zarządowi, że pomimo 
kryzysu w Kompanii Węglowej wskaźnik 
wzrostu wynagrodzeń w tym roku znacz-
nie przekroczy , a wyniki produkcyjne 
i sytuacja finansowa tej firmy jest znacznie 
gorsza od naszej.

Jesteśmy w dalszym ciągu otwarci 
na rozmowy, jednakże kompromis i za-
trzymanie eskalacji akcji protestacyjnych są  
możliwe tylko wtedy, kiedy działania Zarzą-
du będą zgodne z obowiązującym prawem. 
Wszelkie rozwiązania dotyczące sytuacji 
pracowników, które wymagają uzgodnień 
ze związkami zawodowymi, muszą być 
wspólnie wypracowane ze stroną społeczną. 
Jeżeli sytuacja w Spółce nie ulegnie zmianie, 
nie sposób uwierzyć w szczerość intencji 
Zarządu zawartych w listach otwartych 
do pracowników i związków zawodowych 
JSW SA.

Apelujemy do Zarządu o rozwagę i od-
powiedzialność, aby swoimi działaniami nie 
spowodował eskalacji konfliktu w JSW SA 
ze wszystkimi tego konsekwencjami.



W dniu 19 października 2012 roku 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA od-
był się strajk we wszystkich kopalniach 
i na wszystkich zmianach. Strajk poparli 
pracownicy wszystkich zakładów JSW SA. 
W tym dniu żadna z kopalń nie prowadziła 
wydobycia.

Podczas strajku nasi przedstawicie-
le przekazywali bardzo dużo informacji 
i udzielali wielu wywiadów w prasie, ra-
diu i telewizji. Niestety mimo wykazania  
cierpliwości i staranności w przekazywaniu 
wiadomości niektórzy dziennikarze skraca-
jąc wypowiedzi lub komentując dzisiejsze 
wydarzenia w JSW SA, używali skrótów me-
dialnych, co w znaczny sposób wypaczyło 
obraz prowadzonej akcji strajkowej, a przede 
wszystkim nie przedstawiono faktycznego 
i głównego problemu oraz powodu zorga-
nizowania strajku.

Pracownicy JSW SA zwracają uwagę 
na to, że głównym powodem prowadzenia 
sporu zbiorowego jest nieprzestrzeganie 
prawa pracy oraz nieprzestrzeganie „Poro-
zumienia Zbiorowego zawartego zgodnie 
z art.  Kodeksu Pracy”  maja  roku.

Komentatorzy dzisiejszych wydarzeń 
bardzo często pomijali fakt, że pracownicy 

protestują przeciwko łamaniu prawa pracy 
przez pracodawcę (Zarząd JSW SA). Pra-
codawcę (prezesa J. Zagórowskiego), który 
stosuje, jak to często określa, „wewnętrz-
ne prawa pracy”, nie respektując zasad 
zewnętrznego prawa pracy. Począwszy 
od Konstytucji RP, poprzez ustawy, Kodeks 
Pracy, rozporządzenia włącznie z podpisa-
nym „Porozumieniem Zbiorowym zawartym 
zgodnie z art.  Kodeksu Pracy” przed wej-
ściem JSW SA na Giełdę Papierów Wartoś-
ciowych w Warszawie.

Jeżeli nasze państwo jest państwem de-
mokratycznym i państwem prawa, to nie 
można w nim tolerować łamania prawa pra-
cy. Zaś „wielmożni pracodawcy” nie mogą 
decydować o pracownikach na zasadach 
dyrektyw rodem z Białorusi. Polski praco-
dawca, biznesmen, menager nie może stać 
ponad prawem i zarządzać firmą giełdową 
jak Łukaszenko Białorusią.

Dzisiejszy strajk pracowników Jast-
rzębskiej Spółki Węglowej SA jest głównie 
protestem przeciwko takim praktykom i jest 
także ostrzeżeniem pracowników innych 
firm, które w najbliższym czasie rząd RP 
chce wysprzedać wraz z pracownikami, 
jednocześnie nie dotrzymując podpisanych 
wcześniej porozumień.

Związkowcy JSW SA tocząc spór zbio-
rowy przez osiem miesięcy w obronie pra-
wa pracy, wykazali maksimum dobrej woli 
oraz maksimum rozwagi i udowodnili w tym 
przypadku, że są odpowiedzialni za los fir-
my, ale także stoją na straży prawa pracy.

Arogancja Zarządu JSW SA, brak kom-
petencji w sposobie zarządzania JSW SA, 
lekceważenie Państwowej Inspekcji Pracy, 
lekceważenie opinii autorytetów z dziedziny 

prawa pracy spowodowały, że ta nieodpowie-
dzialna grupa ludzi zarządzających JSW SA 
zmusiła pracowników do najcięższych działań, 
do podjęcia strajku w obronie prawa pracy.

Niech ten strajk będzie przestrogą 
dla tych wszystkich, którzy będą zasiadać 
do stołu negocjacyjnego, że ich porozumie-
nia będą nic nie warte, jeżeli z drugiej strony 
zasiądą nieuczciwi partnerzy.

PRACOWNICY JSW SA.

List otwarty pracowników 
JSW SA do mediów
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To nie żądania podwyżek były głównym powodem dobowego strajku w JSW SA. Górnicy protestowali 
przede wszystkim przeciwko nowym umowom o pracę dla przyjmowanych górników
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Jastrzębska Spółka Węglowa zatrudnia dziś 
ok. 23 tysięcy pracowników. Cała Grupa 
JSW z koksowniami, elektrociepłowniami, 
zakładami mechanicznymi, firmami przewo-
zowymi i innymi wspierającymi to ponad 30 
tysięcy miejsc pracy. Wszyscy pracownicy 
oczekują stabilnych i bezpiecznych miejsc 
pracy. I takie miejsca pracy zostały stworzo-
ne. Dziś wszystkie kopalnie mają program 
rozwojowy. Pracownicy jastrzębskich ko-
palń są jednymi z najlepszych w sektorze 
górniczym i posiadają wysokie kompeten-
cje, co podkreślają eksperci.

Jastrzębska Spółka Węglowa i firmy 
do niej należące tworzą razem jedną z naj-
większych firm w Polsce i jedną z najważ-
niejszych na polskiej giełdzie. Taka sytu-
acja jest zasługą wielu pracowników. Dziś 
sytuacja JSW jest dobra, ale należy zdać 
sobie sprawę, że najlepszy okres wysokich 
cen węgla koksowego mamy już za sobą. 
Przed nami trudny czas spowodowany 
spowolnieniem gospodarczym w Europie 
i niskimi cenami na rynkach światowych. 
Sytuacja naszej firmy i jej pozycja zmieniają 
się w każdej chwili. Mamy już doświadcze-
nie z  roku, kiedy dopadł nas kryzys. 
Wiemy doskonale, że należy ostrożnie po-
dejmować wszelkie działania kosztotwórcze, 
bo przecież nie ma pewności, jak długo bę-
dzie trwać spowolnienie gospodarcze. Wie-
my też doskonale, że w tym trudnym okresie 

nie wolno zapominać o inwestycjach. To one 
gwarantują Wam bezpieczne miejsca pracy.

W najbliższym czasie zarząd JSW, 
kierownictwa kopalń oraz zarządy spółek 
zależnych będą wdrażać plany oszczędnoś-
ciowe. Plany te jednak – inaczej niż w  
roku – mają na celu maksymalizować wy-
dobycie i liczę robót korytarzowych przy 
jednoczesnej realizacji inwestycji strate-
gicznych. Nie można wykluczyć, że przy 
pogarszającej się sytuacji rynkowej trzeba 
będzie rozważyć zmianę organizacji pracy. 
Ciągle podkreślamy, że należy elastycznie 
reagować na zmieniającą się sytuację i pod-
nosić efektywność pracy. Trzeba lepiej wy-
korzystywać majątek i maszyny, na jakich 
pracujemy. Dlatego zarząd JSW apeluje 
o odpowiedzialność.

Należy również pamiętać, że w tym roku 
wprowadziliśmy dodatkowo premie (mo-
tywacyjną i zadaniową), tak aby uzależnić 
część płacy od efektów pracy. Przeznaczone 
zostały dodatkowe pieniądze dla pracowni-
ków, którzy pracują bardziej efektywnie, niż 
zakładają plany. To także element sprawied-
liwości wobec wszystkich pracowników. Nie 
można przecież dawać dodatku stażowego 
nowym pracownikom na drugi dzień po ich 
przyjściu do pracy – inni na taki dodatek 
pracują przez lata. Nieprawdą jest również, 
że – jak informują niektóre media – nowi 
pracownicy nie otrzymują barbórki, czter-
nastki czy deputatu węglowego! Wszyscy 

pracownicy JSW otrzymują deputat węglo-
wy, czternastkę i barbórkę.

Wobec niepewnej sytuacji w przyszłości 
oraz odpowiadając za ok.  tysiące pra-
cowników kopalń, zarząd JSW przygotował 
uczciwą propozycję dla pracowników, któ-
ra uwzględnia sytuację ekonomiczną JSW 
w przyszłości i jej potrzeby rozwojowe.

Od  października br. stawki płac za-
sadniczych wzrosłyby o , a dodatkowo 
każdy pracownik otrzymałby jednorazową 
premię w wysokości średnio  zł. Za-
rząd zaproponował również przyjęcie spo-
sobu kształtowania wynagrodzeń w latach 
–, który gwarantowałby wzrost sta-
wek płac zasadniczych od stycznia każdego 
roku o wskaźnik inflacji przyjęty w ustawie 
budżetowej. Oznaczałoby to, że od stycznia 
 roku pensje wzrosłyby o kolejne ,.

W kwestii umów o pracę dla nowo za-
trudnianych pracowników zarząd zapropo-
nował zawieszenie kontrowersyjnej uchwały 
na  miesiące z propozycją wypracowania 
w tym czasie ze stroną społeczną nowych, 
akceptowalnych dla obydwu stron zapisów 
warunków zatrudniania nowych pracow-
ników. Strona związkowa odrzuciła jednak 
propozycję zarządu.

Podkreślamy z całą stanowczością – 
oferta, która jest znana związkom zawo-
dowym już od sierpnia tego roku, w obec-
nej sytuacji nie zostanie już przez zarząd 
zmieniona. Sytuacja rynkowa pogarsza się 

i dalsze opóźnianie jej przyjęcia spowoduje 
kolejną zwłokę we wprowadzeniu podwyżek 
w stawkach osobistego zaszeregowania.

Z przykrością stwierdzamy, że propozy-
cje zarządu nie zostały zaaprobowane przez 
liderów związkowych. Przedstawili oni pro-
pozycję podwyżki płac w wysokości , 
oraz jednorazowej wypłaty dla pracowników 
w wysokości , tys. zł. W sytuacji spowol-
nienia gospodarczego i trudnej sytuacji gór-
nictwa oznaczałoby to zbyt duże obciążenie 
dla budżetu spółki i realną groźbę zahamo-
wania trwających procesów inwestycyjnych 
i stanowiłoby zagrożenie dla bezpieczeństwa 
finansowego spółki.

Związki zawodowe mówią o kolejnych 
strajkach, co dla JSW i pracowników może 
być bardzo niebezpieczne. W XXI wieku nie 
można strajkować zawsze i o wszystko. Nie 
można narażać firmy na kolejne straty finan-
sowe tylko dlatego, że zarząd nie zgadza się 
na podwyżki w wysokości proponowanej 
przez związki. Nie można też narażać ro-
dzin górniczych na straty, bo przecież wie-
lu z Was spłaca kredyty, nie ma żadnych 
oszczędności, a chce uczciwie, spokojnie 
pracować i otrzymywać swoje wynagrodze-
nie w pełnej wysokości.

Przed nami ciężkie czasy, dlatego tym 
bardziej apelujemy o rozwagę i odpowie-
dzialność. Propozycja zarządu – mimo 
obecnej sytuacji – jest nadal aktualna.

ZARZĄD JSW

Spółka Energetyczna Jastrzębie, która na-
leży do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, zo-
stała wyróżniona nagrodą Nowy Impuls. 
Nagroda przyznawana jest firmom i inicja-
tywom, które nadają nową jakość polskiej 
gospodarce, a w szczególności sektorowi 
energetyczno-paliwowemu.

Nagrodę wręczono podczas uroczystej 
gali, która odbyła się  października w War-
szawie podczas Kongresu Nowego Przemysłu.

Wyróżnienie, które zostało przyzna-
ne Spółce Energetycznej Jastrzębie SA, 
odebrali prezes zarządu Jarosław Parma 
oraz Robert Kozłowski, zastępca prezesa 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej ds. ekono-
micznych. Spółka otrzymała wyróżnie-
nie za rozwój firmy w nowym segmencie 
energetyki i wskazanie ważnego trendu 
rozwojowego innym podmiotom polskiego 
górnictwa.

�

L Z  P JSW SA

Apel o odpowiedzialność

SEJ z Nowym Impulsem

(...) Należy zdać sobie sprawę, że najlep-
szy okres wysokich cen węgla koksowego 
mamy już za sobą. Przed JSW trudny okres 
spowodowany spowolnieniem gospodar-
czym w Europie i niskimi cenami na rynkach 
światowych. Sytuacja naszej firmy i jej po-
zycja zmienia się w każdej chwili. Cały opis 
sytuacji i uzasadnienie dla podejmowanych 
działań Zarząd przedstawiał na licznych 
spotkaniach w ostatnim czasie.

Mamy doświadczenie z kryzysu roku 
 i dziś też należy ostrożnie podejmować 
działania kosztotwórcze, bo nie ma pew-
ności, jak długo będzie trwać spowolnienie 
gospodarcze u naszych odbiorców. (...)

Wasza pomoc jest niezbędna, aby wy-
tłumaczyć załodze, że sytuacja jest poważna 
i że JSW musi się zmieniać, aby dostosować 
się do nowej sytuacji rynkowej i jednocześ-
nie mieć możliwość dalszego rozwoju, gdyż 
to jest prawdziwa gwarancja utrzymania 
miejsc pracy.

W najbliższym czasie Zarząd JSW i kie-
rownictwa kopalń oraz zarządy spółek zależ-
nych będą wdrażać plany oszczędnościowe. 
Plany te jednak odmiennie niż w roku  
mają na celu maksymalizować wydobycie 
i liczbę robót korytarzowych oraz realizację 
całego zakresu inwestycji strategicznych. Nie 
można wykluczyć, że przy pogarszającej się 
sytuacji rynkowej trzeba będzie rozważyć 
zmianę organizacji pracy.

Jak wiadomo, nie wszystkie firmy górnicze 
są dziś w tak dobrej sytuacji jak JSW. Sytuacja 

pracowników JSW jest najlepsza w branży 
górniczej i należy do najlepszych w Polsce. 
Średni zarobek w spółce to ponad dwukrotnie 
więcej niż średnia krajowa i najwyższa w gór-
nictwie węgla kamiennego. Pracownicy mają 
gwarancje pracy na  lat. Wszyscy dostali 
darmowe akcje, co jest wyjątkiem w historii 
prywatyzacji firm państwowych. W tym roku 
zarząd wystąpił o przeznaczenie  milio-
nów złotych na nagrody z zysku dla załogi, 
która została wypłacona jeszcze w czerwcu 
(czyli  pensja). W ciągu minionych  lat 
płace w spółce wzrosły o  proc. Od  lat 
w JSW nie spada zatrudnienie, choć rośnie 
bezrobocie w Polsce i Europie. JSW zajmuje 
czołowe miejsce wśród najlepiej płacących 
spółek giełdowych. Mało tego, zarząd zgadza 
się na podwyżki, ale chce uzależnić część płacy 
od efektów pracy. To są fakty.

Zarząd przeznaczył dodatkowe pie-
niądze dla pracowników, którzy pracują 
bardziej efektywnie, niż zakładają plany. 
To także element sprawiedliwości wobec 
wszystkich pracowników.

Nie można dawać dodatku stażowe-
go nowym pracownikom na drugi dzień 
po przyjściu do pracy tak jak innym, któ-
rzy na taki dodatek pracowali przez lata. 
Nieprawdą jest również, że nowi pracowni-
cy nie otrzymają barbórki, czternastki czy 
deputatu węglowego. Wszyscy pracownicy 
JSW otrzymują czternastkę, barbórkę i de-
putat węglowy.

Pieniądze, które zarobiła JSW w latach 
dobrej koniunktury powinny nam pozwolić 

List otwarty do Wspólnej Reprezentacji 
Związków Zawodowych JSW

utrzymać tempo rozwoju kopalń oraz całej 
grupy kapitałowej tak, aby nie doszło do ut-
raty w przyszłości miejsc pracy i zwolnień 
pracowników.

Wobec niepewnej sytuacji w przyszłości 
oraz odpowiadając za ok.  tysięce pra-
cowników kopalń, Zarząd JSW przygoto-
wał propozycję kształtowania wynagrodzeń 
w roku  i latach przyszłych. Jest to do-
bra i uczciwa propozycja w czasie kryzy-
su uwzględniająca sytuację ekonomiczną 
JSW w przyszłości i jej potrzeby rozwojowe. 
Oferta ta, w obecnej sytuacji nie zostanie 
przez Zarząd już zmieniona. Oferta w tym 
kształcie jest Wam znana od sierpnia tego 
roku. Dalsze opóźnienie w jej przyjęciu po-
woduje kolejną zwłokę we wprowadzeniu 
podwyżek w stawkach osobistego zaszere-
gowania pracowników JSW.

Mówicie Panowie o kolejnych straj-
kach, co dla JSW i pracowników może być 
bardzo niebezpieczne. W XXI wieku nie 
można strajkować zawsze i o wszystko. 
Nie można narażać firmy na kolejne stra-
ty finansowe tylko dlatego, że zarząd nie 
zgadza się na podwyżki w proponowanej 
przez Was wysokości. Nie można też nara-
żać rodzin górniczych na straty, bo przecież 
wiele z nich spłaca kredyty, nie ma żadnych 
oszczędności i chce uczciwie, spokojnie pra-
cować i otrzymywać swoje wynagrodzenie 
w pełnej wysokości.

Przed nami ciężkie czasy i tym bardziej 
apelujemy o rozwagę i odpowiedzialność. 
Propozycja Zarządu – mimo obecnej sytu-
acji – jest nadal aktualna.

ZARZĄD JSW
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Możemy pod ziemią wytwarzać z węgla gaz. Możemy uniezależnić się od Gazpromu. 
To nie jest mrzonka. To jest technicznie możliwe – 

mówi WALDEMAR MRÓZ, wiceprezes KHW SA

Wydobyć energię, 
a nie tylko tony

 XNOWY GÓRNIK: Katowicki Holding Wę-
glowy angażuje się w przemysłowe zga-
zowanie węgla pod ziemią. Muszę się 
uszczypnąć, żeby przekonać się, że to nie 
sen.

WALDEMAR MRÓZ: 
 września powołali-
śmy do życia w Mini-
sterstwie Gospodarki 
Polską Platformę Tech-
nologiczną Górnictwa 
Ekologicznego. Wśród 
instytucji, które ją zało-
żyły, są: Katowicki Holding Węglowy, Polskie 
Laboratorium Radykalnych Technologii, 
Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut 
Podstawowych Problemów Techniki Polskiej 
Akademii Nauk i Kopex.

 X Co to oznacza?
– Przestajemy gonić króliczka – łapie-

my go. Ten projekt oznacza, że Katowicki 
Holding Węglowy włącza się w działania, 
które zapewnią Polsce bezpieczeństwo ener-
getyczne. Wytwarzanie gazu syntezowego 
jest tylko jednym z elementów tego projek-
tu. Całe przedsięwzięcie to także budowa 
elektrowni o mocy – MW. Platforma 
ma formułę otwartą. Jest patent. Wiemy, 
jakie urządzenia są potrzebne. Brakuje tylko 
pieniędzy.

 X Ilu setek milionów brakuje?
– Potrzeba jakieś  milionów złotych. 

Może być też  milionów dolarów albo 
jakieś  milionów euro.

 XW zamian za te pieniądze proponuje 
pan przedsięwzięcie, które albo się uda, 
albo nie.

– Proponuję przedsięwzięcie pozwala-
jące wykorzystać węgiel z pokładów, które 
nie nadają się do klasycznej eksploatacji. 
Jednocześnie proponuję małą elektrownię, 
która będzie spalać gaz wytwarzany z węgla 
znajdującego się pod ziemią. Blok o mocy 
do  MW i instalacja do wytwarzania 
gazu będą tworzyć kompleks energetyczny, 
dzięki któremu można rozwiązać problem 
ograniczonych możliwości energetycznych 
linii przesyłowych. Proszę sobie wyobrazić, 
że na przykład miasto wielkości Mysłowic 
(około  tys. mieszkańców) jest zasilane 
przez taki blok energetyczny. Oszczędza 
się na kosztach przesyłu energii, są o wiele 
mniejsze straty energii związane z przesyła-
niem jej na znaczne odległości, a w dodatku 
koszty budowy takiej elektrowni są mniej-
sze niż koszt budowy klasycznego bloku 
energetycznego. Proszę zwrócić uwagę 
–  milionów złotych to koszt budowy 
instalacji do zgazowania węgla i koszt bu-
dowy bloku energetycznego. Ponieważ przy 
okazji zgazowania węgla powstaje wysoka 
temperatura, można wykorzystać także 
energię gorącego powietrza i energię z wy-
mienników ciepła. W procesie zgazowania 
węgla wykorzystuje się dużo wody. Nie bę-
dziemy mieć z tym problemu, bo mamy 

wody kopalniane. W perspektywie możemy 
wykorzystywać także energię geoplutonicz-
ną, czyli energię z wnętrza ziemi. Uzysku-
jemy ją z głębokości około  kilometrów. 
Dzięki rozwojowi technologii wierceń dla 
potrzeb eksploatacji złóż gazu łupkowego 
wywiercenie tak głębokich otworów nie 
jest żadnym problemem.

 X To brzmi jak fantazja naukowa.
– To nie jest fantazja. Podobne pro-

jekty są w fazie realizacji w kilku krajach 
europejskich.

 XWróćmy jednak do zgazowania węgla 
pod ziemią i budowy bloku energetycz-
nego. Ile lat potrzeba na zrealizowanie 
takiej inwestycji?

– Około dwóch lat. Koszty zwracają 
się po jakichś trzech latach. Natomiast nie 
wiem, ile czasu potrzeba, aby powstały ramy 
prawne takiej eksploatacji węgla. Urzędnicy 
mogą okazać się skutecznymi hamulcowymi. 
Wszystko trzeba załatwić na poziomie Unii 
Europejskiej, dlatego będziemy współpraco-
wać z Węgrami, którzy też chcą inwestować 
w ten sposób pozyskiwania energii z wę-
gla. Plany Platformy zakładają, że w ciągu 
dziesięciu lat tak rozwiniemy technologię 
podziemnego zgazowania węgla, że będzie-
my mogli wytwarzać około  mld metrów 
sześciennych gazu syntezowego. To tyle, ile 
dostarcza nam rocznie Gazprom.

 X Jest pan inżynierem górnikiem, wice-
prezesem poważnej spółki. Od kilku lat 
pańscy koledzy mówią, że ma pan świ-
ra gazowego. Co pana ciągnie do gazu?

– Chciałbym to wyjaśnić bez patosu, 
ale pewnie nie da się go uniknąć.  wrześ-
nia  roku doszło do tragedii w ruchu 
Śląsk kopalni Wujek. Widziałem częściowo 
zwęglone ciała  górników, którzy zginęli 
na miejscu. Oprócz nich kolejnych ośmiu 
zmarło w szpitalu. Widok  górników le-
żących obok siebie będę pamiętał do końca 
życia. Od tego czasu zacząłem się zasta-
nawiać, czy my rzeczywiście musimy pła-
cić taką cenę za wydobywaną energię. Czy 
ja jestem inżynierem górnikiem, który może 
znaleźć jakiś sposób pozwalający na uniknię-
cie takich tragedii? Dlaczego wydobywamy 
węgiel z takim poświęceniem, a do gniazdka 
w ścianie dociera zaledwie jakieś  pro-
cent z energii zawartej w tym węglu? Myślę, 
że koncepcja zgazowania węgla pod ziemią 
i wytwarzania energii z uzyskanego gazu jest 
odpowiedzią na te pytania.

 X Nie obawia się pan, że koncepcja zga-
zowania węgla pod ziemią i budowa blo-
ku energetycznego spalającego gaz z wę-
gla to moda, która minie, zanim projekt 
zostanie zrealizowany?

– Musimy zdać sobie sprawę z faktu, 
że węgiel jest dobrem narodowym. Jego 
wydobycie jest koncesjonowane. W imie-
niu nas wszystkich państwo udziela konce-
sji. Natura dała nam złoża, dzięki którym 

możemy być niezależni energetycznie. 
Od nas zależy, w jakim stopniu wyko-
rzystamy te złoża. Na razie ze złóż węgla 
potrafimy wykorzystać jakieś  procent 
energii i tyle trafia do naszych gniazdek. 
Ponosimy straty, bo nie wszystko potrafimy 
wydobyć, bo mamy małą sprawność bloków 
energetycznych, bo ponosimy duże straty 
w czasie przesyłu. Należy zrobić wszystko, 
żeby tę energię lepiej wykorzystać. Albo 
my się tym zajmiemy, albo zrobią to inni, 
a my będziemy kupować od nich licencje.

 XWarto ryzykować?
– Nie warto rezygnować. Jeżeli chodzi 

o zgazowanie węgla, dysponujemy bardzo 
dobrą technologią.

 X Niech ją przetestują inni.
– Czy KHW ma zatem oddać innym 

firmom , miliarda ton węgla, który po-
siada w zasobach bilansowych? W zasobach 
pozabilansowych jest to , miliarda ton. 
Razem mamy  mld ton węgla, z czego za-
sobów operatywnych do wydobycia jest  
mln ton. To oznacza, że potrafimy wydobyć 
tylko niespełna  procent z tego, co mamy 
pod ziemią. Z tych około  procent tracimy 
znów kilkadziesiąt procent, bo okazuje się, 
że trudności technologiczne nie pozwalają 
wybrać do końca dostępnego węgla. Czy 
stać nas na to, żeby marnować miliardy ton 
paliwa? Czy nie pracując nad tą technologią, 
przybliżamy się do czegoś? Nie! Bezczyn-
ność oznacza, że za gaz będziemy płacić 
Gazpromowi coraz więcej, swoje źródła 
energii będziemy marnować i będziemy 
ponosić podwójne straty. Musimy zapo-
mnieć, że będziemy cokolwiek negocjować 
z Gazpromem. To jest firma strategiczna dla 
Rosji i w praktyce za każdym razem są to ne-
gocjacje z państwem rosyjskim. Nieważne, 
kto z ich strony siedzi przy stole i jaką wi-
zytówką się posługuje.

X Pan mówi o polityce, a tu trzeba 
pieniędzy.

– Mówię o polityce, ponieważ ona po-
woduje, że musimy odnieść sukces. Ten 
przymus jest czymś w rodzaju gwarancji 
dla potencjalnych inwestorów.

 X Jak często słyszy pan: Mróz, weź się 
za fedrowanie. Gaz zostaw w spokoju?

– Jestem inżynierem górnikiem i kil-
kanaście lat spędziłem w ścianach. Patrzę 
na kopalnie KHW jako górnik praktyk i gór-
nik menedżer. Dlatego często zastanawiam 
się, co takiego zbudowaliśmy w polskim 
górnictwie w minionych  latach. Otóż 
kopalnia Bogdanka zbudowała jeden szyb 
i JSW SA zaczęła budowę jednego szybu. 
Malutko zbudowaliśmy. Proszę pamiętać, 
że z każdym rokiem schodzimy coraz niżej 
z eksploatacją. Budowa jednego szybu kosz-
tuje jakieś , mld złotych. Metr wyrobiska 
przekopowego kosztuje – tys. zł. Jeżeli 
chcemy zrobić przekop długi na  kilome-
trów, to musimy wydać około  miliardy 

złotych. Wykonanie go zajmie kilka lat. Skala 
kosztów i czas realizacji inwestycji robią 
wrażenie. To zestawienie daje odpowiedź 
na pytanie: dlaczego tak mało zbudowaliśmy 
przez  lat. Zrobiliśmy tak mało, bo koszty 
są gigantyczne. Moim zdaniem alternatywą 
może być zgazowanie węgla.

 X Rzuca pan klasyczne górnictwo?
– Nie. Właśnie na tym polega dogod-

ność tej metody, że można ją stosować tam, 
gdzie nie da się fedrować. Do wykorzy-
stania są zasoby węgla w Zagłębiu Wał-
brzyskim, zasoby węgla brunatnego, ciężka 
ropa z pól roponośnych, które zostały już 
wyeksploatowane w sposób tradycyjny. Za-
angażowanie w ten projekt nie oznacza, 
że KHW zamierza rezygnować z wydo-
bycia węgla. Na tym właśnie polega błąd 
wszystkich, którzy wyzłośliwiają się nad 
tą koncepcją – wmawiają nam, że chcemy 
zaniedbać wydobycie, a zająć się zgazo-
waniem węgla. Natomiast my chcemy za-
cząć program, który w odległej przyszłości 
zmieni sposób wydobywania energii zma-
gazynowanej pod ziemią. Wtedy może się 
okazać, że tradycyjne górnictwo węgla ka-
miennego zostanie zastąpione górnictwem 
zgazowywania węgla. Będzie to górnictwo 
bezpieczne, ekologicznie przyjazne. Elek-
trownie spalające gaz syntezowy będą emi-
tować minimalne ilości dwutlenku węgla, 
a paliwo będzie kilkakrotnie tańsze niż gaz 
dostarczany przez Gazprom.

 X Proponuje pan jednak zamach na kla-
syczne górnictwo.

– To żaden zamach. Jeżeli ktoś mówi, 
żebym działał tradycyjnie, to proszę powie-
dzieć, skąd wziąć na to pieniądze. Ja już wy-
liczyłem, ile co kosztuje. KHW ma mizerne 
szanse, żeby takie pieniądze wygospodaro-
wać. Wiem, rzucane jest hasło, żebym spry-
watyzować spółkę i wtedy będą pieniądze. 
Racja, ale tylko wtedy, jeżeli dostaniemy 
gwarancje, że z prywatyzacji takie pieniądze 
wpłyną. Kto da taką gwarancję?

 X Pewnie nikt. Natomiast wiem, że pro-
ponuje się nie tylko zmianę w górni-
ctwie, ale także zmianę sposobu myślenia 
o górnictwie. W tym założeniu górnictwo 
ma być jednym z elementów systemu 
energetycznego.

– Tak. W dodatku proponujemy roz-
proszone źródła energii (bloki do  MW), 
aby jak najmniej energii przesyłać na duże 
odległości. Na obecnym etapie wielu oso-
bom może się to wydawać mrzonką. Dlatego 
proponuję dyskusję.

 X Kiedy będę mógł zrobić panu zdjęcie 
na budowie elektrowni i instalacji do pod-
ziemnego zgazowania węgla?

– Przy okazji najbliższej Barbórki poda-
my datę. A gdyby okazało się, że urzędnicy 
„zabiją” ten projekt, zrobimy to na przykład 
w Chinach.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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 XNOWY GÓRNIK: Powinniście fedrować 
węgiel, a chcecie go zgazować. Gdzie 
tu sens?

WALDEMAR WIK-
TORCZYK: Dla pana 
węgiel to skała, którą 
trzeba pokruszyć, wy-
dobyć i spalić. To jed-
nak archaiczny sposób 
myślenia o węglu. Dla 
nas węgiel to magazyn 
energii, a zgazowanie 
to inny sposób wydobywania tej energii. 
W niektórych warunkach lepiej jest fedro-
wać, w niektórych lepiej jest zgazować.

 X Fedrowanie to sprawdzona meto-
da. Zgazowanie to wciąż eksperymenty 
technologiczne.

– Katowicki Holding Węglowy udo-
wodni, że ta metoda może być stosowa-
na na skalę przemysłową. Nie ma mowy 
o jakimś konflikcie między obu metoda-
mi. Za każdym razem chcemy dostać się 
do energii zmagazynowanej pod ziemią 
i jak najwięcej jej wydobyć na powierzchnię. 

Bogactwo KHW nie wynika z liczby ton 
skały – wynika z energii zmagazynowanej 
w tych skałach.

 X Jeżeli okaże się, że zgazowanie się 
sprawdzi, klasyczne górnictwo węgla ka-
miennego czeka zagłada?

– To jakieś nieporozumienie. Metoda 
zgazowania węgla będzie stosowana tam, 
gdzie z różnych powodów nie da się fedro-
wać. Jeżeli przyjrzymy się zasobom energii 
zmagazynowanej pod obszarami górniczymi 
KHW, to w zasobach bilansowych mamy  
mld MJ. W zasobach pozabilansowych mamy 
 mld MJ. To oznacza, że poza naszym za-
sięgiem jest  proc. energii w porównaniu 
z tym, do czego możemy mieć dostęp. Jest 
zatem o co walczyć. Planujemy, żeby zgazo-
waniu poddawać węgiel, który leży na głębo-
kości około  metrów. Jest on poza zasię-
giem współczesnych metod wydobywczych.

 XWie pan, w których miejscach można 
przeprowadzić zgazowanie?

– Mamy określonych kilka lokalizacji. 
Są to rejony, gdzie jeszcze nie było eksploatacji, 

ale są także rejony położone kilkaset metrów 
poniżej dotychczasowych wyrobisk.

 X Krytycy zgazowania węgla mówią, 
że nie da się zapanować nad gazem wy-
tworzonym pod ziemią. Będzie rozchodził 
się w sposób niekontrolowany.

– To jeden z wielu mitów. Pole przezna-
czone do zgazowania będzie ekranowane. 
Poziom rozwoju między innymi techno-
logii szczelinowania, którą wykorzystuje 
się do eksploatacji złóż gazu łupkowego, 
pozwala zapanować nad całym procesem. 
Japończycy opracowali metodę szczelino-
wania, w której wykorzystuje się dwutlenek 
węgla. Naukowcy z Wojskowej Akademii 
Technicznej też mają duże osiągnięcia na tym 
polu. Proszę pamiętać, że eksploatacja gazu 
z łupków przez wiele lat była uważana 
za efektowny eksperyment bez przyszłości 
przemysłowej. Teraz w USA jest to jeden 
ze sposobów wydobywania gazu na wielką 
skalę przemysłową. Wiem, że grupa niedo-
wiarków będzie głośna tak długo, jak długo 
nie zbudujemy pierwszej instalacji do zgazo-
wania węgla i pierwszej elektrowni spalającej 

gaz syntezowy. Ale my tę instalację i elektro-
wnię zbudujemy. Ponieważ najważniejsze 
problemy technologiczne mamy opanowane, 
koncentrujemy się na poszukiwaniu fundu-
szy w Unii Europejskiej i w kraju. Przygoto-
wujemy się także do odgazowania wstępnego 
złóż węgla z metanu. Będziemy robić to z po-
wierzchni i traktujemy to przedsięwzięcie 
jako wstęp do procesu zgazowywania węgla. 
Nie chciałbym zagłębiać się w szczegóły tech-
niczne i technologiczne, jednak zapewniam, 
że nasze plany są realne. Realna jest także 
budowa bloku energetycznego o mocy do  
MW. Takie bloki są już budowane na świe-
cie – są to tak zwane bloki kompaktowe. 
Nasz projekt ma jeszcze tę zaletę, że można 
dowolnie określić, czy chcemy spalać gaz 
syntezowy, czy przerabiać go na inne paliwo. 
Wszystko zależy więc od tego, na jaki ciąg 
technologiczny się zdecydujemy. Oprócz 
gazu syntezowego będziemy mogli spalać 
metan pochodzący z odmetanowania. Proszę 
zwrócić uwagę, że to przedsięwzięcie czyni 
z KHW firmę, która podchodzi do energii 
w sposób kompleksowy.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

A K T U A L N O Ś C I

Rozmowa z WALDEMAREM WIKTORCZYKIEM, dyrektorem ds. wdrażania 
nowych technologii KHW SA

Traktujemy energię kompleksowo

Nisko oprocentowane kredyty, ułatwienia 
w założeniu własnej działalności gospodar-
czej, doradztwo, wspieranie już istniejących 
przedsięwzięć – na to mogą liczyć wdowy 
po górnikach i ich rodziny. We wtorek 30 
października w siedzibie Katowickiego Hol-
dingu Węglowego SA podpisano porozu-
mienie dotyczące współpracy w zakresie 
aktywizacji wdów i członków rodzin gór-
ników, którzy stracili życie w wypadkach 
przy pracy w kopalniach KHW SA.

– To nasz moralny obowiązek. Śmierć 
każdego z naszych kolegów jest dramatem 
dla rodziny i dla nas. Uważam, że pomoc 
rodzinom górników ze strony tylu instytucji 
będzie skuteczna – powiedział Roman Łój, 
prezes KHW SA.

Celem porozumienia jest ułatwienie 
osobom, które mogą być nim objęte, za-
kładania własnej działalności gospodarczej. 
Odbywać się to ma dzięki nisko oprocen-
towanemu kredytowi preferencyjnemu, 
jak też szkoleniu tych osób z zasad zakła-
dania i prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej, sporządzania biznesplanu, 
podstaw prowadzenia własnej rachunko-
wości i kontaktów z instytucjami finanso-
wymi. Propozycja dotyczy osób, które chcą 
zakładać własną działalność, jak też już 
ją prowadzących, a widzących możliwość 
jej rozwinięcia.

Katowicki Holding Węglowy SA od-
powiadając na inicjatywę Fundacji Rodzin 
Górniczych, jako współorganizator prze-
znacza na ten cel  milion złotych, który 
wykorzystany będzie na pokrycie różnic 

w oprocentowaniu kredytów; pieniądze 
zostaną przekazane Fundacji Rodzin Gór-
niczych, która wspólnie z KHW będzie 
uczestniczyć w weryfikacji kandydatów, 
opiniowaniu projektów oraz ewentualnych 
umorzeń kredytów. Fundacja będzie prowa-
dziła dokumentację tych spraw.

Spółka Szkoleniowa zajmie się przeszko-
leniem kandydatów z zakładania, prowadze-
nia działalności, pomoże im w opracowa-
niu biznesplanów. Natomiast Śląski Bank 
Spółdzielczy Silesia daje obsługę kredytową, 
przeprowadzi szkolenia z podstaw korzysta-
nia z instrumentów finansowych.

MICHAŁ MUŻELAK, 
DYREKTOR ZESPOŁU 
DIALOGU SPOŁECZNE-
GO KHW SA: Kredyt – 
 tys. złotych – prze-
znaczony jest dla jednej 
osoby. Kwota może 
dojść do  tys. zł, o ile 
osoba zainteresowana 
wniesie wkład w wysokości połowy przed-
sięwzięcia. Mówimy o wdowach, ewentual-
nie innych najbliższych członkach rodziny. 
Oprocentowanie kredytu to  proc. w skali 
roku. Czas spłaty –  lat z możliwością ka-
rencji w pierwszym roku. O ile działalność 
będzie utrzymana przez trzy lata i spłacone 
zostaną / kredytu, pozostała jedna czwarta 
będzie mogła zostać umorzona. W czasach, 
kiedy sytuacja na rynku pracy jest trudna, 
chcemy osieroconym rodzinom udzielić po-
mocy. Każdy wniosek będzie rozpatrywany 
indywidualnie. To najskuteczniejszy sposób 

pomocy. Na początek KHW SA przeznaczył 
milion złotych na ten cel.

E WA  N O WA K 
ZE STOWARZYSZENIA 
GÓRNICZYCH WDÓW: 
Mój mąż zginął w ko-
palni Bielszowice 
w  roku. Do tej 
pory nie mam pracy. 
Nikt nie chce zatrud-
nić kobiety, która nie 

ma doświadczenia zawodowego. W naszym 
stowarzyszeniu są wdowy, które przed 
śmiercią męża nie pracowały. Co z tego, 
że mają wykształcenie, skoro nie mają żad-
nej praktyki. Kiedy w  roku pozbawio-
no rent po mężach wdowy, które tragedia 
dotknęła przed  rokiem życia, możemy 
się jedynie utrzymać z rent specjalnych, 
przyznanych przez premiera Tuska. Dla-
tego takie inicjatywy mają sens i są bardzo 
pomocne.

�
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Katowicki Holding Węglowy 
przeznaczył milion złotych na szlachetny cel

Uroczystość podpisania porozumienia w siedzibie KHW SA
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19 października w Istebnej podczas wo-
jewódzkich obchodów Światowego Dnia 
Turystyki zorganizowanych przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego 
Nadwiślańska Agencja Turystyczna otrzy-
mała honorową nagrodę KOMPAS za szlak 
spacerowy Pętlą Cieńkowską. 

Wyróżnienie odebrał Piotr Wilchelm, 
prezes NAT. Nagroda przyznawana jest 
przez Śląski Oddział Polskiej Izby Turystyki 
za zasługi na rzecz rozwoju branży tury-
stycznej regionu śląskiego. Dodatkowym 
wyróżnieniem dla Nadwiślańskiej Agencji 
Turystycznej było ministerialne odznacze-
nie za zasługi dla turystyki, które odebrał 
Roman Świętek, dyrektor NAT.

Szlak spacerowy Pętlą Cieńkowską 
został wytyczony w obrębie kolei linowej 
Cieńków w Wiśle-Malince oraz skoczni 
narciarskiej noszącej imię Adama Małysza. 
Pasmo Cieńkowa znajduje się na granicy 
Białej Wisełki i doliny Malinki, gdzie malow-
nicze pejzaże Beskidu Śląskiego dostarczają 
niezapomnianych wrażeń. Szlak grzbietem 
cieńkowskim ma ok.  m, natomiast cała 
trasa liczy  metrów. Spacer Pętlą Cień-
kowską jest znakomitym sposobem na ak-
tywne spędzenie wolnego czasu wraz z całą 
rodziną, leży bowiem w zasięgu możliwości 
zarówno najmłodszych, jak i seniorów. Dużą 
popularnością cieszy się także wśród mło-
dzieży szkolnej.

�

Światowy Dzień Turystyki

25 października w budynku przy ul. Po-
niatowskiego 29 w Katowicach odbyło się 
uroczyste otwarcie Izby Tradycji Nadzo-
ru Górniczego. Symbolicznego przecięcia 
wstęgi dokonał prezes Wyższego Urzędu 
Górniczego Piotr Litwa. Jako pierwsi go-
ście z ekspozycją zapoznali się byli prezesi 
WUG: Wojciech Bradecki, Piotr Buchwald, 
Marian Filipek, Jerzy Malara, były wicepre-
mier Janusz Steinhoff oraz dziennikarze 
zajmujący się tematyką górniczą, prawną 
i gospodarczą. Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników reprezentował były wiceprezes 
WUG Henryk Brol.

Budynek, który jest siedzibą Izby Tra-
dycji, został oddany do użytku w grudniu 
 r. Był wówczas elegancką willą, w której 
mieszkał jeden z dyrektorów niemieckiej 
Fabryki Materiałów Wybuchowych Ligno-
za w Krywałdzie (dziś dzielnica Knurowa). 
Pomieszczenia, w których można podziwiać 
ekspozycję, stanowiły dawniej gabinet właś-
ciciela oraz salę balową, która sąsiadowała 
z jadalnią. Śladami dawnej urody budynku 
są m.in. drewniane i gipsowe sztukaterie, 
plafonowe oświetlenie na sufitach czy mar-
murowe kominki i parapety.

W Izbie Tradycji zgromadzono pamiąt-
ki działalności nadzoru górniczego na zie-
miach polskich. W gablotach wystawione 
są dokumenty będące śladami instytucjo-
nalizowania i porządkowania działalności 

nadzoru, m.in.: reprodukcja „Ordunku gor-
nego” z  r., czyli pierwszego polskiego 
prawa górniczego, czy zbiory przepisów gór-
niczych z czasów zaborów, międzywojnia 
i lat II wojny światowej. Zwiedzający mogą 
się także zapoznać ze specjalistycznymi 
urządzeniami, z których korzystali niegdyś 
przedstawiciele nadzoru (np. ze stosowa-
nym w XIX wieku do pomiarów w kopal-
niach teodolitem noniuszowym z busolą 
magnetyczną), oraz akcesoriami dawnych 
górników. Zbiory własne pracowników 
nadzoru wzbogaciły eksponaty wypoży-
czone z Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu. Znajdziemy tu ponadto pamiątki 
z niedawnej przeszłości oraz fotografie ludzi, 
którzy w trakcie minionych dziesięcioleci 
dbali o bezpieczeństwo pracy górników.

Uroczyste otwarcie Izby Tradycji mia-
ło charakter kameralny i było połączone 
ze śniadaniem prasowym, w którym prócz 
dziennikarzy wzięli także udział dyrektor 
generalny WUG i przewodniczący Komi-
tetu Organizacyjnego Obchodów -lecia 
WUG Jacek Bielawa oraz Jolanta Talarczyk, 
rzecznik prasowy WUG. Podczas śniada-
nia odbyła się dyskusja na temat „Policja 
górnicza – wczoraj, dziś i jutro”. Wprowa-
dzeniem do niej była projekcja filmu „Górni-
ctwo z zasadami”, który – podobnie jak Izba 
Tradycji – został przygotowany w ramach 
tegorocznych obchodów -lecia działalno-
ści nadzoru górniczego w Polsce. W trakcie 

spotkania rozmawiano ponadto na temat 
roli nadzoru w tworzeniu prawa górniczego 
i przeciwdziałaniu wypadkom, motywacji 
do przestrzegania przepisów w górnictwie 
w postaci sankcji oraz oddziaływania wy-
chowawczego, promocji bhp i współpracy 

nadzoru z zakładami górniczymi, a także 
o zmianach zadań i kompetencji nadzoru 
na przestrzeni ostatnich  lat. Moderato-
rem dyskusji był redaktor Jacek Filus z Radia 
Katowice.

�
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Otwarcie Izby Tradycji Nadzoru Górniczego

A
RC

H
IW

U
M

  W
U

G

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa
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Według badań przeprowadzonych na zlece-
nie Shell Polska przez Millward Brown SMG/
KRC już prawie 57 proc. kierowców stara 
się ograniczać koszty paliwa. Wciąż jednak 
co trzeci kierowca nie wierzy, by sama zmia-
na nawyków za kierownicą mogła prowadzić 
do oszczędności. Ponad połowa kierowców 
przyznaje, że stara się jeździć oszczędniej 
i stosuje elementy ekonomicznej jazdy.

Według badań nie staramy się utrzymy-
wać odpowiedniej prędkości – najbardziej 
ekonomiczna prędkość to  km/h, a do tej 
wiedzy przyznaje się tylko co trzeci kierow-
ca w Europie. W Polsce jesteśmy powyżej 
średniej – wie o tym nieco ponad połowa 
ankietowanych. Nie lubimy utrzymywać 
samochodu na wysokich biegach. Niewiele 
ponad połowa polskich kierowców zmienia 
bieg przy możliwie najniższych obrotach. 
Tu jednak także jesteśmy powyżej średniej 
– w Europie robi to jedynie dwóch na pięciu 
kierowców.

Według ankiety kolejne zapomniane 
elementy oszczędnej jazdy to usuwanie 
z samochodu zbędnego bagażu, do czego 
stosuje się zaledwie  proc. osób, i korzy-
stanie z tempomatu, którego zalety docenia 
tylko co piąty kierowca. Nie da się jednak 

zaprzeczyć, że w polskich warunkach dro-
gowych niewiele jest odcinków, na których 
tempomat ma realne zastosowanie.

Powyżej europejskiej średniej jest nato-
miast ekonomiczne korzystanie z klimaty-
zacji –  proc. kierowców w Polsce włącza 
ją tylko wtedy, gdy jest potrzebna, podczas 
gdy w Europie średnia wynosi  proc. 
Według ankiety częściej rezygnują z kli-
matyzacji starsi kierowcy – młodsi lubią 
korzystać z udogodnień oferowanych przez 
motoryzacyjną technikę. Poza tym Polacy 
lubią jeździć za szybko. Niekoniecznie szyb-
ko, tylko szybciej, niż można. Tymczasem 
według panujących stereotypów jazda eko-
nomiczna jest wolna, a to odstrasza od zasad 
ekojazdy  proc. badanych. Tymczasem 
szkolenia z ekonomicznej jazdy nie uczą 
jeżdżenia wolno, ale takiego wykorzystania 
ukształtowania drogi i warunków ruchu, aby 
zmiany prędkości jak najmniej odbijały się 
na wysokości spalania.

CASCADA NIE CZEKA 
NA LATO

Na początku przyszłego roku wejdzie 
na rynek nowy kabriolet Opla. Czteromiej-
scowa Cascada powstała na bazie Astry IV. 

Miękki dach samochodu ma się składać 
w ciągu  sekund i będzie to można robić 
podczas jazdy z prędkością do  km/h. Kie-
dy schowamy dach w przestrzeni bagażowej, 
pozostanie jeszcze  l do wykorzystania, 
a kiedy dach jest zamknięty, pojemność ba-
gażnika powiększa się do  l.

Gama silników ma obejmować benzy-
nowe jednostki , turbo o mocach  KM 
i  KM, , ECOTEC o mocy  KM oraz 
dwulitrowego turbodiesla o mocy  KM. 
W późniejszym terminie w gamie mają się 
pojawić jeszcze mocniejsze silniki.

VOLKSWAGEN PLANUJE 
NOWE CROSSOVERY

Rzecznik Volkswagena przyznał, że fir-
ma pracuje nad dwoma nowymi crossovera-
mi. Pierwszy ma być mniejszy od Tiguana, 
co może oznaczać uterenowioną wersję 
Polo, nawiązującą stylistycznie do proto-
typowego Cross Coupe. Planowany na rok 
 samochód będzie miał w opcjach na-
pęd na wszystkie koła MOTION.

Drugi crossover ma być większym 
od Tiguana, siedmiomiejscowym autem 
przeznaczonym głównie na rynek USA. We-
dług nieoficjalnych informacji ma powstać 

na bazie amerykańskiej wersji Passata i kosz-
tować mniej niż Touareg.

NOWE WERSJE PANDY

Fiat przedstawił cztery kolejne wersje 
nowej Pandy. Przede wszystkim pojawiła się 
wersja ×, która oferuje napęd na wszyst-
kie koła, podniesione zawieszenie, dodat-
kowe schowki w kabinie, nieco zmienione 
zderzaki i dwa nowe kolory – pastelowy 
pomarańcz Sicila Orange i metalizowaną 
zieleń Toscana Green. Panda × będzie 
oferowana w dwóch wersjach silnikowych – 
benzynowej , TwinAir o mocy  KM oraz 
wysokoprężnej , MultijetII o mocy  KM.

Będzie także wersja Trekking, która 
wygląd uterenowionego × będzie łączyć 
z tradycyjnym napędem na przednią oś. 
W tym przypadku prowadzenie w trudniej-
szych warunkach drogowych, a zwłaszcza 
na śliskiej nawierzchni ma wspomagać sy-
stem kontroli trakcji Traction Plus.

Dwie kolejne nowości to wersje dwu-
paliwowe – EasyPower dysponuje silnikiem 
, l na benzynę i gaz LPG, natomiast silnik 
, l w wersji NaturalPower oprócz benzyny 
może spalać metan, czyli gaz ziemny. 

PIOTR MYSZOR 

I 

Polacy szukają oszczędnej jazdy

Panda 4×4 będzie oferowana z silnikiem 0,9 TwinAir o mocy 85 KM oraz wysokoprężnym 1,3 Multijet II
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Prototypowy Cross Coupe, planowany na rok 2014 

Miękki dach samochodu ma się składać w ciągu 17 sekund Czteromiejscowa Cascada powstała na bazie Astry IV
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Zbyszek
N   

Był sobie deszcz
Czy zwykły deszcz, normalne zjawisko w naszej strefie klimatycznej, może stać się sprawą 

polityczną, tematem narodowym? Okazuje się, że może – i to w naszej ukochanej ojczyźnie. 
Wiadomo, o co chodzi, nie będę więc opisywał feralnego dnia  października  r., w któ-
rym miał się odbyć mecz eliminacyjny do mistrzostw świata  pomiędzy Polską a Anglią 
na warszawskim stadionie, który pompatycznie nazywa się Stadionem Narodowym. Deszcz 
i nieodpowiednia murawa przeszkodziły w rozegraniu meczu. Odbył się następnego dnia.

W konsekwencji tego wydarzenia rozpętała się dyskusyjna burza, która praktycznie trwa 
do dziś. W telewizyjnych programach był to wiodący temat. W tej sprawie zaczęli zabierać głos 
przedstawiciele wszystkich partii zasiadających w naszym parlamencie zarówno z prawa, jak 
i z lewa. Jedni wypowiadali się w miarę spokojnie, wskazując na ewentualne niedociągnięcia. 
Drudzy paplali od rzeczy, nie znając procedur związanych z organizacją tego typu spotkań.

Szybko uznano, że wydarzenie to skompromitowało Polskę w oczach świata, nie tylko 
sportowego. Uznano w dodatku, że jest to sprawa polityczna. Zaczęło się więc poszukiwanie 
winnego (winnych), które można określić mianem polowania na czarownice. Szybko też wiele 
osób doszło do wniosku, że za całe to kompromitujące wydarzenie winę ponosi minister sportu 
i turystyki Joanna Mucha. Niektóre oszołomy z PiS-owskiej stajni zaczęły się domagać ukarania 
pani minister, a dokładniej odwołania jej z ministerialnej posady.

Do akcji włączył się premier Donald Tusk. Zapowiedział prześwietlenie całego wydarze-
nia, zarządził kontrolę w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Narodowym Centrum Sportu. 
Równocześnie minister Joanna Mucha pod naciskiem nieprzychylnych jej osób oddała się 
do dyspozycji premiera. W końcu doczekaliśmy się także wypowiedzi premiera w sprawie 
całego zamieszania związanego z odwołanym meczem.

Premier Donald Tusk poinformował, że nie przyjmuje rezygnacji minister Joanny Muchy. 
Następnie powiedział, że z raportu po kontroli w Ministerstwie Sportu i Turystyki i Narodowym 
Centrum Sportu zleconej w związku z meczem Polska – Anglia wynika, że nadzór resortu nad 
Narodowym Centrum Sportu nie jest wystarczający i jest rozproszony. W raporcie stwierdzono, 
że niewystarczający nadzór ministerstwa nad NCS nie miał bezpośredniego wpływu na sytuację 
związaną z meczem Polska – Anglia. Równocześnie premier stwierdził, że oczekuje od mini-
ster Joanny Muchy podjęcia starań naprawczych do końca roku, a także zbudowania nadzoru 
w ministerstwie oraz wyciagnięcia odpowiednich konsekwencji.

Z tego oświadczenia niewiele wynika. Można powiedzieć, że z dużej chmury… mały deszcz. 
Nie wskazano winnych tego kompromitującego zdarzenia. Z pewnością winy nie można zwalać 
na minister Joannę Muchę. Odwołanie jej z ministerialnej funkcji za to, że nie zasunięto dachu 
na stadionie, a także za to, że murawa była do kitu, bo bez drenażu, byłoby totalnym absurdem. 
W końcu minister sportu nie musi się znać na rodzajach murawy, na futbolowych boiskach, 
a ponadto nie można od niej wymagać, by sama chwyciła za korbę i zasuwała dach. Za to od-
powiedzialni są organizatorzy widowiska.

Z wypowiedzi premiera wynika, że w zasadzie nic się nie stało, że nie ma konkretnej osoby 
czy instytucji odpowiedzialnej za „deszczową aferę”. Donald Tusk mówił, że PZPN był infor-
mowany przez NCS o prognozowanych dużych opadach. Niby nikt nie zawinił, ale brakowało 
tego dnia gospodarza. Zabrakło wyobraźni wszystkim, którzy byli odpowiedzialni za organi-
zację tego meczu. Takie stanowisko i takie tłumaczenie sankcjonuje tylko nieudolność i brak 
odpowiedzialności ludzi organizujących mecz oraz zarządzających stadionem. Moim zdaniem 
są winni. A na winę składają się niezaradność i niefrasobliwość.

W całej tej burzy dyskusyjnej zapomniano nieco o procedurze związanej z organizacją 
i rozgrywaniem tego typu meczów. Otóż mecze eliminacyjne do mistrzostw świata organizuje 
i nadzoruje Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA), a PZPN jest jej „ramieniem” 
na terenie Polski. Stąd prosty wniosek – organizatorem był PZPN i to w jego szeregach należy 
w pierwszej kolejności upatrywać winnych, przede wszystkim w osobie Grzegorza Laty, który 
był jeszcze wówczas urzędującym prezesem. A prezes powinien dyrygować przygotowaniami 
do meczu i sumiennie je nadzorować. Tego jednak w należyty sposób nie uczynił.

W PZPN zlekceważono prognozę pogody. Prezes Grzegorz Lato uznał widocznie, że po jego 
ustąpieniu może być nawet… potop. Przedstawiciele związku niezbyt dokładnie sprawdzili 
murawę boiska, która – jak się okazało – nie miała właściwego drenażu. Faktem jest, że oba 
zespoły po treningu, który odbył się dzień wcześniej, chciały grać przy otwartym dachu. Była 
ładna pogoda i nie mogli wiedzieć, że zanosi się na duże opady deszczu. W końcu zaczęło padać. 
W tym momencie nikomu nie przyszło nawet do głowy, że trzeba zasunąć dach. Zastanawia fakt, 
dlaczego delegat FIFA (bardzo ważna osoba w trakcie takich meczów) nie zareagował na deszcz, 
który mógł przeszkodzić w rozegraniu meczu. Widocznie wszyscy liczyli na to, że trochę po-
pada i ustanie. Stało się jednak inaczej. Z kolei przedstawiciele Narodowego Centrum Sportu 
spokojnie oczekiwali, co wymyśli organizator, czyli PZPN. Następnie zaczęli tłumaczyć, że nie 
można zasunąć dachu, kiedy pada deszcz.

W tym miejscu doszliśmy do Narodowego Centrum Sportu, instytucji powołanej przed 
EURO  i mającej nadzorować budowę stadionu. W wyniku tego nadzoru jego budowa 
opóźniła się o wiele tygodni oraz prawie dwukrotnie wzrosły koszty tejże budowy (mówi się 
nawet, że przekroczyły  miliardy złotych). W instytucji tej zatrudniono sporo osób, głównie 
znajomych byłego ministra sportu Mirosława Drzewieckiego, które pilnowały swoich ciepłych 
i dobrze opłacanych posad, a znacznie mniej zajmowały się budową i wyposażeniem stadionu. 
Nie jestem na przykład w stanie zrozumieć, dlaczego nie można zasuwać/rozsuwać dachu, kiedy 
pada deszcz – czyżby były to jakieś wady konstrukcyjno-eksploatacyjne?

Był sobie deszcz, który zamieszał w życiu społecznym. Większość obywateli, także ja, 
uważa, że była to kompromitująca wpadka wielu osób działających na sportowej niwie, a także 
wielu funkcjonariuszy państwowych, którzy utrzymywani są z budżetu państwa (tzn. z naszych 
podatków). Nie grzeszą oni odpowiedzialnością, a do ich kompetencji też nie można mieć 
zaufania. Był sobie deszcz i wszystko popłynęło. Nie ma jednak winnych tej kompromitacji.

Kiedy Czytelnicy otrzymają ten numer do ręki, będzie już wiadomo, kto został nowym 
prezesem PZPN. Nie należy się jednak ekscytować, że od tego momentu w PZPN zaczną się 
dziać pozytywne rzeczy. Nie wierzę, że można oczyścić to bagienko, stosując półśrodki. 

 HENRYK MARZEC

Zbyszek wtopił się w tło niewielkiej mieściny, w której mieszkał od urodzenia. 
Trochę zapuszczony, czasem zbyt hałaśliwy, ale zupełnie niegroźny traktowany był 
raczej z pobłażaniem. Po śmierci rodziców Zbyszek odziedziczył niewielkie gospo-
darstwo, którym jednak kompletnie nie potrafił się zająć. Niby chciał o nie zadbać 
i je naprawiać, ale za każdym razem znajdował coś ciekawszego do zrobienia i tak 
gospodarstwo z roku na rok marniało, aż przyszła do Zbyszka ciotka z propozycją, 
o których zwykło się mówić, że są nie do odrzucenia. Ciotka zaproponowała, że kupi 
od Zbyszka gospodarstwo za dwadzieścia tysięcy, wyremontuje je, a on sam będzie 
mógł pozostać w domu na zawsze. Zbysiu ani chwili się nie wahał – tak wielkich pie-
niędzy nigdy w życiu nie widział, a przed jego oczami pojawiła się wizja rozpustnego, 
dostatniego życia.

Pieniądze Zbysiu schował najlepiej, jak potrafił – wsadził je do starej poszewki, 
którą przymocował pod łóżkiem. Wieść o tym poszła jednak w świat i każdy, kto 
chciał, miał w Zbysiu odtąd wielkiego przyjaciela. Nie miał on żadnych problemów 
z pożyczaniem (oczywiście na krótki czas) małych i większych kwot tym, którzy go 
o to prosili. Pieniądze wydawał także na wódkę i papierosy dla wszystkich tych, którzy 
przez lata chętnie się z nim dzielili tym, co mieli.

Po trzech miesiącach z pieniędzy, które dostał Zbyszek, nie zostało prawie nic. 
On sam wrócił do picia najtańszych nalewek i jedzenia tego, co znalazł lub ktoś mu 
podarował. Nigdy nie miał serca upominać się o pożyczone wcześniej pieniądze, nikt 
także nie śpieszył się ze zwrotem długu. Za absolutnie ostatnie pieniądze, jakie miał, 
kupił paczkę kawy, czekoladę i los na loterię. Choć był dosyć naiwny, to nigdy tego nie 
robił – teraz kupił go raczej ze smutku i dla drwiny z własnej niefrasobliwości. Los 
zwinął w papierową kulkę i wcisnął do kieszeni. Tego wieczora zasypiał z dziwnym 
uczuciem w brzuchu – jakby przeczuwał, że coś się w jego życiu zmieni, nie wiedział 
jednak jak bardzo.

Następnego ranka obudziło go łomotanie do drzwi. Była to kuzynka z ekipą remon-
tową. Dom, który w zasadzie należał do niej, postanowiła wyremontować i wynająć. 
Dla Zbyszka zostawiła niewielką komórkę – nieogrzewaną i brudną, o której on sam 
zupełnie zapomniał. Konflikty nie leżały jednak w jego naturze i w pełni zaakcep-
tował taki zwrot wydarzeń. Gorzej zaczęło się dziać dopiero wtedy, gdy do domu 
wprowadzili się nowi mieszkańcy. Biedny, o wyglądzie przypominającym włóczykija 
Zbyszek wydawał się im doskonałym obiektem do żartów i drwin. Utrudniali mu nawet 
korzystanie ze starej, niewielkiej, drewnianej toalety znajdującej się na podwórku, nie 
mówiąc już o możliwości wchodzenia do głównej części domu, łazienki czy kuchni. 
Zbyszek siedział smutny, coraz więcej spał i błąkał się po miasteczku, przyjmując 
każdą pomoc. Zaczęła się jednak u niego pogłębiać depresja, a nawet pojawiły myśli 
samobójcze. Gdy pakował wszystkie swoje rzeczy i chciał ostatkiem sił wyprowadzić się 
gdzieś daleko albo po prostu iść przed siebie, znalazł kupiony jakiś czas temu los. Nie 
wierzył, że cokolwiek mógł wygrać – czuł raczej, że całe życie przegrywa. Ponownie 
zwinął los w kulkę, wcisnął do kieszeni swojego znoszonego palta i wyruszył przed 
siebie z niewielkim zawiniątkiem, które było całym jego majątkiem.

Przez następne dni Zbyszek tułał się po okolicznych wsiach, ale gdy noce zaczęły 
być mroźne, stwierdził, że o wiele łatwiej będzie mu znaleźć schronienie w dużym 
mieście. Spał w noclegowniach, jadł to, co znalazł albo zostało mu podarowane. Z nu-
dów oglądał telewizję na dworcu albo w witrynie sklepu ze sprzętem elektronicznym 
i przeglądał stare gazety. W jednej z nich znalazł artykuł o szczęśliwcu, który jako 
jedyny w rozdaniu trafił szóstkę w lotka, ale nie zgłosił się po nagrodę. Po przeczytaniu 
gazety użył jej do uszczelnienia swoich dziurawych butów i pomyślał, że on za takie 
pieniądze to kupiłby sobie nowe i się najadł. Wtedy też przypomniał sobie o schowa-
nym losie, który przez cały czas nosił przy sobie, a o którym całkowicie zapomniał. 
Wyjął wymięty i mokry zwitek papieru i odkrył, że to właśnie on jest właścicielem 
zwycięskiego losu. Przysiadł ze zdumieniem i zupełnie nie wiedział, co robić. Wygrana 
wielokrotnie przewyższała sumę, którą dostał za dom, a która – jak dobrze pamiętał – 
nie doprowadziła do wielu dobrych rzeczy. Postanowił, że tym razem postąpi inaczej.

Przez następne dni Zbyszek intensywnie myślał nad swoim planem. Umył się, ubrał 
w nowe ubranie, które dostał w przytułku, a całe dnie spędzał w miejskiej bibliotece, 
studiując książki o zarządzaniu i ekonomii. Czasem niewiele z nich rozumiał, ale i tak 
go to nie zrażało. W czwartek stwierdził, że jest gotowy, wziął dużą reklamówkę i udał 
się po odbiór nagrody. Niosąc w trzęsących się rękach worek pełen banknotów, znów 
miał mętlik w głowie. Udał się jednak prosto do banku, gdzie początkowo potraktowano 
go z pobłażaniem, a nawet chciano wyrzucić. Gdy jednak Zbysiu pokazał powód, dla 
którgo się zjawił, pani kasjerka usiadła i pobladła. Potem Zbyszek udał się po nowe 
buty – jego pierwsze buty, których nikt wcześniej nie nosił. Długo się zastanawiał 
nad tym, jakie powinny być, aż w końcu postanowił, że muszą być porządne, skórza-
ne i brązowe. Reszta spraw poszła dosyć szybko – mimo że Zbyszek nie miał dotąd 
zielonego pojęcia o handlu, znalazł malutki sklepik, w którym zamierzał handlować 
wyrobami tytoniowymi, które były właściwie jego jedynym hobby. Postanowił także, 
że nigdy nie odmówi pomocy nikomu, kto go o nią poprosi. Z czasem jego sklepik stał 
się nie tylko miejscem, w którym można było kupić niedostępne gdzie indziej rodzaje 
tytoniu i fajki, ale także punktem spotkań potrzebujących.

Inny plan miał także wobec gospodarstwa swoich rodziców – skontaktował się 
z kuzynką i zaproponował jej czterokrotnie wyższą sumę, niż ona sama mu zaofero-
wała za dom. Kobieta pozbyła się gospodarstwa, a Zbyszek stał się właścicielem domu, 
w którym nadal jeszcze mieszkali jego dawni prześladowcy. Szybko rozwiązał z nimi 
umowę, a z domu postanowił zrobić miejsce, w którym bez lęków mogliby schronić 
się wszyscy ci, którzy tego potrzebują.

 �
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MIASTA-OGRODY 
W POLSCE

 października Poczta Polska wprowa-
dziła do obiegu znaczek pocztowy o war-
tości , zł w formie bloku emisji „Ogrody 
w Polsce”.

Oryginalny znaczek zaprojektowany 
przez Marzannę Dąbrowską wydrukowa-
ny został techniką offsetową na papierze 
fluorescencyjnym w nakładzie  tysięcy 
sztuk. Z tej okazji wydrukowane zostały 
również trzy koperty pierwszego dnia obie-
gu (FDC), które ilustrują panoramiczne 
zdjęcia podwarszawskiego trójmiasta ogro-
dów – Brwinowa, Milanówka i Podkowy 
Leśnej.

LUDZIE KINA I TEATRU
W ostatnich dniach października Poczta 

Polska wprowadziła do obiegu trzy znaczki 
pocztowe o wartości ,, , i , zł emi-
sji „Ludzie kina i teatru”. Zaprojektowana 
przez graficzkę Marzannę Dąbrowską emisja 
wzbogaca filatelistyczne kolekcje o trójkę 
uwielbianych przez widownię aktorów, 
wśród których jest np. Jadwiga Smosarska.

Znaczki wydrukowane zostały w na-
kładzie po  tysięcy sztuk każdy w dwóch 
formach wydawniczych – arkusikach za-
wierających trzy znaczki (w nakładzie  
tys. sztuk) oraz w arkuszach sprzedażnych 
zawierających  sztuk znaczków wydruko-
wanych w nakładzie po  tys. sztuk każdy. 
Wizerunki trójki gwiazd kina i teatru ilu-
strują oczywiście także kopertę pierwszego 
dnia obiegu (FDC). Z.B.

R O Z M A I T O Ś C I

Nowości filatelistyczne

K 

To i owo
PRACUJĄCY POLACY SĄ CORAZ BARDZIEJ 
ZESTRESOWANI. Najnowsze badania prze-
prowadzone przez firmę Regus wśród ponad 
 tys. pracowników na całym świecie, w tym 
w Polsce, wykazały. że  proc. pracujących 
Polaków twierdzi, iż poziom doświadcza-
nego przez nich stresu jest wyższy niż rok 
temu. Respondenci potwierdzają, że stres jest 
częściej wywoływany przez czynniki natury 
zawodowej niż osobistej. Na czele najbardziej 
stresujących czynników znajdują się osobi-
sta sytuacja finansowa, praca oraz obsługa 
klientów. W ujęciu globalnym pracownicy 
małych przedsiębiorstw są bardziej zestre-
sowani ze względu na bezpośredni kontakt 
z klientami ( proc.) niż pracownicy du-
żych firm ( proc.), lecz mniej z powodu 
konfliktów z przełożonymi ( proc.) niż ich 
koledzy z większych organizacji ( proc.). 
Poziom stresu wzrasta nieprzerwanie wśród 
pracowników na całym świecie, co powoduje 
ich coraz szybsze wypalenie zawodowe. 

NIE MA WIELKIEGO SPADKU ZATRUDNIENIA, 
JEDNAK CORAZ WIĘCEJ FIRM DEKLARUJE, 
ŻE NIE POSZUKUJE NOWYCH PRACOWNIKÓW 
( PROC. WOBEC  PROC. ROK WCZEŚ-
NIEJ) – WYNIKA Z RAPORTU NARODOWE-
GO BANKU POLSKIEGO OPRACOWANEGO 
NA PODSTAWIE „BADAŃ ANKIETOWYCH 
RYNKU PRACY RAPORT ”. Na znaczny 
wzrost bezrobocia może mieć wpływ duży 
negatywny szok popytowy. Jak wynika z ra-
portu, w połowie  r. nieznacznie wzrosła 
liczba przedsiębiorstw, które uważają, że ich 
kondycja nie jest dobra, a większość umów 
na czas określony nie jest przedłużana. Stra-
tegie firm w razie kryzysu też nie przewidują 
wielkich zwolnień – tu wskaźniki również 
są gorsze niż rok temu. 

W CIĄGU PIĘCIU LAT PODWOI SIĘ LICZBA 
MILIONERÓW W POLSCE – WYNIKA Z OPUB-
LIKOWANEJ PRZEZ CREDIT SUISSE RESEARCH 
INSTITUTE TRZECIEJ EDYCJI RAPORTU GLO-
BAL WEALTH REPORT . W  r. będzie 
ich  tys. W badaniu przyjęto, że milioner 
to osoba, której majątek przekracza war-
tość jednego miliona dolarów, a obliczenia 
dotyczące liczby milionerów oparto na pro-
gnozowanych zasobach bogactwa, finanso-
wych i niefinansowych, w poszczególnych 
krajach w  r. Bank spodziewa się m.
in., że w ciągu najbliższych pięciu lat po-
ziom bogactwa wzrośnie niemal o  proc., 
a Chiny dodadzą do światowego bogactwa 
 bln dol., wyprzedzając tym samym drugi 
najbogatszy kraj na świecie – Japonię. Stany 
Zjednoczone z bogactwem na poziomie  
bln dol. w roku  pozostaną na czele ligi 
najbogatszych, natomiast bogactwo krajów 
strefy euro zrówna się z obecnym poziomem 
bogactwa Stanów Zjednoczonych.
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Krzyżówka panoramiczna nr 21

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „SILESIA”.  
Nagrodę wylosowała: KRYSTYNA GROCHOWINA Z ŻOR.
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Górnictwo i społeczności lokalne nie muszą żyć w konflikcie. 
To jedno z najczęściej wypowiadanych zdań przez Joannę 
Strzelec-Łobodzińską, prezes Kompanii Węglowej. Nowo-
czesny most nad Kłodnicą łączący Zabrze i Przyszowice jest 
jednym z dowodów potwierdzających tę tezę. Most został 
uroczyście otwarty 24 października.

Nowy, jednoprzęsłowy most o długości  m i szerokości 
, m przystosowany jest do przenoszenia ewentualnych 
przyszłych wpływów eksploatacji górniczej III kategorii, 
to znaczy, że podziemna działalność górnicza kopalni Soś-
nica-Makoszowy nie wpłynie negatywnie na stan obiektu.

– Most ten połączył dwa brzegi Kłodnicy, jednak 
symbolicznie łączy dwie społeczności lokalne – mia-
sta Zabrze i gminy Gierałtowice – powiedziała Joanna 
Strzelec-Łobodzińska, prezes zarządu Kompanii Węglo-
wej, uczestnicząca w uroczystości. – Kopalnia Sośnica-
-Makoszowy od lat swoją działalność wydobywczą wiąże 
z tymi gminami, ponieważ położone są tu eksploatowane 
pokłady węgla. Pragnę podziękować prezydent miasta 
Zabrze pani Małgorzacie Mańce-Szulik za dotychczasową 
współpracę i przychylność dla górnictwa, a równocześnie 
mam nadzieję, że dalsza współpraca z gminą Gierałtowice 
przyniesie korzyści zarówno mieszkańcom gminy, jak 
i Kompanii Węglowej. Pogodzenie tych interesów wpraw-
dzie nie jest łatwe, ale w drodze wzajemnych rozmów 
i negocjacji zawsze możliwe jest znalezienie kompromisu 
satysfakcjonującego obie strony.

Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, podkreśli-
ła znaczenie nowego mostu dla okolicznych mieszkańców, 
którzy długo czekali na otwarcie tego szlaku komunikacyj-
nego i przyszli gromadnie na uroczystość.

Stanisław Dąbrowa, wicewojewoda śląski, dodał, 
że to w regionie kolejna już inwestycja, która poprawi wa-
runki życia mieszkańców.

Stary most został rozebrany w roku  ze wzglę-
du na zły stan techniczny i brak możliwości przeniesienia 
wpływów eksploatacji górniczej.

Dla zachowania komunikacji kopalnia wynajmowa-
ła tymczasowy most składany, który służył mieszkańcom 
praktycznie aż do dnia oddania nowego obiektu.

Koszty całego przedsięwzięcia związanego z rozbiórką 
i budową nowego obiektu wraz z kosztami najmu mostu 

tymczasowego, jakie poniesione zostały przez Kompanię 
Węglową SA, wyniosły ok. , mln zł, z czego miasto Za-
brze pokryło ok. , mln zł, co stanowi  procent kosztów 
projektu i budowy nowego mostu.

Przez most będzie przejeżdżać ok. , tys. pojazdów 
w ciągu doby.
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Górnictwo dla społeczności lokalnej
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Joanna Strzelec-Łobodzińska (trzecia od lewej):  Most ten połączył dwa brzegi Kłodnicy, jednak symbolicznie łączy dwie społeczności 
lokalne – miasta Zabrze i gminy Gierałtowice
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