
Rozmowa na czasie

Marta Cydejko, dyrektor Biura 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi 
JSW SA: Musimy 
wiedzieć, kiedy 
pracownik zechce 
skorzystać ze 
swoich uprawnień 
emerytalnych.
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Chcemy wiedzieć, 
co nas czeka
Dariusz Zbierski, przewodni-
czący MZZG KWB 
Konin: Mamy szan-
sę, aby w niepewnych 
czasach przekazywać 
załodze rzetelne in-
formacje. Ufam, że 
zarząd firmy zdaje so-
bie sprawę z tego, jak 
to jest ważne w „no-
wych” czasach. Na razie jestem 
optymistą.
 strona 4

Mniej białych 
hełmów, 
większe oddziały
Katowicki Holding Węglowy upro-
ścił struktury zarządzania.

strona 5

Marcowe zawody 
narciarskie na 
Cieńkowie

Zawody Narciarskie w Slalomie 
Gigancie o Puchar Prezesa Kom-
panii Węglowej SA. 
2 marca w Wiśle-Malince odbyła 
się kolejna edycja Zawodów Nar-
ciarskich w  Slalomie Gigancie 
o Puchar Prezesa Kompanii Wę-
glowej SA. Głównym organizato-
rem zawodów była Nadwiślańska 
Agencja Turystyczna.
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Karbidki rozdane
Uroczystość w WUG
 strona 8

Cascada – Astra 
bez dachu

Informacje motoryzacyjne
strona 9
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Katowice. Rząd kontra związki zawodowe

Strajk?
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Kiedy zamykaliśmy ten numer Nowego Górnika, trwały rozmowy wicepremiera Janusza 
Piechocińskiego z Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjnym. Wicepremier i liderzy regionalnych 

central związkowych rozmawiali w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Ostatnie takie spotkanie, 
prowadzone w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, odbyło się także w śląskim 
urzędzie 31 stycznia. Podczas czwartkowego spotkania (14 marca) miała zostać podsumowana 

praca zespołów roboczych powołanych podczas styczniowych negocjacji. W skład utworzonego 23 
października 2012 r. MKPS wchodzą regionalne struktury: Solidarności, OPZZ, Forum Związków 

Zawodowych, Sierpnia ‘80 i Związku Zawodowego Kontra. Główne postulaty MKPS dotyczą: 
stworzenia osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw 
utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego;  wprowadzenia 

systemu rekompensat dla przedsiębiorstw objętych skutkami pakietu klimatyczno-energetycznego; 
uchwalenia przez Sejm ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych; likwidacji NFZ 

i stworzenia systemu opieki zdrowotnej opartego na założeniach, na podstawie których działała dawna 
Śląska Kasa Chorych; zaniechania likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługujących pracownikom 

zatrudnionym w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze. Jeżeli nie będzie porozumienia, 
związki skupione w MKPS grożą strajkiem. Strajk miałby odbyć się we wtorek 26 marca.
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Na stronie internetowej kancelarii premiera pojawiła 
się odpowiedź na zarzuty prezesa PiS Jarosława Ka-
czyńskiego wobec rządu. Pan prezes był uprzejmy 
uzasadniać konstruktywne wotum nieufności, po-
sługując się między innymi tabletem z wizerunkiem 
prof. Piotra Glińskiego, kandydata PiS na premiera, 
i nieprawdziwymi danymi.

O  tablecie w rękach Kaczyńskiego powiedziano 
i napisano już wszystko, łącznie z tym, że prezes 
PiS znany jest z tego, że nie ma konta, karty 

bankowej i nie prowadzi samochodu, a nagle pokazu-
je się z tabletem. Nieprawdziwe informacje prostuje 
rząd na stronie internetowej kancelarii premiera. Taką 
odpowiedź zapowiedział premier Donald Tusk po wy-
stąpieniu prezesa PiS. Każdy może wejść na tę stronę, 
przeczytać rzetelne informacje i porównać je z wypo-
wiedziami prezesa. Fakty są miażdżące. Prezes na przy-
kład twierdził, że do końca  r. oddano  km dróg 
krajowych i autostrad, a w rzeczywistości oddano ich 
. Jarosław Kaczyński powiedział, że w latach –
 zamknięto  szkół – w rzeczywistości było ich 
. – Przy okazji prezes PiS postawił fałszywą tezę, 
że „mamy wielki proces zwijania polskich szkół”, który 
przekracza potrzeby wynikające z niżu demograficzne-
go. Tymczasem już rząd PiS był przekonany o potrzebie 

zmiany sieci szkół. Tylko w roku szkolnym /, 
czyli za rządów PiS, liczba szkół zmniejszyła się o  
w stosunku do poprzedniego roku. Dla porównania – 
od roku szkolnego / średnio ubywało  
szkół rocznie – zwraca uwagę Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, które na polecenie premiera przygotowało 
informację o szkolnictwie. Jest także odniesienie do wy-
głoszonej przez lidera opozycji tezy, że rząd zaniechał 
walki z bezrobociem.

„Zdaniem rządu jedynym skutecznym sposobem 
walki z bezrobociem jest utrzymanie wzrostu gospo-
darczego” – napisano w rządowej odpowiedzi na za-
rzuty prezesa PiS. Rząd planuje w najbliższych latach 
zasilić gospodarkę kwotą – mld zł.

Pan prezes Kaczyński wyraźnie mijał się z prawdą 
– albo była to zła wola, albo plama, którą dali eksperci 
PiS. Bez względu na przyczynę – to bardzo dziwne, 
że po wielomiesięcznych przygotowaniach najwięk-
sza partia opozycyjna podpiera swoje konstruktywne 
wotum nieufności tabletem i nierzetelnymi danymi. 
No cóż, prezes chyba za bardzo skoncentrował się 
na promowaniu produktu (tabletu). Pamiętam, że raz 
już nadał taki rozgłos Biedronce, że do tej pory ta sieć 
sklepów rozrasta się aż dziw. Było to wtedy, gdy prezes 
poszedł na zakupy w towarzystwie partyjnych przyja-
ciół i kamer. 

Młodzi liczą na 
pracę. Czekam
na dalszy ciąg 
Młodzi dopytują mnie, kiedy pracownicy z 

uprawnieniami emerytalnymi zwolnią miejsca 
pracy. Ich koledzy czasem po kilka lat czekają, aż dostaną 
informację, że mogą zostać przyjęci do pracy w JSW. Poza 
nami w niewidoczny sposób rodzi się front walki pokoleń. 
My wszyscy, którzy mamy pracę, żyjemy w słodkiej 
nieświadomości. W takim samym błogostanie żyłbym 
i ja, gdyby nie akcja plakatowa w kopalniach spółki. 
Plakat z napisem „Młodzi liczą na pracę” i z informacją 
o wielotysięcznej kolejce do pracy w JSW spowodował 
trochę zamieszania. Nagle uświadomiliśmy sobie, że nie 
tylko wydobycie jest dla nas bardzo istotne – równie 
istotna jest zmiana pokoleniowa. 

Redakcja zapytała mnie, jak ja, jako związkowiec, 
wyobrażam sobie sytuację firmy, w której ponad 10 

proc. załogi ma uprawnienia emerytalne i na przykład 
z miesiąca na miesiąc zechce odejść na emeryturę. 
Podobno już w tym roku może stać się tak, że co 
dziesiąty zatrudniony będzie metrykalnym emerytem. 
Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, bo nie miałem o 
tym zielonego pojęcia. Myślę, że dobrze orientuję się w 
kwestii tego, jak jest wśród górników pracujących pod 
ziemią. Z tego, co wiem, ścianowcy nie mogą doczekać się 
emerytury. Po 25 latach ciężkiej pracy mało kto ma siłę na 
to, żeby bawić się w stachanowca i ku chwale polskiego 
górnictwa ryć jeszcze kilka lat. Jednak stanowiska, na 
których można się powozić na grzbiecie innych, są bardzo 
dobre do tego, żeby nabić sobie trochę więcej emerytury. 
I tu właśnie zaczyna się problem. Jak długo nie widać tego 
wożenia się na grzbietach innych, tak długo jest spokój. 

Nie wiem, czy przez plakaty, czy może przez to, że 
wożenie się jest coraz bardziej zauważalne, ale młodzi 

coraz częściej przy piwie klną na starych. Tak, prawdziwe 
nastroje można poznać w piwiarniach. Ja się chłopakom nie 
dziwię. Wyrosło kolejne pokolenie, które ma gigantyczne 
problemy ze znalezieniem pracy. Jest tak źle, że chłopakom 
nawet nie chce się żenić. Przecież zawsze było tak, że kiedy 
chłopak się ożenił, to zaraz poważniał. Teraz nie może się 
ożenić, bo nie ma za co utrzymać rodziny. 

Jeśli na przykład 25-latek idzie do ojca po kasę, bo 
umówił się z kumplami na piwo, a nie ma nawet grosza, 

to znaczy, że sytuacja społeczna jest fatalna. W dodatku 
młodzi pewnie sądzą, że nikt nie widzi ich problemów. 
Tabuny mędrców zastanawiają się, dlaczego wśród 
młodych popularne są różnego rodzaju ruchy radykalne, 
których głównym celem jest robienie zadymy. Ja uważam, 
że jeśli młodzi nie mają co robić i im się nudzi, a w 
dodatku bieda zagląda im w oczy, to mają ochotę komuś 
przypieprzyć. No i to robią. 

Co to wszystko ma wspólnego z akcją plakatową? 
Myślę, że ma. Dobrze, że w końcu znalazł się odważny, 

który pokazał, że najwyższy czas, abyśmy zastanowili 
się nad polityką pokoleniową w naszej firmie. Z tego, 
co wiem, mamy teraz sytuację, w której w zasadzie nie 
wiadomo, kiedy osoby z uprawnieniami emerytalnymi 
chcą z tego prawa skorzystać. Mamy także sytuację, 
w której zwolennicy zmian w systemie emerytalnym 
górników krzyczą, że górnicy mogą dłużej pracować, bo 
i tak przecież pracują dłużej. Raz jeszcze powtórzę, że 
górnicy ścianowcy to malutki margines tego zjawiska. 
Dlatego jestem ciekawy, co poza plakatami wymyślił 
zarząd JSW. Zaczął nie najgorzej. Czekam na dalszy ciąg. 



Wicepremier Janusz Piechociński podziękował prze-
wodniczącemu OPZZ Janowi Guzowi, że w ramach akcji 
protestacyjnych nie domaga się spełniania celów poli-
tyczno-partyjnych. Pan wicepremier dodał, że elementy 
relacji między związkowcami a pracodawcami są ostatnio 
w Polsce także częścią gry politycznej.

O  słodka naiwności! Wicepremier i minister 
gospodarki dąży do ideału i chciałby, żeby pre-
tensje pracowników nie przekładały się na po-

litykę. Zawsze będą się przekładały. Problem polega 
tylko na tym, jak obie strony sporu rozwiążą sporne 
kwestie. Można je rozwiązać w duchu dialogu społecz-
nego i wtedy skutki polityczne są bardzo ograniczo-
ne. Można także prowadzić politykę konfrontacyjną 
i wtedy grozi nam zamieszanie polityczne. Specjalnie 
nie powołuję się na doświadczenia Hiszpanii, Grecji 
i Portugalii, bo daleki jestem od straszenia – chcę je-
dynie zwrócić uwagę, że poziom życia społeczeństwa, 
poziom bezrobocia i perspektywy dla młodych są jak 
najbardziej tematami politycznymi. Tak samo poli-
tyczna jest zła służba zdrowia i zła polityka społeczna. 
Gdyby udało się ciepłe słowa wicepremiera przekuć 
na fakty, ogłosiłbym miesiąc miodowy w relacjach 
związki–rząd. Na razie trzymam kciuki za to, żeby 
umiar, jaki reprezentują wicepremier i przewodniczący 
OPZZ, udzielił się wszystkim. 

Do spotkania wicepremiera i przewodniczącego 
doszło  marca. Jan Guz w imieniu OPZZ domagał się 
od rządu pełnego wdrożenia parafowanego cztery lata 
temu pakietu antykryzysowego. Poinformował, że na-
sza centrala związkowa oczekuje też powrotu do dysku-
sji o swoich propozycjach emerytalnych. Oświadczył, 
że oczekuje, iż rząd wróci do obywatelskiego projektu 
ustawy zakładającego emeryturę po  latach pracy dla 
kobiet i  dla mężczyzn. Oczekuje też, że parafowany 
cztery lata temu przez partnerów społecznych -punk-
towy pakiet antykryzysowy będzie realizowany. Dzięki 
temu pakietowi udałoby się rozwiązać wiele problemów 
dotyczących tworzenia miejsc pracy i wynagrodzeń 
pracowniczych. – OPZZ nie odstąpi od tego postulatu, 

nie zgadza się na dalsze odkładanie. OPZZ oczekuje, 
że jego propozycje zostaną przeanalizowane przez rząd 
i dojdzie do podpisania odpowiedniego porozumienia 
– oświadczył Guz na konferencji prasowej po środo-
wym spotkaniu przedstawicieli rządu z prezydium 
OPZZ w siedzibie związku. 

Piechociński z kolei wyrażał w imieniu własnym 
i rządu wolę rozmawiania. Podkreślał, że związkowcy 
sygnalizują, iż kryzys powoduje fatalne zaostrzenie 
relacji między pracodawcą a pracownikiem. – To musi 
niepokoić, bo w czasach trudnych wyzwań potrzebna 
jest także nowa kultura wzajemnych relacji, więcej 
zaufania i poszanowania. Apeluję do właścicieli i pra-
codawców, aby z tej podstawowej prawdy solidarności, 
życzliwości, chęci rozmawiania nie rezygnować – mó-
wił wicepremier. Piechociński wyrażał też zadowolenie, 
że po stronie związkowej jest duże zainteresowanie 
cenami energii, funkcjonowaniem energetyki, wymoga-
mi globalizacji i pakietu klimatyczno-energetycznego. 
W tym momencie chciałbym przypomnieć, że związki 
skupione w OPZZ od lat alarmują, że te tematy są kulą 
u nogi ograniczającą sensowny rozwój gospodarczy. 
W spotkaniu przedstawiciele rządu–przedstawiciele 
OPZZ wziął udział także minister pracy Władysław 
Kosiniak-Kamysz, który po tych rozmowach przy-
pomniał, że walka z bezrobociem jest dla rządu prio-
rytetem. – Najważniejsze jest obniżanie bezrobocia 
i wzrost zatrudnienia. Mamy wiele analiz, z których 
wynika, że może do tego dojść już w połowie roku – 
powiedział minister. Trzymam kciuki, żeby minister 
miał dobre analizy. Na koniec chciałbym przytoczyć 
jeszcze jedną informację, którą przekazał minister. 
– W tym roku budżet Funduszu Pracy jest większy 
o , mld zł. Po raz pierwszy urzędy pracy dysponują 
tymi pieniędzmi, co przełożyło się na dużo wyższą 
niż rok wcześniej liczbę ofert pracy w lutym  r. – 
powiedział minister. Gdybym nie widział, co się dzieje 
wokół, pomyślałbym, że naprawdę zaczęliśmy miesiąc 
miodowy z rządem. Jednak na razie nic na to nie wska-
zuje – poprzestaliśmy na uprzejmościach.
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Poprzestaliśmy na uprzejmościach
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Pan prezes 
był uprzejmy 
uzasadniać 
konstruktywne 
wotum 
nieufności, 
posługując się 
nieprawdziwymi 
danymi

HENRYK 
SIEDLACZEK
poseł RP

K  

Lokowanie produktu

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

K Z D

przewodniczący ZZG JSW SA Borynia



1 6 – 3 1  m a r c a  2 0 1 3 3w w w . n o w y g o r n i k . p l

a k t u a l n o ś c i

 XNowy GórNik: wyobraża pani so-
bie, że za jakiś czas 10 albo 20 proc. zało-
gi ma uprawnienia emerytalne i wszyscy 
z miesiąca na miesiąc dziękują za pracę?

Marta Cydejko: 
Nawet w wyobraźni boję 
się takiej sytuacji.

 X Teraz przynajmniej 
5 proc. załogi (1200 
osób) może rzucić pracę.

– Odejść na emery-
turę, a nie rzucić pracę.

 X Dla firmy to tak, jakby ją rzucili, bo wśród 
nich jest kilkuset fachowców, którzy nie 
mają następców. Będzie kłopot.

– Dlatego zaczynamy realizację programu, 
który ma zapobiec kłopotom. Chodzi o to, aby 
odejścia na emeryturę zgrać ze stopniowym 
przekazywaniem kompetencji i wiedzy następ-
com. Jeżeli na przykład sztygar czy nadsztygar 
ma kompetencje i wiedzę, która wynika z wie-
loletniego doświadczenia, to jest to wiedza, 
której nie da żadna wyższa uczelnia. Zarząd 
JSW chciałby, aby następcy odpowiednio wcze-
śnie wiedzieli, że mają przejąć jego stanowisko 
i mogli jak najwięcej się nauczyć.

 X Dlatego w JSw zaczęła się akcja „emeryt”?
– Tak. Celem zarządu jest doprowadzenie 

do sytuacji, w której będzie można zaplanować 
zmiany kadrowe. Teraz jest tak, że pracownicy 
z uprawnieniami emerytalnymi trzymają nas 
w słodkiej niepewności. Siebie zresztą też. Ani 
my, ani oni nie wiedzą, kiedy zechcą skorzy-
stać z przysługującego im uprawnienia. Nikt 
nie potrafi precyzyjnie określić, jaka grupa ich 
współpracowników dorównuje im kompeten-
cjami praktycznymi. Kompetencje formalne 
to jeszcze nie wszystko, co jest potrzebne 
na najbardziej strategicznych stanowiskach 
w górnictwie podziemnym.

 X Jak można określić kompetencje, któ-
re przychodzą dopiero po latach prakty-
ki, po popełnieniu wielu błędów i po opa-
nowaniu sztuki niepowtarzania błędów?

– Można zachęcić doświadczonych pra-
cowników, aby przekazywali swoją wiedzę 
młodszym. Górnictwo jest jednym z zawo-
dów, w których bardzo istotna jest relacja 
mistrz–uczeń. Idealną sytuacją byłaby sztafeta 
pokoleń – fachowcy z uprawnieniami emery-
talnymi odchodzą na emeryturę, zostawiają 
wyszkolonych następców, a w razie potrze-
by dzielą się swoją wiedzą jako konsultanci, 
szkoleniowcy, trenerzy. Oczywiście – spółka 
płaciłaby za takie usługi. Uważam, że to roz-
wiązanie bardzo korzystne dla firmy, dla fa-
chowców na emeryturze i dla ich następców.

 X Część pracowników z uprawnieniami 
emerytalnymi pewnie będzie uważać, że fir-
ma chce się ich pozbyć.

– Zarząd spółki zdaje sobie sprawę, 
że bez względu na predyspozycje nikt nie jest 
w stanie pracować w nieskończoność. Żaden 
z pracowników uprawnionych do emerytury 
nie da nam gwarancji, że na przykład jeszcze 
przez 5 lat na pewno będzie chciał i będzie 
mógł pracować. Zarząd przedstawia konkret-
ną ofertę – zapraszamy do udziału w naszym 
programie, zachęcamy do określenia termi-
nu odejścia na emeryturę, prosimy o pomoc 
w szkoleniu waszych następców, pragniemy, 
abyście na trwałe zapisali się w historii naszej 
firmy. Nawet jeżeli będziecie na emeryturze, 
będziemy wdzięczni, jeżeli będziemy mogli 
korzystać z waszej wiedzy. Przekazujcie ją bez 
obciążenia codziennymi obowiązkami – sko-
rzysta na tym organizacja i skorzystacie wy, 
bo rozważnie i w sposób precyzyjnie zapla-
nowany podejmiecie jedną z najważniejszych 
decyzji w życiu, czyli kiedy i w jaki sposób zre-
zygnować z aktywności zawodowej. Nikogo 
nie dziwi, że planuje się urlopy. Musimy też 
planować zmianę pokoleniową. Takie są reguły 
działania korporacji.

 X To bardzo delikatna operacja.
– Wszyscy o tym wiemy. Jednak jest 

to także nasz głos w dyskusji na temat rynku 
pracy. Chcieliśmy poinformować pracowni-
ków JSW o tym, co dzieje się w naszym małym 
wszechświecie. Uważam, że nasza społeczność 
powinna wiedzieć, ile osób ma uprawnienia 
emerytalne i ile czeka na pracę w naszej spół-
ce. Jesteśmy dobrym i docenianym praco-
dawcą, dlatego mamy około 20 000 podań 
o pracę. Ponieważ nie wiemy, kiedy osoby 
z uprawnieniami emerytalnymi zechcą sko-
rzystać z przysługującego im przywileju, nie 
wiemy także, kiedy awansować następców, 
kiedy przyjmować nowych pracowników i jaką 
ścieżkę rozwoju dla nich zaplanować, żeby 
za kilkanaście lat oni z kolei przejęli pałeczkę 
od starszych pracowników. Nasza organizacja 
musi to wiedzieć.

 X Często mówi pani o JSw „organizacja” 
– tu się pracuje na grubie, a nie w orga-
nizacji. pani argumenty pewnie trafią 
do pracowników w biurowcu, ale pracow-
nicy w kopalniach zdziwią się, że pracują 
w organizacji.

– Na pewno wszyscy zrozumieją, że mu-
simy mieć rzeszę młodych pracowników, 
którzy w sposób płynny będą zastępować 
tych, którzy przechodzą na emeryturę. 
JSW to jedna duża firma, dlatego zale-
ży mi na tym, aby następowała naturalna 
wymiana pokoleń. Nie można dopuścić 
do sytuacji, że przychodzimy w poniedzia-
łek do pracy i okazuje się, że wielu zadań 
nie można wykonać, bo w piątek ostatni 
raz w pracy było na przykład 100 bardzo 
istotnych dla kilku kopalń fachowców. JSW 
jest zbyt poważną firmą, żeby dopuszczać 
choćby teoretycznie do takiej sytuacji.

 X Co pani proponuje, aby doprowadzić 
do płynnej wymiany pokoleniowej?

– W poważnych firmach polskich i świa-
towych stosuje się mentoring. Chodzi o ziden-
tyfikowanie osób posiadających szczególnie 
cenną wiedzę. Tacy pracownicy wejdą w skład 
grupy, którą nauczymy, w jaki sposób dzie-
lić się tą wiedzą z młodszymi pracownikami 
i każdemu z członków tej grupy (mentoro-
wi) damy pod opiekę młodego pracownika. 
W rzemiośle jest to relacja mistrz–czeladnik 
– sprawdziła się ona tak doskonale, że funk-
cjonuje z powodzeniem od wieków. W JSW 
kończymy etap wyłaniania mentorów, czyli 
mistrzów. Będziemy im proponować udział 
w projekcie.

 Xwróćmy jeszcze do tematu 20 000 po-
dań o pracę, które leżą w JSw. Myśli pani, 
że spółka może jakoś tę kolejkę rozładować?

– Dla regionu jest to potężny problem, 
ale my nie możemy zatrudnić więcej osób, 
niż potrzebujemy. Jesteśmy spółką giełdową. 
Nasi akcjonariusze, w tym nasi pracownicy 
mający akcje spółki, oczekują racjonalnych 
działań i odpowiednich zysków. Nasz pro-
gram mentoringu jest racjonalnym działaniem 
służącym najlepszemu wykorzystaniu wiedzy 
doświadczonych pracowników, otwieraniu 
ścieżki kariery pracownikom z kilku- albo 
kilkunastoletnim stażem pracy i dawaniu za-
trudnienia osobom, których spółka potrze-
buje. Oczywiście, efektem dodatkowym jest 
złagodzenie problemów społecznych w regio-
nie jastrzębskim.

 X podjęła się pani bardzo delikatnej misji. 
Czy program mentoringu nie zostanie oce-
niony jako próba odsyłania na emeryturę?

– Żaden pracodawca nie może nikogo 
zmusić do odejścia na emeryturę, jednak tyl-
ko odpowiedzialny pracodawca wkłada dużo 
wysiłku i pieniędzy, aby zmiana pokoleniowa 
odbywała się w atmosferze pewnego ceremo-
niału. Jeżeli doświadczony pracownik będzie 
wiedział, że na przykład za trzy lata odchodzi 
na emeryturę, że ten czas może przeznaczyć 
na wychowanie następcy i na domknięcie 
swojej ścieżki zawodowej, na pewno z satys-
fakcją pomyśli, że pozostawia po sobie trwały 
ślad. W pewnym wieku człowiek nie chce już 
uczestniczyć w wyścigu szczurów bez mety, 
konkretnego celu i bez czasu na poczucie 
satysfakcji. Dla każdego podjęcie decyzji 
o zamknięciu najważniejszego okresu życia 
wiąże się z olbrzymim stresem – dlaczego 
nasi pracownicy mają zamykać swoją karierę 
zawodową w poczuciu zmęczenia? Ja uważam, 
że powinni kończyć swoją karierę jako mi-
strzowie, a nie jako zmęczeni ludzie. Ci, któ-
rzy sprawdzą się w działalności edukacyjnej 
i będą się dobrze czuli w tej roli, będą mogli 
już na emeryturze szkolić innych pracowni-
ków JSW. Będą trenerami. Będą wychowywać 
mistrzów.

 X Za pieniądze?
– Oczywiście.

 X przedstawiła pani pomysł mentoringu 
i sztafety pokoleń liderom związkowym?

– Tak.

 Xwzięli teczki, wyszli i trzasnęli drzwiami?
– Dlaczego mieliby to zrobić? Będę spo-

tykać się ze związkami zawodowymi w tej 
i w innych sprawach. Będę wyjaśniać wszyst-
kie wątpliwości. W czasie rozmowy z liderami 
związkowymi usłyszałam: „Po czynach ich 
poznacie”.

 X Jeden z nich powiedział także, że chce 
pani zdobyć Himalaje.

– Tak powiedział.

 X liderzy związkowi będą pani 
sojusznikami?

– Wydaje mi się, że im i mnie zależy na tym 
samym – chcemy, aby pracownicy JSW mieli 
jak największą satysfakcję z pracy i jak najlepiej 
zarabiali. Zdają sobie sprawę, że program men-
toringu jest czymś niespotykanym w branży 
górniczej, jest jednak sprawdzony i powszech-
nie stosowany w firmach znacznie większych 
od JSW. Myślę, że rzeczywiście liderzy związ-
kowi poznają mnie po czynach i że wspólnie 
zdobędziemy Himalaje.

 X Jak szybko chce się pani pochwalić 
sukcesem?

– Nie chodzi o wyścig. Zacznę pracę 
z małą grupą. Zależy mi na tym, aby uczest-
nicy programu przekonali się, że jest to po-
żyteczna inicjatywa. Jakość działań obroni 
ideę programu.

 Xnie obawia się pani, że przenoszenie 
wzorców korporacyjnych wywoła opór?

– Nie chcę przenosić żadnych wzorców 
z innych firm – JSW może wypracować 
własny styl. Chciałabym, abyśmy wspólnie 
z pracownikami i liderami związkowymi 
twórczo rozwijali dobre doświadczenia. Dla-
czego mamy ślizgać się na skórce banana, 
na której poślizgnął się ktoś inny? Dlaczego 
mamy przez lata narzekać na lukę pokole-
niową i na brak fachowców? Dlaczego mamy 
marnować potencjał naszych pracowników? 
Ja chcę realizować projekt dobry i mądry dla 
ludzi, a nie projekt idealny tylko w teorii. 
Zwracał pan kilka razy uwagę, że zbyt często 
mówię o JSW jak o organizacji. Nie chodzi 
o słowa – chodzi o sposób myślenia o fir-
mie. Moim zdaniem JSW jest jedną firmą 
dla wszystkich bez względu na to, w jakiej 
kopalni pracują. Razem jesteśmy silniejsi, 
wspólnie możemy więcej zrobić, żeby nie 
tylko przetrwać, ale odnieść sukces. Razem 
możemy zrealizować więcej pożytecznych 
pomysłów.

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki

Musimy wiedzieć, kiedy pracownik zechce skorzystać ze swoich uprawnień emerytalnych, 
bo tylko wtedy zdołamy odpowiednio przygotować jego następcę. W przeciwnym razie wciąż 

będziemy narzekać na lukę pokoleniową i brak kadr. Jednocześnie będziemy marnować 
potencjał naszych pracowników – mówi Marta Cydejko,  
dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi JSW SA

Nie ślizgajmy się na tej samej 
skórce banana
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 XNowy GórNik: kopalnie konin i Adamów 
mają jednego prezesa. Jesteś zaskoczony, 
że tak szybko zaczął się proces łączenia obu 
kopalń?

Dariusz zbier-
ski: Jestem zaskoczony 
zmianami kadrowymi. 
Nie chciałbym komen-
tować zmian personal-
nych, bo nie wiem, czym 
kierował się właściciel, 
podejmując takie decyzje. 
Nie zaskoczyła mnie natomiast idea łączenia 
kopalń Konin i Adamów, bo nowy właściciel 
wspominał o tej koncepcji. Skoro zdaniem 
właściciela łatwiej będzie zarządzać Koninem 
i Adamowem, jeżeli będzie „unia personalna”, 
to zapewne wynika to z poważnych analiz. 
Załoga PAK KWB Konin przyjęła tę decy-
zję ze zrozumieniem, ale także z pewnymi 
obawami.

 X kopalnia należy do ZE pAk. Załoga już się 
przyzwyczaiła, że kwB konin nie jest spół-
ką Skarbu państwa?

– Sądzę, że sama prywatyzacja nie jest 
już jakimś gorącym tematem. Natomiast 
załoga chciałaby wiedzieć, jaką koncepcję 
na firmę ma nowy zarząd. Na jednym ze spo-
tkań związki prosiły nowego prezesa, aby 
zechciał przedstawić najważniejsze założenia, 
jakie chciałby realizować. Moim zdaniem 
byłby to dobry krok służący wyciszeniu obaw 
związanych z przenoszeniem pracowników 
do spółek działających pod szyldem ZE PAK, 
a nie KWB Konin. Zmiana pracodawcy za-
wsze jest stresem. Stres jest tym większy, 
że przenoszeni pracownicy oczekują gwa-
rancji, że ich dotychczasowe przywileje zo-
staną zachowane. Ponieważ nie wszystko 
jest dograne ze stroną związkową, my nie 

potrafimy odpowiedzieć na szczegółowe 
pytania pracowników. To jeszcze bardziej 
potęguje niepewność. Jeżeli związki i zarząd 
nie uspokoją nastrojów, to kto to zrobi? Po-
nieważ na spotkaniu 11 marca nowy prezes 
zapewnił, że chce współpracować ze wszyst-
kimi związkami, wierzę, że wszystko ułoży 
się w miarę bezproblemowo.

 XMoże to była tylko kurtuazja?
– Nie sądzę. Pan prezes stwierdził, że zda-

je sobie sprawę z faktu, iż po prywatyzacji 
może być wiele problemów i że nie wyobraża 
sobie, aby można było je rozwiązać bez współ-
pracy ze związkami. Ja z kolei nie wyobrażam 
sobie, abyśmy mogli załatwiać najważniejsze 
sprawy bez udziału zarządu firmy. Cieszę się, 
że na samym początku udało się nam ustalić 
coś w rodzaju jednobrzmiącego oświadczania 
woli. Chciałbym, żeby zarząd przestrzegał po-
rozumienia z 2008 roku w sprawie współpracy 
zarządu firmy ze związkami zawodowymi. 
Od jakości współpracy związków z zarządem 
i odwrotnie zależeć będzie między innymi to, 
czy załoga będzie otrzymywać wiarygodne 
informacje, czy też będzie pod presją plotek 
zasłyszanych na placu autobusowym albo 
w łaźni. Uważam, że powinniśmy unikać 
plotek choćby dlatego, że w ciągu najbliż-
szych 3 lat kopalnie Konin i Adamów mają 
być jedną firmą. Wciąż nie wiemy, czy firmą 
składającą się z dwóch zakładów, czy z jedne-
go. Przed nami naprawdę wiele problemów 
i tylko rzetelna informacja pozwoli uniknąć 
dodatkowych i niepotrzebnych kłopotów. 
Myślę, że zarząd sam widzi pewne problemy, 
o których związki mówią od lat, na przykład 
zatrudnienie i problem z pracownikami, któ-
rzy mają odpowiednie uprawnienia. Jakieś 8 
lat temu w KWB Konin pracowało prawie 
8 tys. osób i wydobywaliśmy rocznie 11 mi-
lionów ton węgla. Do niedawna mówiło się, 
że 3,5 tys. osób to optymalne zatrudnienie. 
Teraz jest lekko ponad 3 tysiące – mówi się, 
że to za dużo, a wydobywamy praktycznie tyle 
samo węgla, ile byśmy wydobywali, zatrudnia-
jąc 8 tys. osób. Zdaniem związków nie można 
wciąż ograniczać zatrudnienia, bo stracimy 
zdolność do normalnej pracy. Braki kadrowe 

w oddziałach ruchowych są duże – z trudem 
obsadzamy wszystkie stanowiska osobami 
mającymi odpowiednie uprawnienia. Nie mo-
żemy dalej pogarszać sytuacji, bo w końcu 
z problemu zrobi się niemożność.

 X Trzeba zatrudniać nowych pracowników?
– Na razie wystarczyłoby szkolenie pra-

cowników, których chce się na przykład prze-
nieść do spółek córek. Uważam, że nie stać 
nas na to, aby stracić ludzi, którzy po zdo-
byciu dodatkowych kwalifikacji i uprawnień 
mogą z powodzeniem pracować na pierwszej 
linii, przy wydobyciu. Nie ukrywam, że dla 
nas najważniejszym problemem jest to, jak 
zadbać o etatowych pracowników KWB Ko-
nin. Ostatnio pracownicy z trzech oddziałów 
przechodzili do firm związanych z ZE PAK 
i spółki córki KWB Konin. Staraliśmy się, aby 
osoby z uprawnieniami pozostały w kopalni. 
W kilku przypadkach to się udało. Staramy się 
także, aby członkowie związków zawodowych 
nie zaczęli nam „ginąć” w nowych firmach. 
Uważam, że wszystkie związki muszą mieć 
możliwość działania w spółkach, do których 
trafiają ich członkowie.

 X Jesteś optymistą po pierwszym spotka-
niu z przedstawicielami nowego zarządu?

– Tak. Nie jest to optymizm bezpod-
stawny – związki w KWB Konin starają się 
mówić jednym głosem w najważniejszych 
dla załogi sprawach. Tak było na przykład 
w sprawie talonów świątecznych na Wiel-
kanoc. Uważam, że jeżeli strona społeczna 
i zarząd zamiast na nerwowych działaniach 
skoncentrują się na problemach, uda się nam 
zawierać porozumienia korzystne dla firmy 
i dla pracowników.

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki

Mamy szansę, aby w niepewnych czasach przekazywać załodze rzetelne informacje. Ufam, że 
zarząd firmy zdaje sobie sprawę z tego, jak to jest ważne w „nowych” czasach. Na razie jestem 

optymistą – mówi Dariusz zbierski, przewodniczący MZZG KWB Konin 

Chcemy wiedzieć, co nas czeka
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Do niedawna mówiło się, że 3,5 tys. osób to optymalne zatrudnienie. Teraz jest lekko ponad 3 tysiące – 
mówi się, że to za dużo

Braki kadrowe w oddziałach ruchowych są duże – z trudem obsadzamy wszystkie stanowiska osobami mającymi odpowiednie uprawnienia



a k t u a l n o ś c i

1 6 – 3 1  m a r c a  2 0 1 3 5w w w . n o w y g o r n i k . p l

Katowicki Holding Węglowy uprościł struk-
tury zarządzania w kopalniach. Po kilkumie-
sięcznym okresie przejściowym koniec mar-
ca oznacza obniżki płac dla przynajmniej 
150 osób zajmujących do tej pory stanowi-
ska kierowników robót górniczych, głów-
nych mechaników, głównych elektryków 
i sprawujących funkcje równorzędne oraz 
nadsztygarów. Wciąż trwają rozmowy na te-
mat warunków zatrudnienia i dostosowania 
zasad opłacania nowych stanowisk.

O uproszczeniu struktury zarządzania 
w  kopalniach spółki decyzja zapadła we 
wrześniu ub.r. Nowy model wszedł w życie 
od 1 października. Powstał on po analizie 
schematów zarządzania m.in. w Bogdance, 
a także w firmie Ostravsko-Karvinske Doly 
(OKD). Nowy schemat ma na celu uproszcze-
nie  struktury kierowania i podniesienie rangi 
dozoru oddziałowego, czyli przede wszystkim 
kierowników oddziałów. 

Nowy schemat wyglada tak: 
• dyrektor kopalni 
• kierownik ruchu zakładu górniczego
• naczelny inżynier
• kierownicy działów ruchu, czyli główni 

inżynierowie – górniczy, energomaszynowy 
i wentylacji.

Znikają stanowiska:
• kierowników robót
• głównych mechaników i elektryków
• nadsztygarów.
Kierownik działu ruchu w randze głów-

nego inżyniera będzie bezpośrednim sze-
fem liderów skonsolidowanych oddziałów. 

W oddziałach będzie pracować nawet 180‒200 
pracowników.

Kierownicy tych oddziałów mają 
uprawnienia osób dozoru wyższego. 

W nowym modelu pojawia się nieistnieją-
ca przedtem funkcja kierowników zmian 
w randze nadsztygarów. Będą oni pełnili 
funkcje pomocników głównych inżynierów 

w ciągłym koordynowaniu zadań, wyzna-
czonych do realizacji skonsolidowanym 
oddziałom. 

ST

Katowicki Holding Węglowy uprościł struktury zarządzania

Mniej białych hełmów, 
większe oddziały

Komisja wyborcza Katowickiego Hol-
dingu Węglowego ogłosiła w poniedziałek 11 
marca oficjalne wyniki wyborów na członka 
zarządu spółki wybieranego przez pracow-
ników. Załogi kopalń KHW na swojego re-
prezentanta wybrały Tadeusza Skotnickiego, 
dotychczasowego głównego inżyniera inwe-
stycji, przygotowania i ekonomiki produkcji 
w KWK Wujek.

W wyborach, które zostały przeprowadzo-
ne 7 marca, startowało dwóch kandydatów: 

dotychczasowy wiceprezes ds. pracy Walde-
mar Mróz oraz Tadeusz Skotnicki.

Na Waldemara Mroza głosy oddało 3970 
osób – to oznacza, że poparło go 38 proc. 
pracowników, którzy oddali ważne głosy. 
Tadeusza Skotnickiego poparło 6417 pra-
cowników KHW, co stanowiło 62 proc. waż-
nie oddanych głosów. Tadeusz Skotnicki 
oficjalnie stanowisko wiceprezesa obejmie 
w czerwcu.

l

Przebywający w Katowicach wicepremier, 
minister gospodarki Janusz Piechociński spo-
tkał się w czwartek 14 marca z prezesem Ka-
towickiego Holdingu Węglowego – poinfor-
mowała Agnieszka Mika z działu komunikacji 
korporacyjnej spółki.

Tematem spotkania była bieżąca sytu-
acja spółki. – Wicepremier rozmawiał tylko 
z prezesem Romanem Łojem – podkreśliła 
Agnieszka Mika.

 
l

Oficjalny wynik wyborów w KHW

Tadeusz Skotnicki wiceprezesem 
z wyboru załogi

Wicepremier Piechociński spotkał się 
z Romanem Łojem, prezesem KHW SA
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Jerzy Bronisław Kolbe i jego syn Jerzy 
są jednym z przykładów następstwa pokoleń 
w górnictwie węglowym. Pierwszy był absol-
wentem Akademii Górniczej we Freibergu, 
drugi – krakowskiej Akademii Górniczej.

Jerzy Bronisław Kolbe urodził się 14 lipca 
1876 r. we Włocławku. W 1900 r. jako absol-
went najstarszej wyższej uczelni górniczej 
podjął pracę pomocnika zawiadowcy kopal-
ni Niwka, a następnie zawiadowcy kopalń 
Klimontów i Grodziec w Będzinie. W latach 
1914–1919 był dyrektorem technicznym kopal-
ni Grodziec II, zaś w latach 1919–1920 pełnił 
funkcję referenta w Departamencie Gór-
niczo-Hutniczym Ministerstwa Przemysłu 
i Handlu. Od 1920 do 1922 r. był dyrektorem 
Sierakowskich Kopalń Węgla Brunatnego 
w Sierakowie w województwie poznańskim. 
W latach 1922–1928 pracował jako dyrektor 
Kopalni Węgla Kamiennego Jerzy w Dąbrówce 
Małej, a w latach 1928–1939 był dyrektorem 
górniczym zakładów Hohenlohego SA w Weł-
nowcu. Zmarł 18 marca 1941 r. w Krakowie.

Jego syn Jerzy Kolbe urodził się 3 li-
stopada 1906 r. w Grodźcu. Po ukończeniu 
Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Warszawie 

w latach 1924–1930 kształcił się na Wydziale 
Górniczym Akademii Górniczej w Krako-
wie. Po ukończeniu studiów w 1931 r. odby-
wał roczną praktykę w górnictwie w USA, 
by po powrocie w 1932 r. podjąć pracę w ko-
palni Ficinus, której szyb wydobywczy należał 
do kopalni Siemianowice.

W latach 1932–1934 był sztygarem, a na-
stępnie kierownikiem ruchu w kopalniach 
charlotta w Rydułtowach i Anna w Pszowie, 
a między 1934 i 1939 r. był kierownikiem plano-
wania w zarządzie Godula SA. Po zakończeniu 
drugiej wojny światowej podjął pracę jako 
kierownik (1945–1946) i dyrektor (1946–1950) 
Wydziału Planowania centralnego Zarządu 
Przemysłu Węglowego. Następnie pełnił funk-
cję wicedyrektora Departamentu Planowania 
(1950–1955) oraz Departamentu Inwestycji 
(1955–1969) Ministerstwa Górnictwa w Kato-
wicach. W 1964 roku został jego dyrektorem 
generalnym, przechodząc 1 stycznia 1970 r. 
na emeryturę.

Swoją niezwykłą aktywność zawodową 
Jerzy Kolbe łączył z pracą naukową i dydak-
tyczną. Profesor Jerzy Kolbe zmarł w Katowi-
cach 12 maja 1977 roku. Z.B.

W P I S A L I  S I Ę 
W  H I S T O R I Ę  G Ó R N I C T W A

Jerzy Bronisław i Jerzy Kolbowie

Po zmianach w oddziałach będzie pracować nawet 180-200 pracowników
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Choć w marcu jak w garncu i nie do końca 
było pewne, czy pogoda dopisze, zawody oka-
zały się bardzo udane. Świeciło słońce, stoki 
były dobrze przygotowane, a zawodnicy ostro 
ze sobą konkurowali.

Zawody miały przypomnieć, jak dobrym 
pomysłem jest spędzanie wolnego czasu na 
nartach. Impreza była skierowana do środowi-
ska górniczego – aktualnych i emerytowanych 
pracowników kopalń i zakładów wchodzących 

w skład Kompanii Węglowej, a także spółek 
powiązanych kapitałowo. W zawodach star-
towali także członkowie ich rodzin. 

Rywalizacja odbywała się w dziesięciu 
grupach wiekowych, a na najlepszych zawod-
ników czekały medale, dyplomy i nagrody rze-
czowe. Imprezie towarzyszyła rozgrzewająca 
lekcja zumby, która rozruszała najbardziej 
opornych uczestników. 

l

Zawody Narciarskie w slalomie GiGaNcie 
o Puchar PreZesa komPaNii węGlowej sa

2 marca w Wiśle-Malince odbyła się kolejna edycja Zawodów 
Narciarskich w Slalomie Gigancie o Puchar Prezesa Kompanii 

Węglowej SA. Głównym organizatorem zawodów była 
Nadwiślańska Agencja Turystyczna.

na cieńkowie
Marcowe zawody narciarskie

W najważniejszej konkurencji – drużynowej – Bolesław Śmiały był najlepszy
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NAJLEPSZE CZASY 
W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH

I grupa – dziewczęta do lat 15 (urodzone w 1998 r. i młodsze)
miejsce nazwisko i imię reprezentant czas

  I LIGNAR Dominika KWK „PIAST” 29’73
 II PIWKO Weronika KWK „BOLESŁAW ŚMIAŁY” 31’52
III GÓRECKA Dorota KWK „CHWAŁOWICE” 31’98

II grupa – dziewczęta w wieku 16 – 20 lat (urodzone w 1993 – 1997 r.)
miejsce nazwisko i imię reprezentant czas
  I SMUSZ Ksymena KWK „MARCEL” 27’93
 II GÓRECKA Weronika KWK „CHWAŁOWICE” 30’26
III PŁONKA Julia KWK „BOLESŁAW ŚMIAŁY” 30’46

III grupa – kobiety w wieku 21 – 35 lat (urodzone w 1992 – 1978 r.)
miejsce nazwisko i imię reprezentant czas
  I SIERNY Izabela KWK „JANKOWICE” 30’64
 II WITKOWICKA Barbara KWK „CHWAŁOWICE” 30’82
III GLENC Monika KWK „RYDUŁTOWY ANNA” 31’06

na cieńkowie
Marcowe zawody narciarskie

NAGRODY 
SPECJALNE

Najlepszy czas kobiet
STOPPEL Danuta KWK „KNURÓW SZCZYGŁOWICE” aktualny pracownik 31’36
Najlepszy czas mężczyzn
SZCZYRBA Marek KWK „MARCEL” aktualny pracownik       26’85

Najmłodszy zawodnik, który ukończył zawody
RYŚ Tomasz (ur. 02.06.2005) KWK „SOŚNICA MAKOSZOWY”
Najstarszy zawodnik, który ukończył zawody
SZULA Erwin (ur. 17.06.1941) KWK „CHWAŁOWICE”

KONKURENCJA 
DRUŻYNOWA

1 KWK „BOLESŁAW ŚMIAŁY”
2 KWK „MARCEL”
3 KWK „JANKOWICE”

IV grupa – kobiety w wieku 36 – 45 lat (urodzone w 1977 – 1968 r.)
miejsce nazwisko i imię reprezentant czas
  I ZAWADA-CIUPKA Anna KWK „BIELSZOWICE” 30’45
 II JOŃCZYK Renata KWK „JANKOWICE” 32’21
III DĘBSKA Mariola KWK „KNURÓW SZCZYGŁOWICE” 33’70

V grupa – kobiety w wieku 46 lat (urodzone w 1967 i starsze)
miejsce nazwisko i imię reprezentant czas
  I STOPPEL Danuta KWK „KNURÓW SZCZYGŁOWICE” 31’36
 II WOŹNIAK Barbara KWK „BRZESZCZE” 34’67
III PATAS Joanna KWK „JANKOWICE” 34’94

VI grupa – chłopcy do lat 15 (urodzeni w 1998 r. i młodsi)
miejsce nazwisko i imię reprezentant czas
  I ROBAKOWSKI Piotr KWK „MARCEL” 30’60
 II JACHNA Denis KWK „POKÓJ” 30’73
III BULANDA-GOROL Mateusz KWK „JANKOWICE” 31’08

VII grupa – chłopcy w wieku 16 – 20 lat (urodzeni w 1993 – 1997 r.)
miejsce nazwisko i imię reprezentant czas
  I BUGIEL Maciej CENTRALA KOMPANII WĘGLOWEJ SA 27’39
 II MAZUREK Miłosz KWK „JANKOWICE” 28’23
III SCHEER Bartosz KWK „BOLESŁAW” ŚMIAŁY” 28’27

VIII grupa – mężczyźni w wieku 21 – 35 lat (urodzeni 1992 – 1978 r.)
miejsce nazwisko i imię reprezentant czas
  I SMUSZ Franciszek KWK „MARCEL” 26’50
 II SZCZYRBA Marek KWK „MARCEL” 26’85
III OCHMAN Ryszard KWK „BOLESŁAW ŚMIAŁY” 27’25

IX grupa – mężczyźni w wieku 36 – 50 lat (urodzeni w 1977 – 1963 r.)
miejsce nazwisko i imię reprezentant czas
  I SMUSZ Tomasz KWK „MARCEL” 26’83
 II RYGUŁA Dariusz KWK „BOLESŁAW ŚMIAŁY” 28’61
III PATAS Mirosław KWK „CHWAŁOWICE” 29’21

X grupa – mężczyźni w wieku 51 lat (urodzeni w 1962 r. i starsi)
miejsce nazwisko i imię reprezentant czas
  I SUDOŁ Robert KWK „KNURÓW SZCZYGŁOWICE” 29’45
 II PLUTA Wojciech KWK „BRZESZCZE” 29’58
III ZAJĄC Jan KWK „JANKOWICE” 29’92W najważniejszej konkurencji – drużynowej – Bolesław Śmiały był najlepszy
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rozstrzygnięto konkurs dla dziennikarzy „Kar-
bidka”. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i pod-
sumowuje całoroczną dziennikarską promo-
cję szeroko rozumianego bezpieczeństwa 
pracy ponad 200 tys. osób zatrudnionych 
w górnictwie podziemnym, odkrywkowym 
i otworowym. Jego organizatorami są Wyż-
szy Urząd Górniczy oraz działająca przy WUG 
Fundacja Bezpieczne Górnictwo im. Wacława 
cybulskiego. Laureatów wyłania siedmio-
osobowa kapituła na podstawie zgłoszonych 
do oceny publikacji.

Na laureatów czekały cztery równorzęd-
ne nagrody pieniężne, symboliczne karbidki 
i dyplomy. Kapituła konkursu, pod przewod-
nictwem prezesa WUG, przyznała następujące 
nagrody:

– w kategorii prasa i portale internetowe: 
Marek Błoński z PAP oraz Jerzy Chromik z ty-
godnika Trybuna Górnicza;

– w kategorii radio i telewizja: Przemy-
sław Adamski z TVP Katowice oraz Andrzej 
Lampart z TVP Wrocław.

Dziennikarska karbidka nawiązuje do hi-
storycznej lampki górniczej. Organizatorzy 
konkursu są przekonani, że media publiczne 
mogą być edukacyjnym kagankiem w upo-
wszechnianiu dobrych praktyk w górnictwie. 
Przestrzeganie zasad BHP w zakładach wydo-
bywających różnorodne kopaliny jest na wagę 
życia niejednego człowieka. Eksploatacja złóż 
z poszanowaniem środowiska decyduje o ja-
kości życia mieszkańców gmin górniczych. 
Rola nadzoru górniczego w podwyższaniu 
standardów bezpieczeństwa pracy wzrasta 
dzięki popularyzacji jej efektów. Dziennikarze 
podejmujący takie tematy mogą ubiegać się 
o konkursowe laury.

W 2012 r. przyznano nagrody w dwóch 
kategoriach. Laureatami w kategorii pra-
sa i portale internetowe zostali: Karolina 

Baca z Rzeczpospolitej, Kajetan Berezowski 
z Trybuny Górniczej i portalu NETTG oraz 
Sławomir Starzyński z Nowego Górnika. 
W kategorii radio i telewizja nagrodę otrzy-
mała Monika Krasińska z Radia Katowice. 
Laureatami pierwszej edycji konkursu, która 

została zorganizowana w 2011 r., byli: Monika 
Krasińska z Radia Katowice, Marek Błoński 
z Polskiej Agencji Prasowej, Jerzy Chromik 
z Trybuny Górniczej, Aldona Minorczyk-Ci-
chy z Dziennika Zachodniego – Polska The 
Times. l

Uroczystość w WUG

Karbidki rozdane

Poszukując przyczyn wypadków w górnic-
twie, zwraca się uwagę na to, że ok. 70 procent 
z nich powodowanych jest błędami popełnia-
nymi przez pracowników i ich przełożonych, 
zaniedbaniem obowiązków, postępowaniem 
niezgodnym z normami bezpieczeństwa oraz 
świadomie podejmowanym ryzykiem.

Aby złagodzić ten stan rzeczy, tłumaczy 
się, że błąd człowieka nie zawsze idzie w pa-
rze z brawurą i skłonnością do ryzyka. Ma on 
wynikać także ze zmęczenia pracowników, 
wszak w górnictwie pracuje się ciężko i w eks-
tremalnie trudnych warunkach. Odnotowuje 
się, że znaczny wpływ na zachowanie pracow-
ników ma pośpiech, brak właściwej organizacji 
i koordynacji robót, tolerowanie złego stanu 
technicznego urządzeń, wykonywanie napraw 
pod napięciem oraz jazda ludzi maszynami 
i urządzeniami nieprzystosowanymi do tego 
celu. Tych szczegółowych przyczyn wypadków 
jest znacznie więcej. Tyle jednak wystarczy, aby 
zauważyć, że sytuacja ta trwa nie od miesiąca 
i nie od roku, ale utrzymuje się od zakończenia 
drugiej wojny światowej – jest tylko inaczej 
opisywana, diagnozowana i analizowana. Cała 
inwencja skierowana została na słowa, a nie 
na realizowanie postulatów, zarządzeń, zaleceń 
i postanowień. Oceny, wskazania i zalecenia 
sobie, a smutna rzeczywistość sobie. To dwa 
całkiem odmienne światy, z których każdy żyje 
swoimi sprawami, choć dotyczą one zdrowia 
i życia tych, którzy pracują pod ziemią.

Ręce Piłata

Reguła jest taka, że zawsze najbardziej win-
ny jest poszkodowany. Po co tam szedł? Kto mu 
kazał? Dlaczego wykonywał pracę, nie prze-
strzegając elementarnych zasad bezpieczeństwa? 
Tego rodzaju słusznych pytań można postawić 
więcej. Dobrze ilustruje to rejestr skazanych 
przez okręgowe urzędy górnicze. Dominują 
w nim najniższe szarże górnicze, które kończą 
się na sztygarze. Wyżej jest coraz mniej skaza-
nych, a kierownik ruchu zakładu górniczego 
to już zupełna rzadkość. Tymczasem to przede 
wszystkim on odpowiada za bezpieczeństwo 
górników. Jeden z szefów górniczych, instruując 
swoich podwładnych, mówił do nich „żołnierze”. 

Dlaczego? Ano dlatego, że w armii za swoich 
podwładnych odpowiadają oficerowie. Mają 
ich ćwiczyć dotąd, aż będą pewni, że dokładnie 
wypełnią wydane im polecenia. W górnictwie 
jest jednak odwrotnie – każdy odpowiada tyl-
ko za siebie. Jeśli coś się stanie, winny jest po-
szkodowany. Wszyscy inni umywają ręce, choć 
chciałoby się powiedzieć, że są to ręce Piłata.

tRudno Pojąć

Jeden z prominentnych notabli górniczych 
w wypowiedzi dla prasy powiedział: „Trud-
no pojąć, dlaczego standardem jest nie tylko 
nieprzestrzeganie przepisów, ale – co gorsza 
– opracowanych przez siebie technologii i za-
leceń”. No cóż, skoro najwyższy rangą górnik 
nie może pojąć, że uprawiana jest gra pozorów, 
to jest, jak jest. Formalnie bezpieczeństwo jest 
ważne. Muszą być na dole zawieszone wszelkie 
instrukcje obsługi, metanomierze, lutnie itp. 
To wszystko być musi, bo jeśli coś się stanie, 
nie będzie można powiedzieć, że nie dbano 
o bezpieczeństwo pracy. Nawet jeśli nic się nie 
dzieje, to dobrze to wygląda, kiedy przychodzi 
inspekcja górnicza lub dozór wyższy. To jednak 
tylko zewnętrzna atrapa, którą można porównać 
do tandetnych teatralnych dekoracji. Treścią 
tych zaleceń i instrukcji nikt się bowiem nie 
przejmuje, choć każdy musi je znać! Pierwszeń-
stwo ma plan i wydobycie. Jest wydobycie, jest 
plan, jest premia, jest awans. I nieważne, czy 
wydobycie to zostało osiągnięte z pominięciem 
elementarnych zasad BHP. Najważniejsze jest 
to, aby nie dać się złapać przez nadzór górniczy. 
Jeśli już do tego dojdzie, trzeba użyć wszyst-
kich dostępnych środków, aby kara była jak 
najmniejsza, a najlepiej będzie, jeśli nic z tego 
nie wyjdzie. Ostatecznie nawet jeśli przychodzi 
zapłacić, to wiadomo, że kadra trzyma specjalny 
na ten cel fundusz, tak aby nie dotknęła ona 
skazanego. Chyba nietrudno pojąć, że w ko-
palni wszyscy zainteresowani są wydobyciem, 
a przepisy są tam po to, aby je omijać. Kto lepiej 
to potrafi, ten awansuje, ten dostaje nagrody, ten 
zyskuje pochwały, począwszy od samego dołu, 
a na ministrze kończąc. Kto nie przestrzega 
tych reguł, szybko ląduje za bramą lub stale 
dostaje najgorsze roboty i pokazywany jest jako 
„nieudacznik”. Ilustracją tej metody jest wypadek 

śmiertelny w KWK Murcki-Staszic. Raport 
stwierdza, że prace związane z wypełnianiem 
pustki nad obudową chodnikową wykonywano 
inaczej, niż zalecał to kontrolujący wcześniej 
te prace zastępca kierownika działu do spraw 
tąpań i obudowy. Zalecał na piśmie! To było 
zapisane w książce kontroli. Nikt jednak nie 
puści pary z ust. Za coś takiego wylatuje się 
za bramę bez możliwości zatrudnienia gdzie-
kolwiek. Nie mówiąc już o tym, że niełatwo 
udowodnić to, co ktoś powiedział. Czy to takie 
trudne do pojęcia?

Ryba Psuje się od głowy

Prawie siedemdziesiąt lat temu stwo-
rzony w górnictwie podziemnym układ był 
stale „doskonalony” i „twórczo” rozwijany. 
Dziś najbardziej genialne pomysły prezesa 
WUG nie są w stanie go zmienić – instytucja 
ta może co najwyżej łagodzić skutki działalno-
ści górniczej kadry kierowniczej, która swoje 
umocowanie ma w Warszawie. Tam zapadają 
najważniejsze decyzje dla górnictwa, a w szcze-
gólności dla węgla kamiennego. Tragicznych 
i zbiorowych wypadków w górnictwie nie bra-
kuje. Czy jednak ktoś z dyrektorów kopalń, 
ministerialnych urzędników i innych wysokich 
górniczych dygnitarzy podał się z tego powodu 
do dymisji? Nie! Dzieje się tak dlatego, że układ, 
który panuje, nie zaakceptowałby tego. Taki 
człowiek raz na zawsze byłby w górnictwie 
skończony, zatem nikt o zdrowych zmysłach 
takich kroków nie podejmuje. Szkoda, bo może 
cząstka brutalnej prawdy miałaby wówczas 
szansę wyjścia na światło dzienne. Ankiety 
wykazały, że co drugi, trzeci pracownik gór-
nictwa był nakłaniany przez swoich przeło-
żonych do podejmowania ryzyka. Do ankiet 
nie każdy ma zaufanie – wiadomo, że jeśli się 
dobrze im przyjrzeć, to można dociec, co kto 
pisze. Lepiej więc być powściągliwym w sądach 
o swoich przełożonych. Dlaczego? Bo każdy 
pracownik jest nie tylko nakłaniany do omi-
jania przepisów, do niebezpiecznej pracy, ale 
przede wszystkim jest do tego nieformalnie, 
ale skutecznie zobowiązany! Tego typu terror 
jest powszechny, tylko nie wszyscy odważyli 
się w ankietach do tego przyznać. Dlaczego 
powszechny? Ano dlatego, że jeden wyłom 

psuje całą robotę. Dlatego, że stanowiska się 
zmienia, a na każdym stanowisku panuje 
ta sama atmosfera i ten sam rygor. Jak na tego 
typu styl pracy wypadków jest i tak stosunkowo 
mało, bo ludzie mimo wszystko cenią swoje 
życie i starają się mimo zaprogramowanego 
niebezpieczeństwa wyjść z tego cało! Tego nie 
zmieni WUG ani nikt w Katowicach. Jeżeli nie 
zmieni się nastawienie do górnictwa w Warsza-
wie, to nic się nie zmieni, co najwyżej ulegnie 
zmianie ton kolejnych publikacji, postanowień, 
analiz i treść klepsydr. O tym, jakie są stosunki 
z górnictwem na najwyższym szczeblu, mówią 
wyniki wyborów przedstawicieli załogi do rady 
nadzorczej KGHM. Poprzednio wybrano nie 
tych kandydatów, których rząd by sobie życzył, 
mimo że dla walnego zgromadzenia akcjona-
riuszy (WZA), w którym przedstawiciel Skarbu 
Państwa ma decydujący głos, wybór ten jest 
wiążący. WZA ich jednak nie zatwierdziło. 
Najciekawsze jest to, że miesiąc temu załoga 
powtórnie wybrała tych samych przedstawi-
cieli. Są głosy, że najbliższe WZA znów ich 
nie zatwierdzi. W tej sytuacji Józef Czyczerski, 
przewodniczący NSZZ Solidarność, zapro-
ponował, aby Skarb Państwa wymienił załogę 
KGHM! To też trudno pojąć!

PowRót do Katowic

Połączenie prawa geologicznego i górni-
czego z dominacją tego pierwszego spowo-
dowało, że najważniejsze decyzje podejmo-
wane są w Warszawie. Czy nie jest możliwe, 
aby departament górnictwa w Ministerstwie 
Gospodarki miał swoją siedzibę w Katowicach? 
Czy nie jest możliwe, aby nastąpiło rozdzie-
lenie prawa geologicznego i górniczego? Czy 
nie jest możliwe powołanie Rady Górniczej, 
np. przy prezydencie RP, również z siedzibą 
w Katowicach? To, że tak nie jest, to też ludzki 
błąd, tyle tylko, że popełniony na najwyższym 
szczeblu. Jest to błąd „króla”, o którym z dobrze 
wiadomych powodów lepiej nie mówić. Dużo 
bezpieczniej jest w nieskończoność rozważać 
ludzki błąd górnika. Na podstawie tego wszyst-
kiego widać wyraźnie, że jeżeli górnictwo węgla 
kamiennego nie weźmie dotyczących go spraw 
w swoje ręce, to marna będzie jego przyszłość.

AdAm mAksymowicz

Bezpieczeństwo pracy

Ludzki błąd w górnictwie

Tegoroczni laureaci
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W gliwickiej fabryce Opla rozpoczęła się ofi-
cjalnie produkcja cascady – kompaktowego 
kabrioletu zbudowanego na bazie astry. Pre-
miera samochodu ma mieć miejsce podczas 
salonu samochodowego w Genewie. Sprze-
daż auta rozpocznie się w kwietniu. Sugero-
wana cena na niemiecki rynek to ok. 25 945 
euro.

Pierwszy samochód miał biały lakier Se-
ashell i benzynowy silnik 1,6 turbo – to nie 
najmniejsza, ale mająca mieć największe zna-
czenie jednostka napędowa Cascady, która 
dysponuje mocą 170 KM. Cascada będzie ofe-
rowana w kilku wersjach silnikowych. Dostęp-
ny będzie silnik 1,4 l w dwóch wersjach mocy 
120 KM i 140 KM oraz dwulitrowy turbodiesel 
o mocy 165 KM. Pojemność bagażnika przy 
zamkniętym dachu wynosi 380 l.

Przygotowanie do produkcji Cascady 
trwało 2 lata i kosztowało 55 mln euro. Pro-
dukcja tego modelu może sięgnąć 10 000 sztuk 
rocznie. W tym roku zakończy się produkcja 
Astry III sedan, ale w roku 2015 Gliwice sta-
ną się jednym z dwóch zakładów w Europie, 
które będą produkowały następną, piątą już 
generację Astry.

Era małych tErEnowców
W ostatnim czasie samochody typu SUV 

stają się coraz mniejsze. Po zadomowieniu się 
w segmencie kompaktów wkraczają do seg-
mentu B. Kilka już się pojawiło, a w tym roku 
będzie kilka następnych. Samochody SUV 
zbudowane są na bazie małych aut segmentu 
B – mają od nich nieco większe nadwozia, 
a w opcjach także napęd na wszystkie koła.

W czerwcu Chevrolet wprowadzi na ry-
nek model Trax – konstrukcję bliźniaczą 
wobec wprowadzonego na nasz rynek jesie-
nią Opla Mokki. Także w czerwcu ma trafić 
na nasz rynek Peugeot 2008, kolejny SUV 
segmentu B. Debiut samochodu przewidziano 
podczas salonu samochodowego w Genewie. 
Na tych targach debiutuje także Hyundai ix35 
w odmłodzonej wersji.

Szybki milionEr

McLaren zaprezentował superbolid 
P1, który będzie debiutował w Genewie, 
a do sprzedaży trafi jesienią tego roku. Prze-
widziano produkcję tylko 375 takich aut, które 
wyceniono na około 1 mln euro. Znakiem cza-
su jest wyposażenie samochodu w hybrydowy 
napęd, w którym połączono spalinowy silnik 

o pojemności 3,8 l z silnikiem elektrycznym 
w układ dysponujący w sumie mocą 916 KM 
oraz maksymalnym momentem obrotowym 
900 Nm. Na osiągnięcie prędkości 100 km/h 
mają mu wystarczać 3 sekundy, natomiast 
po 17 sekundach wskazówka prędkościomie-
rza mija już 300 km/h. Maksymalna prędkość 
tego modelu to 350 km/h. Hybrydowy napęd 
może pracować także w trybie całkowicie elek-
trycznym. Podróżując z prędkością 48 km/h, 
samochód może przejechać ok. 20 km.

rollS-roycE na Sportowo
W Genewie Rolls-Royce ma pokazać sa-

mochód z nadwoziem typu fastback, co su-
geruje dynamiczny model o sportowym 
charakterze. Wiadomo, że ma się nazywać 
Wraith i mieć sylwetkę atlety w blokach star-
towych, jak zapowiada Giles Taylor, szef sty-
listów Rolls-Royce Motor Cars. Rolls-Royce 
opublikował na razie tylko kilka linii szkicu 
zapowiadającego kształt dachu i obrys drzwi.

piotr Myszor 

Informacje motoryzacyjne

Cascada – Astra bez dachu

Opel Cascada Opel Cascada będzie w kilku wersjach silnikowych
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W czerwcu Chevrolet wprowadzi nowy model SUV Trax Hyundai ix 35 po liftingu pojawi się na jesieni w salonach

McLaren zaprezentował superbolid P1
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Marginesy

Pies
Na prostej i zakrętach

Udana końcówka zimy
Nie pamiętam, aby była kiedyś tak udana końcówka zimy dla naszych sportowców – mam 

na myśli przedstawicieli dyscyplin zimowych, którzy na finiszu kalendarzowej zimy zanotowali 
wartościowe sukcesy.

Skoczkowie…
Zakończone niedawno mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym na pewno przejdą 

do historii jako udane, a to głównie za sprawą naszych skoczków narciarskich. Prezes Polskiego 
Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner przed samym wyjazdem na mistrzostwa był opty-
mistą – uważał, że skocznia we włoskim Predazzo będzie szczęśliwa dla naszych zawodników. 
Przypominał, że właśnie na tej skoczni dziesięć lat temu Adam Małysz wywalczył dwa złote 
medale. Właśnie na tej samej skoczni wcześniej pierwsze miejsce w zawodach zaliczanych 
do Pucharu Świata zdobył Kamil Stoch. Okazało się, że optymizm prezesa nie był na wyrost.

W gronie skoczków Kamil Stoch potwierdził, że zalicza się aktualnie do ścisłej czołówki. 
W konkursie na skoczni normalnej po pierwszej serii skoków był na drugim miejscu. Drugi 
skok mu nie wyszedł i znalazł się poza podium. Na skoczni dużej pokazał swoją klasę – objął 
prowadzenie po pierwszej serii skoków, a w drugiej skoczył pięknie i pewnie, zdobywając tytuł 
mistrza świata.

Nasze skoki narciarskie to jednak nie tylko Kamil Stoch – mamy przecież grupę młodych 
zawodników o dużych możliwościach, co potwierdził drużynowy konkurs skoków. Drużyna 
w składzie Marcin Kot, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Kamil Stoch wywalczyła brązowy medal. Było 
to pierwsze medalowe trofeum w historii polskiego narciarstwa, jeżeli chodzi o konkursy drużynowe. 
Z tego wyczynu należy się cieszyć. Nasi skoczkowie jednak raz jeszcze potwierdzili, że dołączyli 
do czołówki najlepszych zawodników – dokonali tego w zawodach o Puchar Świata w fińskim 
Lahti. Indywidualnie Polacy nie stanęli na podium – Kamil Stoch był 5., Marcin Kot 6., Piotr Żyła 
12., a Krzysztof Miętus 19. Nie pamiętam konkursu, w którym w pierwszej dziesiątce było dwóch 
Polaków i w drugiej również dwóch. W konkursie drużynowym nasi skoczkowie zajęli 3. miejsce 
– przegrali z Niemcami i Norwegami, ale wyprzedzili aktualnych mistrzów świata Austriaków.

Spokojna i solidna praca trenera Łukasza Kruczka zaczyna przynosić coraz lepsze efekty. 
Mamy w tej chwili grupę utalentowanych młodych skoczków, którzy coraz lepiej radzą sobie 
w rywalizacji. Oprócz wymienionych są przecież m.in. Jan Ziobro, Aleksander Zniszczoł, 
Klemens Murańka i Stefan Hula. Wszyscy wymienieni z konkursach o Puchar Świata zdobyli 
punkty. Kamil Stoch plasuje się najwyżej – zajmuje 5. miejsce. Można śmiało powiedzieć, 
że o polskie skoki możemy być spokojni. Przyszły sezon nie powinien być gorszy niż obecny. 
Liczę, że będzie lepszy.

… i JuStyna

Bardzo głośno było o Justynie Kowalczyk przed mistrzostwami świata. Kibice, a także wielu 
dziennikarzy, widziało ją z pęczkiem medali. Rzeczywistość okazała się całkiem inna. W sprincie 
wywrotka pozbawiła ją miejsca na podium. W biegu łączonym na 15 km walczyła dzielnie, ale 
nie dała rady norweskiej koalicji. Te niepowodzenia odbiła sobie częściowo w biegu na 30 km 
– zdobyła srebrny medal, przegrywając jedynie z Marit Bjoergen. Po tym biegu zaczęto trochę 
krytykować naszą zawodniczkę. Oliwy do ognia dolał trener Wierietielny, który powiedział, 
że Justyna Kowalczyk źle rozegrała taktycznie bieg, na co oburzyła się nieco nasza biegaczka, 
która powiedziała, że to ona biegła i że wiedziała, co robi. Nie będę się wdawał w dyskusję o tym 
biegu. Wicemistrzostwo świata też się liczy. Po prostu nie jest łatwo pokonać norweską koalicję.

Trzeba jednak powiedzieć, że wielu obserwatorów, w tym także dziennikarzy, zaczęło krzywo 
patrzeć na naszą biegaczkę. Zaczęto mówić, że straciła formę, że jest zmęczona, że może to już 
jej koniec. Takie popadanie ze skrajności w skrajność (od wychwalania do ostrej krytyki) nie jest 
potrzebne – Justyna Kowalczyk nadal jest bowiem jedną z najlepszych biegaczek na świecie, 
co potwierdziła w kolejnych zawodach o Puchar Świata w Lahti. Wygrała bieg na 10 km stylem 
klasycznym. Wyprzedziła Marit Bjoergen o 23 sekundy. Takie zwycięstwo ma swoją wymowę. 
Dzięki temu zwycięstwu Justyna Kowalczyk umocniła się na pierwszym miejscu w klasyfikacji 
generalnej Pucharu Świata i wszystko wskazuje na to, że czwarty raz sięgnie po Kryształową 
Kulę. Do końca rywalizacji pozostało jeszcze sześć biegów, w których polska biegaczka nie 
powinna stracić uzyskanej przewagi. Oto czołówka klasyfikacji: 1. Justyna Kowalczyk – 1678 
pkt, 2. Therese Johaug – 1097 pkt, 3. Kiki Randall – 1009 pkt, 4. Kristin Steira – 929 pkt, 5. Anne 
Kylloenen – 820 pkt, 6. Marit Bjoergen – 802 pkt. Dodajmy, że Justyna Kowalczyk prowadzi 
w klasyfikacji na dystansach, a w sprintach jest na drugim miejscu.

naJlepSzy na 1500 m

W cieniu skoczków i Justyny Kowalczyk, również w zawodach o Puchar Świata, na lodowych 
torach rywalizował Zbigniew Bródka z najlepszymi na świecie łyżwiarzami szybkimi. A rywa-
lizował wyjątkowo skutecznie i to na olimpijskim dystansie 1500 m. Po raz pierwszy w historii 
polskiego łyżwiarstwa szybkiego reprezentant Polski okazał się najlepszy w klasyfikacji gene-
ralnej na dystansie 1500 m. Polak jako jedyny w czterech kolejnych zawodach o Puchar Świata 
plasował się w pierwszej trójce. W zawodach w Astanie był trzeci, w Inzell drugi, w Erfurcie 
pierwszy, natomiast w ostatnich zawodach w holenderskim Heerenveen zajął drugie miejsce. 
Ten wynik przyczynił się do jego zwycięstwa w klasyfikacji generalnej na dystansie 1500 m. 
W klasyfikacji tej wyprzedził wielu utytułowanych zawodników.

Oto czołówka klasyfikacji generalnej na dystansie 1500 m: 1. Zbigniew Bródka – 460 pkt, 
2. Bart Swings (Belgia) – 336 pkt, 3. Havard Boekko (Norwegia) – 329 pkt, 4. Denis Juskow 
(Rosja) – 323 pkt, 5. Shami Davis (USA) – 296 pkt, 6. Brian Hansen (USA) – 291 pkt.

Zwycięstwo i dobra dyspozycja naszego łyżwiarza cieszy. Jest to obiecujący prognostyk przed 
zbliżającymi się mistrzostwami świata w Soczi (początek 21 marca). Zbigniew Bródka, obok 
wyżej wymienionych zawodników, zalicza się do głównych kandydatów do medali na lodowym 
torze w Soczi. Zdobycie medalu w tych mistrzostwach byłoby pięknym ukoronowaniem tego-
rocznego sezonu. Może to być zachętą do solidnych przygotowań do olimpijskiej rywalizacji 
w przyszłym roku, także w Soczi. henryk marzec

Całe dotychczasowe życie Magdy i Bartka nie było ani łatwe, ani szczególnie przy-
jemne. Obojgu wszystko przychodziło ze sporymi trudnościami. Magdę, po rozwodzie 
rodziców, wychowywał ojciec, który był stomatologiem i interesował się głównie stanem 
jej uzębienia. Bartek miał, co prawda, pełną rodzinę, ale nie funkcjonowała ona tak, jak 
powinna. Co tu dużo mówić – mocno szurnięta matka psycholożka testowała na nim 
bezstresowe metody wychowania, które w rzeczywistości opierały się na tym, że niezbyt 
zajmowała się chłopcem.

Magda i Bartek dorastali na tym samym osiedlu, które było podobne do setek innych 
w Polsce. Razem konstruowali budowle z klocków, bawili się w piaskownicy i jeździli na ro-
werach. Skończyli tę samą podstawówkę, a wybór liceum także wydawał się im oczywisty. 
Długo nie byli parą, ale byli ze sobą tak bardzo zżyci, że wszyscy właśnie tak ich postrzegali. 
Na studiach postanowili razem zamieszkać – bardziej z wygody i z obustronnej potrzeby 
wyprowadzki z rodzinnych domów. Długo im się nie przelewało, imali się różnych zajęć, ale 
oboje także nie mieli specjalnie pomysłu na siebie. Żyli z dnia na dzień, zbytnio niczym się 
nie przejmując. Oboje nie przykładali także wagi do studiowanych kierunków ani za bardzo 
nie przejmowali się przyszłością. Oboje lubili narkotyki i alkohol, choć wtedy daleko im było 
jeszcze od patologii.

Czarna seria zaczęła się, gdy w kwietniowe popołudnie, wyjątkowo ciepłe i słoneczne, 
postanowili pojechać do Wrocławia. We Wrocławiu stwierdzili, że odwiedzą Poznań, a po-
tem, że pojadą nad morze… Pierwotnie weekendowy wyjazd mocno się przeciągnął i trwał 
w sumie kilka miesięcy. Pieniądze szybko się skończyły, więc po drodze oboje pracowali trochę 
w knajpach, na stacjach benzynowych, w polu… Śmieszne pieniądze i wygórowane potrzeby 
nie zachęcały jednak do uczciwej pracy.

Para szybko wpadła na pomysł, że wykorzysta swoje największe atuty – młodość i urodę. 
Pojawiali się w drogich hotelach, oboje znajdowali starszych „sponsorów”, których szybko 
owijali sobie wokół palca. Nie chodziło o jakieś wyrafinowane gierki, raczej o błyskawiczne 
okradzenie ofiary, która i tak nie była później chętna do opowiadania o chwili słabości policji. 
Sprawa nabierała tempa, a Magda i Bartek ogołacali portfele kolejnych zamożnych turystów 
w kolejnych modnych miejscowościach.

Z czasem poszli dalej i zaczęli okradać sklepy. Magda specjalizowała się w ciuchach, 
Bartek wynosił elektronikę i zegarki. Część gadżetów zostawiali dla siebie. Nie mieli żad-
nych wyrzutów sumienia, kiedy włamali się do czyjegoś domku letniskowego i spędzili 
tam kilka dni, wyjadając całe jedzenie i korzystając ze wszystkiego, co oferował dom. 
Na chwilę zawahali się tylko wtedy, gdy przechodząc koło dobrego, nowego samochodu 
terenowego, zauważyli, że jest otwarty. Kradzież samochodu wydawała się im wówczas 
dużo poważniejszym przestępstwem niż te, których się wcześniej dopuszczali. Strach 
jednak szybko zniknął, kiedy oboje usiedli z przodu i ruszyli przed siebie. Dopiero po kwa-
dransie szybkiej ucieczki usłyszeli ciche skomlenie z tyłu samochodu – był to mały pies, 
rudy terier. Nie wyglądał na specjalnie przestraszonego sytuacją, raczej był zaciekawiony 
nowymi właścicielami samochodu. Para szybko ogołociła samochód ze wszystkich cennych 
przedmiotów, a poznany w ostatnich miesiącach znajomy, który maczał palce w niejed-
nym samochodowym przekręcie, pomógł im upłynnić pojazd. Został pies. Magda przez 
całe życie marzyła o psie, ale jej ojciec widział w zwierzętach tylko brudzące i hałasujące 
siedliska pasożytów i bakterii. Pimki był jednak zupełnie inny – wesoły, uroczy, wierny… 
Przytulał się, łasił, pokazywał, gdzie lubi być miziany, i w ramach wielkich podziękowań 
przynosił swoje zabawki.

Para wróciła po miesiącach tułaczki do swojego miasta, mając zamiar na jakiś czas skończyć 
ze swoimi występkami. Magda namówiła Bartka na podjęcie legalnej pracy w knajpie znajo-
mego, ona sama przyjmowała niewielkie zlecenia, które wykonywała w domu. Nie było źle, 
za to za sprawą małego, wesołego zwierzaka zrobiło się dużo weselej. Wtedy Magda pomyślała, 
że pierwszy raz od długiego czasu czuje się choć trochę szczęśliwa. Tego dnia podjęła także 
próbę rozmowy z Bartkiem o ich wspólnej przyszłości, a był to temat, który z zasady zawsze 
omijali. Patrząc z boku, można było odnieść wrażenie, że para dorastała, a wszystkie występki, 
których się dopuściła, na dobre stały się przeszłością.

Kilka miesięcy później miało się jednak okazać, że takie brudy lubią zawsze wypłynąć 
i to w najmniej odpowiednim momencie. Pimki zachorował – przez całą noc wymiotował i źle 
się czuł, miał także gorączkę. Przerażona Magda bez powodzenia próbowała skontaktować się 
z pogotowiem weterynaryjnym. Z samego rana pobiegła z chorym psem do lekarza. Pimki miał 
kroplówki, a niebawem okazało się, że konieczna jest operacja.

W tym czasie Bartek stracił pracę, ona nie miała zleceń. Odważyła się pierwszy raz od skoń-
czenia liceum poprosić o pomoc ojca. Ten bez słowa dał jej pieniądze, a w czasie, gdy pies 
chorował, pomagał jej tak, jak jej samej nie pomagał nigdy w dzieciństwie.

Najgorsze miało jednak dopiero nadejść. Pimki przeszedł operację, leki pomagały. Jednak 
jedna z lekarek w przychodni sprawdziła, czy pies ma chipa – powszechnie stosowany prosty 
sposób identyfikacji zwierzęcia. Gdy zorientowała się, że dane osoby, na którą zarejestrowany 
jest pies, są zupełnie niezgodne z danymi dziewczyny, która go przyprowadziła, zawiadomiła 
prawowitych właścicieli. Ci z kolei zawiadomili policję, a kradzież samochodu została szybko 
powiązana z innymi, których dopuściła się para.

Dawni właściciele odebrali Pimkiego, którego przez długi czas bezskutecznie poszukiwali. 
Pies na ich widok piszczał, skakał i ogromnie się cieszył – dokładnie tak jak robił za każdym 
razem, kiedy Magda wracała do domu.

Niedługo potem odbyła się rozprawa sądowa Magdy i Bartka. Para została skazana. Ich 
związek się rozpadł, a każde z nich poszło swoją drogą. Magda nigdy nie zapomniała Pimkiego. 
Minęło sporo czasu, zanim sama dorosła do wybrania sobie nowego psa ze schroniska, jednak 
on także stał się motorem samych dobrych zmian. 

 l
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Piwo przez wieki

Perła polskiego browarnictwa

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Studia na uczelniach technicznych 
Są najchętniej wybierane w kraju. Mło-
dych ludzi na ten rodzaj studiów przyciąga m.in. 
rządowy program kierunków zamawianych, 
który oferuje co miesiąc dla najlepszych nawet 1 
tys. zł stypendium motywacyjnego. Maturzyści 
zdają sobie sprawę z tego, że tytuł inżyniera 
to większa łatwość w znalezieniu pracy, ale tak-
że możliwość osiągnięcia wyższych zarobków. 
O polskich inżynierów pytają Niemcy, Czesi 
i Skandynawowie. Siłę kierunków technicznych 
wykazują wyniki rekrutacji 2011/2012. Na pierw-
szym miejscu było budownictwo, które chciało 
studiować blisko 30 tys. osób – w porównaniu 
z latami 2007–2008 liczba chętnych wzrosła 
zatem o blisko 85 proc. W tym samym czasie za-
interesowanie studiami prawniczymi czy peda-
gogicznymi spadło odpowiednio o 23 i 31 proc.

OdłOżyliśmy i inweStujemy 514 mld zł, 
a należnOści wynOSzą 538 mld zł. Z da-
nych Narodowego Banku Polskiego wynika, 
że oszczędności gospodarstw domowych 
są o 24 mld zł niższe niż należności. Oszczędza 
ok. 30 proc. Polaków, tyle samo ma kredyty. 
Do oszczędzania bardziej skłonni są najmłod-
si i osoby po 50. roku życia, a do zadłużania 
30- i 40-latkowie. W różnych rejestrach nie-
rzetelnych dłużników zapisanych jest ponad 
2,2 miliona Polaków, którzy zalegają z po-
nad 38 mld zł spłat. Ponad 60 procent z nich 
ma do spłacenia mniej niż 5 tysięcy złotych. Jak 
pokazują dane bankowe, niespełna 95 proc. Po-
laków spłaca zobowiązania terminowo. Ponad 
jedna trzecia wszystkich zaległych zobowiązań 
to małe kwoty, które nie przekraczają 2000 zł.

POlacy kuPują mniej niż w OStatnich 
latach. Wyraźnie widać, że ludzie boją się 
o pracę, a jednocześnie mamy do czynienia 
ze spadkiem realnego poziomu wynagrodzeń. 
To powoduje, że staliśmy się o wiele ostrożniejsi 
w wydawaniu pieniędzy – mówią ekonomiści. 
Z danych opublikowanych przez GUS wynika, 
że ostatnie trzy miesiące ubiegłego roku przy-
niosły spadek sprzedaży detalicznej o około 
jeden procent w porównaniu do tego samego 
okresu 2011 roku. To pierwszy taki przypadek 
w historii danych, które GUS publikuje od lat 90.

47 PrOc. POlaków twierdzi, że zna OSOby 
Pracujące na czarnO. 23 proc. ma z kolei 
do czynienia z osobami, które nie spłacają kre-
dytów i pożyczek, a co piąty z płacącymi podat-
ki niższe, niż powinny lub w ogóle unikającymi 
ich uiszczania, natomiast 17 proc. z korzystają-
cymi z rent bez uzasadnienia – wynika z badań 
CBOS dla Akademii Leona Koźmińskiego. Dane 
te świadczą o ogólnie panującym przyzwoleniu 
na oszukiwanie państwa. Zdaniem ekonomisty 
z UW prof. Opolskiego sytuację może poprawić 
jedynie edukowanie społeczeństwa.

Krzyżówka panoramiczna nr 6

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „PrOfilaktyka metanOwa”.  
Nagrodę wylosowała: Gabriela kuś z SuSzca.

Piwo Tyskie zna chyba każdy niezależnie 
od tego, czy jest smakoszem złocistego 
trunku, czy nie – historia Browaru Książęce-
go w Tychach sięga wszak końca XVI wieku, 
kiedy to został założony przez pszczyński ród 
Promniców. I choć od tego czasu wiele się 
zmieniło, także w kwestii samego procesu 
warzenia piwa, zakład jest dziś doskonałym 
przykładem tego, jak umiejętnie połączyć 
tradycję z nowoczesnością.

Pierwsza wzmianka o Browarze Książę-
cym pochodzi z roku 1613 – już wtedy miał on 
funkcjonować jako prywatny browar szlachty. 
Nieco więcej dowiadujemy się jednak z pocho-
dzącego z 1629 r. przekazu urbarza państwa 
pszczyńskiego, który obok browaru wymie-
niał także słodownię i pisał: „Ten folwark 
posiada znaczne prawo piwowarskie, można 
tu co tydzień piwo warzyć, przynosi przeto 
znaczną korzyść. Przytem słodownia, browar 
z miedzianym kotłem i wszelkiemi naczyniami 
warzelnymi; może być bardzo dobrze wyko-
rzystany także dla bydła i innych potrzeb”.

kSiążę brOwarnik

W roku 1861 Pszczyna, która była dotąd 
stolicą wolnego państwa stanowego, stała się 
księstwem, w związku z czym w 1861 r. książę 
pszczyński Jan Henryk XI Hochberg przejął 
należący do Promniców folwark. To wyda-
rzenie całkowicie odmieniło historię tyskiego 
browaru, który z obiektywnie rzecz biorąc nie-
wielkiej warzelni piwa zaopatrującej w trunek 

szlachtę, stał się zakładem zdolnym produ-
kować złocisty napój na skalę przemysłową. 
Jeszcze w tym samym roku książę rozpoczął 
budowę nowego i zmodernizowanego zakładu 
z młynem, warzelnią, słodownią, chłodnią, 
a także suszarnią i lodownią. Ponadto bro-
war został wyposażony w maszynę parową 
o mocy 16 KM. Dodajmy również, że w roku 
1890 zakład otrzymał oświetlenie elektryczne 
i oczyszczalnię ścieków. Wszystkie te udo-
skonalenia znacznie usprawniły produkcję 
piwa i doprowadziły do tego, że w 1897 roku 
Browar Książęcy produkował już 10 milionów 
litrów trunku, stając się jednym z najwięk-
szych w Europie.

tradycja i nOwOczeSnOść

W wyniku plebiscytu i III powstania ślą-
skiego w roku 1922 Tychy weszły w skład pań-
stwa polskiego. W latach międzywojnia popyt 
na piwo wzrastał, w związku z czym rozwijał 
się także Browar Książęcy, upowszechniając 
piwo marki Książęco Tyskie. Zakładu nie omi-
jają jednak również pewne kłopoty – w latach 

30. ze względu na niepłacenie podatków prze-
chodzi on pod zarząd komisaryczny Skarbu 
Państwa.

Po II wojnie światowej, podczas której za-
kład przeszedł w ręce Niemców, a jego nazwa 
została zmieniona na Fuerstliche Brauerei A. 
G. In Tichau, browary przejmują polscy pra-
cownicy i po początkowym kryzysie, spowo-
dowanym brakiem surowców, produkcja piwa 
jest stopniowo zwiększana. Kolejna wielka 
zmiana wymuszona jest jednak nastaniem 
w latach 90. kapitalizmu i koniecznością przy-
stosowania zakładu do nowych warunków 
rynkowych – pod koniec XX w. wzniesio-
ny zostaje nowy budynek pełniący funkcję 
rozlewni oraz centrum sprzedaży i obsługi 
klienta.

O sukcesie Browaru Książęcego w nowych 
realiach świadczą liczne wyróżnienia podczas 
krajowych i międzynarodowych konkursów 
branży piwnej, m.in. główna nagroda i złoty 
medal przyznane piwu Tyskie w konkursie 
The Brewing Industry International Awards 
w 2002 r. oraz grand prix na Drink Tec w Mo-
nachium w 2005 r. Pomimo tych sukcesów 
tyski browar nie zapomina jednak o swej bo-
gatej tradycji – w zabytkowym wnętrzu starej 
warzelni lśnią miedziane kotły pamiętające 
jeszcze księcia Jana Henryka XI, w których 
wytwarza się brzęczkę (przefiltrowany za-
cier słodu jęczmiennego, wody i chmielu) 
dla nowej specjalności zakładu – piwa Tyskie 
Klasyczne. 

Maciej Rzepecki
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Pod koniec lutego w Moskwie przebywała delegacja polskiego 
parlamentu reprezentująca główne partie polityczne. Media 
zgodnie donoszą, że jej głównym celem było omówienie zwro-
tu szczątków Tu-154M. Na marginesie zaznaczono, że omawia-
no też „sposoby dynamizacji współpracy gospodarczej między 
naszymi krajami”. Według relacji problemy te potraktowano 
bez szczególnego zainteresowania. Największy terytorial-
nie kraj świata, jakim jest Rosja, nie budzi zainteresowania 
gospodarczego naszych parlamentarzystów. Jest to dziwne, 
gdyż stronę polską reprezentowały władze komisji spraw 
zagranicznych, Sejmu i Senatu RP. Przecież naszej delegacji 
powinien być znany raport polskiej ambasady w Moskwie 
z czerwca 2011 roku, który omawia możliwości inwestycyjne 
w rosyjskim górnictwie węgla kamiennego. Pytanie, dlaczego 
nie chcą korzystać z tej wiedzy?

Niechęć do górnictwa jest znana wśród polityków. Przykła-
dem jest styczniowa wizyta prezydenta Mongolii w naszym kra-
ju. Na najważniejsze spotkanie, na którym nasi goście zachęcali 
do inwestowania w tamtejsze górnictwo, nie przybył wicepre-
mier i minister gospodarki. Zastanawiam się, skąd uprzedzenia 
obecnych elit do górnictwa i eksploatacji surowców?

KUZBAS
(KUŹNIECKIE ZAGŁĘBIE WĘGLOWE)
Rosyjskie zasoby węgla kamiennego są jednymi z najwięk-

szych na świecie i wynoszą  biliony ton! Główny syberyjski 
region górnictwa węgla kamiennego znajduje się w południo-
wej części regionu zachodniosyberyjskiego. Administracyjnie 

to obwód kemerowski należący do Syberyjskiego Okręgu 
Federalnego ze stolicą w Nowosybirsku. Klimat jest tu umiar-
kowanie chłodny. W regionie tym wydobywa się ponad połowę 
całego węgla w Rosji, a jego udokumentowane zasoby wynoszą 
ok.  miliardów ton węgla. Wydobycie prowadzone jest w  
kopalniach. W ciągu ostatnich dziesięciu lat na rozwój prze-
mysłu węglowego wydano ok. jeden miliard dolarów. W tym 
czasie nastąpił tu -procentowy wzrost wydobycia ze  
milionów ton do , miliona ton. Kuzbas eksportuje ponad 
 procent wydobywanego węgla, co stanowi  procent ro-
syjskiego eksportu. Czynnikiem hamującym ten proces są duże 
odległości do odbiorców. Wydatki na transport pochłaniają 
ok.  procent ceny.

ROSJA STAWIA NA WĘGIEL

Wydobycie w  roku osiągnęło tu  miliony ton węgla, 
z czego na eksport  milionów ton, w tym  milionów węgla 
koksującego. Wydobycie węgla realizuje  przedsiębiorstw 
wydobywczych, w tym  kopalń odkrywkowych i  kopal-
nie podziemne. Dochodzi do tego  zakładów wzbogacania 
węgla o wydajności  milionów ton rocznie. Zakłady te 
są w znacznej części już wyeksploatowane i wymagają pilnej 
modernizacji. W całym górnictwie rosyjskim zatrudnionych 
jest ok.  tysięcy osób. Koszty wydobycia wahają się od  
dolarów za tonę w kopalni Raspadskaja w zagłębiu kuźnieckim 
do  dolarów w kopalni Workutaugol (zagłębie peczorskie). 
Rząd przyjął program rozwoju przemysłu węglowego do  
roku, który przewiduje wzrost wydobycia do  milionów 
ton rocznie. Przewiduje się, że udział w wydobyciu z zagłębi 

wschodniej Syberii ma wzrosnąć z obecnych , procent do  
procent. Wzrost wydobycia ma dotyczyć przede wszystkim 
węgla koksującego. Jego wydobycie ma się podwoić do , 
miliona ton, a eksport wzrosnąć ,-krotnie. Również popyt 
krajowy ma się zwiększyć ze  do  milionów ton. Obecne 
nakłady na rozwój i modernizację tego resortu wynoszą ok.  
miliardy dolarów rocznie, podczas gdy wymagana jest suma 
 miliardów dolarów. Dla przyciągnięcia inwestorów państwo 
planuje ulgi podatkowe, specjalne kredyty gwarantowane 
przez państwo, a także rozwój infrastruktury transportowej. 
Obniżki taryf przewozowych dla najlepszych gatunków węgla 
już obecnie stanowią – procent jego ceny. Problemem jest 
niskie wykorzystanie węgla w rosyjskiej energetyce, które nie 
przekracza  procent (USA – , Chiny – , Polska – ). 
Rosja chciałaby, by ten wskaźnik wzrósł do  procent.

POLSKA PERSPEKTYWA

Czy polskie inwestycje zostaną dopuszczone do kuźniec-
kiego węgla? Nie, jeżeli inicjatywa ta nie wyjdzie od rządu. 
Byłby to przyczółek polskiej inicjatywy górniczej na Syberii. To, 
że syberyjski węgiel będzie musiał być eksploatowany na dużą 
skalę, Rosjanie doskonale wiedzą i do tego się przygotowują. 
Ich wydajność jest dwukrotnie wyższa niż w Polsce. Wpływ 
na to mają górnictwo odkrywkowe i znacznie płytsze górnictwo 
podziemne. Czas ucieka, a Rosjanie mają propozycje innych 
krajów, które chętnie przyłączą się do tak intratnego interesu. 
Czas zatem porzucić uprzedzenia i przystąpić do wspólnych 
interesów górniczych z Rosją.

ADAM MAKSYMOWICZ

Czy polskie inwestycje zostaną dopuszczone do kuźnieckiego węgla?

Interesy górnicze w Rosji
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