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Udostępniamy zdjęcia z ostatnich 5 lat

Zachęcamy do odwiedzin strony internetowej górni-
czej „Solidarności”, gdzie po kilkunastu dniach inten-
sywnych prac udostępniliśmy ponad 2 tysiące zdjęć 
z manifestacji, uroczystości, imprez i zebrań związ-
kowych, które miały miejsce w latach 2006-2011. Ich 
autorami są przeważnie nasi fotoreporterzy, ale część 

fotorelacji zawdzięczamy uczestnikom wydarzeń, 
członkom Związku dzielącym się swoją twórczością 
- za naszym pośrednictwem - z czytelnikami Solidar-
ności Górniczej.

Zapraszamy już teraz pod adres www.solidarnosc-
gornicza.org.pl, do działu W naszym obiektywie.
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Katowicki Holding Węglowy ogłosił przetargi na 
eksploatację ścian w kopalniach „Staszic-Mur-
cki” oraz „Wujek”. Jego przedstawiciele twier-
dzą, że w sytuacji koniunktury  korzystanie z 
outsourcingu jest jak najbardziej uzasadnione 
ekonomicznie. Ale czy tylko o to chodzi?

Holding chce iść śladami OKD
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Porozumienie z zyskiem dla załóg
Po kilkumiesięcznym maratonie negocjacyjnym związkowcy i przedstawiciele Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
SA (JSW) osiągnęli porozumienie: górnicy otrzymają 5,5-procentową podwyżkę od 1 lutego br. oraz 160 mln zł nagrody 
z zysku do podziału. Uzgodniono też 10-letnie gwarancje zatrudnienia oraz zachowanie przez Skarb Państwa władztwa 
korporacyjnego nad Spółką po jej upublicznieniu.

SEJM

Prawo 
Geologiczne 
i Górnicze przyjęte
PRacE nad Prawem Geologicznym i 
Górniczym dobiegły końca. 7 czerw-
ca połączone komisje sejmowe zajęły 
się zaproponowanymi przez Senat 
poprawkami i po przygotowaniu spra-
wozdania projekt został przekazany do 
rozpatrzenia przez Sejm. Dwa dni póź-
niej posłowie przegłosowali  ostatecz-
ną treść ustawy.

W trakcie głosowań w Senacie od-
rzucona została poprawka mniejszości 
stwierdzająca, że podziemne wyro-
biska górnicze nie są budowlami i nie 
podlegają opodatkowaniu podatkiem 
od nieruchomości. Poprawkę tę, w 
imieniu mniejszości połączonych komi-
sji, zgłosił senator Prawa i Sprawiedli-
wości Tadeusz Gruszka. Za jej przyję-
ciem głosowało 32 senatorów, 52 było 
przeciw, jeden się wstrzymał. 

W zaproponowanych przez Senat 
poprawkach pojawiła się propozycja 
powrotu do obowiązującego podziału 
opłaty eksploatacyjnej i na czwart-
kowym posiedzeniu Sejmu posłowie 
przyjęli tę poprawkę. W ten sposób 
Narodowy Fundusz będzie nadal otrzy-
mywał 40%, a samorządy 60% opłaty 
eksploatacyjnej. Ustawa wejdzie w ży-
cie 1 stycznia 2012 roku. 

jac

Ameryka świętuje, Grad JSW nie handluje…
czy wiecie dlaczego debiut giełdowy Jastrzębskiej Spółki Węglowej przesunięto z 30 czerwca na 6 lipca. 
Jak tłumaczy minister Grad, przesunięcie nastąpiło przez wzgląd na potencjalnych inwestorów amery-
kańskich, którzy 4 lipca obchodzą Dzień Niepodległości.

Początkowo też myślałem, że to żart, ale okazuje się, że 
w zeszłym roku o tej porze nasza giełda zanotowała ostry 
spadek w dół. W związku z tym nawet utarło się powiedze-
nie: Ameryka świętuje, na GPW mało kto handluje.

Kiedy Amerykanie świętują Dzień Niepodległości nie 
płyną od nich zlecenia. To czytelny dowód na to, jak dużo 
znaczą na naszym parkiecie inwestorzy zagraniczni, 
szczególnie z USA. Trzeba więc między bajki 
włożyć te wszystkie opowieści 
o akcjonariacie obywatelskim. 
Akcje jastrzębskich kopalń trafią 
w dużej mierze do kapitalistów zza 
Wielkiej Wody. Należy tylko ufać, że 
Grad nie opyli całej reszty akcji 
Skarbu Państwa, bo wte-
dy szukaj wiatru w polu, a 
raczej właściciela.

Już prywatyzacja lu-
belskiej „Bogdanki” pokaza-
ła, że dać Gradowi górnictwo 
to jakby małpie dać zegarek: 
wcześniej czy później 
się go pozbędzie, bo nie 
wie do czego on służy. 
Podobnie jest z naszymi 
kopalniami. 

Rząd Donalda Tu-
ska udaje, że niby wie 
do czego to górnictwo 
służy, ale jak przycho-
dzi co do czego nie po-

trafi odpowiedzieć na fundamentalne pytania, choćby to: 
w jaki sposób zagwarantować państwu bezpieczeństwo 
energetyczne? Może dzięki elektrowni jądrowej (jednej, 

a może dwóm)? Może dzięki gazu łupkowemu? A 
może wreszcie znajdzie się na wietrze?

Ktoś, kto nie znajduje odpowiedzi na tak 
elementarne pytania (nie potrafi albo nie chce), 
pozbywa się beztrosko kontroli nad surowcami 

energetycznymi po to, by sfinansować 
własną niekompetencję, co widać po 

państwowym budżecie.
Ufam, że Jastrzębska Spółka 

Węglowa zadebiutuje z sukcesem 
na Giełdzie Papierów Wartościo-
wych, choćby tylko po to, żeby 
pracownicy mieli powód do za-
dowolenia. Ufam też, że nikt z 
nich beztrosko nie pozbędzie się 
swych akcji, a wiemy przecież, 
że sępy latają już nad naszymi 
jastrzębiami. Ale jeszcze bardziej 

głęboko ufam, że nikt pochopnie 
nie pozbędzie się kontroli nad Ja-
strzębską Spółką Węglową, nad 

bogactwem tej ziemi. Bo 
inaczej przyjdzie nam 
faktycznie szukać 
wiatru w polu.

Krzysztof 
Leśniowski

Byk - symbol nowojorskiej giełdy. W Dzień Niepodległości ameryka zapomina o giełdzie.

DecyDujące rozmowy, które 
doprowadziły do zakończenia to-
czącego się od 5 miesięcy sporu 
zbiorowego, prowadzone były 10 
czerwca w ramach Wojewódzkiej 
Komisji Dialogu Społecznego przy 
udziale wszystkich stron konflik-
tu: związkowców, przedstawicieli 
Zarządu JSW oraz wiceministrów 
- gospodarki Rafała Baniaka i 
skarbu Krzysztofa Walenczaka.

Podwyżka, nadpłata, nagro-
da z zysku…

- Wynegocjowane przez nas 
porozumienie gwarantuje górni-
kowi z JSW podwyżkę rzędu 350 
zł brutto. Najważniejsze, że wyż-
szy wskaźnik wchodzi w stałe ele-
menty wynagradzania, czyli „od 
poniedziałku do piątku” - podkre-
śla Roman Brudziński, wiceprze-
wodniczący NSZZ „Solidarność” 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
SA (JSW).

Determinacja Międzyzwiąz-
kowego Komitetu Protestacyjno-
Strajkowego JSW SA i wsparcie 
załogi wyrażone w referendum 
strajkowym sprawiły, że górnicy 
z jastrzębskich kopalń otrzymają 
nie tylko wspomnianą już podwyż-
kę, ale również nadpłatę za miesią-
ce luty-maj, zwiększoną nagrodę z 

zysku i akcje pracownicze.
Nadpłata za miesiące luty-maj 

bieżącego roku będzie wypłacana 
w postaci „jednorazówki” i wy-
niesie - zdaniem Brudzińskiego 
- około 1400 zł brutto na zatrud-
nionego.

Inną korzyścią wynikającą z po-
rozumienia zawartego w JSW będzie 
wyższa nagroda z zysku Spółki za 
rok 2010. Na wniosek związkowców 
kwota, która zostanie podzielona 
pomiędzy załogę, wzrosła z zakła-
danych 130 do 160 mln zł. - Oznacza 
to, że górnik otrzyma średnio o 1500 
zł więcej niż zakładano - komentuje 
wiceprzewodniczący „Solidarno-
ści” w JSW. Wartość średnią łatwo 
wyliczyć dzieląc 160 mln zł przez 
22,5 tysiąca zatrudnionych: to nieco 
ponad 7 tysięcy złotych. Faktyczny 
podział tych pieniędzy będzie doko-
nywany na takich samych zasadach 
jak nagroda barbórkowa czy „czter-
nastka”.

…i akcje dla każdego
Oprócz podwyżki, nagrody z 

zysku i 10-letnich gwarancji za-
trudnienia, związkowcom uczest-
niczącym w rozmowach udało 
się również wynegocjować akcje 
pracownicze dla wszystkich pra-
cowników JSW, choć wcześniej 

komentarz

Dominik
Kolorz

kaDry

Sukcesy i porażki
KONIEc szefowania górniczej „Soli-
darności” to dla mnie koniec pewnego 
etapu zawodowego. W takich mo-
mentach przychodzi czas na podsu-
mowania. Czym jako szef sekcji mogę 
się pochwalić, czego nie udało mi się 
zrobić? Mimo wszystko, uważam - 
może nieskromnie – że zdecydowanie 
więcej mogę przypisać sobie sukce-
sów niż porażek.

Kiedy w 2003 roku obejmowałem 
stery górniczej „Solidarności” nasz 
związek przeżywał trudne chwile. 
Konto „Solidarności” obciążały rządy 
koalicji AWS-UW, bo jakby nie spoj-
rzeć nasz związek roztoczył parasol 
ochronny nad polityką rządu Jerzego 
Buzka. Górnictwo węgla kamiennego 
zostało szczególnie doświadczone 
przez reformy tego rządu. Z mapy 
polskiego górnictwa zniknęły 23 ko-
palnie, w tym niektóre perspektywicz-
ne, tysiące górników dało się uwieść 
odprawą pieniężnym.

Doświadczeni tą ciężką nauką wy-
ciągnęliśmy właściwe wnioski. Górni-
cza „Solidarność” nie dała się zbała-
mucić politykom. Staliśmy twardo na 
straży górniczych interesów. Napawa 
mnie prawdziwą dumą fakt, że za mo-
ich kadencji nie została zlikwidowana 
bezzasadnie żadna kopalnia, a prze-
cież pamiętacie dobrze, że były takie 
zakusy („Polska-Wirek”, „Bolesław 
Śmiały”, „Centrum”). 

W tym czasie udało się wymóc 
na pracodawcach znaczne podwyżki 
płac. Po latach zamrożenia górniczych 
płac nastąpiło wyraźny przypływ pie-
niędzy do górniczych portfeli. Gdy 
czytałem w prasie ekonomicznej kry-
tyczne komentarze typu: „stosunkowo 
wysoki wzrost płac był w znacznym 
stopniu spowodowany wypłatą premii 
w górnictwie”, „gdyby pominąć górni-
ctwo, to wzrost wynagrodzeń w sek-
torze przedsiębiorstw wyniósłby tylko 
2 proc.” to wiedziałem, że moja praca 
ma sens. Nikt przy tym nie może nam 
zarzucić, że doprowadziliśmy kopal-
nie do katastrofy finansowej. Fakt, że 
stały się one obiektem pożądania in-
westorów giełdowych najlepiej o tym 
świadczy.

Niemniej za największy sukces 
przypisuję sobie górniczą ustawę 
emerytalną. W 2005 roku udało się 
nam mimo licznych zakusów obro-
nić prawo do wcześniejszych eme-
rytur. I to nieprawda, że obroniliśmy 
emerytury górnicze siłą. Przeciwnicy 
zapominają, że to nasze argumenty 
merytoryczne przeważyły. Dziś, na-
wet liberalny rząd Donalda Tuska nie 
próbuje zmienić systemu górniczych 
emerytur. Nie robi tego, bo jest on ra-
cjonalny.

W końcu udało mi się też sztuka 
niebywała na polu związkowym. Już 
od kilku lat górnicze centrale związ-
kowe występują wspólnie w obronie 
górników i górnictwa. Nie ma podzia-
łu na „solidaruchów”, „sierpuchów” i 
innych. Potrafimy z sobą rozmawiać i 
wypracowywać wspólne stanowiska, 
co w przeszłości było sztuką niewy-
obrażalną.

Oczywiście, nie twierdzę, że lata 
spędzone na stanowisku szefa gór-
niczej „Solidarności” to czas samych 
sukcesów. Mnie osobiście boli dziś 
najbardziej, może dlatego, że to dość 
świeża rana, iż nie udało się prze-
konać decydentów politycznych, że 
górnictwo polskie skonsolidowane to 
szansa dla polskiego węgla. 

Kim jest Maciej Kaliski?
Maciej Kaliski zastąpił na stanowisku wiceministra gospodarki Joannę Strzelec-Łobodzińską, 
która na początku czerwca została prezesem Kompanii Węglowej. Nowy wiceminister pełnił do-
tychczas funkcję Dyrektora Departamentu Ropy i Gazu MG. Na stanowisko podsekretarza stanu 
w resorcie powołany został na wniosek wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawla-
ka. Kaliski będzie odpowiadał za energetykę i górnictwo.

Kaliski to w świecie węgla 
postać anonimowa, więc od razu 
pojawiło się szereg pytań, a wśród 
nich najważniejsze, czego można 
się spodziewać po nowym wice-
ministrze, zwłaszcza w odniesie-
niu do górnictwa węgla kamien-
nego?

Kaliski jest za to osobą dobrze 
znaną w branży nafty i gazu. Od 
2007 r. jest profesorem tytular-
nym nauk technicznych. To autor 
lub współautor ponad 200 publi-
kacji naukowych z zakresu tech-
niki, technologii oraz ekonomiki 

i bezpieczeństwa sektora nafto-
wego. Od zakończenia studiów 
jest pracownikiem naukowo - dy-
daktycznym na Wydziale Wiert-
nictwa, Nafty i Gazu Akademii 
Górniczo - Hutniczej im. Stanisła-
wa Staszica w Krakowie; obecnie 
jest zastępcą kierownika Katedry 
Inżynierii Gazownictwa.

W latach 1980 - 1985 Kaliski 
pełnił funkcję docenta Politechni-
ki Algierskiej i równocześnie był 
wykładowcą w Instytucie Nauk o 
Ziemi na Uniwersytecie w Algie-
rze. W latach 1989 - 2004 praco-

wał także dla CBR /Heidelberger 
Zement - Group, pełniąc kierowni-
cze funkcje w przedsiębiorstwach 
i spółkach tej grupy kapitałowej. 
Departamentem Ropy i Gazu w 
Ministerstwie Gospodarki kiero-
wał od października 2008 r. Jest 
członkiem Rady Zarządzającej i 
delegatem Polski w Międzynaro-
dowym Forum Energetycznym 
oraz w Międzynarodowej Agencji 
Energetycznej. Do niedawna za-
siadał także w radzie nadzorczej 
Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu 
(PGNiG).

Do funkcji wiceministra mini-
stra gospodarki był już przymie-
rzany od pewnego czasu. Choć w 
kręgach akademickich uchodzi za 
osobę związaną z Platformą Oby-
watelską to zyskał spore zaufanie 
wicepremiera Pawlaka, gdyż to 
właśnie jemu Pawlak zawdzięcza 
wynegocjowanie nowej umowy 
gazowej z Rosją. Umowa sprzed 
roku zakłada zwiększenie dostaw 
gazu jeszcze w tym roku z 7,5 mld 
m3 do 9 mld m3. W kolejnym 
ilość importowanego z Rosji gazu 
wzrośnie do niemal 10 mld m3 a 
w następnych latach przekroczy 
już 10 mld m3 surowca. W poro-
zumieniu zniesiona zostaje dodat-
kowo klauzula reeksportu gazu 
ziemnego. Ponadto strony umowy 

wyraziły wolę podpisania kon-
traktu umożliwiającego utrzyma-
nie tranzytu gazu ziemnego przez 
terytorium Polski do 2045 r.

Kaliski jest wielkim orędow-
nikiem gazu łupkowego. 

−	 W tej chwili koszt eksploa-
tacji 1000 metrów sześciennych kra-
jowego gazu szacuje się na 90-100 
dolarów. W przypadku gazu impor-
towanego jest to około 300 dolarów 
za 1000 m3. Nawet przy założeniu, 
że koszt eksploatacji takiej samej 
ilości gazu ze złóż niekonwencjonal-
nych będzie wynosił około 200 do-
larów to jest to szansa na obniżenie 
cen dla kluczowego odbiorcy, jakim 
może być energetyka – mówił w jed-
nym z wywiadów Kaliski.

Jego znajomi z AGH podkre-
ślają jednak, że nie należy obawiać 
się, że przedłoży interes branży 
gazowej nad interesami węgla. 

- Maciek Kaliski to wysokiej 
klasy fachowiec, osoba przewi-
dywalna, nie wspomnę już o jego 
wysokiej kulturze osobistej. Zna-
my się od lat więc mogę zapewnić, 
że na pewno nie jest to typ osoby, 
która funkcjonuje w jakiś ukła-
dach i która mogłaby nadużywać 
swojej funkcji – mówi dr. Jerzy 
Kicki z AGH. 

jac
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Porozumienie z zyskiem dla załóg
Po kilkumiesięcznym maratonie negocjacyjnym związkowcy i przedstawiciele Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
SA (JSW) osiągnęli porozumienie: górnicy otrzymają 5,5-procentową podwyżkę od 1 lutego br. oraz 160 mln zł nagrody 
z zysku do podziału. Uzgodniono też 10-letnie gwarancje zatrudnienia oraz zachowanie przez Skarb Państwa władztwa 
korporacyjnego nad Spółką po jej upublicznieniu.

Podwyżka 
dwustopniowa
PRZyROST przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o 4 pro-
cent dla pracowników kopalń Kompanii Węglowej Sa (KW) już 
teraz i decyzja w sprawie kolejnych 3 procent do końca lipca - to 
najważniejsze ustalenia wynikające z porozumienia płacowego 
zawartego przez związkowców i Zarząd Spółki. Dwustronne roz-
mowy „ostatniej szansy” pozwoliły zakończyć toczący się od 21 
marca spór zbiorowy.

Tym razem o rozmowy dwustronne wystąpił Zarząd Kompanii, 
chcąc uzyskać porozumienie jeszcze przed wszczęciem mediacji 
wynikających z normalnej procedury towarzyszącej spo-
rom zbiorowym. Po 10-godzinnych rozmowach stro-
ny porozumiały się co do 7-procentowego wzrostu 
wskaźnika wynagrodzeń w skali roku 2011. 4 pro-
cent zostanie wypłacone w postaci „jednorazów-
ki” za pierwszych pięć miesięcy bieżącego roku, 
a od czerwca pracownicy kompanijnych kopalń i 
zakładów otrzymają wynegocjowane pieniądze w 
postaci wyższych dopłat do dniówek.

Kolejne 3 procent wzrostu wynagrodzeń uzależ-
niono od wyniku ekonomicznego Kompanii, jak jednak 
zapewnia wiceprzewodniczący kompanijnej „Solidarno-
ści” Stanisław Kłysz, wynik ten nie jest i nie powinien być 
zagrożony. - Gdyby jednak stało się coś złego i Zarząd nie 
będzie chciał wypłacić tych pieniędzy, zgodnie z porozu-
mieniem wznowimy spór zbiorowy - dodaje Kłysz.

Porozumienie podpisali przedstawiciele wszyst-
kich organizacji związkowych działających na 
szczeblu Spółki poza związkowcami ze Związku 
Zawodowego Przeróbki Mechanicznej Węgla 
w Polsce „Przeróbka”.

Z pełną treścią porozumienia można 
zapoznać się na stronie internetowej Sek-
cji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego 
NSZZ „S”: www.solidarnoscgornicza.org.
pl (dział Porozumienia 2011, w prawej kolum-
nie).

MJ

5 proc. podwyżki do stawki osobistego zaszeregowania gwarantuje pracownikom Katowickiego holdingu Węglowego 
porozumienie podpisane przez reprezentatywne organizacje związkowe i zarząd spółki. Porozumienie kończy rozpo-
częty w maju spór zbiorowy z pracodawcą.

Ameryka świętuje, Grad JSW nie handluje…
czy wiecie dlaczego debiut giełdowy Jastrzębskiej Spółki Węglowej przesunięto z 30 czerwca na 6 lipca. 
Jak tłumaczy minister Grad, przesunięcie nastąpiło przez wzgląd na potencjalnych inwestorów amery-
kańskich, którzy 4 lipca obchodzą Dzień Niepodległości.

DecyDujące rozmowy, które 
doprowadziły do zakończenia to-
czącego się od 5 miesięcy sporu 
zbiorowego, prowadzone były 10 
czerwca w ramach Wojewódzkiej 
Komisji Dialogu Społecznego przy 
udziale wszystkich stron konflik-
tu: związkowców, przedstawicieli 
Zarządu JSW oraz wiceministrów 
- gospodarki Rafała Baniaka i 
skarbu Krzysztofa Walenczaka.

Podwyżka, nadpłata, nagro-
da z zysku…

- Wynegocjowane przez nas 
porozumienie gwarantuje górni-
kowi z JSW podwyżkę rzędu 350 
zł brutto. Najważniejsze, że wyż-
szy wskaźnik wchodzi w stałe ele-
menty wynagradzania, czyli „od 
poniedziałku do piątku” - podkre-
śla Roman Brudziński, wiceprze-
wodniczący NSZZ „Solidarność” 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
SA (JSW).

Determinacja Międzyzwiąz-
kowego Komitetu Protestacyjno-
Strajkowego JSW SA i wsparcie 
załogi wyrażone w referendum 
strajkowym sprawiły, że górnicy 
z jastrzębskich kopalń otrzymają 
nie tylko wspomnianą już podwyż-
kę, ale również nadpłatę za miesią-
ce luty-maj, zwiększoną nagrodę z 

zysku i akcje pracownicze.
Nadpłata za miesiące luty-maj 

bieżącego roku będzie wypłacana 
w postaci „jednorazówki” i wy-
niesie - zdaniem Brudzińskiego 
- około 1400 zł brutto na zatrud-
nionego.

Inną korzyścią wynikającą z po-
rozumienia zawartego w JSW będzie 
wyższa nagroda z zysku Spółki za 
rok 2010. Na wniosek związkowców 
kwota, która zostanie podzielona 
pomiędzy załogę, wzrosła z zakła-
danych 130 do 160 mln zł. - Oznacza 
to, że górnik otrzyma średnio o 1500 
zł więcej niż zakładano - komentuje 
wiceprzewodniczący „Solidarno-
ści” w JSW. Wartość średnią łatwo 
wyliczyć dzieląc 160 mln zł przez 
22,5 tysiąca zatrudnionych: to nieco 
ponad 7 tysięcy złotych. Faktyczny 
podział tych pieniędzy będzie doko-
nywany na takich samych zasadach 
jak nagroda barbórkowa czy „czter-
nastka”.

…i akcje dla każdego
Oprócz podwyżki, nagrody z 

zysku i 10-letnich gwarancji za-
trudnienia, związkowcom uczest-
niczącym w rozmowach udało 
się również wynegocjować akcje 
pracownicze dla wszystkich pra-
cowników JSW, choć wcześniej 

Czy to sukces?
NEGOcJacJE w KHW od początku budziły 
mieszane uczucia, bo co to za negocjacje w 
których mediatorem był członek rady nad-
zorczej spółki zależnej ZEC (konkretnie Woj-
ciech Czech), której przewodniczy Walde-
mar Mróz, wiceprezes ds. pracy w KHW?!

Ostatecznie udało się podpisać po-
rozumienie, które częściowo zaspokaja 
żądania związkowców, którzy domagali 
się 10-procentowych podwyżek oraz li-
kwidacji motywacyjnego systemu wyna-
gradzania. 

Zarząd Holdingu przystał na pod-
wyżki, ale nie ustąpił w sprawie 
motywacyjnego systemu wynagra-
dzania. 
Porozumienie zawiera więc zapisy, 

których – można się założyć - nie rozu-
mieją nie tylko postronni obserwa-
torzy, ale nawet niektórzy sygna-
tariusze porozumienia. Co bowiem 
oznacza zapis: „Ustalony przyrost 
przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia w poszczególnych ko-

palniach realizowany będzie w ramach 
systemu kształtowania wynagrodzeń 
opartego na powiązaniu wynagrodzeń z 

osiąganą wydajnością. Rzeczywisty 
poziom rocznego wskaźnika przyro-
stu przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia na danej kopalni będzie 

sumą wskaźnika określonego w pkt. 1 i 
50% udziału procentowego odchylenia od 
wydajności planowanej w PTE 2011”.

Ten tajemniczo brzmiący zapis/algo-
rytm sprawia de facto, że podwyżka jest 
teoretyczna. Realizacja 4-procentowego 
wzrostu wskaźnika płac w KHW odbędzie 
się poprzez nowe tabele stawek płac za-
sadniczych i dodatków do wynagrodzeń, 
wyższych o 5 procent od dotychczas obo-
wiązujących. Wysokość wskaźnika może 

się jeszcze zmienić, o ile po 30 września 
wyniki osiągnięte przez Holding będą inne 
od zakładanych.

− KHW jest jedyną spółką węglo-
wą, w której funkcjonuje układ zbiorowy 
pracy. W nim zapisane zostało, że pra-
cownik opłacany jest dniówkowo, a nie 
akordowo. Pracownik daje do pracy swoje 
ręce, a rolą kierownictwa jest wykorzysta-
nie ich przez 7,5 godziny. Źle opracowane 
plany techniczno-ekonomiczne nie mogą 
niekorzystnie odbijać się na wynagro-
dzeniach pracowników. Dlatego chcemy 
odejścia od systemu akordowego, który 
nie odzwierciedla faktycznego wysiłku i 
nakładu pracy w kopalniach KHW - mówi 
Piotr Bienek, przewodniczący Solidarno-
ści w kopalni Śląsk.

Problem w KHW polega na tym, że 
wzrost wydajności nie jest wprost zależny 
od samych pracowników. Zła organizacja 
pracy, braki inwestycyjne (zwłaszcza w 
obszarze transportu ludzi) sprawiają, że 
efektywny czas pracy w kopalniach KHW 
jest niski, by nie powiedzieć tragicznie 
niski. Przedstawiciele spółki twierdzą, 
że jest taki jak w całym górnictwie. My 
natomiast słyszeliśmy, że w niektórych 
kopalniach wynosi on zaledwie 2,5 go-
dziny. Jeśli to prawda sytuacja Holdingu 
wygląda naprawdę żałośnie i nie ma się 
co dziwić zarządowi, że stosuje różne ma-
newry wokół systemu wynagrodzeń. I nie 
tylko... Jac

Holding stawia na outsourcing. 
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miały one przysługiwać tylko czę-
ści górników. Ilość otrzymanych 
akcji będzie zależała od stażu 
pracownika, a listy uprawnionych 
do ich otrzymania mają zostać 
opublikowane przez pracodawcę 
6 lipca, z chwilą upublicznienia 

JSW. Dodatkowo pracownicy ja-
strzębskich kopalń mogą się zapi-
sywać na akcje dostępne w ofercie 
publicznej.

Z pełną treścią wszystkich 
części zawartego porozumienia 
można zapoznać się na stronie 

internetowej górniczej „Solidar-
ności”: www.solidarnoscgornicza.
org.pl (dział Porozumienia 2011, 
w prawej kolumnie).

Marek Jurkowski

(fot. Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność”)

porozumienie w khwkompania węglowa

Kim jest Maciej Kaliski?
Maciej Kaliski zastąpił na stanowisku wiceministra gospodarki Joannę Strzelec-Łobodzińską, 
która na początku czerwca została prezesem Kompanii Węglowej. Nowy wiceminister pełnił do-
tychczas funkcję Dyrektora Departamentu Ropy i Gazu MG. Na stanowisko podsekretarza stanu 
w resorcie powołany został na wniosek wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawla-
ka. Kaliski będzie odpowiadał za energetykę i górnictwo.

wał także dla CBR /Heidelberger 
Zement - Group, pełniąc kierowni-
cze funkcje w przedsiębiorstwach 
i spółkach tej grupy kapitałowej. 
Departamentem Ropy i Gazu w 
Ministerstwie Gospodarki kiero-
wał od października 2008 r. Jest 
członkiem Rady Zarządzającej i 
delegatem Polski w Międzynaro-
dowym Forum Energetycznym 
oraz w Międzynarodowej Agencji 
Energetycznej. Do niedawna za-
siadał także w radzie nadzorczej 
Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu 
(PGNiG).

Do funkcji wiceministra mini-
stra gospodarki był już przymie-
rzany od pewnego czasu. Choć w 
kręgach akademickich uchodzi za 
osobę związaną z Platformą Oby-
watelską to zyskał spore zaufanie 
wicepremiera Pawlaka, gdyż to 
właśnie jemu Pawlak zawdzięcza 
wynegocjowanie nowej umowy 
gazowej z Rosją. Umowa sprzed 
roku zakłada zwiększenie dostaw 
gazu jeszcze w tym roku z 7,5 mld 
m3 do 9 mld m3. W kolejnym 
ilość importowanego z Rosji gazu 
wzrośnie do niemal 10 mld m3 a 
w następnych latach przekroczy 
już 10 mld m3 surowca. W poro-
zumieniu zniesiona zostaje dodat-
kowo klauzula reeksportu gazu 
ziemnego. Ponadto strony umowy 

wyraziły wolę podpisania kon-
traktu umożliwiającego utrzyma-
nie tranzytu gazu ziemnego przez 
terytorium Polski do 2045 r.

Kaliski jest wielkim orędow-
nikiem gazu łupkowego. 

−	 W tej chwili koszt eksploa-
tacji 1000 metrów sześciennych kra-
jowego gazu szacuje się na 90-100 
dolarów. W przypadku gazu impor-
towanego jest to około 300 dolarów 
za 1000 m3. Nawet przy założeniu, 
że koszt eksploatacji takiej samej 
ilości gazu ze złóż niekonwencjonal-
nych będzie wynosił około 200 do-
larów to jest to szansa na obniżenie 
cen dla kluczowego odbiorcy, jakim 
może być energetyka – mówił w jed-
nym z wywiadów Kaliski.

Jego znajomi z AGH podkre-
ślają jednak, że nie należy obawiać 
się, że przedłoży interes branży 
gazowej nad interesami węgla. 

- Maciek Kaliski to wysokiej 
klasy fachowiec, osoba przewi-
dywalna, nie wspomnę już o jego 
wysokiej kulturze osobistej. Zna-
my się od lat więc mogę zapewnić, 
że na pewno nie jest to typ osoby, 
która funkcjonuje w jakiś ukła-
dach i która mogłaby nadużywać 
swojej funkcji – mówi dr. Jerzy 
Kicki z AGH. 

jac
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Gdzie diabeł nie może...

Optymizm mimo wszystko
Rozmowa z Jarosławem Grzesikiem, wiceprzewodniczącym górniczej „Solidarności”
Kompania Węglowa na 
giełdzie może już za 2 lata 
zadebiutować na giełdzie 
- zapowiada pani prezes jo-
anna Strzelec-Łobodzińska. 
jarku, kupujesz to?

Jeżeli nie wydarzy się coś 
nadzwyczaj pomyślnego dla Kom-
panii to dość trudno mi sobie to 
wyobrazić. Tym bardziej, że wciąż 
obowiązująca strategia spółki 
zakłada, że zobowiązania po sta-
rych spółkach będziemy spłacać 
przez następne 3 lata. 

Nie podzielasz optymi-
zmu nowej pani prezes?

To nie chodzi o to czy po-
dzielam czy nie. Nie wiem jakie 
ma plany pani prezes. Być może 
swój optymizm opiera na prze-
konaniu, że uda się niebawem 
połączyć Kompanię Węglową z 
Węglokoksem i wówczas pienią-
dze tej drugiej spółki posłużą do 
wcześniejszej spłaty zobowiązań 
te pierwszej. W ten sposób uchy-
liłaby się wcześniej furtka giełdo-
wa dla Kompanii. Taki scenariusz 
jest oczywiście możliwy, ale nie 
należy go przesądzać. 

jak oceniasz nowe rozda-
nie w Kompanii Węglowej, 
która przez ostatnie miesią-
ce funkcjonowała trochę w 
bezkrólewiu?

Nareszcie Kompania Węglo-
wa ma prezesa, nareszcie ktoś 
będzie kierował zarządem i być 
może wreszcie poznamy w jakim 
kierunku podążać będzie spół-
ka, bo przez ostatnie miesiące 
Kompania swobodnie dryfowa-
ła po wzburzonym morzu. Tylko 
wyraźny wzrost cen węgla spo-
wodował, że nie nastąpiły jakieś 
większe perturbacje, więc ten 
statek w miarę bezpiecznie sobie 

dryfował. Liczę, że wreszcie uda 
się wypracować sensowną strate-
gię rozwoju spółki i że ten zarząd 
zechce ją skonsultować ze stroną 
społeczną. 

jak oceniasz nową prezes 
spółki, będzie potrafiła wy-
prowadzić Kompanię Węglo-
wą na spokojne wody?

Dziś mogę ocenić panią pre-
zes tylko jako byłą wiceminister 
odpowiedzialną za górnictwo. 
Nie można jej zarzucić tego, że 
nie dążyła do kompromisu. Była 
osobą otwartą na dialog społecz-
ny i mam nadzieję, że tak nadal 
pozostanie. 

uważasz, że otwartość na 
dialog społeczny to najwłaś-
ciwsze kryterium dla oceny 
nowej prezes Kompanii Wę-
glowej.

Nie, ale to akurat dla mnie jako 
związkowca jest niezmiernie waż-
ne. Pani Joanna Strzelec-Łobo-
dzińska kierowała już dużą spółką, 
jaka jest Tauron, wcześniej zasiada-
ła w zarządzie Południowego Kon-
cernu Energetycznego, więc sądzę, 
że ma doświadczenie w zarządza-
niu dużym podmiotem gospodar-
czym. Biorąc nadto pod uwagę to, 
że w rządzie była odpowiedzialna 
za górnictwo należy mniemać, że 
pozwoliło to jej nabrać odpowied-
niego przygotowania do zarządza-
nia taką spółką jak Kompania Wę-
glowa. Póki co, jestem optymistą. 

jakich zmian sam byś 
oczekiwał od nowej prezes?

Nie ukrywam, że oczekuję 
zmian organizacyjnych, a zwłasz-
cza likwidacji zupełnie niepo-
trzebnych, żeby nie powiedzieć 
szkodliwych centrów wydobyw-
czych. Oczekuję także wytycze-
nia jasnych kierunków działań, 

niezbędnych dla rozwoju spółki. 
Obowiązująca strategia wymaga 
pewnych korekt. Nauczony do-
świadczeniem tym razem wolę 
dmuchać na zimne i nie chwalić 
dnia przed zachodem słońca, bo 
pamiętam, że poprzedni prezes 
również na wstępie obiecywał li-
kwidację centrów i uproszczenie 
zarządzania, a jak widać nic z 
tego nie wyszło. 

A nie jest tak, że problem 
centrów wydobywczych jest 
nadmiernie demonizowany?

Zapewniam cię, że w żadnym 
stopniu krytyka centrów wydo-
bywczych nie jest nadużywana. 
Bezsensowność tego ogniwa po-
średniego widać najlepiej z same-
go dołu. Kopalnia, żeby dobrze 
funkcjonować musi mieć swojego 
gospodarza, który ma władzę, ale 
który także jest odpowiedzialny za 
sprawne funkcjonowanie kopalni. 
A dziś nie ma żadnej decyzyjności 
na tym podstawowym szczeblu. 
Jest totalną paranoją, że dyrektor 
techniczny kopalni podlega dyrek-
torowi technicznemu centrum, dy-
rektor pracowniczy kopalni podle-
ga wiceprezesowi zarządu ds. pracy, 
główny księgowy kopalni podlega 
dyrektorowi ekonomicznemu cen-
trum, a marketing kopalni podlega 
wiceprezesowi  ds. handlu zarządu 
spółki. Mamy zatem kilka ośrod-
ków decyzyjnych, które jednak nie 
odpowiadają za błędne decyzje.

Zmieńmy temat. Wszyst-
ko wskazuje, że po najbliż-
szym Walnym Zebraniu De-
legatów Sekcji Górnictwa 
Węgla Kamiennego staniesz 
na czele górniczej „Soli-
darności”. czy możemy się 
spodziewać kontynuacji do-
tychczasowej polityki czy też 

można spodziewać się pew-
nych zmian? 

Ja zgłosiłem swój zamiar prze-
wodniczenia sekcji. Natomiast nie 
wiem czy są jacyś inni kandydaci. 
Nie wiem też jaka część delegatów 
poprze moją kandydaturę. Jeże-
li jednak delegaci postawią na 
mnie, mogę zapewnić, że polityka 
sekcji nie zmieni się diametralnie, 
bo przecież ta dotychczasowa  nie 
opierała się wyłącznie na pomy-
słach i decyzjach przewodniczą-
cego. Uważam, że stanowiliśmy 
z Dominikiem niezły, zgrany tan-
dem i wiele pomysłów wypraco-
wywaliśmy wspólnie. Ale to, że 
nie nastąpi zasadniczy przełom 
nie oznacza, że nie będzie pew-
nych zmian.

Możesz uchylić rąbka ta-
jemnicy?

Myślę, że jest na to za wcześ-
nie.

Ale chyba dostrzegasz 
pewne problemy sekcji? Mam 
chociażby na myśli problem 
integralności sekcji, spójno-
ści jej działań.

Owszem, dostrzegam ten 
problem, choć nie uważam, że 
ma on jakiś monstrualny wy-
miar. Uważam, że ten problem w 
większym lub mniejszym stop-
niu uda się rozwiązać. Zintegro-
wanie struktur w ramach sekcji 
jest jednym z moich prioryte-
tów.

Rozmawiał: Jacek Srokowski

NOWa prezes, nadzorując przez kilka poprzednich miesięcy 
Kompanię Węglową z pozycji resortu gospodarki powinna 
doskonale znać problemy firmy, a jednak pierwsze jej wy-
powiedzi były ostrożne typu „zastanowimy się nad tym” 
lub „trudno to dziś przesądzać”. Niemniej z jej strony padło 
kilka istotnych deklaracji. Strzelec-łobodzińska zapowie-
działa „istotne zmiany organizacyjne” w firmie, polegające 
m.in. na oddaniu części kompetencji z poziomu centrali do 
poszczególnych kopalń, co prawdopodobnie oznacza, że 

Zlikwidować centra!
1 czerwca w Knurowie obradowało sprawozdawcze Zakłado-
we Koordynacyjne Zebranie Delegatów Zakładowej Organizacji 
Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Kompanii Węglowej Sa 
(KW). Do najważniejszych ustaleń Zebrania należy zaliczyć 
uchwałę, w której delegaci opowiedzieli się za doprowadze-
niem do likwidacji centrów wydobywczych.

W SPRaWOZDaNIU za ubiegły rok 
przewodniczący Jarosław Grzesik 
zaznaczył rolę „Solidarności” w do-
prowadzeniu do zakończenia dwóch 
sporów zbiorowych z korzyścią dla 
pracowników kopalń KW. Przypo-
mnijmy, że ostatni spór, dotyczący 
wskaźnika płac w roku 2011, za-
kończył się 18 maja. Kompanijnym 
związkowcom udało się wywalczyć 4 
procent wzrostu wskaźnika w pierw-
szym półroczu, które zostanie wy-
płacone w postaci „jednorazówki” za 
pierwszych pięć miesięcy bieżącego 
roku, a od czerwca pracownicy kom-
panijnych kopalń i zakładów otrzy-
mają wynegocjowane pieniądze w 
postaci wyższych dopłat do dniówek. 
Kolejne 3 procent wzrostu wynagro-
dzeń uzależniono co prawda od wyni-
ku ekonomicznego Kompanii, jednak 
wynik ten nie jest i nie powinien być 
zagrożony.

W uchwale dotyczącej centrów 
wydobywczych zobowiązano władze 
kompanijnej „S” do podjęcia działań 
mających na celu zmianę struktury 
organizacyjnej Kompanii Węglowej ze 

szczególnym uwzględnieniem likwi-
dacji pośredniego szczebla jakim są 
centra wydobywcze. Uchwałę popar-
ło 26 delegatów przy 1 głosie przeciw 
i 1 wstrzymującym.

Stanowisko przyjęte przez dele-
gatów zostało skierowane na ręce 
Zarządu KW i wzywa kierownictwo 
Kompanii do zwiększenia nakładów 
na inwestycje mające na celu po-
prawę warunków klimatycznych pod 
ziemią. Schodzenie z wydobyciem na 
coraz większe głębokości powoduje 
wzrost temperatur, tymczasem - jak 
zwrócili uwagę delegaci - nie podej-
muje się prób systemowego rozwią-
zania problemu poprzez inwestycje 
pozwalające pracować górnikom w 
znośnych warunkach. Najczęściej 
skraca się czas pracy do 6 godzin, 
jak jednak podkreślił zajmujący się 
tematyką bezpieczeństwa i higieny 
pracy wiceprzewodniczący „S” Sta-
nisław Kłysz, nawet takie doraźne 
działania często pozostają tylko „na 
papierze”.

MJ

zlikwidowane zostaną centra wydobywcze, w których dziś 
skupione są kopalnie. 

Inna ważna zapowiedź to przyjęcie nowej strategii Kom-
panii Węglowej na bazie wciąż obowiązującego dokumentu.

- Może uda się odchudzić to dzieło - będzie pewnie o po-
łowę mniejsze objętościowo, natomiast dodamy tam trochę 
merytorycznej treści, bardzo konkretnych działań – zapew-
niła pani prezes.

No i jest już też pierwszy konkret. Kopalnia Bolesław 
Śmiały, która w tym roku miała trafić do Tauronu, jednak 
do niego nie trafi. 

- Jeśli mamy w planie zwiększanie wydobycia z obec-
nych ok. 40 mln ton węgla rocznie, to oddawanie komukol-
wiek jakiejkolwiek kopalni nie jest najlepszym pomysłem.

Strzelec-łobodzińska opowiada się zdecydowanie prze-
ciw rozparcelowaniu kopalń Kompanii Węglowej, bowiem 
ostatnio coraz częściej pojawiały się słuchy, że przejęciem 
kopalni „Knurów-Szczygłowice” i jego złóż węgla koksowe-
go jest zainteresowana Jastrzębska Spółka Węglowa.

Nowa prezes nie wyklucza, że kierowana przez nią spół-
ka jeszcze za jej kadencji zadebiutuje na Giełdzie Papierów 
Wartościowych. Najwcześniej mogłoby to nastąpić w 2013 
roku. 

Prezes Kompanii zaakcentowała także na wstępie zna-
czenie spółki dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, 
zwracając uwagę na potrzebę szerokiej dyskusji o tzw. pa-
kiecie klimatycznym nie tylko polskich producentów węgla.

- Myślę, że z innymi spółkami węglowymi z Unii uda 
nam się wypracować rozwiązania niezbędne do funkcjono-
wania naszych firm – powiedziała pani prezes. 

jac

Po miesiącach bezkrólewia Kompania Węglowa ma nowego prezesa. Po raz pierwszy w historii 
polskiego górnictwa stery spółki węglowej objęła kobieta, była wiceminister gospodarki Joanna 
Strzelec-Łobodzińska.
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Gdzie diabeł nie może...

Optymizm mimo wszystko
Rozmowa z Jarosławem Grzesikiem, wiceprzewodniczącym górniczej „Solidarności”

można spodziewać się pew-
nych zmian? 

Ja zgłosiłem swój zamiar prze-
wodniczenia sekcji. Natomiast nie 
wiem czy są jacyś inni kandydaci. 
Nie wiem też jaka część delegatów 
poprze moją kandydaturę. Jeże-
li jednak delegaci postawią na 
mnie, mogę zapewnić, że polityka 
sekcji nie zmieni się diametralnie, 
bo przecież ta dotychczasowa  nie 
opierała się wyłącznie na pomy-
słach i decyzjach przewodniczą-
cego. Uważam, że stanowiliśmy 
z Dominikiem niezły, zgrany tan-
dem i wiele pomysłów wypraco-
wywaliśmy wspólnie. Ale to, że 
nie nastąpi zasadniczy przełom 
nie oznacza, że nie będzie pew-
nych zmian.

Możesz uchylić rąbka ta-
jemnicy?

Myślę, że jest na to za wcześ-
nie.

Ale chyba dostrzegasz 
pewne problemy sekcji? Mam 
chociażby na myśli problem 
integralności sekcji, spójno-
ści jej działań.

Owszem, dostrzegam ten 
problem, choć nie uważam, że 
ma on jakiś monstrualny wy-
miar. Uważam, że ten problem w 
większym lub mniejszym stop-
niu uda się rozwiązać. Zintegro-
wanie struktur w ramach sekcji 
jest jednym z moich prioryte-
tów.

Rozmawiał: Jacek Srokowski
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Kolorz: Solidarność zobowiązuje. 
Złóż podpis
TRWa zbiórka podpisów pod związkowym 
projektem ustawy o podwyższeniu płacy mini-
malnej. Do 20 lipca projekt powinno poprzeć 
100 tysięcy osób, w przeciwnym wypadku ini-
cjatywa zakończy się niepowodzeniem. Gdy-
by każdy członek NSZZ „Solidarność” złożył 
swój podpis, ustawowe minimum zostałoby 
wypełnione z nawiązką. W związku ze zbiór-
ką specjalny apel do górników skierował były 

szef górniczej „Solidarności”, a obecnie lider 
śląsko-dąbrowskich struktur Związku Dominik 
Kolorz.

- Gdy górnicy potrzebowali poparcia w 
sprawie emerytur górniczych, to takie popar-
cie otrzymali ze strony pracowników innych 
branż. Teraz pracownicy branż, gdzie śred-
nia krajowa jest nieosiągalnym marzeniem i 
gdzie wyznacznikiem pensji jest poziom pła-

cy minimalnej, potrzebują Waszej pomocy 
- czytamy w apelu. - Nie wyobrażam sobie, 
że branża górnicza mogłaby nie wesprzeć w 
należyty sposób pracowników innych branż. 
Solidarność zobowiązuje - pisze Kolorz.

21 czerwca członkowie NSZZ „Solidar-
ność” wyjdą na ulice miast, aby zbierać pod-
pisy wśród mieszkańców, bo choć projekt jest 
związkowy, to korzyści z ustawy, jeśli zosta-

nie ona przyjęta przez Sejm i Senat, obejmą 
wszystkich pracowników.

O szczegółach akcji informuje na bieżąco 
specjalny serwis internetowy poświęcony kwe-
stii zwiększenia wysokości płacy minimalnej - 
placaminimalna.pl. Można tam również znaleźć 
pliki z treścią projektu ustawy i drukiem służą-
cym do zbiórki podpisów. 
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Holding stawia 
na outsourcing

Według oficjalnych wy-
powiedzi przedstawicieli 
Katowickiego Holdingu 
Węglowego, spółka ma już 
najgorsze chwile za sobą. W 
pierwszych czterech mie-
siącach Holding wydobył 4 
mln 79 tys. ton węgla i od-
notował ok. 13 mln zł zysku 
netto. To zdecydowanie lep-
sze wyniki od zakładanych 
w Planie Techniczno-Eko-
nomicznym spółki, bo za-
kładano stratę w wysokości 
prawie 150 mln zł. Niewąt-

pliwie pomogła koniunktu-
ra i wzrost cen węgla. Coś 
jednak podpowiada, że sy-
tuacja Holdingu wciąż da-
leka jest od doskonałości. 

Spółka chce realizo-
wać wydobycie siłami ze-
wnętrznymi. Nie wiadomo 
czy chce zredukować koszty 
pracy czy może zmaga się z 
deficytem rąk do pracy?

Wojciech Jaros, rzecz-
nik katowickiej spółki tłu-
maczy, że to chęć sprostania  
wzmożonej koniunkturze 

na węgiel powoduje po-
trzebę przyspieszenia prac 
dotyczących uruchomienia 
kolejnych ścian. 

−	 W tej sytuacji korzy-
stanie z outsourcingu jest jak 
najbardziej uzasadnione eko-
nomicznie.

Outsourcing - choć  
jest to słowo pochodzenia 
angielskiego już na dobre 
wgryzło się do naszego ję-
zyka, zwłaszcza tego gospo-
darczego. Termin ten ozna-
cza korzystanie z zasobów 

zewnętrznych. W polskim 
górnictwie to już zjawisko 
powszechne. Kopalnie za-
trudniają firmy ochrony 
mienia, firmy zajmującej 
się sprzątaniem i wykonu-
jących wiele innych usług 
na powierzchni. 

Historia outsourcin-
gu sięga dawnych czasów. 
Już w 1923 r. Henry Ford 
stwierdził, że:

„Jeśli jest coś, czego nie 
potrafimy zrobić wydajniej, 
taniej i lepiej niż konkuren-
ci, nie ma sensu, żebyśmy 
to robili i powinniśmy za-
trudnić do wykonania tej 
pracy kogoś, kto zrobi to 
lepiej niż my.”. Pytanie jed-
nak czy jest ktoś na rynku 
usług górniczych kto po-
trafi wydobywać węgiel: 
wydajnie, lepiej i taniej. 

KHW chce być prekur-
sorem w tej dziedzinie w 
polskim górnictwie, gdyż 
poza jednym wyjątkiem 
(kilka lat temu Południo-
wy Koncern Węglowy za-
trudnił firmę zewnętrzną 
do eksploatacji ściany) nikt 
na dobrą sprawę nie ekspe-
rymentował tego rodzaju 
współpracy.

−	 Rozważaliśmy udział 
w przetargu, ale w końcu zre-
zygnowaliśmy, nie staniemy 
do niego. Wiąże się z tym 
za duże ryzyko – przyznaje 
przedstawiciel jednej z du-
żych firm okołogórniczych.

Nie od dziś wiadomo, 
że KHW to mało solidny 
płatnik. Zalega z setkami 
milionów wobec swoich do-
stawców towarów i usług. 
Problem przy realizacji 
zadań wydobywczych w 

kopalniach KHW jest do-
datkowo skomplikowany. 
Holding chce płacić usłu-
godawcy nie za wykonaną 
pracę, ale za wydobyty uro-
bek. Kiedy wszystko do-
brze idzie w kopalni sprawa 
wydaje się prosta. Staje się 
jednak trudniejsza, gdy coś 
zaczyna szwankować np. 
odstawa.

−	 W tej sytuacji nie 
możemy polegać na kopalni, 
nikt nam nie zagwarantuje, 
że cały proces wydobywczy 
będzie przebiegał sprawnie 
i bez zakłóceń – mówi nasz 
rozmówca.

Inna rzecz, że firmy 
zewnętrzne na ogół nie 
dysponują fachowcami od 
wydobycia, specjalizują 
się w tzw. robotach przod-
kowych, czyli wykonania 
wyrobisk chodnikowych. 
Ale i ten problem jest do 
przejścia, bo przecież tuż 
za miedzą, w czeskim OKD 
pracuje przy wydobyciu 
ponad 4 tysiące polskich 
górników. Nie zatrudnia 
ich czeski pracodawca, a 
polskie firmy usługowe ta-
kie jak Alpex czy Polcarbo. 
Zatrudniają one emerytów, 
rencistów, a także osoby, 
które z różnych przyczyn 
musiały opuścić polskie ko-
palnie. Cześć z nich otrzy-
muje całkiem pokaźne wy-
nagrodzenia, ale większość 
jest zatrudniona na zwykłe 
umowy o dzieło, a niektó-
rym wynagradzania pła-
cone są nawet pod postacią 
delegacji służbowych.

Piotr Bienek, przewod-
niczący Solidarności w ko-
palni „Wujek” Ruch „Śląsk” 

uważa, że kierunek w któ-
rym chce pójść Holding 
wynika z faktu, iż w kopal-
niach KHW brakuje ludzi 
do pracy.

−	 U nas na „Wujku” 
brakuje co najmniej jednego 
oddziału wydobywczego, że-
byśmy mogli zrealizować za-
łożenia techniczne. Z tego co 
się orientuję podobnie jest w 
innych kopalniach KHW.

−	 Nie jest to problem 
kadrowy. Odejścia pracow-
ników na emerytury, bądź do 
innych firm są uzupełniane 
na bieżąco przez przyjęcia, 
bądź przesunięcia w obrębie 
spółki – zaprzecza Wojciech 
Jaros.

Podczas ostatniego 
spotkania z wicepremie-
rem Pawlakiem zarząd 
Holdingu przekonywał, że 
spółka jest w stanie samo-
dzielnie poradzić sobie na 
rynku, bez wsparcia Wę-
glokoksu (jeszcze do nie-
dawna resort gospodarki 
miał plan by połączyć obie 
firmy). Holding snuje przy 
tym ambitne plany. Chce 
do 2015 roku podnieść 
zdecydowanie efektyw-
ność produkcji, nawet do 
1000 ton na zatrudnio-
nego (15 mln ton przy za-
trudnieniu 15 tys. pracow-
ników). Pytanie czy nie 
chodzi o to, by zrealizować 
ten cel przy wsparciu firm 
zewnętrznych? Jeśli tak, 
może okazać się to karko-
łomna taktyka, wszak na 
końcu i tak liczy się wynik 
finansowy.

Jacek Srokowski

SPóŁKi węglowe od dawna korzystają z usług firm okołogórniczych, wykonujących na ich rzecz 
roboty przygotowawcze. Jednak do tej pory wydobycie węgla realizowały własnymi siłami. Kato-
wicki Holding Węglowy chce to zmienić. Właśnie ogłosił przetargi na eksploatację ścian w kopal-
niach „Staszic-Murcki” oraz „Wujek”. 



� prezentacje
60 lat „węglokoksu”

 (cz. 4)     Z dziejów Węglokoksu
Z początkiem lat osiemdziesiątych, w wyniku po-

wstałej wówczas w Polsce sytuacji społeczno-politycznej 
dochodzi do gwałtownego spadku eksportu węgla, który 
w roku 1981 zmniejszył się o połowę, do zaledwie 15 mln 
ton. Załamanie to miało jednak charakter krótkotrwały i w 
niedługim czasie Węglokoks odzyskuje swoją pozycję na 
wszystkich na wszystkich dotychczasowych rynkach, a 

nawet udaje mu się pozyskać dla polskiego węgla wielu 
nowych odbiorców.

Szczególnym rokiem w historii Węglokoksu był rok 
1984, który przyniósł nowy rekordowy poziom eksportu 
węgla – w wysokości 43 mln ton i w którym wielkość 
łącznych dostaw wysyłanych za granicę w całym okresie 
powojennym przekroczyła 1 mld ton.

Porwał mnie zryw „Solidarności”
TO JUż kolejny z cyklu artykułów z okazji 60-lecia katowickiej firmy Węglokoks, w których prezentujemy sylwetki 
niektórych osób, które tworzyły dorobek tejże znaczącej dla polskiego górnictwa firmy. W tym numerze prezentujemy 
postać Henryka Siaszkiewicza, przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w latach 1980 – 1981. 

Kariera zawodowa Henry-
ka Siaszkiewicza to ciąg logicz-
nych, przemyślanych wyborów. 
Studia w renomowanej Szkole 
Głównej Planowania i Statystki 
w Warszawie (dziś Szkoła Główna 
Handlowa), na Wydziale Handlu 
Zagranicznego, następnie praca 
w Przedsiębiorstwie Handlu Za-
granicznego Petrolimpex, po 10 
latach  przeprowadzka do katowi-
ckiego „Węglokoksu”. Tam też, na 
początku lat 80. dał się wciągnąć 
w nurt zrywu solidarnościowego. 
Dziś z rozrzewnieniem wspomi-
na tak pracę w Węglokoksie, jak 
i działalność w pierwszych wol-
nych związkach zawodowych.

Siaszk iew icz-ana lit yk 
rynkowy,  specjalisty ds. 
promocji eksportu

Henryk Siaszkiewicz (rocznik 
1937) rozpoczął pracę w Węglo-
koksie w 1974 roku. Po latach spę-
dzonych w Petrolimpexie, niegdyś 
ważnej centrali handlu zagranicz-
nego, zajmującą się importem 
paliw, Siaszkiewicz postanawia 
wrócić do rodzinnej Pszczyny. 

−	 Zacząłem rozglądać się 
za pracą na Śląsku, z uwagi na moje 
wykształcenie i dotychczasową pra-
cę w grę wchodziły tylko centrale 
handlu zagranicznego – wspomina.

Na propozycje pracy nie mu-
siał długo czekać, dostał je zarów-
no z Centrozapu, jak i Węglokok-
su. Uznał, że praca w Węglokoksie 
będzie mu zdecydowanie bliższa, 
gdyż w poprzedniej firmie także 
zajmował się handlem paliwami.

Początkowo powierzono mu 
stanowisko rzeczoznawcy, a na-

stępnie specjalisty w dziale eko-
nomicznym, w którym zajmował 
się problematyką koniunktur i 
cen oraz analizami rynku węglo-
wego. Zapoznał się również bez-
pośrednio z problematyką eks-
portu węgla zastępując okresowo 
kierownika Działu Zachodniego. 
W tym też czasie miałem moż-
liwość prowadzenia negocjacji i 
działalności handlowej w Belgii, 
Francji, Hiszpanii, Holandii i 
Portugalii.

Już w latach 70. podjęto w 
Polsce temat dywersyfikacji źró-
deł zaopatrzenia w gaz ziemny, w 
tym w formie skroplonej. Węglo-
koks otrzymał wówczas zadanie 
rozeznania możliwości zakupu 
tego surowca ze źródeł alterna-
tywnych w stosunku do gazu ra-
dzieckiego.

- Realizując ten temat, prze-
prowadziłem wspólnie z przed-
stawicielami Ministerstwa Han-
dlu Zagranicznego i Ministerstwa 
Przemysłu Chemicznego pierwsze 
sondażowe rozmowy w Norwegii i 
Algierii.

Jego doskonała znajomość za-
gadnień handlowych, połączona 
ze świetną znajomością aż 4 języ-
ków obcych (angielski, niemiecki, 
rosyjski i francuski), sprawiła że 
przełożeni powierzyli mu w 1984 
roku funkcję głównego specja-
listy ds. promocji eksportu. Już 
wcześniej brał udział w spotka-
niach  Grupy Roboczej ds. handlu 
Węglem Komitetu Węglowego, 
działającego w ramach Europej-
skiej Komisji Gospodarczej ONZ 
w Genewie. I przygotował opra-
cowania i informacje dla tej orga-

nizacji, a także innych organizacji 
międzynarodowych.

- De facto Węglokoks przez 
lata reprezentował interesy pol-
skiego węgla w świecie i promował 
eksport tego węgla. Tę promocyj-
ną działalność można by określić 
jako rzetelny, oparty na konkret-
nych informacjach, handlowy PR 
- mówi Pan Henryk.

Jego publikacje na temat pol-
skiego węgla prezentowane były 
na najważniejszych konferencjach 
branżowych m.in. Coaltrans, Coal 
Outlook, Coal Summit i wielu in-
nych. Promocja eksportu węgla 
odgrywała w tym czasie (pierw-
sza połowa lat 80.) ważną rolę w 
wysiłkach zmierzających zarówno 
do odzyskania przez Polskę rynku 
zbytu, jak i pełnej wiarygodności 
jako dostawcy węgla. Czas bezpo-
średnio związany ze stanem wojen-
nym na mocno pozostał w pamięci 
Pana Henryka, nie tylko z uwagi na 
zaangażowanie zawodowe.

Siaszkiewicz-związkowiec

Był sierpień 1980 r.  Pan Hen-
ryk wraca z wakacji, z jego uko-
chanej Łeby, pełen energii, chęci 
do działania. 

- To co wówczas się działo w 
Polsce trudno opisać w kilku sło-
wach. Dałem się porwać zrywowi 
Solidarności, tak jak zdecydowa-
na większość pracowników „Wę-
glokoksu” - wspomina.

Aż 95 proc. załogi wstąpiło do 
Solidarności, łącznie z całą dyrek-
cją, z wyjątkiem głównego księ-
gowego. Nie było drugiej takiej 

centrali handlu zagranicznego w 
Polsce, jeśli chodzi o stopień zor-
ganizowania się w Solidarności.

−	 Jak to wytłumaczyć? Po 
pierwsze, byliśmy jako załoga bar-
dzo zintegrowani, myśleliśmy więc 
podobnie. Po drugie, nasza firma 
była mocno związana z branżą gór-
niczą, a to właśnie górnicy stanowili 
główną siłę Solidarności na Śląsku 
– komentuje Siaszkiewicz. - Jeśli o 
mnie chodzi, to energię i siłę do dzia-
łania czerpałem w dużym stopniu z 
zaufania i poparcia, jakim obdarzyła 
mnie załoga Węglokoksu. 

I dodaje: na przewodniczące-
go Komisji Zakładowej wybrano 
mnie olbrzymią większością gło-
sów.

Komisja Zakładowa, jak wspo-
mina, prowadziła swoją działal-
ność konsekwentnie i spokojnie. 
Nie było żadnych konfliktów z in-
nymi organizacjami działającymi 
na terenie Centrali. Współpraca 
z dyrekcją układała się dobrze i 
rzeczowo. Dzięki temu zapewnio-
na też była normalna kontynuacja 
działalności Węglokoksu.

Okres Solidarności, jak pa-
miętamy, trwał zaledwie kilkana-
ście miesięcy. Po ogłoszeniu stanu 
wojennego Solidarność została 
zdelegalizowana. 

- Ale ostatecznie, generalnie 
biorąc, to właśnie Solidarność 
zwyciężyła. Doszło do przemian 
ustrojowych nie tylko w na-
szym kraju. Komunizm upadł 
we wszystkich krajach bloku so-
wieckiego. I rozpadł się Związek 
Radziecki. Ruch solidarnościowy 
w Polsce odegrał niewątpliwie 
znaczącą rolę w doprowadzeniu 

do tych dalekosiężnych przemian 
– mówi Pan Henryk. - Ale na po-
czątku lat 80. nikt nie mógł prze-
widzieć, że zmiany pójdą tak dale-
ko. Wtedy chodziło „jedynie” o to, 
żeby ludziom w Polsce pracowało 
i żyło się lepiej. I żeby w Polsce za-
panowała demokracja. Chodziło 
o lepszą Polskę – konkluduje Pan 
Henryk.

Henryk Siaszkiewicz pozostał 
wierny „Solidarności”, ale nie 
wstąpił już do nowych struktur 
związku.

Siaszkiewicz-tłumacz
Pan Henryk rzucił się w wir 

wspomnianej już pracy. Zaczęła 
jednak coraz bardziej kiełkować 
w nim myśl, żeby bardziej wyko-
rzystać swój potencjał znajomość 
jeżyków obcych, by poświęcić się 
pracy tłumacza. Już w połowie lat 
70., podczas służby wojskowej, 
pracował jako tłumacz sztabowy 
4 zmiany Polskiej Wojskowej Jed-
nostki Specjalnej w Siłach Pokojo-
wych ONZ na Bliskim Wschodzie. 

W 1986 r. uzyskał uprawie-
nia tłumacza przysięgłego języka 
angielskiego i niemieckiego. Nie-
długo później korzystając z urlopu 
bezpłatnego w Węglokoksie wyje-
chał do NRD, jako tłumacz firmy 
Prodryn realizującej kontrakt 
zagraniczny. Powrócił do Węglo-
koksu na krótko. Kiedy otrzymał 
kolejną propozycję wyjechał tym 
razem do zjednoczonych już Nie-
miec. Przepracował tam jako tłu-
macz ponad 5 lat. 

Jacek Srokowski

henryk Siaszkiewicz jako tłumacz sztabowy 4 zmiany Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej w Siłach Pokojowych ONZ na Bliskim 
Wschodzie.

Historia opowiedziana 
przez młodych
Rozmowa z Krzysztofem Pluszczykiem, przewodniczącym Społecznego 
Komitetu Pamięci Górników KWK „Wujek” w Katowicach

JaKi był odzew na ogłoszony 
przez Państwa konkurs „30 
lat Solidarności na Górnym 
Śląsku”?

Zainteresowanie konkursem – 
a mamy dopiero półmetek - prze-
szło nasze najśmielsze oczekiwa-
nia. W kategorii prac młodzieży 
gimnazjalnej otrzymaliśmy 92 
prace (konkurs dla młodzieży po-
nadgimnazjalnej potrwa do paź-
dziernika). Spodziewałem się, że 
będzie co najwyżej połowa z tego. 
Najwięcej otrzymaliśmy prac pla-
stycznych, ale było też sporo mul-
timedialnych oraz literackich. 

Skąd pomysł na tego ro-
dzaju konkursy?

Niedawno, podczas wizyty 
młodzieży z katowickiego gimna-
zjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki, 
opiekun młodzieży, nauczycielka 
historii zapytała nas wprost, czy 
organizacja konkursu historycz-
nego dla młodzieży nie byłoby 
dobrym pomysłem dal utrwale-
nia historii tego miejsca. Od razu 
podchwyciliśmy tą myśl, bo sami 
od dłuższego czasu myśleliśmy o 
czymś podobnym. I w ten sposób 
zrodziła się idea tego konkursu. 
Sama organizacja konkursu jakby 
potoczyła się sama. Patronat nad 
nim objął prezes Instytutu Pa-
mięci Narodowej w Katowicach, 
prezes Muzeum Węglowego w Za-

brzu oraz Śląski Kurator Oświaty. 

Zaskakiwały Pana prace 
młodzieży?

Owszem, zaskakiwały pomy-
słami. Zwłaszcza prace plastycz-
ne były mocno zróżnicowane, co 
sprawiało nam trudność wyboru. 
Jedno z dzieci wykonało puzzle, 
a jeszcze inne bombkę choinko-
wą, a pamiętajmy, że wydarzenia 
sprzed 30 lat w kopalni „Wujek” 
miały miejsce przeddzień Świąt 
Bożego Narodzenia. Przyzna Pan, 
że to bardzo ciekawa symbolika. 

I może to jest właśnie spo-
sób, żeby takim językiem 
opowiedzieć młodym histo-
rię sprzed 30 lat?

Zgadzam się. Mamy przykład 
komiksu przygotowanego przez 
zarząd regionu „Solidarności” z 
okazji 30-lecia wydarzeń w KWK 
„Wujek”. Początkowo wydawało 
się, że to nazbyt kontrowersyjna 
forma przekazu, bo niby jak to, o 
śmierci ludzi opowiadać komik-
sem. A okazało się, że jego cały 
nakład zniknął z księgarni w bły-
skawicznym tempie. Widać, że 
taką formą łatwiej trafić do mło-
dzieży niż poważnymi opracowa-
niami książkowymi. 

A wydawać by się mogło, 
że dla młodego pokolenia Po-
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Porwał mnie zryw „Solidarności”
TO JUż kolejny z cyklu artykułów z okazji 60-lecia katowickiej firmy Węglokoks, w których prezentujemy sylwetki 
niektórych osób, które tworzyły dorobek tejże znaczącej dla polskiego górnictwa firmy. W tym numerze prezentujemy 
postać Henryka Siaszkiewicza, przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w latach 1980 – 1981. 

nizacji, a także innych organizacji 
międzynarodowych.

- De facto Węglokoks przez 
lata reprezentował interesy pol-
skiego węgla w świecie i promował 
eksport tego węgla. Tę promocyj-
ną działalność można by określić 
jako rzetelny, oparty na konkret-
nych informacjach, handlowy PR 
- mówi Pan Henryk.

Jego publikacje na temat pol-
skiego węgla prezentowane były 
na najważniejszych konferencjach 
branżowych m.in. Coaltrans, Coal 
Outlook, Coal Summit i wielu in-
nych. Promocja eksportu węgla 
odgrywała w tym czasie (pierw-
sza połowa lat 80.) ważną rolę w 
wysiłkach zmierzających zarówno 
do odzyskania przez Polskę rynku 
zbytu, jak i pełnej wiarygodności 
jako dostawcy węgla. Czas bezpo-
średnio związany ze stanem wojen-
nym na mocno pozostał w pamięci 
Pana Henryka, nie tylko z uwagi na 
zaangażowanie zawodowe.
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chanej Łeby, pełen energii, chęci 
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Polsce trudno opisać w kilku sło-
wach. Dałem się porwać zrywowi 
Solidarności, tak jak zdecydowa-
na większość pracowników „Wę-
glokoksu” - wspomina.

Aż 95 proc. załogi wstąpiło do 
Solidarności, łącznie z całą dyrek-
cją, z wyjątkiem głównego księ-
gowego. Nie było drugiej takiej 

centrali handlu zagranicznego w 
Polsce, jeśli chodzi o stopień zor-
ganizowania się w Solidarności.

−	 Jak to wytłumaczyć? Po 
pierwsze, byliśmy jako załoga bar-
dzo zintegrowani, myśleliśmy więc 
podobnie. Po drugie, nasza firma 
była mocno związana z branżą gór-
niczą, a to właśnie górnicy stanowili 
główną siłę Solidarności na Śląsku 
– komentuje Siaszkiewicz. - Jeśli o 
mnie chodzi, to energię i siłę do dzia-
łania czerpałem w dużym stopniu z 
zaufania i poparcia, jakim obdarzyła 
mnie załoga Węglokoksu. 

I dodaje: na przewodniczące-
go Komisji Zakładowej wybrano 
mnie olbrzymią większością gło-
sów.

Komisja Zakładowa, jak wspo-
mina, prowadziła swoją działal-
ność konsekwentnie i spokojnie. 
Nie było żadnych konfliktów z in-
nymi organizacjami działającymi 
na terenie Centrali. Współpraca 
z dyrekcją układała się dobrze i 
rzeczowo. Dzięki temu zapewnio-
na też była normalna kontynuacja 
działalności Węglokoksu.

Okres Solidarności, jak pa-
miętamy, trwał zaledwie kilkana-
ście miesięcy. Po ogłoszeniu stanu 
wojennego Solidarność została 
zdelegalizowana. 

- Ale ostatecznie, generalnie 
biorąc, to właśnie Solidarność 
zwyciężyła. Doszło do przemian 
ustrojowych nie tylko w na-
szym kraju. Komunizm upadł 
we wszystkich krajach bloku so-
wieckiego. I rozpadł się Związek 
Radziecki. Ruch solidarnościowy 
w Polsce odegrał niewątpliwie 
znaczącą rolę w doprowadzeniu 

do tych dalekosiężnych przemian 
– mówi Pan Henryk. - Ale na po-
czątku lat 80. nikt nie mógł prze-
widzieć, że zmiany pójdą tak dale-
ko. Wtedy chodziło „jedynie” o to, 
żeby ludziom w Polsce pracowało 
i żyło się lepiej. I żeby w Polsce za-
panowała demokracja. Chodziło 
o lepszą Polskę – konkluduje Pan 
Henryk.

Henryk Siaszkiewicz pozostał 
wierny „Solidarności”, ale nie 
wstąpił już do nowych struktur 
związku.

Siaszkiewicz-tłumacz
Pan Henryk rzucił się w wir 

wspomnianej już pracy. Zaczęła 
jednak coraz bardziej kiełkować 
w nim myśl, żeby bardziej wyko-
rzystać swój potencjał znajomość 
jeżyków obcych, by poświęcić się 
pracy tłumacza. Już w połowie lat 
70., podczas służby wojskowej, 
pracował jako tłumacz sztabowy 
4 zmiany Polskiej Wojskowej Jed-
nostki Specjalnej w Siłach Pokojo-
wych ONZ na Bliskim Wschodzie. 

W 1986 r. uzyskał uprawie-
nia tłumacza przysięgłego języka 
angielskiego i niemieckiego. Nie-
długo później korzystając z urlopu 
bezpłatnego w Węglokoksie wyje-
chał do NRD, jako tłumacz firmy 
Prodryn realizującej kontrakt 
zagraniczny. Powrócił do Węglo-
koksu na krótko. Kiedy otrzymał 
kolejną propozycję wyjechał tym 
razem do zjednoczonych już Nie-
miec. Przepracował tam jako tłu-
macz ponad 5 lat. 

Jacek Srokowski

henryk Siaszkiewicz jako tłumacz sztabowy 4 zmiany Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej w Siłach Pokojowych ONZ na Bliskim 
Wschodzie.
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Historia opowiedziana 
przez młodych
Rozmowa z Krzysztofem Pluszczykiem, przewodniczącym Społecznego 
Komitetu Pamięci Górników KWK „Wujek” w Katowicach

Kustosz Pamięci Narodowej
Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK Wujek otrzymał 
nagrodę „Kustosza Pamięci Narodowej 2011”. Przyznaje go 
Instytut Pamięci Narodowej.

JaKi był odzew na ogłoszony 
przez Państwa konkurs „30 
lat Solidarności na Górnym 
Śląsku”?

Zainteresowanie konkursem – 
a mamy dopiero półmetek - prze-
szło nasze najśmielsze oczekiwa-
nia. W kategorii prac młodzieży 
gimnazjalnej otrzymaliśmy 92 
prace (konkurs dla młodzieży po-
nadgimnazjalnej potrwa do paź-
dziernika). Spodziewałem się, że 
będzie co najwyżej połowa z tego. 
Najwięcej otrzymaliśmy prac pla-
stycznych, ale było też sporo mul-
timedialnych oraz literackich. 

Skąd pomysł na tego ro-
dzaju konkursy?

Niedawno, podczas wizyty 
młodzieży z katowickiego gimna-
zjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki, 
opiekun młodzieży, nauczycielka 
historii zapytała nas wprost, czy 
organizacja konkursu historycz-
nego dla młodzieży nie byłoby 
dobrym pomysłem dal utrwale-
nia historii tego miejsca. Od razu 
podchwyciliśmy tą myśl, bo sami 
od dłuższego czasu myśleliśmy o 
czymś podobnym. I w ten sposób 
zrodziła się idea tego konkursu. 
Sama organizacja konkursu jakby 
potoczyła się sama. Patronat nad 
nim objął prezes Instytutu Pa-
mięci Narodowej w Katowicach, 
prezes Muzeum Węglowego w Za-

brzu oraz Śląski Kurator Oświaty. 

Zaskakiwały Pana prace 
młodzieży?

Owszem, zaskakiwały pomy-
słami. Zwłaszcza prace plastycz-
ne były mocno zróżnicowane, co 
sprawiało nam trudność wyboru. 
Jedno z dzieci wykonało puzzle, 
a jeszcze inne bombkę choinko-
wą, a pamiętajmy, że wydarzenia 
sprzed 30 lat w kopalni „Wujek” 
miały miejsce przeddzień Świąt 
Bożego Narodzenia. Przyzna Pan, 
że to bardzo ciekawa symbolika. 

I może to jest właśnie spo-
sób, żeby takim językiem 
opowiedzieć młodym histo-
rię sprzed 30 lat?

Zgadzam się. Mamy przykład 
komiksu przygotowanego przez 
zarząd regionu „Solidarności” z 
okazji 30-lecia wydarzeń w KWK 
„Wujek”. Początkowo wydawało 
się, że to nazbyt kontrowersyjna 
forma przekazu, bo niby jak to, o 
śmierci ludzi opowiadać komik-
sem. A okazało się, że jego cały 
nakład zniknął z księgarni w bły-
skawicznym tempie. Widać, że 
taką formą łatwiej trafić do mło-
dzieży niż poważnymi opracowa-
niami książkowymi. 

A wydawać by się mogło, 
że dla młodego pokolenia Po-

laków stan wojenny to czysta 
abstrakcja.

Dlatego też nasza praca, nasze 
muzeum ma sens. To nie jest tak, 
że młodzi ludzie nie interesują się 
współczesną historią Polski. Pa-
miętam sytuację, kiedy to młodzi 
ludzie w drodze do szkoły wstąpili 
do nas, zapytali czy mogą odwie-
dzić to miejsce, na co ja oczywi-
ście przystałem, proponując, by 
odwiedzili nas wraz z nauczycie-
lem. Ci sami chłopcy, przyszli po 
szkole i zapytali czy mogliby obej-
rzeć ekspozycję, film. Na pytanie 
dlaczego nie przyszli z wychowaw-
czynią usłyszałem, że ich Pani to 
nie obchodzi. Chcemy, żeby nasze 
muzeum było odwiedzane przez 
młodzież i dlatego nie pobieramy 
żadnych opłat, żeby młody czło-
wiek nie miał dylematu: kupić 

sobie lody czy wejść do muzeum. 
Akurat dziś odwiedzi nas mło-
dzież z gimnazjum w Chorzowie 
i proszę sobie wyobrazić, że przy-
jadą już  po lekcjach. To jest na-
prawdę budujące. 

Młodzież, która odwiedza 
to muzeum jest naprawdę 
zainteresowana tragicznymi 
wydarzeniami sprzed 30 lat?

Tak, nie raz widziałem płaczą-
cych młodych ludzi wzruszonych 
po obejrzeniu filmu. Zadają nam 
pytania, często bardzo trudne py-

tania, ale i takie, które świadczą 
o kompletnej niewiedzy na temat 
tamtych czasów. Niestety, pro-
gram szkolny jest tak skonstruo-
wany, że nie ma w nim wiele miej-
sca na najnowszą historię naszego 
kraju. Często młodzież potrafi wy-
mienić imiona jednego i drugiego 
króla – i bardzo dobrze – a nie 
wiedzą nic albo niewiele na temat 
wydarzeń, jakie rozgrywały się w 
Polsce po II wojnie światowej. 

Rozmawiał: Jacek Srokowski

Uroczystość wręczenia tytułu 
odbyła się we wtorek w Warszawie. 
Katowicki komitet jest jednym z czte-
rech tegorocznych laureatów wyróż-
nienia. Otrzymał je także Związek 
Sybiraków, Adam Macedoński oraz 
Adam Borowski.

Kustosz Pamięci Narodowej to 
nagroda, którą IPN przyznaje od 
2002 r. Wyróżnia nią osoby, które 
aktywnie działają na rzecz upamięt-
nienia historii narodu polskiego w 
latach 1939 – 1989.

– W tym roku wybór nie był 
łatwy, bo mieliśmy długą listę 
kandydatów – podkreśla Zbigniew 

Romaszewski, jeden z członków 
kapituły i laureat (razem z żoną) tej 
nagrody z 2006 roku. Zaznacza, że 
tegorocznych laureatów wybrano 
niemal jednogłośnie. – To osoby, 
które budują tożsamość narodową 
– dodaje.

Krzysztof Pluszczyk ze Społecz-
nego Komitetu Pamięci Górników 
KWK „Wujek” w Katowicach pole-
głych 16 grudnia 1981 roku przyzna-
je, że nagroda cieszy, bo może więcej 
osób zainteresuje się działalnością 
komitetu. Prowadzi on muzeum „Izba 
pamięci kopalni Wujek”, organizuje 
historyczne imprezy.

Rozwiązania krzyżówki prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, 
ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody rzeczowe. miłej zabawy.
Rozwiązanie hasła w majowej krzyżówce brzmi: „Niektórym to nawet z pustego kapie”. Nagrody wylosowali: Bogdan Siem-
kowicz z Pszowa, Jadwiga Jaromin z Tychów, Miłkowski Roch z Gliwic. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą. 
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Srebrna sztafeta z solidarnościowym akcentem
SREbRNy Puchar Drużynowych Mistrzostw Polski Górników i Hutników wywalczyła sztafeta biegowa z udziałem Rafała 
Gałuszki, telefonisty z KWK „bolesław Śmiały” w Łaziskach Górnych, członka zakładowej „Solidarności” i trzykrotnego 
mistrza Polski górników w biegu na 10 km.

Zawody na dystansie 6x1700 
metrów odbyły się 4 czerwca w 
ramach Biegu Sztafetowego Szla-
kiem Polskiej Miedzi organizo-
wanego od lat przez Towarzystwo 

Krzewienia Kultury Fizycznej 
„Start” Polkowice. W tegorocz-
nej edycji imprezy udział wzięło 
78 zawodników reprezentujących 
13 drużyn. Nie zabrakło wśród 

nich Sokoła Knurów z udziałem 
jednego przedstawiciela branży 
hutniczej i pięciu górników. Trasa 
wiodła, tradycyjnie już, ulicami 
Polkowic.

Śląską sztafetę otworzył hut-
nik Piotr Bieliński, który wypro-
wadził drużynę na prowadzenie 
wśród górników i hutników oraz 
na ósmą pozycję wśród wszystkich 
ekip. Po przebiegnięciu 1700 me-
trów w czasie 5 minut 29 sekund 
i wypracowaniu pięciosekundowej 
przewagi nad kolejnym rywalem 
Bieliński przekazał pałeczkę Ar-
turowi Obońskiemu z KWK „Knu-
rów-Szczygłowice”. Dalej biegli 
kolejno: ratownik z kopalni „Ha-
lemba” i wicemistrz Polski górni-
ków w biegu na 10 km Mirosław 
Połeć, Zbigniew Fijałkowski z tej 
samej kopalni, Grzegorz Szymura 
z KWK „Knurów-Szczygłowice”, 
na ostatniej zaś zmianie Rafał 
Gałuszka. Ten ostatni wpadł na 
metę z czasem 5 minut 37 sekund, 
zapewniając Sokołowi Knurów 2. 
miejsce wśród górników i hutni-
ków. Zwyciężyła drużyna Zakła-
du Górniczego „Lubin”, która od 
drugiej zmiany systematycznie 
powiększała swoją przewagę nad 
reprezentacją Górnego Śląska.

W klasyfikacji generalnej 
triumfowała sztafeta z Lęborka, 
wyprzedzając biegaczy z Bydgosz-
czy i Kowla.

Imprezie towarzyszyły zawo-
dy dodatkowe. Na krótszej trasie 
(4x500 metrów) walczyli przed-
stawiciele służb mundurowych. 

Zwyciężyli żołnierze z 11 Lubu-
skiej Dywizji Pancernej. Swoje 
biegi mieli także samorządowcy, 
prezesi i dyrektorzy - tutaj bez-
konkurencyjna okazała się ekipa 
TKKF „Start” Polkowice.
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„Jankowice” bez... przeszkód
Zastęp ratowniczy KWK „Jankowice” okazał się bezkonkurencyjny w zawodach ratowni-
ków o Puchar Prezesa Kompanii Węglowej.
W ZaWODach, które odbyły się 10 
czerwca na terenie kompleksu spor-
towego „Górnik” w Rybniku-Boguszo-
wicach wzięło udział18 ekip ratowni-
czych z kopalń Kompanii Węglowej.

Na torze przeszkód ratownicy mieli 
do pokonania osiem stanowisk: przej-
ście przez przepust tamowy, użycie 
przygotowanego sprzętu pneumatycz-
nego do podniesienia elementu stalo-
wego, pokonanie niskiego przejścia 
(długość 20,00 m, szerokość 0,95 
m, wysokość 0,65 m), wymiana but-

li tlenowej u ratownika wskazanego 
przez sędziego na linii startu, skręca-
nie przygotowanych wcześniej dwóch 
odcinków rur o średnicy 150 mm, przy 
czym poprawne wykonanie zadania 
było kontrolowane przez wykonanie 
próby ciśnieniowej, transport poszko-
dowanego (manekin) na noszach z 
użyciem aparatu oddechowego przy-
stosowanego do ewakuacji poszkodo-
wanego, przecięcie siatki zgrzewanej 
przy użyciu nożyc ręcznych na szero-
kość umożliwiającą bezpieczne przej-

ście zastępu z noszami przez prze-
szkodę, przejście z poszkodowanym 
przez przepust tamowy.

Mocnym uderzeniem zawody 
rozpoczął zastęp gospodarzy – KWK 
„Jankowice”, który osiągnął rewela-
cyjny czas bez punktów karnych. Już 
nikt w tym dniu nie był w stanie powtó-
rzyć ich wyniku. Drugie miejsce zajęli 
ratownicy z KWK „Bobrek-Centrum” 
Ruch Bobrek, natomiast trzecie – ze-
spół KWK „Makoszowy” Ruch Mako-
szowy.

Nagrody wręczali prezes zarządu 
Kompanii Węglowej Joanna Strze-
lec-łobodzińska i wiceprezes Marek 
Uszko.

- Jestem pod wrażeniem umiejęt-
ności i sprawności ratowników biorą-

cych udział w zawodach – powiedzia-
ła pani prezes. – Oby te umiejętności 
były przez was wykorzystywane tylko 
przy okazji zawodów. 
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„Srebrna” drużyna Sokoła Knurów. Stoją od lewej: Mirosław Połeć, Zbigniew Fi-
jałkowski, Rafał Gałuszka, Zbigniew Lewczuk (trener) i Grzegorz Szymura. Klę-
czą od lewej: Artur Oboński i Piotr Bieliński. (fot. Archiwum SG)


