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Ni e ch  Ś w i ę ta  B a rba ra
n i e u sta n n i e  o ta c z a  Wa s  i  Wa s z e  R od z i ny

o ch ro n ny m i  ra m i o n a m i ,
z a pe w ni a ją c  p o c z u c i e  be z pi e c z e ń st wa ,

k o m fo r t u  ż y c i o w e go  i  p e w n o ś c i  d n i a  j u t r z e j s z e g o .
S z c z ę ś ć  B o ż e!

Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego
NSZZ

Zmiany w górniczych 
emeryturach przesądzone?

Trzy tysiące górników z całego kraju uczestniczyło w dorocznej 
pielgrzymce branżowej na Jasną Górę.

po opiekę, wsparcie i nadzieję

europejskie dni Węgla w Brukseli
Apel o równe traktowanie...
przekonać unijnych decydentów  s. 7

Klub skata sportowego „Amicus”

Czypionka: gra i zabawa
Barbórka świętowana przy kartach  s. 12

GAZETA SEKCJI KRAJOWEJ GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”      www.solidarnoscgornicza.org.pl

ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ                            NAJWAŻNIEJSZY JEST CZŁOWIEK

Premier Donald Tusk zapowiedział w swoim exposé, iż uprawnienie do wcześniejszej emery-
tury przysługiwać będzie tylko pracującym „bezpośrednio przy wydobyciu”, tyle, że jak przyzna-
je sam minister pracy nikt po stronie rządzących nie wie dziś komu uprawnienie to mogłoby 
przysługiwać.
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szacunek 
dla górnika, 
czyli body leasing
BarBórka to dla większości z nas 
czas świętowania, czas radości, ale 
także ten moment w roku kiedy z dumą 
możemy o sobie powiedzieć: jestem 
górnikiem. Możemy być spokojni, że 
w tym dniu nikt nam nie wypomni rze-
komo wysokich wynagrodzeń, upraw-
nień emerytalnych i wielu innych 
świadczeń, na które na co dzień nie 
zasługujemy. W Barbórkę usłyszymy 
pewnie, że to wszystko nam się należy, 
bo wykonujemy ciężki i niebezpieczny 
zawód. Usłyszmy też, że węgiel, który 
wydobywamy jest dobrem narodo-
wym kraju i chwała nam za to. 

Szkoda, że Barbórka to jedyny 
dzień w roku, kiedy możemy usłyszeć 
coś dobrego o sobie od innych. Pew-
nie, kiedy dzień ten minie dowiemy się, 
że jesteśmy zaledwie „body leasing”, 
czyli ciała do wynajęcia (fachowo to 
się nazywa usługa wynajmu zasobów 
ludzkich), jak stwierdził niedawno je-
den z menadżerów prywatnej kopalni. 
Makabryczne, ale prawdziwe - tyle 
dziś górnik jest warty dla cwaniacz-
ków, którzy obławiają się na naszej 
ciężkiej pracy. 

Jeśli damy się traktować jako owe 
„body leasing” damy przyzwolenie 
do eksploatacji  górnika na poziomie 
równym z maszyną. Odhumanizowa-
ny stosunek menedżera do pracowni-
ków coraz częściej przekłada się na 
kwestie związane z bezpieczeństwem 
pracy, bo coraz częściej presja wy-
niku ekonomicznego jest przyczyną 
wypadków śmiertelnych w górnictwie. 
Szczególnie dobrze widoczne jest to 
w prywatnych firmach usługowych. 
W tym roku prawie co drugi wypadek 
śmiertelny był udziałem pracownika 
firmy zewnętrznej. 

Dość częsta diagnoza wypadków 
śmiertelnych stawia tezę, iż górnicy 
giną w pracy, gdyż sami lekceważą za-
sady BHP.  Górnicy ulegają wypadkom 
nie dlatego, że nie zależy im na włas-
nym bezpieczeństwie - w ferworze za-
dań produkcyjnych, pośpiechu, presji 
kolegów i przełożonych zapominają o 
instrukcjach, przepisach, a czasami o 
elementarnej ostrożności.

Śmiem twierdzić, że wielu z te-
gorocznych wypadków śmiertelnych 
(przypomnę, że w tym roku zginęło 
już 26 naszych kolegów) można by 
zapobiec gdyby panowały inne relacje 
przełożony-podwładny, ale nie jest to 
proste przełożenie, gdyż presja wyniku 
idzie z samej góry. Pomysły na moty-
wacyjne systemy wynagrodzeń będą 
nieuchronnie prowadzić do tego, że 
górnicy, chcąc czy nie, będą podejmo-
wać ryzykowne zachowania. 

Elementem tej presji jest też ponie-
kąd próba pozbawienia górników pra-
wa do wcześniejszej emerytury. Dla 
mnie to kompletny przejaw braku sza-
cunku dla pracy górniczej, traktowanie 
jej jak każdej jednej profesji. Uważam, 
że są pewne granice ludzkich możliwo-
ści. Kiedy niedawno usłyszałem, że na 
jednej z kopalni zginął 57-letni górnik, 
notabene pracownik prywatnej firmy 
usługowej, nie mogłem pozbyć się 
przekonania, że ktoś najwyraźniej te 
granice grubo przestawił. 

20 lat 
dla dobra 
dzieci
W ciągu 20 lat działalności wysłali-
śmy na kolonie 75 tys. dzieci. „Soli-
darność” to nie tylko protesty i obrona 
praw pracowniczych, jak często je-
steśmy postrzegani - powiedział Piotr 
Duda podczas uroczystego spotkania 
z okazji 20. rocznicy powstania Fun-
dacji im. Grzegorza Kolosy. 

Urodzinowa gala Fundacji odbyła 
się 26 października w siedzibie ślą-
sko-dąbrowskiej Solidarności. - W 
ciągu tych 20 lat Fundacja przeszła 
ogromną ewolucje. Rodzice wysyłają 
z nami dzieci na kolonie, bo wiedzą, 
że ich wypoczynek będzie bardzo 
dobry i bezpieczny. W tej chwili je-
dynym reliktem przeszłości są długie 
kolejki przed drzwiami Fundacji, gdy 
ogłaszamy nabór na kolonie - mówił 
do urodzinowych gości Piotr Duda, 
przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność i prezes Fundacji 
na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. 
Grzegorza Kolosy.

Jak przekonywał, kolonie doto-
wane przez Fundację to często jedy-
na szansa na prawdziwe wakacje dla 
dzieci z gorzej sytuowanych rodzin. - 
Na kolonie z nami jeżdżą dzieci z rodzin 
średnio i dobrze sytuowanych oraz z 
rodzin najuboższych. Bardzo ważne 
jest dla nas, by dzieci wyjeżdżające z 
nami na wypoczynek wracały szczęś-
liwe - podkreślał Piotr Duda.

Podczas gali instytucje oraz osoby 
prywatne od lat wspierające Fundacje 
zostały uhonorowane pamiątkowymi 
statuetkami. Wyróżniono m.in. Za-
rząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność. - Te wszystkie 
wspaniałe rzeczy, które robi Funda-
cja są pewnie obserwowane przez 
jej twórcę Grzegorza Kolosę. Jestem 
przekonany, że Grzegorz jest z nas 
dumny – powiedział przewodniczący 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Do-
minik Kolorz, odbierając statuetkę. 
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Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

MAMY

składają 
BEACIE SZYMONIAK

przyjaciele z Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego 
NSZZ „Solidarność”

pawlak odszedł z rządu. 
Co dalej z górnictwem?

Waldemar Pawlak, pomimo 
pewnych słabości był politykiem 
dostrzegającym wagę bezpieczeń-
stwa energetycznego kraju, dlatego 
nie był skory do proponowanych 
przez PO działań prywatyzacyj-
nych na łapu-capu.

Po odejściu z rządu Pawlaka, 
nie do końca jest jasne kto decyduje 
w resorcie gospodarki o sprawach 
związanych z górnictwem. Pełnią-
cy obowiązki ministra Mieczysław 
Kasprzak z PSL czy wiceminister 
Tomasz Tomczykiewicz z PO, zwo-
lennik prywatyzacji sektora górni-
czego.

Na jednej z ostatnich konfe-
rencji branżowych wiceminister 
Tomczykiewicz dał wyraźnie do 
zrozumienia, że chciałby by Skarb 

Państwa miał większe możliwości 
ws. udziałów w spółkach węglo-
wych.

„Dzisiaj realizujemy rozpisaną 
do 2015 r. politykę państwa wobec 
górnictwa. Tam jest zapis, że rząd 
zachowa kontrolę ponad 50 proc. 
udziałów w każdej spółce węglowej. 
Dzisiaj wiemy, że aby sprawować 
władztwo korporacyjne, wystarczy 
nam 34 proc. Ministerstwo skarbu 
chciałoby uzyskać zgodę, przede 
wszystkich od związków zawodo-
wych, aby do takiej ilości można 
było zejść” - powiedział.

Zresztą odpowiedzialny w rzą-
dzie za sprawy prywatyzacyjne mi-
nister skarbu Mikołaj Budzanowski 
planuje w najbliższym czasie dość 
radykalne zmiany w zakresie pry-

watyzacji. Od 2014 r. sprzedaż akcji 
należących do Skarbu Państwa, z 
zastrzeżeniem zachowania kontroli 
korporacyjnej w firmach o charak-
terze strategicznym ma się odbywać 
za pośrednictwem Banku Gospo-
darstwa Krajowego, realizującego 
program „Inwestycje Polskie”. Bu-
dzanowski zapowiada, że program 
„Inwestycje Polskie” doprowadzi do 
zmiany sposobu realizacji procesów 
prywatyzacyjnych.

Pytanie, jak się to ma do za-
powiadanych planów prywaty-
zacyjnych sektora węglowego. 
Wiadomo bowiem, że rząd planu-
je prywatyzację dalszych spółek 
węglowych – Węglokoksu, któ-
ra to spółka ma iść na pierwszy 
ogień, być może jeszcze w 2013 r. 
zadebiutuje na warszawskim par-
kiecie; Kompanii Węglowej, któ-
rej debiut giełdowy został zapla-
nowany na 2014 r.; Katowickiego 
Holdingu Węglowego, który ma 
być w tym samym czasie przygo-
towany do prywatyzacji.

„Przyszłość pokaże, co będzie-
my robić w przyszłym roku, czy za 
dwa lata, jeśli chodzi o prywatyza-
cję sektora węglowego” - wypowiedź 
Budzanowskiego udzielona niedaw-
no w programie III Polskiego Radia 
budzić może wiele spekulacji. Czy 
aby nie jest tak, że rząd chce umyć 
ręce od spraw prywatyzacyjnych 
przekazując akcje Skarbu Państwa 
do Banku Gospodarstwa Krajowe-
go, po to tylko, by z wszelkimi rosz-
czeniami odsyłać zainteresowanych 
do instytucji gospodarczej, a nie 
politycznej, by móc powiedzieć: 
„ależ my nie mamy nic z tym wspól-
nego”.

Zwróciliśmy się do Ministerstwa 
Skarbu Państwa z pytaniem jak ma 
wyglądać ewentualny debiut giełdo-
wy Kompanii Węglowej planowany 
na 2014 r. Przedstawiciele resortu 
uchylili się jednak od przedstawie-
nia szczegółów dotyczących nowych 
koncepcji prywatyzacyjnych. 

rezygnacja Waldemara pawlaka ze stanowiska wicepremiera i ministra gospo-
darki wywołała w środowisku górniczym szereg spekulacji dotyczących przede 
wszystkim spraw kadrowych. Jednak zdecydowanie ważniejsze pytania doty-
czą kształtu organizacyjnego branży górniczej.

WuG: Apel o dyscyplinę 
górniczą

Zmorą środowiska górniczego jest 
obserwowany od lat znaczący wzrost 
wypadkowości pod ziemią w okresie 
okołobarbórkowym. Gdzie szukać przy-
czyny takiego stanu rzeczy? Według 
prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 
(WUG) Piotra Litwy, winna jest przed-
świąteczna gorączka, co nie sprzyja 
koncentracji uwagi i zachowaniu rozwa-
gi podczas pracy. Szef WUG wystosował 
apel do górników, kadry kierowniczej, 
pracodawców i związkowców o zacho-
wanie szczególnej ostrożności w tym 
niepewnym czasie.

20 listopada w Przedsiębiorstwie 
Górniczym „Silesia” życie stracił po-
mocnik operatora spągoładowarki. 
Dwa dni później, w kopalni „Jas-Mos”, 
doszło do kolejnego śmiertelnego wy-
padku, tym razem z udziałem 42-letnie-
go ślusarza.

„Nie mogę się pogodzić z faktem, że 
co dwa dni w górnictwie ginie człowiek” 
stwierdza prezes Litwa, nawiązując do 
obydwu tragedii. Jego zdaniem, ostatnie 
wypadki spowodowane były błędami 

ludzkimi, brakiem nadzoru i złą organi-
zacją robót. 

Prezes WUG wylicza też czynniki, 
które mogą wpływać na powstawanie 
zagrożeń podczas prowadzenia robót. 
- Barbórki, Karczmy Piwne, Obiady ju-
bilackie w połączeniu z przedświątecz-
ną gorączką porządkową w domach i 
zakupową w górniczych rodzinach są 
mieszanką niebezpieczną - pisze Piotr 
Litwa.

Na koniec wzywa górników, przed-
siębiorców, kadrę kierowniczą i liderów 
związkowych do poświęcenia większej 
uwagi pracownikom tzw. firm okołogór-
niczych. - W tym roku wśród 21 ofiar 
śmiertelnych wypadków w górnictwie 
węgla kamiennego jest aż ośmiu pra-
cowników przedsiębiorstw wykonują-
cych roboty w ruchu zakładu górniczego. 
Apeluje o wzmożenie czujności, nadzoru 
i samokontroli na każdym stanowisku 
pracy w górnictwie w najbliższych tygo-
dniach - czytamy w zakończeniu doku-
mentu. 
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po opiekę, wsparcie i nadzieję
CZĘSTOCHOWA Górnicza pielgrzymka

Górnicy przyjeżdżają co roku do Maryi Częstochowskiej przed tradycyjną Barbórką, czyli świętem 
górniczym. 25 listopada do sanktuarium na Jasnej Górze w ramach górnicza pielgrzymka przy-
było ponad 3 tys. osób. obecni są górnicy nie tylko węgla kamiennego, ale także brunatnego, rud 
cynku i ołowiu, siarki oraz ropy naftowej. przybyły rodziny górnicze, emeryci i renciści. 
„modlimy się przede wszystkim o bez-
pieczną pracę, o utrzymanie miejsc pracy, o 
rozwój polskiego górnictwa. Ale bezpieczna 
praca jest najważniejsza – powiedział Ka-
zimierz Grajcarek, przewodniczący Sekre-
tariatu Górnictwa i Energetyki NSSZ Soli-
darność. – Chcemy pomodlić za tych, którzy 
odeszli, i za tych, którzy pracują, i za to, żeby 
nasze górnictwo było dobrze zarządzane. 

Spotkanie rozpoczęło się nieopodal Jasnej 
Góry, przy kościele pw. św. Barbary, patronki 
górników. Tam zebraną brać górniczą powitał 
o. Ryszard Bortkiewicz, proboszcz paulińskiej 
parafii pw. św. Barbary. Następnie pielgrzymi 
wyruszyli do jasnogórskiego sanktuarium. 
Przy pomniku Prymasa Tysiąclecia delegacje 
górników złożyły kwiaty. Kolejnym punktem 
pielgrzymki była Droga Krzyżowa na Wałach 

jasnogórskich.  W południe w Kaplicy Mat-
ki Bożej rozpoczęła się Msza św., centralny 
punkt niedzielnego spotkania. Wystawiono 
kilkadziesiąt pocztów sztandarowych. Eucha-
rystii przewodniczył bp Jan Kopiec, biskup 
diecezji gliwickiej, a koncelebrowali m.in.: ks. 
prał. Bernard Czernecki, kapelan SGiE, o. Jan 
Zinówko, paulin i były górnik, oraz księża ka-
pelani górników: ks. prał. Andrzej Paździut-
ko; ks. prał. Jan Żak i ks. Grzegorz Dymek. 

Słowa powitania skierował do pielgrzy-
mów o. Jan Zinówko. Paulin powitał gór-
ników tradycyjnym: ‘Szczęść Boże’, na co 
zgromadzeni w Kaplicy trzykrotnie odpo-
wiedzieli ‘Szczęść Boże’. „Górnik to człowiek 
o twardych dłoniach, ale o szlachetnym sercu 
– mówił o. Jan Zinówko – W naszym trud-
nym dziś jesteśmy u Ciebie, nasza Matko i 
Królowo, bo gdzież ma pójść człowiek, jak 
nie do Matki po opiekę, wsparcie i nadzieję. 
Zwracamy się też do naszej patronki – św. 
Barbaro, chroń nas, broń nas”. 

„Przyszliśmy tu, żeby powtórzyć naszej 
Matce i Królowej: jestem przy Tobie pamię-
tam, jestem przy Tobie czuwam. Właśnie to 
słowo czuwam jest dla górnika tak bardzo 
drogie, wyjęte spod serca, dla górnika pracu-
jącego pod ziemią. Górnik potrzebuje mocy z 
nieba, by godnie żyć, musi czuwać, zjeżdża do 
kopalni, tak jak tu przyszedł do tej Kaplicy, bo 

każdy jego dzień, każdy jego zjazd może być 
dniem ostatnim”- mówił na zakończenie ks. 
prał. Bernard Czernecki, kapelan SGiE. 

Po Mszy św. nastąpiło zawierzenie braci 
górniczej oraz górniczych rodzin Matce Bożej 
Częstochowskiej.  Pielgrzymom towarzyszy 
Górnicza Orkiestra Dęta „Bytom” pod dy-
rekcją Marcina Walisko. Organizatorem piel-
grzymki był Sekretariat Górnictwa i Energe-
tyki NSZZ „Solidarność”. 
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temat numeru

pomyślnie dla pracowników
JSW Spory zbiorowe zakończone

8 lisTopAdA w Jastrzębskiej spółce Węglowej podpisano protokoły kończące spory zbiorowe trwające w 
spółce od wielu miesięcy. 
ZwiąZkowcy z Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej i przedstawicie-
le zarządu spółki zakończyli dwa 
spory zbiorowe, podpisując poro-
zumienia: pierwsze przywraca za-
trudnionym na podstawie nowych 
wzorów umów o pracę uprawnienia 
posiadane przez zatrudnionych 
wcześniej, drugie zakłada wzrost 
stawek osobistego zaszeregowania 
o 3,4 procent od listopada i o po-
ziom inflacji przez kolejne 3 lata.

Oprócz podwyżki stawek od 
listopada, porozumienie płacowe 
gwarantuje pracownikom jednora-
zową nadpłatę wyrównującą brak 
podwyżek za pierwszych dziesięć 
miesięcy 2012 roku. - Kwota „jed-
norazówki” będzie zróżnicowana i 
wyniesie w przybliżeniu: 2100 zł dla 
zatrudnionego na dole, 1600 zł dla 
pracownika zakładu przeróbczego, 
1240 zł dla pracownika powierzch-
ni, 1100 zł dla pracownika admini-
stracji - informuje wiceprzewodni-
czący NSZZ „Solidarność” JSW SA 
Roman Brudziński.

Mechanizm mówiący o au-
tomatyce wzrostu wynagrodzeń 
w latach 2013-2015 zakłada, że 
stawki osobistego zaszeregowania 
pracowników będą wzrastały o 
poziom inflacji zapisany w usta-
wie budżetowej na dany rok. - To 
oznacza, że już za dwa miesiące, 
w styczniu 2013 roku, wzrosną o 
kolejne 2,7 procent, bo najprawdo-
podobniej taka właśnie wysokość 
inflacji zostanie zapisana w przy-
szłorocznym budżecie - wskazuje 
Brudziński.

Niezależnie od podwyżek „z 
urzędu” w styczniu każdego roku, 
strony spotykać się będą w trzecim 

kwartale, aby przeanalizować real-
ny poziom inflacji na podstawie da-
nych i szacunków Głównego Urzędu 
Statystycznego. Jeżeli okaże się, że 
inflacja rzeczywista i prognozowa-
na na koniec roku wyniesie więcej 
niż zakładana w budżecie, zaś JSW 
zanotuje zysk, pracownicy otrzy-
mają premię jednorazową wyrów-
nującą tę różnicę.

Pomyślnie dla pracowników 
zakończył się także drugi spór, do-
tyczący wprowadzonych w lutym 
br. wzorów umów o pracę. Przypo-
mnijmy, że umowy te pozbawiały 
pracowników zatrudnionych na 
ich podstawie wielu uprawnień 
posiadanych przez zatrudnionych 
wcześniej, nawet jeśli wykonywali 
tę samą pracę na tych samych sta-
nowiskach. W podpisanym poro-
zumieniu Zarząd JSW zobowiązał 
się do modyfikacji składników tych 
umów. - Udało nam się doprowa-
dzić do tego, że pracownik zatrud-
niony w oparciu o „nową” umowę 
będzie zarabiał tyle, ile jego koledzy 
zatrudnieni na podstawie „starej” 
umowy - mówi Roman Brudziński. 
- Porozumienie przywraca pracow-
nikom zatrudnionym od połowy 
lutego br. uprawnienia wynikają-
ce z Karty Górnika, prawo do tzw. 
dodatku szkodliwego oraz prawo 
do obydwu nagród - barbórkowej 
i tzw. czternastej pensji - wylicza 
wicelider „S” w JSW. Jedynym wa-
runkiem otrzymania nagród bę-
dzie praca przez ponad sześć mie-
sięcy (do tej pory były to trzy lata). 
Zasady wyliczania wysokości na-
gród zostały zrównane z zasadami 
stosowanymi wobec zatrudnionych 
wcześniej.

Zapisano również, że pracow-
nicy zatrudnieni na podstawie no-
wych wzorów umów o pracę otrzy-
mają do podpisania umowy na czas 
nieokreślony już po 6 (a nie 18) mie-
siącach. Dniami wolnymi od pracy 
dla „nowych” pracowników pozo-
staną soboty, niedziele i święta.

Napięta sytuacja w Jastrzęb-
skiej Spółce Węglowej SA utrzy-
mywała się od wielu miesięcy. Pod 
koniec lutego Zarząd JSW z preze-
sem Jarosławem Zagórowskim na 
czele odrzucił związkowe żądania 

podwyższenia stawek płacy za-
sadniczej i wycofania się z wpro-
wadzenia nowych, niekorzystnych 
dla zatrudnianych pracowników, 
umów o pracę. Zarząd uznał, że 
mógł podjąć taką decyzję, związ-
kowcy - że to złamanie przepisów 
prawa pracy. Opinię związkowców 
podzieliła Państwowa Inspekcja 
Pracy.

Konsekwencją nieudanych roz-
mów i mediacji było zorganizowa-
ne przez Wspólną Reprezentację 
Związków Zawodowych JSW SA 

referendum strajkowe, w którym 
ponad 96 procent pracowników 
opowiedziało się za przeprowadze-
niem akcji strajkowej. Dwugodzin-
ny strajk ostrzegawczy na każdej 
ze zmian przeprowadzono 6 lipca. 
Strajk dobowy odbył się 19 paź-
dziernika.

W związku z podpisaniem po-
rozumień, planowany na drugą po-
łowę listopada strajk 48-godzinny 
został odwołany. 

Marek Jurkowski

Zawarte porozumienia zakończyły wielomiesięczną batalię o płace i sprawiedliwe umowy o pracę.
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na dobrej drodze
„kaZimierZ-JuliusZ” to 
ostatnia czynna kopalnia węgla ka-
miennego w Zagłębiu Dąbrowskim. 
Jeżeli nie uzyska dostępu i nie 
przegotuje do eksploatacji nowych 
złóż, to najdalej w 2019 roku będzie 
musiała zakończyć wydobycie.

Koncesja na rozpoznanie zło-
ża została udzielona na dwa lata. 
Część złoża jest już rozpoznana, 
aby jednak stworzyć plan zagospo-
darowania złoża, trzeba zgodnie z 
wymaganymi standardami zbadać 
pozostałą część. W tym celu wy-
konany zostanie odwiert do głębo-
kości ok. 700 metrów w okolicach 
kamieniołomu Sodowa Góra. Koszt 
prac związanych z rozpoznaniem 
kopalnia szacuje na ok. 1 mln zł. Na 
jego wykonanie dyrekcja zakładu 
już ogłosiła przetarg.

Grzegorz Sułkowski przewod-

niczący zakładowej „Solidarności” 
przyznaje, że wraz z pozytywną de-
cyzją ministra środowiska w spra-
wie koncesji na rozpoznanie pola 
po jaworznickiej kopalni, odżyły 
nadzieje na  przedłużenie o 20-30 
lat wydobycia w Kazimierzu-Ju-
liuszu, w którym kończą się złoża 
węgla. - Ale to przede wszystkim 
szansa na uratowanie setek miejsc 
pracy oraz stworzenie blisko 2 tys. 
nowych w Sosnowcu i Jaworznie. 
W polu po byłej kopalni Jan Kanty 
znajduje się blisko 25 mln ton wę-
gla.  Jeśli wykonany tam odwiert 
rozpoznawczy pokaże węgiel, to 
natychmiast rozpoczynamy stara-
nia o koncesję na jego wydobycie 
- mówi Grzegorz Sułkowski.

Związkowcy wraz z dyrekcją ko-
palni opracowali już nawet optymi-
styczny plan łagodnego przechodze-

nia z wydobycia pod Sosnowcem do 
pola po Janie Kantym. - Przewiduje-
my, że cała inwestycja potrwa 5-6 lat, 
a więc już w 2014 roku musielibyśmy 
zacząć kierować wydobycie w stronę 
Jaworzna, bo nasza kopalnia koń-
czy żywot w 2019 roku. Zależy nam, 
by koniec wydobycia w Sosnowcu 
oznaczał automatycznie rozpoczęcie 
fedrowania w polu Jana Kantego - 
mówi Grzegorz Sułkowski.

Są dwa warunki, by opera-
cja zakończyła się powodzeniem. 
Pierwszy to zgoda władz Jaworzna 
na eksploatację węgla na terenie 
miasta. 

Do pomysłu sięgnięcia po wę-
giel znajdujący się pod naszym 
miastem na razie sceptycznie pod-
chodzą władze Jaworzna. Nie chcą 
wyrazić zgody na wydobycie, które 
będzie powodowało szkody gór-

nicze i dodatkowo nie przyniesie 
należytych wpływów do kasy miej-
skiej z opłat za prowadzenie tego 
typu działalności. 

Co więcej, o złoża dawnej kopal-
ni Jan Kanty walczą jeszcze co naj-
mniej dwa inne podmioty: Spółka 
Węglowa Jaworzno Sp. z o.o. oraz 
KWK Sp. z o.o., która chce wybudo-
wać zakład górniczy „Mariola”. 

Negocjacje z władzami Jaworz-
na na temat przygotowania pokła-
dów pod miastem bez ingerencji w 
środowisko kopalnia „Kazimierz-
Juliusz” zamierza rozpocząć po uzy-
skaniu koncesji na wydobycie. - Ale 
już deklarujemy chęć podpisania z 
władzami miasta porozumienia w 
tej sprawie stanowiącego gwaran-
cję, że nasza koncepcja fedrowania 
pod Jaworznem będzie przyjazna i 
bezpieczna dla środowiska - mówi 

Krzysztof Kiljan, przedstawiciel 
załogi kopalni w radzie nadzor-
czej „Kazimierza-Juliusza”.

Drugi warunek powodzenia 
sięgnięcia po węgiel spod Jaworz-
na: muszą się znaleźć pieniądze 
na sfinansowanie inwestycji. O ile 
bowiem kopalnia jest w stanie sa-
modzielnie sfinansować odwierty, 
o tyle koszt udostępnienia złoża 
wykracza poza możliwości finan-
sowe sosnowieckiego zakładu.

Związkowcy szacują, że przy-
gotowanie pokładów wydobyw-
czych kosztowałaby ok. 400 mln 
zł, przedstawiciele zarządu kopal-
ni mówią o ok. 600 mln zł. 

- Nie ukrywamy, że liczymy na 
pomoc finansową naszego właści-
ciela, Katowickiego Holdingu Wę-
glowego, bo spółka m.in. częścią 
majątku naszej kopalni poręczyła 
pozyskane od banków obligacje - 
podkreśla Krzysztof Kiljan.

Nieoficjalnie przedstawiciele 
kopalni przyznają, że jeżeli hol-
ding nie będzie w stanie sprostać 
inwestycjom związanych z no-
wym złożem, możliwe byłoby po-
zyskanie w tym celu prywatnego 
partnera. Ponoć kopalnia już pro-
wadzi rozmowy z potencjalnymi 
inwestorami.

Jacek Srokowski

W sTyCzniu przyszłego roku sosnowiecka kopalnia „Kazimierz-Juliusz” rozpocznie prace 
służące rozpoznaniu części złóż węgla po dawnej kopalni Jan Kanty w Jaworznie. Koncesję 
umożliwiającą rozpoznanie złoża przydzielił kopalni minister środowiska. daje to nadzieje, 
ale nie gwarancje, że sosnowiecka kopalnia sięgnie po upragniony węgiel. 
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stopa pokieruje spółką

PRZYPOMNiJMY, że Mirosław Taras został odwołany 27 
września, gdyż – według oficjalnych informacji – prezes nie 
widział potrzeby wprowadzania w życie zaleceń rady wynika-
jących z audytu w spółce. Wyborem kandydatów zajmowała 
się firma headhunterska, która rekomendowała radzie nadzor-

Rada nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanki zadecydowała powierzyć funkcję pre-
zesa Zbigniewowi Stopie. Zaskoczenia nie ma, gdyż wiceprezes ds. techniczny ucho-
dził za naturalnego kandydata na szefa Bogdanki, po tym jak kilka tygodni wcześniej 
odwołany został z tego stanowiska Mirosław Taras.

duda: zatrzymamy pakiet
Piotr Duda podczas Krajowego Zjazdu Delega-
tów w Kielcach zapowiedział, że „Solidarność” 
zbierze potrzebne podpisy pod Europejską ini-
cjatywą Obywatelską w sprawie zawieszenia 
unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego. 

DuDA przypomniał, że to „S” dostrzegła problem, któ-
ry z czasem przeobraził się w poważne zagrożenie dla 
polskiej gospodarki. Chodzi o przyjęty przez Komisję 
Europejską przy akceptacji rządów państw unijnych Pa-
kiet Klimatyczny, obciążający dodatkowymi opłatami za 
emisję tzw. gazów cieplarnianych energetykę węglową i 
cały przemysł energochłonny. - Rozpoczęliśmy zbieranie 
miliona podpisów w siedmiu krajach Unii Europejskiej, 
aby zatrzymać tą szkodliwą dla wielu pracowników, nie 
tylko w naszym kraju, dyrektywę. Koledzy z Sekcji Kra-
jowej Górnictwa Węgla Kamiennego, Dominik Kolorz i 
Kazimierz Grajcarek, mówili o tym od roku 2007, że wej-

cze kilka nazwisk, ale ta jednogłośnie opowiedziała się za 
kandydaturą Stopy.

Zbigniew Stopa jest związany ze spółką od 28 lat. Od 
2006 r. jest członkiem zarządu Bogdanki. Po odwołaniu ze 
stanowiska prezesa Mirosława Tarasa przez dwa ostatnie 
miesiące kierował pracami spółki. Uchodzi za menadżera 
z wizją, jest propagatorem nowoczesnych rozwiązań tech-
nicznych.  

- Naszym celem jest i będzie stała poprawa efektyw-
ności wydobycia osiągana dzięki organizacji pracy, inno-
wacyjnym technologiom i najnowocześniejszym urządze-
niom – mówi Stopa. - Najważniejsze zadania na teraz, to 
dokończenie realizacji strategii do roku 2014 zakładającej 
podwojenie wydobycia w roku 2014 do ok. 11,5 mln ton.

Z wyboru rady nadzorczej zadowoleni są związkowcy 
w „Bogdance”, gdyż w ich opinii Stopa, w przeciwieństwie 
do swojego poprzednika uchodzi za osobę bardziej otwartą 
na dialog. 

jac

ście tych przepisów z dniem 1 stycznia 2013 roku może 
doprowadzić do tragedii, do utraty w ciągu kolejnych 
siedmiu lat prawie 500 tysięcy miejsc pracy w naszym 
kraju - powiedział przewodniczący, zapewniając przy 
tym, że w zbiórkę podpisów pod Europejską Inicjaty-
wą Obywatelską „Zawieszenie Pakietu Klimatyczno-
Energetycznego Unii Europejskiej” zaangażuje się cały 
Związek. - My, w dobie kryzysu w Europie, nie możemy 
sobie pozwolić na to, aby być mniej konkurencyjni - wy-
jaśniał.
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Apel o równe traktowanie surowców
BRUKSELA Europejskie Dni Węgla

Trzecią edycję odbywających się w Brukseli europejskich dni Węgla zdominowały dyskusje wokół polityki państw pozaeuropejskich 
wobec surowca. obradujący krytykowali mający wejść w życie za niecałe dwa miesiące unijny pakiet Klimatyczny, zwracając uwagę 
na stymulowany przez rynek, a więc przynoszący zyski, i wspierany przez rządy szybki rozwój sektora węglowego poza europą.

Z roku na rok w organizowanych 
z inicjatywy śląskiego europarla-
mentarzystę Bogdana Marcinkiewi-
cza Dniach Węgla uczestniczy coraz 
więcej osób, co - zdaniem Bogdana 
Janickiego z reprezentującej środ-
kowoeuropejski sektor energetycz-
ny organizacji Central Europe Ener-
gy Partners - przekłada się na coraz 
lepsze postrzeganie węgla jako su-
rowca rodzimego i najtańszego.

Uczestnicy trzydniowej konfe-
rencji - politycy, przedsiębiorcy i 
związkowcy - przedstawili stano-
wiska, z których wynika, że dal-
sze forsowanie unijnego Pakietu 
Klimatycznego w obecnej formie 
doprowadzi do zubożenia całych 
regionów Europy. Reprezentujący 
górniczą „Solidarność” Kazimierz 
Grajcarek przywołał przykład Dol-
nego Śląska, gdzie kilkanaście lat 
temu zlikwidowano kopalnie. Dzi-
siaj okolice Wałbrzycha znajdują 
się w stanie zapaści.

Organizatorami cyklu ponad-
partyjnych spotkań i paneli dysku-
syjnych są dwaj eurodeputowani: 
śląski poseł Bogdan Marcinkiewicz 
i niemiecki europarlamentarzysta 
Christian Ehler. Główne przesłanie 
tegorocznej, trzeciej już edycji Dni 
(13-15 listopada) zostało zawarte w 
apelu o równe traktowanie wszyst-
kich źródeł energii w Unii Europej-
skiej (UE) i na całym świecie.

pakiet Klimatyczny 
- w czyim interesie?

Z całego świata płyną sygnały, 
że nikt nie zamierza rezygnować z 
najtańszego źródła energii jakim 
jest węgiel. Jednocześnie wszyscy 
deklarują chęć dalszego rozwoju 
technologii obniżających emisję. 
W UE jest inaczej: tutaj Komisja 
Europejska (KE) walczy z węglem i 
nakłada dodatkowe opłaty na bran-
że energochłonne - oficjalnie w 
imię redukcji emisji tzw. gazów cie-

plarnianych, nieoficjalnie... w inte-
resie państw posiadających rozwi-
nięte technologie jądrowe, które 
mogłyby być sprzedawane krajom 
bazującym dotychczas na węglu, 
oraz firm z sektora energetyki od-
nawialnej, m.in. producentów wia-
traków wytwarzających energię czy 
paneli solarnych.

Te mniej oficjalne przyczyny 
antywęglowej polityki KE zdają się 
potwierdzać absurdalne decyzje 
Komisji, o których mówił Kazimierz 
Grajcarek. - Kontrolowana przez 
francuski koncern EdF (Electricité 
de France) elektrownia w Rybniku 
chce zastąpić wysłużone turbiny 
nowymi, których sprawność ma 
przekraczać 47 procent. Niestety, 
Komisja Europejska wycofała się z 
pomysłu dotowania tej inwestycji, 
co oznacza, że ograniczenie emisji 
liczone w milionach ton rocznie nie 
dojdzie do skutku. Gdzie sens i lo-
gika? - pytał retorycznie przewod-

niczący Sekretariatu Górnictwa i 
Energetyki NSZZ „Solidarność”.

zamiast modernizować chcą 
likwidować

Podstawowym skutkiem wpro-
wadzenia unijnych rozwiązań 
klimatycznych będą wyższe ceny 
energii. Zdrożeje zatem wszystko, 
bo wzrosną koszty funkcjonowania 
przedsiębiorstw. O wiele bardziej 
szkodliwe mogą być jednak spo-
łeczne skutki Pakietu: dodatkowe 
opłaty za nadmierny poziom emisji 
„gazów cieplarnianych” spowodują 
upadek wielu firm i utratę zatrud-
nienia przez setki tysięcy ludzi, 
co doprowadzi do zapaści całych 
regionów związanych z sektorami 
energochłonnymi, ale głównie z 
przemysłem wydobywczym.

Przykładem obszaru zdegrado-
wanego przez źle przeprowadzoną 
restrukturyzację (i faktyczną li-
kwidację) górnictwa, borykającego 
się od lat z wysokim bezrobociem, 
jest Dolnośląskie Zagłębie Węglo-
we, o czym również mówił w swoim 
wystąpieniu Kazimierz Grajcarek. 
- Zlikwidowano tysiące miejsc pra-
cy w samym górnictwie i kolejnych 
kilkanaście tysięcy w firmach ko-
operujących. W zamian powstało 
w regionie jedynie pięć tysięcy no-
wych miejsc pracy - przypomniał.

 

przekonać unijnych 
decydentów

- Rozwiązania proponowane 
przez Unię Europejską nie spełnią 
oczekiwań milionów Europejczy-
ków finansowo związanych z branżą 
węglową. Dlatego mówimy „tak” dla 

„zielonego” węgla, „nie” dla „dekar-
bonizacji” - powiedział Bogdan Mar-
cinkiewicz, podsumowując przebieg 
konferencji. Europoseł z uznaniem 
wypowiedział się o jej uczestnikach, 
którzy jednym głosem mówili o 
możliwościach redukcji emisji dwu-
tlenku węgla poprzez realizowanie 
projektów poprawiających spraw-
ność instalacji. - Unia Europejska 
na obecnym etapie domaga się rewi-
zji wpływu gospodarki węglowej na 
środowisko. Takie działanie będzie 
wymagać próby odpowiedzi nie tyl-
ko co do kosztów, ale realnego od-
działywania na ekonomię całej Unii 
Europejskiej. W obecnej sytuacji go-
spodarczej działania zmierzające do 
„dekarbonizacji” Europy wydają się 
być pozbawione jakiegokolwiek rea-
lizmu - stwierdził Marcinkiewicz.

Trzecią edycję Europejskich 
Dni Węgla można uznać za udaną. 
O węglu jako surowcu rodzimym, 
mogącym zapewnić Europie nieza-
leżność energetyczną, dyskutowano 
w samym sercu Unii Europejskiej. 
Wspólne stanowisko przedstawi-
cieli branży z Europy i innych części 
świata (Australia, Japonia, Paki-
stan, Republika Południowej Afry-
ki) to czytelny sygnał dla Komisji 
Europejskiej, że niepoważne trak-
towanie całej branży w Unii oraz 
brak dotacji na odtworzenie mocy 
produkcyjnych spycha Europę w 
stronę poważnego kryzysu ener-
getycznego i zapaści gospodarczej. 
Ale prawdziwym sukcesem będzie 
przekonanie do tego wszystkiego 
przywódców unijnych państw. I to 
w miarę szybko.

Marek Jurkowski
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ulica to ostateczność…
RZĄD: Zmiany w górniczych emeryturach przesądzone

premier donald Tusk zapowiedział w swoim exposé, iż uprawnienie do wcześniejszej emerytury 
przysługiwać będzie tylko pracującym „bezpośrednio przy wydobyciu”, tyle, że jak przyznaje sam min-
ister pracy nikt po stronie rządzących nie wie dziś komu uprawnienie to mogłoby przysługiwać.  

Pod koniec października mini-
ster pracy i polityki społecznej 
Władysław Kosiniak-Kamysz od-
wiedził siedzibę śląsko-dąbrow-
skiej „Solidarności”, gdzie spotkał 
się z przedstawicielami górniczej 
„S”. Dyskutowano o planowanych 
przez rząd zmianach w emerytu-
rach górniczych. Szef resortu pracy 
potwierdził, że zmiany te są prze-
sądzone. - Zapowiedź zmian padła i 
ją zrealizujemy - powiedział dzien-
nikarzom po spotkaniu ze związ-
kowcami.

Zaskakujący brak odniesień do 
reformy górniczego systemu eme-
rytalnego w „drugim exposé” szefa 
rządu wywołał liczne spekulacje na 
ten temat. Po tym co powiedział 

minister pracy nikt już raczej wąt-
pliwości mieć nie powinien: prace 
nad zmianami zasad przechodze-
nia na emeryturę pracowników 
zatrudnionych pod ziemią są za-
awansowane i politycy łatwo się z 
nich nie wycofają.

- Wypowiedź premiera była 
dość precyzyjna - ocenił minister, 
odpowiadając na pytanie o to, czy 
istnieje szansa, że rząd zrezygnuje 
z wprowadzenia zmian.

W tej chwili prawo do wcześniej-
szego przejścia na emeryturę posia-
dają górnicy, którzy przepracowali 
pod ziemią 25 lat w pełnym wymia-
rze czasu pracy, po odrobieniu m.in. 
okresów urlopowych i chorobowego. 
Zgodnie z nowymi zasadami, takie 

uprawnienie przysługiwać będzie 
tylko pracującym „bezpośrednio 
przy wydobyciu”, a nie wszystkim 
zatrudnionym pod ziemią. - Teraz 
chodzi o wyodrębnienie tej części 
pracowników, która przejdzie na 
emeryturę zgodnie z dotychczaso-
wymi zasadami, a nie można tego 
zrobić, nie analizując dokładnie każ-
dego stanowiska pracy - stwierdził 
Kosiniak-Kamysz.

Związkowcy od początku pod-
kreślają, że podział zatrudnionych 
pod ziemią na pracujących „bez-
pośrednio przy wydobyciu” i po-
zostałych w ogóle nie jest możliwy. 
Minister przyznał, że nie jest to ła-
twe. - Zdaję sobie sprawę, jak wiele 
jest stanowisk pracy pod ziemią. To 

czy wysiłku jako takiego, a ze śro-
dowiska pracy - wyjaśnił.

To oznacza, że wprowadzenie 
kryterium „pracy przy wydobyciu” 
jako czynnika uprawniającego do 
wcześniejszego przejścia na eme-
ryturę może być trudne do wpro-
wadzenia zarówno ze względu na 
specyfikę pracy pod ziemią, co pod-
kreśla przewodniczący górniczej 
„Solidarności” Jarosław Grzesik, 
jak i przyczyn związanych z wy-
trzymałością organizmu ludzkiego 
do przebywania w ekstremalnych 
warunkach. - Ktoś kto ignoruje 
tamte badania może twierdzić, że 
ktoś tam pracuje ciężej, ktoś lżej, 
ktoś przy wydobyciu, a ktoś - nie, 
ale wtedy udowadnia, że jest nie-
kompetentny i nie powinien na ten 
temat rozmawiać - skomentował 
Kazimierz Grajcarek.

Pytaniem otwartym pozostaje, 
co się stanie, gdy rząd, wbrew opinii 
środowiska górniczego, wprowadzi 
reformę w planowanym kształcie. 
Szef SGiE odciął się od dyskusji 
na temat ewentualnych protestów. 
- Ulica to ostateczność. Większość 
negocjacji kończy się przy stole 
negocjacyjnym i mam nadzieję, 
że teraz też tak się stanie. Pan mi-
nister Kamysz jest człowiekiem 
młodym, a zarazem roztropnym i 
niezależnym, w tym sensie, że ma 
coś do powiedzenia, ma swoje pla-
ny i propozycje. Zdaje sobie przy 
tym sprawę, że może nie posiadać 
szczegółowej wiedzy np. na temat 
pracy pod ziemią, dlatego podczas 
ostatniego spotkania ze związkow-
cami miał odwagę powiedzieć „tak, 
ja nie wiem, i chcę, żebyście mi to 
powiedzieli”. Nie każdy taką odwa-
gę posiada. A skoro dał słowo, że 
będzie rozmawiał, będzie słuchał 
argumentów, to ufam, że tak bę-
dzie. Wierzę też, że potem przeka-
że wnioski z naszych rozmów panu 
premierowi - podsumował związ-
kowy lider.

Kolejna tura rozmów strony 
związkowej, pracodawców i przed-
stawicieli rządu na temat górni-
czych emerytur do której doszło 23 
listopada w warszawskim Centrum 
Partnerstwa Społecznego „Dialog” 
odbyła się i to w zasadzie jedy-
na konkretna informacja o której 
można powiedzieć po tym spotka-
niu.

  mj, jac

nie zawsze jest przy samej ścianie, 
przy samym wydobyciu, ale też jest 
to bardzo ciężka praca. Tutaj trzeba 
dołożyć szczególnej staranności i 
wszystkie te sprawy wyjaśnić - sko-
mentował.

Szef resortu pracy zaznaczył, 
że rozmowy ze stroną społeczną 
na temat proponowanych zmian w 
branżowym systemie emerytalnym 
będą prowadzone zarówno podczas 
posiedzeń Trójstronnej Komisji do 
spraw Społeczno-Gospodarczych, 
jak i bezpośrednich spotkań z lide-
rami górniczych organizacji związ-
kowych.

- Przysługujące pracownikom 
dołowym prawa emerytalne wyni-
kają z badań, które wykazały, że po 
25 latach pracy pod ziemią każdy 
kolejny dzień przyspiesza degene-
rację organizmu człowieka. Tego 
nie wymyślili górnicy - powiedział 
przewodniczący Sekretariatu Gór-
nictwa i Energetyki NSZZ „Solidar-
ność” (SGiE) Kazimierz Grajcarek, 
odnosząc się do rządowych planów 
reformy branżowego systemu eme-
rytalnego.

W wypowiedzi udzielonej me-
diom Grajcarek zwrócił uwagę, że 
pojawiający się w niektórych wy-
powiedziach argument „ciężkiej 
pracy” jako głównej przyczyny 
wprowadzenia odrębnych zasad 
przechodzenia na emeryturę dla 
górników nie jest do końca praw-
dziwy. - Chodzi o to, że organizm 
45-letniego mężczyzny pracującego 
8-10 godzin dziennie, bez dostępu 
do światła dziennego, po 25 latach 
przestaje się regenerować. Przeby-
wanie w określonym środowisku, 
w tym przypadku - pod ziemią, ma 
negatywny wypływ na kościec. Tak 
orzekli naukowcy i stąd się właśnie 
wzięły górnicze uprawnienia eme-
rytalne. Krótszy okres pracy nie 
wynika zatem z charakteru pracy 

nowa jakość dialogu społecznego?
pKW spoTKAnie „s” z prezeseM spółKi

- Złe relacje między dozorem a pracownikami na wszystkich szczeblach, zła organizacji pracy, brak ludzi do należytego obłożenia prac 
w oddziałach, fatalnie funkcjonujący dział bhp i patologie wynikające z tzw. motywacyjnego systemu wynagradzania - to główne tematy 
poruszone przez przedstawicieli oddziałowych NSZZ „Solidarność” Zg „Sobieski” podczas dwugodzinnego spotkania z prezesem Połu-
dniowego Koncernu Węglowego SA  Kazimierzem grzechnikiem, które odbyło się w ubiegły poniedziałek.

ODDZiAłOWi powiadomili prezesa, że - zgodnie 
z obecną praktyką - „motywacyjny system wy-
nagradzania” premiuje brygady, które wykonu-
ją najwięcej metrów, nie zważając przy tym na 
podstawowe zasady bezpieczeństwa. - Koledzy, 
którzy przychodzą po takim zespole, muszą do-
prowadzić przodek do stanu używalności. Muszą 
dołożyć lutnie, rury, odwodnienie, szynówki itd., 
więc robią mniej metrów. I oni z kolei są „nie-
udolni”, dlatego - zgodnie z założeniami systemu 
- zostają pozbawieni premii - mówili. Kolejny za-
rzut w stosunku do takiej formy wynagradzania 
to różnicowanie pod względem płacowym ludzi 
zatrudnionych na tych samych stanowiskach i 
wykonujących identyczną pracę, co wywołuje 
wzajemne animozje pomiędzy pracownikami i 

rozbija załogę, obniżając jej zdolność do pracy 
zespołowej.

Krytyczne stwierdzenia padły pod adresem 
działu bezpieczeństwa i higieny pracy, zwłaszcza 
niektórych inspektorów. - Chodzą, czepiają się, że 
pracownik nie ma naklejki na hełmie, a nie widzą 
bałaganu pod nogami - mówił jeden z uczestników 
spotkania. - Przez trzy lata, na poprzedniej ścianie 
G-1, nie pokazał się żaden jak było źle, a teraz nagle 
się uaktywnili - dodawał inny.

Dostało się również dozorowi. - Aby wróciła 
normalność w naszej firmie, pan prezes musiałby 
wymienić połowę dozoru, bo tutaj niektórym już 
żadne szkolenia nie pomogą. Było do niedawna 
kilku mądrych ludzi, ale uciekli w popłochu z ZG 
„Sobieski” do innych spółek - usłyszał Kazimierz 
Grzechnik.

Pracownicze uwagi zaskoczyły prezesa PKW. 
Szef Koncernu przyznał, że nie miał świadomości, 
iż podobne nieprawidłowości nadal się zdarzają. 
Ocenił, że bez dobrych relacji między pracownika-
mi nie ma dobrej pracy i podkreślił, że będzie dążył 
do wypracowania takich rozwiązań, aby pracowni-
cy dobrze zarabiali. Na zakończenie wyraził chęć 
ponownego spotkania się z oddziałowymi, by wy-
jaśnić przedstawione fakty i opinie. 

mj
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Kultura bezpieczeństwa

odzież trudnopalna dla ratowników Kompanii Węglowej

W cELu zwiększenia bezpieczeństwa 
naszych pracowników, Kompania 
Węglowa zdecydowała się na zakup 
dostępnej od niedawna na rynku bie-
lizny trudnopalnej. W bieliznę tą wy-
posażeni zostaną wszyscy ratownicy 
zastępów górniczych kopalń Kom-
panii Węglowej. Te elementy ubioru 
poprzez swoje właściwości fizyczne i 
mechaniczne minimalizują negatywny 
wpływ wysokiej temperatury na skórę 
oraz ułatwiają leczenie ewentualnych 
oparzeń.

Decyzja o wyposażeniu ratowni-
ków w tego typu bieliznę podyktowana 
była wynikami badań, których celem 
było sprawdzenie jej właściwości w 
warunkach zagrożeń pod ziemią.

Badania te zostały przeprowa-
dzone po próbnej dostawie tego typu 
odzieży w kopalniach istniejącego do 
ubiegłego roku CW Północ. W wyniku 
pozytywnej oceny użytkowej bielizna 
trudnopalna w postaci koszulki oraz 
spodenek, została ujęta w „Katalo-
gu opisowo-rysunkowym środków 
ochrony indywidualnej i wyposażenia 
pracownika Kompanii Węglowej S.A”.

Planowany jest zakup 3141 kom-
pletów bielizny przeznaczonych dla 
ratowników górniczych kopalń Kompa-
nii Węglowej S.A. Dystrybucja bielizny 
przeprowadzana jest niezależnie od 
obowiązujących regulacji wewnętrz-
nych określających ilości przysługują-
cej pracownikom odzieży.

Jedne z najbardziej niebezpiecznych i trudnych w leczeniu obrażeń, na jakie 
narażeni są górnicy, to oparzenia spowodowane zapłonem i wybuchem metanu 
oraz wybuchem pyłu węglowego.

KOMPANIA WĘGLOWA Biznes odpowiedzialny społecznie

prezenTuJeMy działania Kompanii Węglowej z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, 
które koncentrują się na sferze pracowniczej. W tym numerze kolej na bezpieczeństwo pracy.
Firmy stosujące zasady odpowie-
dzialności społecznej muszą być 
zainteresowane bezpieczeństwem 
i higieną pracy, gdyż niski poziom 
BHP – co tu ukrywać –  psuje wize-
runek marki.

Marek Uszko, wiceprezes Kom-
panii Węglowej podkreśla, że stan 
bezpieczeństwa pracy w polskim 
górnictwie wbrew obiegowym opi-
niom poprawia się, a nakłady na 
nowoczesne rozwiązania BHP wy-
raźnie wzrastają. W I połowie br. 
wydatki na BHP poniesione przez 
Kompanię Węglową wyniosły  po-
nad 457 mln złotych, co daje kwo-
tę 7910 zł na jednego pracownika i 
23,83 zł na każdą tonę wydobytego 
węgla. Nakłady na bhp w Kompanii 
Węglowej stale rosną i w roku obec-
nym przekroczą kwotę 900 mln 
złotych.

Badania ekspertów, w tym 
zwłaszcza obserwacje nadzoru gór-
niczego wskazują jednak, iż więk-
szość wypadków w kopalniach nie 
wynika z braku odpowiedniej profi-
laktyki, ale ze zwykłej nieuwagi, czy 
też nawet lekceważenia przepisów 
bezpieczeństwa pracy przez samych 
pracowników. Dlatego ważnym ele-
mentem polityki BHP w zakładach 
górniczych jest tworzenie tzw. kul-
tury bezpieczeństwa. 

Zbudowanie bezpiecznego miej-
sca pracy ma swoje wyzwania, jed-
nak utrzymanie bezpieczeństwa jest 
o wiele trudniejsze. Aby środowisko 
pracy pozostało bezpieczne przy ro-
tacji personelu, awarii urządzeń, 
zmianach inżynieryjnych i wielu 
innych czynnikach, firmy często 
decydują się wprowadzić zarządza-
nie kulturą bezpieczeństwa. 

Kultura bezpieczeństwa jest 
zbiorem czynników wpływających 
na ochronę życia i zdrowia w pracy. 
Budowanie dobrej kultury bezpie-
czeństwa w firmie wymaga przede 
wszystkim zaangażowania. Zaan-
gażowanie w kwestie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy leży nie tylko 
po stronie specjalistów BHP, jednak 
aby to zaangażowanie w kwestie 

bezpieczeństwa i zdrowia powstały 
należy poszerzyć świadomość BHP, 
wdrożyć konsekwentne i jasne zasa-
dy oraz co najważniejsze edukować 
i monitować środowisko pracy. Wy-
soka kultura bezpieczeństwa jest 
kształtowana przez zaangażowanie 
wszystkich pracowników oraz od-
powiednią edukację. 

Doskonałym elementem wdra-
żania kultury bezpieczeństwa w 
Kompanii Węglowej jest prowa-
dzony od 9 lat konkurs wiedzy BHP 
wśród pracowników spółki. Dzie-
wiąty już finał konkursu „Pracuję 
bezpiecznie” odbył się 16 listopada 
w Brzeszczach . W ostatniej edycji 
konkursu pracownicy Kompanii 
Węglowej musieli zmierzyć się z py-
taniami z szesnastu kategorii, które 
dotyczyły m.in. pierwszej pomocy, 
Kodeksu pracy, Prawa geologiczne-
go i górniczego, robót strzałowych i 
spawalniczych czy szkoleń BHP.

Tegoroczna edycja konkursu 
była inna niż poprzednie. Dzięki 
aplikacji internetowej każdy pra-
cownik fizyczny Kompanii Węglo-
wej mógł spróbować sił w rywali-
zacji. Zainteresowanie konkursem, 
a co za tym idzie wiedzą na temat 
bezpieczeństwa pracy, przekroczyło 
wszelkie oczekiwania. Swe siły w in-
ternetowych testach sprawdziło od 
początku trwania konkursu prawie 
dwa tysiące pracowników. W tym 
roku po raz pierwszy dopuszczono 
do testów wszystkich pracowników 
spółki, nie tylko tych zatrudnionych 
na stanowiskach robotniczych.

W każdym miesiącu startują-
cy w konkursie zbierali punkty do 
kwalifikacji generalnej w dwóch 
etapach: testach przygotowujących 
(próbnych), które mogły być wyko-
nywane nieskończenie wiele razy, 
oraz w teście miesięcznym, wyko-
nywanym jednorazowo w każdym 
miesiącu. 20 proc. punktów z naj-
lepiej wykonanego testu próbnego 
w danym miesiącu przechodzi do 
punktacji testu miesięcznego.

Aplikacja internetowa co mie-
siąc, po każdej rozgrywce przedsta-

wiała ranking uczestników z kopal-
ni czy zakładu. Laureaci pierwszych 
miejsc byli każdego miesiąca nagra-
dzani przez dyrektorów kopalń i za-
kładów w sposób przyjęty w każdej 
z jednostek.

Platforma internetowa, na któ-
rej prowadzone były eliminacje i te-
sty próbne, dostępna była z każdego 
komputera, nie tylko z tych funk-

cjonujących w oddziałach Kom-
panii Węglowej. Testy można było 
także rozwiązywać, wykorzystując 
telefon komórkowy. 

Tydzień przed wielkim finałem 
46 najlepszych stanęło w szranki 
półfinałowych zmagań. Najlepsza 
dziesiątka stoczyła pasjonującą 
walkę w Brzeszczach.

Uczestnicy konkursu wykazali 

się doskonałym przygotowaniem 
odpowiadając prawie bezbłędnie 
na niezwykle trudne pytania – w 
pierwszej części w teście wielokrot-
nego wyboru, w ścisłym finale – na 
podobieństwo teleturnieju „jeden z 
dziesięciu”.

Do ścisłego finału dostało się 
trzech najlepszych –Dawid Panic 
z kopalni „Chwałowice”, Mariusz 
Gonsior z kopalni „Rydułtowy-
Anna”, Bogdan Mazurkiewicz re-
prezentujący kopalnię „Marcel” (w 
takiej też kolejności zakończyli zma-
gania konkursowe). Dawid Panic 
za zwycięstwo z rąk prezes Joanny 
Strzelec-Łobodzińskiej otrzymał 
czek o wartości 10 tys. zł. Zdobyw-
ca drugiego miejsca otrzymał czek 
na 7,5 tys. zł, zawodnik, który zajął 
ostatnie miejsce na podium został 
nagrodzony czekiem na 5 tys. zł. 
Zawodnicy, którzy uplasowali się 
na miejscach od 4. do 10. otrzymali 
natomiast po tysiąc zł.

- Jestem pod ogromny wraże-
niem wiedzy finalistów – powie-
działa Joanna Strzelec-Łobodziń-
ska po zakończeniu konkursu – Na 
wszystko może zabraknąć pienię-
dzy, ale nie na bezpieczeństwo 
pracowników. Cieszy mnie forma 
konkursu, bo to atrakcyjny sposób 
propagowania wiedzy na temat 
bezpieczeństwa pracy – dodała 
pani prezes.

Jacek Srokowski

Z okazji górniczego święta „Barbórki”
wszystkim pracownikom 
Kompanii Węglowej S.A.

oraz firmom współpracującym z nami
składamy 

życzenia sukcesów zawodowych 
i  pomyślności w życiu osobistymi  pomyślności w życiu osobistym 

 
 

Zarząd i Rada Nadzorcza  
Kompanii Węglowej S.A. 

Fot. Jan Czypionka/KW SA

Fot. Jan Czypionka/KW SA
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podbili serca widowni
ZABRZE Oratorium Śląskie „Wziemięwzięci”

oratorium Śląskie „Wziemięwzięci” doczekało się godnej prezentacji na 
scenie zabrzańskiego domu Muzyki i Tańca. Artyści zdobyli serca widzów, 
gdyż oklasków nie było końca.

3 listopada br. halę zabrzań-
skiego Domu Muzyki i Tańca wy-
pełnili w większości pracownicy 
Kompanii Węglowej, którzy przy-
jechali na koncert wraz ze swoimi 
rodzinami. To im dedykowany był 
spektakl. O przedstawieniu tym 
pisaliśmy już kilka miesięcy temu 
zaraz po tym jak zostało zaprezen-

towane publicznie po raz pierwszy 
2 czerwca 2012 r. w Tarnogórskim 
Centrum Kultury.

Trwające ponad godzinę przed-
stawienie jest bowiem zapisem 
jednego dnia życia górnika. W poe-
tyckiej wizji znajdujemy zarówno 
elementy realnej codziennej, cięż-
kiej górniczej pracy, ale również 

podziękowania za wspólną zabawę
Andrzej Powała, szef komisji zakładowej „Solidarności” w kopalni 
„Budryk” dziękuje wszystkim zaproszonym gościom za przybycie na 
Karczmę, która odbyła się 24 listopada. 

BUDRYK

- W SZcZEgóLNOŚci dziękujemy 
Przewodniczącemu Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” Piotrowi Dudzie, 
że znalazł czas i zaszczycił nas swoją 
obecnością. Dziękujemy także Domi-
nikowi Kolorzowi Przewodniczącemu 
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności, Jarosławowi Grzesi-
kowi Szefowi Górniczej Solidarności 
oraz Kazikowi Grajcarkowi Przewod-

niczącemu Sekretariatu Górnictwa i 
Energetyki. Dziękujemy Dyrekcji KWK 
„Budryk” i wszystkim członkom NSZZ 
„Solidarność” za wspaniałą zabawę. 
Gorące pozdrowienia kierujemy także 
dla zespołu „Jestem” z Piekar Śląskich, 
który w rewelacyjny sposób poprowa-
dził naszą karczmę w 2012 roku. 

jac

w wątkach baśniowych pojawiają 
się nieodłączne dla Śląska utopce i 
Skarbnik. Oratorium przedstawia 
różne aspekty życia, tragiczne i we-
sołe, ale główny sens obraca się wo-
kół szekspirowskiego pytania – być, 
albo nie być – dla górnictwa.

W sobotni wieczór wysłuchali-
śmy 16 piosenek połączonych wąt-
kiem słownym. Narratorami na 
premierze byli Anna Jurzyca i Ber-
nard Krawczyk. Wydarzeniu mu-
zycznemu patronowały, obecne na 
premierze, Joanna Strzelec-Łobo-
dzińska, prezes Kompanii Węglowej 
S.A. i Małgorzata Mańka-Szulik, 
prezydent Zabrza. Organizatorem 
były Miechowickie Stowarzyszenie 
Muzyczno-Kulturalne Bytom z jego 
prezesem Markiem Klementow-
skim oraz firma Disco OR Technika 
Estradowa. Na premierze obecny 
był też niedawno wybrany prezy-
dent Bytomia Damian Bartyla. 

jac
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Barbórkowe boksowanie
Już za niecały miesiąc Damian Jonak, 
pięściarski mistrz świata wywodzący się 
z górniczej „Solidarności”, znów stanie 
w ringu, by stoczyć swój 36. zawodowy 
pojedynek. 8 grudnia, podczas Gali Boksu 
Zawodowego „Wojak Boxing Night”, Po-
lak skrzyżuje rękawice z Jacksonem Osei 
Bonsu. Określaną mianem „gry o wszyst-
ko” walkę zakontraktowano na 10 rund, a 
jej stawką będą dwa trofea: mistrzowski 
pas World Boxing Association (WBA) In-
tercontinental i Puchar Prezesa Kompanii 
Węglowej SA „Barbórka 2012”.

W najnowszym rankingu federacji 
World Boxing Council (WBC) 29-letni 
Jonak jest najwyżej sklasyfikowanym 
Polakiem. Zajmuje 3. miejsce wśród 
zawodników wagi junior średniej. Jego 
przeciwnik to aktualny mistrz Unii Euro-
pejskiej wagi junior średniej. Ma 31 lat, 
pochodzi z Ghany, posiada obywatel-
stwo belgijskie.

Zdaniem Damiana Jonaka, podsta-
wowym atutem rywala jest mocne ude-
rzenie i to z obydwu rąk, co może spra-
wić, że pojedynek będzie dynamiczny i 
atrakcyjny, z drugiej jednak strony wcale 
nie przesądza o tym, kto jest fawory-
tem spotkania. Statystyki wskazują na 
Damiana, który wygrał 34 z 35 dotych-
czasowych walk, a jedną zakończył bez 
rozstrzygnięcia. Bonsu stoczył 49 poje-
dynków: 43 razy wygrał, 5 razy przegrał, 
raz zremisował. Jeśli chodzi o warunki 
fizyczne, Jonak mierzy 175 cm i jest o 2 
cm niższy od naturalizowanego Belga.

Ciekawostką może być fakt, że wśród 
pięciu pogromców Jacksona Bonsu jest 
już jeden Polak - Rafał Jackiewicz. We 
wrześniu 2008 roku pięściarz ten, pro-
wadzony przez Fiodora łapina, obec-
nego trenera Damiana Jonaka, wygrał 
przez jednogłośny werdykt sędziowski. 

mj

Rozwiązanie 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 październikowej krzyżówce brzmi: Deklaracje są filtrem słów. Nagrody wylosowali: 
Justyna Ritau z Rybnika, Maria Świątek z Miasteczka Śląskiego, Zbigniew Hojka z Połomii. Gratulujemy. 
Nagrody prześlemy pocztą. 

     sporT o puchar Kazimierza zachnika

znów „sobieski”
REPREZENTAcJA NSZZ „Solidarność” ZG „Sobieski” po 
raz kolejny nie dała szans rywalom i wygrała dziesiątą edy-
cję Turnieju Halowej Piłki Nożnej im. Kazimierza Zachnika, 
pokonując w finale doświadczoną ekipę z KWK „Bory-
nia-Zofiówka” Ruch „Borynia” 2:0. Impreza poświęcona 
pamięci wieloletniego działacza śląsko-dąbrowskiej „S” 
odbywa się co roku w Jaworznie.

Do rozgrywanych w hali Miejskiego Centrum Kultu-
ry i Sportu zawodów zgłosiło się osiem drużyn. Oprócz 
wymienionych już finalistów, swoje składy wystawili 
również Oldboje NSZZ „Solidarność” ZG „Sobieski” oraz 
członkowie Związku z chorzowskiego zakładu Alstom 
Konstal, firm powstałych na bazie dawnej Huty „Bail-
don”, KWK „Bielszowice”, Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie i PG „Silesia”.

Królem strzelców X Turnieju Halowej Piłki Nożnej 
im. Kazimierza Zachnika, z sześcioma trafieniami, został 
Mariusz Mazgaj (ZG „Sobieski”), a najlepszym golkipe-
rem - Mariusz Wysiński (KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch 
„Borynia”). mj

      zG soBiesKi

Hojni krwiodawcy
16 LiSTOPADA ambulans z Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa po raz kolejny odwiedził Jaworz-
no. Górnicy znów byli hojni i przyczynili się do wypracowania 
imponującego bilansu za cały dobiegający końca rok: 321 
osób oddało 147 litrów życiodajnego płynu. To jakże cenna 
inicjatywa Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ZG „So-
bieski”. 

- To wielki sukces naszego wspólnego wysiłku, zwłasz-
cza pracowników naszej firmy, którzy tak licznie uczestniczą 
w tych akcjach - komentują organizatorzy zbiórki. - Podzię-
kowania kierujemy również w stronę dyrekcji ZG „Sobieski”, 
która zawsze udostępnia i zabezpiecza miejsce na autokar z 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z 
Katowic - dodają.

W ostatniej tegorocznej akcji krwiodawczej udział wzięły 
72 osoby, które oddały 32 litry krwi. Chętni mogli skorzystać 
z dodatkowych badań podstawowych składników krwi - cho-

lesterolu, cukru, trójglicerydów, pomiaru tkanki tłuszczu oraz 
ciśnienia.

Regularne, odbywające się dotąd co dwa miesiące, 
zbiórki organizuje Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG 
„Sobieski” przy współpracy z zakładową „Solidarnością”. Już 
wiadomo, że w przyszłym roku okazji do oddania krwi przy-
będzie: ambulans pojawi się w Jaworznie co miesiąc. Kolejną 
akcję zaplanowano na 11 stycznia. 

mj
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skat: gra i zabawa
W KAżdy poniedziałek, przy symbolicznym piwie, bo tak nakazuje skatow-
ska tradycja, członkowie klubu „Amicus” KWK staszic Katowice oddają 
się grze, która jak twierdzą, ćwiczy umysł i koncentrację. Barbórkę także 
świętować będą przy kartach.
w skacie biorą udział trzy oso-
by. W każdej grze tworzą się dwie 
grupy: solista i dwóch przeciwni-
ków. Rozgrywka składa się z nastę-
pujących faz: wyznaczanie miejsc, 
rozdanie kart, licytacja, przebieg 
gry, zliczanie punktów i zapis wy-
niku rozgrywki. Talia do skata liczy 
32 karty w czterech tradycyjnych 
kolorach: krojc (trefl), grin (pik), 
herc (kier) i szel (karo), każdy po 8 
kart (7, 8, 9, 10, J-walet, Q-dama, 
K-król, A-as). O zwycięstwie decy-
duje liczba nagranych oczek. 

Dlaczego w ogóle warto poznać 
skata? Henryk Pukocz w książce 
pt. ”Wszystko o skacie” pisze : Spo-
sób prowadzenia gry i jej elementy 
są bezpośrednim odbiciem dwóch 
podstawowych mechanizmów od 
samego początku decydujących o 
biegu życia – walki i przypadku […] 
posługując się wiedzą, znajomością 
prowadzenia gry i inteligencją de-
cydującą o kojarzeniu faktów, osią-
gamy nasz podstawowy cel – zwy-
cięstwo!

Zgadza się z tym w pełni Piotr 
Czypionka, przewodniczący „Soli-
darności” w kopalni Murcki-Staszic 
w Katowicach, jeden z założycieli 
„Amicusa”.  W jego śląskiej rodzinie 
od pokoleń wszyscy mężczyźni byli 
„szkaciorzami”.

- W skata nauczyłem się grać 
w wieku 14 lat i choć minęło kil-
kadziesiąt już lat ta gra wcale mi 
się nie znudziła. Skat to bowiem 
niesamowicie piękna gra. Trzeba 
umieć wykazać się inwencją spry-
tem i umiejętnością przewidywania 
- mówi Czypionka.

W 1995 r. Piotr Czypionka i jego 
koledzy z zakładowej „Solidarności” 
utworzyli w kopalni „Staszic” Klub 

Skata Sportowego „Amicus” (począt-
kowo nazywał się Kompleks KWK 
Staszic-Giszowiec). - Wiedzieliśmy, 
że gra cieszy się wielką popularnoś-
cią wśród załogi. Do klubu zapisało 
się kilkadziesiąt osób. Obecnie są 
wśród nich utytułowani w Polsce i 
w Europie mistrzowie, wchodzący 
w skład reprezentacji kraju – opo-
wiada Piotr Czypionka, który pełni 
funkcję prezesa klubu Amicus.

O sukcesach jego graczy za-
świadcza przebogata kolekcja pu-
charów, piętrzących się pod sufit w 
giszowieckiej siedzibie „Amicusa” 
przy Placu pod Lipami. 

- Jesteśmy taką „skatową Bar-
celoną”, gdzie przyjeżdżamy stam-
tąd wywozimy nagrody, co irytuje 
naszych rywali – śmieje się Czy-
pionka. 

Oprócz sukcesów drużynowych 
„Amicus” może poszczycić się indy-
widualnymi osiągnięciami swoich 
zawodników. Arkadiusz Konowal-

ski (syn Janusza Konowalskiego – 
legendy polskiego skata)to aktualny 
indywidualny mistrz naszego kraju. 
Tytuł zdobył na rozegranych w mar-
cu br. w Katowicach Mistrzostwach 
Polski. Podczas dwudniowych za-
wodów pokonał 120 zawodników. 
Jest triumfatorem Grand Prix 2011 
w skacie sportowym, dwukrotnym 
drużynowym Mistrzem Polski, 
drużynowym brązowym medalistą 
Mistrzostw Świata 2008 z Calpe w 
Hiszpanii, drużynowym brązowym 
medalistą Mistrzostw Europy 2009 
z Gratzu w Austrii, a na przełomie 
września i października tego roku 
zdobył razem z kolegami tytuł wice-
mistrza świata na mistrzostwach, 
które po raz pierwszy w historii tej 
dyscypliny rozegrano w Polsce w 
Karpaczu.

Piotra Czypionkę cieszą jednak 
szczególnie osiągnięcia młodych 
zawodników klubu, gdyż powszech-
nie uważa się, że skat to dyscypli-

na „wiekowo dojrzała”. Mistrzem 
świata w kategorii juniorów został 
Aleksander Frysztacki, zaś mło-
dzieżowym mistrzem Polski – Pa-
weł Szywoń.

W „Amicusie” zdecydowana 
większość zawodników to górni-
cy (wciąż aktywni zawodowo oraz 
liczna grupa emerytów i rencistów). 
Jednak w ich gronie znaleźć można 
policjanta i prokuratora, a także 
kilka pań, skat bowiem łączy i wcią-
ga ludzi niezależnie od wieku, płci, 
cenzusu wykształcenia, material-
nego statusu, pełnionych ról zawo-
dowych.

Miejscem spotkań klubowych 
graczy jest Centrum Kultury na Gi-
szowcu. 

- Nasze spotkania to nie tyle ry-
walizacja co zabawa, to sposobność 
do poznawania fantastycznych lu-
dzi, to „ucieczka” od problemów co-
dzienności. Dlatego w naszym gro-
nie jest coraz więcej osób. Trudno 
już nam znaleźć wolne miejsce na 
kolejny stolik do gry, co nie zmie-
nia faktu, że zawsze znajdzie się 
miejsce dla chętnych do gry w skata 
– deklaruje Czypionka.

Zaangażowanie działaczy z 
„Amicusa” w organizację regio-

nalnych i ogólnopolskich turnie-
jów skata sportowego, jak również 
osiągane przez zawodników klubu 
krajowe i międzynarodowe sukcesy 
sprawiły, że ISPA WORLD przyznał 
Polsce organizację Mistrzostw Eu-
ropy w 2005 roku w Wiśle, a w tym 
roku organizację wspomnianych 
mistrzostw świata w Karpaczu.

Skatowe sukcesy górniczej bra-
ci nie mogły zostać niezauważone 
przez związkowych działaczy. Od 11 
lat z inicjatywy przewodniczącego 
Sekretariatu Górnictwa i Energety-
ki NSZZ „S” Kazimierza Grajcarka, 
tradycyjnie w czerwcu rozgrywa-
ne są indywidualne i drużynowe 
Mistrzostwa Polski Górników w 
Skacie o Puchar Przewodniczącego 
SGiE. O ich wciąż rosnącej popular-
ności świadczy powiększające się z 
roku na rok grono uczestników. W 
pierwszej imprezie wzięło udział 56 
graczy, a w ostatniej edycji już 308 
zawodników. Czypionka nie wysta-
je w próbach popularyzowania ska-
ta. W przyszłym roku planuje zor-
ganizować zawody, podczas których 
będzie bił krajowy rekord w liczbie 
zawodników grających w jednych 
zawodach. Znając jego upór i zami-
łowanie do skata cel ten wydaje się 
w zasięgu.

Jacek Srokowski

SK. AMICUS KWK STASZIC-KATOWICE
DRUŻYNOWY II WICEMISTRZ POLSKI 2012
Konrad Synowiec, Grzegorz Zaic, Eugeniusz 
Pilch, Lothar Gattner, Ewa Lubecka (kapitan), 
Andrzej Hefeman 

STASZIC Klub Skata Sportowego „Amicus”

1� PASJE


