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Jarosław
Grzesik

    Prywatyzacja OKD 
pod lupą 
policji antykorupcyjnej
Czeska policja antykorupcyjna bierze się za 
prywatyzację OKD. Jak poinformował dziennik 
iDnes jej funkcjonariusze zapukali w ub. tygo-
dniu do domu Pavla Kuty, byłego wiceprezesa 
Funduszu Majątku Narodowego, i zapowiadają 
kolejne przesłuchania.

Premier Tusk na Barbórce 
- wyglądało to żałośnie...
Dwa lata później, kiedy premier 
odwiedza „zwykłego mieszkańca 
Płocka”, wręcza dzieciom prezen-
ty i rozmawia z gospodarzem o 
życiu, a kilka dni później brata się 
z górnikami podczas barbórkowej 
biesiady zachwytu już nie ma. Kpi-
ny za to zostały – i to nie tylko z 
prawej strony. Ofensywa wizerun-
kowa premiera ruszyła, ale jej sku-
teczność jest dyskusyjna.

Szef rządu odwiedził szkołę, 
uczestniczył w lekcji, gościł na 
obiedzie u jednej z rodzin w Pło-
cku. Podobnie śmiesznie wygląda-
ła inna akcja PR Tuska – barbórko-
wa wizyta w kopalni w Suszcu na 
Śląsku. Zdjęcia i nagrania wideo 
z premierem i ubraną w górni-
czy mundur wicepremier Elżbietą 
Bieńkowską – trzymających się 

za ręce i kołyszących wśród ro-
ześmianych górników – obiegły 
prawie wszystkie portale. Jedno z 
nich zilustrowano słowami popu-
larnej piosenki: „ja kocham ją, ona 
tu jest i tańczy dla mnie”.

Ciekawe czy znajdzie się jeszcze 
ktoś, kto słowa premiera wypowie-
dziane w Suszcu – m.in. „Górnicy 
to być może najpotrzebniejsza kla-
sa zawodowa w Polsce z punktu 
widzenia interesu całego narodu” 
lub „węgiel jest polskim skarbem, 
a bez niego Polska nie byłaby pew-
na swojej niepodległości” - jest w 
stanie potraktować poważnie? W 
obliczu poważnych trudności z 
jakimi zmaga się branża górnicza 
i które są w dużej mierze efektem 
bierności polskiego rządu te słowa 
brzmią nader cynicznie i zapewne 

nie przysporzą one rządzącej for-
macji dodatkowych korzyści wize-
runkowych. Widać PR-owcy pre-
miera niezbyt dobrze przygotowali 

się do wizyty ich szefa w Suszcu, bo 
górnicy nie są ciemnym narodem, 
któremu można wciskać kit. 

jm

KieDy w 2011 r. po raz pierwszy w trasę wyruszył w Polskę tuskobus, oprócz tradycyjnych kpin 
z prawej strony, media i większość elektoratu przyjęły inicjatywę z podziwem i zachwytem.

GAZETA przypomina, że pry-
watyzacja spółki Okd jest w 
kręgu zainteresowań czeskich 
organów ścigania od 2011 
r. Wówczas doniesienie o 
możliwości popełnienia prze-
stępstwa skierowało do poli-
cji stowarzyszenie BytyOkd 
(Mieszkania Okd). Ze zgro-
madzonego materiału wynika, 
że w 2004 r. państwo sprze-
dało 46-procentowy udział w 
spółce Okd za śmiesznie małe 
pieniądze.

W toku śledztwa policja 
wyliczyła stratę Skarbu Pań-
stwa na przynajmniej 3,4 mld 
koron i już w ub.r. zarzuciła 
jednemu z biegłych zaniże-
nie majątku firmy. Zdaniem 
śledczych wartość udziałów 
Skarbu Państwa w Okd przed 
sprzedażą wynosiła co naj-
mniej 7,6 mld koron.

Ostatecznie w 2004 r. Vik-
tor kolacek, Petr Otava i Jan 
Przybyla przejęli zarządzanie 
węglową spółką, ale wraz z 
nią nabyli jeszcze od państwa 
mieszkania, będące częścią 
majątku firmy, w intratnej ce-
nie 40 tys. koron za jedno. Już 

wówczas za plecami tercetu 
stał Zdenek Bakala, wówczas 
przedstawiciel RPG Industries. 
Wkrótce karbon Invest posta-
nowił sprzedać Okd Bakali, a 
cena transakcji wynosiła 10,5 
mld koron - pisze idnes.

Pavel kuta nie rozumie 
oskarżeń pod jego adresem. 
Tłumaczy, że na sprzedaż ko-
palń wyraził zgodę ówczesny 
rząd czeski. Wyceny przedsię-
biorstwa Okd nie podważyło 
również Ministerstwo Finan-
sów.

Petr Otava odrzuca do-
mysły, jakoby karbon Invest 
wpływał na wysokość wyceny 
Okd, i jest przekonany, że bie-
gły miał dostęp do wszystkich 
dokumentów finansowych 
firmy.

Tymczasem analitycy id-
nes wyliczyli, że Zdenek Baka-
la do chwili obecnej zarobił już 
na przychodach Okd, dywi-
dendach i akcjach we wszyst-
kich spółkach-córkach firmy 
ponad 38 mld koron. 

kaj
źródło: portal górniczy

Jedno, 
małe 
życzenie
POWOLI dobiega końca 2013 rok. 
Nie był to łatwy czas dla branży 
górniczej. Ceny węgla poleciały w 
dół, a zwały urosły do dawno nie-
widzianych wielkości. kryzys w naj-
większym stopniu dotknął kompanię 
Węglową. Wczorajszy optymizm, 
wizje rozwojowe zastąpiła kryzy-
sowa retoryka. Z ust wiceministra 
Tomczykiewicza, odpowiedzialnego 
w resorcie gospodarki za górnictwo, 
dowiedzieliśmy się, że kilka polskich 
kopalń węgla kamiennego jest trwale 
nierentownych, choć większy z nie-
go specjalista od kabanosów i paró-
wek – wszak z masarskiej rodziny on 
pochodzi – niż węgla. No, ale skoro 
piastuje takie stanowisko to widać 
znać się na tym musi. Chwilę później 
pojawiły się pierwsze przymiarki do 
likwidacji dwóch kopalń - „Brzeszcz” 
i „Piekar”. Nie było to powiedziane 
wprost, ale propozycje programów 
naprawczych na to wskazywały.

dziś już możemy z całą pew-
nością powiedzieć, że podejmowa-
ne wówczas działania, były jedynie 
preludium do faktycznego demon-
tażu kompanii Węglowej, którego 
jesteśmy świadkami. Nie chodzi 
wyłącznie o sprzedaż kopalni „knu-
rów-Szczygłowice”, co do pomysłu 
którego jestem bardzo sceptycznie 
nastawiony. Chodzi także o pomysł 
łączenia kopalń. Nie jest on bynaj-
mniej nowy. dotychczas silny, per-
spektywiczny podmiot przejmował 
słabszego sąsiada i w ten sposób 
stopniowo likwidowano jeden z ru-
chów. Mądrze i racjonalnie przepro-
wadzone łączenie kopalń przynosi-
ło korzyści zwłaszcza społeczne. 
Planowane obecnie łączenie kopalń 
ma  zdecydowanie mniej racjonalne 
przesłanki. Niech ktoś udowodni, że 
planowane łączenie kopalń „Bole-
sław Śmiały” i „Ziemowit” ma sen-
sowne podstawy. Połączeniu ulegają 
nie tylko kopalnie daleko położone 
od siebie, gdzie trudno o synergię 
produkcyjną, ale takie, które całkiem 
nieźle radzą sobie w pojedynkę. Py-
tam zatem jaki jest zatem sens takie-
go łączenia?

Obawiam się, że prowadzona 
tym sposobem restrukturyzacja – za 
którą stoją konstruktorzy aWS-ow-
skiej reformy górnictwa – ma do-
prowadzić do osłabienia i powolnego 
demontażu polskiego górnictwa, a 
jednocześnie jest sposobem na pry-
watyzację tego co po nim pozosta-
nie. Ponadto jest próbą rozprawienia 
się z jednym z ostatnich bastionów 
ruchu związkowego, jakim jest 
branża górnicza. Liczę, że w 2014 
r. nie zabraknie nam determinacji, 
by bronić polskiego węgla, bronić 
naszych miejsc pracy. Jeśli tylko to 
jedne życzenie się spełni, będę nader 
szczęśliwy.
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Pamiętamy 
i nie zapomnimy!

„WUJEK” 32. rocznica tragicznych wydarzeń

WbreW tym, którzy mówią, że nie trzeba już pamiętać, my pamiętamy, 
dziękujemy i nie zapomnimy! – powiedział przewodniczący NSZZ „Soli-
darność” Piotr Duda przed katowickim Pomnikiem Dziewięciu z „Wujka”, 
gdzie odbyły się uroczystości ku czci górników zastrzelonych w stanie 
wojennym przez funkcjonariuszy komunistycznego reżimu. Związkowcy 
upamiętnili też wszystkie ofiary Grudnia ‘81.
MiMo upływu lat, wydarzenia z 
16 grudnia 1981 roku wciąż budzą 
emocje. Również – a może zwłasz-
cza? - dlatego, że winnych tamtych 
wydarzeń nie udało się ukarać.

16 grudnia 1981 r. siły milicyjne, 
w tym Zmotoryzowane Odwody Mi-
licji Obywatelskiej (ZOMO), otoczyły 
kopalnię. Sama akcja pacyfikacyjna 
zaczęła się około godziny 11. od sta-
ranowania muru kopalni przez czołg 
i wkroczenia oddziału ZOMO na te-
ren zakładu. Wkrótce potem padły 
strzały. Najpierw „ślepymi” nabojami 
strzelano z czołgów, równocześnie – 
przez drugi wyłom – weszli funkcjo-
nariusze plutonu specjalnego ZOMO, 
którzy dokonali masakry strajkują-
cych. Na miejscu zginęło sześciu gór-
ników: Józef Czekalski, Józef Giza, 
Ryszard Gzik, Bogusław Kopczak, 
Zbigniew Wilk i Zenon Zając. Od od-
niesionych ran zmarło jeszcze trzech 
– Andrzej Pełka (16 grudnia, wieczo-
rem), Joachim Gnida (2 stycznia 1982 
r.) i Jan Stawisiński (25 stycznia). 47 
osób odniosło obrażenia.

Tegoroczne uroczystości, oprócz 
oczywistego aspektu historycznego, 
stały się okazją do zadania pytań 
o odpowiedzialność władzy przed 
ludźmi, co znalazło odbicie we 
wspomnianym wcześniej przemó-
wieniu Dudy. - Ta tragedia, sprzed 
32 lat, odbiła się piętnem na naszej 
najnowszej historii, bo nigdy nie 
przypuszczaliśmy, że człowiek czło-
wiekowi może zgotować taki los, że 
ludzie mogą się tak daleko posunąć 
tylko dlatego, aby utrzymać władzę 
– stwierdził lider największej orga-
nizacji związkowej. Zwrócił uwa-
gę, że rocznica jest dobrą chwilą 
na pewne refleksje dotyczące pol-
skiej rzeczywistości. - Czy przez te 
wszystkie lata zrobiliśmy wszystko, 
o co walczyli i za co zginęli nasi bo-
haterowie – o godne życie, o godną 
pracę – ale przede wszystkim: czy 
stało się zadośćuczynienie rodzi-
nom tych, którzy zginęli, wszystkim 
tym, którzy byli ranni, internowani, 
więzieni? Dzisiaj wiemy, że na to py-
tanie jest jedna odpowiedź – nie. Bo 
oprawcy dzisiaj chodzą na wolności, 
mają dobre i godne emerytury, a 
represjonowanych i więzionych w 
stanie wojennym wysyła się do miej-
skich ośrodków pomocy społecznej. 
Czy o taką sprawiedliwość walczyli-
śmy? Dlatego, jak co roku, w te gru-
dniowe dni głośno o tym mówimy 
– o sprawiedliwości, o rozliczeniu 
ludzi, którzy na ulice wyciągnęli 
wojsko, milicję, ZOMO-wców, po to, 
by pokazać, że nie oddadzą władzy 
– mówił przewodniczący Komisji 

Krajowej „S” do zgromadzonych 
przed kopalnią rodzin pomordowa-
nych górników, zaproszonych gości i 
mieszkańców Katowic.

Duda wyraził solidarność z pro-
testującymi na kijowskim Majdanie 
Niepodległości, komentując zacho-
wanie polskiej klasy politycznej w 
odniesieniu do europejskich dążeń 
części Ukraińców. - Jesteśmy sercem 
z narodem ukraińskim. Narodem, 
który ma prawo wybrać, ku jakiej 
przyszłości chce iść. Jesteśmy dzi-
siaj z nimi, aby nie powtórzyła się na 
Ukrainie sytuacja taka jak w naszej 
ojczyźnie sprzed 32 lat. Ale tym bar-
dziej, jak widzę to co się dzieje w Ki-
jowie na Majdanie i polskich polity-
ków, którzy jadą tam i głośno mówią 
Ukraińcom, że to nie może być tak, 
że władza nie słucha społeczeństwa. 
A ci sami politycy w naszym kraju 
robią to samo – nie słuchają spo-
łeczeństwa. (...) Nie ma w naszym 
kraju dialogu, a obecnej władzy (...) 
przeszkadzają związki zawodowe, 
szczególnie związek zawodowy „So-
lidarność” - powiedział.

Tak jak rok temu, na placu przy 
Pomniku Dziewięciu z „Wujka” po-
jawili się kibice GKS Katowice, by 
zamanifestować swoją pamięć o 
poległych z rąk komunistycznych 
oprawców. „Cześć i chwała bohate-
rom!”, „A my Grudzień pamiętamy 
i górników wspominamy” - skando-
wali, a na koniec odpalili race.

Specjalnymi gośćmi uroczysto-
ści byli uczniowie Zespołu Przed-
szkolno-Szkolno-Gimnazjalnego 
w Rostarzewie, którzy zaprezen-
towali krótki program artystyczny 
poświęcony tragedii sprzed ponad 
trzech dekad. Wizyta młodych z 
niewielkiej dziś wielkopolskiej 
miejscowości, niegdyś miasta, 
nie była przypadkowa. To właśnie 
stamtąd pochodził i tam pochowa-

ny jest zastrzelony przez ZOMO-
wców Zenon Zając.

Uroczystości wspomnienio-
we ku czci górników z katowickiej 
kopalni poprzedziły regionalne 
obchody poświęcone wszystkim 
ofiarom stanu wojennego. Odbyły 
się one, jak co roku, 13 grudnia w 
Zabrzu-Zaborzu, gdzie po ogło-
szeniu stanu wojennego więziono 
niemal 900 związkowców i ludzi 
sprzeciwiających się komunistycz-
nym władzom. - Na przestrzeni 
ostatnich dekad, pod krzyżami 
znaczącymi miejsca pamięci ofiar 
narodu polskiego na ołtarzu wolno-
ści i niepodległości naszej ojczyzny, 
Polski, wypowiedziano tak wie-
le słów, że dzisiaj (...) przypomnę 
tym wszystkim, którzy o tym nie 
chcą pamiętać, że stan wojenny był 
zdradą polskiej racji stanu w naj-
czystszej postaci – mówił podczas 
uroczystości przewodniczący Sto-
warzyszenia Represjonowanych w 
Stanie Wojennym Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego NSZZ „S” Eugeniusz 
Karasiński. - Lansowany przez ko-
munistów pogląd, że stan wojenny 
był tak zwanym mniejszym złem, 
bo inaczej wkroczyłaby Armia 
Czerwona to wierutne kłamstwo. 
Dzisiaj wiemy już na pewno, że nie 
byłoby żadnej zbrojnej interwencji 
Moskwy, ani żadnej innej armii ów-
czesnego Układu Warszawskiego. 
Zdrada i kłamstwo legły u podstaw 
Trzeciej Rzeczpospolitej – wyjaś-
niał.

Po mszy świętej w kościele pod 
wezwaniem świętej Jadwigi Ślą-
skiej uczestnicy uroczystości złoży-
li kwiaty przed krzyżem upamięt-
niającym internowanych.

Marek Jurkowski
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Szanowni Pa stwo,

dzi kujemy za okazane
nam zaufanie i rozpocz cie

wspó pracy z naszym Towarzystwem
w ramach grupowego ubezpieczenia
na ycie Warta Ekstrabiznes Plus.

Jednocze nie yczymy Pa stwu
spokoju i rodzinnego ciep a

na czas wi t Bo ego Narodzenia
oraz optymizmu, pozytywnej energii

i wielu sukcesów
w nadchodz cym
Nowym Roku.

Towarzystwo Ubezpiecze
na ycie Warta S.A.
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KOMPANIA WĘGLOWA

Poszukiwanie 
kompromisu
Postulaty strony spo-
łecznej skierowane do praco-
dawcy są jasne: utrzymania 
obecnego poziomu zatrud-
nienia, odstąpienia od zwol-
nienia 1020 pracowników 
administracji oraz gwarancji 
funkcjonowania wszystkich 
kopalń Kompanii Węglowej 
do czasu wyczerpania ich za-
sobów.

– Nie mieliśmy wątpli-
wości co do wejścia w spór 
zbiorowy, bo znając założenia 
programu restrukturyzacji 
można powiedzieć, że Zarząd 
Kompanii ewidentnie wkro-
czył na ścieżkę odbierania 
pracownikom posiadanych 
przez nich świadczeń i gwa-
rancji – od płac począwszy 
na gwarancjach zatrudnienia 
kończąc – podkreśla wice-
przewodniczący NSZZ „So-
lidarność” w KW Stanisław 
Kłysz.

Oprócz realizacji postula-
tów wymienionych wcześniej, 
związkowcy chcą utrzymania 
poziomu średniego wyna-
grodzenia w KW skorygowa-
nego o poziom inflacji oraz 
gwarancji funkcjonowania 
wszystkich zakładów specja-
listycznych Kompanii w do-
tychczasowej strukturze.

Wicelider kompanijnej 

„S” zwraca uwagę, że w zło-
żonym piśmie wskazano na 
konkretne konsekwencje 
ewentualnego wdrożenia 
programu restrukturyzacyj-
nego – również te związane 
z pogorszeniem się bezpie-
czeństwa pracy.

– Tak wielkie oszczędno-
ści i znaczące zmniejszenie 
zatrudnienia wpłyną, na-
szym zdaniem, na znaczące 
pogorszenie się warunków i 
bezpieczeństwa pracy w ko-
palniach. Od tego zależeć bę-
dzie zdrowie i życie pracow-
ników, są to zatem – moim 
zdaniem – kwestie ważniej-
sze nawet niż sprawy płaco-
we – mówi Stanisław Kłysz.

Listę postulatów odno-
szących się bezpośrednio 
do treści programu restruk-
turyzacyjnego uzupełniono 
postulatem „zaprzestania 
działań ograniczających pra-
wa i swobodę działalności 
związkowej”. O jakie działa-
nia chodzi?

– Wydawałoby się, że taki 
punkt w dobie demokracji i 
obowiązywania określonych 
regulacji prawnych nie powi-
nien się tutaj znaleźć. Ostat-
nio jednak Zarząd Kompanii 
Węglowej zaczął stosować 
praktyki znane z innych spó-

łek. Za ograniczenie praw i 
swobody działalności związ-
kowej uznajemy brak dostępu 
do informacji, jaka jest po-
trzebna organizacjom związ-
kowym, by te mogły uczciwie 
realizować określone pra-
wem zadania. Informacje o 
sytuacji Spółki otrzymujemy 
wybiórczo, a jeśli nawet coś 
dostajemy, to są to na ogół in-
formacje, które już wcześniej 
ujrzały światło dzienne. Daje 
się nam do podpisywania 
rozmaite klauzule tajności... 
To jaka to jest działalność 
związkowa, skoro ja nie mogę 
się wypowiedzieć o sytuacji 
firmy ani publicznie, ani do 
załogi, bo obowiązuje mnie 
tajemnica przedsiębiorstwa? 
- retorycznie pyta Kłysz.

O nastrojach wśród pra-
cowników związkowcy mogli 
przekonać się w trakcie ma-
sówek zorganizowanych pod 
koniec listopada.

– Załoga KWK „Sośnica-
Makoszowy” przeciwna jest 
wdrażaniu jakichkolwiek pro-
gramów naprawczych przez 
ten Zarząd, bo w przypadku 
naszej kopalni przygotowy-
wano już dwa podobne do-
kumenty – pierwszy w 2005 
roku, przy okazji łączenia 
ówczesnych kopalń „Sośnica” 

W tegorocznej akademii barbórkowej Zarządu kompanii Węglowej Sa 
uczestniczyli zaproszeni goście, ale przed Teatr Śląski, gdzie została 
zorganizowana, przyszli też ci, którzy wydobywają węgiel - górnicy. 
Nie w głowie im było świętowanie, bo po zapowiedziach zwolnień i 
likwidacji 19 ścian wydobywczych (co oznaczać będzie dalsze zwoln-
ienia) boją się o swój los. Z racji tego, że zaproszeń nie otrzymali, witali 
uczestników akademii na zewnątrz, za pomocą gwizdków i trąbek. 
Hasło happeningu? “Witamy na stypie”.

ruszyły rozmowy na temat programu restrukturyzacyjnego dla 
Kompanii Węglowej SA (KW) przedstawionego przez Zarząd Spół-
ki. Wcześniej związkowcy wszczęli procedurę sporu zbiorowego.

i „Makoszowy”, gdzie obie-
cywano nam świetlaną przy-
szłość, a drugi dwa lata temu. 
Żaden z tych programów nie 
przyniósł poprawy sytuacji, 
wprowadzając tylko nerwo-
wą atmosferę. Podczas masó-
wek wielu wspominało o tym 
wprost – relacjonuje Ryszard 
Nadolski, szef zakładowej So-
lidarności.

Obecnie związkowcy i 
przedstawiciele pracodawcy 
w obecności dyrektorów ana-
lizują skutki planowanego 
łączenia kopalń. - Zakładane 
cele oszczędnościowe wcale 
nie muszą być realizowane 
poprzez tworzenie nowych by-
tów. Najwyraźniej ktoś sobie 
wymyślił taką metodę i teraz 
próbuje do niej dorobić ideolo-
gię – podsumowuje pierwszy 
etap konsultacji lider kompa-
nijnej „Solidarności” Jarosław 
Grzesik.

Omówienie sytuacji trzech 
jednostek – kopalni „Sośni-
ca-Makoszowy”, kopalni „Bo-
brek-Centrum” połączonej z 
kopalnią „Piekary” oraz po-
łączonych kopalń rudzkich: 
„Bielszowice”, „Halemba-Wi-
rek” i „Pokój” - po ewentu-
alnym wdrożeniu programu 
zajęło uczestnikom rozmów 
ponad 8 godzin.

– Wniosek z ostatniego 
spotkania jest jeden: nie ma 
żadnego uzasadnienia – ani 
ekonomicznego, ani logiczne-
go – dla łączenia tych kopalń. 
Dobry przykład na nieskutecz-
ność takich działań już zresztą 
mamy. Jest nim kopalnia „Soś-
nica-Makoszowy”. Kilka lat 
temu, pod podobnym preteks-
tem, połączono dwie kopalnie 
w jedną, a dzisiaj widzimy, że 
z planów, które były przygo-
towane przy okazji łączenia, 
nie zrealizowano prawie nic 
– komentuje lider największej 
organizacji związkowej działa-
jącej w Kompanii.

Ostateczny termin kon-
sultacji upływa 9 stycznia 
przyszłego roku. Kolejnym 

krokiem będzie przyjęcie 
bądź odrzucenie programu 
restrukturyzacyjnego przez 
Radę Nadzorczą KW.

Sytuacja w największej 
polskiej spółce węglowej 
stała się napięta pod koniec 
listopada, gdy pracodawca 
ujawnił Radzie Pracowników 
KW założenia do programu 
restrukturyzacyjnego dla 
Spółki na lata 2013-2020. W 
przekazanym związkowcom 
kilkanaście dni później do-
kumencie przewidziano m.in. 
zmniejszenie średniej płacy 
w roku 2014 o około 2 pro-
cent, zamrożenie płac po roku 
2014, wypłatę „czternastki” w 

trzech równych ratach (luty, 
lipiec, wrzesień), likwidację 
węgla „emeryckiego” od 2016 
roku oraz wstrzymanie nali-
czania Zakładowego Fundu-
szu Świadczeń Socjalnych dla 
emerytów i rencistów począw-
szy od 2014 roku, ograniczenie 
liczby ścian wydobywczych z 
54 do 35, zmniejszenie liczby 
pracowników administracji 
o 1020 osób, wstrzymanie 
przyjęć do roku 2020 oraz 
sprzedaż przynoszącej zyski 
kopalni „Knurów-Szczygłowi-
ce” Jastrzębskiej Spółce Wę-
glowej SA.

Marek Jurkowski
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Jedną nogą w Jastrzębiu?
KNURÓW-SZCZYGŁOWICE

JASTrZębSKA Spółka Węglowa i Kompania Węglowa podpisały list intencyjny w sprawie możliwości zakupu przez 
Jastrzębską Spółkę Węglową kopalni „Knurów-Szczygłowice”. Potencjalna transakcja wywołała w środowisku gór-
niczym lawinę komentarzy.
aktualnie trwa wszech-
stronna analiza ekonomiczna 
kopalni, w której na pierwszy 
ogień poszła wycena złoża, 
a jest ono bardzo cennym 
aktywem, pożądanym w Ja-
strzębiu.

Kopalnia wydobywa 
około 1,5 miliona ton wę-
gla koksowego rocznie, co 
stanowi około 40 procent 
całego wydobycia kopalni 
(nie wykorzystując do końca 
swojego potencjału produk-
cyjnego). Eksploatuje ona 
najwięcej węgla koksowego 
spośród wszystkich 15 zakła-
dów Kompanii Węglowej, a 
jej żywotność określa się na 
ponad 40 lat. Co warto pod-
kreślić, koszty wydobycia są 
tu niższe niż w jastrzębskich 
kopalniach, choćby z uwagi 
na mniejsze zagrożenia. Stąd 
zainteresowanie kopalnią ze 
strony JSW, która specjalizu-
je się właśnie w węglu kokso-
wym. Dodatkowym atutem 
jest fakt, że obszar górniczy 
KWK „Knurów-Szczygło-
wice” sąsiaduje z obszarem 
górniczym kopalni „Budryk”. 
Mało tego, w bezpośrednim 
sąsiedztwie znajduje się także 
dawna kopalnia „Dębieńsko”, 
należąca obecnie do koncer-
nu NWR, który przeżywa 
także poważne trudności.

– Gdyby Jastrzębska 
Spółka Węglowa przejęła ko-
palnię „Knurów-Szczygłowi-
ce”, a być może i w przyszłości 
„Dębieńsko” to mielibyśmy 
do czynienia tak de facto z 
narodzinami nowej JSW w 
ramach spółki – mówi osoba 
zbliżona do transakcji.

społecznych. Wśród pra-
cowników zakładu dominu-
je przekonanie, że przejście 
pod skrzydła Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej to szansa 
na wyższe zarobki. 6700 zło-
tych brutto zarabiają śred-
nio górnicy zatrudnieni w 
Kompani Węglowej. Więcej, 
bo 7370 złotych, mają na 
paskach średnio pracownicy 
Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej. Podane płace rzecz jas-
na są uśrednione i obejmu-
ją one wszelkie dodatkowe 
świadczenia (w tym barbórki 
i czternastki) wskazują jed-
nak na dość istotną różnicę 
w płacach obu spółek.

– Nie możemy tego faktu 
ignorować i przekonywać lu-
dzi, iż pozostanie w Kompa-
nii Węglowej to najlepsze dla 
nich wyjście, zwłaszcza w sy-

tuacji, kiedy mówi się coraz 
głośniej o zwolnieniach i za-
mrożeniu części świadczeń 
– mówi Krzysztof Leśniow-
ski, szef „Solidarności” na 
ruchu „Knurów”. – Nie jest 
to bynajmniej próba uciecz-
ki z tonącego statku, bo już 
7 lat temu większość zakła-
dowych organizacji związ-
kowych opowiedziało się za 
włączenie naszej kopalni do 
JSW.

Z informacji jakie po-
siadamy wynika jednak, że 
w razie sprzedaży kopalni, 
dochodzenie do średnich za-
robków jakie obowiązują w 
JSW może potrwać pewien 
czas, prawdopodobnie ok. 3 
lata.

Potencjalne wejście ko-
palni w skład Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej budzi nie 

tylko nadzieje, ale także 
i obawy o miejsca pracy, 
zwłaszcza, że już pojawi-
ły się plotki, iż niedługo po 
przejęciu kopalni „Knurów-
Szczygłowice” może dojść 
do połączenia jej z kopalnią 
„Budryk”, co w konsekwencji 
groziłoby redukcją zatrud-
niania w obu zakładach.

Póki co, wciąż porusza-
my się w obszarze spekulacji 
i plotek wśród których nie 
brakuje i takich, że Kompa-
nia Węglowa już otrzymała 
pieniądze z Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. Niemniej 
niedawna obecność prezesa 
Zagórowskiego w knurow-
skiej kopalni dowodzi, iż 
„Knurów-Szczygłowice” jest 
już jedną nogą w JSW.

Jacek Srokowski

Kompanii Węglowej – opo-
nuje Jarosław Grzesik, prze-
wodniczący górniczej Soli-
darności i szef Solidarności w 
KW. - Sprzedaż jakiejkolwiek 
kopalni wchodzącej w skład 
Kompanii, a szczególnie ta-
kiej, z której można obecnie 
czerpać zyski, jest drogą do 
samounicestwienia. I oznacza 
de facto zwijanie firmy, za-
miast jej dalszego rozwoju.

Podobnie uważa wie-
lu ekspertów branżowych 
wskazując, iż przy słabej ce-
nie węgla energetycznego, 
produkcja węgla koksującego 
pomogłaby Kompanii Węglo-
wej poprawić wynik finanso-
wy.

Faktycznie, kopalnia 
„Knurów-Szczygłowice” sta-
nowi jedno z najbardziej cen-
nych aktywów Kompanii Wę-
glowej, jest przysłowiowym 
srebrem rodowym. Szacuje 
się, że w trakcie 10-letniej 
historii spółki kopalnia jako 
całość (wcześniej „Knurów” 
i „Szczygłowice” stanowi-
ły odrębne byty) przyniosła 
jej ok. pół miliarda zysku. I 
mogłaby dalej zarabiać na 
poczet spółki, o ile Kompania 
Węglowa byłaby w stanie od-
powiednio zadbać o niezbęd-
ny poziom inwestycji. I tu en-
tuzjaści transakcji wskazują, 
że przy obecnej „kompanijnej 
biedzie” zamiast zysków ko-
palnia może przynosić straty. 
Już 2013 r. prawdopodobnie 
„Knurów-Szczygłowice” zali-
czy na minusie.

Potencjalna sprzedaż ko-
palni oprócz strony ekono-
micznej to wiele aspektów 

Kopalnia
„Knurów-Szczygłowice”

stanowi jedno 
z najbardziej

cennych 
aktywów Kompanii

Węglowej.

I to rodzi obawy w ja-
strzębskich kopalniach.

– Transakcja nie może 
obciążyć budżetu inwesty-
cyjnego w jastrzębskich ko-
palniach – to nie podlega 
dyskusji. Spółka nie ma za-
ciągniętych żadnych kredy-
tów, jest rentowna i wiary-
godna, więc gdyby zaszła taka 
potrzeba, nie byłoby proble-
mu z zaciągnięciem zobowią-
zań. Ale dopóki nie znamy 
wartości kopalni „Knurów-
Szczygłowice” mowa o kon-
kretnych rozwiązaniach jest 
przedwczesna – zapewnia 
Jarosław Zagórowski, prezes 
JSW.

Na giełdzie spekulacyjnej 
padają już kwoty transakcji, 
najczęściej w przedziale 1-2 
mld zł. Takie są bowiem bie-
żące potrzeby i oczekiwania 
Kompanii Węglowej. Wiado-
mo wszak, iż sprzedaż kopal-
ni jest podyktowana aktual-
nymi trudnościami spółki.

– Nie można wyprzeda-
wać kopalni z dobrymi per-
spektywami, taka wyprzedaż 
oznaczać będzie osłabienie 
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STyCZeŃ

 Mijający rok rozpoczął się od ak-
cji referendalnej na temat udziału w straj-
ku solidarnościowym  z pracownikami 
sądownictwa. Jako pierwsi swoje głosy 
w referendum na temat strajku solidar-
nościowego oddali pracownicy koksow-
ni Przyjaźń. Jako ostatni Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. Wszyscy poparli ideę 
strajku solidarnościowego! Ponad 97 
procent uczestników referendum popar-
ło organizację strajku. Najwyższe popar-
cie dla strajku – 99,04 procent przy 66-
procentowej frekwencji – zanotowano w 
kopalni „Brzeszcze”. 

 Pracownicy kopalni „Brzeszcze” 
już w styczniu rozpoczęli protest prze-
ciwko wybudowaniu drogi ekspresowej 
S1 na terenie pól wydobywczych za-
kładu. Ich zdaniem ta inwestycja może 
oznaczać likwidację kopalni i utratę ty-
sięcy miejsc pracy. „Solidarność” wraz 
z pozostałymi związkami zawodowymi 
powołała komitet obrony kopalni, który 
zbierał podpisy pod apelem do General-
nej dyrekcji dróg krajowych i autostrad.

 Niespokojnie na początku roku 
było także w kopalni „Piekary”. 3 stycznia 

strona społeczna spotkała się z  Zarzą-
dem kompani Węglowej, który oświad-
czył, iż jest zainteresowany zbyciem 
kopalni na rzecz Węglokoksu. Związki 
zawodowe zażądały  w odpowiedzi opra-
cowania i wprowadzenia stosownego 
planu naprawczego w ramach spółki.

 Pod koniec stycznia udało się 
odsunąć widmo strajku solidarnościo-
wego planowanego na początek lutego. 
Podczas spotkania przedstawicieli Mię-
dzyzwiązkowego komitetu Protestacyj-
no-Strajkowego z wicepremierem Janu-
szem Piechocińskim zapadły decyzje o 
powołaniu pięciu zespołów roboczych, 
które zajmą się związkowymi postulata-
mi, i zapowiedź kolejnych rozmów na 11 
marca.

LUTy

 Rada Pracowników kompanii Wę-
glowej negatywnie zaopiniowała przed-
stawiony przez Zarząd Spółki projekt 
Planu Techniczno-Ekonomicznego kW 
na 2013 rok. Członkowie Rady wskazali, 
że wdrożenie założeń zawartych w doku-
mencie – obniżenie stanu zatrudnienia, 
ograniczenie inwestycji i zwiększenie roli 
firm zewnętrznych – byłoby działaniem 
nastawionym na „zwijanie”, a nie rozwój 
firmy.

KWieCieŃ

 Wiceprezes Zarządu Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej Sa do spraw pracy 
i polityki społecznej artur Wojtków pozo-
stanie na stanowisku. Rekomendowane-
go przez stronę związkową kandydata 
w wyborach członka Zarządu JSW VIII 
kadencji poparło 98,56 procent uczest-
ników głosowania.

 10-procentowy wzrost wynagro-
dzeń, 2 tysiące zł premii jednorazowej 
dla każdego zatrudnionego i 5-procen-
towy wzrost wskaźnika płac – to postu-
laty, które stały się podstawą sporów 
zbiorowych pomiędzy organizacjami 
związkowymi z katowickiego Holdingu 
Węglowego Sa a Zarządem Spółki.

MAJ

 14 lutego w siedzibie katowi-
ckiego oddziału Generalnej dyrekcji 
dróg krajowych i autostrad, delegacja 
mieszkańców Brzeszcz złożyła petycję 
z postulatem przyjęcia bezpiecznego dla 
przyszłości kopalni „Brzeszcze” wariantu 
przebiegu drogi ekspresowej S1. +

 Brak reakcji Zarządu koksowni 
„Przyjaźń” Sa na związkowe wezwania 
do podjęcia rozmów w temacie realizacji 
postulatów płacowych spowodował uru-
chomienie procedury sporu zbiorowego.

MArZeC

 Tadeusz Skotnicki zwyciężył w 
przeprowadzonych 7 marca wyborach 
na stanowisko wiceprezesa Zarządu ka-
towickiego Holdingu Węglowego Sa do 
spraw pracy. kandydat wspierany przez 
NSZZ „Solidarność” otrzymał poparcie 
62 procent głosujących pracowników 
kHW, pokonując Waldemara Mroza, któ-
ry musiał pożegnać się ze stanowiskiem 
zajmowanym od 2001 roku.

 14 marca niepowodzeniem za-
kończyły się rozmowy przedstawicieli 
Międzyzwiązkowego komitetu Protesta-
cyjno-Strajkowego z delegacją rządową, 
reprezentowaną przez wicepremiera 
Janusza Piechocińskiego oraz ministra 
pracy i polityki społecznej Władysława 
kosiniaka-kamysza. To oznaczało, że na 
Śląsku odbędzie się 4-godzinny strajk ge-
neralny. kopalnie węgla kamiennego nie 
fedrowały przez dwie godziny. do cztero-
godzinnej akcji przystąpiło niespełna 85 
tysięcy pracowników z około 400 zakła-
dów na terenie województwa śląskiego.

Tak minął związkowy rok...
decyzji, także tych o zmniejszaniu zbęd-
nych mocy produkcyjnych lub ich czę-
ści.

„Oczekujemy od wiceministra Tom-
czykiewicza jasnych i precyzyjnych 
informacji, opartych o merytoryczną 
wiedzę. Mamy nadzieję, że zasięgnie 
on opinii u kompetentnych doradców, 
którzy posiadają pogłębioną wiedzę na 
temat funkcjonowania górnictwa węgla 
kamiennego, ale nie są uwikłani w inte-
resy z kapitałem spekulacyjnym, zainte-
resowanym częścią polskich złóż węgla 
kamiennego” - górnicza „Solidarność” 
napisała oburzona do premiera Tuska.

 Spór zbiorowy organizacji związ-
kowych z Zarządem koksowni „Przy-
jaźń” Sa zakończył się podpisaniem 
porozumienia gwarantującego pierwsze 
od pięciu lat podwyżki płac dla pracow-
ników zakładu.

 Zarząd katowickiego Holdingu 
Węglowego Sa zignorował rozmowy ze 
stroną związkową i jednostronnie zdecy-
dował o 3-procentowym wzroście stawek 
osobistego zaszeregowania pracowników 
kopalń i zakładów kHW z dniem 1 czerw-
ca br. oraz o wypłacie premii w wysokości 
1000 zł brutto dla każdego zatrudnionego 
według stanu na dzień 31 maja.

CZerWieC

 Tomasz Tomczykiewicz odpowie-
dzialny w resorcie gospodarki za sprawy 
górnictwa, powiedział na początku maja, 
że kilka polskich kopalń węgla kamien-
nego jest trwale nierentownych. Wska-
zał, że spółki węglowe powinny dosto-
sować produkcję węgla do popytu na ten 
surowiec oraz nie obawiać się trudnych 
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 Ulicami Brzeszcz przeszła 8-
tysięczna demonstracja pracowników 
większości polskich kopalń, którzy głoś-
no sprzeciwili się planom budowy drogi 
ekspresowej S1 przez pola wydobywcze 
kWk „Brzeszcze”, co grozi likwidacją 
zakładu zatrudniającego 3 tysiące osób. 
Protest zakończyło rozpoczęcie zbiórki 
podpisów pod wnioskiem o referendum 
w sprawie odwołania władz miasta, po-
pierających budowę S1. + foto

 dariusz dudek, przewodniczący 
komitetu społecznego Silesia Walcząca 
spotkał się 20 czerwca br. z dyrektor Gd-
dkia Oddział w katowicach Ewą Tomala-
Borucką. Na spotkaniu przewodniczący 
dudek przekazał pismo wyrażające po 
raz kolejny stanowczy sprzeciw wobec 
planów budowy drogi przez tereny wy-
dobywcze PG SILESa.

LiPieC

 Brakiem porozumienia zakończy-
ło się spotkanie przedstawicieli związ-
ków zawodowych z Zarządem kompanii 
Węglowej Sa w sprawie planowanej re-
strukturyzacji kWk „Brzeszcze” i kWk 
„Piekary” poprzez alokację (przeniesie-
nie) znacznej części pracowników do 
innych kopalń. Związkowcy sprzeciwili 
się dokonywaniu oszczędności kosztem 
wybranych zakładów – domagali się 
przygotowania planu naprawczego dla 
całej kompanii.

SierPieŃ

 Organizacje związkowe z katowi-
ckiego Holdingu Węglowego Sa powoła-
ły Wspólną Reprezentację Związków Za-
wodowych, by wspólnie bronić „praw i 
żywotnych interesów załóg górniczych”. 
Powstanie WRZZ sprowokował sam 
Zarząd kHW, decydując o podwyżkach 
bez uzgodnienia ich wysokości ze stroną 
społeczną.

WrZeSieŃ

darki z udziałem licznej – jak zwykle 
– reprezentacji górników związkowcy 
złożyli petycję, którą odebrał dyrektor 
gabinetu ministra Janusza Piechociń-
skiego. Następnie przemaszerowali 
przed Sejm. Tam stanęło namiotowe 
miasteczko.  Ich finałem był najwięk-
szy – a zarazem najspokojniejszy – od 
lat przemarsz demonstrantów ulicami 
Warszawy. Związkowcy wezwali do 
zbiórki podpisów pod wnioskiem o 
samorozwiązanie Sejmu. W Ogólno-
polskich dniach Protestu wzięło udział 
200 tysięcy osób. 

 Ponad 3 tys. pracowników Okd 
protestowało 17 września w Ostrawie 
przeciwko planom zmniejszenia zatrud-
nienia i ograniczenia wysokości płac w 
spółce węglowej Okd.

PAŹDZierNiK

 7 października mieszkańcy 
Brzeszcz odwołali burmistrz miasta i gmi-
ny panią Teresę Jankowską. Frekwencja 
w niedzielnym referendum przekroczyła 
wymagany poziom 3/5 liczby biorących 
udział w wyborze odwoływanego organu. 
Nie udało się natomiast odwołać Rady 
Gminy. Inicjatorem głosowania był komi-
tet Społeczny Mieszkańców i Pracowni-
ków kWk „Brzeszcze” przeciwko budowie 
drogi S1, a głównym zarzutem – pozytyw-
na opinia władz w sprawie przebiegu S1 
przez pole wydobywcze kopalni, co może 
doprowadzić do jej likwidacji.

 Sekcja krajowa Górnictwa Wę-
gla kamiennego NSZZ „Solidarność” 
sprzeciwiła się rządowym planom 
wprowadzenia tzw. programu antysmo-
gowego, obejmującego m.in. zakaz pa-
lenia węglem w piecach po 2020 roku. 
- Wprowadzenie w życie proponowanego 
zakazu (...) jest pomysłem kosztownym 
i oderwanym od rzeczywistości – czy-
tamy w apelu skierowanym do premiera 
donalda Tuska. W dokumencie górnicza 
„S” zwróciła uwagę, że sezonowy, je-
sienno-zimowy wzrost zanieczyszczenia 
powietrza w Polsce to przede wszystkim 
efekt spalania śmieci w przydomowych 
paleniskach, co z kolei wynika ze zubo-
żenia części społeczeństwa. kilka tygo-
dni wcześniej podczas sejmowej komisji 
ochrony środowiska posłowie omawiali 
rządowy program antysmogowy, który 
zakłada m.in. zakaz stosowania węgla 
przez gospodarstwa domowe od 2020 r. 
Informacja ta wywołała falę niezadowo-
lenia w Polsce i to bynajmniej nie tylko 
wśród osób związanych z produkcją i 
handlem węglem.

 NSZZ „Solidarność” kompanii 
Węglowej Sa ogłosił pogotowie strajko-
we w kopalniach i zakładach należących 
do Spółki. Bezpośrednim powodem takiej 
decyzji było podejmowanie radykalnych 
działań restrukturyzacyjnych na zasa-
dzie „faktów dokonanych”, bez uprzed-
niej konsultacji ze stroną społeczną. do 
pogotowia dołączyły pozostałe centrale 
związkowe.

LiSTOPAD

 19 listopada postanowiono, iż 
Zakładowa Organizacja koordynacyjna 
NSZZ „Solidarność” kompanii Węglowej 
Sa przystąpi do sporu zbiorowego z Za-
rządem Spółki. Uchwałę tej treści podjęli 
przedstawiciele „S” z wszystkich kom-
panijnych kopalń i zakładów podczas 
zebrania, które odbyło się w katowicach. 
Chęć wszczęcia sporu było reakcją na 
informacje o założeniach do planu na-
prawczego (cięć i zwolnień) dla kW na 
lata 2013-2020.

 2 lipca w katowicach obradowa-
ło Walne Zebranie delegatów górniczej 
„Solidarności”. dzień później odbyły się 
tradycyjne obchody rocznicowe w Ja-
strzębiu-Zdroju. Zakończyła je uroczysta 
sesja Walnego Zebrania delegatów Sek-
cji krajowej Górnictwa Węgla kamienne-
go NSZZ „S”.

 11 września rozpoczęły się 
Ogólnopolskie dni Protestu. W trakcie 
pikiety przed Ministerstwem Gospo-

 Wzmożona kampania antywęglo-
wa działaczy Greenpeace zmobilizowała 
członków górniczej „Solidarności” do na-
tychmiastowej odpowiedzi. Związkowcy 
górniczej „Solidarności” zorganizowali 
„zaślubiny” węgla z ekologią – happening 
promujący ekologiczne metody spalania 
surowca. a wszystko przed warszaw-
skim Stadionem Narodowym, gdzie od 
ponad tygodnia obradowali uczestnicy 
XIX konferencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie Zmian klimatu. + foto

 Związkowcy z Jastrzębskiej Spół-
ki Węglowej Sa przedstawili własny 
projekt Zakładowego Układu Zbiorowe-
go Pracy. Zostały w nim zawarte uzgod-
nienia stanowiące treść porozumień 
zawartych w maju 2011 roku (gwaran-
cje zatrudnienia), 2012 roku (regulacje 
dotyczące wzrostu płac w następnych 
latach) i kwietniu br. (zasady współpra-
cy pracodawcy ze związkami zawodo-
wymi), jednak najważniejszą rzeczą 
– zdaniem związkowców – jest próba 
ostatecznego uregulowania kwestii dni 
wolnych od pracy.

GrUDZieŃ

 Utrzymania obecnego poziomu 
zatrudnienia, odstąpienia od zwolnie-
nia 1020 pracowników administra-
cji oraz gwarancji funkcjonowania 
wszystkich kopalń kompanii Węglowej 
Sa (kW) do czasu wyczerpania ich 
zasobów – tego m.in. zażądali związ-
kowcy w skierowanym do Zarządu kW 
piśmie rozpoczynającym procedurę 
sporu zbiorowego.

Życzę wszystkim Wam, pracującym w branży 

sektora węgla kamiennego  

oraz Waszym rodzinom, aby  zbliżające się Święta Bożego Narodzenia  

były czasem refleksji  

nad tym, co minęło i nad tym, co nadchodzi.

Każda chwila niech będzie pełna radości wynikającej z bliskości naszych 

najbliższych a Nowonarodzony Jezus, 

niech wypełnia nasze serca  wiarą, nadzieją i miłością.

Boże Dziecię niech błogosławi w nadchodzącym czasie sprawiając,

że przeżyjemy te Święta w atmosferze Bożego Pokoju.

Niech nadchodzący 2014 rok 

będzie rokiem pełen pogodnych, radosnych,

przeżytych w zdrowiu dni oraz rokiem  

zrealizowanych planów i zamierzeń.

                                                                       Poseł na Sejm RP 

                                                                               Grzegorz Tobiszowski



� promocja
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interaktywna historia
W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Śląskim Centrum Wolności i Soli-
darności zaprezentowano interaktywną książkę o pacyfikacji kopalni Wujek.

WUJEK Prezentacja cyfrowej książkę o pacyfikacji kopalni

KsiążKę dr Tomasza Nowary 
pt. „Kopalnia Wujek. W hołdzie 
tym, którzy odeszli za wcześnie” 
wydano w 2011 roku tuż przed ob-
chodami 30 rocznicy pacyfikacji 
kopalni dzięki staraniom Społecz-
nego Komitetu Pamięci Górników 
KWK „Wujek” Poległych 
16 grudnia 1981 roku. 
W piątek, w 32. roczni-
cę wprowadzenia stanu 
wojennego, w Śląskim 
Centrum Wolności i So-
lidarności w Katowicach 
zaprezentowano wersję 
cyfrową tej publikacji.

Książka będzie do-
stępną na takich urzą-
dzeniach jak: komputery, 
urządzenia z systemem 
iOS (tablet), czytniki 
książek. Wszystkie wer-
sje książki są aplikacjami 
darmowymi, każdy może 
jedną z nich ściągnąć na swoje 
urządzenie. Ponadto treść książki 
została dostosowana dla osób z dys-
funkcją wzroku.

Wydanie publikacji cyfrowej 
i interaktywnej, to rekonstrukcja 

wydarzeń, które miały miejsce po-
między 13 a 16 grudnia 1981 roku w 
kopalni „Wujek” i najbliższej okolicy. 
W książce zawarte są nowe, nigdzie 
niepublikowane fakty (jak np. wjazd 
czołgu na teren kopalni przez bramę 
podsadzkową). Publikacja cyfrowa 

wzbogacona jest o także o filmy (bli-
sko godzina nagrań rozmów z pię-
cioma uczestnikami strajku), zdjęcia 
archiwalne, animacje 2,5D oraz ele-
menty interaktywne, takie jak przy-
pisy, mapy, obiekty 3D.

– Praca nad tą interaktywną pub-
likacją, to było wyjątkowe doświad-
czenie. Po raz pierwszy, nasz zespół, 
zetknął się z tak żywą i przejmującą 
historią, rozmawiając z uczestnika-
mi strajku w kopalni „Wujek” – przy-
znają Jacek Bara i Paweł Polański, 

z firmy odpowiedzialnej za 
produkcję interaktywnej pub-
likacji. – Zależy nam na tym, 
by po cyfrową wersję książki 
o pacyfikacji sięgnęli przede 
wszystkich ludzie młodzi.

Projekt został dofinanso-
wany przez Narodowe Cen-
trum Kultury oraz Fundację 
Banku Zachodniego WBK.

Prezentacji towarzyszył 
bieg ku pamięci poległych 16 
grudnia 1981 roku pod kopal-
nią Wujek. W biegu uczest-
niczyło dziewięciu uczniów, 
którzy przebiegli 10 km w 
koszulkach z nazwiskami po-

mordowanych. „Każdy z nich czcił 
tym biegiem pamięć jednego gór-
nika” - powiedział nauczyciel histo-
rii w Gimnazjum nr 1 w Mikołowie 
Marcin Pogonowski. 

jm
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Śpiew, żarty i konkursy

Piwne rytuały i zabawa

SObieSKi WieCZOreK

W sobotę 7 grudnia odbyła 
się Związkowa Karczma Piwna 
NSZZ Solidarność 
w PKW S.A. ZG Sobieski, 
w której uczestniczyło około 
500 osób, członków związku 
pracowników ZG Sobieski 
oraz gości zaproszonych.

BIESIADOWANIE rozpoczęto od 
wprowadzenia sztandarów Soli-
darności oraz uczczeniem minutą 
ciszy tych gwarków, którzy ode-
szli na wieczną szychtę. Jak naka-
zuje odwieczna górnicza tradycja 
nowi adepci górniczego stanu 
zostali przyjęci w poczet gwarków 
skokiem przez skórę. Odbyła się 
jeszcze jedna uroczystość, nowo-
przyjęci członkowie NSZZ Solidar-
ność zostali pozbawieni „kocich 
ogonów” oraz przyjęli „chrzest 
piwny”.  konkursy między ławami 
przebiegały w atmosferze zdrowej 
rywalizacji. „Sztafeta piwna” oraz 
rywalizacja o miano „króla piw-
nego” cieszyła się największym 
zainteresowaniem.

Wyśmienitą zabawę gwaran-
towała grupa prowadzących z 
kabaretu „Jestem” z Piekar Ślą-
skich.Nie dopuszczali ani na mi-
nutę, aby można było się nudzić.

GODNOŚĆ prezesa Wysokiego 
Prezydium w Sprawach Piwnych 
Nigdy Nieomylnego samozwańczo 
objął lider kabaretu Rak, krzysz-
tof Hanke i dwaj kontrapunkci 
– krzysztof Respondek i Grzegorz 
Poloczek. artyści dali popis wspa-
niałego humoru, którym zarazili 
uczestników imprezy.

Sygnałem do nieskrępowa-
nej zabawy było wejście między 
długie rzędy stołów piwolejów z 
pełnymi dzbanami złocistego na-
poju. Odtąd cechownia raz po raz 
wybuchała śmiechem i rozlegała 
głośnym śpiewem. Repertuaru nie 
zabrakło, bo każdy gwarek został 
zaopatrzony w śpiewnik. Momen-
tami było więc patriotycznie, częś-
ciej biesiadnie i frywolnie. Śpiew 
przeplatały jędrne żarty i konkursy. 
O zwycięstwie lewej lub prawej 
ławy bezapelacyjnie przesądzało 
nieomylne prezydium. Jego wyro-
ków i tak nikomu nie przyszłoby 
do głowy kwestionować, bo cała 
punktacja była traktowana z przy-
mrużeniem oka.

7 grudnia w wypełnionej po brzegi cechowni Szybu Wilson w Katowicach-Nikiszowcu, która 
na co dzień pełni funkcję galerii sztuki, odbyła się tegoroczna karczma piwna gwarków zrze-
szonych w NSZZ Solidarność KWK Wieczorek. 
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Każdy wyraz zaczyna się inną literą. Liczba w nawiasie oznacza jego długość.
Miejsce wpisu do odgadnięcia.

Litery z ponumerowanych pól utworzą rozwiązanie -
aforyzm Władysława Grzeszczyka.
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Litery z ponumerowanych pól należy wpisać do tabelki.
Rozwiązaniem jest znane powiedzenie, które powstanie po zmianie kolejności wyrazów.

WIRÓWKA

PRAWOSKRĘTNIE:
  A. Dobiega z bocianiego gniazda 
  B. Zatyka usta 
  C. Małżonka Priama
  D. Kwas karbolowy; fenol
  E. Tomasz, żużlowiec, Mistrz Polski
  F. Jeleń z Cejlonu; aksis
  G. Czyni złodzieja
  H. Drugi człowiek na Księżycu
  I.  Lwowski andrus
  J. Miara prędkości światła

  K. Twist u Dickensa
  L. Dzieli kort tenisowy
  M. Gorące źródło
  N. Niemiecka maszyna szyfrująca
  P. Opiekun żeglarzy, bóstwo morskie
  R. Szósta planeta Układu Słonecznego

LEWOSKRĘTNIE:
  O. Andre, ameryk. tenisista
  Q. Francuskie miasto nad Mozą

W rozwiązaniu należy podać liczbę wystąpień w hasłach litery R.
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Ze znanego powiedzenia usunięto
wszystkie samogłoski. Co to za
powiedzenie?

POWIEDZENIE

NC NWG PD SŁŃCM

ZNACZENIE
AMORFIZM to:
    A) JEDNOPOSTACIOWOŚĆ
    B) WIELOPOSTACIOWOŚĆ
    C) BEZPOSTACIOWOŚĆ

Jeśli
   P=1,   Y=3,   E=4,   X=2
to jaka wartość odpowiada H?

RÓWNANIA

JAKA LICZBA?
Jaka liczba powinna znaleźć się

w miejscu znaku zapytania?
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Jakie słowo
należy umieścić
po lewej stronie,
aby utworzyć
trzy nowe wyrazy?
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INSTRUMENTALISTA
Znajdź początkowe pole i poruszając

się spiralnie do wewnątrz, zgodnie
z ruchem wskazówek zegara, odgadnij

nazwę jednego z instrumentalistów.

O A

następny >

http://krzyzowki.pnet.pl/

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja krajowa Górnictwa Węgla 
kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 katowice lub drogą mailową: redakcja@solidar-
noscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy.
Rozwiązanie hasła w listopadowej krzyżówce brzmi: david Lynch - Mulholland drive. Nagrody wylosowa-
li: adam Robak z Rybnika, Wacław Bąk z Przyborowa. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

SPOrT Jastrzębski  turniej siatkarskich drużyn górniczych

PRZED ligowym hitem z udziałem Jastrzębskiego 
Węgla i asseco Resovii Rzeszów w Hali Widowi-
skowo-Sportowej został rozegrany finał turnieju 
siatkarskich drużyn górniczych o Puchar Preze-
sa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.a. do decy-
dującego meczu awansowały po rozegranych 16 
grudnia eliminacjach i półfinałach zespoły kWk 
„Jas-Mos” i kWk „Zofiówka-Borynia” Ruch Bo-
rynia. Żywiołowo dopingowane przez publiczność 
drużyny stworzyły widowisko godne wielkiego fi-
nału. W pierwszej partii kilkupunktową przewagę 
wypracowali sobie górnicy z Ruchu Borynia. am-
bitnie walczący „Jas-Mos” zniwelował straty i po 
dramatycznej końcówce „wyrwał” seta rywalom. 
W drugiej partii długo oglądaliśmy walkę „punkt za 
punkt”. Ostatecznie więcej opanowania wykazali 

„Jas-Mos” najlepszy!
górnicy z „Jas-Mosu” i to oni mogli cieszyć się ze 
zdobycia Pucharu po zwycięstwie w dwóch setach 
25:23, 25:23.

Trzecie miejsce w turnieju zajęli siatkarze kWk 
„Zofiówka-Borynia” Ruch Zofiówka, którzy poko-
nali kWk krupiński 2:1. W takim samym stosunku 
drużyna kWk „Budryk” wygrała z kWk „Pniówek” 
zajmując w rozgrywkach 5. miejsce.

MVP turnieju został Sebastian Marczyński 
(kWk „Jas-Mos”), najlepszym atakującym Marcin 
Grygiel (kWk „krupiński”), rozgrywającym da-
riusz łasiewicki (kWk „Jas-Mos”), przyjmującym 
Witold Zabrzański (kWk „Zofiówka-Borynia” Ruch 
Borynia), blokującym damian Szczepanik (kWk 
„Zofiówka-Borynia” Ruch Borynia), nagrodą dla 
najlepszego libero wyróżniono Roberta kudelskie-
go (kWk „Jas-Mos”).

drużyna kWk „Jas-Mos” zagrała w składzie: 
Piotr Piotrkowski, krzysztof Buturla, Tomasz Ma-
zur, dariusz łasiewicki, Zdzisław Nowak, adrian 
koczwara, Robert kudelski, Sebastian Marczyń-
ski, dariusz kozieł, dawid Raźniak. Opiekunem 
drużyny był Mieczysław Smak. dodajmy, iż 
drużynę „Jas-Mosu” stanowią w zdecydowanej 
większości członkowie „Solidarności” biorący z 
powodzeniem udział w Miejskiej Lidze Siatkówki 
amatorów. 

jac
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Grudniowa manifestacja
Tegoroczna karczma piwna „Solidarności” przy KWK „brzeszcze” miała szczegól-
ny charakter i oprawę, w którym gwarkowie dali upust emocjom towarzyszącym 
protestom w obronie kopalni.

„BRZESZCZE” związkowa karczma piwna

Batalia o byt kopalni „Brzeszcze” 
trwa od stycznia tego roku, kiedy poja-
wiły się pierwsze informacje o zagroże-
niach dla jej dalszego funkcjonowania 
wynikające z niekorzystnych warian-
tów budowy drogi ekspresowej S1. W 
styczniu trwała akcja zbierania podpi-
sów pod petycją do Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. Kilka mie-
sięcy później związkowcy z „Brzeszcz” 
zorganizowali ogromną manifestację 

w gminie skierowaną przeciw władzom 
gminy, które opowiadały się za nieko-
rzystnym dla kopalni wariantem dro-
gi S1. W końcu w październiku za ich 
inicjatywą udało się odwołać w refe-
rendum Teresę Jankowską, burmistrz 
Brzeszcz. Równocześnie związkowcy z 
„Brzeszcz” musieli toczyć bój z zarzą-
dem Kompanii Węglowej o kształt pro-
gramu naprawczego kopalni. Ten, który 
zaproponował zarząd spółki prowadził 

wprost do likwidacji kopalni. Ostatecz-
nie udało się wypracować kompromiso-
we rozwiązania. 

Jak na jeden rok emocji w Brzesz-
czach było aż nadto, co było nieraz 
widać po zmartwionej twarzy Staszka 
Kłysza, szefa zakładowej „Solidarno-
ści”, niekwestionowanego lidera prote-
stów górników z „Brzeszcz”.

7 grudnia w zakładowej stołówce do-
szło do kolejnej manifestacji. Ta jednak 
miała zupełnie inny charakter. W trak-
cie karczemnej zabawy gwarkowie za-
improwizowali manifestację na wesoło, 
podczas której nie zabrakło i elementów 
autoironii. Był osławiony wózek (ten, na 
którym w czerwcu „wiozła się” burmistrz 
Jankowska. Był uzbrojony kordon sił 
bezpieczeństwa (tym razem chronił 
dostojnego prezydium piwnego :)). Były 
trąbki, a nawet petardy. Nad wszystkim 
jednak unosił się duch dobrego humoru. 
Pewnie jeszcze długo uczestnicy tego-
rocznej karczmy w „Brzeszczach” będą 
z uśmiechem wspominać grudniową za-
bawę. I oby była to ostatnia manifestacja 
w obronie kopalni. 

jac


