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REFLEKSJA NAD GÓRNICTWEM

CO DALEJ Z USTAW¥

O KONSULTACJACH
Z PRACOWNIKAMI I TWORZENIEM RAD PRACOWNIKÓW

Wywiad z Senatorem dr in¿. Jerzym MARKOWSKIM
Z.W - otrzymalimy do Centrali (redakcji) ZZRG w Polsce publikacjê,
której Pan jest autorem p.t. "Górnictwo Wêgla Kamiennego od roku
1990 do 2005 , co Pana sprowokowa³o do napisania takiego materia³u.
J.M - s¹dzê, ¿e górnictwu nale¿a³a siê pewna refleksja nad tymi 15 latami
prze¿ytymi, to jest materia³ napisany tak, a¿eby by³ zrozumiany przez
ludzi, którzy nie wiele wiedz¹ o górnictwie, a równie¿ by³ refleksyjny
i taki wspomnieniowy dla tych co wiedz¹ o górnictwie bardzo du¿o. Ona
ma pokazywaæ drogê, któr¹ przesz³o polskie górnictwo, bo jest to droga
rzeczywicie imponuj¹ca. Ja w tym materiale opisa³em wszystkie te procesy, które siê dokona³y w polskim górnictwie, które spowodowa³y, ¿e
ono dzisiaj istnieje. ¯e ono siê dzisiaj obroni³o, ¿e ono ma szansê
w dzisiejszym bilansie energetycznym pañstwa i mo¿e byæ dzisiaj u¿yteczne, w tych wszystkich procesach gospodarczych, które s¹ dzisiaj w kraju.

Do dnia 23 marca 2005 roku Rz¹d RP mia³ w
polskim ustawodawstwie wdro¿yæ dyrektywê Unii
Europejskiej 14/2002 mówi¹c¹ o informowaniu
pracowników i sposobie przeprowadzania z nimi
konsultacji i negocjacji - potocznie zwanej ustaw¹
o radach pracowników. ZZRG w Polsce wspólnie z
Kancelari¹ Prawnicz¹ MERITUM opracowa³ opiniê i przes³a³ j¹ do dalszej konsultacji.

22 lutego br. odby³o siê po³¹czone posiedzenie
dwóch komisji sejmowych: pracy i gospodarki które
obradowa³y nad jej opónionym wdro¿eniem (mia³a byæ wdro¿ona jeszcze za czasów rz¹dów premiera Marka Belki). Brak wdro¿enia tej dyrektywy mo¿e spowodowaæ na³o¿enie na Polskê sankcji
ze strony Unii Europejskiej.
c.d. str. 3

Ja tylko przypomnê, ¿e polskie górnictwo wêgla kamiennego to jest jedyne górnictwo w wiecie, w którym w ci¹gu 15 lat odesz³o 230 tys.
ludzi, zmniejszono wydobycie o po³owê i zmniejszono iloæ kopalñ te¿ o po³owê. Takiego procesu restrukturyzacyjnego nie prze¿y³o ¿adne
górnictwo g³êbinowe
w wiecie. To jest
powód do satysfakcji nas górników. Ka¿dy z
nas mia³ w tym jaki udzia³, ka¿dy by³ na innym miejscu, ka¿dy mia³ swoj¹ rolê do wykonania. Uwa¿am, ¿e taka refleksja nam siê jako
górnikom nale¿a³a. A tym - którzy chc¹ o niej
przeczytaæ bêd¹ mieli tak¹ okazjê.
Z.W - Pan t¹ pracê zadedykowa³: ksiêdzu Pra³atowi Bernardowi CZERNECKIEMU i Panu
Premierowi Janowi MITRÊDZE - dlaczego?

A P E L
OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA ZWI¥ZKÓW ZAWODOWYCH

¯¥DAMY GODNYCH EMERYTUR
DLA PRACUJ¥CYCH
W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH
Ogólnopolskie Porozumienie Zwi¹zków Zawodowych powo³a³o Obywatelski Komitet Inicjatywy
Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz niektórych innych ustaw.
Celem Komitetu jest zebranie co najmniej 100 tysiêcy podpisów pod obywatelskim projektem
ustawy o emeryturach dla osób pracuj¹cych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, tak aby mo¿na by³o przed³o¿yæ go Sejmowi.
Nasz projekt ustawy stworzy mo¿liwoæ uzyskania emerytury na dotychczasowych zasadach
ubezpieczonym, którzy urodzili siê w latach 1949-1968 i przed dniem 1 stycznia 1999 roku byli
zatrudnieni w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. To uprawnienie bêdzie
przys³ugiwa³o osobom, które spe³ni¹ wymogi sta¿u pracy w warunkach szczególnych lub w
szczególnym charakterze i nie przyst¹pili do otwartego funduszu emerytalnego lub rozwi¹¿¹
umowê z funduszem na zasadach okrelonych w projekcie naszej ustawy.

Apelujemy:
? Poprzyj projekt ustawy opracowany przez OPZZ!
? Zg³o siê do zarz¹du zwi¹zku zawodowego i z³ó¿ swój podpis
pod obywatelskim projektem ustawy!
Ludzie ciê¿kiej pracy maj¹ prawo do wczeniejszej emerytury!

Obywatelski projekt ustawy i wzór karty do zbierania podpisów mo¿esz pobraæ na stronie
internetowej http://www.opzz.org.pl
Zarz¹d Krajowy ZZRG w Polsce

J.M - Uwa¿am, ¿e to s¹ nazwiska w pewnym wymiarze symboliczne dla polskiegogórnictwa.
Pan Premier MITRÊGA, to cz³owiek, którego
ja osobicie uznajê za twórcê nowoczesnego polskiego górnictwa wêgla kamiennego. On stworzy³ polskie górnictwo. Dziêki niemu ten potencja³ nowoczesnego górnictwa przetrwa³ te czasy
wielkiego kryzysu, zw¹tpienia w Polski Wêgiel,
a co najwa¿niejsze - wielkich niekompetencji
w zarz¹dzaniu polskim górnictwem. Potencja³
by³ bogaty - potencja³ techniczny, technologiczny, naukowy, kadrowy. ¯e to przetrwa³ - kto to
musia³ najpierw stworzyæ! Stworzy³ to Jan MITRÊGA i ludzie którzy z nim wspó³pracowali.
c.d. str. 6

Weso³ych
zdrowych
wi¹t
Wielkanocnych
¿yczy
ZZRG w Polsce
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Wieci z Orodka Badañ Lekarskich
Zanim zmieni³y siê zapisy w metodyce badañ ratowników górniczych, rozpoczê³a siê dyskusja nad now¹ metod¹, badania tolerancji gor¹ca w komorze
klimatycznej. Aby uspokoiæ emocje i sprostowaæ niew³aciwe komentarze, otrzymalimy zapewnienia Prezesa "CEN-MED"-u, o zachowaniu dotychczasowych zasad przeprowadzania testu, natomiast zastosowanie nowoczesnych urz¹dzeñ ma za zadanie zapewniæ bezpieczeñstwo badanym. Po analizie okazuje
siê, ¿e jest to zgodne z prawd¹, poniewa¿ zmiany w metodyce badañ dotycz¹ tylko wprowadzenia systemu telemetrycznego i tym samym sposobu pomiaru
temperatury badanego oraz ci¹g³ej rejestracji pracy serca.
Do badania w komorze klimatycznej kwalifikuj¹
siê ratownicy, u których:
l

l

l

czêstoæ skurczów serca jest nie wiêksza
ni¿ 90 uderzeñ na minutê,
cinienie têtnicze krwi jest w zakresie:
skurczowe od 100 do 140 mm Hg,
a rozkurczowe od 60 do 90 mm Hg,
Temperatura wewnêtrzna cia³a jest
w zakresie od 36,0°C do 36,9°C.

Kryteriami dyskwalifikuj¹cymi do s³u¿by w ratownictwie górniczym s¹ nadal:
Ø
Ø

opuszczenie komory przed up³ywem 60 minut z powodu z³ego samopoczucia,
bóle i zawroty g³owy, dusznoci, mroczki przed oczami, ogólne os³abienie lub wyst¹pienie omdlenia, a tak¿e inne objawy wiadcz¹ce o niskiej
tolerancji gor¹ca zg³oszone po wyjciu z komory,
Ø
podwy¿szona temperatura wewnêtrzna cia³a powy¿ej 38,5°C,
Ø
wyst¹pienie skurczów dodatkowych serca, niemiarowoæ akcji serca,
Ø
utrata powy¿ej 1000 g masy cia³a w ci¹gu 1 godziny testu,
Ø
przyrost czêstoci têtna o 30 uderzeñ na minutê lub wiêcej w stosunku do wartoci spoczynkowej mierzonej przed wejciem do komory na przyrost
temperatury wewnêtrznej o 1°C,
W dniu 1 luty 2006r. ma³o miejsce wdro¿enie systemu i badanie pokazowe w którym uczestniczy³ przedstawiciel ZZRG w Polsce. Ze strony "CEN-MED"u odpowiedzialnym za funkcjonowanie systemu jest Pan dr Wojciech RICHTER.

Po miesi¹cu dzia³ania systemu i przebadaniu rednio ok. 40 ratowników dziennie, nie odnotowano dyskwalifikacji z powodu niskiej tolerancji gor¹ca. By³y
jednak wykluczenia wród kandydatów do ratownictwa, poniewa¿ w 9 przypadkach urz¹dzenia zarejestrowa³y podstawy do przerwania testu.
Prezes "Cen-Med"-u Mariusz KU, poinformowa³ nas o prowadzonej rejestracji wszystkich wyników badañ, które po up³ywie 2-ch m-cy bêd¹ analizowane
i konsultowane z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy z Warszawy.
Dariusz RYNDAK

O nas - ci¹g dalszy historii ZZRG w Polsce
W nazwi¹zaniu do numeru 1 Informatora RATOWNIK z 1997r.; Informatora RATOWNIK z grudnia
1998 oraz ostatniego numeru z 2001 roku chcia³bym przedstawiæ dalszy ci¹g historii ZZRG w Polsce.
Oto dalszy bieg wydarzeñ ..... Wg ustaleñ Komisji powypadkowej Wy¿szego Urzêdu Górniczego przyczyn¹ wybuchu w KWK "Jas- Mos" w dniu 6 lutego 2002r. i miertelnego zatrucia tlenkiem wêgla 10
pracowników by³o prowadzenie robót strza³owych w sposób naruszaj¹cy przepisy. Niestety roboty
strza³owe to inicja³ zapalny. Py³ wêglowy wybucha gdy jest go w nadmiarze a za taki stan rzeczy
odpowiada wiele osób. W chodniku zalega³ niezabezpieczony py³ wêglowy zawieraj¹cy zaledwie 23%
czêci niepalnych.
Rozmiary i tak ogromnej tragedii
ograniczy³y zapory przeciw rozprzestrzenianiu siê wybuchu, które zadzia³a³y prawid³owo. ZZRG akcentowa³
podczas prac Komisji upion¹ profilaktykê .
Od wielu lat nie odnotowano w polskim górnictwie wybuchu py³u wêglowego. Wskazalimy na koncentracjê wydobycia i postêp techniczny w urabianiu wêgla. Normy dotycz¹ce prób py³u pobieranego do badañ powinny zwiêkszyæ czêstotliwoæ a próbo-biorcy byæ rzetelni.
Oskar¿ylimy przed Komisj¹ i w me-

diach kopalniane s³u¿by BHP. Inspektorzy BHP przebywaj¹ w powierzchniowych biurach tworz¹c raporty powypadkowe zamiast starannie kontrolowaæ wyrobiska do³owe by w porê
wypadkom zapobiegaæ. Skrytykowalimy inspekcje nadzoru górniczego
z Okrêgowych Urzêdów Górniczych.
Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego zg³osilimy nieprawid³ow¹
praktykê przydzielania kopalniom
tzw. Opiekunów. Ci sami urzêdnicy
od wielu lat kontroluj¹ te same kopalnie. Taki stan organizacyjny prowadzi do rozlunienia stosunków s³u¿-

bowych oraz do tolerancyjnych kontroli. Z pewnoci¹ w dzia³ach BHP
kopalñ oraz w Okrêgowych Urzêdach
Górniczych nale¿a³o by zwiêkszyæ
liczbê etatów.
Rozlunienie i pogorszenie stanu
bezpieczeñstwa w zak³adach górniczych dowiod³y kolejne zdarzenia z
udzia³em metanu w okrêgu Rybnicko
- Jastrzêbskim. Zwykle skuteczna profilaktyka zawodzi³a. Metan wypala³ siê
i parzy³ pracowników. Metan wybucha³ i zabija³. Tragiczne relacje z Chin
i Ukrainy wyst¹pi³y w Polskim górnictwie wêgla kamiennego. ZZRG

porednie przyczyny dostrzega³ w popiesznej i radykalnej reformie górnictwa. Rz¹dowy program likwidacji
kopalñ i walki o koszty w kopalniach
rokuj¹cych lepsze wyniki ekonomiczne og³upia³ kadry górnicze sw¹ bezwzglêdnoci¹. Za cenê karier lub likwidacji zak³adu toczy³a siê walka o
dodatni wynik finansowy. Zarz¹dy
Spó³ek Wêglowych bêd¹ce na skraju
upad³oci by³y bezlitosne jak Minister
Gospodarki. Zarz¹dy Spó³ek oderwane od kopalnianej rzeczywistoci naciska³y na wynik za wszelk¹ cenê.
c.d. str. 7 i 8
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Wybrane wskaniki i stawki
Obowi¹zywanie aktów prawnych reguluj¹cych poni¿sze wskaniki oceniono
na dzieñ 20 lutego 2006r.
Stawki za 1 km przebiegu pojazdów do celów s³u¿bowych
Samochody osobowe o pojemnoci skokowej silnika do 900 cm(3):
Od 1 kwietnia 2002r. 0,4690z³
Dz.U.02.30.275
Od 1 stycznia 2003r.
0,4798z³
Dz.U.02.235.1981
Od 1 marca
2004r.
0,4894z³
Dz.U. 04.17.167 i Dz.U.04.237.2376
Samochody osobowe o pojemnoci skokowej silnika powy¿ej 900 cm(3):
Od 1 kwietnia 2002r. 0,7519 z³
Dz.U.02.30.275
Od 1 stycznia 2003r.
0,7692 z³
Dz.U.02.235.1981
Od 1 marca
2004r.
0,7846 z³
Dz.U.04.17.167 i Dz.U.04.237.2376
Przeciêtne wynagrodzenia miesiêczne
W sektorze przedsiêbiorstw
W 2005 r.
W I kwartale
2.425,24 z³
M.P.05.25.359
W II kwartale
2.470,30 z³
M.P.05.42.563
W III kwartale
2.495,64 z³
M.P.05.62.862
W IV kwartale
2.670,54 z³
M.P.06.6.103
Dz.Urz.GUS.05.12.76
W grudniu
2.789,08 z³
M.P.06.6.102
W kopalniach wêgla kamiennego
W IV kwartale 2001r.
3.033,47z³
M.P.02.10.187
W I kwartale 2002r.
3.052,60z³
M.P.02.20.366
W II kwartale 2002r.
3.055,61z³
M.P.02.39.611
W III kwartale 2002r.
3.359,03z³
M.P.02.59.822
Wzrost cen towarów i us³ug konsumpcyjnych
W 1991 r.
70,3% w stos. do 1990r.
M.P.92.2.13
W 1993 r.
35,3% w stos. do 1992r.
M.P.95.15.187
W 1994 r.
32,2% w stos. do 1993r.
M.P.95.15.187
W 1995 r.
27,8% w stos. do 1994r
M.P.96.5.67
W 1996 r.
19,9% w stos. do 1995r.
M.P.97.3.26
W 1997 r.
14,9% w stos. do 1996r.
M.P.98.3.39
W 1999 r.
7,3% w stos. do 1998r.
M.P.00.2.46
W 2000 r.
10,1% w stos. do 1999r.
M.P.01.2.63
W 2001 r.
5,5% w stos. do 2000r.
M.P.02.3.75
W 2002 r.
1,9% w stos. do 2001r.
M.P.03.6.100
W 2003 r.
0,8% w stos. do 2002r.
M.P.04.4.74
W 2004 r.
3,5% w stos. do 2003r.
M.P.05.5.63
W 2005 r.
2,1% w stos. do 2004r.
M.P.06.4.76
Odsetki
Ustawowe od sumy wyra¿onej w pieni¹dzu polskim; w stosunku rocznym
Od 10 stycznia 2005r.
13,5%
Dz.U.05.3.16
Od 15 padziernika 2005r.
11,5%
Dz.U.05.201.1662
Zasi³ek chorobowy (wskanik waloryzacji podstawy)
W 2005 r.
W I kwartale
97,3%
M.P.04.49.852
W II kwartale
107,8%
M.P.05.14.254
W III kwartale
106,4%
M.P.05.30.433
W IV kwartale
96,4%
M.P.05.49.678
W 2006 r.
W I kwartale
97,2%
M.P.05.73.1004
Zasi³ek dla bezrobotnych
Od 1 marca 2004r.
504,20z³
M.P.04.10.154
Od 1 czerwca 2005r.
521,90z³
M.P.05.17.291
Zasi³ek pielêgnacyjny
Od 1 maja 2004r.
144,00 z³
Dz.U.03.228.2255
Zasi³ek pogrzebowy
Od 1 wrzenia 2005r.
4.637,06z³
M.P.05.49.683
Od 1 grudnia 2005r.
4.694,48z³
M.P.05.73.1005
Zasi³ek porodowy
Od 1 wrzenia 2001r.
401,38 z³
M.P.01.27.452
Od 1 grudnia 2001r.
409,46 z³
M.P.01.43.705
Zasi³ek rodzinny
Od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2006 r
------ Dz.U.03.228.2255
- na pierwsze i drugie dziecko 43,00 z³
- na trzecie dziecko
53,00 z³
- na czwarte i kolejne dziecko
66,00 z³
Od 1 wrzenia 2006 r. ----------------------------- Dz.U.03.228.2255
- na dziecko do ukoñczenia 5 roku ¿ycia
44,00 z³
- na dziecko powy¿ej 5 roku ¿ycia do ukoñczenia 18 lat
56,00 z³
- na dziecko powy¿ej 18 roku ¿ycia do ukoñczenia 24 lat
65,00 z³
Zasi³ek wychowawczy
Od 1 czerwca 2002r.
318,10z³.
M.P.02.16.274
dla osób samotnie wychowuj¹cych dzieci

505,80 z³

CO DALEJ Z USTAW¥ O KONSULTACJACH
Z PRACOWNIKAMI I TWORZENIEM
RAD PRACOWNIKÓW
dokoñczenie ze str. 1

W poprzedniej kadencji Sejmu zwi¹zkom zawodowym skutecznie uda³o
siê zablokowaæ uchwalenie projektu ustawy, w wersji, która by³a ewidentnie
ze szkod¹ dla pracowników i zwi¹zków zawodowych.
Po zesz³orocznych wyborach parlamentarnych ponownie do prac parlamentarnych trafi³ projekt przygotowany jeszcze przez wicepremiera Jerzego
Hausnera.
Pos³owie OPZZ z³o¿yli po raz kolejny w Sejmie obecnej kadencji projekt
ustawy, który wczeniej skonsultowany zosta³ z reprezentatywnymi zwi¹zkami zawodowymi tj. NSZZ "Solidarnoæ" i Forum Zwi¹zków Zawodowych.
Odby³o siê pierwsze czytanie w komisjach sejmowych, zosta³a powo³ana
podkomisja. Ju¿ podczas prac w podkomisji uda³o siê wypracowaæ konsensus pomiêdzy trzema centralami zwi¹zkowymi - tj. OPZZ, "Solidarnoæ" i
FZZ z trzema organizacjami pracodawców czyli Bussines Center Club,
Polsk¹ Konfederacj¹ Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Zwi¹zkiem Rzemios³a Polskiego.
Dokumentu nie podpisa³ Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji
Pracodawców Polskich.
Projekt przed³o¿ony przez komisje do drugiego czytania jest to wypracowany konsensus, który na pewno nie zadawala wszystkich, na pewno nie
wszystkie zapisy zadawalaj¹ pracodawców, jak i zwi¹zki zawodowe.

Czym wypracowany kompromis ró¿ni siê od projektu rz¹dowego?
· zosta³a podniesiona poprzeczka funkcjonowania rad pracowników. W projekcie rz¹dowym rady mia³y istnieæ w zak³adach zatrudniaj¹cych od 20
pracowników, obecny zapis w projekcie ustawy mówi, ¿e rady pracowników
dzia³aj¹ w przedsiêbiorstwach zatrudniaj¹cych powy¿ej 50 pracowników
· podniesiono liczbê cz³onków rad pracowników. W projekcie rz¹dowym
by³ przedstawiciel - czyli reprezentacja jednoosobowa, wprowadzono zró¿nicowanie w zale¿noci od iloci zatrudnionych. W przedsiêbiorstwach od
50 do 250 zatrudnionych bêdzie trzech cz³onków rady, od 251 do 500
zatrudnionych jest 5 cz³onków rady, a w zak³adach powy¿ej 500 zatrudnionych rada ma liczyæ 7 cz³onków.
· w radzie ma zasiadaæ równie¿ przedstawiciel ka¿dej reprezentatywnej organizacji zwi¹zkowej (mo¿e siê zdarzyæ ¿e bêdzie ich kilka).
· za zgod¹ pracodawców wprowadzono zapisy, ¿e w przedsiêbiorstwach
gdzie s¹ zwi¹zki zawodowe to zwi¹zki zawodowe desygnuj¹ swoich przedstawicieli do rad pracowników. Gdy zwi¹zków zawodowych nie ma, a
za³oga chce mieæ radê - to wówczas w przedsiêbiorstwach do 100 pracowników 10 osób podpisuje zg³oszenie kandydata, a w przedsiêbiorstwach
zatrudniaj¹cych powy¿ej 100 pracowników takie zg³oszenie podpisuje nie
mniej ni¿ 20 osób.
· kolejn¹ nowoci¹ jest to, ¿e je¿eli w przedsiêbiorstwie, w którym dzia³a³a
tak wybrana rada powstanie zwi¹zek zawodowy, to rada ulega rozwi¹zaniu, a mandat jej cz³onków wygasa po up³ywie 6 miesiêcy od dnia powstania reprezentatywnego zwi¹zku zawodowego chyba, ¿e okres do koñca
kadencji jest krótszy ni¿ 12 miesiêcy. Wówczas rada funkcjonuje do koñca
tego okresu.
· kolejna wprowadzona zmiana to kwestia kadencyjnoci rady pracowników - przyjêto j¹ na 4 lata.
· wypracowano równie¿ kompromisowy zapis ochrony prawnej - cz³onkowie rad maj¹ ochronê przez czas trwania kadencji.
· sporny by³ równie¿ problem zachowania tajemnicy, czyli blokowania informacji, które pracodawca uznaje za poufne. By³y próby utajnienia wszystkiego, oczywicie wtedy nie mo¿na by normalnie wykonywaæ tej ustawy.
Czyli informacje mog¹ byæ poufne w rozumieniu prawa handlowego i cz³onek rady powinien zachowaæ tak¹ informacjê przez czas ustawowy tj. 3 lata.
· finansowania rad pracowników - je¿eli zwi¹zki zawodowe desygnuj¹ swoich przedstawicieli do rad, to one ponosz¹ koszty ich funkcjonowania. W
przedsiêbiorstwach, w których nie ma zwi¹zków zawodowych rada zawiera z pracodawc¹ porozumienie o sposobie finansowania dzia³alnoci rady.
· istnieje równie¿ mo¿liwoæ w drodze porozumienia rozszerzyæ liczebnoæ
rady.
Ustawa wejdzie najprawdopodobniej w ¿ycie pod koniec marca br. Projekt
ustawy mo¿na znaleæ na stronie www.sejm.gov.pl
Z ostatniej chwili:
Sejm przyj¹³ w pi¹tek 10.03.2006r. ustawê powo³uj¹c¹ rady pracowników.
Ustawa jest zgodna z ustalonymi miêdzy organizacjami pracodawców i zwi¹zkami zawodowymi zasadami powo³ywania tych rad.
Teraz ustaw¹ zajmie siê Senat.
WICZYÑSKI Zygmunt
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Poza codzienn¹ prac¹ zwi¹zan¹ ze zwalczaniem zagro¿eñ w wyrobiskach do³owych kopalñ, zwiêkszy³a siê liczba akcji ratunkowych równie¿ na
powierzchni. Obok akcji na MTK z 28 stycznia opisanej w raporcie za³¹czonym do artyku³u wraz z wyst¹pieniem do Premiera RP ratowano w budynku
zawalonym na zbieraczy z³omu w Bytomiu. Ratowano w KWK "Halemba" i w prywatnej kopalni "Siltech".
W KWK "Halemba" w rodê 22 lutego o godz. 1700 i powtórnie o 1800 nast¹pi³y dwa wstrz¹sy. Po drugim t¹pniêciu zawa³ odci¹³ drogê ucieczki pracownikowi
dzia³u metanometrii - Zbigniewowi Nowak. Natychmiastow¹ akcjê ratunkow¹ utrudnia³ metan nie pozwalaj¹cy na zastosowanie urz¹dzeñ mechanicznych do
przebierania zawa³u. Ratownicy rêcznie odgarniaj¹c ska³y z dwóch stron staraj¹ siê dotrzeæ do poszkodowanego. Wysokie stê¿enie metanu wypiera tlen, który
ma zasadnicze znaczenie dla górnika objêtego zawa³em. Po 48 godzinach walki z czasem i zwa³owiskiem ju¿ niewielu wierzy, ¿e dotr¹ do ¿ywego. Prze³om
nastêpuje w poniedzia³ek o godz. 518, kiedy ratownicy nawi¹zuj¹ z poszkodowanym kontakt. Wiadomoæ, ¿e Zbigniew Nowak ¿yje dopinguje ratowników do
szaleñstwa. O godz. 9.00 poszkodowany jest przekazany s³u¿bom medycznym. Jak siê okaza³o zawa³ nie uszkodzi³ metaniarza i spowodowa³ pêkniêcie rury
powietrznej, która pozwoli³a doczekaæ ratunku. Wszyscy komentowali zdarzenie w kategoriach cudu, porównywalnego do uratowania Alojzego Piontka.
Zbigniew Nowak po 111 godzinach doczeka³ siê pomocy. Piêkne podziêkowania do ratowników skierowa³a ¿ona uratowanego.
Niestety nie mia³ szczêcia górnik objêty zawa³em ok. godz. 2200 w sobotê 25 lutego w KWK "Siltech" w Zabrzu. Prawdopodobnie poniós³ mieræ
natychmiast pod zwa³owiskiem, z którego ratownicy wydostali poszkodowanego w poniedzia³ek ok. godz. 16.00 po 40 godzinach akcji.
Rodzinie i bliskim poszkodowanego Zarz¹d Krajowy adresuje wyrazy wspó³czucia.

Raport ZZRG z udzia³u ratowników górniczych w akcji ratunkowej po katastrofie budowlanej w Katowickiej hali targowej
w dniu 28 stycznia 2006r.
W Katowicach - Bytkowie w sobotê
28 stycznia 2006r. na kilkuset wystawców i ogl¹daj¹cych wystawê go³êbi i królików, o godz. 1715 run¹³ dach
hali targowej. Konstrukcja stalowa hali
z poziom¹ p³aszczyzn¹ dachu wykonan¹ z trapezowej blachy o wymiarach 100 na 150 metrów wg relacji
wiadków zapad³a siê w kilka sekund.
Z sektorów i przejæ nie zaciniêtych
wzd³u¿ cian hali ponad 100 osób
wydosta³o siê bez obra¿eñ forsuj¹c
zamkniête drzwi ewakuacyjne i alarmuj¹c s³u¿by ratunkowe. Wielu poszkodowanych
przygniecionych
konstrukcj¹ dachu równie¿ wykonywa³o telefony informuj¹c rodziny i
ratowników o sytuacji oraz swoim
po³o¿eniu. Po piêciu minutach od

zdarzenia przed hal¹ pojawi³y siê
pierwsze zespo³y medyczne, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Policji i ¯andarmerii Wojskowej. Natychmiastowo po zdarzeniu do akcji ratunkowej
przyst¹pi³y trzy zastêpy (15 ratowników) z Centralnej i Okrêgowej Stacji
Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.
Po oko³o godzinie pomimo dnia wolnego od pracy zmobilizowano 13
zastêpów ratowniczych (65 ratowników) z Katowickiego Holdingu Wêglowego S.A. oraz 5 zastêpów (25
ratowników) z Zak³adów Górniczych
Kompanii Wêglowej S.A. £¹cznie do
akcji ratunkowej przyst¹pi³o 105 ratowników górniczych.
Akcj¹ kierowa³ Komendant Wojewódzki Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej

w ramach Wojewódzkiego Sztabu
Zarz¹dzania Kryzysowego. Po kilku
minutach od zdarzenia poszkodowani otrzymali fachow¹ pomoc s³u¿b
medycznych i ratowniczych ró¿nych
profesji. Na miejsce tragedii przyby³y wyspecjalizowane grupy poszukiwawcze z psami potrafi¹cymi wskazaæ miejsce poszkodowanych, wród
nich byli ratownicy górscy. W apogeum akcji oko³o godziny 2400 zwa³owisko przebiera³o rêcznie 1300 ratowników. Od pocz¹tku ratownicy
podjêli wycig z czasem potêgowany
wiadomoci¹ spadaj¹cej temperatury do -180 C. Najpraktyczniejszym
sposobem dotarcia do ofiar bez mo¿liwoci wprowadzania ciê¿kiego
sprzêtu okaza³y siê stojaki pneuma-

tyczne i poduszki powietrzne podnosz¹ce elementy blachy i stalowych
¿eber konstrukcji. Niezast¹pione by³y
no¿yce, rozwieraki, podci¹garki i pi³y
tarczowe. Nie licz¹c ponad pó³metrowej warstwy niegu w po³owie zlodowacia³ej, która zalega³a na dachu i
mog³a byæ przyczyn¹ zawalenia ratownicy górniczy znaleli siê w typowej akcji zawa³owej jak¹ wiele razy
dowiadczyli podczas æwiczeñ i katastrof w zak³adach górniczych. Po
wyciêciu w zalegaj¹cym dachu wielu
tuneli do centralnie przyciniêtych
ofiar ratownicy odczuwali opary powodowane ró¿nic¹ temperatury wymieszane z zapachem krwi. Przy wydobywaniu poszkodowanych konstrukcja pracowa³a i zagra¿a³a zawa-
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leniem siê na ratowników. Dziêki kamerom termowizyjnym stwierdzono,
¿e w tunelach ratunkowych pomiêdzy posadzk¹ a dachem utrzymywa³a siê dodatnia temperatura oko³o
+20C. To oczywicie zwiêksza³o szansê skutecznej pomocy i dotarcia do
ocala³ych przed wyziêbniêciem.
W 5 godzin akcji czyli do godziny
22 00 ratownicy ró¿nych ekip wydobyli 141 rannych przekazuj¹c ich s³u¿bom medycznym. Fakt, ¿e tylko 2
osoby w skutek obra¿eñ zmar³y w
szpitalach wiadczy o profesjonalimie ekip ratunkowych. W opisanym
czasie uwolniono wszystkie osoby,
które nie zginê³y bezporednio pod
zwa³owiskiem. Poszkodowani na zawo³ania ratowników odpowiadali tylko do 2200 po tej godzinie wyci¹gano zw³oki. O godz. 100 w nocy w miejscu akcji zarz¹dzono ca³kowit¹ ciszê.
Specjalnie przeszkolone psy nie wskazywa³y ¿adnego miejsca, w którym
mog³y oczekiwaæ pomocy ¿ywe osoby. Ten stan potwierdzi³y kamery termowizyjne. Do witu wydobyto 65
zw³ok. Ostatni¹ 66 ofiarê dostêpn¹ ratownikom ze wzglêdu na wyj¹tkowe
trudne zakleszczenie wydostano w
niedzielê po 20 godzinach akcji. Akcjê ratownicz¹ na tym etapie bez
udzia³u ciê¿kiego sprzêtu rozbiórkowego uznano za zakoñczon¹.
Bilans ratunkowy górniczych s³u¿b
ratownictwa przedstawia siê nastêpuj¹co:
- 15 ratowników Centralnej i Okrêgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu zdo³a³o uratowaæ 7 poszkodowanych i wydostaæ 10 ofiar miertelnych

RATOWNICY GÓRNICZY MAJ¥
- 65 ratowników Katowickiego Holdingu Wêglowego S.A. wraz z ratownikami KWK " Kazimierz- Juliusz" uratowa³o 5 poszkodowanych i zdo³a³o wydostaæ 14 ofiar
miertelnych
- 25 ratowników Kompanii Wêglowej S.A. uratowa³o 1 poszkodowanego i zdo³a³o wydostaæ 5 ofiar
miertelnych.
£¹cznie ratownicy górniczy przy
pomocy stra¿y po¿arnej i ¿andarmerii uratowali 13 poszkodowanych i
wydostali 29 ofiar miertelnych.
Ten bilans jest rzetelnym i wymiernym obrazem udzia³u ratowników
górniczych w solidarnej akcji ratowania poszkodowanych w katastrofie budowlanej zaistnia³ej w Katowickiej hali targowej w pierwszych 12
godzinach akcji.
Istotnym wsparciem górników dla
ofiar tragedii by³o zoorganizowanie punktu krwiodawstwa przy
KWK "Bielszowice" i dar krwi górników dla ofiar katastrofy.
Jestemy pod wra¿eniem dzia³añ Wojewódzkiego Sztabu Zarz¹dzania Kryzysowego. Komendant Wojewódzki
Pañstwowej Sta¿y Po¿arnej wykaza³, ¿e
w przypadkach losowych nie przeszkadza brak uregulowañ prawnych koordynuj¹cych wszystkie s³u¿by ratownicze. Wierzymy, ¿e katowicka katastrofa
w krótkim czasie wype³ni istotn¹ lukê
prawn¹. Zorganizowanie udzia³u tak
wielu ekip ratowniczych, medycznych i
wolontariuszy wraz z cennym udzia³em
¿andarmerii wojskowej i policji dowodz¹, ¿e w województwie l¹skim jestemy gotowi podj¹æ najtrudniejsze wyzwania.

CO ROBIÆ

Ekipie Rz¹dowej nale¿y podziêkowaæ za b³yskawiczne, osobiste zaanga¿owanie, co z pewnoci¹ niezw³ocznie wype³ni³o ewentualne braki decyzyjne,
sprzêtowe i bud¿etowe. Myl¹c o braku regulacji prawnych pod rozwagê zadajemy pytanie jaki wymiar mia³aby katastrofa pod wzglêdem mobilizacji s³u¿b
ratowniczych gdyby do katastrofy dosz³o w miêdzynarodowych halach targowych w Poznaniu lub w innym mniej uprzemys³owionym rejonie Polski?

Nowe ujednolicone sk³adniki p³acowe w Kompanii Wêglowej S.A.
Od 1 stycznia 2006 roku zmieni³y siê zasady wynagradzania pracowników
Kompanii Wêglowej. Aneks nr 2 do porozumienia Zarz¹du Kompanii ze
Zwi¹zkami Zawodowymi podpisany w dniu 28.12.2005 roku ujednolici³ nastêpuj¹ce sk³adniki p³acy:
u
dodatek za pracê w porze nocnej,
u dodatek dla sanitariuszy,
u przodowego,
u strza³owego,
u instruktorów,
u za dy¿ur domowy dla cz³onków dru¿yn ratowniczych,
u za pracê w akcjach ratowniczych i profilaktycznych,
u dodatki szkodliwe - uci¹¿liwe i niebezpieczne,
u za czas choroby,
u nagrody jubileuszowe,
u odprawy emerytalno-rentowe,
u ekwiwalent za pomoce szkolne,
u na przejazd urlopowy
u za mieræ pracownika w nastêpstwie wypadku przy pracy
lub wskutek choroby zawodowej.
Tym porozumieniem zamknêlimy drugi etap negocjacji jednolitego uk³adu
zbiorowego pracy dla pracowników Kompanii.
Przypomnê, ¿e od stycznia 2005 roku zosta³y uregulowane stawki zaszeregowania, premie, nagrody roczne i wartoæ dniówki urlopowej. Teraz mo¿emy
mówiæ o jednolitym wynagrodzeniu zasadniczym w firmie, która powstaj¹c
odziedziczy³a kilkanacie ró¿nych zasad wynagradzania. Do zakoñczenia rokowañ uk³adowych pozosta³a wartoæ deputatu wêglowego, posi³ków profilaktycznych oraz wyrównania baz zarobkowych, czyli zniwelowania dyspro-

porcji pomiêdzy kopalniami. Dalsze rokowania, przerwane rozmowami o
wzrocie wynagrodzeñ na 2006 rok bêd¹ kontynuowane zgodnie z umow¹
stron do czerwca 2006 br. Negocjacje bêd¹ przebiega³y z nowym sk³adem
Zarz¹du Kompanii. Wiceprezesa Romana Nogê zast¹pi powo³any na to stanowisko Wiceprezes Piotr Rykala (Prezes Zwi¹zku Pracodawców GWK), który
równolegle negocjuje ponad zak³adowy uk³ad zbiorowy pracy dla wszystkich pracowników górnictwa wêgla kamiennego.
Po analizie p³acy w naszej grupie zawodowej przeprowadzonej podczas Zarz¹du MZK-ZZRG przy Kompanii Wêglowej S.A. stwierdzono, ¿e porozumienie wprowadzaj¹ce wymienione wy¿ej sk³adniki p³ac spowodowa³o redni wzrost wynagrodzeñ o 300 z³ miesiêcznie.
Niepokoj¹ce jest, ¿e s³u¿by p³acowe kopalñ widz¹c wzrost wynagrodzeñ w
dru¿ynach ratowniczych, zaczê³y tak interpretowaæ zapisy porozumienia, by
nie wszystkich ratowników obj¹æ ustaleniami. Niebezpiecznym sposobem
zmniejszenia wzrostu wynagrodzeñ sta³o siê obni¿anie liczby prac profilaktycznych i nie wyp³acalnie nale¿nych dodatków za te prace.
Takie ruchy pracodawców mog¹ siê skoñczyæ obni¿eniem stanu bezpieczeñstwa, katastrof¹ górnicz¹ i pozwami do S¹dów Pracy.
Z przebiegu posiedzenia Zarz¹du MZK-ZZRG wynika, ¿e pilne rozmowy w
sprawie prac profilaktycznych trzeba bêdzie podj¹æ w KWK "Pokój", "Rydu³towy" ruch Anna i Ziemowit.
Wartoæ wzrostu wynagrodzeñ w Kompanii Wêglowej do padziernika 2006
roku nie przekroczy 3,5%. Strony ustali³y, ¿e w zwi¹zku z ujednoliceniem
uk³adu zbiorowego pracy w Kompanii wyst¹pi¹ o mo¿liwoæ przekroczenia
wskanika celem wyrównania baz zarobkowych.
Piotr LUBERTA
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REFLEKSJA NAD GÓRNICTWEM

Wywiad z Senatorem dr in¿. Jerzym MARKOWSKIM

dokoñczenie ze str. 1

Natomiast ksi¹dz Pra³at Bernard CZERNECKI jest kapelanem rodowisk
górniczych. Jest cz³owiekiem, który jest zawsze z górnikami - i chcê powiedzieæ, ¿e je¿eli mo¿na mówiæ o ludziach, którzy stworzyli warunki do
pokojowej restrukturyzacji polskiego górnictwa, do pokojowej podkrelam - nie awanturniczej - to jest nim miêdzy innymi ksi¹dz Pra³at Bernard
CZERNECKI. Obaj s¹ ju¿ dzisiaj leciwymi panami. Pan Premier MITRÊGA ma ponad 86 lat, Ksi¹dz Pra³at CZERNECKI ponad 75 lat. Tak siê
z³o¿y³o, ¿e Obu tym osobom mia³em zaszczyt wrêczaæ wysokie odznaczenia
pañstwowe przyznane im na mój wniosek. Kiedy mia³ 80-lecie Pan Premier MITRÊGA wtedy ja by³em wiceministrem Przemys³u - wrêczy³em mu
Krzy¿ Komandorski z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski, a w ubieg³ym
roku, kiedy by³a 25 rocznica podpisania Porozumieñ Jastrzêbskich mia³em zaszczyt w imieniu Prezydenta RP dekorowaæ Ksiêdza Pra³ata CZERNECKIEGO Krzy¿em Oficerskim Orderu Polonia Restituta. To zrobi³em
w imieniu Pañstwa - a tê ksi¹¿eczkê napisa³em w imieniu w³asnym.
Z.W - Przeczyta³em t¹ publikacjê jako cz³owiek wydaje mi siê, który co
tam "lizn¹³" tego górnictwa i mylê, ¿e je znaj¹cy. Widaæ z tej publikacji wyranie kiedy i w jakich okresach ono kwit³o - jaka by³a kiedy
stopa bezrobocia itp. Pokazuj¹ to wszystko zamieszczone tam tabelki.
Zachêcam do jej przeczytania. Jak Pan dzi ocenia polskie górnictwo?
J.M - Ja s¹dzê, ¿e polskie górnictwo siê dzisiaj obroni³o i obroni³o siê równie¿
dziêki tym procesom restrukturyzacyjnym. Dzisiaj miêdzy innymi staraniami aktualnego rz¹du, co trzeba podkreliæ jest to ¿eby z polskim udzia³em
budowaæ bezpieczeñstwo energetyczne pañstw Unii Europejskiej ,jest
w tym ca³ym procesie miejsce dla Polskiego Wêgla, rzecz tylko w tym
¿ebymy to sensownie wykorzystali. Natomiast trzeba byæ wiadomym tego,
¿e pojawiaj¹ siê coraz to nowe zagro¿enia, pojawiaj¹ siê przede wszystkim
zagro¿enia w konkurencji tañszego wêgla. Bowiem wêgiel jest paliwem
potrzebnym i u¿ytecznym, wêgla trzeba i bêdzie trzeba wiêcej. Tylko rzecz
w tym, ¿e trzeba go bêdzie wiêcej taniego i dzisiaj producenci wêgla taniego zw³aszcza Rosjanie, Ukraiñcy, Chiñczycy, pañstwa zamorskie wyczuwaj¹c koniunkturê popytow¹ na wêgiel rzucili na rynek potê¿ne iloci wêgla.
Dzi wiat wydobywa ponad 4 mld.300 mln. ton wêgla. To jest olbrzymia
iloæ, ale te¿ dziêki temu, ¿e robi¹ to tanio - stworzyli wielk¹ Konkurencjê
cenow¹. I tylko ta konkurencja cenowa dzisiaj mo¿e zagroziæ Polskiemu
Wêglowi, bowiem mo¿emy przegrywaæ na rynku nie iloci¹ lecz cen¹. I do
tego trzeba siê dzisiaj przygotowaæ. I dlatego jest jeden jedyny kurs - dzisiaj
mo¿liwy - poprzez inwestowanie w efektywnoæ. Musimy inwestowaæ
w efektywnoæ wydobycia polskiego wêgla i byæ górnictwem coraz to bardziej efektywnym. Do tego trzeba nowych maszyn, technologii, wykwalifikowanych ludzi i w ogóle ludzi - górników przede wszystkim.
Z.W - Jest Pan w tej chwili Dyrektorem ds. Techniki w KWK Budryk. Na
kopalni Budryk dokonuje siê akurat konkurs na stanowisko Prezesa Dyrektora kopalni - nie znalaz³em wród kandydatów na Prezesa tej
kopalni Pañskiego nazwiska ?
J.M - Muszê powiedzieæ, ¿e jest to dla mnie trudna decyzja. Ja po pierwsze
uzna³em, ¿e ja tê kopalniê wybudowa³em, ja j¹ stworzy³em, ona istnieje
dziêki mnie. Ja ju¿ swoj¹ rolê dla kopalni Budryk spe³ni³em w latach 1990
÷ 1995. Ja tê kopalniê jak panu mówi³em wybudowa³em, obroni³em jej
istnienie a potem jako minister i senator stworzy³em jej warunki do funkcjonowania. To po pierwsze. Oczywicie Ja têskniê do tej kopalni i traktujê
j¹ jako swoj¹ - mo¿e nie s³usznie. Wszystko mi siê tu kojarzy i dobrze siê
kojarzy. Natomiast mam równie¿ wiadomoæ tego, ¿e stan¹æ do konkursu
nie mo¿e cz³owiek z moim dorobkiem, który mo¿e mieæ w¹tpliwoci, czy
pomimo wygrania tego konkursu zostanie prezesem co by³oby skaz¹ na
presti¿u. Mam wiadomoæ uwarunkowañ politycznych, dlatego nie chcia³em tworzyæ dyskomfortu dla Ministra Gospodarki, który musia³by uzasadniaæ, dlaczego cz³owiek, który stworzy³ kopalniê nie mo¿e byæ jej dyrektorem. Sobie natomiast nie chcia³em stworzyæ dyskomfortu, ¿e mimo i¿
stworzy³em t¹ kopalniê nie mogê zostaæ jej dyrektorem. Dlatego uzna³em,
¿e bêdzie elegancko, gdy nie bêdê robi³ Ministrowi Gospodarki, w³adzom
politycznym ani sobie tego dyskomfortu. Przek³adaj¹c to na jêzyk, taki
bardziej bym powiedzia³ poza merytoryczny, bardziej prywatny, mogê
powiedzieæ tak, ¿e jak oceni³em swoje szanse powo³ania na funkcjê
Prezesa Zarz¹du KWK "Budryk" S.A., przypomnê - kopalni, któr¹ wybudowa³em, to by³y miêdzy innymi takie same jak wybór w konkursie Miss
Polonia. Ale mo¿e nie najwa¿niejsze jest stanowisko, ale najwa¿niejsza jest
jaka taka - wiadomoæ wzajemna, ¿e jest siê temu górnictwu u¿ytecznym,
a górnictwo uwa¿a, ¿e ja siê temu górnictwu mogê jeszcze przydaæ. Chcia³bym z t¹ nadziej¹ po prostu pracowaæ nadal - maj¹c nadziejê, ¿e jeszcze
bêdziemy mieli wiele okazji do tego siê przekonywaæ.
Z.W - Bardzo wiele siê dzieje w ostatnich dniach za spraw¹ ratowników
górniczych. Proszê powiedzieæ jak Pan ocenia t¹ atmosferê wokó³ ratownictwa i ratowników?

J.M - Ja ju¿ wielokrotnie podkrela³em, ¿e ratownicy to jest swego rodzaju
arystokracja polskiego górnictwa. Arystokracja rozumiana nie w kategoriach maj¹tku, ale w kategoriach zas³ug dla górnictwa i szczególnych cech
charakteru. To, i¿ ratownicy po raz kolejny stanêli na wysokoci zadania
w kolejnych akcjach dowodzi tego, ¿e jest to grupa o najwy¿szym profesjonalizmie i najwiêkszej ofiarnoci. Smutne tylko jest to, i¿ o profesjonalizmie tej grupy ludzi, Polska przypomina sobie tylko przy okazji katastrof.
By³oby bardzo mi³o, gdyby ludzie pamiêtali o tym zawsze, tym bardziej, ¿e
chocia¿by w sytuacjach w akcji ratunkowej na MTK w Katowicach okaza³o siê, ¿e jest to grupa o najwy¿szym profesjonalizmie konkurencyjnym
z tymi, którzy siê profesjonalnie kszta³c¹ w zakresie akcji ratunkowych na
powierzchni. Do³owi byli tacy sami dobrzy a mo¿e nawet lepsi, ni¿ wykszta³ceni do akcji na powierzchni. I to jest powód do dumy. Natomiast to
co jest zwieñczeniem akcji ratunkowej na KWK "Halemba" jest po pierwsze wielkim efektem technicznym, ¿e potrafili ludzie przebrn¹æ przez 250
metrów sfer¹ zawa³ow¹ i dostaæ siê do ¿ywego cz³owieka, ale jest jednoczenie wielkim zwyciêstwem moralnym. Ratownik nigdy siê nie poddaje,
ratownik dopóki nie zobaczy swojego zasypanego towarzysza ¿ywego lub
martwego, to po niego idzie. To jest wielka wartoæ moralna, która jest
z jednej strony bardzo potrzebna ratownikom, bo mobilizuje - ale z drugiej
strony potrzebna wszystkim polskim górnikom, bowiem nie czuj¹ siê w
zagro¿eniu sami. To jest wielka wartoæ i to trzeba szanowaæ i przede
wszystkim nagrodziæ.
Po raz kolejny nasi ratownicy wykazali siê naprawdê wielk¹ klas¹, wielkim
kunsztem. Ja podkrelam - jestem dumny, ¿e przez 14 lat mia³em zaszczyt
byæ ratownikiem górniczym, a ca³e swoje ¿ycie próbujê byæ u¿ytecznym tej
elitarnej grupie zawodowej polskiego górnictwa.
Z.W - Co Pan, Panie Senatorze powie o obecnej sytuacji w polskim prawie
emerytalnym dotycz¹cym zaliczania dniówek pó³tora krotnych ratownikom oddelegowanym z zak³adów pracy do jednostek ratownictwa
oraz o tej ca³ej "wojnie" z ZUS-em?
J.M - To jest kolejne niezrozumienie i kolejne potraktowanie spraw w sposób
formalistyczny. To mniej wiêcej dok³adnie przypomina sytuacjê z pocz¹tku okresu reformy górnictwa, kiedy pewnych przedsiêbiorstw pracuj¹cych
pod ziemi¹ nie zakwalifikowano jako zak³adów górniczych - co powodowa³o, ¿e kilkadziesi¹t tysiêcy ludzi na raz - utraci³o uprawnienia do
emerytur górniczych. Bo siê okaza³o, ¿e dane przedsiêbiorstwo robót górniczych nie jest zak³adem górniczym. Ten b³¹d trzeba pilnie naprawiæ.
Z.W - Serdecznie dziêkujê Panu w imieniu swoim i Zarz¹du Krajowego
ZZRG w Polsce, którego jestem przedstawicielem za rozmowê.
J.M - Dziêkujê bardzo.
Wywiad przeprowadzi³: WICZYÑSKI Zygmunt

Urodzony:
6.10.1949 r. w Zabrzu, woj. l¹skie.
w latach 1968 - 1990:
wszystkie kolejne szczeble dozoru górniczego- od sztygara do naczelnego in¿yniera pod
ziemi¹- w kopalniach wêgla kamiennego, w tym 14 lat czynny ratownik górniczy,
od 1986: - doktor nauk technicznych,
od 1974: - in¿ynier górnik,
w latach 1990 - 1995:
> Dyrektor, Prezes Zarz¹du Kopalni Wêgla Kamiennego "BUDRYK S.A.",
w latach 1996 - 1998:
> Cz³onek Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk,
w roku 1996:
> Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Pañstwowej Agencji Wêgla Kamiennego S.A.
w Katowicach,
> Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
w Warszawie,
w latach 1995 - 1997:
> Pe³nomocnik Rz¹du RP d/s realizacji restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego,
w latach 1995 - 1996:
> I wiceminister Przemys³u i Handlu - sekretarz stanu w rz¹dzie RP,
w roku 1997:
> wiceminister Gospodarki - podsekretarz stanu w rz¹dzie RP, odpowiedzialny
za przemys³,
w latach 1997 - 2001:
> Senator Rzeczypospolitej Polskiej, cz³onek komisji:
- Gospodarki Narodowej;
- Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej;
- Nadzwyczajnej Komisji Legislacji Europejskiej
- Senatu RP,
od padziernika 2001:
- Senator Rzeczypospolitej Polskiej,
- Przewodnicz¹cy Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
- Cz³onek Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
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Czêsto wyniki osi¹gano za cenê bezpieczeñstwa. W tym trudnym okresie
walki o przetrwanie ZZRG sporadycznie naciskami na w³aciw¹ profilaktykê przerywa³ ogólnie panuj¹ce szaleñstwo. Czêsto nasze dzia³ania bi³y
jak groch o cianê niemocy. Liczba
katastrof i wywróconych " sto³ków"
zrobi³y wiêcej ani¿eli proby i groby ZZRG - za jak¹ cenê?.... Koszty
prac profilaktycznych wyzwala³y
zgubny opór pracodawców. Niezbêdne prace w rejonach zagro¿onych ratownicy wykonywali tandetnymi
rodkami z poczuciem braku konsekwentnej i skutecznej organizacji tych
prac. W³aciwe technologie prac profilaktycznych by³y czêsto papierow¹
fikcj¹ w raportach. Koszmarem okaza³y siê praktyki fa³szowania czujników metanometrii rozmieszczonych w
przodkach i cianach. Przyk³ad z KWK
"Rydu³towy" nie by³ odosobniony.
ZZRG powo³a³ w Zarz¹dzie Krajowym swoj¹ Komisjê Bezpieczeñstwa.
Liczba sygna³ów od ratowników o le
zabudowanych czujnikach i o przekroczeniach metanu nie zatrzymuj¹cych urz¹dzeñ elektrycznych by³a zatrwa¿aj¹ca. Wydobywanie wêgla w
zagro¿eniu metanem otoczone zaledwie kosmetyczn¹ profilaktyk¹ by³o
silniejsze od zdrowego rozs¹dku i dopuszczalnego ryzyka. Mimo wszystko zdo³alimy wp³yn¹æ na wiele zagro¿eñ powoduj¹c wymianê systemów metanometrycznych. Dopilnowalimy prawid³owe wskazania mierników i wp³ywalimy na budowê lokalnych stacji odmetanowania. Przyk³adem wspó³pracy ZZRG z OUG w
Gliwicach sta³a siê KWK " Szczyg³owice". Przewodnicz¹cy ZZRG 16
kwietnia 2002r. podczas forum bezpieczeñstwa zorganizowanego w kopalni dowiadczalnej " Barbara" w
Miko³owie wskazywa³ na niedostateczn¹ jakociowo profilaktykê zwalczaj¹c¹ zagro¿enia. Pok³osiem forum
i postulatów ZZRG by³o wprowadzenie katalogu prac profilaktycznych do
przepisów ratowniczych.
W czerwcu 2002r. Minister Gospodarki zawar³ stosowne regulacje w
rozporz¹dzeniu w sprawie ratownictwa górniczego. Dyrektorzy kopalñ
pocz¹tkowo docenili rolê rzetelnych
prac profilaktycznych nie szczêdz¹c
rodków finansowych. Ratownicy
górniczy poprawiali stan bezpieczeñstwa kopalñ i otrzymywali nale¿ne
dodatki finansowe za zwalczanie zagro¿eñ. Poprawie polityki zwi¹zanej
z bezpieczeñstwem sprzyja³ raport
Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych
powsta³y podczas generalnej kontroli kopalñ. Powsta³ raport , kontrolerzy wrócili do Warszawy a Dyrektorzy zaczêli studziæ swój zapa³. Za
zwalczanie zagro¿eñ w ramach prac
profilaktycznych pracownikom wykonuj¹cym te prace nale¿¹ siê dodatki. rednio 50 z³ do dniówki. Specjalne dodatki p³acowe spowodowa³y nikczemn¹ interpretacjê prac profilaktycznych, byleby nie p³aciæ. Zapobieganie zagro¿eniom to jeszcze nie
zagro¿enie. Prewencja, to nie profilaktyka. Odnosi³o siê wra¿enie, ¿e
Dyrektorzy kopalñ i ich s³u¿by p³a-
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cowe wmawiaj¹ ZZRG i¿ aktualnie w
kopalni nie ma niebezpiecznych rejonów. Wg nich praca pod ziemi¹ w
rodowisku z gazami, py³ami, po¿arami, t¹paniami i temperatur¹ jest
znacznie bezpieczniejsza od pracy np.
w piekarni. Sam fakt wyp³acania dodatków szkodliwych by³ pomijany.
Dodatki szkodliwe owszem, dodatki
profilaktyczne NIE! Dzia³a³a najzwyklejsza szala kosztów. Wyjazdy z Centrali w najtrudniejsze kopalnie i spotkania na argumenty sta³y siê powszechne. Czêsto po spotkaniach z
kierownictwami kopalñ uwzglêdniano rolê prac profilaktycznych a ratownicy ponownie otrzymywali nale¿ne wynagrodzenie za zwalczanie
zagro¿eñ.
Innym cennym rozwi¹zaniem w
przepisach ratowniczych z czerwca
2002r. by³o zniesienie górnej granicy wieku ratownika ustawionej do 45
roku ¿ycia. Wczeniejszy przepis wyklucza³ ratownika z dru¿yny ratowniczej w 45-te urodziny, bo medycyna pracy uwa¿a³a, ¿e w tym wieku
spada wydolnoæ fizyczna organizmu.
ZZRG zirytowany brakiem rozwi¹zañ prawnych uwzglêdniaj¹cych indywidualne mo¿liwoci postanowi³
zmieniæ ten stan prawny. Znalelimy
wielu ratowników, którzy koñcz¹c
karierê zawodow¹ ze wzglêdu na wiek
mieli lepsze wyniki wydolnociowe
od m³odszych kolegów. Ich ogromne dowiadczenie mia³o byæ zaprzepaszczone sztucznym przepisem
prawnym? Drugi istotny argument za
zniesieniem przepisu, to brak m³odych adeptów wstêpuj¹cych do dru¿yn ratowniczych za kolegami, którzy przechodz¹ na emerytury lub urlopy górnicze. Za³ogi kopalñ starzej¹
siê a reforma zatrudnienia nie pozwala
na przyjêcia nowych pracowników do
kopalñ. Utrzymanie w dru¿ynach ratowniczych kolegów po 45 roku ¿ycia
ma kapitalne znaczenie dla zainteresowanych oraz dla ich zak³adów pracy. Niedobór pracowników wysoko
kwalifikowanych niebezpiecznie
wzrasta. Obecnie grupa ratowników
po 45 roku ¿ycia potwierdzaj¹cych
dobre zdrowie i dobr¹ sprawnoæ
podczas badañ odbywanych co pó³
roku przekroczy³a 100 osób.
W lipcu 2002r. Centrala ZZRG musia³a analizowaæ metodykê badañ ratowniczych. W orodku badañ ratowniczych w Bytomiu gdzie ratownicy
corocznie potwierdziæ musz¹ zdolnoæ zdrowotn¹ do ratownictwa górniczego nagle 50% ratowników musia³o wykonywaæ badania powtórkowe. Na czas próby powtórkowej ratownik by³ zawieszony w czynnociach a kopalnie mia³y problemy z
ob³o¿eniem pogotowia. Takiego spustoszenia nie dokona³a zaraza d¿umy
w XVI - wiecznym Londynie. Na ratowników spad³ strach. Co drugi mia³
k³opot z zaliczeniem testu wysi³kowo
- wydolnociowego. Lotem b³yskawicy roznios³a siê wieæ, ¿e w OBL
podniesiono progi. Ratownicy przed

badaniami przygotowywali sw¹
sprawnoæ niczym sportowcy zgrupowañ przedolimpijskich. ZZRG w
grupie osób zawieszonych testem
wydolnociowym zorganizowa³ badania sprawdzaj¹ce w orodkach sportowych. Tam testy wypada³y pomylnie. Mielimy pewnoæ, ¿e badanie w
OBL w Bytomiu nie ma nic wspólnego z faktycznym stanem zdrowia ratowników. Kontrole testu wysi³kowego przez dzia³aczy ZZRG podczas
badañ nie przynios³y rezultatu. Postanowilimy podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do powstania konkurencyjnego orodka spe³niaj¹cego wymogi
badañ ratowniczych. Po zaawansowanych rozmowach z Wy¿szym
Urzêdem Górniczym i medycyn¹ pracy w Unii Brackiej kierownictwo
CSRG zakupi³o nowe testery i sytuacja unormowa³a siê. Ponownie nie
wiêcej jak 10% ratowników mia³o
problemy zdrowotne w OBL w Bytomiu. Pozosta³o przekonanie, ¿e
orodek badañ ratowniczych badaniami powtórkowymi chcia³ poprawiaæ swój wynik ekonomiczny. Ten
incydent spowodowa³ powo³anie w
Zarz¹dzie Krajowym koordynatora
ds. medycyny pracy i badañ ratowniczych wspó³pracuj¹cego stale z
orodkiem badañ. Ponadto Zarz¹d
Krajowy znalaz³ sposób na okazjê do
poprawy sprawnoci fizycznej ratowników. Reaktywowalimy zaniechane zawody ratownicze w Okrêgowych Stacjach w Zabrzu, Bytomiu i
Tychach. Tradycjê tych zawodów
kontynuowa³y OSRG - Wodzis³aw i
OSRG - Jaworzno. Zaniechanie wynika³o z czêstej wypadkowoci ratowników podczas ambitnych zmagañ.
ZZRG wspólnie z przedstawicielami
Centralnej Stacji wypracowa³ regulamin zawodów ratowniczych dobieraj¹c konkurencje mniej nara¿one na
szwank ratowników podczas rywalizacji. Przywrócono Centralne zawody ratownicze, pod patronatem CSRG
i ZZRG, do których kwalifikuj¹ siê
dwie najlepsze dru¿yny z ka¿dej
OSRG. Zawody ratownicze poprawiaj¹ sprawnoæ i zacieniaj¹ wiêzi
integruj¹c ratowników oraz kierownictwa stacji ratowniczych i kierownictwa kopalñ kibicuj¹ce zmaganiom.
Do walki o bezpieczn¹ pracê dosz³y problemy zwi¹zane z wypowiedzeniem przez Zwi¹zek Pracodawców Górnictwa ponad zak³adowego
uk³adu zbiorowego pracy. Przedsiêbiorcy energicznie szukali oszczêdnoci na wynagrodzeniach. Czêsto nie
realizowano postanowieñ uk³adowych. ZZRG reprezentowa³ swoich
cz³onków w s¹dach pracy wnosz¹c
roszczenia p³acowe. Nadp³aty dodatków ratowniczych, nagród jubileuszowych, nagród rocznych i wysokoci
wiadczeñ na urlopach górniczych
sta³y siê chlebem powszednim. Po
protecie przed siedzib¹ Zwi¹zku Pracodawców w Katowicach oskar¿ono
liderów zwi¹zkowych o rzekomo nielegaln¹ akcjê protestacyjn¹ i znisz-

czenie elewacji budynku. Tym razem
Temida przejrza³a na oczy i S¹dy uniewinni³y dzia³aczy zwi¹zkowych.
Reforma górnictwa likwiduj¹ca kopalnie spowodowa³a naciski na Centraln¹ Stacjê Ratownictwa Górniczego. Pañstwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa oraz przedsiêbiorcy
¿¹dali reformy w CSRG celem obni¿enia kosztów dzia³alnoci. Przedsiêbiorcy nagminnie nie wp³acali do
CSRG umownych nale¿noci za gotowoæ ratownicz¹ oraz za udzia³ specjalistycznych pogotowi w akcjach
ratunkowych w kopalniach. CSRG
rozwa¿a³a likwidacjê OSRG - Zabrze
oraz OSRG - Tychy. ¯¹dano likwidacji etatów pracowniczych w CSRG,
brakowa³o rodków na odnowê sprzêtu zniszczonego w akcjach nie mówi¹c o nowym sprzêcie. Powstawa³y
pomys³y likwidacji pogotowia pomiarowego w OSRG - Wodzis³aw oraz
zabezpieczenia ratowniczego dla grupy zak³adów zw³aszcza w soboty, niedziele i wiêta. Walka o koszty siêga³a
granic rozs¹dku. Udzia³ ZZRG w wielu radach ratowniczych oraz ostre
petycje do Wy¿szego Urzêdu Górniczego i Ministerstwa Gospodarki powstrzyma³y niebezpieczne reformy w
ratownictwie górniczym. Dziêki
ZZRG przedsiêbiorcy nie strzelili sobie samobójczej bramki. Zastêpy ratownicze CSRG i OSRG mog³y nadal
pomagaæ kopalniom w licznych akcjach ratunkowych. Przewodnicz¹cy
ZZRG na posiedzeniu Komisji Trójstronnej w Warszawie wp³yn¹³ na
zwiêkszenie dotacji bud¿etowej dla
CSRG z 1 mln z³. do 2 mln z³. Za
dotacjê zakupiono nowe urz¹dzenie
t³ocz¹ce azot do pól po¿arowych w
kopalniach dziêki czemu okres wyczekiwania na uruchomienie ciany
do ponownej produkcji znacznie skraca siê. Problem p³atnoci przedsiêbiorców na zawodowe ratownictwo wraca jak bumerang. Niestety bumerang
nie uderza w czo³o reformatorów ratownictwa górniczego. Kopalnie
schodz¹ po wêgiel w coraz ni¿sze
pok³ady na poziomy 900 i 1000 metrów pod ziemi¹. Naturalnie ronie
temperatura i iloæ wyzwalanego z
pok³adów wêgla metanu. S³abn¹
mo¿liwoci dobrej wentylacji kopalñ
i czêsto s¹ zabierane ciany pod poziomami szybów. Ronie liczba po¿arów i innych zagro¿eñ. Górnictwo
nêkane licznymi akcjami ratowniczymi i niezbêdnymi pracami profilaktycznymi musi inwestowaæ w sprzêt
ratowniczy i w dru¿yny ratownicze.
Przedsiêbiorcy nie s¹ w stanie doposa¿yæ kopalniane stacje ratownictwa
do wysokiego poziomu pozwalaj¹cego na samodzielnoæ ratownicz¹.
Przedsiêbiorcy nie s¹ w stanie skutecznie pomagaæ sobie wzajemnie bez
zawodowych i specjalistycznych zastêpów z jednostek ratowniczych a
jednak kombinuj¹ w systemie ratowniczym. Obecnie odp³atnoæ przedsiêbiorców za zawodowe zabezpieczenie ratownicze to 15 groszy od tony
wêgla. Cyfry miesiêcznych i rocznych
sprawozdañ finansowych socjotechnicznie byæ mo¿e s¹ wysokie jednak
naga prawda to 15 groszy od tony.
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Czy warto ryzykowaæ i kruszyæ kopie? Skoro silne ratownictwo powala przedsiêbiorcom spaæ spokojnie?
W skali roku 14 mln z³otych w bud¿ecie Centralnej Stacji Ratownictwa
Górniczego od przedsiêbiorców to
pewnoæ, ¿e w 40 kopalniach wêgla
kamiennego zawsze na czas przybêdzie fachowa pomoc.
We wrzeniu 2002 roku ZZRG
otrzyma³ bolesn¹ informacjê. Prokurator Okrêgowy w Katowicach i Minister Sprawiedliwoci odmówili
wniosku o kasacjê wyroku w sprawie tragedii w KWK "Niwka Modrzejów". Nie widz¹c nowych przes³anek
procesowych obie instytucje zawiod³y oczekiwania ZZRG. Pora¿ka tym
boleniejsza, ¿e wymiar sprawiedliwoci by³ bezsilny wobec zmowy
milczenia. mieræ 6 ratowników górniczych wskutek nieprzepisowej organizacji pracy pozostaje bez wyroku. S¹d nie znalaz³ dowodów, ¿e
oskar¿ony kierownik dzia³u wentylacji wyda³ polecenie penetracji niebezpiecznego wyrobiska po cichu,
bez przepisowej procedury na zasadach akcji ratowniczej. Obawiamy
siê, ¿e bezsilnoæ S¹du podpowiada
osobom odpowiedzialnym za bezpieczn¹ pracê, ¿e polecenia ustne w
trudnych okolicznociach podejmowane w gronie zaufanych osób na
wypadek tragedii pozwalaj¹ unikn¹æ
konsekwencji. Sumienie, to zbyt
ma³a kara.
W padzierniku w IV Zjedzie Delegatów Krajowych ZZRG w hali "
Pogoñ" w Zabrzu ratownicy zwi¹zkowcy spotkali siê w po³owie II kadencji w³adz ZZRG. W Zjedzie
uczestniczy³o 231 Delegatów, co stanowi³o 91% uprawnionych. Delegaci pozytywnie ocenili wzrost liczby
organizacji zak³adowych z 38 do 43
pomimo likwidacji kilku zak³adówek
wskutek likwidacji kopalñ. Liczba
zrzeszonych w ZZRG przez minione
2 lata wzros³a z 3800 do 4520 cz³onków z liczby 6 ty. ratowników górniczych zatrudnionych w ca³ym górnictwie. Minione 2 lata dzia³alnoci
ZZRG wykaza³y ogrom spraw za³atwionych na szczeblu Centralnym,
Miêdzyzak³adowym i Zak³adowym.
Sprawozdania osób funkcyjnych
kwitowano oklaskami. Zarz¹d Krajowy jednog³onie otrzyma³ absolutorium. Zjazd zdominowa³a postêpuj¹ca reforma górnictwa. Wielkie
uznanie zdoby³y dzia³ania kontynuuj¹ce alokacje ratowników z kopalñ
likwidowanych wprost do dru¿yn
ratowniczych w kopalniach czynnych.
Zdobycze nowelizowanych przepisów ratowniczych w postaci prac
profilaktycznych i dalszej kariery
ratowniczej po 45 roku ¿ycia. Rewelacyjne by³o sprawozdanie Kancelarii Prawnej ZZRG wykazuj¹ce
ogrom spraw indywidualnych i zbiorowych wygranych przed S¹dami.
Delegaci stworzyli stanowisko do
Rz¹du RP o potrzebie przestawienia
reformy górnictwa z likwidacji kopalñ na ich odd³u¿enie. Pieni¹dze z
bud¿etu Pañstwa powinny ograni-
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czaæ bezrobocie a nie pog³êbiaæ brak
pracy. Takie dzia³anie Rz¹du pozwoli
unikn¹æ z³ych reform w ubezpieczeniach spo³ecznych. Zak³ad ubezpieczeñ spo³ecznych otrzyma wystarczaj¹c¹ kwotê sk³adek od pracowników
na obecne wiadczenia emerytalne i
przysz³e wczeniejsze emerytury górnicze. Delegaci ¿¹dali od Zarz¹du
Krajowego stanowczej obrony ponad zak³adowego uk³adu zbiorowego pracy dla pracowników górnictwa deklaruj¹c czynny udzia³ w akcjach protestacyjnych jeli bêd¹ konieczne. Z pewnoci¹ osi¹gniêcia
Centrali ZZRG pozwoli³y Delegatom
podj¹æ uchwa³ê o zmianie Statutu w
celu utrzymania dobrych Przewodnicz¹cych d³u¿ej ani¿eli 2 kadencje.
Podjêto uchwa³ê o wst¹pieniu do
OPZZ jako gwarancjê utrzymania autonomii i reprezentatywnoci ZZRG.
Kodeks pracy ogranicza³ ma³ym
grupom zawodowym reprezentatywnoæ zwi¹zkow¹. Nowelizacja Kodeksu Pracy ograniczy³a liczbê chronionych dzia³aczy zwi¹zkowych ale
zdobylimy dodatkowe prawa na
szczeblu ponad zak³adowym.
Tu¿ po Zjedzie ZZRG w sile ponad 500 ratowników uczestniczy³ w
miêdzyzwi¹zkowym protecie w
Warszawie przeciw planowanej likwidacji 7 kopalñ. Zwarte dzia³ania
zwi¹zków zawodowych górnictwa
doprowadzi³y do porozumienia z
Rz¹dem SLD i w³¹czenia 5 Spó³ek
Wêglowych zagro¿onych upad³oci¹
w koncern - Kompania Wêglowa
S.A. Koncern przej¹³ kopalnie i pracowników wraz z uk³adami zbiorowymi pracy gwarantuj¹c ci¹g³oæ
praw pracowniczych.
W 2002 roku szeregi ZZRG powiêkszy³y dwie nowopowsta³e organizacje zak³adowe w Jednostce Ratownictwa w Lubinie oraz w KWK "
Ziemowit".
Rok 2003 rozpocz¹³ siê nowymi
szansami dla górnictwa wêgla kamiennego. Od 1 lutego rozpoczê³a
dzia³alnoæ Kompania Wêglowa S.A.
ZZRG wskutek reorganizacji górnictwa przemodelowa³ swoje struktury
ponad zak³adowe. Z 7- miu Miêdzyzak³adowych Zarz¹dów Koordynacyjnych ZZRG powsta³y 4-y usprawniaj¹c reprezentacjê cz³onków przed
Zarz¹dami Spó³ek Wêglowych.
W KWK " Bielszowice" ponownie
da³a o sobie znaæ natura. Wypalenie
metanu w cianie 837 upokorzy³o
sposób zwalczania zagro¿enia metanowego i poparzy³o pracowników,
w tym ratowników górniczych. Cudem wszyscy ocaleli. Reformatorzy
górnictwa czyhaj¹cy na preteksty do
likwidacji kopalñ rozwa¿ali koniec
wydobycia w Bielszowicach. Ostre
stanowiska ZZRG o tzw. " polowaniu na czarownice" i czasowych problemach kopalñ po katastrofach górniczych tym razem wystarczy³y.
ZZRG organizowa³ konferencjê prasow¹ ods³aniaj¹c raport dotycz¹cy

z³ych dzia³añ profilaktycznych i
skoñczy³o siê na zmianach personalnych w kierownictwie kopalni.
ZZRG poszkodowanych ratowników
otoczy³ staraniem o najlepsz¹ opiekê
medyczn¹, psychologiczn¹ oraz zapomogami finansowymi. Po d³ugim
leczeniu wszyscy ratownicy wrócili
do pracy na stanowiska ratownicze.
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
w kwietniu 2003 roku zamiast zapowiadanej ustawy ratowniczej wprowadzi³o krajowy system ratowniczy.
Do systemu na wniosek CSRG i
ZZRG wpisano ratownictwo górnicze. Zamiast ustawy opatrzonej rodkami finansowymi uruchomiono telefon alarmowy o numerze 112.
Uznalimy ten fakt za pierwszy krok
do zintegrowania s³u¿b ratowniczych
ró¿nych profesji na wypadek katastrof z po¿ytkiem dla spo³eczeñstwa.
Kolejn¹ istotn¹ akcj¹ ZZRG w
2003r. sta³y siê problemy zwi¹zane z
Zak³adem Ubezpieczeñ spo³ecznych.
Poinformowalimy cz³onków zwi¹zku o kontroli indywidualnych kont
w celu sprawdzenia czy pracodawcy
terminowo i w pe³nej wysokoci odprowadzaj¹ sk³adki emerytalne. Czêsto przed s¹dami lub u Rzecznika
Praw Obywatelskich wnosilimy o
zmianê interpretacji ZUS w sprawie
odmowy przyznania wiadczeñ emerytalnych. ZUS na wszelkie sposoby
interpretacyjne wyd³u¿a³ sta¿ pracy
nim przyzna³ nale¿n¹ emeryturê górnicz¹. Dostrzegalimy totaln¹ reformê ZUS polegaj¹c¹ na nowelizowaniu przepisów chorobowych, rentowych i emerytalnych kosztem wiadczeniobiorców. Dramatyczna sytuacja finansowa ZUS coraz mielej
powodowa³a obs³ugê uprawnionych
wg. swojego uznania. Kolejne nowelizacje ubezpieczeñ spo³ecznych
dawa³y wiêcej praw ZUS odbieraj¹c
prawa pracownicze. Rz¹d celowo
opónia³ prace nad emeryturami pomostowymi oczekiwanymi przez
pracowników zatrudnionych w warunkach szkodliwych. Koniecznoæ
skrócenia sta¿u pracy i nadanie praw
do wczeniejszej emerytury Pañstwo
po cichu t³umaczy³o brakiem rodków finansowych i potrzeb¹ znalezienia odpowiednich rozwi¹zañ
prawnych. Niedoæ, ¿e prace nad
emeryturami pomostowymi odwlekano, to utrudniano obs³ugê emerytur górniczych zagwarantowanych
wg. starego systemu do koñca 2006r.
Nagminn¹ sta³a siê potrzeba udowadniania w S¹dach prawa do wy¿szej
emerytury ani¿eli wyliczona przez
ZUS.
Zwi¹zki Zawodowe zrzeszone w
Konfederacji ZG stworzy³y projekt
ustawy górniczej inicjuj¹c projekt
obywatelski. Zebrano w 3 miesi¹ce
120 ty. podpisów poparcia. W kancelarii Marsza³ka Sejmu okaza³o siê
przy zliczaniu podpisów, ¿e wiele z
nich z³o¿ono wadliwie (z³y adres,

brak nr pesel itp.). Ostatecznie do
wymaganych 100 ty. podpisów by
projekt znalaz³ siê w sejmie zabrak³o
zaledwie 400 podpisów. Inicjatywa
obywatelska w sprawie emerytur
górniczych w 2003 roku nie powiod³a siê.
W dniach 5-6 listopada w Ustroniu
Zarz¹d Krajowy przeprowadzi³ szkolenie funkcyjnych ds. finansowych
oraz cz³onków komisji rewizyjnych.
Ujednolicono procedury rozliczeñ finansowych przed Urzêdami Skarbowymi oraz wypracowano jednolit¹
dokumentacjê finansow¹ dla wszystkich szczebli ZZRG opart¹ o stosowny regulamin finansowy Zarz¹du
Krajowego. Okrelono zakres kompetencji i sposoby kontroli dzia³alnoci organów funkcyjnych ZZRG
przez Komisje Rewizyjne.
W grudniu 2003r. podjêto dzia³ania w obronie KWK " Boles³aw mia³y". Zamiaru likwidacji tej kopalni
nie kry³ Premier Hausner. Autobusy
co dziennie dowozi³y do Krakowa
pod mieszkanie Premiera zdeterminowanych pracowników tej kopalni. Pracownice kopalni i ¿ony górników odwiedza³y z petycjami ¿onê
prezydenta RP Jolantê Kwaniewsk¹.
W Kompanii Wêglowej dzia³acze
zwi¹zkowi prowadzili akcjê okupacyjn¹. Blokowano ulice aglomeracji
l¹skiej, kiedy Premier Hausner
przyby³ na l¹sk by realizowaæ likwidacyjny zamiar. Ostatecznie "
Boles³aw mia³y" i " Polska Wirek"
ocala³y. Zamiast siedmiu kopalñ program rz¹dowy zadowoli³ siê jedn¹
kopalni¹ i a¿ jedn¹. ZG - Bytom II
mia³ skoñczyæ swój ¿ywot w 2004r.
Parlament uchwali³ oczekiwane odd³u¿enie kopalñ i dokapitalizowanie
Kompanii Wêglowej. Ko³a szybowe
kopalñ zdawa³y siê krêciæ ¿wawiej a
urobek górniczy znajdowa³ chêtnych
za coraz lepsz¹ cenê. Wydobywanie
wêgla kamiennego w Polsce sta³o siê
wreszcie op³acalne.
W grudniu ZZRG niepokoi³a liczba doniesieñ o nieprawid³owociach
w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. Dyrektor CSRG zastrasza³ i
zwalnia³ zas³u¿onych pracowników,
którzy stawali mu na drodze w samodzielnym i w¹tpliwym zarz¹dzaniu firm¹. Pojawi³y siê donosy o niegospodarnoci.
W styczniu 2004r. ZZRG skierowa³
do Ministra Skarbu doniesienie o nieprawid³owociach w CSRG i wniós³ o
odwo³anie Dyrektora CSRG. Decyzjê
Ministra przyspieszy³a akcja okupacyjna w CSRG. Zwi¹zkowcy nie
wpuszczali Dyrektora do budynku.
Nowym Dyrektorem zosta³ dr Zbigniew Baranowski. Kontrola NIK
potwierdzi³a zarzuty po czym Minister Skarbu podziêkowa³ ZZRG za informacje i konieczn¹ akcjê protestacyjn¹. Powrócili na swoje stanowiska
odwo³ani pracownicy CSRG. Wreszcie sytuacja w tak wa¿nej jednostce
ratowniczej unormowa³a siê.
c.d.n.

Zgodnie ze stanem na dzieñ 6.02.2004r. opracowa³ Przewodnicz¹cy Zarz¹du Krajowego
Piotr Luberta
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Uroczyste spotkanie zwi¹zkowców w Rudnej
W czwartek 2 lutego2006, w hotelu "Bomabol"
w Lubinie odby³o siê uroczyste zebranie cz³onków
Zwi¹zku Zawodowego Ratowników Górniczych
w Polsce przy ZG "Rudna".
Tematem obrad by³o podsumowanie dzia³alnoci za rok 2005, rozliczenie planu przychodów i
wydatków, przedstawienie zamierzeñ na rok 2006
oraz po¿egnanie kolegów odchodz¹cych na emeryturê. Zebranie poprowadzi³ kol. Andrzej Smo³a.
Po odpiewaniu "Hymnu Ratowników" g³os zabra³ przewodnicz¹cy kol. Henryk ciegliñski. Przedstawi³ zebranym osi¹gniêcia zwi¹zku za rok 2005.
Zorganizowano w nim miêdzy innymi dwie wycieczki ( Zakopane i Górny l¹sk), rozpoczêto organizowanie i dofinansowywanie pobytów sanatoryjnych dla cz³onów Zwi¹zku w Truskawcu na
Ukrainie. Z tej formy wypoczynku skorzysta³o ju¿
w ubieg³ym roku 10 kolegów. Do sukcesów nale¿y równie¿ zaliczyæ zorganizowanie uroczystego

spotkania z okazji pi¹tej rocznicy utworzenia
Zwi¹zku na ZG"Rudna" w marcu 2005 oraz Zwi¹zkowej Karczmy Piwnej, która odby³a siê 24 listopada 2005 r. Obydwie imprezy wymaga³y du¿ego
zaanga¿owania organizacyjnego i finansowego.
Dokonania Zwi¹zku przez uczestników-zwi¹zkowców i zaproszonych goci zosta³y ocenione pozytywnie. Ponadto Zarz¹d Zwi¹zku aktywnie uczestniczy³ w rozmowach dotycz¹cych przeszeregowañ
i podniesienia redniej p³acy pracowników kopalni.
W roku 2005 do naszej organizacji wst¹pi³o 25
nowych cz³onków. W roku 2006 postanowiono
kontynuowaæ program pobytów sanatoryjnych w
Truskawcu oraz zorganizowaæ wycieczki i Karczmê Piwn¹. Po wyst¹pieniu Przewodnicz¹cego wywi¹za³a siê dyskusja. Wyst¹pienia kolegów zosta³y
zaprotoko³owane a ich propozycje zostan¹ rozpatrzone na najbli¿szym posiedzeniu Zarz¹du.

Nastêpne g³os zabra³ skarbnik, kol. Andrzej Rodzik. Przedstawi³ wp³ywy i wydatki za rok ubieg³y
a tak¿e preliminarz planowanych wydatków na rok
2006. Wydatki za rok 2005 i preliminarz na rok
2006 zosta³y jednog³onie zaakceptowane przez
zebranych.
Po wyst¹pieniu skarbnika na podium zostali zaproszeni koledzy, którzy w roku 2005 przeszli na
emeryturê. Ka¿dy z nich dosta³ pami¹tkow¹ rzebê w. Barbary z okolicznociowym napisem,

a kol. Zbigniew Kowalski, który by³ pierwszym
skarbnikiem i jednym z za³o¿ycieli organizacji zak³adowej za swoje zas³ugi zosta³ uhonorowany
naszym najwy¿szym wyró¿nieniem - Srebrnym Kilofkiem Przewodnicz¹cego.
Po czêci oficjalnej uczestnicy zostali poczêstowani obiadem. Przy kuflu piwa i dobrym poczêstunku zebrani biesiadowali i piewali do pónych
godzin wieczornych.
Henryk CIEGLIÑSKI

RATOWNIK - HIMALAISTA

Czy dzia³alnoæ zwi¹zkowa ma jeszcze sens?

Dru¿yna Kopalnianej Stacji Ratowniczego KWK "Pniówek" liczy 180 osób
z czego 18 ratowników to cz³onkowie specjalistycznych zastêpów do prac
w wyrobiskach pionowych oraz o du¿ym nachyleniu zwanych "alpinistami".
"Alpinici" æwicz¹ miêdzy innymi przy malowaniu szybu czy tynkowaniu
³ani ale przede wszystkim
podczas kontroli obmurza
szybów na g³êbokociach
do 1000 m. - o akcjach nie
wspominaj¹c.
Jednym z nich jest
Zbigniew Kawalec zapalony Taternik, Alpinista,
Himalaista, który zaliczy³ ju¿
m/in. takie "górki":
ACONCAGUA 6960 m Ameryka Po³udniowa

Pod tak prowokacyjnym has³em Zwi¹zek Zawodowy Górników w
Polsce w dniu 3 marca w Sosnowcu zorganizowa³ konferencjê maj¹c¹
okreliæ miejsce i rolê zwi¹zków zawodowych w nowej rzeczywistoci
prawnej, politycznej i gospodarczej.
W konferencji wziêli udzia³ licznie reprezentanci ró¿nych Central
Zwi¹zkowych, Pracodawcy, Parlamentarzyci, Ekonomici i Socjolodzy.
Referaty dyskutantów koncentrowa³y siê wokó³ pytania zawartego w
tytule, ponad to "czy w Polsce mo¿liwy jest efektywny dialog partnerów
spo³ecznych i partii politycznych oraz czy zwi¹zki zawodowe mog¹
mówiæ jednym g³osem o obronie praw pracowniczych?".
Pomimo rywalizacji zwi¹zków zawodowych na p³aszczynie wp³ywów i sposobów reprezentowania cz³onków oraz walki o cz³onków podkrelano wspóln¹ mobilizacjê si³ przed likwidacj¹ zak³adów pracy i uprawnieñ emerytalnych. W najtrudniejszych momentach zwi¹zki zawodowe
jednocz¹ siê broni¹c wszystkich, równie¿ osoby bez przynale¿noci zwi¹zkowej, równie¿ bezrobotnych. Wskazano na wiele dzia³añ ze strony
w³adzy i pracodawców zwalczaj¹cych rolê partnerów spo³ecznych. Socjolodzy, media i parlamentarzyci nie zawsze wspieraj¹ zwi¹zki zawodowe, nie zawsze wspieraj¹ ich walkê o podstawowe prawa pracownicze.
Eksponowano kulturê funkcjonowania i dzia³alnoci zwi¹zkowej, oceniano du¿y brak uzwi¹zkowienia w sektorach prywatnych, co odbija siê
najwiêkszymi problemami u tych pracodawców. Wskazano na konieczne wzajemne zrozumienie zamiast prób ogrywania siê.
Na przysz³oæ konieczna jest w³aciwa analiza problemów pracowniczych i pracodawców. Porozumiewanie siê musi dotyczyæ wspólnych
zagro¿eñ.
Powiêcono równie¿ uwagê uprawnieniom zwi¹zkowców. Coraz mniejsza liczba dzia³aczy chronionych, utracone uprawnienia emerytalne, odsuwanie ich od awansów zawodowych, to nie s¹ warunki sprawiedliwej
reprezentacji pracowników, za wspó³praca z partiami politycznymi kojarzy siê z aktywnoci¹ partii tylko w okresach przedwyborczych.
Niestety ciekawa konferencja nie spotka³a siê z du¿ym zainteresowaniem mediów informacyjnych. Wa¿ne tematy i interesuj¹ce wnioski bez
skandalu i sensacji nie s¹ godne uwagi i szerszego przekazu. To dowodzi,
¿e panuje fa³szywy pogl¹d, i¿ zwi¹zki zawodowe s¹ silne i same dadz¹
sobie radê. Niestety zwi¹zki zawodowe dzi zastêpuje siê fundacjami i
radami pracowników. Takie organy wspó³pracy z pracodawc¹ pozbawione mo¿liwoci skutecznej walki, kojarz¹ siê raczej z pokornie wyci¹gniêt¹ rêk¹ i prob¹ "co ³aska pañska uznaje".
Kwintesencj¹ Konferencji by³a prosta odpowied.
Zwi¹zki zawodowe s¹ potrzebne a dialog spo³eczny
pomimo ich wieloci jest mo¿liwy i efektywny.
Piotr Luberta

Przed wejciem na ACONCAGUA

ELBRUS 5642m. - Kaukaz, europejskie: MONT BLANC 4807m. z wejciami
zimowymi na DUFOURSPITZE 4634m. ,GROSSVENDIGER 3674m.
WIESBACHHORN 3570m., SAYKOGEL 3356m, KREUZSPITZE 3455m.

KREUZSPITZE

\

Na szczycie KREUZSPITZE

W sierpniu tego roku udaje siê wraz z ekspedycj¹ z Jastrzêbia na szósta górê
ziemi CHO OYU 8201m. , która mieci siê w Himalajach w czêci Chiñskiej.
Bêdzie to jego najwiêksza wyprawa, na które zabiera zawsze ratowniczy krzy¿
maltañski oraz flagê ZWI¥ZKU ZAWODOWEGO RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH w Polsce, którego jest cz³onkiem od 05.06.1996r. czyli od pocz¹tku
istnienia organizacji na "Pniówku".
Tadeusz SIATKOWSKI
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AKTYWNY WYPOCZYNEK RATOWNIKÓW I ICH RODZIN
ZZRG w Polsce z siedzib¹ w Piekarach l¹skich w
dniach 10 ÷ 12.02.2006r. zorganizowa³ dla swoich
cz³onków i ich rodzin wyjazd na narty. Miejscem
do którego siê udalimy by³a miejscowoæ Koninki
ko³o Mszany Dolnej.
Wycieczka ta by³a pierwsz¹ imprez¹ w tym roku,
któr¹ nasz Zwi¹zek zorganizowa³ dla swoich cz³onków.Chêæ aktywnego wypoczynku na wie¿ym
powietrzu sprawi³a, ¿e nawet nietypowa pora wyjazdu (rodek tygodnia) nikomu nie zrobi³ problemu. Mi³onicy dwóch desek zastali na miejscu znakomite warunki narciarskie, wietnie przygotowany stok i pogodê jak na zamówienie.
A po uciechach bia³ego szaleñstwa organizatorzy zadbali o inne atrakcje. Smaczne regionalne jad³o,
pieczone kie³baski przy ognisku oraz dyskoteka z dydejem sprawi³y, ¿e uczestnicy wycieczki wywieli
z tej malowniczej miejscowoci niezapomniane wra¿enia. W zgodnej opinii organizatorów i uczestników
imprezy, wyjazd by³ ze wszech miar udany, a do Piekar wszyscy wracali w znakomitych humorach
Dariusz DYSZY

Z cyklu

Poznajmy siê

Jacek
Golik

lat 42
w górnictwie 21lat
w ratownictwie 14lat
oddelegowany
do CSRG 3 lata
hobby: sport, muzyka, poezja
J: W³anie spotka³em siê z Twoj¹ poezj¹, czytelnicy kwartalnika równie¿ ("Czas bana³u"). Co
jest inspiracj¹ Twoich wierszy?
JG: Funkcja ratownika ma swoj¹ specyfikê, w
której realizujê siê w pe³ni a pewne przemylenia na bazie ratowniczej staram siê przelaæ na
papier.
J: Po akcji na MTK Katowice napisa³e pod wp³ywem chwili wiersz, który zawiera wiele heroizmu. By³e na tej akcji?
JG: Nie by³em z ob³o¿enia mia³em wolne, jednak ca³¹ noc obserwowa³em kolegów w telewizji i by³em obecny duchem z kolegami to
da³o mi pewien dystans, który pozwoli³ na
bezstronn¹ ocenê wydarzenia.
J: Napisa³e równie¿ hymn ratowników, który zna
ju¿ czêæ kolegów, wiem ¿e inspiracj¹ by³a
kilka lat temu akcja na KWK  Bielszowice 
czy próbowa³e zamieciæ gdzie te s³owa
mo¿e przekazaæ na Bielszowice ?
JG: Nie. Wtedy by³em uczestnikiem tej akcji jako
ratownik na dy¿urze OSRG Tychy i pieñ ta
zosta³a zarejestrowana tylko na komputerze
OSRG na probê mojego kierownika KSRG
Pana Paszkiewicza i Kierownika zmianowego Pana in¿. Kawki.
J: Oprócz powa¿nej poezji pe³nej dramatyzmu
równie¿ potrafisz pisaæ o codziennych sprawach w krzywym zwierciadle. Która poezja
sprawia Ci wiêksz¹ frajdê?
JG: Obydwie formy s¹ mi bliskie, jedna i druga
daje mi wiele satysfakcji oraz potrzebnego
luzu po ciê¿kiej pracy.
J: Dziêkujê za rozmowê. Poni¿ej prezentujemy
próbki Twoich mo¿liwoci.
Wywiad przeprowadzi³:
Jan JAFERNIK

PIEÑ RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH
I. Znowu na alarm zawy³a syrena
Kopalnia wzywa pomocy
W pe³nym rynsztunku ruszy³y zastêpy
Ratowników wród ciemnej nocy
Skupione twarze, wiadomoæ czynu
Zjednoczeni dzia³aæ umiej¹
Wiedz¹, ¿e id¹ na ciê¿k¹ walkê
Bo kto czeka na nich z nadziej¹
Ref. Jedn¹ potê¿n¹ jestemy rodzin¹
Dla dobra kopalñ i górników
Gdy komu grozi niebezpieczeñstwo
Wzywaj¹ nas - ratowników
Po to maltañski krzy¿ nosimy
Bo ludziom pomoc nieæ trzeba
Dla ¿ycia innych wszystko powiêcimy
Gdy zajdzie taka potrzeba
II.Jak mówi³ pewien bajer stary
Jad¹c ostatni raz z do³u
Kopalnia to nie ¿adne czary
To ciê¿ki kawa³ mozo³u
Alojzy Piontek siedem dni czeka³
Bo wiedzia³, ¿e go znajdziemy
My mimo ciê¿kiej walki z natur¹
Wierzylimy ¿e go wyci¹gniemy
III. Natura jest królow¹ tej ziemi
Górnikowi mówiæ nie trzeba
Choæ niebezpieczeñstwo jest mu gospodarzem
On pracuje dla chleba
Ona zaborcz¹ pani¹ jest ¿ycia
Co roku zbieraæ chce haracz
By w górniczych domach nie zagoci³
smutek
My siê musimy staraæ
IV. Wiêc kiedy zje¿d¿asz bracie na dó³
A w pracy chc¹ ci¹gle nowych wyników
Pamiêtaj, kto nad tob¹ czuwa
To czuwa zastêp ratowników
Oni pracuj¹ czasem daleko
Lecz wiedz¹, ¿e mo¿esz ich potrzebowaæ
Posiedli wiedzê, kunszt i dowiadczenie
Gdyby trzeba by³o ciê ratowaæ
V. Gdy w trudzie znoju wêgiel dobywasz
Kto tobie pomóc chce górniku
Za ciê¿k¹ pracê masz zbyt lekk¹ pensjê
W kieszeni rêkê urzêdników
Twoim zadaniem wêgiel dobywaæ
A naszym zawsze pomoc nieæ wtedy
Gdy kunszt ulegnie sile natury
Gdy trzeba wyci¹gn¹æ ciê z biedy
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Jasiu siê modli:

HUMOR

-... I spraw Panie Bo¿e ¿eby Madryt by³ stolic¹ Francji..
- Jasiu, co ty mówisz? - Pyta mama.
- Bo ja tak napisa³em na kartkówce...
Jasiu pyta siê mamy:
- Mamo, czy diabe³ jest mê¿czyzn¹?
- Nie, on jest sto razy gorszy
- Aha, to on jest kobiet¹
Idzie baca z wycieczk¹ przez hale. Jeden z turystów pyta siê go
na widok owiec:
- Baco, a ile tu bêdzie owiec?
Baca na to:
- No, zaroz wam police. Roz, dwo, tsy- bedzie sto czterdzieci
dwie.
- Ojej baco, jak wy to tak szybko policzylicie?
- Dyæ ta proste. Licze nogi, dziele przez cztery i mom.
Rozmawia dwóch górali:
- Baco, a jak ja bym siê przespa³ z wasz¹ ¿on¹, to jak by my
wtedy byli? Kumy? Szwagry?
- Wtedy to by my byli kwita.
Gazda z gadzin¹ jechali furmank¹ ko³o autostrady.
Nagle ko³o nich przemkn¹³ motocyklista... ale bez g³owy.
- Noo- rzek³ gazda.
Za chwilê przemkn¹³ drugi motocyklista... ale bez g³owy.
- Noo- rzek³ gazda.
I zowu za chwilê przemkn¹³ kolejny motocyklista... ale bez g³owy.
- Weze Hanu rzuæ te kose inacej na wozie- rzek³ gazda.
W wagoniku kolejki na Kasprowy turysta konwersuje z góralem:
- Baco, a co by by³o, gdyby ta lina siê urwa³a?
- A to by by³o.... trzeci roz w tym tygodniu...
Idzie baba do lekarza i mówi:
- Panie doktorze, mylê, ¿e jestem psem!
- Od jak dawna?
- Od szczeniaka.
Przychodzi baba do lekarza z poparzonymi uszami.
Lekarz siê pyta: co siê pani sta³o?
Prasowa³am, gdy zadzwoni³ telefon.
A drugie ucho?
Chcia³am zadzwoniæ na pogotowie.
Przychodzi policjant do kasy i mówi:
- Poproszê bilet do Rabce.
Kasjerka do niego, nie do Rabce tylko do Rabki.
A policjant na to:
- Czy by³a pani kiedykolwiek w Rabki???
Policjant zatrzymuje ciê¿arówkê:
- Po raz kolejny Panu mówiê, ¿e gubi Pan towar.
- A ja po raz kolejny Panu odpowiadam,
¿e jest go³oled a ja je¿d¿ê piaskark¹.
em
, nie jest
Nie
iony
uzale¿n

Epilog
piewajmy wszyscy - bo pamiêtamy
O braciach, którzy mê¿nie walczyli
Co nieli blinim w rêkach nadziejê
Lecz nigdy z akcji nie wrócili.
Jacek GOLIK
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