
NSZZ

Nr 21-22/2017 (11.XII.2017) Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

2016 roku).

Jednocze�nie zg³oszono uwagi odno�nie standardu us³ug w wybiera-
nych obiektach, do których s¹ wysy³ani nasi pracownicy. Ponoszone
koszty daj¹ prawo do domagania siê przez pracodawcê odpowiedniej
jako�ci us³ug.

Pracodawcy z kilku Oddzia³ów zg³osili te¿ wstêpn¹ propozycjê zmian w
tabeli zaszeregowañ, poniewa¿ zauwa¿ono potrzebê dostosowania kate-
gorii osobistego zaszeregowania dla poszczególnych stanowisk.

W sprawach ró¿nych omówiono wysoko�æ wyp³aconego ekwiwalentu z
tytu³u zwrotu kosztów przejazdu urlopowego w 2017 roku.

Kolejne spotkanie stron Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy plano-
wane jest w styczniu 2018 roku.

Spotkanie stron ZUZP w KGHM
7 grudnia br. odby³o siê spotkanie stron Zak³adowego Uk³adu Zbioro-
wego Pracy, tj. pracodawcy i zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych w
KGHM. Stronê pracodawcy reprezentowali: Dyrektor Naczelny ds. Za-
rz¹dzania Strategicznego Andrzej Zbróg i Dyrektor Departamentu Za-
rz¹dzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeniami Zdzis³aw Lopko.
Celem spotkania by³o omówienie danych o zatrudnieniu i p³acach w
Spó³ce za 10 miesiêcy 2017 roku. Uzgodniono te¿ ilo�æ wczasów
profilaktyczno-leczniczych dla poszczególnych Oddzia³ów.

Przedstawiciele pracodawcy przekazali nastêpuj¹ce informacje:
- przeciêtne zatrudnienie za 10 m-cy 2017 r. wynios³o 18173 pracow-

ników i wzros³o o 11 osób w stosunku do analogicznego okresu
roku ubieg³ego. Zatrudnienie wzros³o w Zak³adach Górniczych Po-
lkowice-Sieroszowice, Zak³adach Wzbogacania Rud, Zak³adzie Hy-
drotechnicznym i Hucie Miedzi Cedynia oraz spad³o w Centrali i
nieznacznie w Hucie Miedzi Legnica;

- �rednia p³aca brutto w porównaniu do tego samego okresu (razem
z wyp³at¹ nagrody rocznej) wynios³a 9158 z³ - wzrost o 4,1% (360
z³). �rednia p³aca brutto bez nagrody rocznej wynios³a 7542 z³, tj.
wzros³a o 2,3% (171 z³). Przy inflacji na poziomie 1,9% �redni realny
wzrost p³acy wyniós³ 2,2%;

- udzia³ procentowy p³acy zasadniczej w strukturze �rednich wyna-
grodzeñ obni¿y³ siê i wynosi obecnie 22,7% ca³o�ci wynagrodze-
nia;

- do Pracowniczego Programu Emerytalnego przyst¹pi³o ³¹cznie
17062 z 18248 pracowników zatrudnionych na dzieñ 31.10.2017
r., co stanowi 93,5%;

- odprowadzanie dodatkowych, dobrowolnych sk³adek na PPE za-
deklarowa³o 3207 osób. �rednia wysoko�æ sk³adki dodatkowej
wynios³a 71 z³ miesiêcznie;

- z abonamentu medycznego korzysta 11774 pracowników co sta-
nowi 64,52% stanu zatrudnienia. Dodatkowo przyst¹pi³o 3231 cz³on-
ków rodzin pracowników.

Przedstawione dane, uzupe³nione wynikami za 12 m-cy br., bêd¹ pod-
staw¹ do rozmów p³acowych na 2018 rok. Wzrost przeciêtnego wyna-
grodzenia w sektorze przedsiêbiorstw w Polsce za 10 m-cy 2017 r. wy-
niós³ 5,6%, w stosunku do analogicznego okresu roku ubieg³ego, a od
tego wska�nika bêdzie zale¿eæ wzrost stawek osobistego zaszeregowa-
nia w 2018 roku. Dla porównania za ca³y 2016 rok wzrost wyniós³ 2,9%.

Uzgodniono ilo�æ miejsc na wczasy profilaktyczno-lecznicze wraz z po-
dzia³em na Oddzia³y � wielko�æ ustalona na podobnym poziomie co w
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ZG �Rudna�: przeszeregowania
dla operatorów SMG!

Zg³oszony przez Przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej NSZZ �Soli-
darno�æ� w O/ZG �Rudna� Józefa Czyczerskiego wniosek o jednako-
we traktowanie pracowników bior¹cych udzia³ w programie powie-
rzania stanowisk operatorskich SMG i adekwatna do tego zmiana
stanowiska wraz z odpowiedni¹ kategori¹ zaszeregowania � co naj-
mniej minimalna 12 kat. � dotyczy wed³ug wyliczeñ pracodawcy ok.
170 pracowników na stanowiskach operatorskich.

Oczekujemy, ¿e operatorzy SMG, którzy spe³nili warunki okre�lone w pro-
gramie powierzania stanowiska i s¹ zatrudniani przy pracach w przodku
(na froncie eksploatacyjnym) bêd¹ zatrudnieni zgodnie z wykazem sta-
nowisk wynikaj¹cych z ZUZP i z odpowiednio okre�lon¹ kategori¹ zasze-
regowania.

Dodatkowo oczekujemy, ¿e zapowiadane przez Dyrekcjê �...podjête
stosowne analizy i czynno�ci, zmierzaj¹ce do uzyskania informacji o
mo¿liwo�ci uzyskania dodatkowych �rodków finansowych na realizacjê
programu...� poskutkuj¹ podjêciem stosownej decyzji w tej sprawie.
Nieprawid³owo�ci powsta³y przecie¿ ju¿ od wrze�nia br. i by³y zg³a-
szane przez NSZZ �Solidarno�æ� zarówno poprzedniemu, jak i obec-
nemu Dyrektorowi. Domagamy siê jednocze�nie od Zarz¹du Spó³ki zwiêk-
szenia funduszu p³ac Oddzia³u, by zlikwidowaæ nieprawid³owo�ci.

ZG �Polkowice-Sieroszowice�:
zg³aszanie wypadków

Bogus³aw Szarek, Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ �Soli-
darno�æ� w O/ZG �Polkowice-Sieroszowice� wystosowa³ komunikat
dotycz¹cy o�wiadczenia o obowi¹zku zg³aszania pracodawcy wypad-
ków przy pracy.

Pracownik, który uleg³ wypadkowi, je¿eli stan jego zdrowia na to pozwala,
powinien niezw³ocznie poinformowaæ o wypadku swojego prze³o¿one-
go. Jednocze�nie zawiadomienie pracodawcy o wypadku nale¿y nie tylko
do obowi¹zków poszkodowanego, ale tak¿e ka¿dego pracownika, który



by³ �wiadkiem wypadku � podstawa prawna: art. 211 Kodeksu Pracy. Co
istotne, brak zg³oszenia pracodawcy w sposób niezw³oczny wypadku
przez poszkodowanego pracownika nie uzasadnia odmowy uznania zda-
rzenia za wypadek przy pracy. Dodatkowo, jednym z obowi¹zków praco-
dawcy jest poinformowanie pracownika o ocenie ryzyka zawodowego
oraz o zasadach ochrony przed zagro¿eniami.

O�wiadczenie dotycz¹ce wyra¿enia zgody na udostêpnianie pracodaw-
cy informacji o stanie zdrowia nie jest obowi¹zkowe i pracodawca nie
mo¿e zobowi¹zaæ pracownika do jego podpisania. Podpisanie o�wiad-
czenia jest dobrowolne. Informacja o stanie zdrowia nale¿y do katalogu
tzw. �danych wra¿liwych�. To oznacza, ¿e s¹ to dane szczególnie chronio-
ne. Pracodawca nie mo¿e uzyskaæ informacji o stanie zdrowia pracowni-
ka, chyba ¿e pracownik, którego dane dotycz¹ wyrazi na to pisemn¹
zgodê � podstawa prawna: art. 27 ustawy o ochronie danych osobo-
wych. Podpisanie o�wiadczenia w teorii niczym nie grozi pracownikowi,
ale pracodawca mo¿e w ten sposób pozyskaæ informacje, których nie
powinien posiadaæ.

Aktualno�ci
Uzwi¹zkowienie a wysoko�æ p³ac. W Polsce najs³abiej
W �nowych� krajach UE tylko w S³owenii wiêcej ni¿ po³owa pracowni-
ków ma w swoim zak³adzie zwi¹zek zawodowy lub radê pracownicz¹.
Pozosta³e kraje naszego regionu maj¹ wska�nik poni¿ej 50 proc. przy
czym Polska ma najni¿szy, 27-procentowy.

Na znacz¹c¹ lukê p³acow¹ wp³ywa brak uzwi¹zkowienia w Europie �rod-
kowo-Wschodniej,  ma³o porozumieñ sektorowych i tych zawieranych
na poziomie zak³adu pracy.

Ostatnio eksperci ETUI, instytutu badawczego afiliowanego przy euro-
pejskiej centrali zwi¹zków zawodowych, potwierdzili istotn¹ lukê w p³a-
cach miêdzy Europ¹ Wschodni¹ a Zachodni¹, Warto wiêc przypomnieæ
inne badanie.

Co piêæ lat jest przygotowywane przez unijn¹ agencjê Eurofound Bada-
nie Warunków Pracy EWCS. Wynika z niego, ¿e jest zauwa¿alna ró¿nica w
reprezentacji pracowniczej miêdzy starymi a nowymi krajami UE. Po-
twierdza to ostatnie badanie z 2015 roku.

Od 1990 r., kiedy to rozpoczêto badania warunków pracy w Europie,
dostarczaj¹ one podstawowych informacji na temat warunków pracy w
tej czê�ci �wiata w celu oceny i ilo�ciowego ujêcia w sposób zharmoni-
zowany warunków pracy zarówno pracowników, jak i osób pracuj¹cych
na w³asny rachunek w ca³ej Europie.

Dane z Europejskiego Badania Warunków Pracy pokazuj¹ ró¿nice w re-
prezentacji pracowniczej miêdzy starymi i nowymi pañstwami UE. W
�nowych� krajach UE tylko w S³owenii wiêcej ni¿ po³owa pracowników
ma w swoim zak³adzie zwi¹zek zawodowy lub radê pracownicz¹. Pozo-
sta³e kraje naszego regionu maj¹ wska�nik poni¿ej 50 proc. przy czym
Polska ma najni¿szy � tylko 27 proc.

Z drugiej strony ca³a Europa Zachodnia, z wyj¹tkiem Portugalii, znalaz³a
siê powy¿ej 50 proc. (co jest unijn¹ �redni¹), a najwy¿szy wska�nik jest w
krajach nordyckich: Szwecji, Finlandii i Danii.

Eksperci ETUI nie zgadzaj¹ siê z tez¹, ¿e podwy¿szenie p³ac zniszczy
konkurencyjno�æ polskiej gospodarki.

� Niemcy dalej s¹ konkurencyjne, ale nie niskimi p³acami, tylko warto�ci¹
dodan¹. Udowodniony jest wp³yw wy¿szych p³ac na innowacyjno�æ, bo
pracodawcom op³aca siê inwestowaæ w pracowników. Co gorsza w Pol-
sce ten model niskiej p³acy obejmuje wszystkie sektory � uwa¿a Agniesz-
ka Piasana, ekspertka ETUI.

Zwraca te¿ uwagê, ¿e p³ace nie wyrównaj¹ siê w sposób naturalny. � Po
27 latach transformacji p³ace siê nie wyrówna³y. Potrzebna jest interwen-
cja, a w szczególno�ci wzrost reprezentacji pracowniczej � uwa¿a eks-
pertka, wspó³autorka badania w rozmowie z Rzeczpospolit¹ t³umacz¹c,
¿e warunki pracowników znacznie poprawi³y by siê gdyby nast¹pi³o uzwi¹z-
kowienie w Europie �rodkowo-Wschodniej.

� Bardzo ma³o jest tam porozumieñ sektorowych czy na poziomie zak³a-
du pracy � zauwa¿a ekspertka.

Komisja Europejska w ostatnich ocenach polskiej gospodarki zwraca³a
uwagê, ¿e wyczerpuj¹ siê proste rezerwy wzrostu poprzez konkurencyj-
no�æ opart¹ na niskich p³acach. W jednym z raportów na temat Polski
wskazywa³a na zgubny wp³yw rozpowszechnionych kontraktów czaso-
wych. Firmy u¿ywaj¹ce ich czê�ciej (w Polsce ten wska�nik jest najwy¿szy
w UE) mniej inwestuj¹ w badania i rozwój.

- - - - - - - - - - - - - - -

Filar Praw Socjalnych proklamowany!
Dzi� w Goeteborgu, na szczycie Unii Europejskiej, nast¹pi³a d³ugo oczeki-
wana proklamacja Filara Praw Socjalnych podpisana przez szefów pañstw
i rz¹dów wszystkich krajów cz³onkowskich UE. Filar zawiera ca³y szereg
zasad i praw istotnych dla pracowników, w tym do bezpiecznego i dosto-
sowanego do pracownika zatrudnienia, prawa do sprawiedliwego wyna-
grodzenia czy prawa do ochrony bhp na wysokim poziomie.

Szczytowi towarzyszy³ szereg wyst¹pieñ i debata, któr¹ przewodnicz¹cy
Komisji Europejskiej Juncker podsumowa³ stwierdzeniem, ¿e od 30 lat
uczestniczy w debatach na tematy spo³eczne i dzisiaj nie us³ysza³ niczego
nowego, propozycje, postulaty i pomys³y s¹ od lat powtarzane, aby wiêc
ten szczyt europejski zamieniæ w prawdziwy sukces, tym razem nie mo¿e
skoñczyæ siê na s³owach i za uroczyst¹ proklamacj¹ musi nast¹piæ realiza-
cja jej zapowiedzi. Europejska Konfederacja Zwi¹zków Zawodowych
(EKZZ) oczekuje, ¿e Europa w koñcu przejdzie od ciêæ wydatków socjal-
nych do polityki solidarno�ci i promocji praw socjalnych. Najwy¿szy czas
przywróciæ europejski model spo³eczny rozmontowywany podczas deka-
dy oszczêdno�ci i postawiæ solidne fundamenty dla spo³ecznej gospo-
darki rynkowej, gdzie prawa socjalne nie by³yby przes³aniane przez swo-
body ekonomiczne.

W przeddzieñ szczytu europejscy partnerzy spo³eczni, a wiêc obok EKZZ
równie¿ organizacje pracodawców, wydali o�wiadczenie, w którym miê-
dzy innymi podkre�laj¹ znaczenie wzmocnienia spójno�ci gospodarczej i
spo³ecznej, konieczno�æ wsparcia dla sprawnych i powszechnych s³u¿b
publicznych jako istotnej czê�ci europejskiego modelu spo³ecznego, pro-
mowania uk³adów zbiorowych i dialogu partnerów spo³ecznych na po-
ziomie europejskim, krajowym, bran¿owym i zak³adowym, stanowi¹cego
klucz do dobrobytu i sprawiedliwo�ci spo³ecznej w Europie.

- - - - - - - - - - - - - - -

Brak wzrostu p³ac zamieni nasz kraj w montowniê � ostrzega ekspert
Staraniem Dzia³u Bran¿owo-Konsultacyjnego Komisji Krajowej NSZZ �So-
lidarno�æ� przet³umaczona zosta³a na jêzyk polski wa¿na publikacja Euro-
pejskiego Instytutu Zwi¹zkowego �Dlaczego Europa Centralna i Wschod-
nia potrzebuje wzrostu p³ac�.

Autor, Bela Galgoczi opieraj¹c siê na analizie makroekonomicznej w przej-
rzysty sposób udowadnia tezê, ¿e choæ w naszym regionie Europy nie
istnieje jasno okre�lona strategia oparta na niskich p³acach, to jednak
narzucono nam w miêdzynarodowym podziale pracy konkretn¹ rolê ce-
chuj¹c¹ siê ni¿szymi zarobkami (i kosztami pracy). Zwiêkszaniu wynagro-
dzeñ sprzeciwiali siê przede wszystkim  zagraniczni inwestorzy, co powo-
dowa³o, ¿e wzrost p³ac, nawet je�li by³ dynamiczny, utrzymywa³ siê poni-
¿ej wska�nika wzrostu produktywno�ci.

W rezultacie prowadzi³o to do zaburzenia rozk³adu dochodu narodowego
miêdzy prac¹ i kapita³em. Wszêdzie w regionie odnotowano spadek udzia³u
p³ac w PKB.  W Polsce by³ on najwiêkszy � z 65,8% w 1995 roku do 53,9%
w 2015 roku. Warto zaznaczyæ, ¿e nie ma dowodów, które wskazywa³yby,
¿e przynios³o to naszemu krajowi jakiekolwiek �korzy�ci� (pod wzglêdem
wzrostu inwestycji zagranicznych, czy te¿ wyników eksportowych).

�Takie dzia³anie zamyka region w podleg³ej i zale¿nej roli w miêdzynarodo-
wym podziale pracy, opartej na dzia³alno�ci monta¿owej i dostawczej o
niskiej warto�ci dodanej i bez perspektyw dalszego rozwoju� � ostrzega
Galgóczi. � Przyzwolenie na wzrost p³ac i uznanie umiejêtno�ci i kwalifika-
cji doprowadzi³oby do bardziej selektywnych decyzji inwestorów. To po-
zwoli³oby osi¹gn¹æ zmianê jako�ciow¹ w strukturze gospodarczej krajów
Europy �rodkowej i Wschodniej i unikn¹æ pu³apki niskich p³ac � podsu-
mowuje ekspert.

Raport zosta³ przygotowany w ramach prowadzonej przez Europejsk¹
Konfederacjê Zwi¹zków Zawodowych kampanii na rzecz wzrostu p³ac.

www.solidarnosc.org.pl, www.solidarnosc.gda.pl



29 listopada 2016
W tym dniu ubieg³ego roku dosz³o do najwiêkszej tragedii w historii
KGHM. Na wieczn¹ szychtê odesz³o o�miu górników. Jeden ze �wiad-
ków tych tragicznych wydarzeñ, cz³onek NSZZ �Solidarno�æ� Tomasz
Zblewski, postanowi³ opowiedzieæ o swoich wspomnieniach z tragicz-
nego dnia � poni¿ej tekst relacji.

Bogowie! Jak bardzo nie chcia³o mi siê i�æ do pracy. Roz³o¿y³a mnie gor¹cz-
ka, bola³y wszystkie miê�nie, na przedramieniu mia³em �wie¿y tatua¿. S³u-
chanie audiobooka w kabinie na mp3 przesta³o pomagaæ. Gdybym mia³
si³ê, pojecha³bym do lekarza do Lubina. Normalnie brak mocy.

� W maszynie siê wypocê � pomy�la³em. � Wy³¹czê klimê, bêdzie dobrze,
nieraz tak robi³em i pomaga³o � g³ówkowa³em dalej. � Dobrze, ¿e to koniec
tygodnia. W sobotê i niedzielê odpocznê � pociesza³em siê.

W górniczej ³a�ni by³em jak zwykle pierwszy. Nie lubi³em przyje¿d¿aæ na
ostatni¹ chwilê. Przed prac¹ spokojnie wola³em siê przebraæ, posiedzieæ,
skupiæ siê, pomy�leæ. Dziewczyny na lampowni �mia³y siê non stop, ¿e
jestem pierwszy. � Dla Rudnej wszystko � odpowiada³em z u�miechem.

Przebiera³em siê jak po³amany, odzywa³ siê ka¿dy miêsieñ, gor¹czka robi³a
swoje. Facet chory na grypê albo przeziêbiony jest normalnie umieraj¹cy i
tak w³a�nie siê czu³em. Pobra³em lampê, aparat ucieczkowy i z butelk¹
gazowanej wody mineralnej usiad³em na ³awce. Opar³em siê plecami o
�cianê, zdj¹³em he³m i by³o mi dobrze.

Zaczêli schodziæ siê ludzie, którzy, tak jak i ja, mieli nocn¹ zmianê. Wymienia-
li puste butelki na pe³ne � bez wody siê nie da. Pomimo tego, ¿e u góry na
powierzchni by³ mróz, pod ziemi¹ jest zawsze cieplutko. Czasem a¿ za.

Wszêdzie s³ychaæ �miechy, rozmowy. Kilkudziesiêciu ludzi znaj¹cych siê po
kilka, czasami kilkana�cie lat rozmawia ze sob¹ o wszystkim i o niczym.
Docinki, ¿arty, na�miewanie siê. Przyjacielskie, nieszkodliwe. Zaraz jedziemy
kilometr pod ziemiê i lepiej w przyjaznej atmosferze.

Przyszli go�cie z mojej brygady. Na dó³ jedziemy drug¹ klatk¹, mamy wiêc
jeszcze trochê czasu. �miejemy siê. Zaczynam mieæ nadziejê, ¿e ta dniówka
szybko zleci i szybko wrócê do domu, a jeszcze szybciej wskoczê pod ciep³¹
ko³drê.

Nasza kolej na zjazd. Idziemy. Lampa sprawdzona, dzia³a. Jakby nie patrzy³,
to moje ¿ycie, �wiat³o. To nawyk, który wpoi³ mi kiedy� stary górnik znaj¹cy
siê na robocie, jakie� dwadzie�cia lat temu.

Potr¹ci³em kogo�, przepraszam i odwracam siê z u�miechem. To kolega, te¿
ratownik, jeste�my razem w sekcji wysoko�ciowej. U�miecha siê tak zara�-
liwie, troszkê razem prze¿yli�my. Robert, bo tak ma na imiê, jest dla mnie
wzorem, pomimo tego, ¿e pracujemy prawie tyle samo lat na dole. Jako
ratownik jestem dla niego m³ody sta¿em, o do�wiadczeniu nawet nie mó-
wiê. � Nie�miertelny Robercik � pomy�la³em.

Wchodzimy do klatki. Zwiêkszony przep³yw powietrza jest na tyle silny, ¿e
potrafi zerwaæ kask z g³owy. Trzeba uwa¿aæ. Dwa piêtra. Po oko³o czterdzie-
stu ludzi na ka¿dym. Robert staje za moimi plecami i mówi co�, jaka�
zabawna historyjka. W opowiadaniu niestworzonych, ale jednak prawdzi-
wych, zdarzeñ, te¿ jest niesamowity.

Dwie minuty pó�niej, poziom tysi¹c sto dwadzie�cia metrów. Wyruszamy
autami na podzia³ pracy. Do komór, w których czekaj¹ na nas nasze maszy-
ny. � Szczê�æ Bo¿e! Trzymaj siê! � krzyczê do Robercika. Ju¿ siê nie zobaczy-
my. Zawsze wyje¿d¿a ostatni, praca jest dla niego wszystkim, tak jak i ratow-
nictwo. To naprawdê wzór do na�ladowania dla ka¿dego m³odego ratowni-
ka.

Sztygar mechaniczny przydzieli³ mi maszynê, któr¹ pojadê. To �du¿y e-
lkap�. Dzisiaj bêdê wozi³ urobek �solo�, bez ³adowania na wozy, bezpo�red-
nio na kratê. Czujê ka¿dy miêsieñ, wszystko mnie boli, ledwo ³a¿ê, mia³em
i�æ do lekarza. Pewnie bym poszed³, gdyby nie ogromna kolejka i moja
awersja do stania w niej.

Jeszcze tylko sprawdzê maszynê. Fajnie by by³o, gdyby kto� pomóg³ mi do
niej wsi¹�æ, nie mam si³y. Kiedy tylko posadzê swój ty³ek na fotelu operato-
ra, wy³¹czê klimê, zacznê siê pociæ i powinienem szybko do siebie doj�æ.

Jadê. £eb mi pulsuje. � Jeszcze tylko parê godzin i do domu � pomy�la³em

z lekk¹ ironi¹ i roze�mia³em siê w kabinie. To by³a naprawdê lekka ironia.
Staram siê nie zwracaæ uwagi na dziury, to nie jest autostrada. Mog³em siê
prze³amaæ i postaæ te trzy godziny u pani doktor. Teraz mia³bym �wiêty
spokój. Swoj¹ drog¹, ile to trzeba mieæ zdrowia, ¿eby chorowaæ.

Wiem ju¿, z jakich przodków mam woziæ rudê miedzi. Kawa³ek drogi, ale
bêdê je�dzi³ z koleg¹, który ma tak¹ sam¹ maszynê. Damy radê nawoziæ. W
pracy podoba mi siê to, ¿e nikt nie stoi mi nad g³ow¹, pracujê ju¿ parê
³adnych lat i wiem, co mam robiæ. Do sztygara zg³aszamy siê dopiero w
naprawdê trudnej sytuacji.

Kolega, chocia¿ m³odszy sta¿em, te¿ ci�nie. Staramy siê je�dziæ tak, by sobie
nie przeszkadzaæ, by nasze drogi siê nie przecina³y. Jak najmniej staæ, na-
szym zadaniem jest woziæ urobek, a nie traciæ czas na niepotrzebne omija-
nie siê lub przepuszczanie. Im mniej postoju tym lepiej.

I tak szalejemy kilometr pod ziemi¹. Wiem, gdzie zwolniæ, gdzie pocisn¹æ.
Po kilku kursach znam drogê na pamiêæ. Mimo tego, ¿e umieram (mam
przecie¿ gor¹czkê), dobrze idzie. Co jaki� czas widzê maszynê kolegi, pe³no
urobku i jazda. Praca jest prosta. Wje¿d¿am do przodka, nabieram ³y¿kê i
jadê na kratê wysypaæ j¹. Nie patrzê ju¿ na zegarek. Gdy to robi³em, czas
jakby stawa³ w miejscu. Chcê, ¿eby ta dniówka skoñczy³a siê jak najszybciej.

Wiozê kolejny kurs. Przed skrzy¿owaniem, które jest wjazdem na kratê wy-
sypu, stoi maszyna kolegi. � Mam nadziejê, ¿e nic siê nie sta³o, tak fajnie sz³o
� pomy�la³em. Lekko skrêci³em maszyn¹, ¿eby widzieæ wiêcej. Przy kabinie
kolegi sta³ operator kotwiarki i o czym� rozmawiali. Chwilka przerwy. Od-
pocznê momencik. Poprawia³em siê w³a�nie w fotelu i wtedy �wiat zacz¹³
siê koñczyæ. Wstrz¹s.

To co� poza nasz¹ kontrol¹, co�, czego siê nie spodziewamy i na co nie
mamy wp³ywu. Prze¿y³em ju¿ z piêæ naprawdê silnych. Kilka siódemek,
ósemkê, a nawet w 1992 r. � dziewi¹tkê.

Nagle czujê, ¿e zaciskam zêby. Smak krwi w ustach, kabina robi siê jaka�
taka malutka. Dobrze, ¿e mia³em zapiête pasy. Boli mnie ³eb. Mam zatkane
uszy. To ci�nienie powietrza. He³m le¿y gdzie� z boku, szyby wdmuchniête
do kabiny le¿¹ na moich kolanach obok he³mu, który zosta³ zrzucony. Wszê-
dzie py³, nic nie widzê! Ca³y? Czy jestem ca³y?! Ciemno! Lampa, gdzie jest
moja lampa?! O ja pierniczê! O Matko Boska! Jezus Maria! O losie mój!
Mamo! Bo¿e mój! Rêce mi siê trzês¹. Prawa d³oñ krwawi, co� mi siê w ni¹
wbi³o. Mam lampê! �wieci! Co� zalewa mi twarz! K�a, mam roz�any ³eb!
To krew zalewa mi oko. Jezusie!

Nie my�lê, odruchowo wyci¹gam opatrunek osobisty, przyk³adam mniej
wiêcej tam, gdzie boli najbardziej i owijam g³owê byle jak, ¿eby tylko zatrzy-
maæ krwawienie. Przestaje lecieæ, znaczy siê trafi³em. Wycieram siê. Widzê.
Rêce mam i to na dodatek ca³e.

Boli mnie g³owa. P�rzyæ to, niech boli! Jeszcze ¿yjê! Jestem! Ludzie, jesz-
cze jestem! ¯eby nie powtórzy³o! ¯eby nie powtórzy³o! Co robiæ? Wyj�æ?
Siedzieæ i czekaæ na ratowników? Przecie¿ ja jestem ratownikiem! A jak
znowu j�nie? A co z innymi?

Dwadzie�cia metrów przede mn¹ sta³a maszyna. Nie widzê jej, tylko py³. Co
robiæ?! Wtedy przypomnia³em sobie, co mówi³ Robert Kiliñski: �Sprawie-
dliwemu nic siê nie stanie�. Powiedzonko na ka¿d¹ okazjê. Dooko³a trzeszcz¹
ska³y, wszystko trzeszczy. Górotwór siê uk³ada. Nie s³ychaæ maszyn, tylko
trzaski i ³upanie. Bo¿e co robiæ?!

Wychodzê z kabiny. Co ma byæ, to i tak bêdzie. Co z kolegami? Oby nic siê
nikomu nie sta³o. Nie rozpoznajê chodnika. Charakterystyczne cechy, dziêki
którym wiedzia³em, gdzie skrêciæ, jak jechaæ, zniknê³y. To nie ten oddzia³!
Wszêdzie py³ i urobek, po którym ciê¿ko siê idzie. Sp�rzaæ, uciekaæ jak
najdalej st¹d! Po drodze bêdê zgarnia³ kolegów, je�li jakich� spotkam.

Nie ma najmniejszego ruchu powietrza. Wentylatory przesta³y dzia³aæ.
Wszystko stoi w miejscu, oprócz wszechobecnego py³u, chocia¿ ten zaczy-
na powoli opadaæ. Ca³e szczê�cie, widoczno�æ siê poprawi³a, niewiele, ale
lepiej widzieæ na cztery metry ni¿ koniec rêki.

Dochodzê do maszyny kolegi, która sta³a przede mn¹. S¹! Cali! Siedz¹ w
kabinie. Dwóch doros³ych facetów zmie�ci³o siê w takiej ma³ej kabinie!
Ul¿y³o mi. Nic siê im nie sta³o. Nie wiem jak, ale w chwili wstrz¹su operator
kotwiarki wskoczy³ do kabiny kolesia.

� Sp�rzamy st¹d! � mówiê albo krzyczê, nie pamiêtam. We trójkê docho-
dzimy do skrzy¿owania przy kracie, tam powinien byæ cz³owiek.
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NSZZ �Solidarno�æ� w O/ZG �Lubin� i PeBeKa przypomina o
�wi¹tecznej akcji charytatywnej

Podziel siê posi³kiem
NSZZ �Solidarno�æ� w Oddziale Zak³ady Górnicze �Lubin� i Przedsiê-
biorstwie Budowy Kopalñ PeBeKa apeluj¹ do cz³onków i sympatyków
�Solidarno�ci� � do wszystkich ludzi dobrej woli � o przekazywanie w
ramach akcji charytatywnej BONÓW ̄ YWNO�CIOWYCH.

Bony zostan¹ wymienione na ¿ywno�æ, z której przed �wiêtami Bo¿ego
Narodzenia zrobione bêd¹ paczki ¿ywno�ciowe i przekazane najubo¿szym
rodzinom z ¿yczeniami �wi¹tecznymi od górników i pracowników Polskiej
Miedzi. Wszystkie osoby dobrej woli, chc¹ce wesprzeæ tak szlachetn¹ akcjê
charytatywn¹, mog¹ przekazaæ czê�æ swoich bonów ¿ywno�ciowych do
20 grudnia 2017 r. w biurach �Solidarno�ci�. W przypadku ZG �Lubin�
bony mo¿na równie¿ przekazywaæ w punktach wydawania posi³ków profi-
laktycznych. Komisja Zak³adowa w PeBeKa zbiera bony od pracowników
tak¿e poprzez swoich przedstawicieli na rejonach.

Organizatorzy akcji z góry dziêkuj¹ za wra¿liwo�æ i otwarte serce na
potrzeby ludzi najbardziej potrzebuj¹cych!

� Sancho! � krzyczê. Tak przezywali tego kratowego.
Cisza. Jest gor¹co i coraz bardziej duszno.
� Sancho!
Oby nic mu siê nie sta³o. Bo¿e, proszê ciê!

Jest! W pyle coraz ja�niej zaczyna �wieciæ górnicza lampa �ta�mowca�.
Obola³y, ale ¿ywy! Dziêki wam, bogowie! Stoimy na krzy¿ówce, dooko³a
chrupi¹ ska³y. Po chwili do³¹cza do nas jeszcze dwóch kolegów. Przodowy
pola i jaki� operator.

Uciekamy. Chocia¿ to nie wygl¹da jak ucieczka, wolny marsz po niesamowi-
tym torze przeszkód, wielkie kamienie zagradzaj¹ce drogê, w niektórych
miejscach nie da siê przej�æ inaczej jak na czworaka, nawet ubranie zaczyna
ci¹¿yæ, a do komórki górniczej, gdzie, mam nadziejê, bêdzie ju¿ bezpiecznie,
ponad kilometr. Wszyscy nas wyprzedzili. Sancho jest s³aby i wolny, poma-
gam mu, jak mogê, choæ sam ledwo dajê radê. Nie ma powietrza, to przez to
tak szybko opada siê z si³. Wentylacja to wa¿na sprawa. Ta�mol upada, nie
ma si³, ja te¿, ale musimy i�æ. Musimy st¹d i�æ.

� Sancho, dawaj! Jeszcze kawa³ek! Dasz radê! Zaraz odpoczniemy! � mó-
wiê.
� Ju¿ Tomu�, ju¿ � dyszy.
� Chod�, bo we dwóch tutaj zostaniemy. Dawaj! � wydaje mi siê, ¿e go w ten
sposób trochê poci¹gnê. Kto� wróci³ nam pomóc i dobrze, bo nie mam ju¿
si³y. Gor¹co, duszno i wszêdzie te ska³y i kamienie le¿¹ce do samego stropu.

Nie wiem, ile czasu tak siê czo³gamy, trochê na czworaka, trochê ku�tykaj¹c,
trzymam go pod ramiê, ale chcia³bym, ¿eby i mnie kto� podtrzyma³. Znowu
na chwilkê stajemy, opieram siê rêk¹ o kamienie, nie mogê oddychaæ. I
nagle mija nas cz³owiek ca³y czarny od py³u, który przylepi³ siê do jego
spoconego cia³a. Widaæ tylko bia³ka jego oczu. Idzie i mówi co� do siebie
ca³y czas. Przedziera siê nie zwracaj¹c na nas uwagi, tak jakby�my nie istnie-
li. Elektryk! Teraz go poznajê. Na szczê�cie idzie w dobrym kierunku. Kto� do
niego krzykn¹³, machn¹³ rêk¹ i tyle.

Kolejne skrzy¿owanie, têdy wje¿d¿a³o siê na wcze�niejsz¹ kratê, tam te¿ by³
kratowy, ludzie te¿ wozili urobek. � Zabierzcie Sancha, idê zobaczyæ co z
kratowym � powiedzia³em do kolegów.

I znowu przedzieram siê. Samemu jest inaczej, l¿ej, ale strach zaczyna nabie-
raæ kszta³tu, robi siê coraz wiêkszy i gro�niejszy. � Franek! Franek! � krzyczê.
Tak wo³ali na tamtego operatora z oddzia³u ta�mowego. Idzie! Widzê jego
lampê! Jest dobrze! Podchodzi. Ma rozbit¹ g³owê, ale ciul tam, ¿yje, to jest
najwa¿niejsze! Wracam z nim na krzy¿ówkê, na której siedz¹ i dysz¹ ludzie.
Sancho te¿ ledwo zipie. Niech odpoczywaj¹, zaraz st¹d wyjdziemy i po
zawodach.

� Tam jest wóz z Emilem, nie wiem co z nim. Wo³a³em, ale nie odpowiada³ �
wysapa³ Franek. Nogi ugiê³y siê pode mn¹. Zna³em Emila ju¿ ³adnych kilka
lat. Idê po niego. K�a, nie mam si³y! Duszno! Potrzebujê kogo� do pomo-
cy. Je¿eli co� mu siê sta³o, wiem, ¿e sam nie dam rady go wyci¹gn¹æ. Emil to
spory górnik.

Idziemy we czterech, przodowy, dwóch m³odych operatorów i ja. Jestem
pe³en podziwu, s¹ zmêczeni, widaæ, ¿e maj¹ dosyæ. Ledwo id¹, a mimo to s¹.
S¹ tutaj ze mn¹. Staram siê nie daæ po sobie poznaæ, ¿e nie mam ju¿ si³y.
Dociera do mnie, ¿e to móg³ byæ ka¿dy z nich, ¿e ka¿dy z nich móg³by
potrzebowaæ pomocy i oni o tym wiedz¹. Wiedz¹, ¿e ich koledzy te¿ by po
nich poszli.

Niczego tutaj nie poznajê! Co to jest?! Masakra jaka�! Widzê resztki klimaty-
zowanej kabiny kratowego, a przez ca³¹ jej d³ugo�æ wystaje drewniany
stojak. Jak ten Franek to prze¿y³? Jakim cudem?

O losie! Co ja bym da³ za powiew zimnego powietrza! Nie da siê normalnie
przej�æ, przedzieramy siê po kamieniach na czworaka. Widzê ty³ maszyny.
To wóz odstawczy urobku. Emil musi byæ w kabinie. Wykrzykujê jego imiê.
Cisza. � Mam nadziejê ¿e wszystko bêdzie dobrze, na pewno bêdzie dobrze
� pocieszam siê.

Dotarli�my pod drzwi kabiny. Nie ma szyb. To musia³ byæ naprawdê ogrom-
ny wstrz¹s. Zagl¹dam do �rodka, maj¹c nadziejê, ¿e nikogo tam nie ma. I
serce zaczyna mi biæ tak szybko, jak nigdy dot¹d!

Emil le¿y zwiniêty pod kierownic¹, widzê ogromny kamieñ na jego karku.
Nie mo¿emy otworzyæ drzwi, s¹ zasypane. Rêkoma odgrzebujemy ostre
kamienie tak szybko, jak tylko siê da. Nikt nie zwraca uwagi, ¿e rani¹. Nikt o
tym teraz nie my�li.

Posz³o, otwieram kabinê, drzwi jeszcze gdzie� hacz¹ o ska³ê, ale kilka szarp-
niêæ za³atwia sprawê. Wciskam siê do �rodka, delikatnie szarpiê jego plecy.
Nic. Zero odzewu. Sprawdzam, czy oddycha, nie wiem, chyba nie. Spraw-
dzam têtno. Czujê w koñcówkach palców bicie serca, ale to chyba moje
wal¹ce serce. Ch³opaki pomagaj¹ i wyci¹gamy go obok wozu. Teraz wiem,
¿e nie oddycha.

Jest w miarê p³askie miejsce. Zaczynamy go reanimowaæ. Zmieniamy siê
non stop, ¿eby siê nie zar¿n¹æ. Co chwilê który� z nas krzyczy. Wo³amy o
pomoc. Wiemy, ¿e ratownicy musz¹ byæ gdzie� blisko. Opadamy z si³, ale
nikt siê nie poddaje. Uda siê! Na pewno siê uda i wszystko bêdzie dobrze!
Przecie¿ to Emil. Da radê! My te¿ damy, a nie ma tutaj nikogo innego. Co
jaki� czas sprawdzam, czy oddycha.

Nie wiem, ile czasu trwa to wszystko. Czujê siê, jakbym nic innego w ¿yciu
nie robi³, tylko uciska³ klatkê piersiow¹ Emila. Jakbym robi³ to wieczno�æ.
Parê minut, zmiana, nastêpny, zmiana, nastêpny, zmiana. W torbie �niada-
niowej Emila kto� znajduje wodê. Troszkê wypijamy, resztê wylewam sobie
na kark, jest strasznie gor¹co! � Bêdzie dobrze Emil, jeszcze bêdziemy siê z
tego �miaæ � mówiê do siebie w my�lach.

Nie mamy mocy, si³y. Uciskamy mimo to. I wtedy zza ska³ wynurza siê
lampa! Kierownik sekcji wysoko�ciowej z jednostki ratownictwa górnicze-
go, Antek Duszeñko. Ratownicy do nas doszli! S¹! Nareszcie! Maj¹ sprzêt.
Wszystko bêdzie dobrze, Emil!

� Przejmujemy go! � s³yszê. Pó�niej pamiêtam tylko kilka obrazów. Komór-
kê górnicz¹. Auto wioz¹ce nas pod szyb. Zimno w klatce. I ludzi patrz¹cych
na nas, jak na ¿ywe trupy. Wielkie oczy ludzi.

Roberta Kiliñskiego ju¿ nigdy nie zobaczy³em. Le¿¹c w szpitalu, dowiem siê
z telewizji, ¿e zgin¹³, jednak nikt nie jest nie�miertelny. Tak jak i Emil. Jemu
te¿ siê nie uda³o. Sze�ciu innych moich kolegów te¿ zginê³o.

Pracowa³em z nimi, �mia³em siê, zna³em! To byli moi koledzy. To by³a naj-
wiêksza dotychczas tragedia.

Moja te¿.

Tomasz Zblewski


