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Piotr Litwa, prezes WUG:
– Trzeba sobie odpowiedzieć 
na pytanie: Chcemy
tylko fedrować
czy chcemy
fedrować
bezpiecznie?
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FASING:  lat to dopiero początek

Ogniwo w łańcuchu historii
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Chcemy 
wzmocnić 
naszą wiarę? 
Poprawmy 
efektywność
Walczymy 
o pozycję polskiego 
górnictwa bez wiary, 
że możemy wygrać 
tę walkę. Poprawa 
jego efektywności 
wzmocniłaby 
znacząco 
to oczekiwanie. 
Dopiero wtedy możemy 
odnieść sukces – mówi 
Maksymilian Klank, 
wiceprezydent Euracoal

 

Początki 
nadzoru 
górniczego
Pierwsze instytucje 
zajmujące się warunkami 
pracy górników trafiły 
na Śląsk za pośrednictwem 
prawa igławskiego. 
Zawdzięczamy to opatowi 
klasztoru cystersów 
w Lubiążu Mikołajowi 
(–), który 
wykazywał się wielką 
gospodarnością

 

Historia
i muzyka

-lecie Zakładowej 
Orkiestry Dętej
KWK Jas-Mos

 

Fiat przecenia 
Pandę
Informacje motoryzacyjne

 

Biskup Wiktor Skworc do Zdzisława Bika, prezesa FASING SA: Na to stulecie pracowały pokolenia. 
Myślimy o tych pokoleniach z wdzięcznością. FASING pracuje dla górnictwa. Jeżeli myślimy 

o górnictwie, od razu przychodzi na myśl górnicze pozdrowienie „Szczęść Boże”.
Niech firmie FASING Bóg szczęści.

WIĘCEJ S. -
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B E Z  F A J R A N T U

Zbigniew Ziobro i Beata Kempa mają pretensje 
do premiera o to, że policja czekała z wejściem 
do mieszkania w Sanoku, w którym zabarykado-
wał się podejrzany o morderstwo i jego 17-letnia 
dziewczyna. Gdy antyterroryści weszli, znaleźli 
dwa trupy.

N a razie nie wiadomo, czy oblegani przez po-
licję popełnili wspólnie samobójstwo, czy też 
jedna z osób zabiła drugą, a potem strzeliła 

sobie w głowę. To jest nieważne. Najważniejsze jest 
to, że premier Donald Tusk nie ma alibi – twier-
dzi, że był na nartach we Włoszech. W tym czasie 
osamotniona policja nie zastrzeliła mężczyzny po-
dejrzewanego o morderstwo. Gdyby premier dał 
do zrozumienia policjantom, że będzie ich wspierał, 
to ci zastrzeliliby podejrzanego i akcja zakończyła-
by się szczęśliwie. Idąc za takim tokiem myślenia, 
kilkoro parlamentarzystów z prawej strony zgłasza 
zapotrzebowanie na tajnego agenta działającego 
pod przykrywką premiera, który przechadzałby się 
po kraju, od czasu do czasu zastrzelił, kogo trze-
ba, nie zawracał sobie głowy identyfikacją ciał za-
strzelonych, ale dbał, aby lufy jego pistoletów nie 
stygły. Proponuję, aby prawa strona zrezygnowała 
z kandydatury prof. Glińskiego i zaproponowała 
na stanowisko premiera Stevena Seagala. To aktor, 

który znany jest z tego, że w czasie około półtora-
godzinnego filmu potrafi uśmiercić kilkadziesiąt 
osób i mimo pokaźnej tuszy ucieka przed goniącymi 
go płomieniami. Jest szybszy od fali uderzeniowej 
wielkich wybuchów i nigdy nie identyfikuje rywala, 
zanim go nie zabije. Kandydatura Stevena Seagala 
powinna przypaść do gustu posłance Beacie Kempie, 
która krytykowała premiera za to, że w żaden spo-
sób nie wsparł akcji w Sanoku. Jestem przekonany, 
że europoseł Zbigniew Ziobro, kolejny zwolennik 
zaangażowania premiera w akcję antyterrorystów 
w Sanoku, chciałby mieć do dyspozycji szefa rządu, 
który jest szybszy od kuli karabinowej.

Zastanawiam się, kiedy jakaś grupa posłów zgłosi 
wniosek o powołanie specjalnej komisji sejmowej, 
która zajęłaby się dokładnym sprawdzeniem alibi 
premiera. Z informacji, jakie docierają od kilkorga 
parlamentarzystów z prawej strony, wynika, że pre-
mier jest jedynym obywatelem RP, który nie ma moc-
nego alibi na czas akcji w Sanoku! Jeden z tabloidów 
opublikował wprawdzie zdjęcie trochę znieświeżo-
nego Donalda Tuska z podpisem, że premier właśnie 
wrócił z nart i jest po długiej podróży samochodem, 
jednak czy to nie jest przypadkiem nieudolna próba 
zapewnienia alibi premierowi? Przecież mogła to być 
tak zwana ustawka.

 �

Opierdol
nie zastąpi 
myślenia
Jestem za tym, aby Katowicki Holding Węglowy 

rozwijał nowoczesne technologie węglowe, 
poprawiał efektywność, zwiększał wydobycie i zyski. 
Chcę, aby firma działała tak efektywnie, że bez względu 
na koniunkturę górnicy będą mieli zapewniony 
wzrost zarobków, a w latach prosperity będą mieli 
także odczuwalny udział w zyskach firmy. Chcę tego, 
bo z podziału straty czy symbolicznego zysku trudno 
się cieszyć. Jestem szczerze zainteresowany tym, aby 
podziemne zgazowanie węgla w kopalni Wieczorek 
zakończyło się sukcesem, żeby odmetanowanie 
złóż w Wesołej dało jak najlepsze efekty i aby KHW 
wybudował przynajmniej kilka bloków energetycznych 
spalających metan wydobywany z pokładów węgla 
i gaz pochodzący z podziemnego zgazowania węgla. 
Jednak chciałbym zwrócić uwagę na to, że na razie 
żyjemy dzięki temu, iż wydobywamy węgiel metodami 
tradycyjnymi i dobrze byłoby skupić się na tym, 
z czego mamy chleb. W naszej firmie trwa dyskusja, 
co zrobić, żeby oszczędzać pieniądze. Ja jednak 
wolałbym się zastanowić, co zrobić, żeby zarabiać 
pieniądze. To nieprawda, że trzeba zmusić ludzi 
do wylania dodatkowych hektolitrów potu – wystarczy, 
że ułatwi się im pracę. Dostaję kurwicy na spotkaniach 
z przodowymi, którzy tłumaczą przełożonym, co jest 
potrzebne do pracy, a zamiast słowa „dziękuję” słyszą 
tak zwany opierdol. 

Wszystkim tym, którzy bluzgają na przodowych, 
chciałbym zadedykować fragmenty tekstu 

zamieszczonego na portalu wnp.pl.: „Działania 
w zakresie kosztów, które powinny podejmować 
spółki węglowe, mając na uwadze spowolnienie 
na rynku, spadek cen węgla i spadek zapotrzebowania 
na ten surowiec, wybijają się obecnie na pierwszy 
plan – zaznacza w rozmowie z portalem wnp.pl 
Oktawian Zając, principal w The Boston Consulting 
Group. (...)  Większość czołowych międzynarodowych 
grup górniczych, mając na uwadze oczekiwania 
swoich inwestorów, podjęła już działania zmierzające 
do poprawy efektywności i optymalizacji wydobycia.

Jak wskazuje Oktawian Zając, jeden z czołowych 
producentów węgla na świecie wdrożył, przy 

współpracy z Boston Consulting Group, program 
poprawy efektywności w wielu swoich kopalniach 
na świecie, co pozwoliło na poprawę wyniku 
grupy o ponad 1 mld dolarów rocznie. – Program 
opierał się na kilku filarach – podkreśla Oktawian 
Zając. – Po pierwsze na zwiększeniu efektywności 
pracy kombajnów ścianowych poprzez redukcję 
nieplanowanych oraz planowanych przerw 
wynikających np. z nieoptymalnych procesów, 
występowania tzw. „wąskich gardeł”, nieefektywnego 
planowania szycht, braku dostępności konkretnych 
kompetencji wśród załogi w danym czasie na zmianie, 
drobnych awarii, których można by uniknąć, 
mało przemyślanego transportu podziemnego, 
niedoinwestowania na niektórych elementach łańcucha 
produkcyjnego czy lekceważącego podejścia do kwestii 
bezpieczeństwa. Efekty, jakie udało się uzyskać już 
na etapie pilotażu programu w jednej z kopalń, mówią 
same za siebie – efektywny czas fedrowania kombajnu 
ścianowego zwiększył się z 55 godz./tydzień do ok. 100 
godz. na tydzień!” .

Cholera, okazuje się, że można podjąć działania, 
które poprawiają wskaźniki i nie kosztują górników 

nawet kropli potu więcej. Chcę takich działań, a nie 
zastępowania myślenia powszechnym opierdolem.

 �

Przeczytaj ten tytuł na głos. Po trzeciej próbie za-
mknij oczy i przypomnij sobie, jak Donald Tusk kil-
ka lat temu krytykował fotoradary i przekonywał, 
że tylko budowa dróg poprawi stan bezpieczeństwa 
w ruchu samochodowym. A teraz pomyśl o tym, 
że rząd Donalda Tuska postanowił, aby fotoradary 
dały do budżetu 1,5 miliarda złotych. Dlatego żół-
te skrzynki na szarych tyczkach staną się tak po-
wszechne przy polskich drogach, jak kiedyś wierzby. 
Szlag cię trafi i tytuł „Łupieżczy łupieżcy” przeczytasz 
niczym zawodowy lektor, jakiego można jeszcze 
usłyszeć w programie pierwszym Polskiego Radia.

Ł upieżczy łupieżcy z rządu wypowiedzieli 
wojnę kierowcom, którzy przekraczają pręd-
kość. Polskie drogi znajdą się pod totalną 

kontrolą fotoradarów i nieoznakowanych samo-
chodów z wideorejestratorami. Praktycznie już 
zaczęła się wielka łapanka, dzięki której budżet 
będzie bogatszy o , miliarda złotych. Musi być 
bogatszy, bo nasz rząd zdecydował się dokładnie 
policzyć, ile ma zarobić na mandatach za przekro-
czenie prędkości. Nie wiadomo, na jakie wpływy 
liczy za nieprawidłowe parkowanie, łamanie za-
kazu wyprzedzania i inne wykroczenia drogowe. 
Rząd mógłby podjąć decyzję o szybkiej budowie 
lepszych dróg, ale podjął decyzję o spowolnieniu. 
Dlaczego? Oficjalnie brakuje pieniędzy, aby utrzy-
mać dotychczasowe tempo. Ja podejrzewam jed-
nak, że budowa nowych dróg zburzyłaby nadzieję 
na większe wpływy z mandatów. Moje podejrzenia 
nie są bezpodstawne.

Jakiś czas temu słuchałem w samochodzie relacji 
radiowej z konferencji prasowej ministra transportu 
Sławomira Nowaka i ministra spraw wewnętrznych 
Jacka Cichockiego. Obaj przekonywali, że fotoradary 
nas uratują i dlatego będą stawiane masowo, żeby 
zapobiec wypadkom samochodowym. Chwilę póź-
niej przyznali, że w  roku było o  proc. mniej 
wypadków niż w . O prawie  procent mniej 
było także ofiar śmiertelnych. Panowie ministrowie 
byli tak zaskoczeni tą statystyką, że stracili sporo 

z rezonu, jaki im towarzyszył, gdy opowiadali o ra-
darowej krucjacie. Nie potrafili powiedzieć, dlaczego 
było mniej wypadków i mniej ofiar śmiertelnych. 
Gdyby powiedzieli, dlaczego tak się stało, w gruzach 
ległaby ich argumentacja. A prawda jest banalna – 
było mniej wypadków, bo przybyło autostrad i dróg 
szybkiego ruchu. Wiedzą o tym policjanci. Według 
informacji Komendy Głównej Policji najniebezpiecz-
niejsze są drogi z jedną jezdnią, po której jeździ się 
pasami ruchu w przeciwnych kierunkach. Niestety, 
takie drogi stanowią w Polsce większość. W  r. 
to właśnie na nich doszło do  proc. wszystkich wy-
padków, w których śmierć poniosło prawie  proc. 
osób zabitych na drogach. Te dane są ogólno dostęp-
ne, publikowane w prasie. Można do nich sięgnąć, 
aby przekonać się, że zamiast ustawiać las fotorada-
rów, wystarczy budować porządne drogi.

Radary mają nas łupić. Skoro już mamy być łu-
pieni, to niech pieniądze z rządowego zbójowania 
pójdą na modernizację dróg. Trzeba rozliczyć rząd 
z każdej złotówki, jaką zarobią radary, bo jeżeli nie, 
to mandaty staną się dodatkowym podatkiem. Można 
karać za wszystko. Jest jednak pewne ryzyko – jeśli 
rząd przekona społeczeństwo, że można bezkarnie 
łupić, to społeczeństwo także może zacząć łupić. 
Pracodawcy będą łupić pracowników, przełożeni 
podwładnych, a podwładni zaczną okradać pra-
codawców, przełożonych i państwo bez obciachu. 
Zbójowanie musi także rządzić się jakimiś prawami, 
bo jeśli stanie się zbyt powszechne, przestanie być 
dochodowe. Co to za interes, kiedy łupieżca łupi 
łupieżcę? Nie chcę, aby miłościwie nam panują-
cy zostawili po sobie Rzeczpospolitą Łupieżców. 
I jeszcze na marginesie – co się dzieje z podatkiem 
drogowym wliczonym już dawno temu w cenę pali-
wa? Czy jeszcze ktoś pamięta, że te pieniądze miały 
być przeznaczane na drogi? Ponieważ wkrótce mają 
zostać wprowadzone nowe znaki drogowe, propo-
nuję, aby zaraz po przekroczeniu granicy polskiej 
na każdym wjeździe do Polski witał wszystkich znak 
„pełno zbójców na drodze”.

 �
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Radary mają 
nas łupić. Skoro 
już mamy być 
łupieni, to niech 
pieniądze 
z rządowego 
zbójowania 
pójdą 
na modernizację 
dróg.

Premier jest 
jedynym 
obywatelem 
RP, który nie 
ma mocnego 
alibi na czas 
akcji w Sanoku!
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 NOWY GÓRNIK: Źle zaczyna się rok 2013. 
W elektrowni rybnickiej wstrzymano bu-
dowę bloku energetycznego na węgiel ka-
mienny. Koncerny energetyczne zapowia-
dają, że będą budować bloki gazowe. Przy 
okazji informują, że chcą, aby spółki wę-
glowe obniżyły ceny węgla o kilkanaście 
procent. Czy to oznacza, że kryzys dopadł 
branżę węgla kamiennego?

M A K S Y M I L I A N 
KLANK: Jeżeli spółki 
węglowe będą miały 
kłopoty, to nie będą 
one wynikały wyłącz-
nie z kryzysu – może 
to być także efekt opóź-
nionych działań zmie-
rzających do poprawy 
efektywności. W czasie koniunktury słaba 
efektywność nie rzuca się tak bardzo w oczy, 
bo dobra cena węgla powoduje, że zyski 
są przyzwoite, a czasem nawet bardzo dobre. 
Kiedy nadchodzi spowolnienie gospodarcze 
i spada zapotrzebowanie na energię, a w ślad 
za nim spada zapotrzebowanie na paliwo dla 
energetyki, od razu odbija się to na progno-
zach ekonomicznych dla górnictwa. Rynek 
węgla kamiennego jest rynkiem globalnym. 
Dlatego efektywność naszych kopalń należy 
traktować globalnie. To oznacza, że wciąż 
musimy porównywać nasze koszty z kosz-
tami innych producentów węgla. My wciąż 
mylimy pojęcia. Dominuje przekonanie, 
że jeśli coś jest opłacalne przez jakiś czas, 
to znaczy, że jest efektywne, ale to złudne 
przekonanie, które szybko pryska, kiedy 
nadchodzi spowolnienie gospodarcze. Błąd 
polega na tym, że w czasie koniunktury upa-
jamy się sukcesem, a w czasie pogorszenia 
sytuacji ekonomicznej rozdzieramy szaty 
i popadamy w jakąś dziwną depresję, która 
nie pozwala nam podejmować decyzji, dzię-
ki którym można poprawić efektywność. Jest 
to tym dziwniejsze, że kiedy czytam oficjalne 
wypowiedzi ekspertów, to jasno z nich wy-
nika, że najbezpieczniej jest przygotowywać 
się do spowolnienia w czasie koniunktury. 
Jednak praktyka pokazuje, że spora część 
czasu jest marnowana.

 Dzieje się tak dlatego, że dotychcza-
sowe doświadczenie pokazuje, iż dopie-
ro w kryzysie można wprowadzać niepo-
pularne zmiany. W czasie dobrobytu opór 
społeczny jest zbyt duży.

– Moim zdaniem już dawno należało 
zmienić ten zwyczaj. Działanie w myśl zasa-
dy, że im gorzej, tym łatwiej, jest działaniem 
nieracjonalnym. W spółkach węglowych 
musi dojść do strategicznego porozumienia 
między związkami i zarządami. Chodzi o to, 
aby stopniowo poprawiać efektywność, a nie 
od kryzysu do kryzysu ciąć koszty. To jest 
niezbędne, abyśmy mogli znaleźć miejsce 
dla naszego węgla na rynku unijnym. Cza-
sem mam wrażenie graniczące z pewnością, 
że unijna polityka walki z emisją dwutlenku 
węgla jest dla polskiego górnictwa błogo-
sławieństwem, bo można wytłumaczyć nią 
wszystkie potknięcia. Prawda jest inna. Unia 

jest wielkim importerem węgla i powinni-
śmy postawić sobie pytanie: Dlaczego nasi 
partnerzy handlowi i polityczni nie kupują 
węgla od nas?

  Bo jest zbyt drogi.
– A co robimy, żeby był tańszy?

  Kopalnie zapewniają nam bezpieczeń-
stwo energetyczne, a bezpieczeństwo jest 
bezcenne.

– Nawet nasza energetyka uważa, 
że bezpieczeństwo energetyczne ma cenę. 
Dlatego chce obniżki cen węgla. Pragnę 
podkreślić, że żadna polityka klimatyczna 
i żadne projekty budowy bloków gazo-
wych nie zmniejszą znaczenia węgla w cią-
gu najbliższych kilkudziesięciu lat, bo jest 
to niemożliwe technicznie. Dla istoty i zna-
czenia polskiego węgla ważna jest nie tylko 
polityka spółek węglowych, ale również po-
lityka państwa jako właściciela większości 
naszych kopalń. Jeżeli właściciel i zarządy 
spółek węglowych uznają, że warto włożyć 
maksimum wysiłku w poprawę efektywno-
ści, to branża górnicza wyjdzie obronną ręką 
z każdego spowolnienia i nie zniszczy jej po-
lityka Komisji Europejskiej. Naszą rozmowę 
zaczął pan od złych wiadomości – są jednak 
także dobre informacje. Rośnie udział węgla 
w wytwarzaniu energii elektrycznej w Anglii 
i w Niemczech. We Francji coraz częściej 
mówi się, że trzeba zbudować kopalnię wę-
gla kamiennego. To tylko kilka przykładów 
świadczących o tym, że Europa nie tylko 
walczy z węglem, ale także go potrzebuje.

  Które z tych informacji należy trakto-
wać poważnie? Powinniśmy brać pod uwa-
gę te dobre czy te złe?

– Przede wszystkim nie powinniśmy 
martwić się tym, że mamy zasoby węgla. 
Europa coraz bardziej zdaje sobie sprawę 
z tego, że w trakcie minionych kilkunastu 
lat zbyt łatwo ograniczała jego gospodarcze 
znaczenie. Elity polityczne Unii Europej-
skiej uważały, że można budować dobro-
byt bez przemysłu i ciągłego rozwijania sił 
wytwórczych. Okazało się, że to niemożli-
we – nie można konkurować z potężnymi 
gospodarkami Chin, Indii, USA, Japonii 
i Korei Południowej, jeżeli nie ma się roz-
winiętego przemysłu. Przemysł potrzebuje 
energii. Europa musi znów postawić na roz-
wój, na tanią energię i na efektywność pro-
dukcji przemysłowej. To z kolei oznacza, 
że w sposób naturalny będzie utrzymywało 
się zapotrzebowanie na węgiel. Jeżeli zaofe-
rujemy energetyce unijnej konkurencyjną 
cenę za nasz węgiel, nie będziemy mieć 
problemów ze zbytem. Modne stało się 
powiedzenie, że musimy budować przy-
szłość dla węgla. Owszem, musimy to robić, 
ale to oznacza, że musimy być efektywni. 
Nie zbudujemy przyszłości dla naszego 
górnictwa w oderwaniu od rynku. Nawet 
gdyby z dnia na dzień zmieniła się polityka 
Komisji Europejskiej, to powstanie więk-
sza przestrzeń dla importu węgla spoza 
UE, a my i tak nic na tym nie skorzystamy. 

Wiem, że się powtarzam, ale niepokoi mnie 
sytuacja, kiedy bezrefleksyjnie godzimy 
się z faktem utraty znacznej części ryn-
ku wewnętrznego w Polsce, a marzymy 
o potędze.

  Czyżby wstąpił pan do klubu malkon-
tentów, którzy krytykują górnictwo, kie-
dy tylko pojawią się pierwsze sygnały 
kryzysu?

– Ja nie krytykuję górnictwa. Bez wzglę-
du na koniunkturę wzywam do racjonaliza-
cji kosztów, bo tylko wtedy będziemy mogli 
budować na bazie górnictwa duży segment 
naszej gospodarki. Ponad  tysięcy miejsc 
pracy w kopalniach i kolejne tysiące w fir-
mach pracujących dla kopalń zależą od tego, 
czy zaczniemy fedrować efektywnie. Branża 
górnicza musi mieć ofertę dla gospodarki 
polskiej i unijnej. Tą ofertą może być efek-
tywność, dzięki której można będzie myśleć 
o budowie czegoś nowego.

 Ma pan na myśli produkcję paliw 
z węgla?

– To przyszłość, ale trudna do okre-
ślenia. Mam na myśli przede wszystkim 
szeroko rozumianą ofertę energetyczną. 
Narzekamy, że polskie koncerny energe-
tyczne planują budowę bloków gazowych, 
chociaż mamy najdroższy gaz w Europie. 
Dlaczego tak się dzieje? Bo zbyt mało robi-
my dla promocji i technologii przyjaznego 
dla środowiska spalania węgla. Zbyt mało 
uwagi poświęcamy również oczekiwaniom 
otoczenia energetycznego, gospodarczego 
i ekologicznego wobec węgla.

  Górnictwo ma � nansować rozwój tych 
technologii?

– Żyjemy w czasach, w których trzeba 
kreować rynek konsumenta. Niech się pan 
zastanowi, komu powinno najbardziej za-
leżeć na tym, aby utrzymać pozycję węgla? 
Dla mnie to jasne, że najbardziej powin-
no na tym zależeć spółkom węglowym. 
Oczywiście, politycy powinni lobbować 

na rzecz węgla na forach unijnych, ale 
nawet najlepszy lobbing nic nie da, jeśli 
my będziemy proponować bardzo drogie 
paliwo. Ostatecznie okaże się, że lobbowa-
liśmy na rzecz górnictwa zagranicznego. 
Chciałbym jeszcze wrócić do tego, czy gór-
nictwo ma finansować rozwój nowoczes-
nych technologii spalania i wykorzystania 
węgla. Otóż wcale nie trzeba bezpośrednio 
finansować tych technologii. Wiele proble-
mów można rozwiązać poprzez wywieranie 
wpływu na to, czym będzie się interesować 
nasza nauka.

 Mogłaby zainteresować się podziem-
nym zgazowaniem węgla albo tak zwa-
nym wstępnym odmetanowaniem złóż 
węgla?

– Są to projekty bardzo innowacyjne, 
jednak wciąż w fazie badań. Oczywiście, nie 
wolno ich zaniedbywać, ale ja od wielu lat 
przekonuję, że trzeba zacząć od rozwiązań 
już sprawdzonych. Takim rozwiązaniem 
są bloki o sprawności dochodzącej do  
procent. Na forum Euracoal wiele razy po-
ruszaliśmy ten problem – tak samo jak od lat 
lansujemy koncepcję równego traktowania 
wszystkich paliw dla energetyki – jednak 
żadna organizacja międzynarodowa nie 
rozwiąże problemów związanych z efek-
tywnością. Powtarzam to po raz kolejny, 
by podkreślić, że nawet najlepsze projekty 
innowacyjnych technologii wykorzystania 
węgla nie powiodą się, jeżeli spółki węglowe 
nie będą radziły sobie z podstawową dzia-
łalnością. Czy sądzi pan, że banki dadzą 
kredyty na inwestycje w nowe technologie 
firmie, która nie radzi sobie z podstawową 
działalnością? Proszę o tym zapomnieć.

  Grupa europosłów z krajów starej Unii 
Europejskiej wystąpiła w obronie hutni-
ctwa – skrytykowali oni Komisję Europej-
ską za zbytni fanatyzm w polityce ochrony 
klimatu. Gdyby to zrobili nasi europo-
słowie, od razu okrzyknięto by ich truci-
cielami, obrońcami skansenu gospodar-
czego i wrogami ekologii. Dlaczego nam 
wciąż nie wolno bronić naszych racji eko-
nomicznych bez narażania się zachod-
nim mediom, które sprzyjają fanatycz-
nym ekologom?

– Wolno nam to robić. Jeżeli będzie-
my sami przekonani do argumentów, któ-
rych używamy, to wzniesiemy się ponad 
fanatyczną krytykę naszych przeciwni-
ków. Jednak naszym problemem jest to, 
że my bronimy górnictwa, a nie bronimy 
wielkiego sektora gospodarki, jakim jest 
przemysł maszynowy, energetyka i usługi, 
które funkcjonują dzięki górnictwu. Nie 
lansujemy koncepcji nowoczesnego wyko-
rzystania węgla. Nie robimy tego, bo sami 
nie wierzymy, że to ma sens ekonomiczny. 
Kiedy mówię „my”, mam na myśli polityków 
i grupy kapitałowe, które mogłyby finanso-
wać takie koncepcje. Poprawa efektywności 
ekonomicznej da nam więcej wiary, a wtedy 
odniesiemy sukces.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Walczymy o pozycję polskiego górnictwa bez wiary, że możemy wygrać tę walkę. Poprawa 
jego efektywności wzmocniłaby znacząco to oczekiwanie. Dopiero wtedy możemy odnieść 

sukces – mówi MAKSYMILIAN KLANK, wiceprezydent Euracoal

Chcemy wzmocnić naszą wiarę?
Poprawmy efektywność

Jeżeli będziemy sami 
przekonani do argumentów, 
których używamy, 
to wzniesiemy się ponad 
fanatyczną krytykę naszych 
przeciwników. Jednak 
naszym problemem jest to, 
że my bronimy górnictwa, 
a nie bronimy wielkiego 
sektora gospodarki, jakim 
jest przemysł maszynowy, 
energetyka i usługi, 
które funkcjonują dzięki 
górnictwu.
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Na pograniczu czesko-polsko-śląskim prócz 
prawa górniczego pierwszych Piastów 
od XIII w. przenikało z morawskiej Jihla-
vy tzw. igławskie prawo górnicze spisane 
ok. 1248 r. Pojawiła się w nim instytucja 
przysięgłych górniczych – rada przysięgłych 
(consilio iuratorium) i przysięgli górniczy 
(montes iuratores) – czyli urzędników sa-
morządu górniczego, którzy rozstrzygali m.
in. spory między gwarkami a kopaczami 
o warunki pracy i płacy.

Można dokładnie prześledzić zastę-
powanie zwyczajowego prawa górniczego 
na Śląsku prawem igławskim. Po wygna-
niu ze Śląska pryncepsa Korony Królestwa 
Polskiego Władysława II książę zwierzch-
ni Bolesław Kędzierzawy w  r. wysłał 
w dolinę Jedlicy, na północnych zboczach 
wzniesienia Średniak poniżej Przełęczy 
Okraj, dwunastu poddanych, którzy założyli 
osadę górniczą o nazwie Żelazna Góra. Jest 
to jeden z pierwszych uchwytnych źródło-
wo dowodów na zainteresowanie władców 
polskich osadnictwem górniczym na Śląsku 
i na tzw. zwyczajowe prawo polskie.

Lokacje na tzw. prawie niemieckim na-
stępują pół wieku później. W  r. Henryk 
Brodaty lokuje na prawie magdeburskim 
Złotoryję, a w  r. Lwówek Śląski. Z tych 
czasów z odpisu w księdze miejskiej Lwów-
ka znane jest tzw. Złote prawo lwóweckie, 
jeden z najstarszych w Europie przywile-
jów górniczych. Pozwala go datować tzw. 
rękopis chełmiński z  r., w którym 
krajowy mistrz Zakonu w sprawie wydo-
bywania złota żądał, aby „takie prawo, jakie 
ma w ziemiach księstwa śląskiego”, otrzymał. 
Wiedząc, że nadania dla Krzyżaków Henryk 
Brodaty dokonał w  r. – widać, że już 
wówczas prawo to było szerzej stosowane.

Niektórzy uważają, że prawo to sta-
nowiło recepcję do spraw górniczych tzw. 
Zwierciadła Saskiego czy też zastosowanie 
na ziemiach piastowskich prawa igław-
skiego, warto się jednak zastanowić, czy 
są to trafne wnioski. Złote prawo lwówe-
ckie można datować pomiędzy  a  r., 
a tzw. Zwierciadło saskie (z niem. Sachsen-
spiegel) było kodyfikacją prawa zwyczajo-
wego z terenu Saksonii i powstało w latach 
–. Prawo lwóweckie – w odróżnie-
niu od Zwierciadła, które ustala tzw. regale 
górnicze „poniżej głębokości orki pługa” – 
wprowadziło oprócz „głębokości orki pługa” 
w razie potrzeby „głębokość pracy brony, 
a nawet kosy”. Ta odrębność umożliwiała 
„płukanie piasków zalegających na samej 
powierzchni ziemi bez zgody jej właściciela, 
a więc pochodzących z ziem uprawnych, łąk, 
sadów czy ogrodów”. Świadczy to, że prawo 
lwóweckie korzystało z rozwiązań sprzed 
 r., czyli sprzed Zwierciadła…

Jeśli chodzi o tzw. prawo iławskie, 
to jego pierwszą redakcją jest wpis w księdze 
miejskiej Jihlavy z  r., a tzw. prawo fry-
burskie spisano dopiero w  r. W odróż-
nieniu od prawa igławskiego, które wielkość 
jednej działki górniczej określało kwadratem 
× łatrów, czyli około  m, prawo lwó-
weckie mówiło o wielkości – wer, tj. mniej 

więcej × m. W igławskim głównym 
przedstawicielem króla i zwierzchnikiem 
górników był urburariuisz, w lwóweckim 
– mistrz wodny (Wassermeister). Pierw-
szy mianował urzędników urzędu górni-
czego: górmistrza, przysięgłego, sztygarów 
i zaprzysięgał górników. Drugi zezwalał 
na roboty, wymierzał i nadawał działki, był 
dysponentem zapasów bieżącej wody, czu-
wał nad odwadnianiem kopalń, był sędzią 
nad gwarkami indywidualnymi i zrzeszo-
nymi w sprawach mniejszej wagi. Danina 
książęca, tzw. Olbora, wynosiła w prawie 
lwóweckim / wydobytego złota w na-
turze, a w prawie igławskim – / udzia-
łu... Widać zatem, że prawa te znacznie się 
różniły: Złote prawo lwóweckie musiało 
być zakorzenione w miejscowym dorobku 
prawnym i mogło być kodyfikacją opartego 
na miejscowych zwyczajach tzw. pierwotne-
go prawa szczawnickiego.

Pełnego tekstu prawa lwóweckiego 
nie znamy, jednak z urywków w rękopisie 
chełmińskim wynika, że zawierało posta-
nowienia zbliżone do znanych z przywile-
jów ostatniego princepsa Leszka Białego. 
W  r. książę ów ogłosił statut górniczy 
dla księstwa krakowskiego. Gwarantował 
nim Włochom, Niemcom i innym cudzo-
ziemcom takie prawa i wolności, jakie mieli 
w swoich ojczyznach, oraz przywilej pro-
wadzenia kopalń złota na rachunek własny 
za opłatą czynszu na rzecz księcia. Powo-
dem jego wydania miało być m.in. powstanie 
kopaczy, czyli górników śląskich, z  r., 
które odbiło się szerokim echem w Mało-
polsce. Mamy zatem wyraźnie uchwytną 
pierwszą fazę kształtowania się polskiego 
prawa górniczego pod wpływem wydarzeń 
na Śląsku, którą można datować na lata 
–.

Pierwsze instytucje zajmujące się wa-
runkami pracy trafiły na Śląsk za pośred-
nictwem wspomnianego prawa igławskiego. 
Zawdzięczamy to opatowi klasztoru cyster-
sów w Lubiążu Mikołajowi (–), któ-
ry wykazywał się wielką gospodarnością. 
W  r. od księcia Konrada I głogowskiego 
uzyskał dla klasztoru dokument stwierdzają-
cy, że prawa zakonników lubiąskich mają być 
„analogiczne do uprawnień macierzystego 
klasztoru w Alt-Zelle w rejonie freiberskim”. 
Jednak dalsze wydarzenia wskazują, że mnisi 
ostatecznie sięgnęli do spisanego dziewięć 
lat wcześniej prawa igławskiego. Bardzo 
możliwe, że było to związane z burzliwymi 
wydarzeniami owych lat – nocą  paździer-
nika  r. książę Bolesław Rogatka i jego 
niemieccy najemnicy porwali biskupa wroc-
ławskiego Tomasza I do zamku Wleń koło 
Lwówka, gdzie go zakuto w łańcuchy i wrzu-
cono do lochu. Zmaltretowanego biskupa 
Rogatka zmusił do zamiany kościelnych 
dziesięcin snopowych na pieniężne, co było 
odejściem od systemu stosowanego w dziel-
nicach Korony Królestwa Polskiego. Kiedy 
na synodzie prowincjonalnym w Łęczycy 
arcybiskup Pełka i biskupi polscy zagrozili 
zwolnieniem wszystkich poddanych księ-
cia z przysięgi wierności – Bolesław musiał 
pójść na ugodę. Wielce prawdopodobne, 

że mediatorem był opat Mikołaj z Lubią-
ża... Dalsze czynności absolucyjne wobec 
Rogatki ciągnęły się przez trzy lata, aż 
w grudniu  r. w katedrze św. Jana odbył 
się jego akt skruchy. Przed portalem głów-
nym zgromadził się lud pospolity i prawie 
całe duchowieństwo Wrocławia. Absolucji 
udzielił nowy arcybiskup gnieźnieński Janik, 
któremu towarzyszył m.in. Mikołaj, opat 
klasztoru w Lubiążu.

W tak niespokojnych czasach mni-
chom z Lubiąża nie rozwinęła się jednak 
działalność górnicza. Dlatego opat Mikołaj 
w  r. zwrócił się do mieszczan igław-
skich o pouczenie w sprawach górniczych. 
W rezultacie uzyskał z Jihlavy wyrokiem 
tamtejszej rady przysięgłych górniczych od-
pis zwyczajów czeskiego prawa górniczego. 

W  r. przedłożył go księciu Bolesławowi 
Rogatce, a ten go zatwierdził, narzucając 
„obowiązek stosowania igławskiej ordyna-
cji górniczej w przypadku uruchomienia 
przez klasztor robót na terenie jego włas-
nych dóbr”. Tak na grunt polskiego prawa 
górniczego trafił urząd montes iurato-
res, po polsku – przysięgłych górniczych 
określony w Ordunku gornym jako urząd 
„przysięgłych gornych” … Od tej pory moż-
na zasadnie twierdzić, że źródła polskiego 
prawa górniczego oprócz rodzimego pra-
wa lwóweckiego biją w morawskiej Jihlavie 
i że pierwsze przepisy dotyczące tworzenia 
urzędów nadzoru nad warunkami pracy 
pojawiły się u nas wraz z nim.

ROMAN ADLER

Pierwsze instytucje zajmujące się warunkami pracy górników trafiły na Śląsk 
za pośrednictwem prawa igławskiego. Zawdzięczamy to opatowi 

klasztoru cystersów w Lubiążu Mikołajowi (–), który wykazywał 
się wielką gospodarnością

Początki nadzoru górniczego
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 XNOWY GÓRNIK: Wyższy Urząd Górniczy 
skończył obchody dziewięćdziesięciolecia 
nadzoru górniczego. Przygotowałem dla 
pana specjalny prezent – proszę, abyśmy 
zaczęli naszą rozmowę bez pytania. Może 
pan powiedzieć, co pan chce.

PI OT R LI T WA: 
W ubiegłym roku przy-
pominaliśmy, że nowo-
czesny nadzór górniczy 
w Polsce ma  lat. Jed-
nak początki nadzoru 
są związane z począt-
kami górnictwa. Oko-
ło  lat temu był 
to nadzór właścicielski. Z wiekami nadzór 
był doskonalony, a w Polsce, po odzyskaniu 
niepodległości, nowoczesny nadzór górni-
czy powstał na mocy rozporządzenia z  
czerwca  roku – wtedy powołano Wyż-
szy Urząd Górniczy w Katowicach. Kilka 
dni później powstały  okręgowe urzędy 
górnicze zlokalizowane na Górnym Śląsku. 
Od samego początku nadzór górniczy był 
częścią administracji państwowej i nie repre-
zentował przedsiębiorców, ale stał na straży 
warunków i bezpieczeństwa pracy, właściwej 
gospodarki złożem, ochrony środowiska, 
budowy i likwidacji zakładów górniczych. 
Dzisiaj powiedzielibyśmy, że od samego po-
czątku nadzór górniczy miał dbać o zrów-
noważony rozwój. Ponieważ nie wprost, ale 
pośrednio współczesny WUG ma wpływ 
na rozwój górnictwa, w tym miejsca pra-
cy, oraz na stan środowiska naturalnego, 
określenie „dbałość o zrównoważony roz-
wój” w pełni oddaje znaczenie tej instytucji. 
Chciałbym podkreślić, że obecna pozycja 
Wyższego Urzędu Górniczego jest efek-
tem niemal tysiącletniej ewolucji nadzoru 
górniczego na obecnych ziemiach polskich.

 X Nigdy nie było tak, że kiedy ktoś chciał 
sobie coś wydobywać spod ziemi, to ko-
pał albo wiercił, jak chciał?

– Zawsze obowiązywały zasady sztuki 
górniczej. Wynikało to z prostego faktu – 
potrzebna była dyscyplina, na wzór dyscy-
pliny wojskowej. Nadzór górniczy rozwijał 
się, aby nadążyć za rozwojem technicznym 
i gospodarczym, ale idea dyscypliny gór-
niczej nigdy nie schodziła na drugi plan. 
Najlepszym przykładem jest czas po wej-
ściu Polski do Unii Europejskiej – musie-
liśmy wówczas dostosować nasze prawo 
do prawa unijnego. Chodzi o dyrektywy 
UE dotyczące bezpieczeństwa i warunków 
pracy w zakładach górniczych, ale także 
o przestrzeganie norm technicznych przez 
producentów maszyn i innych wyrobów 
stosowanych w górnictwie. Prezes WUG 
stał się jednym z organów wyspecjalizowa-
nych, działających w Polsce, dotyczących 
wyrobów objętych dyrektywą tak zwanego 
nowego podejścia. W WUG powstała spe-
cjalna komórka organizacyjna, która zaj-
muje się nadzorem rynku. Organem, który 
koordynuje te sprawy, jest Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. Prezes WUG 
jest jednym z  organów wyspecjalizowa-
nych. We właściwości prezesa WUG jest 
dziewięć takich dyrektyw nowego podej-
ścia. Dla przykładu – jedną z nich jest dy-
rektywa ATEX, która dotyczy wyrobów 
stosowanych w warunkach zagrożenia 
wybuchem gazów.

Ponadto obowiązujące od roku nowe 
Prawo geologiczne i górnicze pozwala 

inspektorom nadzoru górniczego na do-
konywanie pomiarów składu atmosfery 
w wyrobiskach górniczych przy pomocy 
urządzeń przenośnych i stacjonarnych.

 X I dlatego postanowił pan, że w kopal-
niach zostaną zainstalowane tak zwa-
ne czarne skrzynki? Kto zapłaci za to, 
że WUG stanie się Wielkim Bratem, któ-
ry chce wszystko wiedzieć i wszystko wi-
dzieć? Podobno chce pan sparaliżować 
kopalnie?

– Nie będzie paraliżu kopalń. Nie mam 
zamiaru wprowadzać totalnej inwigilacji.

 X Totalna inwigilacja to znak naszych 
czasów. Nadzór górniczy zawsze chciał 
nadążać za rozwojem technicznym 
i ekonomicznym.

– Chcę, aby w kilku polskich kopalniach, 
które są szczególnie zagrożone, działał sy-
stem rejestracji najistotniejszych danych, 
w tym stężenia metanu. W polskim górni-
ctwie węgla kamiennego będzie takich rejo-
nów może pięć – chodzi o zweryfikowanie 
pomiarów wykonywanych przez kopalnie. 
Doskonale pan wie, że po każdym zdarze-
niu związanym z pożarem albo wybuchem 
metanu trwają długie spory o to, czy pra-
cownicy kopalni dobrze zainstalowali mier-
niki stężenia metanu, czy je oszukiwali albo 
fałszowali dokumentację. Teraz nie będzie 
takich sporów. Tak zwane czarne skrzynki 
będą dostarczały informacji o potencjalnych 
zagrożeniach i dzięki temu inspektorzy będą 
mogli nakazać kierownikowi ruchu zakładu 
górniczego odpowiednie działania w sytu-
acji, gdyby on sam ich nie podjął. Chodzi, 
na przykład, o zagrożenie pożarem endo-
genicznym. Nie zawsze będą to sytuacje 
z udziałem ludzi, ale zawsze wskazania czar-
nej skrzynki będą ostrzegały o niebezpie-
czeństwie. Po zdarzeniach niebezpiecznych 
inspektorzy nadzoru górniczego prowadzą 
zawsze dochodzenia – teraz obiektywność 
informacji nie będzie budzić wątpliwości. 
Dzięki temu będzie nam łatwiej formułować 
zalecenia, dzięki którym w przyszłości uda 
się uniknąć niebezpieczeństwa.

 X Z inspektorem, który przychodził 
wstrzymać ruch, można było negocjo-
wać. Z czarną skrzynką nie da się nego-
cjować. Jak teraz fedrować, panie preze-
sie, jak teraz fedrować?

– Trzeba sobie odpowiedzieć na pyta-
nie: Chcemy tylko fedrować czy chcemy 
fedrować bezpiecznie? Jeżeli środowisko 
górnicze rzeczywiście uważa, że kilka 
czarnych skrzynek sparaliżuje wydobycie, 
to takie opinie utwierdzają mnie w prze-
konaniu, że dobrze zrobiłem, lansując takie 
rozwiązanie.

 X I będzie nie 5 ale 10 rejonów 
niebezpiecznych?

– Nie chodzi o licytację i totalną kon-
trolę – nie mam zamiaru zdejmować odpo-
wiedzialności z dozoru górniczego. Chciał-
bym, aby kontroli było mniej, a w niektórych 
przypadkach, tam, gdzie jest bezpiecznie, 
by były sporadyczne. Jednak rejony wyjątko-
wo zagrożone powinny być pod szczególnym 
nadzorem służb kopalnianych i nadzoru gór-
niczego. Proszę nie mówić, że to sparaliżuje 
wydobycie. Nam chodzi o to, aby zastoso-
wać rozwiązania techniczne i organizacyjne, 
które pozwolą na bezpieczną eksploatację.

 X Każe pan instalować czarne skrzynki, 
które ułatwią pracę nadzorowi górnicze-
mu. Kto za to zapłaci?

– Dla kopalń będą to bardzo małe koszty, 
co oznacza, że kopalnia za bezcen poprawi 
bezpieczeństwo. Mówię o małych kosztach, 
ponieważ czarne skrzynki sfinansuje Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Z tego źródła będą pochodzić 
także pieniądze na serwis czarnych skrzynek 
przez trzy lata. Przedsiębiorcy będą musieli 
tylko podpiąć te urządzenia do sieci kopal-
nianej. Wróćmy jeszcze do kosztów. Moim 
zdaniem jeżeli dzięki czarnej skrzynce uda 
się uniknąć zamknięcia części zakładu górni-
czego, bo nie dojdzie do katastrofy, to okaże 
się, że będzie ona istotnym elementem po-
prawiającym efektywność kopalni. Wszyst-
kim krytykom proponuję takie spojrzenie 
na inicjatywę WUG.

 X Każda nowinka proponowana przez 
WUG jest traktowana podejrzliwie. 
Dlaczego?

– Nikt nie lubi być kontrolowany. Proszę 
jednak pamiętać, że naszym podstawowym 
celem jest niedopuszczenie do katastrofy. 
Jedna katastrofa połączona z ofiarami wśród 
górników i powodująca czasowe albo trwałe 
wyłączenie z eksploatacji jakiegoś rejonu 
kopalni to koszt nawet kilkudziesięciu mi-
lionów złotych.

 X Czasem mam wrażenie, że branża gór-
nicza choruje na schizofrenię. Bardzo czę-
sto spotykam się z opinią, że zarządy in-
westują w nowoczesny sprzęt służący 
wydobyciu, a nie inwestują w bezpieczeń-
stwo. Kiedy te same zarządy wprowadza-
ją ostre zasady bhp i premie za bezpiecz-
ną pracę, są oskarżane o szykanowanie 
pracowników. Co jest inwestycją i dzia-
łaniem poprawiającym bezpieczeństwo?

– Nowoczesny sprzęt poprawia bezpie-
czeństwo wydobycia tak samo, jak nowo-
czesny samochód poprawia bezpieczeństwo 
jazdy. Premie za bezpieczną pracę pełnią 
rolę motywacyjną – dla mnie to oczywiste. 
Nowoczesny sprzęt poprawia także efek-
tywność. Jeżeli spółki węglowe mogą mieć 
lepsze wyniki i zapewnić górnikom bez-
pieczniejsze warunki pracy, to mamy do czy-
nienia z sytuacją idealną. Żałuję, że ci, którzy 
krytykują zakup nowoczesnych urządzeń 
i premie za bezpieczną pracę, nie krytykują 
źle prowadzonych robót przygotowawczych 
i złego udostępniania złóż. Chodzi o ogra-
niczenie wydobycia spod poziomów, lepszą 
wentylację, inwestycje w nowoczesne stacje 
odmetanowania połączone z wytwarzaniem 
energii elektrycznej i cieplnej, a przy okazji 
także chłodu służącego do klimatyzacji rejo-
nów, w których panuje wysoka temperatura. 
Uważam, że można sobie tak zaprojektować 
pole wydobywcze, aby do minimum ogra-
niczyć zagrożenia. Nikt nie upomina się 
o to, aby przekroje wyrobisk korytarzowych 
były znacznie większe. To ułatwi wentylację 
i pozwoli unowocześnić transport. W Niem-
czech przekrój wyrobiska ma od  do  
metrów kwadratowych. U nas, w rejonie 
ściany, to czasem  metrów kwadratowych. 
WUG przedstawił propozycję takiej zmia-
ny przepisów, aby wyrobiska były znacz-
nie większe. Moim zdaniem taka zmiana 
wpłynie także na poprawienie efektywności 
wydobycia – pod ziemią będzie bowiem 
więcej miejsca na nowoczesne urządzenia.

 XMożna także zainwestować w tak zwane 
wstępne odmetanowanie, a nawet pod-
ziemne zgazowanie węgla, jednak obo-
wiązujące przepisy albo ich brak mogą te 
inwestycje storpedować. Katowicki Hol-
ding Węglowy chce jak najszybciej zasto-
sować obie metody, aby w bloku energe-
tycznym spalać gaz zamiast węgla.

– Na razie odmetanowanie złoża węgla 
i podziemne zgazowanie węgla będą w fazie 
prób. Dzięki wsparciu finansowemu Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej próba wstępnego 
odmetanowania złóż węgla będzie prowa-
dzona w kopalni Mysłowice-Wesoła. Tech-
nologia zastosowana w tym przypadku jest 
taka sama, jak przy wydobyciu gazu z łup-
ków. Nie sądzę, aby z powodów formalnych 
to przedsięwzięcie się nie powiodło, ponie-
waż chodzi o odmetanowanie górotworu 
i w przyszłości można zmodyfikować już 
istniejące unormowania prawne. Trzeba 
sprawdzić, czy technologia wykorzysty-
wana do wydobycia gazu łupkowego może 
służyć poprawie bezpieczeństwa przy udo-
stępnianiu do eksploatacji złóż o wysokim 
zagrożeniu metanowym. Jeżeli ten ekspe-
ryment się powiedzie, nastąpi rewolucja 
w eksploatacji takich pokładów. Dzięki tej 
metodzie będziemy mogli prowadzić wydo-
bycie węgla przy minimalnym zagrożeniu 
metanowym. Jeżeli chodzi o podziemne 
zgazowanie węgla, to w  roku zostanie 
podjęta próba w kopalni Wieczorek. Wy-
robiskami podziemnymi udostępniany jest 
fragment złoża w granicach obszaru gór-
niczego. Na tym polega różnica pomiędzy 
przedsięwzięciem w Wieczorku a innymi 
instalacjami demonstracyjnymi na świecie 
– tam udostępnia się złoże metodą wierceń 
z powierzchni. Zgazowanie węgla w Wie-
czorku traktowane jest jak eksperyment 
naukowy prowadzony pod szczególnym 
nadzorem Okręgowego Urzędu Górni-
czego w Katowicach, ponieważ będzie on 
przeprowadzony w czynnej kopalni. Dzisiaj 
nie mówimy o jakichkolwiek przepisach 
normujących zgazowanie węgla, ponieważ 
nie mamy doświadczeń w przemysłowym 
zastosowaniu tej metody.

 X Interesuje mnie, w jaki sposób WUG 
może pomóc przedsiębiorcom, którzy 
zdecydują się na odmetanowanie wstęp-
ne albo na zgazowanie węgla w sytuacji, 
gdyby okazało się, że w jakiś sposób jest 
to sprzeczne z polityką unijną albo unij-
nymi przepisami. Tak jest w przypadku 
gazu łupkowego.

– Wspieramy przedsiębiorców w sposób 
pośredni poprzez współpracę z polskimi 
europosłami, z którymi dzielimy się facho-
wą wiedzą i wiedzą prawną. Na przykład 
w sprawie eksploatacji gazu z łupków udo-
stępniamy informacje europosłom, którzy 
są zaangażowani w opracowywanie i opi-
niowanie takich dokumentów, jak raporty 
i projekty dyrektyw lub przepisów o tema-
tyce dotyczącej technologii eksploatacji złóż 
niekonwencjonalnych. WUG ma między 
innymi potwierdzać, czy metody stosowane 
przez przedsiębiorców są bezpieczne. Jeżeli 
są, jest to argument w sporach na forach 
unijnych. To także jedna z ról, jaką ma speł-
niać WUG, i dowód na to, że nadzór gór-
niczy nadąża za zmianami technicznymi 
i ekonomicznymi.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Chcemy tylko fedrować czy chcemy fedrować bezpiecznie?

WUG to nie Wielki Brat
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wspiera 100 lat doświadczeń
Inspiruje nas przyszłośćFASING MA  LAT. W chorzowskim Teatrze Rozrywki 

 stycznia Grupa Kapitałowa FASING świętowała stulecie 
firmy. Wcześniej w kościele pw. NMP Wspomożycielki 
Wiernych w Katowicach została odprawiona uroczysta 

msza święta, w czasie której właściciele firmy, kierownictwo 
i pracownicy dziękowali za bożą opiekę. Sto lat wcześniej  

stycznia  roku w Katowicach została zarejestrowana firma 
pod nazwą Śląska Górniczo-Hutnicza Spółka Akcyjna. Łańcuch 

pokoleń i łańcuch zdarzeń przez miniony wiek doprowadziły 
do tego, że wyjątkowy jubileusz jest tylko jednym ogniwem, po 
którym będą następne, układające się w ciąg sukcesów firmy. 

Na widowni obecni byli pracownicy 
i znamienici goście, reprezentanci samo-
rządu i władz wojewódzkich. Metropolita 
katowicki bp Wiktor Skworc życzył firmie 
bożego błogosławieństwa. Wicemarszałek 
śląski Mariusz Kleszczewski gratulował 
dotychczasowych sukcesów. Wojewoda 
śląski Zygmunt Łukaszczyk podkreślił na-
tomiast znaczenie Grupy FASING dla gór-
nictwa. Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz 
Grzeszczuk z podziwem wyrażał się o suk-
cesach FASING. Ambasador ChRL Xu Jian 
był jednym z gości specjalnych, ponieważ 
FASING nie tylko dostarcza łańcuchy dla 
tamtejszego górnictwa, ale jest jedną z nie-
wielu polskich firm, które z sukcesem utwo-
rzyły z chińskimi partnerami joint venture. 

Grupa FASING znajduje się w czołów-
ce światowych producentów łańcuchów 
ogniwowych. Wytwarza łańcuchy, ogniwa 
złączne, zamki oraz zgrzebła dla różnych 
typów przenośników zgrzebłowych i cię-
gien, które mają zastosowanie niemal w 
każdej dziedzinie przemysłu – od górni-
ctwa, ciepłownictwa, budownictwa przez 
przemysł maszynowy po rybołówstwo. Za-
trudnia ok.  ludzi i od  r. notowana 
jest na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Z okazji -lecia istnienia 
najbardziej zasłużeni pracownicy zostali 
wyróżnieni odznaczeniami państwowymi 
i wojewódzkimi. Wśród odznaczonych 
znaleźli się Andrzej Bik i Anna Bik, którym 

prezydent RP nadał Złote Krzyże Zasługi. 
Wręczono także „Medale za Długoletnią 
Służbę”. Prezes Zdzisław Bik, witając gości, 
powiedział między innymi: – Jestem za-
szczycony, reprezentując Grupę Kapitałową 
FASING SA właśnie w takiej chwili, która 
się nigdy nie powtórzy. Żaden z  prezesów 
firmy przede mną ani żaden, który nastąpi 
po mnie, nie będzie miał tej możliwości, 
by powiedzieć: „Drodzy Państwo, FASING 
ma STO LAT!”. 

Ten zaszczyt jest ogromny, ale też sym-
boliczny, ponieważ tak naprawdę na sukces 
Grupy Kapitałowej FASING SA przez wiele 
lat pracowało wiele osób. W pierwszej kolej-
ności potrzebny był zapał założycieli Śląskiej 
Górniczo-Hutniczej Spółki Akcyjnej, którzy 
 stycznia  roku właśnie pod taką nazwą 
zarejestrowali niewielki początkowo zakład. 
Potrzebny był również geniusz Gustawa Ró-
życkiego, który w ciągu  lat z piętnastooso-
bowej firmy stworzył liczące się w Polsce 
przedsiębiorstwo zatrudniające  osób. 
Potrzebna też była determinacja wszystkich 
tych, którzy w zmieniającej się – często trud-
nej – rzeczywistości wszystkich minionych 
lat nie dopuścili do upadku firmy. Nie zapo-
minajmy, że właśnie dzięki nim mamy dziś 
miejsca pracy w przedsiębiorstwie, które jest 
liderem nie tylko w Polsce, ale i w Europie. 
To jedna z najbardziej liczących się w swojej 
branży firm na świecie. 

ST

Zdzisław Bik: Drodzy Państwo, FASING ma 100 lat!

Anna Bik odbiera odznaczenie z rąk wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka Mariusz Fiałek (po lewej), jeden z fachowców dzięki, którym FASING produkuje niezawodne łańcuchy
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wspiera 100 lat doświadczeń
Inspiruje nas przyszłość
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Tadeusz Demel (po lewej) wiele razy podkreślał, że nie byłoby firmy FASING, gdyby nie solidarne 
wsparcie, jakiego spółce udzieliła cała rodzina Bików

Goście z Chin wznieśli polski toast za pomyślność jubilata, firmy FASING

Pracownicy spotkali się na weekendowej zabawie

Polsko-chińska zabawa uatrakcyjnia polsko-chińską współpracę
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Spowolnienie gospodarcze w Chinach spo-
wodowało zawirowania na światowym ryn-
ku węgla kamiennego. Z wieloletniego pu-
łapu 10-procentowego rocznego rozwoju 
Chin nastąpił spadek do ok. 7,5 procent. 
Gdyby był on we wszystkich branżach rów-
nomierny, prawdopodobnie udałoby się 
uniknąć kłopotów cenowych na rynku wę-
gla kamiennego.

Tymczasem nastąpiło zjawisko odwrot-
ne – chińskie górnictwo węgla kamiennego 
zwiększało swoje wydobycie, nie przejmując 
się tym, co dzieje się w gospodarce. Jeszcze 
w  roku wydobycie osiągnęło liczbę , 
miliarda ton. W minionym roku nastąpił 
dalszy wzrost do , miliarda ton. Podob-
nie sytuacja przedstawia się w imporcie. 
W roku  wynosił on  miliony ton, 
a w roku minionym już  milionów ton. 
W Chinach, podobnie jak w Polsce, rosną 
zapasy węgla składowane na hałdach – wy-
noszą one ok.  milionów ton. Na dodatek 
okazało się, że z powodu gazu łupkowego 
w USA nadmiar amerykańskiego węgla też 
ruszył do Chin. Na skutek zbiegu tych oko-
liczności od połowy minionego roku nastąpił 
spadek cen węgla na rynkach światowych. 
Nadpodaż węgla kamiennego na chińskim 
rynku wywołała interwencję władz, które 
postanowiły nie dopuścić do znaczących 
zmian w wydobyciu węgla i produkcji opartej 
na nim energii elektrycznej. Od  roku dla 

węgla kamiennego w obrocie wewnętrznym 
w Chinach mają obowiązywać ceny rynkowe. 
Dotychczas na każdy rok ustalała je Komisja 
Rozwoju Kraju i Reform (NDRC) i były one 
zawsze na poziomie dużo niższym niż ceny 
rynkowe, co powodowało, że koszty energii 
były niskie. Załamanie na rynku europejskim, 
który dla Chin stanowi główny rynek zbytu, 
spowodowało spadek produkcji, a tym sa-
mym mniejsze zapotrzebowanie na węgiel. 
Chcąc podtrzymać rentowność i istnienie 
swoich kopalń węgla kamiennego, komisja 
NDRC postanowiła wprowadzić dla węgla 
ceny rynkowe, które każdorazowo będą ne-
gocjowane pomiędzy zainteresowanymi stro-
nami. Spowoduje to wzrost cen węgla na ryku 
wewnętrznym Chin, a tym samym wyższe 
ceny energii elektrycznej. NDRC postanowi-
ła, że między producentami a konsumentami 
węgla będą zawierane umowy długotermino-
we – dwu- i trzyletnie, co jest odbierane jako 
prognoza utrzymania się niskich cen węgla 
kamiennego w tym przedziale czasowym. 
Decyzje te motywuje się także zbliżeniem się 
cen rynkowych do cen negocjowanych oraz 
koniecznością wprowadzenia zasad zdrowej 
konkurencji. Władze państwowe zastrzegły 
sobie prawo interwencji w sprawie cen węgla, 
gdyby wzrosły one w pierwszym półroczu po-
wyżej  procent – jest to ustępstwo na rzecz 
producentów energii elektrycznej, którzy 
obawiają się gwałtownego wzrostu kosztów 
jej wytwarzania.

CHINY ZAMYKAJĄ KOPALNIE 
WĘGLA KAMIENNEGO

Jednym z elementów wspomnianej 
reformy jest ograniczenie wydobycia wę-
gla kamiennego przez zamykanie niebez-
piecznych kopalń. Oficjalne decyzje w tej 
sprawie podjęto przy okazji odbywającego 
się w Pekinie XVIII Zjazdu Komunistycznej 
Partii Chin. Najwyższe władze państwowe 
postanowiły radykalnie poprawić bezpie-
czeństwo pracy w kopalniach węgla ka-
miennego. W ostatnich dniach października 
ubiegłego roku Państwowa Administracja 
Bezpieczeństwa Pracy wysłała do kopalń 
swoich inspektorów, by przyspieszyć pro-
ces zamykania najbardziej niebezpiecznych 
kopalń – dotyczy to przede wszystkim za-
kładów znajdujących się na terenie Mon-
golii Wewnętrznej, Shanxi i Shaanxi, skąd 
pochodzi ok.  procent wydobycia węgla 
w Chinach. Decyzje w tej sprawie zapadły, 
kiedy na kilka dni przed zjazdem KPCH 
w jednej z kopalń Mongolii Wewnętrznej 
w wyniku wybuchu gazu sześć osób zosta-
ło uwięzionych pod ziemią. Poprawa bez-
pieczeństwa pracy w Chinach jest nadal 
niezadowalająca – w ubiegłym roku w ko-
palniach węgla kamiennego zginęły  
osoby, rok wcześniej było to  górników. 
Dla porównania – w USA, które są drugim 
światowym producentem węgla kamien-
nego, w minionym roku śmierć poniosło 

 osób. Liczba wypadków śmiertelnych 
w Chinach w przeliczeniu na tony wydo-
bycia jest zatem kilkanaście razy większa 
niż w Stanach Zjednoczonych. Chiny chcą 
również pod tym względem przynajmniej 
dorównać, a nawet przegonić USA. Zamy-
kanie chińskich kopalń węgla kamiennego 
dotyczy zwłaszcza prywatnych firm, które 
odpowiadają za wydobycie blisko  pro-
cent węgla kamiennego. Sprawdzianem 
tego systemu ma być hasło „zerowej liczby 
wypadków w czasie zjazdu KPCH”. Dzieje 
się to w sytuacji, kiedy wydobycie węgla 
kamiennego z roku na rok wzrasta tu w gra-
nicach ok.  procent. Egzekwowanie decy-
zji o zamykaniu kopalń jest dużo bardziej 
restrykcyjne niż kiedykolwiek przedtem. 
W prowincji Shaanxi cofnięto licencje dla 
 kopalń, a następnie wyłączono w nich 
zasilanie w energię. W dalszej kolejności 
ma być zamkniętych ok.  kopalń, a  
kolejnych w ciągu najbliższych trzech lat. 
Do  roku ma zostać zamkniętych ok.  
 nieposiadających licencji kopalń wę-
gla kamiennego! Ich zamknięcie powoduje 
znaczne zwiększenie wydobycia w dużych 
państwowych korporacjach, takich jak 
Shanxi Węgiel Koksowy Group Ltd, China 
Shenhua Energy Co, Yanzhon Coal Mining 
Co, China Coal Energy Co. Ich akcje w wy-
niku zamykania najbardziej niebezpiecz-
nych kopalń poszły o kilka procent w górę.

ADAM MAKSYMOWICZ

G     ,    ,     

 Chińska reforma węglowa

Zakładowa Orkiestra Dęta KWK Jas-Mos, 
która powstała na początku 1963 roku, 
czyli niemal równolegle z pierwszą ko-
palnią w mieście (KWK Jastrzębie została 
uruchomiona w grudniu 1962 roku), świę-
towała niedawno 50-lecie swojego istnie-
nia. Jej pierwszym dyrygentem był Antoni 
Szewczyk. Swój ogromny wkład w jej hi-
storię mają także Paweł Niezgoda, Alojzy 
Piechaczek, Alojzy Rduch oraz prof. Stani-
sław Śmietana, dyrektor Państwowej Szkoły 

Muzycznej w Jastrzębiu-Zdroju, pod które-
go batutą zespół występuje nieprzerwanie 
od 1978 r.

W trakcie swojej -letniej historii 
członkowie orkiestry byli świadkami, a za-
razem uczestnikami wielu znaczących wy-
darzeń. W  roku koncertowali na spot-
kaniu Lecha Wałęsy z komisją zakładową 
NSZZ Solidarność. Uczestniczyli również 
w pogrzebie prymasa Stefana Wyszyńskiego 

w  r. oraz dwukrotnie występowali przed 
papieżem Janem Pawłem II (w roku  
i ). Warto także wspomnieć, że w latach 
. członkowie orkiestry założyli big-band, 
którym kierował brat obecnego dyrygenta 
– Janusz Śmietana. Zespół ten wielokrotnie 
akompaniował znanym i cenionym gwiaz-
dom polskiej estrady, m.in. Bogusławowi 
Mecowi, Ewie Bem czy Zbigniewowi Wo-
deckiemu. Wśród licznych wyróżnień, jakie 
otrzymała Zakładowa Orkiestra Dęta KWK 

Jas-Mos, warto wymienić nagrodę na eu-
ropejskim festiwalu w Bosel oraz pierwsze 
miejsce w XXII Międzynarodowym Festi-
walu Orkiestr Dętych w Silos na Węgrzech.

Profesjonalizm zespołu sprawił, że jest 
on stale zapraszany na liczne koncerty, fe-
stiwale i występy zagraniczne. Dodajmy, 
że w jego bibliotece muzycznej nie brakuje 
utworów tak znakomitych kompozytorów, 
jak Wojciech Kilar, Józef Podobiński, Józef 
Szwed czy Józef Świder. JL

- Z O D KWK J-M

Historia i muzyka
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Profesjonalizm zespołu sprawił, że jest on stale zapraszany na liczne koncerty, festiwale i występy 
zagraniczne

Prof. Stanisław Śmietana, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu-Zdroju, pod którego 
batutą zespół występuje nieprzerwanie od 1978 r.
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Fiat obniżył cenę nowej Pandy. Obecnie 
bazowa wersja, wyposażona m.in. w ABS, 
4 poduszki powietrzne, elektryczne szy-
by przednie i centralny zamek, kosztuje 
30 390 złotych. Samochód jest przy tym 
pięcioosobowy, a nie jak na innych ryn-
kach czteroosobowy. Obniżka pozwoli-
ły zejść poniżej poziomu podstawowych 
cen pięciodrzwiowych wersji Skody Citigo 
i Volkswagena Up! Nadal jednak poważ-
nym konkurentem będzie „stara” Panda, 
która jest, co prawda, nie tak ładna, ale 
za to wyposażona w klimatyzację i wyce-
niona na 28 990 zł.

Niedługo jednak ta konkurencja się 
skończy, bo Fiat rezygnuje z produkcji „sta-
rej” Pandy. Najprościej mówiąc, porówna-
nie technicznego zaawansowania, ofero-
wanych walorów i cen obu aut wypadało 
na korzyść starej wersji. Z produkcji nowej 
generacji trudno zrezygnować, a więc trzeba 
było pozbyć się starej. Wiele firm zwykle 
przez kilka lat produkuje jeszcze poprzed-
nie generacje aut, które zostały zastąpione 
nowszymi. Również Fiat jeszcze przez kilka 
lat produkował równolegle Cinquecento 

i Seicento, a potem Seicento i Pandę. Po-
dobnie postępuje Opel, który w Gliwicach 
produkuje równolegle obecne i poprzednie 
generacje kompaktowej Astry. Zawsze też 
starsza wersja jest dostępna w mniejszej licz-
bie wersji i niższej cenie. Tym razem jednak 
kłopoty ze sprzedażą nowych samochodów 
sprowokowały Fiata do rezygnacji ze starszej 
Pandy, co pociągnie za sobą mocną reduk-
cję produkcji fabryki w Tychach – w roku 
 ma ona wyprodukować około  ty-
sięcy aut, a więc o połowę mniej niż w roku 
. Fiat zapowiedział zwolnienie  
pracowników, czyli mniej więcej co trzeciego 
zatrudnionego.

Nowy minister gospodarki Janusz Pie-
chociński spotkał się z przedstawicielami 
przemysłu motoryzacyjnego i zapowie-
dział podjęcie rozmów z przedstawiciela-
mi koncernu na temat ulokowania w Ty-
chach produkcji nowego modelu w latach 
–. W planach jest przygotowanie 
pakietu zachęt dla tej inwestycji. Szkoda, 
że nikt nie pomyślał o tym, kiedy Fiat zdecy-
dował się umieścić produkcję nowej Pandy 
we Włoszech.

NOWSZA FIESTA KOSZTUJE 
OD 43 950 ZŁOTYCH

Ford podał polskie ceny nowej Fie-
sty. Najniższa pozycja w cenniku to trzy-
drzwiowy samochód z sześćdziesięcio-
konnym silnikiem , Duratec. Cena tego 
samochodu to   złotych. Odmiana 
pięciodrzwiowa jest o  złotych droż-
sza. Wyposażenie podstawowej wersji Am-
biente obejmuje m.in. system ESP, przednie 
i kurtynowe poduszki powietrzne, system 
ułatwiający ruszanie pod wzniesienia HSA, 
wskaźnik zmiany biegu oraz wlew pali-
wa Ford Easy Fuel. Ceny wersji wysoko-
prężnych zaczynają się od   złotych 
za samochód z półtoralitrowym silnikiem 
o mocy  KM.

Określenie „nowa” znaczy w zasadzie 
liftingowana, bo mamy do czynienia z re-
stylingiem. Zmieniły się przede wszystkim 
atrapa chłodnicy, przednie reflektory i świat-
ła do jazdy dziennej, w których znajdziemy 
diody LED. Niewielkim zmianom poddano 
także wnętrze, zwłaszcza deskę rozdziel-
czą. W wyposażeniu może się znaleźć ak-
tywowany głosem samochodowy system 

komunikacyjny SYNC oraz zapobiegający 
kolizjom przy małych prędkościach układ 
Active City Stop.

TRZECIA OCTAVIA 
NA STARCIE

W fabryce Skody w Mlada Boleslaw 
rozpoczęła się produkcja trzeciej generacji 
Octavii. Rynkowy debiut nowej generacji 
ma nastąpić w końcu stycznia tego roku. 
Niedawno na tej samej linii ruszyła produk-
cja innego nowego modelu – Rapida, więc 
przygotowując wejście do produkcji Octa-
vii zwiększono zdolność produkcyjną linii 
z  do  aut dziennie. Na początku 
roku w fabryce ma także zostać stworzona 
nowa tłocznia.

Nowa Octavia jest większa od poprzed-
niej i dysponuje większym, niemal sześć-
setlitrowym bagażnikiem, ale jest lżejsza. 
Przybyło miejsca dla pasażerów tylnej ka-
napy. Obecnie Octavia to podstawowy mo-
del Skody – w ciągu  miesięcy tego roku 
stanowiła  proc. sprzedaży wszystkich 
aut tej marki.

PIOTR MYSZOR 

I 

Fiat przecenia Pandę

„Nowa” znaczy w zasadzie liftingowana, bo mamy do czynienia z restylingiem
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Zmianom poddano także wnętrze Nowa Octavia jest większa od poprzedniej i dysponuje większym bagażnikiem
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Najlepsi
Podsumowano sportowy dorobek ubiegłego roku. W kraju za takie podsumowanie 

można uznać plebiscyt Przeglądu Sportowego i TVP na najlepszego sportowca roku. Moż-
na było przypuszczać, że o pierwsze miejsce będą rywalizować złoci medaliści olimpijscy 
z Londynu – Tomasz Majewski i Adrian Zieliński. Jednak wygrała, otrzymawszy najwięcej 
głosów, narciarka Justyna Kowalczyk. W plebiscycie triumfowała czwarty raz z rzędu.

Czy faktycznie należy ją uznać za najlepszego polskiego sportowca  roku? Przyznam, 
że trochę to dyskusyjne, wszak największą wartość mają medale olimpijskie, a szczególnie 
złote. Tomasz Majewski w Londynie powtórzył sukces z Pekinu – po raz drugi zdobył 
złoty medal w pchnięciu kulą. Niewielu polskich sportowców potrafiło zdobyć złote me-
dale na dwóch kolejnych edycjach igrzysk olimpijskich. Udało się to Józefowi Szmidtowi 
w trójskoku, bokserowi Jerzemu Kulejowi, Waldemarowi Baszanowskiemu w podnoszeniu 
ciężarów, lekkoatletce Irenie Szewińskiej, judoce Waldemarowi Legieniowi oraz Robertowi 
Korzeniowskiemu w chodzie. Do tego doborowego towarzystwa dołączył Tomasz Majewski.

A jak prezentowała się Justyna Kowalczyk w ubiegłym roku? Nie było igrzysk olimpij-
skich i nie rywalizowano w mistrzostwach świata. Najważniejszą więc imprezą były zawody 
o Puchar Świata. Justyna Kowalczyk wygrała wprawdzie prestiżowe zawody Tour de Ski, ale 
nie triumfowała w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata – wyprzedziła ją, i to wyraźnie, 
Norweżka Marit Bjoergen. Można więc powiedzieć, że dla Justyny Kowalczyk rok  był 
znacznie słabszy niż .

Muszę więc powiedzieć, że wyżej cenię złoty medal Tomasza Majewskiego niż rywa-
lizację Justyny Kowalczyk w kolejnych zawodach o Puchar Świata. Czytelnicy Przeglądu 
Sportowego uznali jednak inaczej. Niewątpliwie na korzyść Justyny Kowalczyk wpłynęły 
przekazy telewizyjne z zawodów, w których startowała. Jej rywalizacja z koalicją biegaczek 
norweskich, zaciętość i ambicja podobają się sympatykom sportu i biegów narciarskich. 
Dzięki temu Justyna Kowalczyk stała się niezwykle popularnym polskim sportowcem.

Oto wyniki plebiscytu: . Justyna Kowalczyk –   pkt; . 
Tomasz Majewski –   pkt; . Adrian Zieliński –   pkt; 
. Anita Włodarczyk (rzut młotem) –   pkt; . Agnieszka 
Radwańska (tenis) –   pkt; . Bartosz Kurek (siatkówka) 
–   pkt; . Robert Lewandowski (piłka nożna) –   
pkt; . Sylwia Bogacka (strzelectwo, srebrny medal olimpijski) – 
  pkt; . Damian Janikowski (zapasy, brąz olimpijski) –  
 pkt; . Magdalena Fularczyk i Julia Michalska (wioślarstwo, 
brąz olimpijski) –   pkt. Poza pierwszą dziesiątką znaleźli 
się brązowi medaliści z Londynu Bartłomiej Bonk (podnoszenie 
ciężarów), Przemysław Miarczyński (żeglarstwo), Zofia Klepacka-
-Noceti (żeglarstwo) i Beata Mikołajczyk, Karolina Naja (kajaki). 
Natomiast dzięki większej popularności w dziesiątce znaleźli się 
Agnieszka Radwańska, Bartosz Kurek i Robert Lewandowski. 
W tego typu plebiscycie decyduje przede wszystkim większa po-
pularność danego sportowca. A popularność zyskuje się głównie 
dzięki telewizyjnym przekazom, a także informacjom prasowym. 
Dlatego nadal uważam, że plebiscyt powinien raczej wyłaniać 
najpopularniejszego sportowca roku.

Nieco szybciej niż w poprzednich latach UEFA (Europejska Federacja Piłki Nożnej) 
podsumowała europejską rywalizację. Za najlepszą drużynę uznano Hiszpanię. I słusznie 
– w ostatnich czterech latach Hiszpanie zwyciężyli w trzech najważniejszych futbolowych 
turniejach. W Euro  i  oraz w mistrzostwach świata . W minionym roku Hi-
szpanie nie przegrali żadnego meczu. Oto ich dorobek w spotkaniach z: Wenezuelą (:), 
Serbią (:), Koreą Południową (:), Chinami (:), Włochami (:), Irlandią (:), Chorwacją 
(:), Francją (:), Portugalią (:; : w karnych), Włochami (:), Portoryko (:), Arabią 
Saudyjską (:), Gruzją (:), Białorusią (:), Francją (:), Panamą (:).

Na kolejnych miejscach sklasyfikowano drużyny: . Niemiec, . Włoch, . Francji, . 
Portugalii, . Szwecji, . Anglii, . Rosji, . Holandii, . Grecji, . Czarnogóry, . Szwaj-
carii, . Czech, . Rumunii, . Belgii, . Polski. Całą stawkę, na . miejscu, zamyka 
reprezentacja San Marino.

Czy . miejsce Polski to dobra czy słaba lokata? Przypomnijmy wyniki naszej repre-
zentacji. Zwycięstwa w spotkaniach z: Łotwą (:), Słowacją (:), Andorą (:), Mołdawią 
(:), RPA (:), Macedonią (:). Remisy z: Portugalią (:), Grecją (:), Rosją (:), Czar-
nogórą (:), Anglią (:). Porażki z: Czechami (:), Estonią (:), Urugwajem (:). Wyniki 
te są niezbyt rewelacyjne. Dodajmy, że polska reprezentacja nie zmierzyła się w ubiegłym 
roku z  drużynami, które zostały sklasyfikowane na wyższych pozycjach. Dlatego uważam, 
że miejsce w rankingu UEFA jest adekwatne do aktualnych możliwości naszej reprezentacji.

Może zastanawiać wysokie miejsce drużyn Szwecji i Rosji, które niewiele zdziałały 
w Euro . W innych jednak meczach obie reprezentacje odnosiły zwycięstwa. Na uwagę 
zasługuje wysoka pozycja drużyny Czarnogóry, która mozolnie walczy o miejsce w euro-
pejskiej czołówce.

Wytypowano także najlepszego trenera roku i najlepszych zawodników w Europie. 
Zrozumiałe, że za najlepszego trenera uznano selekcjonera reprezentacji Hiszpanii Vicente 
Del Bosque. Natomiast zaskakiwać mogą nazwiska najlepszych zawodników. Za najlepszego 
bramkarza uznano Ikera Casillasa, wielokrotnego reprezentanta Hiszpanii i podporę Realu 
Madryt. Na pozycji rozgrywającego za najlepszego uznano Andresa Iniestę z FC Barcelony 
i reprezentanta Hiszpanii – wyprzedził on między innymi Cristiano Ronaldo i Leo Messiego. 
Z pewnością doceniono jego wszechstronność i olbrzymie doświadczenie w organizacji gry. 
Za najskuteczniejszego zawodnika uznano Zlatana Ibrahimovica, reprezentanta Szwecji. 
Jego popisem był występ w meczu Szwecji z Anglią, wygranym przez Szwedów :. W tym 
spotkaniu Zlatan Ibrahimovic zdobył  gole, w tym jednego z fantastycznej przewrotki. 
Moim zdaniem działacze UEFA słusznie uznali tych zawodników za najlepszych graczy 
ubiegłego roku w Europie. HENRYK MARZEC

Annie nigdy nie było łatwo – wychowywana przez samotną matkę z niezamożnego 
domu nie miała lalek i stosu misiów jak jej koleżanki. Mama nie kupowała jej modnych 
wśród rówieśniczek tenisówek, kolorowych ciuszków. Nie przeszkadzało jej ani to, ani to, 
że spora większość jej ubrań była przez nią donaszana po dzieciach znajomych mamy albo 
pochodziła z second handu. Mama ciężko pracowała, a mała Ania doceniała każdą chwilę, 
którą razem spędzały. Jak się okazało – tych chwil w pewnym momencie miało szybko 
ubywać i mama Ani zmarła niedługo po jej . urodzinach. Dziewczynę kosztowało sporo 
wysiłku i pracy, by utrzymać się z niewielkiej renty, którą jej przyznano, i dorywczych prac. 
Mimo to skończyła medycynę jako jedna z najlepszych studentek i bez większych problemów 
dostała się na jedną z cięższych specjalizacji – anestezjologię.

Anny nigdy specjalnie nie interesowało, kim jest jej ojciec. Owszem, jako dziecko 
wypytywała, dlaczego nie ma – jak inne dzieci – tatusia, ale widząc smutek, jaki te pytania 
sprawiały matce, szybko przestała drążyć temat. Dopiero po latach, gdy jako dorosła kobieta 
pracowała już w szpitalu, od słowa do słowa rozpoznała ją dawna przyjaciółka jej matki. 
Annę bardzo zdziwiło, że przez całe życie, gdy w jej domu regularnie pojawiali się znajomi 
mamy, nigdy nie wspomniała ona o rzekomej przyjaciółce ze studiów.

Zainteresowana tym Anna zaczęła przerzucać stare albumy z pożółkłymi zdjęciami. 
Co ciekawe, na zdjęciach znalazła nie tylko kobietę, która podawała się za przyjaciółkę jej 
mamy, ale także kilka innych osób, o których nigdy wcześniej nie słyszała. Zaczęła swoje 
własne śledztwo, mając nadzieję, że w taki sposób zdoła uzyskać więcej informacji o frag-
mencie życia swojej matki, o którym wiedziała tak niewiele. Przy okazji pomyślała, że może 
dowie się czegoś więcej o własnym ojcu, a także o powodach, dla których jej mama tak 
bardzo chciała, żeby jego temat nie istniał.

Tym samym Anna stała się stałym gościem w domu Beaty, dawnej 
przyjaciółki mamy. Chłonęła wszystkie informacje, które dostawała 
zarówno od samej Beaty, jak i od Janusza – jej męża, który także 
należał do tamtej paczki znajomych.

Kolejne weekendy i wolne wieczory spędzała z Beatą i Janu-
szem, którzy pochłonięci swoimi karierami nigdy nie zdecydowali 
się na dzieci. Lubili za to – podobnie jak Anna – dobre kino, jazz 
i klasyków rosyjskiej literatury. Weekendy spędzali albo na nartach 
w swoim domku w górach, albo na swojej żaglówce, gdzie zaczęli 
także zapraszać Ankę.

Choć po pewnym czasie ta znajomość uległa rozluźnieniu, Anna 
wiedziała, że ma w Beacie i jej mężu oparcie, którego bardzo potrze-
bowała. Przekonała się o tym w czasie, gdy nieszczęśliwie zakochała 
się w mężczyźnie, który był w jej szpitalu na stypendium. Spędzali 
z sobą większość czasu, wiele ich łączyło, Ania nieśmiało zaczęła 
wiązać z tą znajomością coraz poważniejsze nadzieje. Gdy jednak staż 
dobiegł końca, jej ukochany postanowił wrócić na swoją macierzystą 
uczelnię. Nie zamierzał przeprowadzać się ze względu na Annę, nie 
nalegał także, żeby z nim wyjechała. Rozczarowana i smutna Anna 
długo miotała się, nie mogąc pojąć, dlaczego tak się stało. Nie mogła również liczyć na wy-
jaśnienia – telefon jej byłego chłopaka był bowiem stale wyłączony. Wówczas spakowała się 
i pojechała do Wilna, by osobiście się z nim rozmówić. Znalazła go bez większych trudności 
na stronie uniwersytetu i sprawdziła, kiedy będzie prowadził zajęcia. Jak się miało bardzo 
szybko okazać, mężczyzna, któremu tak bardzo zaufała, zostawił w swoim mieście wielo-
letnią narzeczoną, z którą nigdy się nie rozstał, a nawet planował w najbliższym czasie ślub.

Załamana Anna wróciła do domu. Przez kilka tygodni odchorowywała swój pierwszy 
poważny związek, w który całkowicie się zaangażowała. Zamknęła się w domu, wzięła urlop, 
nie chciała nikogo widzieć. Nieocenioną pomocą okazała się wtedy Beata, która przyjechała 
do niej z ogromnym pudełkiem lodów, dużą liczbą chusteczek, butelką dobrego wina i kilko-
ma komediami. Przesiedziały cały weekend w piżamach i szlafrokach, zupełnie jakby obie były 
nastolatkami. Wtedy też Beata wyznała Annie powód zakończenia znajomości z jej matką. 
Okazało się, że Janusz był przez kilka miesięcy chłopakiem mamy Anny, która była w nim 
bardzo zakochana. Poznała go niedługo po tym, jak przeprowadził się do miasta i nikogo 
w nim nie znał. Szybko się zaprzyjaźnili, równie szybko zauroczyli – mama Anny zapoznała 
go z paczką swoich znajomych. Po kilku miesiącach znajomości Janusz wybrał jednak jej 
przyjaciółkę, z którą kilka lat później się ożenił. Mama Anny przerwała studia i zniknęła. 
Z początku Beata próbowała się z nią skontaktować, ale rozumiała także, co może czuć, 
więc dała za wygraną. Gdy opowiedziała to wszystko Annie, obie pomyślały o tym samym. 
Anna szybko policzyła w głowie miesiące i daty, z narastającym przerażeniem odkrywając, 
że ona sama może być prawdopodobnym powodem, dla którego jej mama chciała zerwać 
kontakt z byłym towarzystwem. O tym samym pomyślała Beata. Przepłakały całą noc, gdy 
Anna opowiadała jej o swoim dzieciństwie, o tym, jak jej mamie było ciężko, ale jak nigdy 
nie traciła uśmiechu i radości. Obie kobiety stwierdziły, że o ich przypuszczeniach musi 
dowiedzieć się Janusz.

Przez kolejne dni Beata była zmieszana – zdążyła pokochać Annę jak swoją własną 
córkę, nie było w niej krzty złości czy zazdrości, raczej czuła się zagubiona i przytłoczona 
przez ilość informacji, jakie na nią spadły. Postanowiła jednak, że im szybciej o wszystkim 
powie mężowi, tym lepiej…

Ani Anna, ani Beata i Janusz nigdy nie zrobili żadnych badań genetycznych, więc nigdy 
tak naprawdę nie dowiedzieli się, czy ich przypuszczenia były całkowicie prawdziwe… 
Jednak nie musieli – Anna znalazła w Januszu wsparcie dojrzałego mężczyzny, którego 
zawsze brakowało w jej życiu, a w Beacie ciepło, za jakim tęskniła. Sama założyła rodzinę, 
a gdy urodziła się jej córeczka, Beata i Janusz zupełnie naturalnie przyjęli rolę jej dziadków.

  



11W W W . N O W Y G O R N I K . P L 1 6 - 3 1  S T Y C Z N I A  2 0 1 3

ŚWIĘTO
TRZECH
KRÓLI

Pierwszym walorem pocztowym 
 roku, jaki Poczta Polska wprowadza 
do sprzedaży i obiegu  stycznia, jest kartka 

pocztowa z nadrukowanym znakiem opłaty 
pocztowej o wartości , zł emisji „Święto 
Trzech Króli”. Kartkę o wymiarach  × 
 mm wydrukowano jednostronnie tech-
niką offsetową na kartonie białym w nakła-
dzie   sztuk.

21.
FINAŁ
WIELKIEJ
ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ
POMOCY

W niedzielę  stycznia  roku zor-
ganizowany zostanie . Finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Tegorocznej 
edycji tej wielce popularnej i powszechnej 
imprezy przyświeca hasło ratowania ży-
cia dzieci i godnej opieki medycznej dla 
seniorów.

Kolejną imprezę WOŚP upamiętni 
okolicznościowy znaczek pocztowy ozna-
czony literą „A” wydrukowany w forma-
cie koła o średnicy  mm w nakładzie 
  sztuk. Jego emisji towarzyszy także 
koperta FDC, na której znaczek kasowany 
będzie datownikiem pierwszego dnia obie-
gu. Autorami projektu tegorocznej emisji 
są Magdalena Jabłońska, Katarzyna Sasin 
i Jerzy Owsiak. 

 Z.B.

R O Z M A I T O Ś C I

Nowości filatelistyczne

K 

To i owo
PRZEWIDYWANIA EKONOMISTÓW NA  
ROK SĄ PESYMISTYCZNE. BYĆ MOŻE 
BĘDZIE TO NAJSŁABSZY ROK W OSTAT-
NIEJ DEKADZIE. Tempo wzrostu spadnie 
do ok. , proc. (PKB). Niektórzy analitycy 
uważają, że w pierwszych dwóch kwarta-
łach Polsce grozi nawet recesja. Pogorszenie 
sytuacji w gospodarce negatywnie wpłynie 
na rynek pracy – firmy nadal będą zwalniać 
pracowników. Bezrobocie może wzrosnąć 
nawet do  proc. i pozostać na tym pozio-
mie przez kilka miesięcy.

NA KONIEC  R. PRZETERMINOWANE ZO-
BOWIĄZANIA POLAKÓW SIĘGNĘŁY , 
MLD ZŁ, CO OZNACZA WZROST O  PROC. 
ROK DO ROKU. Eksperci wskazują, że wciąż 
dynamicznie przybywa dłużników. W mi-
nionym roku ich liczba zwiększyła się o  
tys. do , mln osób, również nieznacznie 
zwiększyło się średnie zadłużenie przypa-
dające na jednego dłużnika, o  zł – do  
 zł. Regiony, w których mieszkańcy mają 
największe przeterminowane zaległości, 
to Śląsk i Mazowsze. 

 PROC. POLAKÓW NIE PLANUJE W  
ROKU ŻADNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH 
Z FINANSAMI, tak wynika z badania prze-
prowadzonego na zlecenie Deutsche Banku 
PBC. Prawie co trzeci Polak zadeklarował, 
że będzie oszczędzał na lokatach termi-
nowych w banku – to prawie dwukrotny 
wzrost w porównaniu z ubiegłorocznymi 
deklaracjami. Blisko  proc. Polaków chce 
oszczędzać w inny sposób, np. przez fun-
dusze inwestycyjne, giełdę lub inwestycje 
alternatywne, czyli np. dzieła sztuki. Tylko 
 proc. planuje natomiast odkładanie środ-
ków na starość. Dla  proc. ankietowanych 
najlepszą formą lokaty są nieruchomości.

WZROST LICZBY PRZESTĘPSTW UBEZPIECZE-
NIOWYCH ŁĄCZY SIĘ Z POGARSZAJĄCĄ SIĘ 
SYTUACJĄ EKONOMICZNĄ W GOSPODARCE. 
 proc. wśród badanych firm w Wielkiej 
Brytanii zaobserwowało zwiększoną aktyw-
ność przestępczości wśród zorganizowanych 
grup parających się wyłudzeniami. Najwięk-
szym problemem są jednak oszustwa pole-
gające na zawyżaniu roszczeń przez klientów 
indywidualnych lub symulowaniu zdarzeń, 
które skutkują wnioskiem o odszkodowa-
nie. Uczciwi posiadacze polis muszą zdać 
sobie sprawę z tego, że przestępczość ubez-
pieczeniowa bardzo negatywnie odbija się 
na wszystkich, przede wszystkim za sprawą 
wyższych składek, które muszą zrekom-
pensować kwoty wypłacone oszustom. 
W Polsce oszustwa ubezpieczeniowe ści-
gane są na podstawie artykułów . i . 
Kodeksu karnego.
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Krzyżówka panoramiczna nr 2

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „GWIAZDKA WIGILIJNA”. 
Nagrodę wylosował: MAREK KOMAN Z PILCHOWIC.

P I S M O  S P O Ł E C Z N O - Z A W O D O W E
Ś R O D O W I S K A  G Ó R N I C Z E G O

D W U T Y G O D N I K
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Historia strajku w czasie 
okupacji hitlerowskiej

R E K L A M A

27 maja 1941, podczas okupacji hitlerowskiej, górnicy 
z szybu Dahomey w Montigny-en-Gohelle w departamen-
cie Nord-Pas-de-Calais zaczęli strajk. Wkrótce objął on całe 
zagłębie węglowe i do 9 czerwca 1941 pracy nie podjęło 100 
tys. górników. Władze niemieckie z początku nie interwenio-
wały, zostawiając utrzymanie porządku podporządkowa-
nej policji francuskiej, która zajmowała się wyłapywaniem 
przywódców strajku.

 czerwca Niemcy opublikowali listę górników ska-
zanych na  lat przymusowych robót za udział w strajku. 
 czerwca  z nich wysłano do fortecy w Huy (Belgia), 
potem kolejnych . W tej grupie było ponad  górników 
pochodzących z Polski.  czerwca zostali oni przeniesieni 
do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, skąd wróciła 
mnie więcej połowa.

Francuskie stowarzyszenie Images-Mémoire (w wolnym 
tłumaczeniu „obrazy pamięci”) przygotowuje film dokumen-
talny poświęcony temu wydarzeniu. Pan Thierry Mathis, 
reżyser, a zarazem realizator,  i  stycznia był w kopalni 
Wieczorek, gdzie nagrywał obrazy zakładu prowadzącego 
wydobycie i jego otoczenia.

– We Francji nie ma już czynnych kopalń. Po raz 
pierwszy w życiu zobaczyłem koła kręcące się nad szy-
bem, po raz pierwszy byłem pod ziemią – przekazywał 
swe wrażenia podczas krótkiego spotkania. Warto dodać, 
że zarówno w grupie deportowanych, jak i wśród człon-
ków francuskiego ruchu oporu było wielu ówczesnych 
emigrantów z Polski. Oczywiście – obecne kopalnie 

są inne niż siedemdziesiąt lat temu. – Ale również wy-
dobywa się węgiel i mimo postępu technicznego pra-
ca w nich jest niesamowicie ciężka – podkreślał. Film 

o roboczym tytule „Wielki Strajk” powinien być gotowy 
mniej więcej za rok.

WOJCIECH JAROS, KHW SA
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Thierry Mathis: We Francji nie ma już czynnych kopalń. Po raz pierwszy w życiu zobaczyłem koła kręcące się nad szybem, po raz pierwszy 
byłem pod ziemią
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