
Rozmowa na czasie

Jarosław Zagórowski, 
prezes JSW SA: 
Jeżeli chcemy 
umrzeć, 
nikt nas 
nie uratuje.
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Msza Górnicza 
na XX-lecie 
KHW SA

KHW: Katowicki Holding Węglo-
wy obchodzi jubileusz dwudzie-
stolecia. Na tę okazję Orkiestra 
Symfoniczna KHW SA KWK 
Murcki-Staszic przygotowuje 
Mszę Górniczą.
 strona 3

Permanentna 
reforma górnictwa

Chiny: Polskie media, informując 
o kolejnych katastrofach górni-
czych w Chinach, jakie miały miej-
sce 10 i 11 maja, w których zginęło 
łącznie 40 górników, podały, że 
„kopalnie w Chinach należą do ab-
solutnie najniebezpieczniejszych 
na świecie”. 

strona 4

Wielkie zagrożenie 
górnictwa 
i energetyki

Według prognoz Międzynaro-
dowej Agencji Energii światowe 
zapotrzebowanie na węgiel bę-
dzie wzrastać w kolejnych latach 
w tempie ok. 0,6 proc. do 1,5 proc. 
rocznie. Cóż z tego, skoro w Euro-
pie węgiel jest w odwrocie.

strona 6

Nowa osobowość 
Kangoo

Informacje motoryzacyjne
strona 9
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Industriada. Święto zabytków techniki

Przemysł i kultura
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Po raz czwarty odbyło się święto zabytków techniki województwa śląskiego Industriada.
więcej na s. 8
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b e z  f a j r a n t u

zarząd PGe Górnictwo i energetyka Konwencjonalna 
podjął decyzję o zamknięciu projektu budowy demon-
stracyjnej instalacji ccS (ang. carbon, capture and 
Storage – wychwytywanie, transport i składowanie 
dwutlenku węgla).

w ychwytywanie, transport i składowanie dwu-
tlenku węgla miało być sposobem na walkę 
z ociepleniem klimatu. Idea tego projektu 

polegała na wychwytywaniu dwutlenku węgla z insta-
lacji kominowych bloków energetycznych i wtłaczaniu 
go pod ziemię, tak żeby nie dostawał się do atmosfery 
i nie powodował ocieplenia klimatu.

– Decyzja o zamknięciu projektu budowy demon-
stracyjnej instalacji CCS podjęta została z uwagi na brak 
zamknięcia struktury finansowej projektu oraz znaczne 
ograniczenia w zakresie rozstrzygnięć formalno-praw-
nych dla tego typu inwestycji, m.in. brak implementacji 
Dyrektywy CCS do polskiego porządku prawnego oraz 
brak rozwiązań dla realizacji przesyłu dwutlenku węgla. 
Koszt całego przedsięwzięcia szacowano na 600 mln euro, 
a brak zabezpieczenia finansowania w pełnym wymiarze 
powodował jego nierentowność – wyjaśnia PGE GiEK.

Wyjaśnienie jest dość pokrętne dla zwykłego oby-
watela. Wszystkie słowa użyte w nim można streścić 
w jednym zdaniu: projektu nie można zrealizować, 

bo nie ma pieniędzy, rozwiązań prawnych i możliwości 
transportu gazu, a w dodatku nie ma gdzie go magazy-
nować. W taki oto sposób mrzonka nawiedzonych wi-
zjonerów została rozwiana przez rzeczywistość. Prace 
zmierzające do budowy instalacji demonstracyjnej CCS 
prowadzone były od 2009 r. – Realizacja planowanych 
projektów demonstracyjnych CCS w Europie okaza-
ła się trudniejsza, niż początkowo zakładano. Miało 
na to wpływ wiele czynników, głównie brak perspek-
tywy długoterminowej rentowności i wysokie koszty 
technologii wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla – oceniła Komisja Europejska w specjalnym ra-
porcie. Przez lata ta sama instytucja twierdziła, że jest 
to plan genialny i ekonomicznie uzasadniony.

Komisja przyznała, że niektóre projekty zakła-
dające składowanie na lądzie spotkały się z ostrym 
sprzeciwem społecznym. Niektóre państwa członkow-
skie wprowadziły zakaz składowania CO2 na swoim 
terytorium lub ograniczenia tego typu działalności. 
Ponadto aby połączyć źródła CO2 z miejscami jego 
składowania, konieczna jest odpowiednia infrastruktu-
ra transportowa. Mamy kryzys. Może poważni ludzie 
z Komisji Europejskiej zaczną liczyć, ile kosztują ich 
pomysły. Na razie jest tak, że chyba działa tam Klub 
Pomysłowych Dobromirów, którzy realizują swoje 
dziecięce marzenia za europejskie pieniądze. l

Przepraszam, 
czy tu biją,  
czy tylko zgłupieli?

Górnicy z Kompanii Węglowej sprzeciwili się planom 
budowy drogi ekspresowej S1 przez pola wydobywcze 

KWK Brzeszcze. Jeżeli państwo polskie zbuduje drogę 
zgodnie ze swoim widzimisię, to zlikwiduje około 3 
tysiące miejsc pracy. Zlikwiduje także kopalnię, która 
jest własnością państwa polskiego. Niszczenie swojej 
własności w sposób bezmyślny jest jednym z objawów 
choroby, którą można leczyć w zamkniętych placówkach 
medycznych. Jednak trudno sobie wyobrazić, aby nawet 
najpoważniejsze konsylium medyczne zdecydowało się 
skierować do zamkniętej placówki medycznej wszystkich 
reprezentantów państwa polskiego, którzy mniej lub 
bardziej są zaangażowani w niszczenie kopalni Brzeszcze. 
I ja, i specjaliści wiemy, że ze względów prestiżowych 
Polska nie może sobie pozwolić na to, aby pokaźna 
grupa z klasy politycznej rządzącej krajem wychodziła na 
spacery z tabunem Napoleonów, Cezarów, Churchillów i 
Batmanów. Skoro tych ludzi nie można oddać pod opiekę 
specjalistów, to co można zrobić? Można protestować. Tak 
też zrobili górnicy z kopalni Brzeszcze. Poparli ich koledzy z 
pozostałych kopalń.

W przypadku budowy tej drogi bardzo wiele zależy 
od samorządu. Solidarność z kolegami walczącymi 

o dalsze istnienie dobrze funkcjonującej kopalni 
ściągnęła do Brzeszcz górników reprezentujących 
wszystkie główne organizacje związkowe działające 
w branży. Był to dalszy ciąg batalii mającej na celu 
spowodowanie zmian w błędnej decyzji. Górnicy 
walczyli o przyjęcie korzystnej dla kopalni lokalizacji 
drogi ekspresowej S1. Korzystnej, a więc takiej, która 
ominie obszary złóż węgla kamiennego KWK Brzeszcze 
i pozwoli funkcjonować zakładowi zatrudniającemu 
3 tysiące osób przez najbliższych 30 lat. Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) bierze 
pod uwagę dwa warianty, oznaczone literami A i C. – 
Wariant oznaczony literą C przecina pola wydobywcze 
kopalni Brzeszcze, zabraniając, bo tak się wyraziła 
GDDKiA, całkowitego wydobywania. Na górze to jest 
pas rzędu 120 metrów, ale na poziomie 600 metrów jego 
długość wzrasta do 1150 metrów. My funkcjonujemy na 
poziomach 740 i 900 metrów, gdzie pas ten liczy sobie 
1,5 kilometra, skąd nie wolno nam będzie wydobywać 
węgla – tłumaczył przewodniczący Komisji Zakładowej 
NSZZ Solidarność KWK Brzeszcze Stanisław Kłysz.

Zaskoczeniem dla górników jest postawa zarządu 
Kompanii Węglowej, właściciela kopalni Brzeszcze, 

który 21 maja wystosował pismo do dyrekcji kopalni 
w sprawie restrukturyzacji zakładu, choć ostatecznej 
decyzji o lokalizacji S1 jeszcze nie ma. Według informacji 
posiadanych przez związkowców restrukturyzacja ma objąć 
alokację pracowników do innych kopalń i zmniejszenie 
poziomu zatrudnienia z 3000 do 1200 osób oraz likwidację 
oddziałów przygotowawczych. Decyzja zarządu Kompanii 
całkowicie zjednoczyła środowisko górnicze, które po 
niedawnej wypowiedzi wiceministra gospodarki Tomasza 
Tomczykiewicza na temat zamykania „kopalń trwale 
nierentownych” jest wyjątkowo wyczulone na jakiekolwiek 
działania, mogące być próbą wprowadzenia tych słów w 
życie.

Sytuacja związana z Brzeszczami jest taka, że wypada 
tylko uchylić drzwi i zapytać: „Przepraszam, czy tu biją, 

czy tylko zgłupieli?”.
 l

Po czym można poznać, że zbliża się kryzys? Po za-
powiedziach rządu, że górnicy stracą znaczną część 
swoich praw. Tak robiły wszystkie rządy po 1989 roku. 
w propagandzie rządowej nazywa się to odbieraniem 
przywilejów. z górników robi się pasożytów, którzy 
bez rządowego (społecznego) garnuszka by zginęli. 
Propagandziści prześcigają się w udowadnianiu, jak 
bardzo wszyscy tracą na tym, że są górnicy. Gdyby nas 
nie było, nie byłoby pewnie kryzysu, deficytu, bezro-
bocia, ocieplenia klimatu i ostatnich gradobić. z tymi 
gradobiciami to raczej pewne, no bo jak je wytłuma-
czyć? Niebo nie może zdzierżyć uprzywilejowanej 
pozycji górników i zsyła na wszystkich lodowe kulki.

J edna ze znajomych nauczycielek powiedziała 
mi, że jest pozytywna strona tej nagonki. Otóż 
w pierwszej klasie liceum żaden z uczniów nie na-

pisał do tej pory słowa „górnik” przez „u”, bo naczytali 
się tyle o górniczych przywilejach, że pisownia słowa 
„górnik” wyryła im się w pamięci.

Co jakiś czas do górników dorzuca się rolników. 
Ponieważ wszyscy wiemy doskonale, co mamy, zacytuję 
za tekstem Sławomira Cichego z Dziennika Zachod-
niego, co mają rolnicy. „Rolnicy nie płacą podatku 
dochodowego, tylko gruntowy (rolny) – w tym roku 
maks. stawka to 175 zł za hektar, a i tak gminy mogą 
stosować ulgi. Nie płacą ZUS-u, tylko niski KRUS – 
ok. 300 zł na kwartał od osoby. Przysługuje im zwrot 
akcyzy za paliwo rolnicze. Dopłaty do gruntów rolnych 
dla uprawiających je: podstawowa (JPO) – ponad 700 
zł/ha rocznie, uzupełniająca (UPO) – ok. 200 zł/ha, 
dodatek górski (ONW) – do 300 zł itd, itp.

Jeśli nadal ktoś uważa, że górnictwo przywileja-
mi stoi, oto, na co może liczyć żołnierz zawodowy: 
wcześniejsza emerytura po 25 latach służby, 100 proc. 
pensji za L4, dodatkowa pensja – trzynastka, bo to 
budżetówka, mundurówka – średnio 2 tys. zł rocznie 
– zależna od stopnia i płci, dodatki za długoletnią 
służbę i służbę w trudnych warunkach, nagrody jubi-
leuszowe – po 10 latach służby co 5 lat”. Tekst ukazał 
się w Dzienniku Zachodnim. Szkoda, że nie został 

bardziej rozreklamowany. Szkoda także, że w tym ze-
stawieniu nie znaleźli się politycy. Doskonale pamię-
tam, jak w czasach przełomu politycznego, w latach 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku, zapowiadano likwi-
dację różnych ulg i przywilejów dla polityków i służb 
mundurowych. Politycy pozabierali nawet trochę mun-
durówce, ale nie sobie. Chciałbym na przykład, żeby 
członkowie rządu poinformowali społeczeństwo, jak 
długo czekają na wizytę u lekarza specjalisty. Ciekaw 
jestem, gdzie w Warszawie mieszkają „przyjezdni” 
ministrowie? Co stało się z pomysłem Waldemara 
Pawlaka, który lansował koncepcję, żeby ministrowie 
używali jako samochodów służbowych samochodów 
produkowanych w Polsce? Był taki czas, że Waldemar 
Pawlak ostentacyjnie poruszał się rodzimym „polo-
nezem”. Polonezów już nikt nie produkuje, a poważni 
politycy udowodnili, że nie przystoi im poruszać się 
zbyt popularnymi i tanimi modelami samochodów.

Piszę o tym wszystkim, bo nasila się kolejna fala 
kryzysu i pewnie znów propagandziści ruszą na po-
lowanie na przywileje. Zanim zaczną gadać i pisać 
o górnikach, niech wezmą się za dokładne podliczenie, 
co kto dostaje. Niech propagandziści pokażą przywileje 
prokuratorskie, sędziowskie i przywileje rządzących. 
Niech podadzą koszty transportowania na przykład 
premiera na Wybrzeże. 

Premier Donald Tusk nie tak dawno ogłosił, że jest 
trochę socjaldemokratą. To oznaczałoby, że ma trochę 
lewicową wrażliwość. Może ta wrażliwość podpowie 
mu, że gdyby nie prawo górników do dodatkowych gra-
tyfikacji z okazji wykonywanego zawodu, to większość 
przymierałaby głodem. Mam nadzieję, że roztropni 
politycy nie oszaleją na punkcie odbierania górnikom 
wszystkiego. Jeżeli jednak się nie opanują, to za kilka lat 
może się okazać, że ktoś wpadnie na pomysł, aby górnicy 
pracowali na umowę o dzieło. Dlaczego nie? Przecież 
o tajnikach zawodu górniczego mówi się „sztuka gór-
nicza”. Skoro sztuka, no to górnicy są twórcami. Skoro 
są twórcami, to mogą pracować na umowach o dzieło. 
Cholera, do czego można dojść, jeśli twórczo rozwinie 
się pomysły propagandzistów! l

Pięścią w stół

Górnicy odpowiadają za gradobicia

Mam nadzieję, że 
roztropni politycy 
nie oszaleją na 
punkcie odbierania 
górnikom 
wszystkiego. 
Jeżeli jednak się 
nie opanują, to 
za kilka lat może 
się okazać, że 
ktoś wpadnie 
na pomysł, aby 
górnicy pracowali 
na umowę o dzieło. 

Eurokraci  
realizują swoje 
dziecięce 
marzenia za 
europejskie 
pieniądze.

henryk 
siedlaczek
poseł RP

Kij w mrowisko

eurokraci, zacznijcie liczyć

Tadeusz 
MoTowid ło
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Komentuje Jerzy Sawczuk

przewodniczący ZZG w Polsce KWK Jankowice
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w dniu 13 czerwca 2013 r. odbyło się zwy-
czajne walne zgromadzenie Spółki Katowicki 
Holding węglowy Sa. zgromadzenie zatwier-
dziło sprawozdanie finansowe KHw Sa za rok 
2012 i skonsolidowane sprawozdanie finan-
sowe Grupy Kapitałowej KHw Sa za rok 2012. 
zwyczajne walne zgromadzenie udzieliło 
także absolutorium członkom zarządu i rady 
nadzorczej spółki za rok 2012.

Z dniem tym rozpoczął działanie zarząd 
spółki VIII kadencji w składzie: roman Łój – 
prezes zarządu, robert Łaskuda – wiceprezes 
zarządu ds. produkcji, artur Trzeciakowski – 
wiceprezes zarządu ds. ekonomiki i finansów, 
Tadeusz Skotnicki – wiceprezes zarządu ds. 
pracy, mariusz korzeniowski – wiceprezes 
zarządu ds. handlowo-rynkowych.

Jednocześnie pracę w zarządzie kHW 
Sa zakończyli panowie: mariusz Wilkosz, 
wiceprezes ds. produkcji, i Waldemar mróz, 
wiceprezes ds. pracy w zarządzie VII kadencji.

l

Katowicki Holding węglowy obchodzi jubi-
leusz dwudziestolecia. Na tę okazję Orkie-
stra Symfoniczna KHw Sa KwK Murcki-Sta-
szic przygotowuje Mszę Górniczą. Orkiestra 
przygotowuje się także do specjalnego na-
grania z okazji jubileuszu KHw Sa i dwuset-
nych urodzin G. Verdiego. Na płycie znajdą 
się m.in. fragmenty opery rigoletto Verdiego 
w wykonaniu V. Schirrmachera, agaty Kobier-
skiej, Dariny Petkowej. Grzegorz Mierzwiński, 
dyrygent i twórca sławy orkiestry, obchodzi 
20-lecie pracy z orkiestrą.

Orkiestra dęta powstała w 1971 r. z ini-
cjatywy Bolesława Poloka i anzelma Siwca, 
jej pierwszego dyrygenta. W skład zespołu 
weszli muzycy amatorzy pracujący w kopalni. 
Orkiestra koncertowała z okazji rocznic i świąt 
państwowych, uroczystości kopalnianych. Jeź-
dziła po kraju z przedstawicielami kopalni 
i prowadziła nabór do pracy. W Barbórkę 
maszerowała przez osiedle Giszowiec w mun-
durach górniczych i grała mieszkańcom po-
budkę. Orkiestra nadal reprezentuje katowicki 
Holding Węglowy i kopalnię murcki-Staszic, 

towarzyszy imprezom kulturalnym i rozryw-
kowym, jubileuszom, mszom i uświetnia uro-
czystości państwowe, barbórkowe. Poza tym 
współpracuje z artystami scen światowych, 

z którymi realizuje nagrania płytowe i kon-
certy. Orkiestra istnieje od 42 lat. Grzegorz 
mierzwiński jest jej piątym dyrygentem.

l

Orkiestra Symfoniczna kHW Sa kWk murcki-Staszic

Msza górnicza 
na XX-lecie kHw SA

zarząd  
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Orkiestra dęta powstała w 1971 r.
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Polskie media, informując o kolejnych kata-
strofach górniczych w chinach, jakie miały 
miejsce 10 i 11 maja, w których zginęło łącz-
nie 40 górników, podały, że „kopalnie w chi-
nach należą do absolutnie najniebezpiecz-
niejszych na świecie”. 

Podkreśla się, że z reguły przyczyną ka-
tastrof było niedochowanie procedur bezpie-
czeństwa przy wydobyciu. Są to stwierdzenia 
wielce ryzykowne, biorąc pod uwagę fakt, 
że w przeliczeniu na wydobycie wskaźniki 
wypadkowości mieszczą się w granicach 
notowanych w polskim górnictwie. Na ogół 
przyczyny równie tragicznych wypadków 
w naszym górnictwie są takie same. Umiar 
i powściągliwość w sądzeniu innych nie jest 
mocną stroną naszych mediów. Jakimś uspra-
wiedliwieniem dla tej sytuacji jest bardzo 
powierzchowna wiedza na temat chińskiego 
górnictwa. Nie wynika ona z braku woli jego 
poznawania, ale z wyrywkowych informacji, 
jakie do nas docierają. Sytuacja chińskiego 
górnictwa, które wydobywa tyle węgla ka-
miennego co reszta świata razem wzięta, jest 
intrygująca, przynajmniej dla nas jako liderów 
w UE w tym zakresie. Brak studiów, omówień 
i opracowań nie powinien jednak nikogo dzi-
wić. Jeżeli brakuje pieniędzy na tego rodzaju 
publikacje dotyczące krajowego górnictwa, 
to cóż dopiero mówić o pracach zajmujących 
się górnictwem w odległych Chinach.

Chińskie reformy

Jest czemu się tam przyglądać, a nawet 
wiele możemy się nauczyć. Jakiś czas temu 

na polskim rynku księgarskim ukazała się 
praca chińskich reformatorów tego państwa, 
którzy opisują, na czym w ostatnich dziesię-
cioleciach polegał rozwój Chin*. W stosunku 
do aktualnej sytuacji gospodarczej i politycz-
nej jest to praca omawiająca przemiany, ja-
kie zaszły do 2005 roku. Potem nastąpiło jej 
przetłumaczenie i wydanie w wersji angloję-
zycznej, a dopiero teraz została przełożona 
z angielskiego na polski. Końcowe rozdziały tej 
obszernej pracy (592 strony) dotyczą monopo-
li, a w tym górnictwa i energetyki. Generalnie 
trzeba się zgodzić z poglądem, że Chiny nie 
przestrzegają żadnych standardów demo-
kratycznych i – jak wynika z publikacji – nie 
zamierzają nawet tego czynić. Skuteczność 
tego postępowania, przynajmniej w branży 
górnictwa węgla kamiennego, w porównaniu 
do tego, co dzieje się w naszym kraju, jest 
zadziwiająca.

Zmienić prZeCinek

Otóż w Polsce, aby zmienić przecinek 
w prawie geologicznym i górniczym, wyma-
gana jest debata i procedura parlamentarna. 
Dla tego celu musi być pozyskana większość 
sejmowa i dopiero wówczas można zmienić 
ów rzeczony przecinek. Zdroworozsądkowi 
obserwatorzy polskiej sceny politycznej, wi-
dząc tego rodzaju przepychanki polityczne 
w oczywistej sprawie, podnoszą fakt, że rząd 
i parlament zajmując się całkowicie mało 
istotnymi zagadnieniami, nie mają już czasu 
na strategiczne koncepcje i na daleko idące 
w przyszłość postanowienia. Efektem tego sta-
nu rzeczy stało się zamieszanie, jakie wynikło 

ostatnio w związku z poszukiwaniami gazu 
łupkowego w Polsce, a właściwie rezygna-
cją zagranicznych koncernów z inwestycji 
w tej branży. Brak w polskim prawie jasnych 
określeń podatkowych, właścicielskich, kon-
cesyjnych i praw do eksploatacji odkrytych 
zasobów węglowodorów. Ustawa o obciążeniu 
podatkami tylko wydobycia rud miedzi jest 
odstraszająca we wszystkich innych branżach 
górniczych. Zagraniczni menadżerowie nie 
mają zaufania do rządu, który widząc jakie-
kolwiek zyski tych firm, obciąża je dodatko-
wymi podatkami. Polskie warunki pod tym 
względem są dla nich nie do zaakceptowa-
nia. Na bardziej stabilne prawo nie chcą oni 
bezczynnie czekać i wynoszą się do krajów, 
w których mają lepsze warunki działania. Jak 
na ironię jednym z tych krajów jest Rosja, 
gdzie mimo braku demokracji panują bardziej 
pewne uregulowania prawne i na większą skalę 
przewidywane są zyski.

Chińskie prawo górniCZe

Rynkową reformę sektora energetycznego 
rozpoczęto w 2002 roku. Jej podstawą stał się 
„Plan reformy sektora energetycznego” wyda-
ny przez Radę Państwa. Polegała ona na po-
dzieleniu władzy pomiędzy różne podmioty 
na różnych szczeblach. W jej efekcie dotych-
czasowe monopole górnicze musiały zmierzyć 
się z prywatnymi spółkami wydobywczymi. 
Powołano do życia Państwową Komisję Re-
gulacji Energetyki (SERC), która funkcjonuje 
jako agenda Rady Państwa. W systemie tym 
rząd odpowiedzialny jest za działania w skali 
makro, SERC za niezależne regulacje, gracze 

rynkowi za niezależne operacje, a podmioty 
sektora za samodyscyplinę. To SERC w rezul-
tacie ustala wszystkie warunki eksploatacji 
górniczej, koncesje itp. Kontroluje zakłady nie 
na zasadzie doraźnego wydawania zarządzeń 
dla poszczególnych kopalń, ale w skali kraju 
tworzy i poprawia prawo górnicze stosownie 
do zaistniałej potrzeby. W ten sposób struktu-
ra ta jest nastawiona na permanentną reformę 
górnictwa i energetyki. Zdaje ona egzamin, 
gdyż górnictwo chińskie stale zwiększa swoje 
wydobycie, a liczba wypadków śmiertelnych 
z roku na rok wyraźnie się zmniejsza. Dowo-
dem na to jest postępowanie w sprawie ostat-
nich wypadków – właściciele kopalń zostali 
aresztowani, a w ich kopalniach całkowicie 
wstrzymano wydobycie i trwa kontrola. Jako 
retoryczne pozostawiam pytanie, czy z podob-
nego powodu aresztowano któregoś z dyrekto-
rów w Polsce, ktoś otrzymał wyrok więzienia 
bez zawieszenia, czy zamknięto z tego powo-
du jakąś kopalnię? Nie rozwijając dalej tego 
tematu, trzeba zauważyć, że chińskie prawo 
górnicze jest dużo bardziej operatywne, sku-
teczne i nie tylko formalnie restrykcyjne. Pol-
skim mediom i władzom należy zalecić umiar 
w krytyce chińskiego górnictwa i przestrogę, 
że zanim dostrzeże się źdźbło w chińskich 
kopalniach węgla kamiennego, warto zasta-
nowić się, czy aby belka nie tkwi w naszym 
własnym górnictwie.

AdAm mAksymowicz

 `Zhou Dongtao, „Reformując Chiny. 
Doświadczenia i wnioski”, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2012.
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 XNowy GórNik: Bardzo często mówi pan, 
że jeżeli polskie górnictwo chce przetrwać, 
to musi się zmieniać i być coraz bardziej 
efektywne. w czasie debat wszyscy zga-
dzają się z panem, jednak zmian nie wi-
dać. Może pan tylko straszy? Może zmia-
ny nie są potrzebne albo na przykład ja ich 
nie widzę?

Jarosław ZaGó-
rowski: Z polskim gór-
nictwem jest mniej wię-
cej tak jak z poważnie 
chorym pacjentem. Nie 
wystarczy pomoc lekar-
ska. Pacjent musi chcieć 
przeżyć. Przekonanie, 
że ktoś za nas rozwiąże problemy, jest na-
iwne. My sami musimy chcieć rozwiązać te 
problemy i przede wszystkim wykorzystać 
rezerwy proste. Wbrew obiegowym opi-
niom one wciąż są. Mamy olbrzymie rezerwy 
w organizacji pracy i organizacji czasu pracy. 
Górnictwo bardzo słabo wykorzystuje wielki 
kapitał. Na ten kapitał składają się ludzie, ma-
szyny i wielki majątek. Z uporem powtarzam, 
że efektywny czas pracy w statystycznej pol-
skiej kopalni to około 2,5 godziny na zmianę 
przez 5 dni w tygodniu. Na świecie kopalnie 
pracują w ruchu ciągłym i efektywny czas 
pracy jest dłuższy. Wiem, że są trudne warunki 
geologiczno-górnicze, schodzimy coraz głę-
biej z wydobyciem, ale przecież mamy coraz 
lepsze maszyny. Postęp techniczny powinien 
w znacznym stopniu niwelować wpływ warun-
ków geologiczno-górniczych. Jeżeli połączymy 
postęp techniczny z sensowną organizacją 
pracy, wtedy okaże się, że możemy pracować 
efektywniej.

 XDlaczego nie można tego zrobić, skoro 
to tak oczywiste?

– Wiele zależy od zarządzania firmą, cza-
sem pracy i zasobami ludzkimi. W górnictwie 
nie możemy dostosowywać tego zarządzania 
do wymagań konkretnych sytuacji, bo regu-
lacje prawne obowiązujące wewnątrz spółek 
węglowych są bardzo sztywne. Pracodawca 
jest sztywno ograniczony umowami ze związ-
kami zawodowymi, które zostały podpisane 
na przykład ćwierć wieku temu. Upadł komu-
nizm, z mapy Europy zniknęło kilka państw 
i powstało kilka nowych, wstąpiliśmy do Unii 
Europejskiej, jesteśmy jednym z elementów 
wolnego rynku, a prawo w spółkach górni-
czych regulujące relacje pracodawcy z pra-
cownikami jest z epoki komunizmu. To prawo 
wymusza także organizację pracy, która nie 
przystaje do reguł wolnego rynku. To się źle 
skończy.

 Xw JSw zostało podpisane porozumienie 
o współpracy między związkami zawodo-
wymi a zarządem. Czy to wstęp do konkret-
nych ustaleń w sprawie takiej organizacji 
czasu pracy, która poprawi efektywność?

– Mam nadzieję, że to dobry wstęp 
do poważnych rozmów o przyszłości firmy. 
Jednak nie przeceniajmy tego porozumienia. 
Po prostu w jednym dokumencie zawarli-
śmy regulacje, które były opisane w wielu 
dokumentach. Jeżeli chodzi o porozumienie 

w sprawie organizacji czasu pracy, to wszystko 
zależy od związków zawodowych. Jeżeli mamy 
wprowadzić zasadę, że maszyny pracują 6 
dni w tygodniu, a górnicy 5 dni w tygodniu, 
to musimy zerwać z przyzwyczajeniami 
do prawa z czasów tak zwanej komuny. Za-
rząd JSW próbował w zeszłym roku wprowa-
dzić nowe zasady zatrudnienia dla górników 
rozpoczynających pracę w kopalniach JSW. 
Skargi do Państwowej Inspekcji Pracy, dono-
sy do prokuratury i kontrole spowodowały, 
że nie osiągnęliśmy zamierzonych efektów. 
Te zmiany nie dotyczyły górników zatrud-
nionych wcześniej. Nowi pracownicy zgodzili 
się na warunki zaproponowane przez spółkę. 
W żaden sposób nie łamaliśmy kodeksu pracy. 
Okazało się, że to zbyt mało, aby cokolwiek 
zmienić w firmie.

 X po co zmieniać, skoro jest dobrze?
– Mamy sytuację, w której rosną koszty 

wydobycia i spadają ceny sprzedaży. Może 
to skłoni stronę społeczną do rozmów o zmia-
nach. W Polsce padło już wiele firm, w których 
związki zawodowe stawiały na historyczne 
dokumenty i porozumienia, a nie zauważały, 
że czasy się zmieniają. Moim zdaniem za-
sada jest prosta: jeżeli coś nam przeszkadza 
w podniesieniu efektywności, to albo usuwa-
my tę przeszkodę, albo skazujemy się na upa-
dek. W ten sposób wracamy do początku na-
szej rozmowy – jeżeli górnictwo postanowi, 
że chce umrzeć, to nie ma takiej siły, która 
uratowałaby je przed zagładą.

 X Zastanawiam się, na ile pańskie argumen-
ty są możliwe do zaakceptowania. Do tej 
pory zawsze znajdował się jakiś sposób, aby 
uciec spod topora. w czasie Europejskie-
go kongresu gospodarczego mówił pan, 
że właściciel, czyli państwo, nie wspiera gór-
nictwa. Związkowcy wprost domagają się, 
aby już teraz opracować program pomo-
cy państwa dla branży górniczej. Może nie 
trzeba nic zmieniać, bo znów uda się uciecz-
ka spod topora?

– Mówiłem, że nie można liczyć na po-
moc państwa, bo państwo nie może udzie-
lić tej pomocy. Właściciel chciałby, żeby ten 
sektor dobrze funkcjonował, ale nie może 
go wspierać, bo tego zabrania prawo Unii 
Europejskiej. Wchodząc do UE, przyjęliśmy 
zobowiązanie, że nie będzie pomocy publicz-
nej dla górnictwa, dlatego budżet nie może 
dotować kopalń, a polski rząd nie może do-
wolnie blokować importu węgla – musiałaby 
się na to zgodzić Unia Europejska. Jednak 
Unia nie zgodzi się na to, bo chce mieć tani 
węgiel z Rosji czy z krajów zamorskich. Nie 
można także nakazać energetyce, by uzna-
ła węgiel kamienny za jedyne dopuszczalne 
paliwo stosowane do wytwarzania energii, 
w dodatku miałby to być wyłącznie polski 
węgiel kamienny. Co w takim razie można 
zrobić? Można tak podnieść efektywność, aby 
nasz węgiel był konkurencyjny. Nie będziemy 
konkurencyjni, jeżeli uprzemy się, że maszyny 
będą pracować 2,5 godziny w czasie zmiany 
i tylko pięć dni w tygodniu. W debacie kon-
gresowej pokazywałem nasze uwikłanie, żeby 
udowodnić, że rzeczywistość jest bezlitosna. 

Właściciel nam nie pomoże, bo bez względu 
na to, jak bardzo by chciał, nie może tego 
zrobić. Energetyki nie zmusimy do korzystania 
z polskiego węgla. Nie mamy wpływu na ceny 
światowe. Tylko my, górnicy, możemy coś 
zrobić, żeby przeżyć.

 XDlaczego za każdym razem, gdy ktoś 
z branży górniczej mówi o zmianie organi-
zacji pracy, o systemie pozwalającym wy-
dłużyć czas pracy maszyn, związki od razu 
krzyczą, że górnikom grozi wprowadzenie 
przymusowej pracy w niedzielę? w tym mo-
mencie zaczyna się dyskusja ideologicz-
na, a nie merytoryczna. Ma pan przeciw-
ko sobie proboszczów, biskupów i rodziny 
górnicze.

– Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Po-
winniśmy zacząć mówić jednym głosem. Jest 
coraz więcej wypowiedzi osób ważnych w gór-
nictwie, w których kładzie się nacisk na efek-
tywność. Natomiast nie można przejaskrawiać 
pewnych pomysłów. Kodeks pracy gwarantuje 
pięciodniowy tydzień pracy. W ramach tych 
gwarancji efektywny czas pracy na zmianie 
w wielu kopalniach to 2,5 godziny. Nikt nie 
mówi, że mamy natychmiast spowodować, 
że ten czas wzrośnie do 5 godzin. Niech 
na początek będzie to 15 minut więcej dzięki 
lepszemu transportowi i lepszej organizacji 
pracy. Przy 4 zmianach na dobę to daje nam 
dodatkowo godzinę efektywnej pracy. W ciągu 
pięciu dni uzyskamy dodatkowo 5 godzin efek-
tywnej pracy, czyli dwie dodatkowe zmiany 
pracujące efektywnie. Proponuję, żebyśmy 
zaczęli w ten sposób myśleć. Strona społeczna 
powinna razem z pracodawcą zastanowić się, 
jak uzyskać taki efekt. Przecież dla zarządu 
i dla związków zawodowych nadrzędnym ce-
lem jest utrzymanie firmy i stabilnych miejsc 
pracy, dzięki którym setki tysięcy rodzin mają 
za co żyć. Jeżeli sprowadzamy dyskusję do ab-
surdu, to zapominamy o losie setek tysięcy 
osób. Protestuję przeciwko propagandzie, któ-
ra głosi, że górnicy będą zmuszani do pracy 6 
albo 7 dni w tygodniu. Jeżeli taka propaganda 
zwycięży, to będziemy mieli fatalną sytuację. 
Nikt górnictwu nie pomoże, bo nie będzie 
mógł pomóc. Górnictwo też sobie nie pomoże, 
bo będziemy licytowali się na karykaturalne 
hasła, a nie będziemy podejmowali poważnej 
rozmowy. Skończymy jak stocznie, Ursus albo 
FSO na Żeraniu.

 Xw jaki sposób chce pan przekonać gór-
ników, że trzeba poważnie na ten temat 
rozmawiać?

– Liczę, że media będą opisywały gro-
żące nam niebezpieczeństwa. Spotykamy się 
na wielu konferencjach. Doskonale pan wie, 
że jasno i precyzyjnie mówię o zagrożeniach 
i sposobach zapobiegania tym zagrożeniom. 
Mam nadzieję, że te informacje docierają 
do pracowników. Jestem przekonany, że pra-
cownicy w końcu zapytają swoich przedsta-
wicieli, co mają zamiar zrobić, żeby nie doszło 
do tragedii. W sytuacji, gdy każda próba nawet 
drobnych zmian spotyka się z wielkim opo-
rem, mogę odwoływać się tylko do załogi. 
W kopalni Silesia załoga potrafiła oderwać się 
od tradycji, bo górnicy chcieli uratować około 

2 tysiące miejsc pracy. Stało się tak w chwili, 
gdy był wybór: albo likwidacja, albo zmiany. 
Czy JSW musi stanąć na krawędzi przepaści, 
żeby zacząć zmiany?

 X A może jest tak, że jak długo w JSw bę-
dzie dobrze, nic nie uda się zmienić?

– Może ma pan rację. W każdym z nas 
jest niechęć do zmian wtedy, gdy jest dobrze. 
Jednak warto wyciągnąć wnioski z historii. 
W Polsce padło kilka firm, które uchodziły 
za pomniki. My jesteśmy w dobrej sytuacji, 
bo wciąż mamy zysk, inwestujemy w rozwój 
firmy na skalę niespotykaną do tej pory w JSW, 
ale bardzo łatwo zmarnować ten dorobek.

 Xwiceminister Tomasz Tomczykiewicz 
mówi o zamykaniu trwale nierentow-
nych kopalń. Straszy czy przepowiada 
przyszłość?

– Jest to głos w dyskusji, którego nie moż-
na lekceważyć. Jednak trzeba zacząć od solid-
nej diagnozy. Rozmawiamy nie tylko o dużych 
firmach, ale także o losie setek tysięcy osób. 
Moim zdaniem trzeba dokładnie zdiagnozo-
wać, co powinno zrobić górnictwo, co trzeba 
zmienić w rozwiązaniach prawnych i w jakim 
kierunku powinien iść cały sektor.

 X Jak pan przyjął informację, że radni Żor 
z prezydentem miasta na czele nie chcą, 
żeby JSw fedrowała pod obszarem nale-
żącym do miasta?

– Ten fakt powinien dać wiele do myślenia 
związkom zawodowym i załodze. Otóż gór-
nictwo wzbudza wielką niechęć. W dodatku 
ta sprawa ma jakieś drugie dno. Wielu przed-
stawicieli miasta mówi o tym, że JSW chce 
wydobywać węgiel spod miasta. My nie chce-
my fedrować pod rynkiem czy pod osiedla-
mi. Chcemy wydobywać węgiel na obrzeżach 
miasta, spod terenów słabo zurbanizowanych. 
Nikt w JSW nie ma zamiaru zatrząść blokami 
na osiedlach mieszkaniowych. Tłumaczyliśmy 
to wiele razy. Udowodnimy to po raz kolejny. 
Postanowiliśmy opublikować mapę, na której 
precyzyjnie zaznaczymy obszar, który nas 
interesuje.

 X Część przedstawicieli miasta twierdzi, 
że Żory nie będą miały żadnych korzyści 
z tego, że JSw będzie wydobywać węgiel.

– W naszej spółce pracuje prawie 2,5 tys. 
mieszkańców Żor. Mieszkańcy Jastrzębia-
-Zdroju i okolicznych miejscowości, którzy 
pracują w JSW, robią zakupy w żorskich mar-
ketach. Wielu mieszkańców Żor utrzymuje się 
dzięki różnego rodzaju usługom, z których 
korzystają górnicy JSW. Jeżeli JSW się rozwija, 
rozwija się również region.

Na razie mamy do czynienia z negatywną 
opinią. Czekam, aż stanowisko władz Żor bę-
dzie miało charakter administracyjny i wtedy 
będziemy dochodzić swoich racji przed od-
powiednimi instancjami. Byliśmy już kilka 
razy blokowani w kilku miejscowościach, ale 
ostatecznie dochodziliśmy do porozumienia 
z władzami lokalnymi. Potrafimy godzić in-
teresy wszystkich stron z korzyścią dla spółki 
i społeczności lokalnych.

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki

Rozmowa z Jarosławem Zagórowskim, prezesem JSW SA

Jeżeli chcemy umrzeć, 
nikt nas nie uratuje
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Według prognoz MiędzynarodoWej agencji 
energii światowe zapotrzebowanie na węgiel będzie wzrastać 

w kolejnych latach w tempie ok. 0,6 proc. do 1,5 proc. rocznie. Cóż 
z tego, skoro w Europie węgiel jest w odwrocie.

Jerzy dudała

W latach 1993–2011 światowa produkcja 
węgla wzrastała średnio od 2 do 6 proc. rocznie 
– z wyjątkiem 1999 roku, gdy nastąpił spadek 
o 1,5 procent. W sumie w ciągu minionych 20 
lat światowa produkcja węgla wzrosła o 68 pro-
cent – w tym czasie w Unii Europejskiej spadła 
o 22 procent. Unia prowadząca walkę z global-
nym ociepleniem sama skazuje się na utratę 
konkurencyjności. Według prognoz Między-
narodowej Agencji Energii światowe zapotrze-
bowanie na węgiel będzie wzrastać w kolejnych 
latach w tempie ok. 0,6 proc. do 1,5 proc. rocz-
nie w zależności od przyjętego scenariusza 
rozwoju światowej gospodarki. Wiele krajów 
stawia na węgiel. Jego wydobycie – oczywiście 
poza Europą – rośnie. I rosło będzie, bo trudno 
sobie wyobrazić gospodarki Chin czy Indii bez 
napędzającego je węgla właśnie. Także w 2013 
roku światowa konsumpcja węgla wzrośnie. 
Międzynarodowa Agencja Energii już trzykrot-
nie modyfikowała w górę tegoroczną prognozę 
zapotrzebowania na węgiel.

Obecnie jest ona o 4 proc. większa, niż 
zakładano jeszcze w  styczniu, natomiast 
w prognozie na przyszły rok zapotrzebowanie 
oszacowano na wyższe o 2,3 proc. w stosunku 
do wcześniejszych prognoz. Ma wzrosnąć 
popyt na węgiel w Stanach Zjednoczonych 
do blisko 950 mln ton w tym roku i niespełna 
960 mln ton w przyszłym wobec prawie 890 
mln ton w 2012 roku.

Powodem korekty prognoz w  górę 
był m.in. większy, niż oczekiwano, wzrost 
cen gazu. W kwietniu tego roku, po słabym 
pierwszym kwartale, widoczne były symptomy 
ożywienia na rynku azjatyckim wpływające 
na cały światowy rynek węglowy. Chiny, Japo-
nia i Korea Południowa zwiększają nie tylko 
import węgla, ale także produkcję własną. 
Zmniejszeniu ulegają również światowe zapa-
sy węgla u producentów i w sektorze energe-
tycznym. Jednak mimo to w UE nadal mamy 
marazm i spowolnienie w unijnej gospodarce.

Słabe ceny, kiepSki rynek

Mamy obecnie słaby rynek węgla. Ceny 
są słabe, dostawy węgla energetycznego na maj 
były w zachodnioeuropejskich portach kon-
traktowane w cenach 82–83 dolary za tonę, 

a węgiel koksowy w portach australijskich miał 
cenę 159 dolarów za tonę wobec 330 dolarów 
w drugim kwartale 2011 roku. Ma na to wpływ 
dekoniunktura w gospodarce, osłabienie tem-
pa wzrostu gospodarczego w Chinach oraz 
ekspansja gazu łupkowego w Stanach Zjedno-
czonych i eksport węgla stamtąd. Amerykanie 
chcą eksportować gaz, na co z rosnącym nie-
pokojem spogląda Rosja, która żyje z prostego 
eksportu surowców.

Chiny produkujące rocznie ponad 3,6 mld 
ton węgla i importujące ponad 200 mln ton 
znajdują się w fazie spowolnionego wzrostu 
gospodarczego, ale nadal jest to znaczący 
wzrost. Taki, o którym inni mogą co najwy-
żej pomarzyć.

Według prognoz zapotrzebowanie 
na energię w Chinach do 2035 roku wzrośnie 
o 60 proc., z czego 45 proc. ma być pokry-
te produkcją opartą na węglu. Jednocześnie 
należy pamiętać, że przy radykalnym zwięk-
szaniu wydobycia chińskie zasoby wyczerpią 
się w ciągu ok. 50 lat. – Dlatego Chiny będą 
zwiększać własne wydobycie, ale także import 
– ocenia Jerzy Podsiadło, prezes Węglokok-
su. – Chiny stały się importerem netto węgla 
kamiennego. W 2012 roku zaimportowały 201 
mln ton tego surowca.

W Europie buduje się ponad 50 elektrow-
ni węglowych, m.in. w Niemczech, Holandii 
czy we Włoszech. Miks energetyczny Polski 
jest oparty głównie na węglu. – Szwecja pro-
dukuje energię elektryczną w elektrowniach 
atomowych oraz elektrowniach wodnych – 
mówi Marek Uszko, wiceprezes Kompanii 
Węglowej ds. produkcji. – Wyobraźmy sobie, 
co by było, gdyby zakazano Szwecji produkcji 
energii w hydroelektrowniach. Może wówczas 
Szwecja zrozumiałaby problem Polski – za-
znacza Uszko.

Widać, że świat podąża w kierunku więk-
szego wykorzystania węgla, jednak w UE i Pol-
sce jest inaczej. – Unia ewidentnie tego węgla 
nie chce – ocenia Jarosław Zagórowski, prezes 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. – Polska ener-
getyka też nie chce węgla, to widać. Nie znam 
dokumentów wspierających polski węgiel.

Pozostaje zatem pytanie, czy wobec im-
portu zdołamy w Polsce w najbliższych latach 
utrzymać stan posiadania w górnictwie. Obec-
nie wiele wskazuje na to, że nie.

Gdzie ta StrateGia?!

Gdyby państwo miało klarowną strategię 
energetyczną, to spółkom z górnictwa i ener-
getyki łatwiej byłoby tworzyć własne strategie. 
Tomasz Chmal, ekspert z Instytutu Sobie-
skiego, wskazuje na strategie energetyczne 
innych państw, które konsekwentnie trzymają 
się przyjętych założeń.

I tak Francja od 1973 roku konsekwent-
nie stoi przy programie jądrowym. Strategia 

rosyjska zawiera budowę nowych szlaków 
tranzytowych, eksport ropy i gazu. Niemcy 
podjęły się próby redefinicji dotychczasowej 
strategii. Jest ona jasno zdefiniowana, choć 
trudna do zrealizowania.

– Jeżeli nie ma strategii w państwie, 
to firmy będą się borykać z problemem 
z  własnymi strategiami – zaznacza To-
masz Chmal. – Najpierw trzeba by było 
naprawić strategię państwa. Trzeba jasno 

PGE, w skład której wchodzi elektrownia Opole, zapowiedziała, że nie będzie budować bloków na węgiel kamienny w Opolu. Przeciwko tej decyzji protestuje środowisko górnicze i społeczność lokalna.  Przedstawiciele rządu informują, że 
nie jest to decyzja nieodwołalna

górnictwa i energetyki
Wielkie zagrożenie

Widać, że świat podąża w kierunku większego wykorzystania węgla, jednak w UE i Polsce jest inaczej
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PGE, w skład której wchodzi elektrownia Opole, zapowiedziała, że nie będzie budować bloków na węgiel kamienny w Opolu. Przeciwko tej decyzji protestuje środowisko górnicze i społeczność lokalna.  Przedstawiciele rządu informują, że 
nie jest to decyzja nieodwołalna

górnictwa i energetyki
Wielkie zagrożenie

określić, co chcemy zrealizować, bo budo-
wanie strategii zawierającej wszystko jest 
bez sensu. trzeba też patrzeć na problem 
miejsc pracy, na to, czy będą one tworzone 
w Polsce, czy też poza granicami kraju. 
Opowiadam się za tworzeniem miejsc pra-
cy w Polsce, byłbym ostrożny w stawianiu 
na import technologii czy biomasy. Gdy 
postawimy na węgiel, to nowe projekty wę-
glowe w Polsce powinny powstawać. Mamy 

do czynienia ze słabym państwem, niezdol-
nym do podejmowania decyzji. stąd nie 
radzimy sobie z korytarzami przesyłowymi, 
z trójpakiem czy OZe. Pewnie ktoś może 
powiedzieć, że najłatwiej byłoby sprowa-
dzać energię, na przykład z kaliningradu. 
to taka przerysowana wizja, choć możliwa 
do przeprowadzenia. Powinniśmy rozwijać 
energetykę w Polsce – podsumowuje to-
masz chmal.

Doraźne Działania 
nie wystarczą

Górnictwo potrzebuje długofalowej stra-
tegii, należy myśleć, co się z nim stanie w trak-
cie kolejnych 15, 20 lat. Doraźne działania 
to za mało. – ta branża potrzebuje długofa-
lowej strategii – mówi janusz steinhoff, były 
wicepremier i minister gospodarki. – Polskie 
górnictwo narażone będzie w coraz to większym 
stopniu na konkurencję tańszego węgla z zagra-
nicy. trzeba więc myśleć o sektorze węglowym 
w dłuższej perspektywie czasowej, należy m.in. 
mieć na uwadze kwestię powiązania górnictwa 
z energetyką – zaznacza janusz steinhoff.

jerzy Markowski, były wiceminister go-
spodarki, wskazuje natomiast, że niebawem 
staniemy się największym rynkiem zbytu 
energii w europie. – Nasze państwo od 1989 
roku gardzi wieloletnimi prognozami, uznając 
je chyba za typowe dla gospodarki socjali-
stycznej, gdzie plany pięcio- i trzyletnie były 
podstawowym dokumentem polityki gospo-
darczej państwa – podkreśla jerzy Markowski. 
– w tym potępieniu nie zauważa, że polityka 
energetyczna Unii europejskiej jest planem 
na 20–30 lat, a polityka energetyczna stanów 
Zjednoczonych jest planem na sto lat w przód. 
a u nas? jak usiąść do rozmowy z partnerami 
unijnymi o unijnej polityce energetycznej, 
skoro samemu nie ma się własnej prognozy?! 
to wszystko podważa powagę rządzenia.

według Markowskiego klasycznym przy-
kładem jest sytuacja wokół elektrowni Opole. 

Ostatnio sprawa Opola jest często dyskuto-
wana nie tylko w środowisku energetycznym 
i górniczym. – właściciel odstępuje od reali-
zacji inwestycji dwóch bloków, kierując się 
argumentacją biznesową, natomiast minister 
gospodarki próbuje lansować to przedsię-
wzięcie, kierując się głównie argumentacją 
polityczną, czytaj: „przecież obiecaliśmy 
wyborcom”, a nie bilansem energetycznym 
państwa, za który rząd odpowiada – zaznacza 
jerzy Markowski. – a budowa tych bloków 
w elektrowni Opole ma fundamentalne zna-
czenie dla bezpieczeństwa energetycznego 
państwa i dla przyszłości polskiego górnictwa 
węgla kamiennego. Może bowiem stanowić 
kolejny rynek zbytu dla ok. 4 mln ton węgla 
kamiennego energetycznego rocznie.

coraz częściej słychać opinie, że to wszyst-
ko, co dzieje się wokół elektrowni Opole, 
a  także elektrowni Rybnik czy Ostrołęka, 
jest dowodem na to, że polska polityka ener-
getyczna jest sumą polityk poszczególnych 
przedsiębiorstw, a nie wypadkową polityki 
państwa. – tracimy czas, którego nie da się już 
odzyskać – podkreśla jerzy Markowski. – tak 
rządzone państwo z roli wielkiego producenta 
energii elektrycznej i samowystarczalności 
elektroenergetycznej stanie się za kilka lat 
największym rynkiem zbytu energii elektrycz-
nej w europie.

Autor artykułu jest dziennikarzem Miesięcznika 
Gospodarczego Nowy Przemysł i portalu wnp.pl.

Górnictwo potrzebuje długofalowej strategii, należy myśleć, co się z nim stanie w trakcie kolejnych 
15, 20 lat
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336 godzin wydarzeń i atrakcji, 271 imprez, 
40 koncertów – wszystko to jednego dnia 
w 24 miastach na Śląsku podczas Industria-
dy – święta zabytków techniki.

8 czerwca po raz czwarty odbyło się świę-
to zabytków techniki województwa śląskiego 
industriada. odwiedzający znakomicie się 
bawili, uczestnicząc w koncertach, warszta-
tach oraz zwiedzając najciekawsze obiekty 
przemysłowe na Śląsku.

W tym roku frekwencja wyjątkowo dopi-
sała, ponieważ w 24 miastach (m.in. w Kato-
wicach, Bytomiu, Chorzowie, Rybniku, Zabrzu 
i Cieszynie) pojawiło się aż 75 000 odwiedza-
jących. Z roku na rok chętnych do wzięcia 
udziału w tym wydarzeniu przybywa. Pod-
czas pierwszej edycji industriady pojawiło 
się tylko 29 000 osób, a zatem dwukrotnie 
mniej w stosunku do roku 2012. tak dobra 
frekwencja jest zasługą organizatora – urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

imprezy, które odbywają się podczas in-
dustriady, są idealną okazją do wspólnego 
spędzenia czasu przez całe rodziny, ponie-
waż dla każdego przygotowano odpowiednie 
atrakcje, konkursy czy warsztaty. Święto za-
bytków techniki jest wyjątkowym dniem dla 

każdego miłośnika obiektów oraz zabytków 
przemysłowych, w tym również zabytków 
górniczych.

Spotkanie gigantów 
DunDu w kopalni guiDo

od północy do rana w kopalni Guido 
na zwiedzających czekało wiele atrakcji: 
zwiedzanie poziomu 320, „ożywionego” 
przez trójwymiarowe mappingi (animacje) 
podziemnych chodników, koncert muzyki 
bałkańskiej oraz magiczne przedstawienie 
teatralne z gigantycznymi lalkami dundu. 
Przedstawienie okazało się hitem wieczoru, 
wzbudzając zachwyt wśród dorosłych i radość 
u dzieci. dundu to olbrzymie 5-metrowe lalki 
animowane przez aktorów lalkarzy z Niemiec.

odwiedzający kopalnię Guido mogli 
również zaopatrzyć się w niezwykłe pamiątki 
związane z kulturą Górnego Śląska: koszulki 
ze śląskimi napisami, mydło produkowane 
z węgla lub ślonsko taszka na maszkety.

pogromcy energii 
poD Szybem mikołaj

szyb Mikołaj został wybudowany w 1912 
roku na terenie kopalni Wolfgang w Rudzie 
Śląskiej i jest obecnie jedynym kompletnym 

zespołem zabudowań i urządzeń górniczych 
wyłączonych z ruchu i przekazanych miastu. 
W tym jedynym miejscu w Rudzie Śląskiej 
odwiedzający mogli się przekonać, jak działa 
maszyna wyciągowa firmy siemens z kołem 
zamachowym o średnicy 6 m i wadze 20 ton. 
dodatkową atrakcją był pokaz eksperymentów 
przygotowany przez koło naukowe Politech-
niki Śląskiej. Wszystkie eksperymenty – m.in. 
podpalanie wodą, błędne ognie czy płonąca 
piana – związane były z hasłem tegorocznej 
industriady, czyli energią.

Sztygarka 
w Dąbrowie górniczej

Kopalnia powstała w 1927 roku jako obiekt 
szkoleniowy Państwowej szkoły Górniczej 
i Hutniczej im. stanisława staszica. W za-
bytkowych wyrobiskach o łącznej długości 
800 metrów zwiedzający zobaczyli maszyny 
i urządzenia górnicze używane w drugiej po-
łowie XX wieku. Wyrobiska są zlokalizowane 
na 3 poziomach połączonych pochylniami. 
Wejście do wyrobiska bez wygodnego obuwia 
i ciepłego okrycia nie było możliwe, w związku 
z czym każdy mógł się przekonać, jak ciężkie 
warunki panują w kopalni. Każdy, kto zaj-
rzał do sztygarki, miał również możliwość 

zobaczyć okopy, czołgi, działo, które już 22 
czerwca będą atrakcją festynu muzealnego 
i pojazdów militarnych.

Szychta w chorzowie

szyb Prezydent, pod którym odbyła się 
industriada w Chorzowie, jest jedną z dwóch 
ocalałych wież szybowych w mieście. Kopalnia 
Polska, do której należał, została zamknięta 
w 1993 roku, ale dzięki staraniom władz Cho-
rzowa szyb zachowano oraz wyremontowano, 
co zaowocowało wpisaniem go w 2010 roku 
na listę szlaku Zabytków techniki.

Późnym wieczorem odbył się w tym nie-
zwykłym miejscu spektakl Piotra Chlipalskie-
go „szychta”, w którym bębniarze, kuglarze, 
specjaliści od trójwymiarowych animacji oraz 
efektów pirotechnicznych przedstawili za po-
mocą ognia, dźwięków maszyn i fragmentów 
obrazów malarzy z Grupy Janowskiej histo-
rię śląskiego przemysłu i szlaku Zabytków 
techniki. Wydarzenie wieńczyło tegoroczną 
industriadę i zgromadziło kilkuset widzów.

Czwarte święto zabytków techniki udo-
wodniło, że poznawanie historii przemysłu 
na Górnym Śląsku stanowi znakomity sposób 
na spędzanie wolnego czasu przez całe rodzi-
ny. Klaudia latosiK

Święto zabytków techniki

industriada 2013

Gigantyczne 5-metrowe lalki Dundu na terenie kopalni Guido w Zabrzu Kącik naukowy odbywał się pod szybem Mikołaj w Rudzie Śląskiej

Zabytkowa maszyna wyciągowa z kołem zamachowym o średnicy 6 m i wadze 20 ton
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Samochody częściej potrzebują moderniza-
cji i zmiany stylu niż całkowitej wymiany na 
nowy model. Technologia rozwija się szyb-
ko, ale to nie oznacza, że po 5 czy 6 latach 
produkcji auto staje się do niczego. renault 
Kangoo w tym roku zmieni się dość wyraź-
nie, ale nie będzie to nowa konstrukcja, lecz 
modernizacja.

Widać nawiązanie do nowego wyglądu 
przedniej części osobowych aut Renault i po-
kazywania logo. Zderzaki odnowionych wersji 
mają wprowadzać rozróżnienie między wersje 
dostawcze i osobowe. W tych ostatnich zde-
rzaki są czarne z dodatkami chromu, a w nie-
których wersjach czarne wstawki mają także 
przednie reflektory. Przemodelowano kształt 
bocznych lusterek i tylnych lamp. Do palety 
barw nadwozia dołączyła biel Mineral White 
i dwa rodzaje szarości: Cassiopeia Grey oraz 
Silver Grey. Zmiany miały także poprawić 
jakość samochodu. Poprawiono więc np. wy-
ciszenie kabiny i aerodynamikę nadwozia, 
jakość spoin, drzwi. Nieco nowości pojawiło 
się także na liście wyposażenia samochodu.

We wnętrzu mamy nową centralną kon-
solę z błyszczącym czarnym panelem, obej-
mującym m.in. sterowanie radiem, nawiewami 
i klimatyzacją. Kierownica jest identyczna jak 
w modelu Scenic. Tapicerka Celcius, zarezer-
wowana wcześniej dla najwyższych modeli, 

teraz jest standardem już w średniej gamie 
i w nowej wersji Extrem. Gama silników obej-
muje turbodiesle dCi o mocach 75 KM, 90 KM 
i 110 KM oraz benzynowy silnik Tce o mocy 
115 KM. Dziewięćdziesięciokonny turbodie-
sel zapewnia średnie spalanie na poziomie 
4,3 l/100 km. Oszczędność paliwa ma zwięk-
szyć układ podpowiadający zmianę biegów, 
który wraz z funkcją Eco Mode pozwala 
zmniejszyć spalanie nawet o 10 proc.

Nowa, taNia „siódemka”?
Caterham zapowiada na jesień prezenta-

cję nowego samochodu, inspirowanego kul-
towym modelem Seven. Nowy model ma być 
powrotem do prostego designu i starego 
przesłania firmy – zapewnienia „dostępnej 
radości”. Dostępność ma przede wszystkim 
dotyczyć kosztów. Z jednej strony samochód 
będzie niedrogi, bo cena ma wynieść mniej 
niż 17 000 GBP, a z drugiej strony jego nowy 
silnik ma mu pozwolić stać się najbardziej 
ekonomiczną wersją Seven w dziejach firmy.

– Przy celebrowaniu czterdziestolecia 
firmy dobrze jest wrócić tam, gdzie wszyst-
ko się zaczęło. Colin Chapman projektował 
oryginalny model Seven tak, by był „dopa-
sowany do celu” – miał być wyścigowym 
autem do jazdy po drogach. Mając to na my-
śli, stworzyliśmy nową generację Seven jako 
nieskomplikowany, łatwy w prowadzeniu, 

a co najważniejsze intuicyjny i zapewniający 
emocje podczas jazdy samochód – powiedział 
Graham Macdonald, dyrektor zarządzający 
Caterham Cars.

Premiera samochodu, na razie jeszcze 
niemającego nawet handlowej nazwy, ma się 
odbyć jesienią, a jeszcze przed końcem roku 
model ma trafić do sprzedaży. Patrząc na zdję-
cie zapowiadające nowy model Seven, trudno 
się oprzeć wrażeniu, że stylistycznie nie należy 
liczyć na zmiany. Ciekawe na ile zmieni się 
techniczna strona auta.

Viper dla jeszcze 
bogatszych

Chrysler postanowił nie wprowadzać 
sportowego STR Vipera do Europy. Kilka sztuk 
ma się jednak pojawić na Kontynencie dzięki 
niemieckiej firmie GeigerCars. Miłośnicy tych 
aut będą jednak musieli zapłacić za to auto 
znacznie więcej niż Amerykanie. Podczas gdy 
w Stanach bazowa wersja samochodu kosztuje 
97,4 tys. dolarów, w Europie ceny zaczną się 
od 139,9 tys. euro, a to ponad 180 tys. dolarów. 
W USA najbardziej luksusowe wersje kosztują 
dwie trzecie tej sumy, a dokładnie 120,4 tys. 
dolarów.

Za tę cenę nabywcy otrzymają samo-
chód, który potrafi w 3 sekundy osiągnąć 
prędkość 100 km/h, a maksymalnie rozpę-
dzać się do 331 km/h. Umożliwia to silnik 

V10 o pojemności 8,5 litra, mocy 640 KM 
i maksymalnym momencie obrotowym 814 
Nm. Do tego mamy sześciobiegową, manualną 
skrzynię biegów oraz układ stabilizacyjny ESC 
z kilkoma trybami pracy, a także możliwością 
całkowitej dezaktywacji.

pieszy Na poduszce

Volvo niestrudzenie pracuje nad utrzy-
maniem opinii najbezpieczniejszej marki 
na świecie. Teraz jednak dotyczy to nie tylko 
kierowców. Niedawno pisaliśmy o systemie 
wykrywania rowerzystów. Dziś przyszła ko-
lej na system mający chronić pieszych, który 
przez Global NCAP został nagrodzony w ka-
tegorii innowacje. To poduszka powietrzna 
zmniejszająca skutki uderzenia samochodu 
w pieszego. Airbag w kształcie rogala wyska-
kuje spod górnej krawędzi maski oraz chroni 
głowę pieszego przed uszkodzeniami o ramio-
na wycieraczek i szybę. Czujniki znajdują się 
w zderzaku. Wyskakujący spod maski airbag 
podnosi ją o 10 cm i oddala od twardych części 
silnika, o które można by się mocniej poranić. 
Według statystyk w Chinach co czwarta ofiara 
wypadków na drogach to pieszy. W Europie 
ten odsetek wynosi 14 procent, a w USA – 12 
procent. Najpoważniejsze obrażenia powo-
duje górna część maski, dolna część szyby 
i słupków A.

piotr Myszor 

Informacje motoryzacyjne

nowa osobowość kangoo

Zmodernizowany Kangoo z nowymi silnikami Przemodelowano kształt bocznych lusterek i tylnych lamp
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Sportowy STR Viper System mający chronić pieszych, nagrodzony w kategorii innowacje przez Global NCAP
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Marginesy

Rozterki
Na prostej i zakrętach

Futbolowa mizeria
Początek czerwca obfitował w ciekawe wydarzenia sportowe z udziałem polskich reprezentantów 

– ciekawe i istotne dla dalszych losów polskich sportowców. Największe zainteresowanie towarzyszyło 
występowi naszych futbolistów. Żyła tym olbrzymia rzesza kibiców. Rzecz zrozumiała, a to dlatego, 
że rywalizacja w eliminacjach do mistrzostw świata w 2014 r. w Brazylii wkroczyła w decydującą fazę. 
Każde zwycięstwo w kolejnym meczu może zwiększyć szanse na awans, względnie na zajęcie drugiego 
miejsca dające prawo do gry w barażach. W takiej sytuacji znalazła się reprezentacja Polski. Na początku 
rywalizacji wszystko układało się w miarę dobrze. Aż do meczu z Ukrainą.

Przegrana na własnym terenie (na Stadionie Narodowym w Warszawie) i na własne życzenie mocno 
skomplikowała sytuację w naszej grupie eliminacyjnej oraz zmniejszyła szanse naszej reprezentacji 
na awans. Kompromitująca porażka po kompromitującej grze była zimnym prysznicem dla naszych 
zawodników, szkoleniowców i szefów futbolowego związku. Uznali, że był to nieszczęśliwy… wypadek 
przy pracy – w następnych meczach, mówili, będzie zdecydowanie lepiej i drużyna będzie wygrywała. 
Faktycznie – pokonaliśmy San Marino 5–0. To było do przewidzenia, bo nikt nawet przez moment nie 
zakładał, że nasza reprezentacja może przegrać z amatorami, którzy grę w piłkę nożną traktują jako 
sympatyczną sportową rekreację. Porażka z Ukrainą miała zmobilizować naszych zawodników i ekipę 
szkoleniowców do dobrego przygotowania się do skutecznej gry w następnych meczach – w końcu 
reprezentacja Polski nie straciła jeszcze szans na awans do finałów MŚ 2014. Tak uznali szefowie PZPN 
i wielu optymistycznie oceniających naszą reprezentację dziennikarzy.

W tej sytuacji mecz wyjazdowy z Mołdawią urósł do rangi pojedynku z cyklu „gra o wszystko, gra 
o życie”. Spotkanie towarzyskie z zespołem Liechtensteinu miało przygotować polski zespół do sku-
tecznej gry. Była to konfrontacja z wyjątkowo słabym przeciwnikiem, która nie przyniosła żadnych 
korzyści szkoleniowych.

Mecz w Kiszyniowie nasza reprezentacja miała pewnie wygrać i zachować szanse na walkę co naj-
mniej o drugie miejsce w grupie eliminacyjnej. Mało który z kibiców zakładał, że polski zespół może 
stracić punkty w tym pojedynku, w końcu reprezentacja Mołdawii zalicza się do europejskich słabe-
uszy, a w reprezentacji występują nieznani nikomu zawodnicy, grający głównie w krajowych klubach. 
W rankingu FIFA Mołdawia sklasyfikowana jest na 134. miejscu, a nasza reprezentacja na 65. pozycji. 
Jednakże z takiego miejsca polskiej drużyny nie można się wcale cieszyć – po prostu też zaliczamy się 
do słabeuszy. A mecz między dwoma słabeuszami może się różnie zakończyć.

Konfrontacja z Mołdawią potwierdziła po raz kolejny, że nie mamy drużyny reprezentacyjnej, która 
potrafi wygrywać. W pierwszej połowie polski zespół grał w miarę przyzwoicie. Zawodnicy stworzyli 
wiele dobrych sytuacji do zdobycia goli. Niestety, nie potrafili umieścić piłki w siatce, a nasza obrona 
nie była zbyt szczelna. Skończyło się remisem, co należy uznać za porażkę. Do minimum spadły szanse 
polskiej drużyny na zajęcie drugiego miejsca w grupie. Polską reprezentację czekają jeszcze mecze 
u siebie z Czarnogórą oraz na wyjeździe z San Marino, Ukrainą i Anglią.

Niepoprawni optymiści twierdzą jednak nadal, że nasza reprezentacja ma jeszcze szanse na występ 
w mistrzostwach świata. Teoretycznie tak jest. Po prostu należałoby wygrać wszystkie mecze i zdobyć 
12 punktów. Przy obecnych 9 dałoby to 21 punktów – i to mogłoby zapewnić polskiej drużynie drugie 
miejsce w grupie oraz grę w barażach o awans. Moim zdaniem są to marzenia… ściętej głowy. Dlate-
go dziwię się wielu dziennikarzom, którzy podgrzewają atmosferę i niepotrzebnie podniecają rzesze 
futbolowych kibiców. Równocześnie zaczęto szukać winnego za niepowodzenie naszej reprezentacji. 
Jak to w takich sytuacjach bywa, cała krytyka skoncentrowała się na trenerze Waldemarze Fornaliku. 
W jednej z gazet przeczytałem, że reprezentacja Polski zamiast grać coraz lepiej, gra coraz gorzej, 
choć szans na mundial jeszcze nie straciła. By jednak dalsza walka miała sens, potrzebna jest radykalna 
zmiana stylu, nastawienia i pomysłu na jej budowanie. Do słów tych nic dodać, nic ująć. Wiadomo 
przecież nie od dzisiaj, że istnieje taka konieczność. No i za brak pomysłu na budowanie przyzwoitej 
drużyny wini się głównie Waldemara Fornalika. W efekcie w Przeglądzie Sportowym bije po oczach 
wielki tytuł „Fornalik powinien odejść”. Przypomina mu się, że nie ma doświadczenia trenerskiego, 
że jedynym jego osiągnięciem było doprowadzenie przeciętnego Ruchu Chorzów do wicemistrzostwa 
kraju. Wytyka mu się, że ma do dyspozycji zawodników grających w silnych zespołach zagranicznych, 
w których stanowią stabilne punkty swoich drużyn, a nie potrafi stworzyć z nich rozumiejącego się 
kolektywu. Trochę jest w tym racji.

Nie zgadzam się jednak na obarczanie całą winą tylko Waldemara Fornalika. Na mało skuteczną grę 
naszej reprezentacji mają wpływ wcześniejsze wydarzenia i sytuacje – mam na myśli przede wszystkim 
chaotyczne poczynania poprzedniego trenera kadry Franciszka Smudy. Pozostawił on po sobie rozkle-
kotaną reprezentacyjną kadrę. A przecież to wielu dziennikarzy pod wpływem kibiców wykreowało 
Smudę na selekcjonera naszej futbolowej kadry. Waldemar Fornalik przejął po swoim poprzedniku 
rozklekotaną ekipę i zaczął próbować coś zmieniać na lepsze. Na pewno w tych działaniach popełnił 
jakieś błędy, na przykład rezygnując z Obraniaka. Moim zdaniem za mało miał jednak czasu na doko-
nanie większych korekt w grze naszej reprezentacji.

Krytykując Waldemara Fornalika, niedokładnie ocenia się jednak poszczególnych zawodników. 
Założenia taktyczne, jakie ustala trener przed meczem, mogą być wyśmienite. Rzecz jednak w tym, 
że realizują je zawodnicy, a nie trener. A nasi zawodnicy po wysłuchaniu trenerskich uwag przed 
meczem w trakcie spotkania zapominają o nich i zaczynają grać po swojemu. Inaczej mówiąc – grają 
bezmyślnie i chaotycznie. Za słabą i nieskuteczną grę naszej reprezentacji nie można obwiniać wy-
łącznie trenera – wszystko w głowach i nogach zawodników. Przy czym patrząc na naszych reprezen-
tantów, odnosi się wrażenie, że zapominają o głowie i kierują się tylko nogami, a takie podejście nie 
może przynieść pozytywnych efektów. Dlatego należy zacząć od zmiany mentalności naszych graczy. 
Należy ich zachęcić do gry na co najmniej takim samym poziomie, na jakim grają w swoich klubach. 
Trzeba ich zachęcić (zmusić) do gry zaangażowanej, ambitnej i nieustępliwej, bo grając tak jak do tej 
pory, polska reprezentacja nie będzie odnosić liczących się sukcesów, a we wspomnianym rankingu 
FIFA będzie się przesuwać coraz niżej. Na dzisiaj mogę tylko powiedzieć, że gorzej już być nie może.

Przyjąłem ze zrozumieniem słowa prezesa PZPN Zbigniewa Bońka, że nie przewiduje zmiany 
na stanowisku selekcjonera kadry. Waldemar Fornalik pozostanie – i słusznie. Należy dać mu szansę 
na prowadzenie reprezentacji aż do eliminacji mistrzostw Europy 2016, które zaczynają się jesienią 
2014 r. – zaraz po mistrzostwach świata w Brazylii. Przygotowanie rozumiejącej się drużyny do tej 
rywalizacji winno być głównym celem trenera kadry oraz decydentów z PZPN na czele z prezesem 
Zbigniewem Bońkiem. henryk marzec

Ania i Maciek poznali się jeszcze w czasach wczesnej podstawówki. On ciągnął 
ją za rude warkoczyki i drwił z jej krzywych nóg, ona nienawidziła go z całego serca. 
Znajomość przez lata wielokrotnie ewoluowała, aż gdzieś w połowie szkoły średniej 
stali się parą. Wyjechali ze swojego miasteczka razem na studia, w wielkiej tajemnicy 
przed rodzicami, wynajęli wspólne mieszkanie. Często się kłócili, ale zawsze godzili. 
Niby wszystko układało się tak, jak powinno, choć coraz częściej w kłótniach zdarzało 
się, że pojawiała się obustronna chęć skończenia znajomości. Chwilę potem wszystko 
było tak jak wcześniej. Pod koniec studiów, pod wpływem lawiny oświadczyn znajomych, 
Anka i Maciek sami zaczęli myśleć o wzięciu ślubu… Maciek wybrał i kupił pierścionek, 
na który pożyczył pieniądze od kumpla, i w sumie nawet zaczęli przygotowania – szukali 
restauracji, przeglądali katalogi. I gdy dwa lata później wszystko było już zaplanowane 
i przygotowane, sukienka kupiona, a do uroczystości pozostały niecałe dwa tygodnie, 
Anka obudziła się nad ranem zlana potem. Popatrzyła na Maćka i jedyne, o czym my-
ślała, to to, że nie jest pewna, czy jest on osobą, z którą chciałaby budzić się przez resztę 
życia. Wstała z łóżka i poszła na spacer. Po powrocie obudziła Maćka i zakomunikowała 
mu, że odwołują ślub i dla niej ta kwestia nie podlega dyskusji. Żeby uniknąć rozmów 
i tłumaczeń, jeszcze tego samego dnia spakowała się i wyjechała do Londynu, gdzie 
mieszkała jej dobra koleżanka z liceum.

Przez kolejne tygodnie Anka pisała, robiła zdjęcia i zastanawiała się, co dalej zrobić 
ze swoim życiem. Nie kontaktowała się z Maćkiem – nie wiedziała, czy na pewno chce 
całkowicie urywać kontakt, czy jest szansa dla ich związku. Żeby zarobić trochę pieniędzy, 
zaczęła pracować jako barmanka w jednej z popularnych knajp, przez którą co wieczór 
przewijały się wielkie grupy przystojnych facetów. Jeden z nich zwrócił na Annę uwagę 
już pierwszego popołudnia, kiedy zaczęła pracę. Od tego czasu przychodził codziennie, 
żeby ją zobaczyć i chwilę pogadać. Pewnego dnia został dłużej, poczekał, aż Anka zamknie 
knajpę, i odprowadził ją do domu. Sytuacja powtórzyła się kilkakrotnie, aż odważył się 
zaprosić ją na randkę, pierwszą, drugą i piątą… Anka, niepewna tego, czego naprawdę 
chce, najpierw mocno się opierała, ale po kilku tygodniach całkowicie uległa Anglikowi. 
Spotykali się tak jeszcze może trzy, cztery tygodnie, kiedy on jednak stwierdził, że ten 
związek nie ma dla niego przyszłości, i zostawił ją mocno zaskoczoną całą sytuacją.

Anka jednak zaleczyła znajomość kilkoma drinkami i wyjściami ze znajomymi 
i starała się zapomnieć o wszystkim. Okazało się to jednak trudniejsze, niż mogłoby się 
wydawać, bo niedługo miało się okazać, że jest w ciąży. Z każdym dniem dziewczyna 
czuła się trochę gorzej, aż okazało się, że praca w knajpie jest dla niej zbyt wykańczająca 
i musi ją rzucić. Po wielu ciężkich nocach spędzonych na dokładnym przemyśliwaniu 
różnych trudnych spraw, podjęła jeszcze trudniejszą decyzję niż ta, jaką był wyjazd do An-
glii. Wróciła do rodzinnego miasta, choć – jak sobie tłumaczyła – tylko na jakiś czas.

Anka spodziewała się, że jej powrót będzie przyjęty z radością. Nic bardziej myl-
nego – matka nie odzywała się do niej, bo zawiodła wszystkie jej nadzieje, jakimi był 
piękny, lukrowany, różowo-kwiatkowy ślub z Maćkiem. Ojciec nie był w stanie przełknąć 
tego, że przerwała studia. Oliwy do ognia dolewała jej młodsza o cztery lata, niespełna 
20-letnia siostra, która właśnie zaręczyła się ze swoim chłopakiem. Rodzice nie darowali 
sobie wytykania Ani na każdym kroku tego, że jej młodsza siostra robi wszystko, czego 
oni spodziewali się po niej.

Anka leżała więc w pokoju wpatrzona w sufit, otoczona zabawkami z dzieciństwa 
i przykryta kocem, który dostała od ciotki tuż po urodzeniu i zastanawiała się, co zrobić. 
Nie mogła w lawinie narzekań rodziców powiedzieć im o ciąży. Nie mogła na razie wrócić 
do Anglii, nie mogła wrócić do miasta, gdzie studiowała – nie miała na to pieniędzy i sił. 
W nocnym przypływie wątpliwości i smutków sięgnęła po telefon i napisała esemesa 
do Maćka. On niespodziewanie szybko odpisał. Dwa dni później spotkali się na kawie, 
a Anka opowiedziała mu o wszystkim, co przydarzyło jej się przez ostatnie miesiące. 
Maciek mocno się zasępił, wyszedł zapalić, a gdy wrócił, przedstawił Ance swój plan 
na całą sprawę. Nie był on skomplikowany i – rzeczywiście – rozwiązywał większość 
zalegających na barkach Anki problemów.

Tym rozwiązaniem miał być ich błyskawiczny ślub. Choć Anka nie podeszła do po-
mysłu zbyt hurraoptymistycznie, stwierdziła, że nawet jeśli nie jest to najdojrzalsze 
wyjście, to na pewno jest takie, jakiego wszyscy od niej oczekują. Trzy tygodnie później 
wszystko było gotowe. Uroczystość miała być mała, skromna i cicha. Brzuszek Anki 
stawał się już powoli widoczny, ale ona sama ciągle zwlekała z ujawnieniem tajemnicy 
wszystkim dokoła.

Dwa dni przed samą uroczystością Anka nie mogła spać. Czuła przerażający, kłu-
jący ból w całym ciele, wyglądała jak zombie i bez przerwy wymiotowała. Dzień przed 
samą uroczystością wiedziała już, że do niej nie dopuści, a jeśli tak się stanie – spali 
za sobą absolutnie wszystkie mosty. Już w dniu ślubu, ubrana w sukienkę, z kwiatkami 
we włosach, poczuła bóle w dole brzucha. W tajemnicy przed wszystkimi pojechała 
na pogotowie, ale szybkie badania nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Prosto 
z pogotowia pojechała jednak nie do urzędu, a do domu, skąd wzięła przezornie zawsze 
spakowaną walizkę. Wychodząc, wpadła na Maćka. Ten nic nie powiedział, tylko patrzył 
szklistymi oczami, jak ona wsiada do taksówki.

Maciek więcej o Ance nie usłyszał. Napisała do niego kilka listów, ale nawet ich nie 
otwierał. Do rodziców nie odezwała się w ogóle.

Wiele lat później przyjechała z jedenastoletnim synem i chłopakiem. Jej siostra 
w tym czasie zdążyła już dwukrotnie wyjść za mąż i dwukrotnie się rozwieść. Maciek 
podobno przez wiele miesięcy nie mógł sobie poradzić z jej zniknięciem. Rodzice, 
po długim okresie złości i pretensji, zaakceptowali wszystko takim, jakim się stało, choć 
chyba nigdy tego nie zrozumieli. l
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Piwo przez wieki

radler, czyli piwne orzeźwienie

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Szukając pracy, nie dajmy Się oSzukać. 
Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów poskarżyły się osoby, które wysłały 
swoje zgłoszenia do Karierowo.com i Kariero-
wo.net. Portale te każą sobie płacić po 99 zł nie 
za oferty pracy, ale za wstawienie wizytówki 
na stronę. Portal Dodatkowapraca.com kusi 
bezrobotnych lekką, łatwą i przyjemną pracą, 
za którą bez większego wysiłku można zaro-
bić całkiem przyzwoite pieniądze. Na stronie 
podane są konkretne kwoty – 2640 zł za opi-
sywanie programów komputerowych, 2860 zł 
za streszczenia seriali i 3240 zł za recenzje 
gier komputerowych. Oferta jest jednak tak 
przygotowana, aby to pracownik zapłacił 
temu, kto oferuje zajęcie, a nie na odwrót. 
Zgodnie z regulaminem, który jest przygoto-
wany perfekcyjnie, aby zarobić, trzeba napisać 
aż 3 tysiące streszczeń w ciągu 90 dni. Czyli 
30 dziennie. Jeśli nie wywiążemy się z umo-
wy, musimy zapłacić karę – aż 25 proc. tego, 
co teoretycznie mieliśmy zarobić. W regula-
minie wszystko jest opisane. Problem w tym, 
że regulamin to kilkadziesiąt stron napisanych 
specjalistycznym językiem.

chwilówka może być nawet kilkaSet 
razy drożSza niż pieniądze pożyczone 
od banku. Rzeczywista roczna stopa opro-
centowania (tzw. RRSO) w firmie pożyczko-
wej to nawet kilka tysięcy procent. Najdroż-
sze chwilówki są oprocentowane na ponad 
3600 proc., natomiast RRSO takiej samej 
pożyczki w PKO BP wynosi 20 proc. Należy 
zatem bardzo dokładnie czytać umowy przed 
ich podpisaniem, gdyż często do sumy, którą 
pożyczamy, doliczane są koszty ubezpiecze-
nia, prowizje lub inne opłaty. Należy również 
porównać oferty wielu banków czy instytucji 
finansowych.

co czwarte z ankietowanych przedSię-
biorStw w polSce pozytywnie ocenia 
perSpektywy rozwoju branży, w której 
działa. Wśród czeskich firm odsetek ten 
wynosi 21 proc. Najbardziej optymistyczne 
co do rozwoju własnej branży w Polsce są naj-
większe firmy (zatrudniające od 50 do 249 
pracowników), z których 55 proc. pozytywnie 
i 30 proc. neutralnie ocenia możliwości roz-
woju. Małe firmy (będące miejscem pracy dla 
2–9 osób) są zdecydowanie bardziej ostrożne 
w swoich ocenach. Zgodnie z ich opiniami 
preferowanym przez nie źródłem finansowa-
nia inwestycji są fundusze unijne i programy 
rządowe – chęć skorzystania z nich wyraziło 
27 proc. przedsiębiorstw. Zainteresowanie 
funduszami unijnymi w Polsce, w porównaniu 
z innymi ankietowanymi krajami, jest wysokie 
i wynosi 24 proc., w Czechach – 19 proc., 
natomiast najwyższe jest na Węgrzech, gdzie 
kształtuje się na poziomie 42 proc.

Krzyżówka panoramiczna nr 12

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „pracuj bezpiecznie”.  
Nagrodę wylosowała: maria badura z katowic.

Mimo że za sprawą deficytu słońca i niesta-
bilnych temperatur tegoroczna wiosna nie 
rozpieszcza amatorów złocistego trunku, dla 
których maj i czerwiec są miesiącami wycze-
kiwanymi ze względu na zaścielanie się wiel-
komiejskiego pejzażu ogródkami piwnymi, 
najwięksi gracze rodzimego rynku piwa żyją 
już latem i wzbogacają swoją ofertę o orzeź-
wiające radlery. choć dla polskich birofilów 
nazwa ta może brzmieć cokolwiek tajem-
niczo, a nawet trącić nowoczesnością w jej 
najbardziej wulgarnym, wypranym z tradycji 
wydaniu, radler, czyli napój na bazie piwa i le-
moniady, nie jest wcale wynalazkiem nowym.

Według najbardziej znanej legendy ra-
dler narodził się w roku 1922 w bawarskich 
Alpach. Owego dnia (mniejsza o datę – stąpa-
my przecież po niepewnym terytorium mitu) 
do gospody pod nazwą Kugler-Alm zajechała 
na rowerach grupa turystów podróżujących 
szlakiem wytyczonym przez jej właściciela 
Franza Xavera Kuglera. Podróżni zażądali 
od szynkarza oczywiście piwa, którego zapasy 
były niestety na wyczerpaniu. Kugler, będąc 
człowiekiem pomysłowym, podjął jednak pró-
bę wybrnięcia z tej, wydawałoby się, patowej 
sytuacji i podał swoim gościom resztkę piwa, 
która mu została, zmieszaną z lemoniadą. 
Jak się okazało – był to strzał w dziesiątkę 
i spragnieni rowerzyści nie mogli się nachwalić 
napoju, który nazwano radlermass – od nie-
mieckich słów Radler (rowerzysta) oraz Mass 
(litr piwa) – a który pod nieco skróconą nazwą 

(w sam raz dla niskoalkoholowego, słodkiego 
i orzeźwiającego trunku) funkcjonuje dziś 
jako radler.

piwo czy lemoniada?
Radlery, choć występują zwykle pod mar-

kami znanych i cenionych piw, trudno uznać 
za piwa w sensie ścisłym. Prawdziwe radlery 
cechują się wprawdzie nieznaczną przewa-
gą piwa nad lemoniadą w całej mieszance 
(zwykle w proporcjach 60:40), jednakże cha-
rakterystyczna dla każdego piwa goryczka 
pod wpływem smaku i aromatu soków cy-
trusowych z reguły kompletnie zanika, a bez 
niej – co przyzna z pewnością każdy ama-
tor złocistego trunku – niepodobna mówić 
o piwie. Producentom, którzy zdecydowali 
się wprowadzić na polski rynek radlery, nie 
zależy jednak na tym, by robić rewolucję – 
są one bowiem adresowane do tych konsu-
mentów, którzy na co dzień piwa nie piją oraz, 
co oczywiste, kobiet. Pomysł okazał się chyba 
trafiony, skoro w okresie od maja ubiegłego 
roku do kwietnia br. tego typu napoje, które 
notabene zadebiutowały u nas dopiero rok 
temu (najpierw był Lech Shandy, następnie 
Warka Radler, niedawno pojawiły się także 
Wojak Radler i Okocim Radler, choć mamy 
również np. produkowany przez firmę Van Pur 
napój Śląskie Radler i inne), zdobyły niemal 
1 proc. polskiego rynku piwa, czyli całkiem 
sporo, zważywszy na fakt, że w tym samym 
czasie nie rosła w takim tempie żadna inna 
piwna kategoria.

zrób to Sam

Choć wielbiciele radlerów, głównie 
ze względu na brak innego rozwiązania, się-
gają najczęściej po napoje szczelnie zamknięte 
w puszkach i butelkach, na Zachodzie w wielu 
pubach można poprosić o świeżo zmiesza-
ne piwo z lemoniadą. Niestety – w Polsce 
to wciąż rzadkość i przyjdzie nam z pewnością 
jeszcze poczekać na czas, kiedy w piwiarniach 
dostępne będą różnego rodzaju mieszanki 
wykonywane na życzenie klienta. Jednak dla 
chcącego nic trudnego – wystarczy tylko kupić 
butelkę dobrego piwa, przygotować lemoniadę 
i pamiętać, by sporządzając napój, napełnić 
najpierw szklankę czy kufel piwem, a dopiero 
potem lemoniadą (alkohol jest bowiem lżejszy 
od lemoniady, dlatego w przypadku odwrot-
nej kolejności nie nastąpi pełne wymieszanie 
składników), po czym cieszyć się orzeźwia-
jącym smakiem domowego radlera w upalne 
letnie dni. Smacznego! Maciej Rzepecki
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