
Temat na czasie

Adam Maksymowicz pisze: 
Specyfika górnictwa podziem-
nego jest inna – wymaga ona 
długofalowej polityki,  
a nie doraźnych decyzji 
podyktowanych 
wahaniami cen 
na rynku
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Wielka impreza 
w Szymocicach

ZZG JSW SA Borynia.  W ka-
lendarzu imprez organizowanych 
przez ZZG JSW SA Borynia festy-
ny rodzinne w Szymocicach za-
pisały się na stałe. 20 lipca ponad 
600 osób przyjechało tu, licząc 
na przednią zabawę na terenie 
ośrodka Aqua-Brax i – jak mó-
wią organizatorzy – nikt nie był 
zawiedziony.
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Odpust św. Anny 
na Nikiszowcu

28 lipca w zabytkowej dzielnicy 
Katowic Nikiszowcu odbył się 
odpust św. Anny, który był ideal-
ną okazją do rodzinnych spotkań 
i spróbowania specjałów kuchni 
śląskiej.
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Realizuję się 
przy kobiecie

Erwin Sówka. W  rozmowie 
z Klaudią Latosik opowiada o mi-
łości do żony, Katowic, o pracy 
w kopalni oraz o tym, skąd czerpie 
inspiracje malarskie.
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Datsun powraca

Informacje motoryzacyjne.
strona 9
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KHW SA. Finanse decydują o życiu

Stawiamy na zmiany
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– Załoga zdaje sobie sprawę z tego, że przyszłość Katowickiego Holdingu Węglowego jest w naszych 
rękach. Tylko od nas zależy, czy odniesiemy sukces, czy poniesiemy porażkę – mówi Roman Łój, prezes 

KHW SA. – Strach polityków przed katastrofą społeczną nie zapewni KHW przetrwania – mówi 
Tadeusz Skotnicki, wiceprezes KHW SA ds. pracowniczych.
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b e z  f a j r a n t u

W górnictwie nie ma tanich i szybkich inwestycji. Od 
podjęcia decyzji do pierwszego efektu widocznego 
dla postronnego obserwatora często mija wiele lat. 
Jednym z przykładów takiej inwestycji jest budowa 
w kopalni Marcel blisko dwukilometrowego chodni-
ka schodzącego 400 metrów pod ziemię, która trwała 
wiele lat. inwestycja zwróci się w ciągu czterech lat.

W ęgiel z kopalni Marcel w Radlinie zamiast 
– jak dotąd – szybem będzie wydobywany 
na powierzchnię tzw. upadową, czyli po-

chyłym chodnikiem, łączącym wyrobisko z zakła-
dem przeróbczym. Budowa upadowej kosztowała 
90 mln zł.

To największa w ostatnich latach taka inwe-
stycja w górnictwie. Komuś może się wydawać, 
że to informacja niegodna uwagi. Kto tak myśli, ten 
jest w błędzie. Budowa upadowej w Marcelu jest 
przykładem tego, że górnictwo podąża za nowocze-
snością. Upadowa oznacza usprawnienie transportu 
węgla na powierzchnię. Maleją koszty eksploatacji, 
poprawia się bezpieczeństwo pracy, bo urządzenia 
pracujące w upadowej stwarzają mniejsze zagroże-
nie. Decyzja o budowie upadowej została podjęta 
przynajmniej jakieś 10 lat temu. Przepraszam, jeżeli 
się mylę. Dlaczego akurat upadowa? Otóż decyzja 
o kosztownej inwestycji została podjęta po dokładnej 
analizie ekonomicznej. 

Tylko takie rozwiązanie gwarantowało, że kopal-
nia będzie wydobywać przynajmniej 9,5 tys. ton węgla 
na dobę, a koszty transportu nie spowodują, że będzie 
to wydobycie nieopłacalne. Dzięki upadowej można 

transportować na dół duże urządzenia w całości bez 
konieczności ich rozbierania na mniejsze segmenty. 
Górnicy z Marcela oszczędzają dzięki temu czas i pie-
niądze. Są także w czołówce innowacyjnych kopalń, 
chociaż historia Marcela rozpoczęła się w 1883 roku. 
W pierwszym roku normalnej eksploatacji wydobyto 
tylko 83 tony węgla, ale już w następnym wydobyto 
19 tys. ton, a w 1885 r. – 84 tys. ton. Aby wykorzystać 
miał powstający przy urabianiu węgla, w 1890 roku 
wybudowano na terenie kopalni pierwszą na Gór-
nym Śląsku brykietownię. W 1906 roku kopalnia 
posiadała już trzy takie brykietownie, wyposażone 
łącznie w 6 pras.

W 1894 roku oddano do użytku kuźnię, a w ciągu 
kilku następnych lat zelektryfikowano powierzchnię 
kopalni oraz uruchomiono produkcję cegły.

W 1958 roku zastosowano w kopalni Marcel po raz 
pierwszy kombajn węglowy. W tym samym roku wpro-
wadzono pierwszy w polskim górnictwie strug węglowy 
oraz zastosowano zmechanizowaną obudowę firmy 
Reinstahl.

Górnictwo nie jest skansenem. Nie jest także schył-
kową gałęzią gospodarki. Między innymi od nas zależy, 
czy stworzymy dla tej branży warunki rozwoju. Kopal-
nia Marcel, obok Koksowni Radlin, jest największym 
zakładem przemysłowym w Radlinie. Jak to często 
bywa na Śląsku, bez kopalni ludzi czeka nędza. Wiedzą 
o tym lokalne społeczności, wiedzą także lokalni poli-
tycy oraz ci, którzy zarządzają kopalnią. Dlatego od 130 
lat kolejne pokolenia górnicze dbają, aby kopalnia jak 
najlepiej funkcjonowała.
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Bashoboro, ulecz 
polskie górnictwo!
Polską wstrząsnął ojciec John Bashobora z Ugandy. 

Podobno wskrzesza umarłych, leczy raka, wypędza 
mniej poważne choroby niż nowotwory, a z inwalidów 
robi pełnosprawnych. Dziennikarze polscy powtarzali 
za kolegami z Afryki opowieści o tym, jakoby ksiądz 
John Bashobora wskrzesił 27 osób i uzdrowił tysiące 
chorych. Ze zdziwieniem usłyszałem, jak poseł Platformy 
Obywatelskiej John Godson w TVN24 oświadczył, że 
sam widział jedno wskrzeszenie w wykonaniu księdza 
z Ugandy. Nie dziwi mnie to, że widział. Dziwi mnie to, 
że wcześniej nie obwieścił tej radosnej nowiny. Poseł 
Godson popełnił grzech zaniechania, bo w czasach 
kryzysu przydałby się w Polsce taki Bashobora na dłużej. 
Gdyby zajął się leczeniem chorych w Polsce, wyleczyłby 
przy okazji finanse naszego Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Gdyby zajął się finansami państwa, wyleczyłby 
nas z deficytu. Warto byłoby go zatrudnić do uzdrowienia 
górnictwa. Wiem, poseł Godson może powiedzieć, że 
ksiądz Bashobora uzdrawia ludzi, a nie gospodarkę. No to 
niech zajmie się ludźmi, którzy zajmują się gospodarką. 
Niech leczy ich umysły, tchnie w nich wiarę w to, za co 
biorą pieniądze.

Żarliwa reklama, jaką poseł Platformy Obywatelskiej 
zrobił ugandyjskiemu księdzu, może być początkiem 

owocnej współpracy. Ponoć bilet wstępu na spotkanie 
z cudotwórcą na stadionie w Warszawie kosztował 40 
złotych. To żadne pieniądze w porównaniu z możliwymi 
korzyściami. Gdyby tak wybrali się na nie urzędnicy 
z Komisji Europejskiej, która chorobliwie nienawidzi 
węgla, to byłoby jak w niebie. Nie potrafię sobie 
wyobrazić raju w Polsce, gdyby na spotkanie wybrał się 
rząd, wszyscy posłowie, samorządowcy i urzędnicy. 

Mam nadzieję, że poseł Godson zaangażuje się 
w organizację takiego spotkania, bo cud jest 

potrzebny od zaraz. Górnictwo robi bokami. Energetyka 
wykorzystująca węgiel kamienny sypie się. Posypał się 
nam budżet. Dziennikarze z Europy Zachodniej coraz 
częściej piszą, że nie jesteśmy zieloną wyspą. Zanosi się 
na to, że zacznie nam wiać wiatr w oczy i ktoś nam wbije 
nóż w plecy. Tylko ksiądz z Ugandy może być dla nas 
ratunkiem. Jeżeli Bashobora ma tak błogosławiony wpływ 
na ludzi, może zająłby się nami, bo w polskim górnictwie 
jest gorzej, niż się wielu wydaje. Brakuje spójnej strategii 
dla górnictwa i energetyki. 

Ceny węgla spadły, a koszty wydobycia wynoszące 
ok. 300 zł za tonę nie dają szans na lepsze wyniki. 

Poza tym nikt nie wie, co znaczy hasło „lepszy wynik”, bo 
skoro nie ma strategii w państwie, to jest tylko odbijanie 
się od bandy do bandy. Znam mędrców, którzy hołdują 
koncepcji: wszystko sobie kupimy. To prawda, można 
wszystko kupić, ale tylko wtedy, gdy ma się pieniądze. 
Specjaliści alarmują, że za jakieś trzy, cztery lata może 
zacząć brakować nam energii. Nic dziwnego, skoro 
większość naszej energetyki to zabytki muzealne. Bloki 
węglowe o sprawności około 30 proc. to anachronizm 
techniczny. Powinniśmy unowocześniać energetykę 
w Polsce i wtedy spółki węglowe mogłyby się rozwijać 
i realizować konkretne elementy strategii państwa w tej 
dziedzinie. Jednak strategii nie ma. No i tu zaczyna się rola 
ojca Bashobory. Niech coś uzdrowi, wskrzesi i wyleczy. 
Na świadka, że to możliwe, biorę posła Platformy 
Obywatelskiej Johna Godsona. Poseł Godson jest 
w obozie rządzących. Dobrze się składa. Jeżeli rządzący 
mają bezpośredni kontakt z uzdrowicielem i cudotwórcą, 
żadna krzywda nam się nie stanie. 
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Chorzowski park został podzielony na hektarowe 
działki. Mieszkańcy z okolicznych miast mogą je upra-
wiać za darmo, pod warunkiem że jeden dzień w ty-
godniu poświęcą na sprzątanie którejś ze śląskich 
miejscowości. Każda działka została także obciążona 
dziesięciną. 

C o dziesiąta marchewka, cebula, burak ćwikłowy, 
pietruszka, główka kapusty i jakiekolwiek inne 
warzywo musi trafić do ogrodu zoologiczne-

go. Dzięki temu podatkowi udało się uratować przed 
śmiercią głodową wiele zwierząt. W Bytomiu prezy-
dent pozwolił zajmować pustostany, pod warunkiem 
że lokatorzy raz w miesiącu złożą w magistracie pa-
ragony, potwierdzające że w ciągu miesiąca zrobili 
zakupy w którymś z miejscowych sklepów przynaj-
mniej za 100 złotych. Pomysł okazał się bardzo dobry. 
Po roku okazało się, że w mieście powstały trzy nowe 
sklepy spożywcze. Właściciele kilku innych rozszerzyli 
asortyment o świeże mleko kozie. Prezydent marzy, 
że za dwa lata powstaną prawdziwe delikatesy. Od za-
mknięcia kopalni Bobrek-Centrum w Bytomiu minęło 
18 lat. Z miasta wyprowadzili się wszyscy emeryci gór-
niczy. Tylko 5 proc. legalnych mieszkańców ma pracę. 
Od wielu lat w Bytomiu nie ma żadnej szkoły średniej. 
Są trzy podstawówki i trzy gimnazja. Wśród młodzieży 
do 15. roku życia 79 proc. to analfabeci. Wśród osób 
w wieku 16–25 lat analfabeci stanowią 63 proc. Dlatego 
miejscy radni podjęli uchwałę, że dokumenty urzędo-
we podpisane trzema krzyżykami są tak samo ważne 
jak dokumenty podpisane imieniem i nazwiskiem. 
Od dwóch lat w mieście jest realizowany program pod 
nazwą „Podpisuję się imieniem i nazwiskiem”. Program 
jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. W po-
zostałych miastach Górnego Śląska, w których były 

kopalnie upadłej Kompanii Węglowej i Katowickiego 
Holdingu Węglowego, sytuacja jest jeszcze gorsza. Stałą 
pracę mają tylko urzędnicy samorządowi i policjanci. 
Jednak porządku na ulicach pilnują uzbrojone drużyny 
komandosów Wojska Polskiego, bo tylko komandosi 
dają sobie radę z bandami młodocianych przestępców. 
Żołnierze mają prawo strzelać do każdego, kto nie 
zatrzyma się i nie podniesie rąk do góry na pierwsze 
wezwanie. Średnio w ciągu miesiąca gnie 25–30 mło-
docianych bandytów i 1–2 żołnierzy. Żeby ograniczyć 
straty wśród komandosów, minister obrony narodo-
wej po konsultacjach z premierem i prezydentem RP 
wydał zgodę na używanie granatników w sytuacji, 
gdy dochodzi do starcia z grupą liczniejszą niż trzech 
bandytów. Wyjątkiem są Katowice. Stolica Górnego 
Śląska została objęta programem rządowym „Ocalić 
od rozgrabienia”. Wszystkie szlaki kolejowe w regionie 
są pilnowane przez samoloty bezzałogowe przez 24 
godziny na dobę. Strefa ubóstwa i bezprawia kończy się 
na przedmieściach Żor. Ponieważ Jastrzębska Spółka 
Węglowa jako jedyna śląska spółka węglowa przetrwała 
kryzys i antywęglową politykę Unii Europejskiej, obszar 
jej oddziaływania zachował wszystkie atrybuty regionu 
zurbanizowanego i cywilizowanego. Stopa bezrobocia 
nie przekracza 25 proc. Jastrzębie-Zdrój przejęło rolę 
gospodarczej stolicy regionu.

Na razie ta historia jest fantastyką polityczno-go-
spodarczą. Jednak przykład Detroit, niegdyś najwięk-
szego centrum przemysłu motoryzacyjnego na świecie, 
jednego z najbogatszych miast w USA, a teraz miasta 
widma, zrujnowanego i zbankrutowanego, udowad-
nia, że wszystko jest możliwe. Wystarczy, że rządzący 
zapomną, skąd bierze się bogactwo. Bierze się z pracy 
i produkcji.
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Pięścią w stół

Czy Śląsk skończy jak Detroit?

Przykład 
Detroit, jednego 
z najbogatszych 
miast w USA, 
a teraz miasta 
widma, 
zrujnowanego 
i zbankrutowanego, 
udowadnia, 
że wszystko jest 
możliwe.

Górnictwo nie 
jest skansenem. 
Nie jest także 
schyłkową gałęzią 
gospodarki.

henryk 
siedlaczek
poseł RP

Kij w mrowisko

nowoczesny Marcel

Tadeusz 
MoTowid ło
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Komentuje Jerzy Sawczuk

przewodniczący ZZG w Polsce KWK Jankowice
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prezes JSW Jarosław Zagórowski powiedział 
podczas V europejskiego Kongresu Gospo-
darczego w Katowicach, że ceny na świecie 
wynoszące 270–300 złotych dla węgla ener-
getycznego i 600 zł dla koksowego mogą 
być cenami równowagi nawet przez kilka-
naście lat.

Wszystko wskazuje na to, że tak właśnie 
będzie. Prognoza ta odbierana jest przez wła-
ściciela kopalń, którym jest Skarb Państwa, 
media i ogół społeczeństwa jako wyrok na 
górnictwo węgla kamiennego. Przy tych ce-
nach istniejące w obecnym stanie kopalnie 
nie mogą zachować rentowności. Wyciąga się 
z tego prosty wniosek, że jeśli coś jest nieren-
towne w ramach konkurencji, to siłą rzeczy 
musi zniknąć z rynku. Wynika z tego sugestia, 
że branża ta znów zostanie poddana kolejne-
mu etapowi restrukturyzacji polegającej na 
zamykaniu następnych kopalń. Wydobycie 
jeszcze bardziej spadnie. Na razie nikt nic 
konkretnego na ten temat nie mówi, ale trzeba 
się domyślać, że będzie to skala przynajmniej 
połowy tego, co się wydobywa obecnie. Minia-
turowe górnictwo węgla kamiennego będzie 
„miniaturowym” gwarantem naszego bezpie-
czeństwa energetycznego. Czy jest to właściwa 
i korzystna dla nas droga? Tu zdania są po-
dzielone. Odrzucając jednak wszelkie opinie 
wynikające z sympatii i antypatii, trzeba przyj-
rzeć się skutkom, jakie wywrze to na ekonomii 
i gospodarce naszego państwa. Jeżeli będziemy 
kierować się tylko bieżącymi ocenami w po-
dejmowaniu strategicznych decyzji, to z góry 
trzeba założyć, że skutki takiej polityki będą 
opłakane. Górnictwo węgla kamiennego nie 
może być traktowane tak samo jak inne działy 
gospodarki, gdzie koniunkturę można szybko 
i łatwo wykorzystać, manipulując nakładami 
i inwestycjami. Dlaczego? Panuje przecież 
gospodarcza równość, wszyscy mają te same 
prawa, gospodarka jest jedna i wszystkich obo-
wiązują te same zasady. To wszystko prawda, 
jednak specyfika górnictwa podziemnego jest 
inna – wymaga ona długofalowej polityki, 
a nie doraźnych decyzji podyktowanych wa-
haniami cen na rynku. 

Pisanie w obecnej sytuacji finansowej 
górnictwa o  koniunkturze na węgiel wy-
daje się niedorzeczne, wszak gołym okiem 
widać deficytowość polskich kopalń węgla 
kamiennego. Opinia ta przypomina teorię 

o płaskości Ziemi, co też widać gołym okiem. 
Tymczasem świat stawia na węgiel. Według 
ostatnich ocen Banku Światowego pierwsze 
pięć krajów o najwyższej gospodarce liczo-
nej według parytetu siły nabywczej to kraje 
surowcowe, należące, poza USA, do grupy 
BRICS. Również prognozy na przyszłość dają 
tym krajom wzrost spychający dotychczasowe 
europejskie mocarstwa na coraz niższe pozy-
cje. Przykładem jest największe z tych państw 
pod względem wydobycia węgla kamiennego, 
jakim są Chiny. Podstawą ich energetyki jest 
węgiel kamienny, którego rozwój wydoby-
cia jest całkowicie niezależny do panujących 
cen na światowym rynku – zależy od tego 
tylko koszt przymusowego importu węgla 
do nadmorskich elektrowni. Import ten nie 
jest spowodowany tym, że oferowane ceny 
węgla są niższe od własnego wydobycia, ale 
jego brakiem wynikającym z niemożliwości 
przewiezienia go w tych ilościach z zachod-
nich prowincji. Reforma chińskiego transportu 
i własne zaopatrzenie powodują spadek im-
portu węgla przez Chiny, co jest jedną z wielu 
przyczyn załamania się jego cen rynkowych. 
Na tym tle trzeba zapytać, czy węgiel będzie-
my wydobywać dla prowadzenia nim handlu 
na światowym rynku? Jeżeli tak, to jedno-
znacznie ceny zadecydują o nieopłacalności 
naszego górnictwa węgla kamiennego. Jeżeli 
jednak nie zamierzamy handlować węglem, 
a dbać o nasze własne bezpieczeństwo energe-
tyczne, to trzeba odpowiedzieć, że niezależnie 
od światowych cen nasze górnictwo węglowe 
musi być utrzymane, a wszelkie „dopłaty” do 
jego funkcjonowania należy traktować  jako 
koszty księgowe utrzymania bezpieczeństwa 
energetycznego. Jest to sytuacja podobna do 
utrzymania wojska, które z natury rzeczy 
żadnych dochodów nie przynosi. W Chinach 
niezależnie od spadku światowych cen węgla 
nadal utrzymuje się koniunktura na najtańsze 
i najłatwiej dostępne paliwo, jakim jest węgiel. 
Wystarczy tu wspomnieć, że przy jego obec-
nym zużyciu w skali tego, co wydobywa reszta 
świata (4 miliardy ton), planuje się wzrost jego 
wydobycia w skali około 10 procent rocznie. 
Wkrótce ma to doprowadzić do tego, że same 
Chiny zużywać będą ok. 7 miliardów ton, czyli 
około 75 procent światowego wydobycia wę-
gla. Priorytetem jest bezpieczeństwo energe-
tyczne tego kraju, a nie zmienne ceny węgla.

AdAm mAksymowicz

Specyfika górnictwa podziemnego jest inna – wymaga ona długofalowej polityki, 
a nie doraźnych decyzji podyktowanych wahaniami cen na rynku.

koniunktura na węgiel

Studenckie praktyki
nawet najbarwniejsza relacja nie zastąpi prawdziwej szychty. Studenci wydziałów gór-
niczych akademii Górniczo-Hutniczej i politechniki Śląskiej zakończyli praktyki w kopal-
niach Katowickiego Holdingu Węglowego. Holding przyjął w tym roku 60 praktykantów. 
przez miesiąc pracowali jak prawdziwi górnicy i zostali wynagrodzeni jak górnicy. Dla 
wszystkich był to pierwszy kontakt z pracą pod ziemią lub w zakładzie przeróbczym. 
Holding od wielu lat przyjmuje praktykantów, ponieważ zarządowi zależy na tym, aby 
absolwenci wydziałów górniczych z aGH i politechniki Śląskiej starali się o pracę w ko-
palniach KHW. Górnictwo się unowocześnia, dlatego potrzebuje kadr z wyższym wy-
kształceniem. na zdjęciu uroczyste spotkanie praktykantów w KWK Mysłowice-Wesoła. 
Gospodarzami spotkania byli Tadeusz Skotnicki, wiceprezes KHW ds. pracy, i eugeniusz 
Małobęcki, dyrektor KWK Mysłowice-Wesoła. W Mysłowicach-Wesołej miesięczną prak-
tykę odbywało 10 studentów.  st
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Jedno uJęcie

Górnictwo węgla kamiennego nie może być traktowane tak samo jak inne działy gospodarki, gdzie 
koniunkturę można szybko i łatwo wykorzystać, manipulując nakładami i inwestycjami
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Niezależnie od światowych cen nasze górnictwo węglowe musi być utrzymane, a wszelkie „dopłaty” do jego 
funkcjonowania należy traktować  jako koszty księgowe utrzymania naszego bezpieczeństwa energetycznego
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W kalendarzu imprez organizowanych przez 
ZZG JSW Sa Borynia festyny rodzinne w Szy-
mocicach zapisały się na stałe. 20 lipca po-
nad 600 osób przyjechało tu, licząc na przed-
nią zabawę na terenie ośrodka aqua-Brax 
i – jak mówią organizatorzy – nikt nie był 
zawiedziony.

Uczestnicy festynu mieli zagwarantowa-
ne znakomite jedzenie, muzykę oraz liczne 
atrakcje. Dużym zainteresowaniem dorosłych 
cieszyła się przystań kajaków i rowerków wod-
nych, z kolei dzieci pluskały się w basenie oraz 
korzystały ze sprzętów na placu zabaw. Jednak 
niezmiennie największym zainteresowaniem 
cieszyło się losowanie nagród loterii fantowej. 
Emocje, które mu towarzyszyły, były bardzo 

duże, gdyż żaden los nie był pusty, a nagrody 
niezwykle atrakcyjne.

– Okolica, którą wybraliśmy, jest napraw-
dę ładna – mówił Jerzy Motor, wiceprzewod-
niczący ZZG JSW SA Borynia. – Znajdu-
jemy się w okolicy Parku Krajobrazowego 
„Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 
Wielkich”, który należy pod względem po-
wierzchni do największych parków w Polsce. 

Są tu piękne lasy i stawy oraz tereny lęgowe 
ptaków, a także siedliska rzadkiej roślinno-
ści błotnej i wodnej. Staramy się, aby w tak 
pięknej okolicy organizować imprezy, które 
przynoszą relaks i wytchnienie, będąc jed-
nocześnie okazją do rodzinnego spędzenia 
czasu. W takiej atmosferze nawiązuje się wiele 
przyjaźni wśród pracowników naszej kopalni.

Wioletta ŚliWińska

ZZG JSW SA Borynia

wielka impreza w Szymocicach

Uczestnicy festynu mieli zagwarantowane znakomite jedzenie, muzykę oraz liczne atrakcje

W kalendarzu imprez organizowanych przez ZZG JSW SA Borynia festyny rodzinne w Szymocicach zapisały 
się na stałe

Ponad 600 osób przyjechało tu, licząc na przednią zabawę na terenie ośrodka Aqua-Brax i – jak mówią 
organizatorzy – nikt nie był zawiedziony

Dzieci korzystały ze sprzętów na placu zabaw 

Najmłodsi pokazali, jak trzeba tańczyć

Taniec w wykonaniu dorosłych. Wysiłek znacznie mniejszy, ale ile w nim uczucia
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W tym roku parafia św. anny obchodziła 101 
lat istnienia. Odpust, który był nie tylko świę-
tem kościelnym, ale także wydarzeniem in-
tegrującym lokalną społeczność, odbył się 
już po raz piąty.

Od samego rana na rynku swoje wyroby 
sprzedawali artyści tworzący rękodzieło ar-
tystyczne. Na straganach można było kupić 
heklowane serwetki, korale z bursztynów, ko-
szulki z napisem „kocham Nikiszowiec” oraz 
obrazy namalowane przez lokalnych artystów 
z tzw. grupy janowskiej. Na smakoszy kuchni 
śląskiej czekały tradycyjne specjały: krupnioki, 
karminadle, ciapkapusta oraz kołocze z pie-
karni michalskich.

Dla dzieci zaplanowano mnóstwo atrakcji: 
przejażdżkę na kecioku (karuzeli łańcuchowej 
z krzesełkami), zamek dmuchany, warsztaty 
szczudlarskie oraz plastyczne.

Część artystyczna rozpoczęła się o godz. 
13. Przedtem odbyła się uroczystość odpu-
stowa w kościele św. anny, w której udział 
wzięły mieszkanki Nikiszowca w tradycyjnych 
śląskich strojach oraz górnicy z kWk Wie-
czorek. To do nich należał obowiązek nie-
sienia sztandaru podczas mszy poświęconej 
patronce kościoła na Nikiszowcu, nazywanej 

pieszczotliwie przez mieszkańców babcią 
anną. Po uroczystości odpustowej odbył się 
festyn, podczas którego organizatorzy spotka-
nia (parafia św. anny oraz Program Centrum 
aktywności lokalnej na Nikiszowcu) przygo-
towali dla gości sporo atrakcji.

Jedną z nich był spektakl „Serce Don 
Juana”. To niezwykłe widowisko teatralne 
w wykonaniu trójki aktorów pokazało histo-
rię legendarnego kochanka Don Juana. Pod-
czas przedstawienia widzowie mogli poznać 
tę pełną sprzeczności i namiętności postać, 
która mimo wielu podbojów miłosnych szu-
kała prawdziwej miłości.

Następnie na scenie wystąpiła orkiestra 
dęta kWk Wieczorek pod batutą andrzeja 
Pisarzowskiego, która wykonała standardy 
muzyki światowej, wprawiając uczestników 
odpustu w miły nastrój.

Gwiazdą wieczoru był roberto Zuccaro 
– włoski wokalista od wielu lat mieszkający 
w Polsce. W trakcie jego występu uczestnicy 
festynu świetnie się bawili w rytm przebojów 
„Felicita” czy „Volare”.

Wydarzenie zostało objęte patronatem 
honorowym prezydenta miasta katowice 
Piotra Uszoka.

Klaudia latosiK

28 lipca w zabytkowej dzielnicy katowic Nikiszowcu odbył się odpust św. anny, który był idealną okazją do rodzinnych 
spotkań i spróbowania specjałów kuchni śląskiej.

odpust św. Anny na nikiszowcu
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Odpust, który był nie tylko świętem kościelnym, ale także wydarzeniem integrującym lokalną społeczność, 
odbył się już po raz piąty

Dla dzieci zaplanowano mnóstwo atrakcji: przejażdżkę na kecioku (karuzeli łańcuchowej z krzesełkami), 
zamek dmuchany, warsztaty szczudlarskie oraz plastyczne

Na scenie wystąpiła orkiestra dęta KWK Wieczorek pod batutą Andrzeja Pisarzowskiego
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Rozmawia: Sławomir StarzyńSki

 XNowy GórNik: możliwe, że po upadku 
górnictwa część górnego Śląska zmieni 
się tak, jak zmieniło się Detroit po upadku 
przemysłu samochodowego? w połowie XX 
wieku było to jedno z najbogatszych miast 
w USa. teraz niszczeją reprezentacyjne bu-
dowle warte fortunę, a władze miasta ogło-
siły, że Detroit bankrutuje.

romaN Łój: Gór-
nictwo i przemysł ciężki 
były solą ziemi śląskiej. 
Mimo głębokiej restruk-
turyzacji te gałęzie go-
spodarki nadal w spo-
sób istotny wpływają 
na kondycję ekonomicz-
ną regionu. W spółkach 
węglowych zatrudnionych jest ponad 100 
tysięcy osób, a w firmach obsługujących 
górnictwo kolejne kilkaset tysięcy pracow-
ników. Oceniam, że byt około miliona osób 
(łącznie z rodzinami) zależy od kondycji 
firm górniczych. Jestem przekonany, wbrew 
opiniom fałszywych proroków, że sytuacja 
górnictwa nie jest tak zła, abyśmy mogli 
mówić o upadku branży. Kopalnie węgla ka-
miennego są potrzebne polskiej gospodarce, 
gdyż polskie elektrownie wytwarzają ponad 
50 proc. energii właśnie z węgla kamiennego. 
Jeżeli doliczymy do tego węgiel brunatny, 
jest to około 90 proc. Nawet bardzo ostra 
polityka antywęglowa nie zmieni faktu, 
że w sposób skokowy nie da się zastąpić 
energii pierwotnej z tych dwóch rodzajów 
paliw kopalnych jakąkolwiek inną energią. 
Wiatr i energia słoneczna mogą być tylko 
uzupełnieniem energetyki konwencjonalnej. 
Skoro zaś będzie zapotrzebowanie na paliwa 
kopalne, to znaczy, że będzie też zapotrze-
bowanie na paliwa wydobywane w naszych 
kopalniach.

 X katastrofa w górnictwie to także kata-
strofa społeczna w naszym regionie. nie 
obawiacie się panowie, że polityka anty-
węglowa może oznaczać, że katastrofa jest 
bliska?

Tadeusz skoTNic-
ki: Jeżeli polityka wobec 
górnictwa będzie przy-
czyniać się do kłopo-
tów branży, to sytuacja 
społeczna będzie się 
pogarszać. Jestem jed-
nak optymistą – wierzę, 
że unikniemy losu Detroit. Moim zdaniem 
górnictwo jeszcze długo zachowa swoją po-
zycję w gospodarce regionu.

 X katowicki Holding węglowy ma liczną 
grupę „źle życzących”. Spełnią się wkrótce 
ich marzenia, aby powiedzieć o panów fir-
mie „dawny katowicki Holding węglowy”?

romaN Łój: Zdecydowanie nie.
Tadeusz skoTNicki: Uważam, że nie 

spełnią się takie życzenia. W czasach dobrych 
dla górnictwa KHW wypadał zawsze dobrze 
na tle innych spółek węglowych. Teraz też 
mamy wielkie szanse.

 X zarząd kHw przeforsował zmiany orga-
nizacyjne i zmiany w wynagradzaniu gór-
ników – to na pewno jego sukces. nie oba-
wiacie się panowie, że związki zawodowe 
zechcą jednak wymusić powrót do prze-
szłości? te rozwiązania wciąż są krytyko-
wane przez związkowców.

romaN Łój: Zmiany organizacyjne miały 
usprawnić proces zarządzania i ograniczyć 
koszty pracy. Zmiany w systemie wynagra-
dzania miały z kolei powiązać część wypła-
canych premii z efektami pracy osiąganymi 
w poszczególnych kopalniach. Związki za-
wodowe od początku nie były zwolennikami 
tych zmian. Jednak będziemy dalej iść drogą 

zmian, bo tylko dzięki nim możemy utrzy-
mywać miejsca pracy. Dlatego zarząd się nie 
wycofa. Mam na myśli zarówno przekształ-
cenia organizacyjne, jak i te w systemie wy-
nagradzania. Płace muszą zawierać w sobie 
elementy motywacyjne.

 X Spora część załogi żyła nadzieją, że kie-
dy przyjdzie tadeusz Skotnicki, to wszyst-
ko będzie tak jak kiedyś. Chce pan powro-
tu do przeszłości?

Tadeusz skoTNicki: Nikomu, w tym żad-
nej organizacji związkowej, nie obiecywałem, 
że chcę powrotu do przeszłości.

 X nie chodzi mi o nadzieje liderów związ-
kowych – mówię o nadziejach pracowni-
ków, którzy obawiają się zmian.

Tadeusz skoTNicki: Myślę, że załoga 
przyzwyczaiła się do myśli, że firma musi 
się przekształcać, dostosowywać do bieżącej 
sytuacji. Katowicki Holding Węglowy jest or-
ganizacją gospodarczą, która chce się dosko-
nalić we wszystkich obszarach działalności. 
Dlatego będziemy pracować nad zmianami 

organizacyjnymi i nad zmianami systemu 
wynagradzania. We wszystkich działaniach 
zarządu jest jeden cel – obrona miejsc pracy.

 X proszę powiedzieć, na czym będą pole-
gać planowane zmiany.

romaN Łój: Po utworzeniu Centrum 
Usług Wspólnych rozpoczęliśmy działania 
zmierzające do stworzenia Centrum Usług 
Górniczych. Przejmie ono część zadań związa-
nych z robotami wiertniczymi, utrzymaniem 
wyrobisk, a także ze zbrojeniem i likwidacją 
ścian. W dalszej perspektywie planujemy 
utworzenie Centrum Robót Przeróbczych. 
Chodzi o połączenie sześciu zakładów prze-
róbczych i dzięki temu wykorzystanie efektu 
synergii. Z naszych analiz wynika, że zmiana 
organizacji procesu przeróbki da lepsze efekty 
niż zwykłe połączenie zakładów. Celem jest 
zmienienie procesu przeróbczego i proce-
su przygotowania węgla do sprzedaży. Krok 
kolejny, choć nie w następstwie czasowym, 
to zmniejszenie liczby szczebli zarządzania 
w kopalniach. Chcemy, aby między dyrekto-
rem a przodowym było ich nie więcej niż pięć. 

Powrót do przeszłości?

Wzrost zarobków wynikający z większej efektywności nie musi oznaczać przykręcania śruby

Górnictwo może liczyć tylko na własne siły. 
Nikt nie roztoczy parasola ochronnego nad Katowickim Holdingiem 
Węglowym ani nad żadną inną spółką węglową. Jeżeli ktoś sądzi, że 
można bezkarnie zaniedbać zasady ekonomii, powinien pamiętać, 

że Stoczni Gdańskiej nie uratowały nawet zasługi dla narodzin 
wolnej Polski. – Załoga zdaje sobie sprawę z tego, że przyszłość 

Katowickiego Holdingu Węglowego jest w naszych rękach. Tylko od 
nas zależy, czy odniesiemy sukces, czy poniesiemy porażkę – mówi 

Roman Łój, prezes KHW SA. Mimo trudnych czasów dla górnictwa 
nakłady na bhp w KHW nie maleją. W 2012 roku zarząd przeznaczył 

320 milionów złotych na poprawę bezpieczeństwa pracy. W tym 
roku zaplanowano podobną kwotę na ten cel. Systematyczny 

wysiłek przynosi zaplanowane efekty – dowodem jest zapobieganie 
zagrożeniu tąpaniami. Mimo bardzo trudnych warunków od 6 lat 

żaden górnik nie ucierpiał z powodu odprężenia górotworu. Przyjęty 
przed kilkunastu laty plan diagnostyki i działań wyprzedzających 
pozwolił radykalnie ograniczyć to zagrożenie. Holding realizuje 

plany związane z klimatyzacją miejsc pracy, w których jest wysoka 
temperatura. Wyprzedzające odmetanowanie służy zmniejszeniu 

zagrożenia metanowego. Unowocześnianie transportu podziemnego 
pozwoli na dowożenie górników do miejsc pracy. W kopalniach 

do transportu górników coraz częściej będą wykorzystywane 
przenośniki taśmowe. – Wszystkie działania zarządu zmierzają 

do tego, aby warunki pracy sprzyjały poprawie efektywności. 
Strach polityków przed katastrofą społeczną nie zapewni KHW 

przetrwania. O tym, czy będziemy istnieć, zdecyduje nasza kondycja 
finansowa. Efektywniejsza praca i poprawa wyniku finansowego 
gwarantują przeżycie i zachowanie miejsc pracy – mówi Tadeusz 

Skotnicki, wiceprezes KHW SA ds. pracowniczych. 

    Stawiamy na zmiany



1 – 1 5  S i e r p n i a  2 0 1 3 7w w w . n o w y g o r n i k . p l

A k t u A l n o ś c i 7w w w . n o w y g o r n i k . p l

Powrót do przeszłości?

Dzięki spłaszczeniu struktury zarządzania 
informacje będą przepływały szybciej, a w do-
datku zarządzanie będzie tańsze.

 X Zarząd będzie dążył do większego uza-
leżnienia zarobków od efektów pracy. Jest 
to trudne, wymaga zmiany przyzwycza-
jeń ludzi. Czy w tej sytuacji powiecie pa-
nowie załodze: Będą zmiany, ale na razie 
je odpuszczamy?

Roman Łój: W naszej branży każde 
zatrzymanie oznacza krok wstecz. Zdajemy 
sobie sprawę, że system wynagradzania jest 
bardzo delikatną materią, dlatego zarząd nie 
ma zamiaru podejmować pochopnych decyzji. 
Natomiast chcielibyśmy, aby zarobki w coraz 
większym stopniu zależały od efektów pra-
cy. Oczywiście, mamy Holdingową Umowę 
Zbiorową, która określa stałe elementy płacy, 
i nie mamy zamiaru ich ruszać. Natomiast 
premia musi w jeszcze większym stopniu być 
uzależniona od efektów, jakie osiąga kopalnia.

 X Jeżeli związki zawodowe ocenią te zmia-
ny jako przykręcanie śruby, to przede 

wszystkim wiceprezes Skotnicki będzie 
na celowniku niezadowolonych. Co pan po-
wie wszystkim niezadowolonym, którzy 
będą narzekać, straszyć okazaniem nieza-
dowolenia, szantażować protestami?

Tadeusz skoTnicki: Wszystko będzie 
zależało od kondycji górnictwa. Wzrost za-
robków wynikający z większej efektywności 
nie musi oznaczać przykręcania śruby. Teraz 
w KHW są najniższe płace spośród wszystkich 
spółek węglowych, ale może dzięki temu nasza 
kondycja nie jest tak zła, jak byłaby, gdyby 
płace były wyższe. Mamy stabilne miejsca 
pracy i to jest sukces całej załogi. Jeżeli sytu-
acja na rynku się poprawi, będzie się można 
zastanawiać nad poprawą zarobków. Myślę, 
że załoga to rozumie.

 X Zauważyłem, że w kHw dużo osób 
nosi w tornistrze buławę prezesa albo 
wiceprezesa. Czasem mam wrażenie, 
że w kHw trwa coś w rodzaju strajku 
włoskiego w zarządzaniu na szczeblach 
pośrednich. kontestuje się konieczność 
zbyt ciężkiej pracy, decyzje zarządu 

są komentowane jako złe, bezsensow-
ne, chybione, niewygodne.

Roman Łój: Jeżeli ktoś nosi w tornistrze 
buławę prezesa, to raz na trzy lata ma szansę 
wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyj-
nym na członka zarządu. Myślę, że użył pan 
trafnego sformułowania, że niektóre decyzje 
są niewygodne. Rozumiem, że niewygodna 
jest ciężka praca, niewygodne są zmiany, 
niewygodne jest stawianie na efektywność, 
jednak bez ciągłego doskonalenia, bez in-
westycji w przyszłość i bez zaangażowania 
wszystkich pracowników korporacja nie 
może przetrwać. Dlatego niezależnie od tego, 
czy ktoś się z nami zgadza, czy nie zgadza, 
czy kontestuje nasze decyzje, czy się z nimi 
zgadza, my wprowadzamy nasze decyzje 
w czyn, jeżeli są one korzystne dla firmy. 
Oczywiście, zarząd może się mylić. Jeżeli ktoś 
przedstawi racjonalne argumenty przeciwko 
jakiejś decyzji zarządu, zawsze jestem gotów 
zmienić pogląd. Jednak jeżeli przyczyną opo-
ru czy kontestacji jest tylko niechęć do zmian, 
to na pewno z takimi ludźmi jest nam nie 
po drodze. Minęły czasy, kiedy praca była 
obowiązkiem. Dziś nikt nikogo nie zmusza 
do pracy w KHW.

Tadeusz skoTnicki: Zajmując stanowi-
sko głównego inżyniera inwestycji i przygo-
towania produkcji w KWK Wujek, nie spo-
tkałem się z przypadkami kontestacji decyzji 
zarządu. Wujek przeżywał trudny czas i załoga 
potrafiła się zmobilizować do pracy.

 X przeważająca część załogi kopalni wie-
działa, że jest nóż na gardle – kopalnia mo-
gła zostać zamknięta, a w takiej sytuacji za-
łoga zawsze się mobilizuje.

Tadeusz skoTnicki: Myślę, że w wielu 
przypadkach sprzeciw wobec działań zarządu 
wynika z braku informacji. Jeżeli są przypad-
ki, że jest to działanie wynikające z innych 
przyczyn, to – jak powiedział prezes Łój – nie 
ma obowiązku pracy w naszej firmie.

 X Związki zawodowe chcą podwyżki płac. 
ostatnia odczuwalna podwyżka była jakieś 
trzy, cztery lata temu.

Roman Łój: Ostatnia podwyżka była 
w czerwcu tego roku. Z okazji dwudziestole-
cia KHW była także premia dla załogi. Wiel-
kość zmian wynagrodzenia zależy od sytuacji 
spółki.

 X Jak panowie macie zamiar przekonać li-
derów związkowych, aby ograniczyli swo-
je żądania?

Roman Łój: Jedynym sposobem jest dia-
log. Rozmowy muszą odbywać się przy stole, 
a nie na ulicy. Nie będziemy niczego robić 
pod presją zagrożenia „niekontrolowanym 
wybuchem” albo „niepokojem społecznym”. 
Jeżeli związkowcy zobaczą, że wprowadzane 

przez nas zmiany przekładają się na wzrost 
wydajności, a tym samym na wzrost płac, 
to sami się do tego przekonają.

Tadeusz skoTnicki: Odbywają się spo-
tkania z załogą i działaczami związkowymi, 
na których omawiana jest sytuacja KHW i ca-
łej branży górniczej. Związki są informowane 
na bieżąco o tym, co się dzieje w górnictwie 
i w gospodarce. Uważam, że te informacje 
pozwalają związkowcom powściągnąć swoje 
żądania.

 X Co pan odpowiada na pytanie: kiedy bę-
dzie następna podwyżka?

Tadeusz skoTnicki: Teraz nie ma takich 
pytań. Na razie załoga ocenia efekt czerw-
cowej podwyżki płac. Od rozwoju sytuacji 
w górnictwie zależy, czy takie pytania pojawią 
się wkrótce.

 X Załoga narzeka na to, że podwyżki były 
symboliczne. politycy krytykowali zarząd, 
że się na nie zdecydował, choć sytuacja 
spółki nie jest dobra. Jesteście panowie 
między młotem a kowadłem.

Roman Łój: Zawsze jesteśmy między 
młotem a kowadłem, jednak decyzja o pod-
wyżkach nie była wymuszona na zarządzie. 
Wszystko zostało zapisane w planie technicz-
no-ekonomicznym. Zdawałem sobie sprawę, 
że górnicy nie będą w pełni usatysfakcjono-
wani. Natomiast właścicielowi przedstawi-
liśmy dokładne analizy i nasza decyzja zo-
stała przyjęta ze zrozumieniem. Spotykam 
się z zarzutem, że wprowadziliśmy podwyżki 
jednostronnie. To prawda, ale jako że związki 
zawodowe eskalowały żądania, nie mieliśmy 
innego wyjścia.

 X prezesowi ds. pracy oberwało się 
od związków za tę decyzję zarządu?

Tadeusz skoTnicki: Wtedy jeszcze nie 
byłem członkiem zarządu.

 X kiedy objął pan stanowisko, pewnie 
związkowcy mieli pretensje także do pana.

Tadeusz skoTnicki: Nie słyszałem żad-
nych pretensji.

 Xnie oberwało się panu za cały zarząd? 
przecież związki wstąpiły na drogę sporów 
zbiorowych w sprawach płacowych.

Tadeusz skoTnicki: Trwają spory zbio-
rowe, jednak rozmowy toczą się przy stole.

 X Czy te spory zbiorowe nie są czymś 
w rodzaju bloków startowych potrzebnych 
do organizacji wrześniowych protestów 
zapowiadanych przez związki zawodowe?

Roman Łój: Nie komentuję polityki 
związków zawodowych.

Tadeusz skoTnicki: Nie mam informacji 
na ten temat.

Wzrost zarobków wynikający z większej efektywności nie musi oznaczać przykręcania śruby
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    Stawiamy na zmiany
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 XNowy GórNik: w wieku 16 lat rozpoczął 
pan pracę w kopalni wieczorek w katowi-
cach. Czy już wówczas zajmował się pan 
malarstwem?

ErwiN Sówka: Zacząłem malować w wie-
ku 15 lat, na początku były to głównie pejzaże. 
Kiedy natomiast zacząłem pracować w kopal-
ni, zapisałem się do grupy malarzy górników.

 X Jak rozpoczęła się pańska współpraca z 
grupą malarzy, nazywaną potocznie gru-
pą janowską?

– Mój ojciec robił na dole z niejakim 
Ewaldem Gawlikiem, który był starszy ode 
mnie o kilkanaście lat. Ja byłem wtedy mło-
dy. ojciec mi powiedział, że jest taka grupa, 
która maluje i do której mogę dołączyć, więc 
się do niej zapisałem. Myśmy nie byli grupą 
janowską, myśmy tylko tak się szumnie nazy-
wali. Grupą janowską nas ktoś z dziennikarzy 
nazwał. W rzeczywistości nazywaliśmy się 
zespołem pracy domu kultury przy kopalni 
Wieczorek.

 X na początku malował pan pejzaże, jed-
nak z czasem tematyka pańskich obrazów 
się zmieniła.

– Kiedy zacząłem dorastać, to zaczęły 
mnie baby interesować, co pod kiecką mają. 
Człowiek był ciekawy. Musiałem się wszyst-
kiego sam domyślać, dlatego potem zacząłem 
malować swoje własne ideały. dzisiaj moim 
ideałem jest moja żona.

 X Jak długo żyje pan ze swoim ideałem?
– Z moją żoną żyję od ponad 50 lat, a li-

cząc narzeczeństwo – jesteśmy ze sobą prawie 
60 lat, czyli niemal całe życie.

 Xna pana obrazach często pojawiają się 
kobiety. Czy pańska żona pozuje panu 
do obrazów?

– Z mojej żony zawsze biorę model. Poza 
tym ja się realizuję przy kobiecie. Kobieta za-
wsze była i będzie dla mnie ciekawa, nawet 
gdyby na głowie stawała. Chociaż maluję ko-
biety, nie chciałbym innej kobiety, ponieważ 
kocham tylko jedną.

 Xw pana twórczości malarskiej oprócz ko-
biet pojawiają się także inne motywy. Skąd 
pan czerpie inspiracje?

– interesuję się sztuką indyjską i filo-
zofią hinduską, głównie świętą księgą Gita 
– napisaną przez Krysznę, przez Boga. Jest 
to dzieło ponadczasowe, ponad istnienie 
świata. Niektórzy mówią, że jest ją bardzo 
trudno zrozumieć, ale dla mnie jest bardzo 
jasna. Według mnie czyta się to jak elemen-
tarz. ludzie są przyćmieni współczesnym 
światem, telewizją, komputerami, są przez 
to opanowani – dlatego nie potrafią odczytać 
tej księgi.

oprócz inspiracji filozofią indyjską maluję 
też swoje sprawy, swoje myśli, moją własną 
filozofię, swój świat. tylko ten świat musi 
być powiązany w jakiś sposób ze światem 
obecnym, bo w nim żyję i on ma na mnie 
ogromny wpływ. ale ja nadaję temu nie tylko 
wymiar wizualny, ale też głębszy, duchowy. 

W ten sposób należy to malować, aby było 
czuć w tym iskrę bożą. dla mnie jest to bar-
dzo ważne.

 X A jakie znaczenia ma dla pana Śląsk?
– urodziłem się na Śląsku. tu urodził 

się mój dziadek, tu urodził się mój ojciec. 
Z dziada pradziada my tu mieszkamy, najpierw 
mieszkaliśmy na Giszowcu, potem w Janowie. 
Na Śląsku byli rdzenni Ślązacy i się dobrze 
żyło, bo dla Ślązaka najważniejsza była i jest 
rodzina.

teraz mieszkam w Zawodziu – w miesz-
kaniu, które dostałem od kopalni Wieczorek. 
Jestem zadowolony, ponieważ tu tworzę, mam 
pracownię, a z balkonu mam piękny widok 
na całe Katowice.

 Xwychował się w pan tradycyjnej śląskiej 
rodzinie i pracował przez ponad 30 lat w ko-
palni. Jak udało się panu pogodzić pracę 
malarza z pracą górnika?

– sztuka, malarstwo i praca na dole nie 
idą w parze. Praca na dole nie była przeze 
mnie na początku lubiana. Chciałem być kimś 
innym. Chciałem być lekarzem albo artystą. 
ale artystą zostałem dołowym. Za to pra-
ca w kopalni ukształtowała mój charakter. 
Z początku się buntowałem, jak każdy młody 
synek, chciałem innego świata, chciałem dużo 
zarobić. Potem się jednak przyzwyczaiłem.

 X Jak pan wspomina pracę na dole?
– Wieczorek to była czysta kopalnia. 

W brygadzie z chopami się fajnie robiło. Jesz-
cze robiłem na takiej ścianie, co się łopatą 
pracowało. Piękne były ściany, czyściutkie. 
Łopatę to się kochało i ściskało się ją jak wła-
sną żonę albo dziewczynę. tę robotę można 
było pokochać.

Były też wypadki, kilku moich kolegów 
zginęło. Ja na szczęście tylko straciłem palec. 
Na pewno św. Barbara go ma.

 X Czy pańskie malarstwo dojrzewało ra-
zem z panem?

– Moja sztuka, moje malarstwo dojrzewa 
razem ze mną, jak stare wino. W czasach mło-
dości byłem bardzo szybki, temperamentny. 
Prace z tego okresu mają swój rozpęd, swój 
temperament. Nie były zbyt dojrzałe. teraz 
staram się, aby moje malarstwo było bardziej 
dojrzałe, bardziej przemyślane. Już nie po-
trzebuję tego temperamentu, dziesięciu żon 
na obrazie. teraz wystarczy mi jedna.

 X A jakie wartości w malarstwie ceni pan 
najbardziej?

– dzisiaj ludzie chcą piękna. ludzie 
wyjeżdżają w świat, aby podziwiać piękno, 
a nie szpetotę. Bóg stworzył świat cudow-
nym, a niektórzy malarze go zniekształcają, 
oszpecają ten świat. Mi tego typu malarstwo 
nie odpowiada. Ja jestem w pogoni za pięk-
nem. Wszystko, co Pan Bóg stworzył, jest bar-
dzo piękne, a człowiek potrafi robić szpetne 
rzeczy. Niekiedy udaje mu się coś pięknego 
zrobić, np. Katowice są piękne.

 X Czy dalej pan maluje?

Erwin sówka urodził się w 1936 roku na Giszowcu (dzielnica Katowic) w rodzinie górniczej. Jego dziadek oraz ojciec – tak 
jak on – byli Ślązakami pracującymi w kopalni. Zgodnie z tradycją rodzinną Erwin sówka również został górnikiem, ale 

jego prawdziwą pasją okazało się malarstwo. W swojej twórczości nawiązuje do mitów górniczych, kultury dalekiego 
Wschodu. Na obrazach często przedstawia nagie kobiety na tle Nikiszowca – dzielnicy Katowic, w której mieszkał przez 
wiele lat. Jego prace prezentowane były w całym kraju i w Europie (m.in. we Francji i Włoszech). W rozmowie z Klaudią 

latosik opowiada o miłości do żony, Katowic, o pracy w kopalni oraz o tym, skąd czerpie inspiracje malarskie.

Realizuję się przy kobiecie

Erwin Sówka na tle obrazu św. Barbary

Śląska rodzina na tle Nikiszowca

– Maluję przez cały czas. Na stare lata 
jest inny sposób myślenia, komfort psychicz-
ny. Kiedy nie maluję, to w laubie na ogródku 
słucham muzyki z winylowych płyt, lubię stare 
szlagiery, w których słowa są piękne, w których 
jest poezja.

Na stare lata cóż mi więcej pozostało, jak 
tylko marzyć. Wiek męczy człowieka. Mimo 
tego my z moją żoną tak długo żyjemy, po-
nieważ mamy pasję życia, taką jaką miał van 
Gogh.

Rozmawiała: Klaudia latosiK
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W indiach nissan pokazał Go – miejskiego 
hatchbacka marki Datsun. pod tą nazwą nissan 
sprzedawał samochody do lat 80. Teraz sięgnął 
po pamiętaną jeszcze nazwę, żeby stworzyć 
nową rodzinę tanich samochodów przeznaczo-
nych głównie na rynki krajów wschodzących czy 
też rozwijających się. Obok indii rynkami tego 
samochodu mają być indonezja, rosja i afryka 
południowa.

Nowy Datsun będzie miał 378,5 cm dłu-
gości, 163,5 cm szerokości, 148,5 cm wysokości 
i rozstaw osi wynoszący 245 cm. Pod maskę 
trafi benzynowy silnik 1,2 l współpracujący 
z pięciostopniową skrzynią biegów. Wśród 
elementów wyposażenia ma się znaleźć Mo-
bile Docking Station pozwalający na włącze-
nie smartfona w system audio samochodu. 
To na razie wszystkie techniczne szczegóły, 
jakie ujawniono – na resztę trzeba będzie po-
czekać. Dokładna prezentacja będzie miała 
miejsce bliżej wejścia samochodu na rynek. 

Debiut w indyjskich salonach jest planowany 
na początek przyszłego roku.

Datsun ma być tanią marką. Pierwszy 
model kosztuje ok. 6700 USD. Wykorzysta-
no płytę podłogową Nissana Micry i zapew-
ne wiele innych elementów z obecnych już 
na rynku samochodów aliansu Renault Nissan. 
Widoczne na zdjęciach wnętrza kratki nawie-
wu powietrza i panel sterowania klimatyzacją 
bardzo przypominają Dacię.

Pod koniec przyszłego roku Datsun 
ma zaprezentować kolejne modele. Miejski 
Go będzie produkowany w Indiach, gdzie 
pod Chennai zbudowano dwa lata temu fa-
brykę o zdolności produkcyjnej do 400 000 
aut rocznie.

Jeszcze większa 
„pięćsetka”
Fiat 500L pojawił się w zapowiadanej 

od dawna powiększonej wersji, która zosta-
ła nazwana Living. Standardowy 500L jest 

dłuższy od zwykłej „pięćsetki” o niemal 60 cm, 
a wersja siedmioosobowa to kolejne 20 cm. 
Dzięki temu w kabinie oprócz 5 standardo-
wych foteli zmieściły się kolejne 2 lub bagażnik 
o pojemności 638 l. Można będzie wybierać 
wersje na 5 lub 7 osób, 19 wersji kolorystycz-
nych, w tym 11 kompozycji dwutonowych, 
15 wzorów felg i kołpaków, a także 6 wersji 
kolorystycznych wnętrza.

Znacznie skromniejsza jest gama silni-
ków. Zawiera 3 jednostki – benzynową 0,9 l 
o mocy 105 KM i dwa turbodiesle: 1,3 MultiJet 
o mocy 85 KM oraz 105-konnego MultiJeta 
o pojemności 1,6 l.

Na włoski rynek auto wchodzi w  lip-
cu, a  potem stopniowo ma się pojawiać 
na kolejnych.

MnieJszy, 
ale bardzieJ pakowny

Producenci samochodów pokazują, ja-
kimi autami moglibyśmy jechać na wakacje, 

gdyby je zdążyli skierować na rynek. Honda 
na wrzesień zapowiada Civica w wersji kombi, 
taką też wersję Rapida pokazała, na razie tylko 
na zdjęciach, Skoda – nazywa się Spaceback 
i ma bagażnik o pojemności 415 l, który daje się 
powiększyć do 1380 l. Spaceback jest o 18 cm... 
krótszy od sedana, a i bagażnik ma mniejszy, 
bo w limuzynie mamy do dyspozycji 550 l. 
Do ciekawych elementów wyposażenia opcjo-
nalnego należy panoramiczny dach, a także 
przedłużona, przyciemniana szyba, sięgająca 
10 cm niżej niż normalnie.

Gama silników obejmuje 6 jednostek 
o mocach od 75 KM do 122 KM. Cztery 
z nich to jednostki benzynowe, a dwie – tur-
bodiesle. W większości to jednostki znane 
z sedana, ale debiutuje 90-konny turbo-
diesel 1,6 TDI. Ta wersja ma palić średnio 
3,8 l/100 km.

Niestety ta wersja Rapida ma się w Polsce 
pojawić dopiero w październiku.

piotr Myszor 

Informacje motoryzacyjne

Datsun powraca

Nowy Datsun jest przeznaczony głównie na rynki krajów wschodzących Nowy Datsun będzie miał 378,5 cm długości, 163,5 cm szerokości, 148,5 cm wysokości i rozstaw osi 245 cm
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Fiat 500L pojawił się w zapowiadanej od dawna powiększonej wersji

Fiat 500L – można będzie wybierać wersje na 5 lub 7 osób

Skoda kombi – nazywa się Spaceback 
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Marginesy

Zemsta
Na prostej i zakrętach

agnieszka pokazała ciało
W lipcu sporo się działo na sportowych arenach. Na początku miesiąca sympatycy sportu 

koncentrowali się jednak głównie na tenisie. Były to bowiem dni, w których wiele ciekawego 
i dobrego działo się w tej dyscyplinie sportowej – i to w wykonaniu przedstawicieli polskiego 
tenisa. Marzenia i oczekiwania sympatyków były olbrzymie. Skończyło się tak, jaj się skończyło.

Nigdy dotąd tenisowy turniej Wimbledon 2013 nie wywołał tak dużego zainteresowania 
wśród rodaków. Było to zainteresowanie uzasadnione – przedstawiciele polskiego tenisa radzili 
sobie całkiem dobrze na londyńskich kortach.

Przypomnijmy, że rok temu Agnieszka Radwańska dotarła do finału Wimbledonu, w którym 
musiała uznać wyższość Sereny Williams. W tym roku kibice oczekiwali, że co najmniej powtó-
rzy ubiegłoroczny wynik. Optymiści widzieli w niej zwyciężczynię tego prestiżowego turnieju. 
Agnieszka Radwańska w miarę pewnie przeszła przez pierwsze rundy. W pojedynku o wejście 
do ćwierćfinału „męczyła się” jednak ze Cwetaną Pironkową z Bułgarii. Najważniejsze jednak, 
że wygrała. O wejście do półfinału stoczyła bój z Na Li. Chinka jest niewygodną rywalką dla 
Agnieszki Radwańskiej. Polka ma ujemny bilans w pojedynkach z Na Li. Nasza tenisistka jednak 
nie zawiodła – po zaciętym i stojącym na dobrym poziomie pojedynku wygrała i awansowała 
do półfinału, w którym miała się zmierzyć z Sabine Lisicki, Niemką polskiego pochodzenia.

Przed Agnieszką Radwańską powstała olbrzymia szansa wygrania pierwszego turnieju  tzw. 
Wielkiego Szlema, do którego zalicza się turnieje Australian Open, Roland Garros, Wimbledon 
oraz US Open. Tak się bowiem ułożyła rywalizacja, że do fazy półfinałowej nie dotarły liderki 
światowego rankingu Serena Williams, Maria Szarapowa i Wiktoria Azarenka. Odpadły też 
wysoko mierzące Australijka Stosur, Włoszka Errani czy Czeszka Kvitowa. W tej sytuacji 
Agnieszka Radwańska uznana została za faworytkę. Zwycięstwo było na wyciągnięcie ręki.

Przyszedł półfinałowy pojedynek z Sabine Lisicki sklasyfikowaną bodajże 
na 24. miejscu w tenisowym rankingu. W meczu tym faworytką była polska 

tenisistka. Oglądałem na telewizyjnym ekranie ten mecz i słuchałem 
komentatorów, szczególnie Bohdana Tomaszewskiego, którego 

cenię i szanuję. W jego słowach nie doczekałem się jednak 
obiektywizmu i rzetelności sprawozdawczo-komentator-

skiej. Było to takie sobie gaworzenie. Pan Tomaszewski 
od razu zaczął się zastanawiać nad słabościami Sabine 

Lisicki. Zaczął wymieniać jej braki techniczne i tak-
tyczne. Równocześnie wpadał w zachwyt po udanym 
zagraniu Polki. Rozumiem, że Bohdan Tomaszewski 
był sercem i duszą z Agnieszką, osobiście też ży-
czyłem jej zwycięstwa. Pan Bohdan Tomaszewski, 
mówiąc o błędach Sabine Lisicki, jakoś nie potrafił 
„strawić” faktu, że pierwszego seta wygrała Niemka. 
Były momenty, w których zachwycał się zagraniem 
Agnieszki, a na tablicy wynikowej punkty dopisywa-
no Lisicki. W drugim secie było już znacznie lepiej. 

Agnieszka Radwańska zaczęła skutecznie grać. No 
i Bohdan Tomaszewski stwierdził, że nie wierzy w to, 

by Agnieszka przegrała. W jego słowach brak było kry-
tycznych uwag na temat jej gry. A nasza tenisistka grała 

słabo. W trzecim secie prowadziła 3:0. Niestety, przegrała 
seta i cały pojedynek. Po prostu zawiodła. Na jej usprawiedli-

wienie można dodać, że nie była w najlepszej dyspozycji fizycznej 
(obandażowane uda).
Pojedynek Francuzki Marion Bartoli i Sabine Lisicki był najsłabszym 

finałem wimbledońskiego turnieju w ostatnich czterdziestu latach. Tak uznali 
znawcy tenisa i dodali jeszcze, że Agnieszka Radwańska nie wykorzystała olbrzymiej szansy 
na zwycięstwo. Po prostu zawiodła.

Brawa, i to duże, należą się natomiast Jerzemu Janowiczowi i Łukaszowi Kubotowi. W historii 
wimbledońskiego turnieju nigdy jeszcze nie zdarzyło się, by w ćwierćfinale było dwóch Polaków. 
Nigdy dotąd polski tenisista nie dotarł do półfinału. Dokonał tego Jerzy Janowicz po „bratobój-
czym” pojedynku z Łukaszem Kubotem. W półfinale musiał jednak uznać wyższość Brytyjczyka 
Andy’ego Murraya. Na pocieszenie można dodać, że Andy Murray pokonał w finale Novaka 
Dżokovicza – numer 1 na liście rankingowej. Postawa Jerzego Janowicza na wimbledońskich 
kortach w pełni zasługuje na uznanie. O naszym tenisiście jeszcze usłyszymy – mam na myśli 
jego kolejne udane występy. W gronie zawodników sklasyfikowanych w pierwszej dwudziestce 
tenisowego rankingu jest najmłodszy, więc wszystko przed nim.

Nie ucichły jeszcze poturniejowe dyskusje, a ponownie zaczęło być głośno o Agnieszce 
Radwańskiej. Świat obiegły zdjęcia rozebranej tenisistki – moim zdaniem sympatyczne zdjęcia 
niemające nic wspólnego z pornografią. Agnieszka Radwańska zgodziła się pozować amery-
kańskiemu czasopismu. To była jej decyzja, decyzja dorosłej kobiety. Nagle odezwały się jednak 
„świętoszki”, których oburzyły zdjęcia rozebranej Agnieszki. Jak mogła to zrobić – to wstyd, 
to bezwstydnica itp. Pojawiły się nawet głosy, by ją usunąć z jakiegoś kółka katolickiego.

Nasza tenisistka wypowiedziała się na ten temat. Nie widzi w tym nic złego. Po prostu 
chciała pokazać innym, że trzeba dbać o swoje ciało. I ma rację.

Ja mogę tylko dodać, że te wszystkie dewotki, bigotki i zakrystianki, gdyby im zapropono-
wać taką sesję zdjęciową, na pewno przyjęłyby to z radością. Prawdopodobnie bardzo szybko 
– i to za pieniądze wzięte na kredyt – pojechałyby do USA.

Rzecz jednak w tym, że im nikt nie zaproponuje i nie zaprosi ich na taką sesję zdjęciową. 
I nikt nie opublikuje ich zdjęć. No, ewentualnie w jakimś humorystycznym komiksie, najlepiej 
dla niewidomych. A to dlatego, że trzeba mieć ciało.

 henryk marzec

Tego ranka Piotr obudził się z potwornym bólem głowy. Nie do końca pamiętał, jak 
skończyła się jego nocna impreza, ale musiało być mocno, bo teraz czuł, jakby w jego głowie 
świdrowało dziesięć młotów pneumatycznych. Spał w ubraniu, przykryty kocem, w mieszkaniu 
swojego kumpla. Prawdopodobnie spałby nadal, gdyby nie namolne burczenie jego telefonu. 
Poprzedniego dnia Piotr mocno pokłócił się ze swoją żoną i był pewien, że to ona wydzwania. 
Otworzył jedno oko i popatrzył na ekran telefonu. Było jeszcze gorzej – dzwoniła jego teściowa, 
i to dziewiąty raz. W sobotę, o ósmej. Piotr pomyślał, że żona już zdążyła wypłakać się matce 
i teraz będzie musiał znosić podwójną awanturę. Na samą myśl zrobiło mu się niedobrze, 
wyłączył telefon i przewrócił się na drugi bok.

Trzy godziny później obudziło go szarpanie i krzyki kumpla, u którego nocował. W nocy 
została zamordowana żona Piotra, a jego samego szukało pół miasta. Piotr szybko pomyślał, 
że pewnie jest głównym podejrzanym. Wczorajsza kłótnia z żoną, której świadkami byli sąsiedzi, 
zakończyła się jego wyraźnymi groźbami. Nie mówił serio, nigdy nie zrobiłby żonie krzywdy, 
choć ich krótkie małżeństwo nie nadawało się już do naprawy. Na domiar złego Piotr nie był 
sobie w stanie przypomnieć, jak spędził sporą część nocy. Widząc przerażenie kumpla, szybko 
pozbierał swoje rzeczy i postanowił się ulotnić. Mógł coś wynająć albo gdzieś się schować na jakiś 
czas, żeby spokojnie dowiedzieć się, co się wydarzyło poprzedniej nocy. Nie miał jednak przy 
sobie zbyt dużo gotówki, a karty płatniczej nie powinien używać. Może więc najbezpieczniej 
byłoby pojechać na policję i wszystko wyjaśnić? Piotr jakoś nie bardzo wierzył w sprawiedliwość 
w takich sytuacjach, tym bardziej że był już karany, za głupotę co prawda, ale jednak... Piotr 
szybko zastanawiał się, u kogo ze znajomych mógłby się na chwilę przyczaić. Musiał to być 
ktoś nieoczywisty, do kogo policja nie trafi zbyt szybko. I wtedy, sam nie wiedząc dlaczego, 
pomyślał o Agacie, swojej dawnej współpracowniczce, z którą nigdy bardzo blisko się nie 
przyjaźnił, ale jednak żywił do niej bardzo ciepłe uczucia. Spotkali się niedawno 
przypadkiem i Agata nalegała, żeby umówili się na kawę. Napisała kilka ese-
mesów, a dwa dni wcześniej zostawiła mu wiadomość z zaproszeniem 
na lunch, w którym podała swój adres. Może więc wybór nie był 
zbyt przemyślany, ale Piotrowi nikt inny nie przychodził do głowy. 
Poszedł prosto do mieszkania Agaty. Kobieta niedawno wstała – 
była w szlafroku, ale miała pełny makijaż i fryzurę. Wyglądała 
bardzo dobrze. Piotr nie musiał zbyt wiele mówić – o zbrodni, 
do której doszło w nocy, trąbiły już wszystkie stacje telewi-
zyjne. Agata przyjęła całą sytuację dość chłodno. Ucieszyła 
się na widok Piotra, przygotowała mu coś do jedzenia i dała 
czyste ubranie, należące niegdyś do Janusza, jej byłego męża. 
Od niedawna mieszkała sama, jakiś czas temu mąż od niej 
odszedł i właśnie kończyli sprawę rozwodową.

Piotr wziął prysznic i długo się zastanawiał. Jeśli będzie 
się dłużej ukrywać, wszyscy pomyślą, że to faktycznie on 
jest sprawcą. A co jeśli faktycznie nim jest? Nie mógł sobie 
przypomnieć kilku godzin ubiegłej nocy, ale chyba morderstwo 
swojej żony by pamiętał... Postanowił poprosić Agatę o pomoc. 
Trochę znała jego żonę, poznały się na przyjęciu gwiazdkowym, 
więc Agata mogłaby niepodejrzewana przez nikogo postarać się 
wydobyć jakieś dokładniejsze informacje o tym, jak doszło do za-
bójstwa. Mogłaby być także łącznikiem Piotra z kilkoma osobami, 
które może zachciałyby mu pomóc. Agata ku jego zaskoczeniu zgodziła 
się bez chwili zastanowienia.

Choć Piotr nie planował się ukrywać, to jedne decyzje pociągały kolejne. 
Po czterech dniach przesiadywania w mieszkaniu Agaty wiedział doskonale, że już teraz 
nie może się ujawnić. Jego przypuszczenia potwierdzały też wiadomości, jakie dostawał z ze-
wnątrz. Był głównym podejrzanym i szukała go policja. Jego żona została zastrzelona z pistoletu 
niewielkiego kalibru, a on na dodatek od kilku tygodni miał pozwolenie na broń. Dla niezbyt 
bystrego i dociekliwego detektywa wszystko mogłoby więc wydawać się bardzo proste.

Spał na niewielkim polowym łóżku w kuchni i zastanawiał się, jak bardzo pokręcone jest 
jego życie. Właściwie przez cały czas robił wiele rzeczy wbrew sobie – ze swoją żoną zaczął 
spotykać się na początku liceum. Nie była to wielka miłość, raczej przechodzony, nudny związek, 
który z kolei zamienił się w nudne małżeństwo na wyraźne żądania jego teściowej. Rozmyślał 
o tym, patrząc na Agatę, która we frotowym szlafroku przygotowywała kolację dla siebie i dla 
niego. Była taka zgrabna, że postanowił ją szybko pocałować. Właściwie dlaczego zostawił 
ją mąż? Tego Piotr miał się dowiedzieć niebawem.

Agata wiele w życiu przeszła. Wcześnie straciła rodziców w wypadku, musiała włożyć 
mnóstwo wysiłku w to, by skończyć szkołę średnią, a potem utrzymać się na studiach. Tuż 
po nich poznała swojego męża, znalazła dobrą pracę, wszystko wreszcie zaczęło się układać, 
a jej marzenie o domu z ogródkiem i – przede wszystkim – dziecku było bliskie realizacji, aż 
do przyjęcia gwiazdkowego w jej firmie, na którym jej mąż poznał żonę Piotra. Kilka dni później 
nakryła ich w swojej własnej sypialni i nie wiedziała już, co zabolało mocniej – zdrada czy to, 
że runęły wszystkie jej nadzieje. Agacie niewiele pozostało, nie zamierzała jednak pozwolić 
na to, żeby na jej nieszczęściu zbudowano czyjeś szczęście. Znalazła w internecie informacje 
o tym, gdzie może kupić broń. Przez kilka dni ćwiczyła na strzelnicy. Tamtego wieczora do-
skonale wiedziała, że Piotr wychodzi na całonocną imprezę z kolegą, bo od dłuższego czasu 
obserwowała mieszkanie jego i jego żony. Zakradła się i wbrew temu, co myślała, z zimną krwią 
zastrzeliła żonę Piotra i kochankę jej męża jednocześnie. Po wszystkim zatarła ślady i poszła 
spać. Przyjście Piotra następnego ranka nieco ją zaskoczyło.

Po dwóch tygodniach mężczyzna dobrowolnie udał się na policję, która jednak w trakcie 
śledztwa wypuściła go z braku dowodów, a on niebawem wprowadził się do swojej kochanki...

 l
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Piwo przez wieki

Browar Ciechan

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
40 proc. młodych ludzi w północnej 
małopolsce nie ma pracy. statystycznie 
w kraju sytuacja jest lepsza – 28 proc. 
młodych pozostaje bez pracy. W Polsce 
kształcimy socjologów i politologów, którzy 
potem pracują na zmywaku w Londynie. Spe-
cjalistów od zarządzania mamy kilka razy więcej 
niż firm, którymi można byłoby zarządzać. Na-
ukowcy zwracają uwagę, że jest to ściśle związa-
ne z systemem edukacji. Tam, gdzie dominuje 
kształcenie ogólne, szaleje bezrobocie, a w kra-
jach o nowoczesnym szkolnictwie zawodowym 
problemu nie ma. Według statystyk w 27 krajach 
UE bez pracy jest 5,6 miliona młodych ludzi. 
Najdotkliwiej problem ten dotyka zmagające 
się z głębokim kryzysem kraje południowoeuro-
pejskie: Grecję, Hiszpanię i Portugalię. W kraju 
największy wzrost bezrobocia jest w wojewódz-
twach opolskim, pomorskim, wielkopolskim, 
śląskim oraz małopolskim. Liczba zarejestrowa-
nych bezrobotnych w urzędach pracy w końcu 
marca 2013 r. wyniosła 2314,5 tys. osób (w tym 
1140,8 tys. kobiet) i była wyższa od odnotowanej 
w końcu poprzedniego kwartału o 177,6 tys. 
osób (tj. o 8,3 proc.) oraz wyższa o 172,5 tys. 
osób (o 8,1 proc.) w porównaniu z analogicznym 
okresem poprzedniego roku.

trzeci filar systemu emerytalnego nie 
spełnił oczekiwań. ekonomiści ocenili, 
że należy lepiej informować polaków 
o tym, iż powinni dodatkowo oszczędzać 
na starość. Wiceminister pracy Marek Bucior 
przytoczył dane, z których wynika, że na ko-
niec 2012 r. indywidualnych kont emerytalnych 
(IKE) było niemal 614 tys., a średnia wartość 
wpłaty w minionym roku wyniosła 2,6 tys. zł, 
zaś wartość aktywów – 3,5 mld zł. Aktywnych 
IKE było jednak tylko 258 tys. Wiceminister 
wskazał, że indywidualnych kont zabezpiecze-
nia emerytalnego (IKZE) było na koniec 2012 r. 
niemal 500 tys., a ich aktywa wyniosły ok. 53 
mln zł, ale tylko nieliczne konta były aktywne.

facebook, największy społecznościowy 
portal świata, miał w czerwcu 1,15 mld 
użytkowników. Przychody były o 53 proc. 
wyższe niż rok wcześniej i wynosiły w II kwar-
tale 1,81 mld dol. Zysk netto firmy wynosił w II 
kwartale 333 mln dol. (przy 157 mln dol. straty 
przed rokiem), a po I półroczu 552 mln dol. 
(przy 48 mln dol. rok wcześniej). W II kwar-
tale większość wpływów portalu stanowiły 
przychody reklamowe – 1,6 mld dol. (61-pro-
centowy wzrost rok do roku). Przychody z re-
klam wyświetlanych użytkownikom mobilnym 
wynosiły 41 proc. tej kwoty. Wpływy z opłat 
od użytkowników wynosiły 214 mln dol., czyli 
o 11 proc. więcej niż przed rokiem. Jak podała 
firma, łączny dzienny czas, jaki ludzkość spę-
dza na Facebooku, przekroczył w czerwcu 20 
miliardów minut.

Krzyżówka panoramiczna nr 15

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „górnicze skarby”.  
Nagrodę wylosował: jan ślusarczyk z żor.

Ciechanów, niegdyś jedno z miast królew-
skich Korony Królestwa polskiego, później 
stolica województwa ciechanowskiego, jest 
urokliwym miastem powiatowym leżącym 
w województwie mazowieckim 100 km 
na północ od Warszawy.

Rozmiłowani w historii wielbiciele zabyt-
ków, którzy go odwiedzają, nie mają z pewno-
ścią powodów do narzekań – miasto może się 
bowiem pochwalić grodziskiem z XI w., ruina-
mi gotyckiego zamku książęcego z XIV w. czy 
też przepięknym ratuszem pochodzącym z po-
łowy XIX w. Wrażliwych na urok dawnej zabu-
dowy turystów przyciąga także średniowieczny 
układ urbanistyczny z rynkiem i trójkątnym 
placem przedlokacyjnym. Niewiele osób jednak 
wie, że od 1864 r. działa w Ciechanowie bro-
war, którego wyroby zostały w 2008 r. wpisane 
na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

rys historyczny

Historycy są zdania, że produkcja piwa 
na tych terenach sięga końca XIII w. i jest 
ściśle związana z tutejszym zamkiem książąt 
mazowieckich oraz miejscowością Rudne, 
gdzie wybudowano pierwszy browar, wchło-
niętą następnie przez Ciechanów. Czy tak 
było w istocie? Trudno to dziś rozsądzić, nie 
ulega jednak kwestii, że browar istniał tu już 
w początkach wieku XVI, o czym świadczą 
dokumenty podatkowe z tamtego okresu.

Właściwa historia ciechanowskiego 
browaru, mieszczącego się dziś przy ulicy 

Kilińskiego (niegdyś Łaziennej, później Ła-
zienkowskiej), rozpoczyna się jednakże w roku 
1864 – to wówczas obiekt został zakupiony 
i uruchomiony przez rodzinę Wilichów. Wi-
lichowie nie poradzili sobie jednak na ówcze-
snym rynku piwa, w związku z czym sprzedali 
go rodzinie Żebrowskich, która również po-
niosła na tym polu sromotną klęskę. Kto wie, 
czy moglibyśmy się dziś rozkoszować smakiem 
takich piw jak Ciechan Wyborne czy Ciechan 
Miodowe, gdyby nie Karol Machlejd, war-
szawski przemysłowiec pochodzący z rodziny 
szkockich emigrantów, którego niezrównany 
talent piwowarski sprawił, że browar stanął 
na nogi i stał się jak na owe czasy prawdziwie 
nowoczesnym zakładem. O sukcesie prze-
sądziło jednak także coś więcej – Machlejd 
zdecydował, że naczelną zasadą warzenia piwa 
powinna być jak najwyższa jakość produktu 
końcowego. Że nie był to chwyt marketin-
gowy, jak to często dziś niestety bywa, niech 
świadczy fakt, że godło fabryczne browarów 
i słodowni Karola Machlejda, przedstawiają-
ce dumnie siedzącego lwa, wspartego lewą 

łapą o tarczę, na której umieszczono inicjały 
browarnika, rozpoznawalne było na całym 
Mazowszu. Warto także dodać, że ten sam lew 
zdobi i dziś każdą butelkę piwa, która opusz-
cza zakład produkcyjny Browaru Ciechan, 
co ma oczywiście swoją bogatą symbolikę.

ciechan, ale jaki?
Oferta Browaru Ciechan jest na tyle bo-

gata, że trudno by ją było z należytą pieczo-
łowitością przedstawić w tak krótkim szkicu, 
z konieczności więc ograniczymy się jedynie 
do wskazania piw, których każdy szanujący się 
wielbiciel złocistego trunku powinien choć raz 
w życiu spróbować. Zacznijmy o piwa Ciechan 
Wyborne, które jest prawdziwym ewenemen-
tem, a to za sprawą jego rzeczywistej, nie zaś 
jedynie deklarowanej przez producentów i mar-
ketingowców naturalności. Ze względu na brak 
stosowania jakichkolwiek metod utrwalania 
Wyborne charakteryzuje się zaledwie 30-dnio-
wym terminem przydatności do spożycia. Nie 
będzie przesadą, gdy powiemy, że jego smak 
nie daje się z niczym porównać. Ze względu 
na to, że to właśnie w Ciechanowie spisano 
w 1559 r. pierwsze prawo bartne, warto także 
zwrócić uwagę na piwo Ciechan Miodowe, 
które już od lat wybierane jest najlepszym pi-
wem konsumenckim w Plebiscycie na Piwo 
Roku wg portalu piwnego Browar.biz. W ofer-
cie ciechanowskiego browaru, o czym warto 
na koniec wspomnieć, znajdują się ponadto 
znakomite piwa ciemne – Ciechan Maciejowe, 
Ciechan Porter oraz Ciechan Stout – a także 
kilka innych piwnych pereł.  Maciej Rzepecki
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