
Ważny temat

Wang Hongqiao, wiceprezydent 
China National Coal Association: 
Porozumienie na poziomie 
rządowym ułatwiłoby 
współpracę 
chińskiego 
i polskiego 
górnictwa.

s. 6-7

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

n r  2 0 / 2 0 1 3  •  1 5 – 3 1  P a ź d z i e r n i k a  2 0 1 3 c e n a  1 , 6 0  z ł  w  t y m  v a t  8 %

I S S N  2 0 8 2 - 3 7 9 7 W W W . N O W Y G O R N I K . P L

w Numerze

D W U T Y G O D N I K

Zagrożenia 
w karbach

Kopalnia Wujek ruch Śląsk. 
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Pekin (Beijing). Targi górnicze

Współpraca z Chinami
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Międzynarodowe Targi China Coal & Mining Expo 2013 będą okazją do rozmów o współpracy między 
polskim i chińskim górnictwem.
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Czuję się zobowiązany, aby zwrócić uwagę na kilka 
zagrożeń, jakie stoją przed polskim górnictwem wę-
gla kamiennego i brunatnego oraz przed energetyką 
wykorzystującą oba rodzaje węgla. 

O tóż, jak wynika z doniesień prasy i portali spe-
cjalistycznych, Connie Hedegaard, komisarz 
UE ds. działań w dziedzinie klimatu, pracuje 

nad założeniami nowego pakietu klimatycznego. Bazą 
propozycji KE jest Energy Roadmap 2050 z 15 grudnia 
2011 r., czyli plan działań określający ogólną strategię 
budowy w Unii Europejskiej gospodarki niskoemisyjnej 
do roku 2050. Rozwinięciem jest zielona księga z 27 
marca 2013 r., która odwołuje się do zapisów Mapy 
Drogowej 2050 i Energetycznej Mapy Drogowej jako 
obowiązujących dokumentów. Propozycje te zakładają 
konieczność redukcji emisji CO2 o 40 proc. do roku 
2030 i obowiązek produkcji 30 proc. energii z OZE 
przez państwa unijne. W Energy Roadmap zapropo-
nowano, że w 2050 r. energetyka ma być branżą zero-
emisyjną. Jeżeli te założenia, wiele razy krytykowane 
przez polskich przedstawicieli, wejdą w życie, Polskę 
czeka przestawienie się na dynama. Nie ma większego 
znaczenia, czy to nastąpi za kilka, czy za kilkanaście lat 
– będziemy wszyscy pedałować, żeby wytworzyć choć 
trochę prądu. Oczywiście, dla mnie ma to znaczenie. 
Jeżeli będę żył, to za kilkanaście lat moja sprawność 
fizyczna będzie pewnie dość ograniczona i z dynama 
nie wycisnę zbyt wiele energii. 

W podobnej sytuacji będą miliony emerytów, któ-
rzy nie wypedałują tyle prądu, aby obejrzeć relację 
telewizyjną o czystym niebie nad Europą albo reportaż 
o nieczynnych elektrowniach węglowych. Obawiam się, 
że w Polsce zbyt małą wagę przywiązuje się do przy-
szłości energetycznej. Pozwalamy, aby na szczeblu 
Unii Europejskiej powstawały projekty dobre np. dla 
Danii, ale beznadziejne dla Polski. Później te projekty 
stają się prawem, a my to prawo akceptujemy. Na razie 
z projektów przygotowywanych przez panią komisarz 

Hedegaard wynika, że powinniśmy zapomnieć o mo-
dernizacji energetyki węglowej, ponieważ ta energe-
tyka i tak będzie zakazana. Nieważne, czy powstanie 
dokument, w którym będzie zapisane „zakazuje się 
energetyki węglowej” czy „z kominów elektrowni nie 
może wydobywać się dwutlenek węgla ani jakikolwiek 
pył” – skutek będzie identyczny.

W ciągu najbliższych dwudziestu lat nie zmienimy 
struktury nośników energii w polskiej energetyce. Re-
dukcja emisji dwutlenku węgla powinna się odbywać 
na drodze podnoszenia sprawności bloków energe-
tycznych oraz modernizacji i budowy nowych bloków 
energetycznych. Pozwalam sobie na formułowanie 
tych uwag, ponieważ prosili mnie o to moi wyborcy. 
Największe wyzwania stojące przed polską gospodarką 
dotyczą sektora energetycznego i górnictwa. W czasie 
targów górniczych premier Donald Tusk zapewniał, 
że górnictwo jest ważne dla polskiej gospodarki – te 
słowa ucieszyły mnie i moich wyborców. Na moje 
nieszczęście wyborcy zaczęli pytać o konkrety. A ja, 
boroczek ze Śląska, mogłem im tylko powtórzyć sło-
wa premiera i nic ponadto. Dlatego bardzo proszę 
o konkrety dla moich wyborców. Przydadzą się one 
chociażby po to, aby uspokoić harmider, jaki trwa 
od wielu miesięcy. Polskie górnictwo przeżywa kłopoty. 
Polska energetyka też ma kłopoty. Jestem przekona-
ny, że to odpowiedni moment, abyśmy udowodnili, 
że twardo stąpamy po ziemi. Uważam, że powinniśmy 
robić wszystko, aby obniżyć ceny energii elektrycznej. 
To oznacza, że powinniśmy dbać o rozwój nowocze-
snej energetyki węglowej i nowoczesnego górnictwa 
węgla kamiennego. Potrzebne są działania, ponieważ 
wizja Polaków wytwarzających prąd przy pomocy 
dynam, lansowana przez grupy negatywnie nastawione 
do rządu, jest tak obrazowa, że może zagościć w ma-
sowym obiegu informacyjnym, a wtedy trzeba będzie 
wymyślać kontrkampanię informacyjną. Na koniec 
powtórzę – jako emeryt nie wycisnę z dynama wiele 
prądu. Emerytura z dynamem mnie nie rajcuje. l

Łączymy biedę 
z brakiem mądrości

Z  jednej strony zagraża nam pakiet klimatyczny. Pod 
tą ładną nazwą kryje się polityka antywęglowa. 

Z drugiej strony zagrażają nam nasi politycy, którzy 
wymyślili, że dobrze byłoby zakazać spalania węgla 
w piecach polskich domów – miałoby to nastąpić 
w ciągu najbliższych 7 lat. Oznacza to, że za 7 lat polskie 
domy będą ogrzewane przez piece gazowe. Bogatsi 
zafundują sobie ogrzewanie elektryczne albo olejowe. 
Prawdopodobnie dla biednych byłyby dopłaty, ponieważ 
węgiel jest najtańszym paliwem do ogrzewania domów. 
Dopłaty miałyby być przeznaczone na wymianę pieców 
i ocieplenie domów. A co z dopłatami za różnice w cenie 
energii otrzymywanej z węgla i z gazu?

C zy mamy dopłacać za każdy sezon grzewczy? Nie 
sądzę, przecież kasa państwa świeci pustkami, co 

oznacza, że państwo miałoby zapłacić za piece, w których 
za nasze pieniądze będziemy spalać rosyjski gaz. Nie 
wiedziałem, że jesteśmy tak bogaci, żeby dotować 
rosyjskie górnictwo gazu ziemnego. Jeżeli ten pomysł 
przejdzie, będzie to największa głupota, jaką można sobie 
wyobrazić. Myślę, że tą głupotą reszta Polski zaraziła 
się od Krakowa. W Krakowie chcą zakazać spalania nie 
tylko węgla, ale i drewna w kominkach. Powód? Smog 
zabija ludzi – dosłownie i w przenośni. Powtarzam – 
jeżeli te pomysły przejdą, będzie to dowód na zupełną 
bezmyślność. Przyczyną zatrucia powietrza w polskich 
miejscowościach jest spalanie śmieci.

N a Śląsku dochodzi do tego jeszcze spalanie 
wszelkiego rodzaju mułów. To też rodzaj śmiecia, 

ale węglowego. Gdyby wszystkie polskie miasta zrobiły 
tak, jak zrobiły władze w Tychach, nie byłoby problemu 
tak zwanej niskiej emisji. Co takiego zrobiły Tychy? 
Ponad 10 lat temu rozpoczęły program ograniczania 
niskiej emisji. Zastąpiono tam około półtora tysiąca 
starych kotłów węglowych kotłami retortowymi. 
Dzięki temu ograniczono szkodliwe wyziewy o około 
90 proc. Współczesne kotły są urządzeniami, które nie 
przypominają tych z dawnych lat. Współczesne kotły 
wyposażone są w automatyczne podajniki sterowane 
mikroprocesorem. Mają sprawność około 80 proc. 

N ie potrafię zrozumieć, dlaczego reszta Polski nie 
chce brać przykładu z Tychów. Dlaczego Kompania 

Węglowa nie wchodzi na rynek ogrzewania domów? 
Dajemy węgiel, a moglibyśmy dołączać do niego także 
piece. Przecież w KW były takie plany. 

Z amiast węgla można w piecach spalać paliwa płynne 
i gazowe produkowane z węgla, wtedy nie ma 

praktycznie żadnej szkodliwej emisji poza dwutlenkiem 
węgla. Wiem, paliwa z węgla byłyby drogie. Jednak 
zamiast wydawać miliardy złotych na dotowanie spalania 
rzepaku, budowę wiatraków i urządzeń przetwarzających 
promienie słoneczne na prąd i ciepło, warto byłoby wydać 
te pieniądze na udoskonalenie przetwarzania węgla. 
Gdybyśmy zaczęli to robić kilka lat temu, teraz byłyby 
efekty. Efektów z miliardów wydanych na energetykę 
wiatrową i słoneczną nie będzie nigdy, bo nasz klimat nie 
sprzyja takiej energetyce. 

U ważam, że gdyby społeczeństwo było bogatsze, nie 
byłoby problemu. Nikt nie spalałby śmieci i plastiku 

w piecach. Gdyby polityczni decydenci byli mądrzejsi, już 
dawno w polskich domach byłyby ekologiczne piece do 
spalania węgla. Niestety, na razie łączymy biedę z brakiem 
mądrości. Nie może z tego wyniknąć nic dobrego. l

Z najpiękniejszej idei można zrobić karykaturę. Dro-
gę do najszczytniejszych celów można tak wytyczyć, 
że polegną na niej wszyscy. Z taką sytuacją mamy 
do czynienia w przypadku antywęglowej krucjaty 
części państw Unii Europejskiej. 

Kiedy przed laty państwa UE stawiały na zieloną 
energię, wmawiano nam, że chodzi o ochronę 
powietrza i uniezależnienie się od importu pa-

liw. Uznano, że dwutlenek węgla powoduje zmiany 
klimatu, dlatego trzeba ograniczać jego emisję. Za-
nim osiągnięto jakiekolwiek efekty w skali globalnej, 
kraje Unii Europejskiej założyły sobie ciasny kaganiec 
i uznały, że same muszą dać przykład. Powstały zapisy, 
przez które z energetyki chce się wyrugować węgiel jako 
paliwo. Zanim restrykcyjne zapisy Unii Europejskiej 
zostały zrealizowane, powstały kolejne, które powodują, 
że spalanie węgla będzie niemożliwe. W imię ochrony 
klimatu Unia Europejska traci konkurencyjność, wydaje 
dziesiątki miliardów euro na utopijne projekty energe-
tyczne i skazuje na zagładę przemysł europejski. Dzieje 
się tak w czasie recesji. Dzieje się tak, chociaż reszta 
świata zwiększa emisję dwutlenku węgla. Polska dopiero 
od niespełna dwóch lat zaczęła zabierać głos w sprawach 
krucjaty antywęglowej i nierealistycznych projektów 
tak zwanej gospodarki zeroemisyjnej. Pod tym hasłem 
kryje się program zwalczania emisji dwutlenku węgla. 

UE zagalopowała się w tej polityce, bo traci na konku-
rencyjności. W dodatku nie ma pewności, że zmiany 
klimatu są wywołane przez energetykę węglową. Ciekaw 
jestem, dlaczego Unia Europejska nie zwalcza tych firm, 
które zajmują się wyrębem dżungli amazońskiej. Rocz-
nie w Amazonii, m.in. pod uprawy oraz pastwiska dla 
zwierząt, wycina się ok. 27 tys. km2 lasów – to prawie 
tyle, ile wynosi powierzchnia Belgii. Przyczyną tego jest 
rozwijający się na świecie, a szczególnie w Ameryce Ła-
cińskiej rynek produktów mięsnych, sojowych i biopaliw 
napędzający popyt na ziemię.

Problemem jest także nielegalna wycinka oraz 
coraz większe zapotrzebowanie na drewno. Jednym 
z głównych odbiorców drewna z lasów deszczowych 
jest Unia Europejska, która co roku importuje aż 20 
mln m3 drewna, m.in. z Amazonii. Amazonia jest cenna 
ze względu możliwości absorpcyjne dwutlenku węgla. 
„Zielone płuca Ziemi” gromadzą do 140 mld ton CO2. 
Czy ekolodzy nie mogą walczyć o zakaz niszczenia 
lasów Amazonii? Gdyby nie masowy wyrąb drzew 
w Ameryce Południowej, nie byłoby problemu z dwu-
tlenkiem węgla, najwyżej drzewa lepiej rozwijałyby 
się w lasach. To drwale, przemysł drzewny, rolnictwo 
i uprawy roślin wykorzystywanych do produkcji niby-
-ekologicznego biopaliwa są przyczyną zmian klimatu. 
Winni są drwale, a nie energetyka węglowa.

 l

Pięścią w stół

Drwale zmieniają nam klimat

Ciekaw jestem, 
dlaczego Unia 
Europejska nie 
zwalcza tych firm, 
które zajmują się 
wyrębem dżungli 
amazońskiej.

W ciągu 
najbliższych 
dwudziestu lat 
nie zmienimy 
struktury 
nośników energii 
w polskiej 
energetyce. 
Redukcja emisji 
dwutlenku 
węgla powinna 
się odbywać 
na drodze 
podnoszenia 
sprawności 
bloków 
energetycznych.

HENRYK 
SIEDLACZEK
poseł RP

Kij w mrowisko

Emerytura z dynamem?

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Komentuje Jerzy Sawczuk

przewodniczący ZZG w Polsce KWK Jankowice
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Kopalnia Wujek ruch Śląsk

Zagrożenia w karbach
W ruchu Śląsk kopalni Wujek z najwyższym 
nasileniem współwystępują zagrożenia me-
tanowe i klimatyczne. Ich przezwyciężaniu 
podporządkowane zostały dwie najnowsze 
inwestycje. Od października ubiegłego roku 
wyrobiska zakładu na poziomie 1050 m są już 
objęte centralną klimatyzacją grupową. Przed 
kilkoma dniami (9 października) dyrektor 
kopalni Adam Zelek demonstrował gościom 
dopiero co uruchomioną powierzchniową 
stację odmetanowania.

Salę konferencyjną w Śląsku, obok zarzą-
du Katowickiego Holdingu Węglowego, przed-
stawicieli firm, które zrealizowały inwestycję 
– liderami wykonawczego konsorcjum były 
KOPEX i Carboautomatyka – oraz korpusu 
dyrektorskiego kopalń spółki, wypełnili liczni 
goście. Byli wśród nich m.in. prezes Wyż-
szego Urzędu Górniczego Piotr Litwa oraz 
prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic. 
Zarówno w trakcie prezentacji walorów naj-
nowszej instalacji, jak i podczas późniejszych 
jej oględzin przy szybie trzecim wielokrotnie 
wracało wspomnienie katastrofy z września 
2009 r., kiedy w następstwie wybuchu metanu 
w tutejszym zakładzie zginęło 20 górników. 
Ten dramatyczny kontekst przywołał m.in. 
prezes Litwa.

Prezez WUG GratUlUje

– Uruchomienie w Śląsku powierzchnio-
wej stacji odmetanowania to dla mnie niesły-
chanie ważne wydarzenie. Tuż po zakończe-
niu prac komisji powypadkowej wystąpiłem 
z pismem do zarządu Katowickiego Holdingu 
Węglowego, akcentując w nim, że jeśli ko-
palnia Wujek nadal chce myśleć o eksploata-
cji w swoim rudzkim ruchu pokładów silnie 
zagrożonych metanem, to bez powierzch-
niowej stacji odmetanowania z prawdziwego 
zdarzenia będzie to obarczone nadmiernym 
ryzykiem. Bez niej bowiem prowadzenie robót 
górniczych jest obwarowane tak surowymi 
rygorami i procedurami, że wraz z ich mno-
żeniem rośnie możliwość popełnienia przez 
człowieka nieobliczalnego błędu. Reakcja kie-
rownictwa spółki i kopalni była jednoznaczna 
i szybka, toteż cieszę się, że po dwóch latach 
inwestycja została z sukcesem uruchomiona 
– gratulował gospodarzom spotkania prezes 
WUG.

Podkreślając nade wszystko wymiar bez-
pieczeństwa, prezes Litwa zwracał zarazem 
uwagę na dwa nie mniej istotne elementy – 
ekonomiczny, związany z gospodarczym wy-
korzystaniem ujmowanego gazu, oraz ochrony 
środowiska.

W inżynierskiej już optyce właściwości 
nowo uruchomionej stacji odmetanowania 
przy „trójce” precyzował Henryk Kornet, 
główny inżynier wentylacji w kopalni Wujek. 

Metan Pod kontrolą

Z natłoku profesjonalnych niuansów odno-
tujmy, że techniczne walory instalacji pozwalają 
na ujmowanie 140 m sześc. mieszaniny po-
wietrzno-metanowej na minutę, z możliwością 
– po zainstalowaniu jeszcze jednej, czyli czwar-
tej dmuchawy zasysającej ów gaz – zwiększe-
nia tej wydajności do 210 m sześc. na minutę. 
W pierwszej kolejności nowo wybudowana sta-
cja będzie wykorzystywana do odmetanowania 
parceli ściany 7 w pokładzie 409 w polu panew-
nickim, a perspektywicznie – całego obszaru 
górniczego ruchu Śląsk. W budowę w 15 mie-
sięcy tego nowoczesnego inżynierskiego cacka 
– zdaniem szefa wentylacji jest to prawdziwy 
majstersztyk automatyzacji i komputeryzacji – 
spółka zaangażowała około 10 mln złotych, nie 
licząc dodatkowych nakładów na przebudowę 
towarzyszącej mu infrastruktury.

Przyczynkiem spotkania z początku paź-
dziernika było wprawdzie uruchomienie stacji 
odmetanowania, niemniej – jako się rzekło – 
jest ona komplementarna ze zwieńczoną przed 
rokiem inwestycją w system klimatyzacji gru-
powej w Śląsku. I znów pozostawmy na boku 
inżynierskie subtelności tego rozwiązania, 

obszernie prezentowane przez szefa wenty-
lacji. Istotne jest to, że na głębokości ponad 
1000 m – a właśnie na takiej głębokości pro-
wadzona jest eksploatacja w Śląsku – pier-
wotna temperatura skał sięga przeszło 45°C, 
co przed zastosowaniem klimatyzacji powo-
dowało, że ludzie pracowali w morderczej 
„saunie”, w której temperatura balansowała 
na pograniczu 32–33 stopni, czyli na progu 
albo skróconej dniówki, albo konieczności 
wycofania załogi. Przypomnijmy – po prze-
kroczeniu 33 stopni roboty górnicze można 
prowadzić tylko na zasadach akcji ratowniczej.

kliMatyzacja UłatWia 
Pracę

– Serce systemu klimatyzacji grupowej, 
czyli dwa agregaty chłodnicze GMC-2000, 
znajduje się na podszybiu poziomu 1050. W tej 
chwili wszystkie wyrobiska w pokładzie 409 
są klimatyzowane czternastoma chłodnicami. 
Ot, weźmy, temperatura na wylocie ze ściany 
7 waha się w granicach 26–27°C – precyzuje 
inżynier Henryk Kornet.

Rozbudowa systemu grupowej klimaty-
zacji w Śląsku trwa nadal, niemniej kluczo-
we stanowiska pracy w ścianach i przodkach 
zostały nią już objęte. Owszem, oznacza to, 
że górnicy, miast skróconej przedtem do 6 
godzin dniówki, w nowych okolicznościach 
pracują już pełną dniówkę. Z punktu widzenia 

przedsiębiorcy to niewątpliwie nieobojętny 
profit, niemniej jednak – jak zapewnia dyrek-
tor Adam Zelek – większą wartością wdrożo-
nej klimatyzacji jest poprawa bezpieczeństwa 
i komfortu pracy górników ruchu Śląsk.

dla ekonoMii 
i bezPieczeństWa

Obok nadrzędnego – powtórzmy – kry-
terium bezpieczeństwa obie instalacje łączy 
wspomniany już wymiar ekonomiczny. Uzy-
skany z odmetanowania gaz – w końcową 
fazę wchodzi rozruch kotła – w pierwszej 
kolejności będzie spożytkowany do ogrzewa-
nia wody dla potrzeb kopalni, a w przyszłości 
także do centralnego ogrzewania. Generalnie 
jednak jego odbiorcą będą należące do Ka-
towickiego Holdingu Węglowego Zakłady 
Energetyki Cieplnej.

– Odzyskiwany metan będzie w całości 
trafiał do energetycznego partnera, który bę-
dzie go przetwarzał na energię elektryczną 
i cieplną. Kopalnia będzie odbiorcą części tej 
energii, w tym z przeznaczeniem na zasilanie 
systemu klimatyzacji grupowej. Dostawy ga-
zowej kopaliny i odbiór energii będą się odby-
wały na rynkowych, komercyjnych zasadach, 
aczkolwiek umowa jest tak skonstruowana, 
że prąd z „naszego metanu” wyjdzie nas nieco 
taniej – mówi dyrektor Zelek.

JERZY CHROMIK

Prezes WUG Piotr Litwa: Uruchomienie w Śląsku 
powierzchniowej stacji odmetanowania to dla 
mnie niesłychanie ważne wydarzenie

W pierwszej kolejności nowo wybudowana stacja będzie wykorzystywana do odmetanowania parceli 
ściany 7 w pokładzie 409 w polu panewnickim, a perspektywicznie – całego obszaru górniczego ruchu 
Śląsk

Odzyskiwany metan będzie w całości trafiał do energetycznego partnera, który będzie go przetwarzał na 
energię elektryczną i cieplną

Od października ubiegłego roku wyrobiska zakładu na poziomie 1050 m są już objęte centralną 
klimatyzacją grupową. Przed kilkoma dniami (9 października) dyrektor kopalni Adam Zelek demonstrował 
gościom dopiero co uruchomioną powierzchniową stację odmetanowania
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Jest to kopalnia nielegalna, ale za to docho-
dowa i nie ma żadnych kłopotów ze zbytem 
wydobywanego węgla. Istnieje od trzyna-
stu już lat i ma się dobrze. Początkowo było 
to wydobycie chaotyczne, mało zorganizo-
wane. Wydawało się, że to tylko folklor, który 
sam przeminie, kiedy ludziom znudzi się spór 
z policją, wymiarem sprawiedliwości i strażą 
miejską. Tymczasem wydobycie z wielu naraz 
punktów wokół Wałbrzycha stawało się coraz 
bardziej profesjonalne i coraz lepiej zorgani-
zowane. Po dawnych górnikach, którzy nie-
gdyś tworzyli to środowisko, dziś pozostały 
już tylko wspomnienia. Obecnie nazywa się 
ich „kopaczami”.

Tu idzie młodzież

Teraz do wydobycia węgla wzięli się lu-
dzie młodzi, energiczni, pomysłowi, którzy 
nigdzie nie mogli znaleźć stałego zatrudnienia. 
Trudno powiedzieć, ilu ich jest, bo ze względu 
na nielegalność ich zatrudnienia nikt żadnych 
statystyk nie prowadzi. Pojawiają się szacun-
ki, że być może jest to liczba zbliżona do stu. 
Dlaczego jest to zajęcie intratne? Po pierwsze 
dlatego, że bezrobocie w gminie Wałbrzych 
wynosi 35 procent. Wśród młodzieży jest ono 

jeszcze większe, a ludzie z czegoś muszą żyć. 
Po drugie władze mają dla nich tylko jedną 
propozycję – powrót do statusu bezrobotnego 
bez żadnego zasiłku. Alternatywą jest przemoc. 
Promocją ma być darowanie win za nielegalne 
wydobywanie węgla. Są to propozycje, których 
żaden z młodych ludzi nie może zaakcepto-
wać. Pojawiły się one jeszcze w 2004 roku, 
kiedy władze zorientowały się, że trzeba coś 
z tym zrobić. Opowiada o tym jeden z „kopa-
czy” tej nielegalnej firmy, jej współzałożyciel, 
a obecnie doktorant Politechniki Opolskiej 
mgr inż. Grzegorz Wałowski, autor kilku ksią-
żek i opracowań poświęconych wałbrzyskim 
biedaszybom: „Powiat wałbrzyski otrzymał 
w 2004 roku 1 milion złotych, z czego Powia-
towa Rada Zatrudnienia przyznała 600 tys. 
złotych na gminę Wałbrzych. Pieniądze te były 
przeznaczone na stworzenie miejsc pracy po-
przez podmioty gospodarcze, które złożyły 
w tej sprawie wnioski. Pieniądze, które zosta-
ły przyznane na powiat wałbrzyski, zostały 
wywalczone dzięki kopaczom z biedaszybów 
po ich pokojowej manifestacji. Jednak nie zło-
żyli oni formalnego wniosku, dlatego nie można 
było tych pieniędzy przyznać na ich legalne 
zatrudnienie”. I tak koło się zamknęło. Niele-
galna organizacja nie może składać legalnych 

wniosków. Był to finał rozmów, jakie ci górnicy 
prowadzili z władzami miasta, które w zamian 
za rezygnację z biedaszybów obiecywały zasiłki 
i pracę. Od tego czasu nikt już w tej sprawie nie 
ma żadnych złudzeń, tym bardziej że władze 
samorządowe poczuły się zwolnione z obo-
wiązku rozwiązania tej sprawy, której rozwią-
zanie – według ich opinii – leży w gestii Skarbu 
Państwa, który jest właścicielem wydobywanej 
kopaliny. Ten zaś ma poważniejsze zmartwienia 
niż zajmowanie się biedaszybami – i tak sprawa 
ta ciągnie się nadal.

KWK BiedaszyBy

Od dawna wiadomo, że Wałbrzych leży 
w niecce węglowej, która pokrywa się z niecką 
morfologiczną. Wychodnie pokładów węglo-
wych znajdują się wokół całego miasta na jego 
wyniesieniach. Skąd młodzież, która nie pra-
cowała w górnictwie, wie, gdzie są te pokłady? 
Otóż podobnie jak w każdej innej kopalni, 
tak i tu istnieje dział mierniczo-geologiczny, 
tyle że również nielegalny, ale za to bardzo 
dobrze zakonspirowany. Jego szefami są „sta-
re strzechy”, które nie mogą już mierzyć się 
w terenie z policją. Mają szczegółowe mapy, 
na których zaznaczone są wychodnie pokła-
dów węglowych. Dział ten dobrze wywiązuje 

się ze swoich obowiązków, bo wszystkie nowe 
wykopy za węglem są trafione i korzystnie 
wybierane. Dziennie na jednego kopacza przy-
pada przynajmniej jedna tona urobku. Jest ona 
na pniu sprzedawana za pół ceny oferowanej 
w składach opału, co daje dochód około 350 
złotych na dobę, dlatego chętnych do pracy 
w tym przedsiębiorstwie nigdy nie brakuje. 
Stróże porządku publicznego, którzy wypo-
wiadają się na ten temat w mediach, twier-
dzą, że organizacja wydobycia w biedaszybach 
jest coraz lepiej zorganizowana. Do rzadkości 
należy, że kogoś złapią na gorącym uczynku 
– tacy górnicy stają przed sądem i są karani 
za złamanie prawa, które zabrania nielegal-
nego wydobywania kopalin. Grozi za to kara 
do 5 tysięcy złotych, jednak sądy skazują ich 
na grzywnę w wysokości około 500 złotych. 
Gmina powołała specjalne grupy, które przy 
użyciu ciężkiego sprzętu zasypują doły, wyko-
py, szurfy i inne wyrobiska, gdzie wydobywa 
się węgiel. Cóż jednak z tego, skoro kilka dni 
później w tych samych odkopanych miniatu-
rowych kopalniach praca wre?

KompromiTacja

W ten sposób zamiast rozwiązania pro-
blemu mamy jego eskalację. Przejawia się ona 
nie tylko w zrytych wyrobiskami parkach mia-
sta – zaczyna być też przedmiotem szerszego 
zainteresowania. Nie trzeba dodawać, że nie 
przynosi to chluby miejscowym włodarzom 
i organom państwa odpowiedzialnym za gór-
nictwo. Pojawiają się dziesiątki, a nawet set-
ki tekstów, artykułów i analiz na ten temat 
w mediach krajowych i lokalnych. Jest on też 
przedmiotem zainteresowania międzynarodo-
wego jako niezwykły ewenement w Europie 
i na świecie. Organizowane są tu sympozja, 
wykłady i odczyty na temat funkcjonowa-
nia wałbrzyskich biedaszybów. Czy sprawa 
ta ma w dalszym ciągu pozostać jedynie w rę-
kach sił porządkowych? Jeżeli tak, to będzie 
się ona ciągnąć przez następne dziesiątki lat. 
Sama w sobie jest ona przykra i niesprawie-
dliwa. Co jednak najważniejsze, ta „niespra-
wiedliwość” jest sankcjonowana prawem 
do przemocy w sprawie życia i śmierci ludzi, 
którzy muszą z czegoś żyć. Ślepe wykonywanie 
prawa jest, jak widać, zawodne i przynosi skut-
ki odwrotne od zamierzonych. Trzeba sobie 
zdawać sprawę, że jest to problem lokalny, 
jednak nieporadność władz chwytających się 
tylko przemocy jest kompromitująca w coraz 
szerszej skali.

ADAM MAKSYMOWICZ

Nie ma górników. Są kopacze

KWK Biedaszyby w Wałbrzychu

Premier Australii Kelvin Rudd, powołany 
na to stanowisko 26 czerwca br., wypowie-
dział się na temat kryzysu górnictwa węglo-
wego w Australii. Stwierdził, że skończyły się 
dobre czasy australijskiego górnictwa.

Przez 22 lata górnictwo było jedną z klu-
czowych gałęzi gospodarki decydujących 
o rozwoju Australii. Teraz Chiny nie potrze-
bują tak dużych ilości australijskiego węgla 
i rudy żelaza. Lata 2003–2012 określono 

jako „złotą dekadę” australijskiego górnic-
twa. W tym czasie podjęto realizację 390 
dużych projektów w sektorze energetycz-
nym na ogólną ich wartość 394 miliardów 
dolarów australijskich. Znacząca ich część 
na kwotę 269 miliardów nie została jeszcze 
ukończona – wśród nich jest 76 projektów 
górniczych, które mają niewielkie szanse 
na realizację. Stan ten premier uzasadnił 
niskimi cenami węgla i rudy żelaza stano-
wiącymi podstawę dochodowego dotąd 

eksportu Australii. Powiedział, że teraz jest 
okazja na realizację postulatów ochrony kli-
matu i ograniczenia emisji dwutlenku węgla 
do atmosfery.

Są większe możliwości rozbudowy od-
nawialnych źródeł energii, takich jak energia 
słoneczna. Z powodu tej sytuacji w minionym 
roku zwolniono 9 tys. górników, a w obecnym 
ok. 3 tys. i niewykluczone są dalsze reduk-
cje miejsc pracy w górnictwie. Premier we-
zwał przedsiębiorców do dokonania zwrotu 

w australijskiej gospodarce, czyli przesta-
wienia jej na tory produktów rolniczych, 
na które istnieje duże zapotrzebowanie 
w Chinach. Eksport produktów żywnościo-
wych ma umożliwić umowa o wolnym han-
dlu z tym krajem. Premier odbył już w tej 
sprawie rozmowę telefoniczną z chińskim 
prezydentem Xi Jinpingiem. Rozwiązanie 
kryzysu górniczego w Australii jest pilnym 
zadaniem rządu.

(AM)

Rolnictwo zamiast węgla

Koniec górniczego boomu w Australii
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Po dawnych górnikach, którzy niegdyś tworzyli to środowisko, dziś pozostały już tylko wspomnienia. Obecnie nazywa się ich „kopaczami”
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IPCC (Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klima-
tycznych) spotkał się kilka dni temu w Sztok-
holmie. Niestety, zabrakło wybuchów euforii, 
jakich nie brakowało w 2007 roku, kiedy poli-
tycy z prawa i z lewa rozpływali się w zachwy-
tach nad potencjałem związanym z mechani-
zmem rynkowym mającym rozwiązać kryzys 
klimatyczny za pomocą globalnego systemu 
handlu emisjami (ETS).

Oczekiwano, że już dwa lata później w Ko-
penhadze podpisane zostaną stosowne doku-
menty i zobowiązania. Niestety, kryzys eko-
nomiczny, który dotknął świat, zweryfikował 
te jasne wizje. Optymizm zainteresowanych 
zdecydowanie opadł. Na dodatek pojawiają się 
kolejne wątpliwości. Systemy redukcji emisji 
utknęły w miejscu po załamaniu się negocjacji 
w stolicy Danii. Jakby tego było mało, kolejny 
cios wyprowadzony został z Australii, która 
jak do tej pory wydawała się najbardziej zain-
teresowana redukowaniem CO2 poza Europą.

Wszystko dlatego, że Australijczycy od-
rzucili w wyborach rządzącą Partię Pracy. 
Jednym z głównych tematów podczas kam-
panii wyborczej były właśnie ceny jednostek 
uprawniających do emisji, które chcieli wpro-
wadzić rządzący. Premierem zostanie naj-
pewniej lider konserwatystów Tony Abbott. 
Wszystko wskazuje zatem na to, że na anty-
podach utworzony zostanie specjalny fundusz 
klimatyczny o wartości 2,9 biliona dolarów 
australijskich, bo właśnie to Abbott obiecał 
podczas kampanii.

Stawia to Unię Europejską w bardzo trud-
nej pozycji. Kiedy w ubiegłym roku przygo-
towywano plany połączenia systemów UE 
i Australii, KE ogłaszała, że ta umowa jest 
dowodem na to, iż świat w większości jest 
zwolennikiem handlu emisjami. Obecnie, 
mimo że rozwijane są pewne regionalne sys-
temy w Chinach, Kalifornii, Nowej Zelandii 
i Korei Południowej, nie ma innego dużego 
systemu narodowego na świecie, który można 
by połączyć z ETS.

Należy wspomnieć, że kiedy UE rozwijała 
swój system ETS, Stany Zjednoczone nalegały, 
by przyjęto mechanizmy rynkowe. Tymcza-
sem w 2010 roku zmieniły się plany dotyczą-
ce amerykańskiego system ETS. Śmiertelny 
cios został wyprowadzony z Kongresu USA, 
po tym jak w wyborach uzupełniających gi-
gantyczne poparcie uzyskała sceptycznie na-
stawiona do kwestii klimatycznych Tea Party. 
Zanosi się więc na to, że szanse na przyjęcie 
ETS za oceanem są niewielkie i Europa po-
zostanie na placu boju osamotniona – przy 
cenach za uprawnienia na rynku węglowym 
spadających do wartości prawie zerowej, 
co spowodowane jest nadmierną liczbą dar-
mowych uprawnień. Jakby tego było mało, 
politycy europejscy wielokrotnie pokazali 
niechęć do pójścia na ratunek systemowi.

Nadal nie rozwiązano kwestii obrony ETS 
przed atakami z zewnątrz. Kiedy globalni gi-
ganci tacy jak USA i Chiny zagrozili wojną 
handlową w odpowiedzi na włączenie zagra-
nicznych linii lotniczych w europejski system 

ETS, stolice krajów i europejski producent 
samolotów Airbus cichutko przekonywały 
Komisję Europejską, by rzuciła na ring „biały 
ręcznik”. Komisja zrobiła to tego lata, kie-
dy w trakcie negocjacji prowadzonych przez 
Organizację Międzynarodowego Lotnictwa 
Cywilnego zaoferowała wyłączyć dowolną 
część lotów poza przestrzenią powietrzną UE.

Komisja do końca roku ma wysunąć pro-
pozycję reform strukturalnych w ETS celem 
rozwiązania problemu niskich cen i ma na-
dzieję, że uda się je wprowadzić przed końcem 

aktualnego mandatu Parlamentu Europej-
skiego. Ale biorąc pod uwagę to, co się zda-
rzyło na świecie w ciągu ostatnich 3 lat, nie 
ma chętnych do podania ręki niedomagają-
cemu systemowi.

Nawet złowieszcze ostrzeżenia płyną-
ce w tym tygodniu ze strony IPCC niewiele 
zdziałają w kwestii zmiany tego równania. 
Europejscy politycy być może nadal wierzą 
w powagę problemu, ale zaczynają wątpić 
w efektywność rozwiązania.

BOGDAN MARCINKIEWICZ

Europoseł Bogdan Marcinkiewicz

ETS już tylko w Unii Europejskiej

Tekst przygotowała Karolina Baca-Pogorzel-
ska, autorem zdjęć jest Tomasz Jodłowski. 
Karolina Baca-Pogorzelska jest dziennikarką 
dziennika Rzeczpospolita. Tomasz Jodłowski 
jest laureatem wielu nagród fotograficznych. 
Autorzy pracują wspólnie przy realizacji te-
matów związanych z górnictwem węgla ka-

miennego. Album powstał po wielu latach 
wspólnej pracy. 

Autorzy przedstawiają losy kilkudziesięciu 
zamkniętych kopalń węgla kamiennego w Pol-
sce. Wiele z nich udało się ocalić – powstały 
w nich na przykład muzea. Część budynków 

nieczynnej kopalni Katowice, która znajduje 
się w centrum miasta Katowice, jest odna-
wiana i zostanie tam zlokalizowane muzeum, 
obok powstaje nowoczesne centrum kongre-
sowe i sala koncertowa. Kopalnia Katowice 
była czynna przez 176 lat. W odległości kil-
kuset metrów są organizowane targi górnicze 

w Katowicach. „Przez stulecia kopalnie węgla 
kamiennego stanowiły ważny element wspól-
not społecznych. Kopalnie nie tylko dawały 
zatrudnienie – wokół nich skupiało się życie 
kulturalne” – napisał profesor Marek Szcze-
pański we wstępie do albumu.

 l

Drugie życie kopalń

Album o starych kopalniach

Karolina Baca-Pogorzelska i Tomasz Jodłowski, autorzy albumu
Na zdjęciu stare budynki kopalni Katowice i budowa centrum kongresowego, muzeum oraz sali 
koncertowej

N
O

W
Y 

G
Ó

RN
IK

TO
M

A
SZ

 JO
D

ŁO
W

SK
I



A K T U A L N O Ś C I

1 6 – 3 1  P A Ź D Z I E R N I K A  2 0 1 36 W W W . N O W Y G O R N I K . P L6 W W W . N O W Y G O R N I K . P L

Konferencja zorganizowana przez Grupę 
PTWP, wydawcę m.in. Miesięcznika Gospo-
darczego Nowy Przemysł i portalu wnp.pl, 
odbyła się 10 września. Towarzyszyła ona in-
auguracji Międzynarodowych Targów Górnic-
twa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego 
Katowice 2013.

W czasie targów premier Donald Tusk 
zapewnił, że rząd stawia na górnictwo i ener-
getykę węglową, a także na firmy, które pro-
dukują nowoczesny sprzęt dla górnictwa. 
Uczestnicy konferencji podkreślali, że jest 
to znaczący gest ze strony premiera, ale cze-
kają na konkretne decyzje.

Paweł Smoleń, prezydent Euracoal, za-
znaczył, że węgiel jest obfity, tani i dostępny. 
To podstawowe paliwo energetyczne na świe-
cie. – Walczymy z pojęciem dekarboniza-
cji – mówił. – Miało ono oznaczać najpierw 
redukcję emisji dwutlenku węgla, a potem 
enigmatycznie zaczęło oznaczać likwidację 
węgla jako paliwa. Mówienie o dekarbonizacji 
jest iluzją. Powszechność, taniość i masowość 
występowania węgla stanowią o tym, że nadal 
będzie on znaczącym paliwem. 

– Słuchając przemówienia premiera 
Donalda Tuska w trakcie otwarcia Między-
narodowych Targów Górnictwa, Przemysłu 
Energetycznego i Hutniczego Katowice 2013, 
można było stwierdzić, że jasno i czytelnie 
została sformułowana polityka rządu wobec 
górnictwa – mówił prof. Kaliski. – Polska 

energetyka będzie przede wszystkim bazo-
wać na własnych zasobach surowcowych. Jako 
Polska mamy prawo do własnej polityki ener-
getycznej opartej o własne surowce. Róbmy 
więc wszystko, by wykorzystując w sposób 
racjonalny potencjał zasobowy, produkcyjny 
i naukowy, nie zmarnować swojej szansy.

Józef Wolski, prezes KOPEX-u, stwierdził, 
że konkurencja na rodzimym rynku producen-
tów maszyn górniczych jest coraz ostrzejsza, 
a marże spadają. – Państwo polskie powinno 
zacząć liczyć i zastanowić się, czy nie warto 
by zainwestować w politykę proeksportową 
w sektorze maszyn i urządzeń górniczych 
– mówił. – Od 2009 do 2012 roku Grupa 
KOPEX wyeksportowała maszyny warte 2,4 
mld zł. Także z tego tytułu znaczące środki po-
szły do budżetu. Państwo mogłoby utworzyć 
agendę rządową, która zajęłaby się kwestiami 
eksportu maszyn i urządzeń górniczych – za-
proponował prezes Wolski.

Wang Hongqiao, wiceprezydent Chi-
na National Coal Association, podkreślił, 
że przemysł węglowy odgrywa ogromną rolę 
w gospodarce Chin. Konkurencyjność sektora 
węglowego decyduje o jakości całej chińskiej 
gospodarki. Trzeba zwiększać poziom wydo-
bycia oraz poziom bezpieczeństwa w kopal-
niach. Przemysł węglowy w Polsce i w Chi-
nach powinien zacieśnić współpracę – byłoby 
to korzyścią dla obu stron – podsumował 
Wang Hongqiao.
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   GlobalnyJak przeżyć? – Żeby w przyszłości energetyka w Polsce 
mogła bazować na węglu z polskich kopalń, trzeba zmian 

przepisów, redukcji kosztów i wzrostu efektywności. Polskie 
i chińskie górnictwo powinno zacieśniać współpracę, 

bo skorzystają na tym obie strony. To jedne z najważniejszych 
wniosków konferencji „Globalny rynek górniczy – wizja 

przyszłości”.

rynek górniczy

Uważam, że chińskie i polskie górnictwo może 
współpracować w wielu dziedzinach. Techno-
logie górnicze, wyposażenie kopalń, wydoby-

cie i przeróbka węgla, wymiana doświadczeń 
w dziedzinie zarządzania górnictwem – to te-
maty, które bardzo interesują chińskich i pol-

Wang Hongqiao, wiceprezydent China National Coal 
Association specjalnie dla Nowego Górnika

Współpraca oznacza korzyści

skich specjalistów. Redaktor Nowego Górnika 
zapytał mnie, co przeszkadza we współpracy 
chińsko-polskiej? Uważam, że nie ma wielu 
przeszkód.

Porozumienie na poziomie rządowym 
na pewno ułatwiłoby jednak tę współpracę. 
Uważam, że bardzo istotna byłaby współpraca 
w szkoleniu pracowników. Mamy podobne 
problemy związane z bezpieczeństwem pracy. 
W Polsce i w Chinach sprawy bezpieczeń-
stwa są bardzo ważne. W kopalniach polskich 
i chińskich są podobne warunki geologiczne. 
Górnikom w Polsce i w Chinach zagrażają 

podobne niebezpieczeństwa. Dlatego powin-
niśmy wymieniać doświadczenia. Na pewno 
jest wiele wspólnych tematów w dziedzinie 
bezpieczeństwa.

W czasie targów górniczych w Pol-
sce, w Katowicach, często poruszano te-
mat współpracy między polskimi firmami 
produkującymi maszyny i urządzenia dla 
górnictwa a chińskimi odbiorcami tych ma-
szyn. Mogę powiedzieć, że ta współpraca 
będzie się pomyślnie rozwijać, jeżeli będzie 
ona oparta na przepisach prawa. Jestem 
przekonany, że powinniśmy także rozwijać 
współpracę między instytucjami i struktu-
rami zarządzającymi górnictwem w Chi-
nach i w Polsce. Na targi górnicze do Polski, 
do miasta Katowice, przyjechała delegacja 
reprezentująca górnictwo chińskie. Do Chin, 
na targi górnicze w Pekinie, przyjedzie de-
legacja reprezentująca górnictwo polskie. 
Nasze kraje mogą stworzyć forum wymiany 
technologicznej w wielu dziedzinach zwią-
zanych z górnictwem. Uważam, że możliwa 
jest także współpraca chińskich firm produ-
kujących maszyny dla górnictwa z polskimi 
kopalniami. Wiele firm chińskich produkuje 
bardzo dobre maszyny. Skoro kopalnie w obu 
krajach mają podobne warunki geologicz-
ne, oznacza to, że chiński sprzęt jest dosto-
sowany do polskich kopalń. Wiele maszyn 
produkowanych w Chinach powstało dzięki 
pracy chińskich inżynierów – są to chińskie 
wynalazki. Oczywiście, na te maszyny musi 
być zapotrzebowanie w Polsce.

Rynek dla polskich firm w Chinach jest 
bardzo duży. Mam nadzieję, że polskie firmy 
będą propagować technologie związane z wy-
dobyciem, zarządzaniem bezpieczeństwem 
pracy i szkoleniem pracowników. Uważam, 
że Polska i Chiny powinny wspólnie stworzyć 
forum wymiany technologicznej. To pozwoli 
nam na rozwijanie współpracy.

Notował: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Polska i Chiny powinny 
wspólnie stworzyć forum 
wymiany technologicznej. 
To pozwoli nam na rozwijanie 
współpracy.
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Publikujemy dwa teksty, które ukazały się w piątym specjalnym 
wydaniu Nowego Górnika w języku chińskim. Redakcja przygotowała 

je na Międzynarodowe Targi China Coal & Mining Expo 2013 w Pekinie. 
Prezentujemy w nim polskie firmy zainteresowane współpracą z chińskim 
górnictwem. Zaprosiliśmy do tego wydania firmy, które – naszym zdaniem 

– mają szansę na sukces. Każda z nich chce mieć swój udział w rozwoju 
chińskiego górnictwa. Przemysł węglowy w Chinach i w Polsce powinien 

zacieśnić współpracę. To będzie korzystne dla obu stron. 
Sponsorem głównym wydania specjalnego jest FASING SA.

Wang Hongqiao, wiceprezydent China National Coal Association
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   Globalny
rynek górniczy  XNowy GórNik: Premier Donald Tusk po-

wiedział na targach górniczych w Katowi-
cach, że górnictwo, energetyka wykorzy-
stująca węgiel i przemysł produkujący dla 
górnictwa są ważnymi gałęziami przemy-
słu dla polskiej gospodarki. Czy ta wypo-
wiedź oznacza, że Polska nie będzie prowa-
dziła polityki energetycznej mającej na celu 
marginalizację górnictwa węgla kamienne-
go i energetyki węglowej?

Maciej kaliski: Węgiel jest w Polsce 
wiodącym nośnikiem energii stabilizującym 
bezpieczeństwo energetyczne kraju i musi 
być wykorzystywany w sposób przyjazny dla 
środowiska naturalnego, zgodnie z podjętymi 
przez Polskę zobowiązaniami w ramach Unii 
Europejskiej. Chodzi oczywiście o tzw. 3×20, 
czyli 20-procentową poprawę efektywności 
energetycznej, 20-procentowy wzrost udziału 
odnawialnych źródeł energii w bilansie ener-
getycznym oraz 20-procentowe ograniczenie 
emisji CO2. Dlatego podejmujemy działania 
ukierunkowane na wykorzystanie nowych 
technologii spalania w elektrowniach oraz 
głębokie przetwórstwo węgla. Rosnące wyma-
gania oznaczają również wzrost popytu na co-
raz nowocześniejsze maszyny i urządzenia 
nie tylko dla kopalń, ale również do zakładów 
przetwórstwa węgla.

Analizując wielkość sprzedaży węgla 
kamiennego w Polsce w ostatnich latach 
oraz przewidywane zwiększenie popytu 
na energię pierwotną, można przyjąć, że dla 
zaspokojenia popytu roczne wydobycie wę-
gla energetycznego powinno kształtować 
się na poziomie ok. 70 mln ton, co pozwo-
li reagować elastycznie na zmieniające się 
zapotrzebowanie na energię. Ewentualne 

nadwyżki węgla mogą być przeznaczane 
na eksport. Utrzymanie takiego poziomu 
wydobycia, pozwalającego na pełnienie przez 
węgiel roli stabilizatora bezpieczeństwa kra-
ju, stworzy konieczność ponoszenia przez 
przedsiębiorstwa górnicze wysokich nakła-
dów inwestycyjnych na odtwarzanie frontów 
eksploatacyjnych, w tym na zagospodarowa-
nie nowych złóż. Dla sprostania konkurencji 
ze strony węgla importowanego konieczne 
jest efektywne wykorzystywanie wszystkich 
czynników produkcji, obniżenie kosztów 
i podniesienie wydajności pracy.

 X Niektóre banki europejskie zapowiedzia-
ły, że nie będą kredytować tych inwestycji 
przemysłowych, które wiążą się z wysoką 
emisją dwutlenku węgla. Oznacza to, że 
polska energetyka wykorzystująca węgiel 
może mieć kłopoty z uzyskaniem kredytów. 
Czy – pana zdaniem – banki chińskie mogą 
pomóc polskim firmom?

– Mówienie o problemach związanych 
z finansowaniem inwestycji w energetyce jest 
nieco przedwczesne. Polskie firmy działają 
w warunkach gospodarki rynkowej, pozyskują 
kapitał w najbardziej korzystny dla siebie spo-
sób. Ponadto sposób finansowania inwestycji 
jest ściśle uzależniony od ich konkretnych, 
jednostkowych parametrów, zamierzonych 
celów i planowanych sposobów ich osiągnię-
cia. Mówienie o problemach z finansowaniem 
należy odnosić raczej do poszczególnych in-
westycji niż do całego sektora.

 X Chińska firma SEPCO, która wchodzi 
w skład dużej chińskiej grupy energetycz-
nej, zaoferowała Kompanii Węglowej gwa-
rancję finansowania projektu Elektrowni 
Czeczott na kwotę 1,8 mld dolarów. Czy 
ta oferta oznacza początek współpracy mię-
dzy chińskimi i polskimi firmami górniczy-
mi i energetycznymi?

– Kompania Węglowa SA realizuje za-
łożony w swojej strategii projekt budowy 
elektrowni na terenie zamkniętej kopalni 
Czeczott w ramach obowiązującego pra-
wa i na zasadach biznesowych. W związku 
z tym spółka zwróciła się do kilku podmio-
tów z ofertą udziału w tym przedsięwzięciu, 
z czego trzy podmioty zostały zaproszone 
do dalszych rozmów. Spośród nich KW SA 
wybierze najlepszą ofertę współpracy. Czy 
będzie to SEPCO – nie wiem. Trudno przewi-
dzieć, czy ewentualna, zakończona sukcesem 
współpraca z potencjalnym chińskim partne-
rem będzie stanowić początek szerszej współ-
pracy z polską energetyką i górnictwem. 

Może tak być. Będzie to z pewnością zależeć 
od wielu czynników makroekonomicznych, 
a także technicznych i finansowych potrzeb 
prowadzonych projektów.

 X Polskie górnictwo przeżywa kryzys. 
Przedstawiciele chińskiego górnictwa za-
chęcają polskie firmy produkujące maszy-
ny dla górnictwa do współpracy. Czy – pana 
zdaniem – możliwa jest także współpraca 
przy wydobyciu węgla?

– Polskie maszyny górnicze należą 
do najbardziej innowacyjnych urządzeń gór-
niczych na świecie. Polska posiada bogate 
doświadczenie w przemyśle wydobywczym, 
które przekłada się bezpośrednio na najlepsze 
rozwiązania inżynierskie i konstrukcyjne sto-
sowane w sektorze maszynowym. Już od kil-
ku lat czołowi polscy producenci, do których 
zaliczają się FAMUR, KOPEX i FASING, 
są obecni na rynku chińskim i odnoszą duże 
sukcesy biznesowe. Chiny są szansą dla pol-
skich rozwiązań w zakresie umaszynowienia 
kopalń, automatyzacji procesów produkcyj-
nych oraz zwiększania bezpieczeństwa pro-
wadzenia robót górniczych. Dlatego uważam, 
że współpraca z chińskimi partnerami mogła-
by się także rozwijać na gruncie wydobycia 
węgla. Przypomnę tylko, że Polska dysponuje 
bogatą bazą naukowo-techniczną i szkole-
niową. Akademia Górniczo-Hutnicza, Poli-
technika Śląska, Główny Instytut Górnictwa 
są przykładami jednostek naukowo-badaw-
czych, które prowadzą ciągły proces dosko-
nalenia techniki górniczej oraz opracowania 
nowoczesnych i najbardziej bezpiecznych 
systemów eksploatacji. Oczywiście, skala 
wydobycia węgla Chin i Polski jest niepo-
równywalna, jednak systemy eksploatacji, 
dbałość o bezpieczeństwo, racjonalna go-
spodarka złożem i wdrażanie nowoczesnych 
rozwiązań są elementami łączącymi te dwa 
górnicze światy.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Rozmowa z profesorem MaciejeM KalisKiM, dyrektorem Departamentu 
Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki

Mamy dobrą ofertę dla 
chińskiego górnictwa

Chiny są szansą dla polskich 
rozwiązań w zakresie 
umaszynowienia kopalń, 
automatyzacji procesów 
produkcyjnych oraz 
zwiększania bezpieczeństwa 
prowadzenia robót 
górniczych. Dlatego uważam, 
że współpraca z chińskimi 
partnerami mogłaby się 
także rozwijać na gruncie 
wydobycia węgla.
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Od piątku 11 października przejezdny jest 
wiadukt na ulicy Pszczyńskiej w Jastrzębiu-
-Zdroju. Budowa wiaduktu nad torami na-
leżącymi do Jastrzębskiej Spółki Kolejowej 
kosztowała 21 milionów złotych i w całości 
została sfinansowana przez Jastrzębską Spół-
kę Węglową.

Nowy wiadukt w Jastrzębiu-Zdroju został 
wybudowany w miejscu dotychczasowego 
obiektu. Długość nowego obiektu wynosi 55 
metrów. Jest to obiekt jednoprzęsłowy o kon-
strukcji płytowo-belkowej z dwoma sprężo-
nymi dźwigarami opartymi na żelbetowych 
podporach, które są z kolei oparte na słupo-
-palach o średnicy 1800 mm oraz długościach 
23,5 m i 25,5 m. Wiadukt jest położony wy-
żej niż poprzedni – został podniesiony o 5,5 
metra. Wyposażono go w bariery ochronne, 
instalację odwadniającą i schody skarpowe. 
Powierzchnie betonowe wiaduktu zabezpie-
czono antykorozyjnymi powłokami malarski-
mi. Oprócz tego przebudowane zostały drogi 
najazdowe na długości 1,5 km. Podniesienie 

wiaduktu oraz korekta profilu podłużnego 
wymagała wykonania nasypów sięgających 
w rejonie nowego wiaduktu do 17 m wyso-
kości. Materiał, z którego został wykonany 
nasyp, pochodził z bieżącej eksploatacji górni-
czej łupka przewarstwionego warstwą piasku. 
Materiał ten był dostarczany na plac budowy 
transportem kolejowym. Dokonano również 
niezbędnej przebudowy sieci wodociągowej 
i teletechnicznej oraz wybudowano oświe-
tlenie uliczne.

Przypomnijmy – prace trwały od końca 
kwietnia 2011 roku i prowadzone były przy 
czynnym ruchu kolejowym, wywożącym wę-
giel ze wszystkich kopalń Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. W tym czasie ruch pojazdów skie-
rowany został dwukierunkowo na wiadukt 
sąsiedni wzdłuż jezdni południowej.

Roboty kosztowały prawie 21 mln zł i były 
w całości finansowane ze środków Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej SA w ramach usuwania skut-
ków szkód górniczych i na podstawie umowy 
z Urzędem Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.

l

Wiedza, panowanie nad stresem, odpowied-
nia strategia i szybkość reakcji są niezbędne 
w pracy górnika. Są tak samo potrzebne, kie-
dy bierze się udział w konkursie znajomości 
zasad i przepisów bhp, który jest zorganizo-
wany na wzór teleturnieju „Jeden z dziesię-
ciu”. Mariusz Ściskoł udowodnił, że ma nie 
tylko wszystkie cechy potrzebne w górnic-
twie, ale także nie stresuje go publiczność, 
kamery i fotoreporterzy. W pięknym stylu 
wygrał finał konkursu. Mariusz Ściskoł jest 
sztygarem zmianowym oddziału robót przy-
gotowawczych kopalni Pniówek. Miejsca me-
dalowe zajęli: Krystian Salomon z Ruchu Jas-
-Mos kopalni Zofiówka-Borynia-Jastrzębie 
i Sławomir Grudzień z Ruchu Borynia kopalni 
Zofiówka-Borynia-Jastrzębie.

W klasyfikacji drużynowej wygrała 
reprezentacja z kopalni Pniówek. Kolejne 
miejsca zajęły drużyny z ruchu Jas-Mos 
i z kopalni Krupiński. Finał konkursu, który 
został przeprowadzony w siedzibie zarządu 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, poprze-
dziły eliminacje na poziomie poszczegól-
nych zakładów pracy.

Konkurs przebiegał w dwóch turach. 
W półfinale wzięło udział 18 zawodników – 
po trzech z sześciu zakładów – którzy mu-
sieli odpowiedzieć na 30 zamkniętych pytań 
wielokrotnego wyboru. Dzięki systemowi 
przesyłania danych swoją wiedzę mogła tak-
że sprawdzać publiczność. Do ścisłego finału, 
rozgrywanego według zasad zaczerpniętych 
z teleturnieju „Jeden z dziesięciu”, przeszło 
sześciu zawodników. Wśród publiczności byli 
między innymi Piotr Litwa, prezes Wyższego 
Urzędu Górniczego, Jerzy Borecki, wiceprezes 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, dyrektorzy ko-
palń JSW SA oraz specjaliści odpowiedzialni 
za bhp w kopalniach JSW SA. 

Zwycięzca Mariusz Ściskoł pracuje w gór-
nictwie od 6 lat. Zaczynał jako pracownik fi-
zyczny w kopalni Pniówek. Po tym, jak wygrał 
konkurs bhp na poziomie kopalni, awansował 

do dozoru. W Pniówku pracował także jego 
ojciec.

– Serdecznie gratuluję zwycięzcom i dzię-
kuję osobom, które ten konkurs zorganizowały. 

IV edycja Konkursu z Zakresu Znajomości Zasad i Przepisów BHP o Puchar Prezesa JSW

Pniówek na czele punktacji

Jastrzębie-Zdrój

JSW przeznaczyła 21 mln zł na nowy wiadukt
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Piotr Litwa, Prezes 
wUG: Gratuluję uczest-
nikom i organizatorom 
konkursu. Forma teletur-
nieju i wykorzystanie no-
woczesnej techniki były 
atrakcyjne i zmuszały 
do koncentracji, pano-
wania nad stresem, wybrania odpowiedniej 
strategii i szybkości reakcji, aby móc się po-
pisać wiedzą. Właśnie takiego zbioru cech 
potrzebują górnicy pracujący w nowoczesnych 
kopalniach. Niektóre pytania były z poziomu 
kierownika ruchu zakładu. To oznacza, że po-
ziom konkursu był bardzo wysoki.
Jerzy Borecki, wice-
Prezes JastrzęBskieJ 
sPółki węGLoweJ: Ta-
kie konkursy są bardzo 
dobrym sposobem za-
chęcania do pogłębienia 
wiedzy. Świetnie popu-
laryzują wiedzę o bhp 
i wpisują się w politykę 
poprawy bezpieczeństwa pracy realizowaną 
przez Jastrzębską Spółkę Węglową. Konkurs 
bhp to nie tylko zabawa. O wadze tego spo-
sobu pogłębiania wiedzy niech świadczy fakt, 
że finaliści konkursu zostali awansowani.

Dziękuję im tym bardziej, że jest to doskonały 
sposób na aktywizowanie ludzi i na to, żeby 
chcieli swoją wiedzę pogłębiać. Równocześnie 
jest to tylko wycinek tego, co robimy w ko-
palniach w celu podnoszenia świadomości 
i wiedzy pracowników. Jeśli jest wiedza i świa-
domość, można myśleć o innych elementach 
podnoszących bezpieczeństwo – powiedział, 
podsumowując konkurs, Jerzy Borecki, wice-
prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej. ST

N
O

W
Y 

G
Ó

RN
IK

Mariusz Ściskoł w pięknym stylu wygrał finał konkursu. Miejsca medalowe zajęli: Krystian Salomon 
z Ruchu Jas-Mos kopalni Zofiówka-Borynia-Jastrzębie i Sławomir Grudzień z Ruchu Borynia kopalni 
Zofiówka-Borynia-Jastrzębie
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Samochody elektryczne powoli stają się rze-
czywistością – jest ich coraz więcej i są coraz 
bardziej dostępne cenowo. Chevrolet obniżył 
w sierpniu ceny swoich elektrycznych samo-
chodów Volt. Obniżka w Ameryce wyniosła 5 
tys. dolarów. Jeszcze przed obniżką Volt był 
jednym z modeli Chevroleta, których sprze-
daż rośnie najszybciej, jest też najlepiej sprze-
dawanym samochodem typu plug-in w USA. 
W pierwszym półroczu Chevrolet sprzedał 
w sumie 2,5 mln aut, czyli o 1,4 proc. więcej 
niż przed rokiem. Drugi kwartał 2013 r. był już 
11. z rzędu kwartałem, w którym Chevrolet 
poprawił swoje wyniki. 

W szeregi producentów aut elektrycznych 
weszło także BMW, rozpoczynając produkcję 
modelu i3. W uruchomienie produkcji w sa-
mej tylko fabryce w Lipsku zainwestowano 
400 mln euro, a w sumie w sieć produkcyjną 
samochodów elektrycznych około 600 mln 

euro. Do salonów sprzedaży w Europie pierw-
sze samochody trafią w listopadzie, a na in-
nych rynkach na początku roku 2014. 

BMW i3 ma nadwozie z polimeru wzmac-
nianego włóknami węglowymi, co powodu-
je, że waży tylko 1195 kg, i elektryczny silnik 
o mocy 170 KM, a także litowo-jonowy aku-
mulator zapewniający zasięg 130–160 km, 
w wersji z dwucylindrowym silnikiem spali-
nowym zasięg rośnie jednak do 300 km. 

Saab wraca?
W fabryce Saaba w Trollhattan znowu 

ruszyła taśma produkcyjna. Niestety na razie 
na krótko, żeby wypuścić jeden egzemplarz 
modelu 9-3, a w zasadzie oparty na jego ba-
zie samochód elektryczny. Miało to udowod-
nić, że fabryka jest gotowa do rozpoczęcia 
seryjnej produkcji elektrycznych wersji 9-3, 
co – według zapowiedzi – miałoby się roz-
począć w końcu 2013 lub na początku 2014 

roku. Takie przynajmniej plany miała spółka 
NEVS, czyli National Electric Vehicle Sweden, 
która przejęła część zbankrutowanego Saaba. 
Samochody mają być przeznaczone na rynek 
chiński. Kolejnym krokiem będzie zbudowanie 
na tej samej platformie, pochodzącej z GM 
Phoenix, nowej generacji Saaba 9-3.

– Jestem zadowolony, że dziś zbudowa-
liśmy pierwszy samochód, aby sprawdzić 
wszystkie procesy produkcyjne w Trollhat-
tan. Zanim zdecydujemy się na uruchomienie 
produkcji Saabów, musimy sfinalizować kilka 
trwających negocjacji w celu zbudowania sie-
ci dostawców. Teraz wiemy, że fabryka jest 
gotowa do produkcji – powiedział Mattias 
Bergman, prezes NEVS. 

PrzySzły Golf PluS 
we frankfurcie

Następca Golfa Plus został zaprezento-
wany we Frankfurcie jako Golf Sportsvan 

Concept. Podobnie jak hatchback został 
zbudowany na platformie MQB i utrzymał 
jego zewnętrzny styl, wnętrze jest natomiast 
większe i bardziej praktyczne niż w obecnym 
Golfie Plusie. Sportsvan jest od Plusa dłuższy 
o 13,4 cm, a od obecnego Golfa o 8,3 cm, jest 
jednak krótszy niż kombi, ale szerszy i wyższy 
od Golfa hatchbacka. Bagażnik Sportsvana 
ma 498 l pojemności, czyli jest o 74 l więk-
szy niż obecny Golf Plus i o 118 l większy niż 
hatchback. Przesuwana tylna kanapa pozwala 
powiększyć bagażnik do 585 l, a po jej złożeniu 
przestrzeń bagażowa powiększa się do 1512 l. 

Silniki i wyposażenie będą przypominały 
gamę Golfa. Nowa odmiana tego modelu po-
jawi się w połowie przyszłego roku. Na razie 
nie wiadomo, czy nazwa prototypu zostanie 
utrzymana w produkcyjnej wersji. Nazwa, 
podobnie jak szczegóły techniczne i ceny, bę-
dzie znana zapewne dopiero za kilka miesięcy. 

 PIOTR MYSZOR 

Informacje motoryzacyjne

Więcej prądu

Elektryczna wersja Saaba 9-3Chevrolet Volt
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Następca Golfa Plus został zaprezentowany we Frankfurcie jako Golf Sportsvan Concept Sportsvan jest od Plusa dłuższy o 13,4 cm, a od obecnego Golfa o 8,3 cm, jest jednak krótszy niż kombi



1 6 – 3 1  P A Ź D Z I E R N I K A  2 0 1 310 W W W . N O W Y G O R N I K . P L

R O Z M A I T O Ś C I

Marginesy

Barbara
Na prostej i zakrętach

Czar wspomnień
W sobotę 5 października w zabrzańskim Teatrze Nowym odbyła się konferencja popu-

larno-naukowa pod hasłem „Sportowa Polska lat 70.”. Jej organizatorem było Stowarzyszenie 
„POKOLENIA”. Miałem okazję uczestniczyć w tej imprezie, w której wzięło udział prawie 700 
osób z całego śląskiego regionu. Byli przedstawiciele władz miasta Zabrze, sympatycy sportu, 
a wśród nich wielu działaczy sportowych.

Analizując lub oceniając historię sportu w naszym kraju po roku 1945, od razu widać, że lata 
70. śmiało należy zaliczyć do wyjątkowo pomyślnych pod względem sportowych osiągnięć. 
Nie znaczy to oczywiście, że wcześniej polscy sportowcy nie odnosili liczących się zwycięstw 
na międzynarodowej arenie, np. w latach 60. zaliczyli sporo sukcesów. Jednak w latach 70. 
sytuacja w polskim sporcie pozytywnie się zmieniła. W tym okresie polscy sportowcy zaczęli 
skutecznie rywalizować z najlepszymi na świecie niemal w każdej dyscyplinie. Analizując 
wyniki sportowe z tego okresu, nie sposób wymienić wszystkich sukcesów. Zdecydowałem 
się wybrać najciekawsze.

Zacznę od igrzysk olimpijskich. Naszymi największymi sukcesami były letnie igrzyska 
w Monachium 1972 i Montrealu 1976 oraz zimowe igrzyska w Sapporo 1972 i Innsbrucku 
1976. Dołączam do nich także letnie igrzyska w Moskwie 1980 oraz zimowe w Lake Placid 
1980, a to dlatego, że główne przygotowania do tych imprez rozpoczęły się pod koniec lat 70. 
We wspomnianych imprezach polscy sportowcy zdobyli w sumie 80 medali, w tym 18 złotych, 
25 srebrnych i 37 brązowych.

Rok 1972 rozpoczął się od wspaniałego zwycięstwa Wojciecha 
Fortuny na dużej skoczni olimpijskiej w Sapporo. Pierwszy złoty medal 
dla Polski w sportach zimowych.

Podczas olimpijskiej rywalizacji w Monachium w 1972 roku roz-
poczęła się pomyślna passa naszej futbolowej reprezentacji pod wodzą 
Kazimierza Górskiego – złoty medal. Dwa lata później reprezentacja 
Polski odniosła kolejny znaczący sukces – wywalczyła trzecie miejsce 
w mistrzostwach świata, w meczu o brązowy medal pokonując Bra-
zylię. Na dodatek Grzegorz Lato został królem strzelców tej imprezy.

W kolejnych igrzyskach, w Montrealu, nasza reprezentacja wy-
walczyła srebrny medal. W roku 1982 w Hiszpanii pod wodzą Anto-
niego Piechniczka polska drużyna sięgnęła po brązowy medal. Były 
to najlepsze lata w historii polskiej piłki nożnej.

W Monachium pierwszy srebrny medal dla polskiego judo wywalczył Antoni Zajkowski, 
a był to sport dopiero raczkujący w naszym kraju. Od tego momentu polscy judocy zaczęli się 
liczyć w europejskiej rywalizacji.

Podczas igrzysk w Montrealu rewelacją byli przedstawiciele polskiego pięcioboju nowo-
czesnego. Janusz Pyciak-Peciak sięgnął po złoty medal, przełamując dotychczasową hegemonię 
zawodników radzieckich i Węgrów w tej dyscyplinie sportowej. W roku 1977 w mistrzostwach 
świata Janusz Pyciak-Peciak okazał się natomiast najlepszy indywidualnie, a drużyna w składzie 
Peciak, Pacelt, Rotkiewicz także zdobyła złoty medal. W następnym roku w mistrzostwach 
świata Janusz Pyciak-Peciak musiał zadowolić się srebrnym medalem, ale drużynowo Polacy 
wywalczyli tytuł mistrzów świata.

To samo można powiedzieć o siatkarzach, którzy wywalczyli złoty medal. Przypomnijmy, 
że dwa lata wcześniej sięgnęli po tytuł mistrzów świata.

W latach 70. w każdej niemal dyscyplinie sportowej polscy reprezentanci zdobywali medale 
mistrzostw Europy i świata. Nasi lekkoatleci zaliczali się do światowej czołówki. W mistrzo-
stwach Europy (letnich i halowych) zdobyli prawie 30 medali.

Te lata były też najlepszym okresem w naszym kolarstwie amatorskim. Polscy kolarze mają 
w dorobku medale olimpijskie i mistrzostw świata. Ryszard Szurkowski był drugim polskim 
kolarzem, który zwyciężył w Wyścigu Pokoju.

Z niemal każdej imprezy międzynarodowej z trofeami wracali bokserzy. Leszek Błażyński 
Z BBTS Bielsko-Biała wywalczył dwa brązowe medale olimpijskie w Monachium i Montre-
alu, wicemistrzostwo Europy w 1971 roku i mistrzostwo Europy w 1977 roku. Zbigniew Kicka 
z Górnika Pszów zdobył brązowy medal w I mistrzostwach świata w Hawanie w 1974 roku – był 
to pierwszy medal dla Polski w mistrzostwach świata. Jeszcze większy sukces odniósł Henryk 
Średnicki, który w Belgradzie w 1978 roku wywalczył tytuł mistrza świata – jest to jak dotąd 
jedyny złoty medal mistrzostw świata amatorów wywalczony przez polskiego boksera. Henryk 
Średnicki ma w swoim dorobku jeszcze dwa tytuły mistrza Europy z Halle 1977 i Kolonii 1979. 
Z kolei Jerzy Rybicki wywalczył złoto w Montrealu.

Nie można zapomnieć o strzelectwie. W tej dyscyplinie sportowej nasi zawodnicy i za-
wodniczki zdobyli w latach 70. prawie 70 medali w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach 
świata i Europy seniorów i juniorów. Również zapasy, szczególnie w stylu klasycznym, były 
„medalodajną” dyscypliną. Jeśli chodzi o dorobek medalowy, rekordzistą jest Andrzej Supron 
z GKS-u Katowice, który ma w dorobku srebrny medal olimpijski z Moskwy. W mistrzostwach 
świata zdobył 1 medal złoty, 4 srebrne i 1 brązowy, natomiast w mistrzostwach Europy zdobył 
2 złote medale, 2 srebrne i 4 brązowe.

Inny zapaśnik – Czesław Kwieciński z Siły Mysłowice – uczestniczył w V igrzyskach olim-
pijskich. Ma w dorobku 2 brązowe medale. W mistrzostwach świata zdobył 2 srebrne medale 
i 1 brązowy. Dodajmy też, że Kazimierz Lipień zdobył złoty medal olimpijski.

Rewelacją byli nasi reprezentanci w bojerach, którzy w latach 1976, 1977, 1978 zdobyli 
kilka medali mistrzostw świata i Europy. W innych dyscyplinach sportowych, między innymi 
w kajakarstwie, akrobatyce sportowej, żużlu i szermierce, nasi reprezentanci również zdobywali 
trofea medalowe.

Myślę, że wymienione osiągnięcia, a było ich znacznie więcej, jednoznacznie wskazują, że dla 
polskiego sportu były to lata najlepsze w historii. W latach 1924–2012 polscy sportowcy zdobyli 
w sumie 285 medali olimpijskich (66 złotych, 88 srebrnych i 131 brązowych). Natomiast w jednej 
tylko dekadzie wywalczyli 80 medali (18 złotych, 25 srebrnych i 37 brązowych). HENRYK MARZEC

Barbara przez całe życie uważała się za lepszą od innych. Mimo że nigdy nie olśniewała 
urodą, intelektem i poczuciem humoru, od najmłodszych lat miała wokół siebie wianuszek 
fanek. Trudno powiedzieć w jaki sposób, ale zawsze udawało jej się tworzyć pozory, na tyle 
realistyczne, że wielu osobom przyćmiewały one rzeczywistość. Barbara pochodziła z niezbyt 
zamożnej rodziny – jej tata był kierowcą, mama nie pracowała. Rodzina mieszkała w zaniedbanej 
części miasta o kiepskiej opinii. Były tam rozpadające się bloki i przygnębiająca wszechobec-
na szarzyzna. Barbara spędziła w tej okolicy 17 lat swojego życia, a mimo to wiele osób z jej 
szkolnego otoczenia dałoby się pociąć za przekonanie, że mieszka w wielkim, pięknym domu 
na przedmieściach. Ojciec Barbary czasami dorabiał jako szofer pewnej zamożnej rodziny. 
Czasem, gdy akurat miał wolniejszy dzień, odwoził ją albo przyjeżdżał po nią do szkoły. Luk-
susowy samochód robił na kolegach dziewczynki piorunujące wrażenie. Mama Basi potrafiła 
szyć, dzięki czemu dziewczyna miała raz na jakiś czas niepowtarzalny ciuch. Inne rzeczy bez 
cienia skrępowania pożyczała od koleżanek. Co więcej, Basia zupełnie nie miała głowy do nauki. 
Czasem próbowała się czegoś nauczyć, ale nigdy nie przynosiło to dobrych skutków. Jednak 
na każdym ze szkolnych przedmiotów miała jedną osobę, która zajmowała się odrabianiem 
jej zadań domowych, i taką, która pisała za nią sprawdziany. Część dziewczynek i większość 
chłopców tak ją podziwiała, że te praktyki nie wydawały się im niewłaściwe.

Barbara zawsze zdawała sobie sprawę z tego, że każde kłamstwo prędzej czy później 
może wypłynąć. Dlatego oprócz dbania o spójność historyjek, które sprzedawała wszystkim 
naokoło, starała się, żeby stawały się one coraz 
bardziej realne. Wybrała studia na prawniczym 
kierunku tylko po to, żeby wzmocnić swoje 
szanse na poznanie odpowiedniego kandydata 
na męża. I rzeczywiście – szybko jej się to uda-
ło. Była na trzecim roku studiów, kiedy wyszła 
za mąż. Niebawem urodziła także dziecko. Jej 
nowo poślubiony mąż nie był dla niej nigdy ni-
czym więcej niż dużym chodzącym portfelem. 
Zresztą dziewczyna nigdy nie planowała pozo-
stawać mu wierna i przez cały czas rozglądała się 
za lepszym kandydatem na partnera.

Tak mijały lata. Synek Barbary rósł w przeko-
naniu, że jest lepszy od innych dzieci, choć wyjątkowo późno zaczął chodzić i mówić, a w dodatku 
za sprawą matki, która nie odmawiała mu niczego, stał się bardzo pulchny. Mieszkali wówczas 
w mieszkaniu, które dostał od rodziców mąż Barbary. Pracował już wtedy w kancelarii swojego 
ojca, z której wracał coraz później i później. Pewnego dnia po prostu nie wrócił – nie chcąc 
kolejnych kłótni i wyrzutów żony, którą dawno przestał kochać, ograniczył się do wysłania jej 
papierów rozwodowych. I zniknął.

Były mąż Barbary zostawił jej wszystko – mieszkanie, samochód, spore oszczędności – 
i wyprowadził się dosłownie z jedną walizką. Od tego czasu kobieta miała kolejny powód, żeby 
narzekać na byłego męża – gdzie tylko się dało, opowiadała wszystkim, jaka czuje się samotna 
i skrzywdzona, i porzucona. Już wtedy nie miała zbyt wielu znajomych, którzy powoli się 
wykruszali, nie mogąc wciąż słuchać bzdur, jakie opowiadała. Właściwie nigdy nie pracowała. 
Nie była jednak całkiem głupia, raczej leniwa. Gdy chciała, imała się różnych dorywczych zajęć 
– pisała artykuły, opowiadania, czasem pomagała przy drobniejszych prawniczych sprawach.

Mimo że bardzo o siebie dbała, czas nie był dla niej zbyt łaskawy. Szybko się postarzała 
i niedługo przed czterdziestką zaczęła wyglądać na bardzo dojrzałą kobietę. Wtedy też zaczęło 
doskwierać jej to, w jaki sposób żyje. Koleżanki ze studiów, które wcześniej zazdrościły jej 
statusu materialnego, teraz same budowały kolejne domy i dużo podróżowały.

Barbara nie myślała jednak ani o szukaniu dobrej pracy, ani – tym bardziej – o dokształceniu 
się. Zamiast tego zaczęła poszukiwania bogatego męża. Kupiła kilka nowych ciuchów, drogą 
torebkę, syna wysłała do babci. Jedna z koleżanek wspominała o znajomym jej męża, który 
od kilku tygodni jest w mieście. To był pierwszy cel Barbary. Zaaranżowała sobotnią kolację 
w jednej z najlepszych restauracji w mieście, na której miała pojawić się jej znajoma z mężem 
i jego znajomym. Bardzo szybko się jednak okazało, że mężczyzna, owszem, jest zainteresowany 
znajomością z nią, nawet bardzo, ale właściwie to ma żonę.

Resztę tamtego wieczoru Barbara przesiedziała samotnie przy barze. Była coraz bardziej 
zdołowana i smutna, a po dwóch godzinach także pijana, przez co zebrało jej się na wyznania, 
które z braku laku kierowała do barmana. W innych okolicznościach takie zachowanie sama 
oceniłaby jako odrażająco żałosne, tamtego wieczoru było jej jednak wszystko jedno. I wła-
śnie w takim stanie poznał ją Adam. Niedawno skończył biznesowe spotkanie, przysiadł się 
do wstawionej Barbary dla towarzystwa. Kobiecie było właściwie już wszystko jedno, a alkohol 
zupełnie rozwiązał jej język. Barbara, nawet pod wpływem kilku drinków, opowiadała jednakże 
te same bajki co na trzeźwo. Mówiła więc nowo poznanemu mężczyźnie o tym, jak niedawno 
odeszła od męża, ale na odchodnym wywalczyła ich wspólną willę, dom letniskowy i jacht, jak 
to jest adwokatem we własnej kancelarii, ale od dwóch miesięcy ma przerwę, żeby się pozbierać. 
Opowiadała też o swoim niezwykle zdolnym synu odnoszącym sukcesy sportowe. Właściwie 
przez godzinę nie wypowiedziała słowa prawdy i łyknęła wszystko, co mówił Adam – o swojej 
firmie, o interesach, które właśnie robi, o możliwych zyskach, o niełatwej przeszłości i śmierci 
jego żony. Postanowili spotkać się następnego dnia, a potem jeszcze następnego i następnego. 
Chodzili na spacery, do kina, na kolacje do niezbyt wyszukanych restauracji i przez cały czas 
oboje karmili się nawzajem bajkami. Po trzech tygodniach znajomości Adam niespodziewanie 
poprosił Barbarę o rękę. Co prawda, nie miał ze sobą pierścionka, ale Barbara coraz bardziej 
się w nim zakochiwała i ten fakt jakoś zupełnie jej nie przeszkadzał.

Gdy niedługo później wyszło na jaw, że właściwie oboje są bankrutami, nie miało to już 
dla nich praktycznie żadnego znaczenia.

 l
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Piwo przez wieki

World Beer Awards 2013

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Stopa bezrobocia rejeStrowanego, 
po wyłączeniu czynników Sezonowych, 
nie zmienia Się od kwartału i wynoSi 
13,4 proc. Tak wynika z badania prof. Marii 
Drozdowicz, która w Biurze Inwestycji i Cykli 
Ekonomicznych liczy Wskaźnik Rynku Pracy 
informujący o przyszłych zmianach w wielkości 
bezrobocia. Wskaźnik spada od trzech miesię-
cy, co oznacza nieznaczną poprawę na rynku 
pracy w najbliższych miesiącach. Jednak oży-
wienie jest słabe i zbyt krótkie, aby stopa bez-
robocia znacząco i trwale spadła. Pozytywne 
jest to, że przedsiębiorcy coraz lepiej oceniają 
koniunkturę gospodarczą i kondycję firm oraz 
częściej zastanawiają się nad zwiększeniem 
zatrudnienia. Zwalniać już nie chcą duże firmy. 
Najbardziej pesymistyczne prognozy formułują 
producenci odzieży oraz metali. Wzrost zatrud-
nienia spodziewany jest w firmach meblarskich. 

49 proc. ankietowanych polaków opo-
wiedziało Się za przyjęciem w polSce euro 
– tak wynika z Sondażu przeprowadzone-
go we wrześniu przez zeSpół badań Spo-
łecznych obop w tnS polSka. 40 proc. 
było przeciwko. 20 proc. respondentów jest 
za przyjęciem euro, ale nie wcześniej niż za 10 
lat, 18 proc. uważa, że powinno to nastąpić 
w horyzoncie 6–10 lat. Dla 11 proc. Polska po-
winna przyjąć euro w ciągu 5 następnych lat. 
Zdania na temat ewentualnego przyjmowania 
wspólnej waluty nie miało w badaniu 11 proc. 
ankietowanych. Niemal dwie trzecie respon-
dentów uważają, że zmiana waluty będzie miała 
negatywny wpływ na sytuację ich gospodarstw 
domowych. 12 proc. ocenia, że wpływ ten bę-
dzie pozytywny. Ponad połowa badanych uwa-
ża, że przyjęcie euro będzie miało na polską 
gospodarkę negatywny wpływ, 17 proc. uważa, 
że będzie on pozytywny, natomiast 12 proc. jest 
przekonanych, że nie będzie to miało wpływu 
na gospodarkę.

unia europejSka i rząd zmuSzają naS 
do Segregowania śmieci. rachunek eko-
nomiczny pokazuje, że warto to robić. 
Codziennie wyrzucamy tony szklanych bu-
telek. Tymczasem z 1 tony szkła, która trafia 
na wysypisko, można ponownie wyprodu-
kować 3,3 tys. butelek. Wyprodukowanie 
butelki kosztuje 60–70 groszy. Butelka może 
być napełniana nawet 20 razy – w Polsce jest 
to średnio 12–13 razy. Jednorazowe torby fo-
liowe, gdyby regularnie trafiały do recyklin-
gu, a nie na wysypiska, pozwalałyby na duże 
oszczędności. Z 1 tony folii można ponownie 
wyprodukować 55 tys. toreb na zakupy. Tyl-
ko w samej Warszawie dziennie zużywa się 
1,8 mln torebek. Przetworzenie torebek jest 
procesem bardzo prostym, ekonomicznym 
i wydajnym energetycznie – i nie zanieczysz-
cza środowiska. 

Krzyżówka panoramiczna nr 19

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „energetyka węglowa”.  
Nagrodę wylosował: marian nowakowSki z katowic.

Pod koniec września ogłoszono wyniki tego-
rocznej edycji World Beer Awards, jednego z 
największych i najbardziej prestiżowych piw-
nych konkursów na świecie organizowanego 
od 2007 roku. Najlepsze trunki wybierano 
najpierw w trzech regionach – Azji, Europie i 
Ameryce – następnie wskazywano liderów w 
danych kategoriach (m.in. w kategorii piw ja-
snych, pszenicznych, ciemnych etc.), po czym 
typowano najdoskonalsze piwo roku 2013, 
za które został tym razem uznany Primator 
Weizenbier.

Primator to czeskie piwo pszeniczne 
produkowane w Nachod tuż przy granicy 
polsko-czeskiej (dodajmy na marginesie, 
że we wspomnianym konkursie zajęło ono 
także pierwsze miejsce wśród piw pszenicz-
nych). Zna go z pewnością większość pol-
skich piwoszy, na co mają wpływ nie tylko 
sąsiedzkie stosunki z Czechami czy fakt, 
że w wielu pubach można się go napić wprost 
z beczki, lecz przede wszystkim to, że Polacy 
doprawdy przepadają za piwami pszenicz-
nymi, czyli – inaczej mówiąc – weizenami. 
Trunek wyróżnia się niepowtarzalnym zapa-
chem – wyczuwa się w nim nutę bananów, 
goździków i słodyczy, a nawet, jak twierdzą 
niektórzy, gumy balonowej. W smaku przy-
pomina chleb i pieczone banany. Jakkolwiek 
dziwacznie to brzmi, ci, którzy jeszcze nie 
mieli okazji, powinni spróbować Primatora 
i przekonać się, ile w tym prawdy. Poza tym 
kto nie chciałby skosztować rzekomo najlep-
szego piwa na świecie?

World Beer Awards nie kończy się jed-
nak na wyborze doskonałego – zdaniem jury 
– piwa, wskazuje bowiem także najbardziej 
wartościowe lagery, piwa ciemne, smakowe, 
a nawet najlepsze etykiety zdobiące butelki 
złocistego trunku. Ambicją organizatorów 
konkursu jest zatem stworzenie swego rodza-
ju „piwnej geografii” – mapy, która wskazy-
wałaby najciekawsze, najbardziej oryginalne 
i wartościowe punkty piwnego uniwersum.

Gdzie zatem warto skierować swoją uwa-
gę, chcąc spróbować jedynego w swoim ro-
dzaju piwa smakowego? Zdaniem jury World 
Beer Awards 2013 powinniśmy szukać wśród 
piw… japońskich, właśnie japońskie Tazawa-
ko Rauch wybrano wszak najlepszym z piw 
smakowych (warto nadmienić, że inne japoń-
skie piwo triumfowało także wśród porterów, 

co stanowi chyba największą niespodziankę 
tegorocznego WBA). Egzotyka? Z pewnością 
tak, ale jeszcze ciekawszy jest sam wyróżniony 
smak. Tazawako Rauch smakuje bowiem „dy-
mem, śledziami, ogniem i drewnem”.

Wyróżnienia w pozostałych kategoriach 
są już bardziej standardowe, mniej szokujące 
i przedstawiają się następująco. Najlepszym 
pilsem okazał się Cornish Pilsner warzony 
w brytyjskim browarze Sharp. Najlepsze piwo 
jasne to ponoć francuskie Thou pochodzące 
z Maison de Brasseur, zaś ciemne – belgijski 
Malheur 12 z browaru Malheur.

Na koniec kategoria pozornie najmniej 
istotna, wręcz marginalna, lecz jakże znacząca 
dla każdego prawdziwego piwosza. Chodzi 
o etykiety, traktowane nierzadko jako zbęd-
ny dodatek, niemniej jednak podobnie jak 
każdy obraz tworzące odpowiedni klimat 
dla doznań smakowych. Tym razem eksperci 
uznali, że najpiękniejsza etykieta zdobi butelkę 
amerykańskiego piwa The Dissident pocho-
dzącego z browaru Deschutes (jej fotografię 
zamieszczamy jako ilustrację niniejszej części 
naszego cyklu).

Kolejny rok w świecie piwa mamy więc 
mniej więcej podsumowany. Być może w ko-
lejnych edycjach WBA doczekamy się wresz-
cie wyróżnienia dla polskiego piwa? Wbrew 
pozorom nie jest to niemożliwe, gusta juro-
rów są bowiem bardzo różnorodne, co wi-
dać po powyższym zestawieniu. Pozostaje 
nam zatem uzbroić się w cierpliwość i czekać 
do kolejnej jesieni.

 MACIEJ RZEPECKI
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