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Powstanie nowoczesne 
laboratorium
Polska Grupa Górnicza.
� STRONA 3

Dobry Start z Polską Grupą 
Górniczą

Edukacja.

� STRONA 4

Psy z końca świata

Największa interwencja w Polsce.
� STRONA 5

Zamknąć kopalnie JSW, czekać na 
szczepionkę?
Prawie 40,5 tys. badań wymazo-
wych. Około 3,9 tys. potwierdzo-
nych przypadków zarażenia koro-
nawirusem. 

STRONA 6–7

Nowa twarz Ateki
Informacje motoryzacyjne.

�

STRONA 9

JSW. Kampania społeczna

Nie oczerniaj górnika
Jastrzębska Spółka Węglowa i Fundacja JSW rozpoczęły kampanię społeczną pod hasłem „STOP 

HEJTOWI! Nie oczerniaj górnika!”. Do akcji przyłączyli się ludzie ze świata sportu, filmu, telewizji 
i muzyki, którzy są związani z regionem i środowiskiem górniczym, w tym między innymi prezenter 

radiowy i telewizyjny Mariusz Kałamaga, Justyna Święty-Ersetic, mistrzyni Europy w biegu na 
400 metrów, aktorka Sonia Bohosiewicz, członkowie kabaretów Kabaret Młodych Panów i Łowcy.B, 
zespół Feel wraz z liderem Piotrem Kupichą, trio muzyczne Frele oraz reprezentant Polski w piłce 
nożnej, rodowity jastrzębianin, który stał się twarzą kampanii – Kamil Glik. Żadna z tych osób nie 

bierze wynagrodzenia za udział w akcji.

WIĘCEJ NA S. 5

Włodzimierz Hereźniak, 
prezes zarządu JSW SA: 
– Nie hejtują, ratują.

S. 7

Temat na czasie
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Fedrują i ratują

B rawa dla Biura Komunikacji i PR Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej za bardzo potrzebną informację o daw-

cach osocza. Ukłony, szacunek i podziękowania dla 
Fundacji JSW za kampanię antyhejterską „Nie oczer-
niaj górnika”. Jeżeli kampania i publikacja informacji 
o dawcach osocza były ze sobą zgrane, to znak, że ktoś 
myśli o sposobach pokazywania górnictwa nie tylko 
jako branży zaharowanych ludzi, ale także ludzi goto-
wych do niesienia pomocy. Nie ma takiego hejtu, który 
zniechęciłby górników do dzielenia się lekiem, które-
go nie można wyprodukować – własną krwią. W tym 
przypadku jest jeszcze jeden argument potwierdzający 
górniczą gotowość do niesienia pomocy – osoby, które 
przeszły zarażenie koronawirusem, mają w osoczu krwi 
antyciała zwalczające zarazek. Na razie medycyna nie 
wynalazła skuteczniejszego leku. Co to oznacza? Otóż 
każdy, kto był hejtowany za to, że jest zarażony, może 
teraz ratować życie wielu osób. 

K iedy w naszych kopalniach zaczęła rosnąć liczba 
zarażonych górników, rozlała się fala nienawiści 

w internecie. Górnicy i reszta mieszkańców Śląska byli 
traktowani jak w dawnych wiekach traktowano trędo-
watych. Wiem, że kiedy pisze się o ratowaniu ludzkiego 
życia własną krwią, bardzo łatwo przychodzą słowa, któ-
re można uznać za zwykłą propagandę. Dlatego kończę 
ten wątek jasnym stwierdzeniem: wirus nie wylągł się 
w kopalniach. Ktoś zaraził górników, a oni nie szukają 
winnych. Wyleczeni z zarazy oddają osocze krwi. 

T eraz proste pytanie: czy gdy ta fala zarażeń wśród 
pracowników kopalń minie, nie będzie następnej? 

Będzie. Oglądałem zdjęcia z Katowic z ulicy Mariackiej. 
Ogródki piwne przy knajpach są oblężone. Większość 
klientów nie stosuje się do zalecanych zasad dystansu 
społecznego wprowadzonych z powodu pandemii. 
Nawet obsługa przeciskająca się między stolikami nie 
ma twarzy zasłoniętych maseczkami. Tylko czekać, aż 
znów ktoś przywlecze do nas wirusa. A hejt znów nas 
zaleje.  •

Wybieramy przyszłość

Na koniec kampanii wyborczej przed pierwszą turą 
wyborów prezydent Andrzej Duda miał bardzo do-

bre wystąpienie w Rybniku. Moją szczególną uwagę 
zwrócił fragment, który można streścić słowami „Pała 
i kule były odpowiedzią na protesty górników”. Sprawa 
dotyczy wydarzeń z zimy 2015 roku. Dlaczego wyda-
rzenia sprzed pięciu lat wciąż są przypominane? Po-
nieważ bardzo szybko urosły do rangi symbolu. Nigdy 
nie ukrywałem, że oceniałem je bardzo źle. Cały ciąg 
wydarzeń, a nie tylko interwencję policji i użycie broni 
gładkolufowej. Spotykałem się z zarzutem, że jestem 
po stronie tych, którzy byli agresywni i niszczyli mienie. 
To nieprawda. Jestem po stronie tych, którzy uważają, 
że broń gładkolufowa nie jest dobrym sposobem roz-
wiązywania konfliktów. Sztuką jest niedopuszczanie 
do konfliktów. Czego oczekuję? Aby nigdy więcej nie 
doszło do takich wydarzeń.

W ierzę w to, że mamy szansę stać się bardzo dobrze 
funkcjonującym krajem w Unii Europejskiej. Mu-

simy tę szansę wykorzystać. Aby jej nie zmarnować, 
potrzebny jest jasny przekaz dla nas wszystkich: w two-
rzeniu fundamentów pod nowoczesne państwo powinni 
wziąć udział obywatele, a nie tylko wąskie grupy elit po-
litycznych czy finansowych. Jeżeli politycy będą tworzyć 
system, który jest korzystny dla jakiejś wąskiej grupy, 
to pogrzebią nie tylko szansę na rozwój gospodarczy, ale 
także pogrzebią demokrację. Uprzywilejowania nie da 
pogodzić się z demokracją z prostej przyczyny – w wy-
borach zwycięzcami są ci, którzy zdobyli większość 
głosów. Tylko usatysfakcjonowana większość będzie 
mogła wybrać władzę umiejącą służyć, a nie mamić.

O statnie lata dla Polski były dobre. Bardzo wzrosły wy-
nagrodzenia, a przede wszystkim płaca minimalna. 

Jednak wciąż daleko nam do poziomu życia najbardziej 
rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. Aby rządzić, 
trzeba mieć odwagę w podejmowaniu mądrych decyzji 
i energię, aby je wdrażać w życie. Dlatego wybierając 
przyszłość, najlepiej kierować się tymi kryteriami. � •
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Gdy wiatr przestał wiać 
Trzy tygodnie wstrzymanego wydobycia w 10 zakła-
dach górniczych i… nic. Elektrownie pracują, węgla 
nie brakło, nie trzeba było organizować zakupów in-
terwencyjnych z zagranicy. A przecież powiedziane 
zostało wyraźnie, że górnicy nie dostają postojowego 
(80 proc.), tylko stuprocentowe „ochronne”, bo na ich 
produkcję przez cały czas jest zbyt. I nawet miejsce 
na nowe zwały. 

Co prawda majowe zapotrzebowanie na energię 
elektryczną okazało się o jakieś 9 proc. niższe niż rok 
wcześniej, ale przypominanie o tym to zwykłe cze-
pialstwo. Podobnie jak wytykanie, że jeszcze przez 
dwadzieścia kilka do czterdziestu kilku lat polska ener-
getyka będzie uzależniona od węgla. 

Ten ostatni argument jest zresztą skutecznie re-
dukowany przez system opłat węglowych. Czyli przez 
obciążanie stosowania paliw kopalnych dodatkowymi 
kosztami, podwyższającymi cenę każdego produktu, 
jaki powstanie w wypadku użycia energii z węgla. 
Co ciekawe, mniej mówi się o „śladzie węglowym”, 
czyli całkowitej emisji gazów cieplarnianych następu-
jącej podczas pełnego cyklu życia produktu – od wydo-
bycia i przetworzenia surowców potrzebnych do jego 

wyprodukowania aż do unicestwienia tego, co zo-
stanie, gdy produkt zostanie zużyty i zlikwidowany. 
Bo wtedy rachunek nie jest już tak jednoznacznie 
wyraźny.

Energetyka podchodzi do tematu węgla z pełnym 
zaangażowaniem. Firmy posiadające własne kopalnie 
lub będące udziałowcami spółek górniczych przedsta-
wiają plany inwestowania w OZE bezpośrednio lub 
przez przejście przez etap zastępowania węgla gazem. 
Który wprawdzie też jest przez UE potępiany, ale mniej 
niż węgiel. 

Pomysł „na już” polega na wywaleniu z ener-
getyki aktywów węglowych do odrębnej struktury, 
która nie pogarszałaby ich wyniku ani obrazu firm 
nakierowanych na promienną przyszłość. Sam zaś 
węgiel, zagnany w osobny kącik, mógłby odchodzić 
w niebyt. Choć nie za szybko. W końcu, jak wyjaśnio-
no, szukając przyczyn awarii w dużej elektrowni wę-
glowej, ona była winna, że nie zdołała wystarczająco 
sprawnie przejąć obciążenia, gdy źródła alternatywne 
gwałtownie siadły. Bo wiatr przestał wiać, a słońce 
świeciło jak zwykle. A z czegoś ten prąd trzeba było 
wytworzyć. 
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Liczenie od tyłu
Zajmująca się od ośmiu lat fotowoltaiką firma pochwaliła 
się uzyskaniem (jej zdaniem – otrzymaniem) 79 mln euro 
kredytu na budowę 128 elektrowni słonecznych o łącz-
nej mocy 121 MW. Elektrownie te, jak doniosła, mają 
w ciemno zaklepane 15-letnie kontrakty zapewniające 
im poziom cen sprzedaży energii, a zostaną wybudowa-
ne w ciągu półtora roku. 

– To dlatego, że rośnie zainteresowanie energią 
odnawialną – wyjaśnił członek zarządu firmy. I podkre-
ślił, że gdy tylko firma zbuduje te elektrownie, od razu 
opchnie je brytyjskiemu funduszowi inwestycyjnemu, 
obecnemu na polskim rynku energii odnawialnej.

Wygląda to interesująco, przy czym warto może 
odwrócić kolejność prezentacji. Oto bowiem będzie 
prąd, za który przez 15 lat sprzedawca otrzyma okre-
śloną (utajnioną) kwotę. Dzisiaj pewnie wydaje się ona 
interesująca, ale nie wiemy, jakie będą ceny za trzy lata. 
A co dopiero za piętnaście. 

Prąd będzie sprzedawany przez firmę, która kupi 
gotową instalację od tego, kto ją zbuduje. Nie zamówi 
jako inwestor jej wykonania, ale ją kupi. Wyłoży pie-
niądze (koszt wykonania + zysk wykonawcy) na poczet 
zysków, jakie zagwarantuje mu nabywca energii. Wyko-
nawca też nie buduje za swoje, lecz na kredyt, na który 
składa się wyłożona kwota, koszt obsługi zadłużenia, 
w tym jego ubezpieczenie, plus zysk banków. Sama bu-
dowa też musi być ubezpieczona, podobnie jak gotowe 
instalacje, gdy już będą pracować i dawać zysk. 

Inwestycja jest więc bezpieczna. Przynajmniej dla 
wszystkich, którzy na niej zarabiają. Odbiorca koń-
cowy, czyli ten, który za wszystko w ostatecznym ra-
chunku zapłaci, będzie mógł się co najwyżej pozżymać, 
dlaczego tani prąd ze źródeł odnawialnych wcale nie 
okazuje się tani. A już zwłaszcza gdyby, przyjmując 
identyczne zasady, porównać go z ceną energii uzyski-
wanej z surowców kopalnych. ZK
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Decyzję o sfinansowaniu zakupu nowocze-
snych urządzeń diagnostycznych do nowe-
go katowickiego laboratorium, które bę-
dzie mogło przeprowadzać błyskawiczne 
masowe badania przesiewowe górników 
Polskiej Grupy Górniczej, podjął w poło-
wie czerwca zarząd spółki. 

Laboratorium, które w ciągu kilku 
najbliższych tygodni powstanie w Inter-
dyscyplinarnej Pracowni Diagnostyki Mo-
lekularnej przy katowickiej Wojewódz-
kiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, 
będzie wyróżniało się wyjątkową w Pol-
sce wydajnością: umożliwi wykonanie 
nawet 2 tys. testów pod kątem koronawi-
rusa SARS-CoV-2 w ciągu doby. Podobną 
przepustowość mają obecnie w kraju 
tylko najlepiej wyposażone laboratoria 
genetyczne w Warszawie.

Polska Grupa Górnicza postawiła 
sobie za cel zapewnienie pracownikom 
błyskawicznego dostępu do masowych 
testów przesiewowych. W nowych wa-
runkach dzięki wsparciu finansowe-
mu ze strony PGG SA możliwe stanie 
się przebadanie załogi jednej kopalni 
w ciągu zaledwie dwóch dni.

TESTY PRZESIEWOWE MUSZĄ 
BYĆ MASOWE I SZYBKIE
Przypomnijmy, że badania przesie-

wowe, które zostały zarządzone w gór-
nictwie na Górnym Śląsku przez Mini-
sterstwo Zdrowia i Głównego Inspektora 
Sanitarnego, trwały od 7 maja i odegrały 
krytycznie ważną rolę w wygaszeniu 
niebezpiecznych ognisk epidemicznych 
w kopalniach węgla. Wśród pracowni-
ków Polskiej Grupy Górniczej wykonano 
aż ponad 50 tys. testów. Badania prze-
biegały w dwóch turach: po wykryciu 
zakażeń i skierowaniu zainfekowanych 
do leczenia skrupulatnie powtarzano te-
sty, aby po czasie z absolutną pewnością 
wykluczyć zakażenie u ozdrowieńców, 
zanim zostaną bezpiecznie dopuszczeni 
do pracy w kopalni.

Monitoring wyników badań prze-
siewowych pokazuje, że zagrożenie 
udało się opanować. Według stanu na 
23 czerwca we wszystkich zakładach 
spółki było już tylko 541 zakażonych, 
a wyzdrowiało aż 1315 osób, czyli ponad 
70 proc. wszystkich, u których wykryto 
zakażenie koronawirusem od począt-
ku pandemii (łącznie 1856 osób, w tym 
większość, bo 1229, wykryto w ramach 
testów przesiewowych). Chorzy stano-
wili mniej niż 2 proc. załogi PGG SA, 
a 98–99 proc. przechodziło infekcję 
bez jakichkolwiek objawów chorobo-
wych COVID-19. Do szpitali trafiło tylko 
1,65 proc. zakażonych.

PANDEMIA PRZYGASŁA, ALE 
WCIĄŻ JEST GROŹNA
Obecnie praktycznie nie wykrywa 

się już nowych zakażeń. Od połowy 
czerwca w PGG SA stwierdzono zaledwie 
jeden nowy przypadek koronawirusa. 
Skala badań przesiewowych pracowni-
ków jednej firmy (lub sektora przemysło-
wego) była absolutnym ewenementem 
w Unii Europejskiej. Wdrożona strate-
gia okazała się bardzo skuteczna. Naj-
ważniejsze jednak, że trzeba zachować 

zdolność do kolejnych testów przesie-
wowych na dużą skalę nawet po kilku 
miesiącach, póki ostatecznie w Polsce 
nie rozprawimy się z koronawirusem. 
Nikt nie wie, jak długo potrwa pande-
mia i kiedy nadejdą kolejne fale zaka-
żeń (wirusolodzy ostrzegają, że stanie 
się to jesienią tego roku). Pod żadnym 
pozorem nie wolno dopuścić do two-
rzenia się nowych ognisk epidemicz-
nych w zakładach górniczych, które 
ze względu na swoją specyfikę produkcji 
są szczególnie zagrożone epidemicznie 
(skupiska wielu tysięcy osób, które nie 
zawsze mogą przestrzegać tzw. dystan-
sowania, na przykład w transporcie pod 
ziemię i na powierzchnię, w kolejkach 
transportowych, w przodkach i ścianach 
wydobywczych).

O BEZPIECZNY POWRÓT 
DO PRACY
– Obecnie priorytetem jest dla nas 

diagnostyka pracowników, tak aby 

mogli jak najszybciej i najbezpieczniej 
wrócić do pracy. Dlatego postanowi-
liśmy zaangażować się w tworzenie 
nowoczesnego laboratorium, które bę-
dzie pracować na potrzeby PGG SA, ale 
także całej społeczności Śląska. Dzięki 
szybkiemu dostępowi do testów bę-
dziemy mogli w przyszłości wykluczyć 
tworzenie się ognisk epidemicznych 
w kopalniach, zadbać o bezpieczeństwo 
pracowników oraz zaplanować ciągłość 
pracy naszych zakładów – ocenił To-
masz Rogala, prezes PGG SA, objaśnia-
jąc powody zaangażowania się spółki 
w tworzenie nowoczesnego laborato-
rium w Katowicach.

Istniejąca przy wojewódzkiej sta-
cji sanepidu placówka laboratoryjna 
jest już teraz największym i najważ-
niejszym w województwie ośrodkiem 
diagnostyki koronawirusa. Odznacza 
się najwyższym doświadczeniem i bie-
głością diagnostyczną, a wiarygodność 
wyników potwierdzona została w 2006 

roku certyfikatem Państwowego Cen-
trum Akredytacyjnego. Niestety w tej 
chwili katowickie laboratorium dyspo-
nuje tylko jednym zestawem certyfiko-
wanego sprzętu do badań w kierunku 
COVID-19.

CZEGO POTRZEBA 
W KATOWICKIM 
LABORATORIUM?
Aby radykalnie zwiększyć możli-

wości diagnostyczne, potrzeba między 
innymi dwóch nowych aparatów detek-
cyjnych i aparatu ekstrakcyjnego. Wspól-
nie ze specjalistami ustalono, że PGG 
SA sfinansuje zakup dobrego sprzętu 
takich renomowanych marek jak Roche 
i Hamilton. Potrzebne będzie też wypo-
sażenie dodatkowe do aparatów, specjal-
na nowa komora laminarna, w której 
technicy w specjalnych kombinezonach 
ochronnych mogą bezpiecznie otwierać 
pojemniki z próbkami biologicznymi – 
wymazami z dróg oddechowych pacjen-
tów. Niezbędne będą także chłodziarka 
i dwie zamrażarki laboratoryjne.

Diagnostyka w kierunku COVID-19 
polega na ekstrakcji kwasu nukle-
inowego nowego koronawirusa SAR-
S-CoV-2 oraz jego amplifikacji przy 
użyciu techniki molekularnej w czasie 
rzeczywistym (testy typu RT-PCR). Sys-
tem Hamilton umożliwi automatyczną 
ekstrakcję, a dzięki automatyzacji czas 
procesu skróci się – aparat ekstrak-
cyjny opracuje 96 próbek w półtorej 
godziny. Dla porównania dzisiaj, kiedy 
ten etap badania personel musi wy-
konywać ręcznie, wydajność jednego 
laboranta wynosi tylko 24 próbki na go-
dzinę. Co ważne, wybrana platforma 
ma tzw. otwarty charakter, co znaczy, 
że można będzie jej użyć w przyszłości 
do diagnostyki molekularnej innych 
zakażeń, zarówno bakteryjnych, jak 
i wirusowych.

PONAD TRZYKROTNIE 
SZYBCIEJ NIŻ DOTĄD!
Z kolei amplifikację kwasów nu-

kleinowych umożliwiają aparaty 
LightCycler 480. Są to również systemy 
całkowicie otwarte, mogące pracować 
z odczynnikami wielu różnych firm. 
Przepustowość jednego aparatu to 
94 próbki na półtorej godziny (plus dwie 
próbki kontrolne). Przy dwóch takich 
aparatach w Katowicach wydajność pra-
cy będzie podwojona.

Specjaliści WSSE tłumaczą, że znacz-
ny wzrost liczby badanych próbek 
oznacza też konieczność doposażenia 
laboratorium w dodatkowe zamrażar-
ki, chłodnię oraz komorę laminarną. 
Chłodnie umożliwiają przechowywa-
nie próbek przed badaniami i w ich 
trakcie. Zamrażarki wykorzystywane 
są do chronienia odczynników do badań, 
z kolei komora laminarna klasy BSL II 
jest stosowana do tzw. przyjęcia mate-
riału (czyli rozpakowania próbek). Ten 
początkowy etap badań jest najbardziej 
czasochłonny i wymaga stosowania od-
powiednich środków ochrony osobistej 
dla personelu (kombinezon, gogle, ma-
seczki, przyłbice).

 TW

Polska Grupa Górnicza

Powstanie nowoczesne laboratorium

Nowe laboratorium umożliwi wykonanie nawet 2 tys. testów pod kątem koronawirusa
SARS-CoV-2 w ciągu doby
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Polska Grupa Górnicza realizuje czwartą 
już edycję programu stypendialnego dla 
uczniów szkół branżowych i techników 
kształcących w zawodach górniczych, 
mechanicznych i elektrycznych (oferta 
obejmuje też przyszłych mechatroników, 
automatyków czy elektroników).

Ze stypendiów w ramach szersze-
go projektu Akademia PGG korzystają 
uczniowie rozpoczynający naukę w roku 
szkolnym 2020/2021. Polska Grupa Gór-
nicza zawarła odpowiednie porozumie-
nia o współpracy z gminami i powiatami 
prowadzącymi szkoły w zawodach gór-
niczych. Obecnie w programie uczestni-
czą: Zespół Szkół Technicznych w Ryb-
niku, Powiatowe Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego Technikum 
nr 1 im. Piastów Śląskich w Wodzisła-
wiu Śląskim, Branżowa Szkoła I stopnia 
w Radlinie, Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w Mysłowicach, 
Zespół Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza 
w Katowicach, Zespół Szkół Nr 3 im.  
A. Kocura w Katowicach, Powiatowy 
Zespół Szkół w Bieruniu, Powiatowy 
Zespół Szkół w Lędzinach, Zespół Szkół 
Technicznych nr 1 im. Wojciecha Kor-
fantego w Chorzowie, Zespół Szkół nr 

3 w Rudzie Śląskiej oraz Zespół Szkół 
Energetycznych i Usługowych w Łazi-
skach Górnych.

PREMIA ZA PILNOŚĆ
Gwarantowane stypendium 250 zło-

tych miesięcznie przysługuje każdemu 
uczniowi, który pilnie uczęszcza na lek-
cje (warunek – brak nieusprawiedliwio-
nych nieobecności w szkole). Dla naj-
lepszych PGG przewidziała też nagrodę 
roczną w wysokości 1000 złotych. Aby 
ją zdobyć, trzeba uzyskać na świadec-
twie roczną średnią na poziomie co naj-
mniej 4,0, przynajmniej dobrą ocenę 
z zachowania i brak nieusprawiedliwio-
nych nieobecności w szkole.

To jednak nie wszystko: absolwenci, 
którzy uzyskali przynajmniej jedną kwa-
lifikację w zawodzie i zgłoszą gotowość 
do pracy w Polskiej Grupie Górniczej, 
dostaną od spółki specjalny bonus w wy-
sokości 5 tys. złotych – jednorazową na-
grodę po zakończeniu szkoły. 

Warunkiem przyznania stypendium 
jest zawarcie umowy, w której uczeń 
zobowiązuje się do przepracowania 
w wyznaczonym przez spółkę oddziale 
PGG przynajmniej trzech lat po ukończe-
niu nauki. Absolwenci mogą odroczyć 

przyjęcie do pracy w kopalni (nie tracąc 
przy tym gwarancji zatrudnienia), jeżeli 
zdecydują się na studia dzienne na kie-
runkach przydatnych w górnictwie albo 
będą kontynuować naukę w szkole bran-
żowej II stopnia.

INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ
Związanie swojej przyszłości z Pol-

ską Grupą Górniczą to nie tylko stypen-
dium, ale także system praktyk, zarówno 
na powierzchni, jak i pod ziemią, które 
uczniowie zaczynają w drugiej klasie. 
W zasobach spółki są sztolnie przezna-
czone do nauki górniczego fachu oraz 
pole szkoleniowe kopalni Wujek na po-
ziomie 370 metrów. – Gwarancja pracy 
to jeden z plusów dających pewność do-
brego startu zawodowego.

PGG SA oferuje takie programy, po-
nieważ potrzeba nam wykwalifikowa-
nych pracowników. W nadchodzącym 
roku szkolnym zarząd Polskiej Grupy 
Górniczej postanowił udzielić 361 sty-
pendiów dla uczniów rozpoczynających 
naukę od września 2020 roku. Propo-
nowane stypendia i zawierane porozu-
mienia są częścią procesu uzupełnia-
nia zatrudnienia w PGG, koniecznego 
głównie z powodu odejść pracowników 
na emerytury. Stawiamy na edukowanie 
i rozwój kadr. Dlatego staramy się mo-
tywować młodych ludzi, a cały program 
stypendialny możemy określić mianem 
inwestycji w przyszłość – mówi Andrzej 
Sączek, dyrektor Departamentu Wspar-
cia HR w Polskiej Grupie Górniczej.

KONTYNUACJA WSPÓŁPRACY
Spółka chce nadal współdziałać 

ze szkołami, z którymi współpraca ukła-
da się bardzo dobrze od kilku już lat. 
Przykładem jest Technikum nr 1 im. Pia-
stów Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, 

kształcące w takich zawodach jak tech-
nik górnictwa podziemnego, technik me-
chatronik, technik mechanik, technik 
elektryk czy technik automatyk, a także 
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 im. Pia-
stów Śląskich w Wodzisławiu Śląskim 
(kształci elektryków, ślusarzy, operato-
rów obrabiarek skrawających). Na mocy 
porozumienia PGG z powiatem wodzi-
sławskim uczniowie otrzymują comie-
sięczne stypendia za wysoką frekwencję 
oraz dodatkowo nagrody roczne.

– Taki sposób organizacji stypen-
diów jest bardzo mobilizujący i moty-
wujący. W roku szkolnym 2019/2020 
programem stypendialnym objętych jest  
111 uczniów. PGG zapewnia również 
pracę absolwentom w kopalniach – 
mówi Danuta Mielańczyk, dyrektor Po-
wiatowego Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w Wodzisławiu 
Śląskim, w którego strukturze działają 
technikum i szkoła branżowa.

W programie stypendialnym Dobry 
Start z PGG uczestniczy też z powodze-
niem Branżowa Szkoła I stopnia w Ra-
dlinie. – Korzyścią, jaką odnosi szkoła, 
jest między innymi jej promocja w śro-
dowisku lokalnym oraz w zakładach 
górniczych. Realizujemy plan naboru 
uczniów, pozyskujemy zaangażowa-
nych kandydatów. W rezultacie szkoła 
zyskuje pozytywny wizerunek i prestiż 
środowiskowy. Następuje budowanie 
więzi społecznych między absolwentami 
kierunków górniczych a uczniami kształ-
cącymi się na tych kierunkach, co dla 
tych drugich jest czynnikiem motywacyj-
nym – ocenia jej dyrektor, Jarosław Ru-
dol. Dodaje, że kontynuowanie tradycji 
kształcenia w zawodach górniczych jest 
jednym z filarów stabilności funkcjono-
wania radlińskiej placówki.

PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!

Wejdź na stronę: www.kariera.jzr.pl

lub zadzwoń: 32 721 51 00

OFERUJEMY:
Terminowe i dobre warunki nansowe,fi

Nagrodę za zaangażowanie i wyniki,

Pewne godziny pracy,

Ubezpieczenie grupowe na życie,

Nagrodę coroczną wypłacaną

w lipcu,

Nagrodę kwartalną za frekwencję.

Więcej bene tów znajdzieszfi

na naszej stronie!

Zadbamy o bezpieczeństwo Twoje, Twojej rodziny

i Twoich nansów.fi

Należymy do największego producenta węgla koksowego w UE.

Poszukujemy nowych pracowników.170

Zatrudnimy

spawaczy, ślusarzy

i operatorów

obróbki skrawaniem

R E K L A M A

E D U K A C J A

Dobry Start z Polską Grupą Górniczą

Młodzi adepci górniczego fachu mogą nabywać umiejętności m.in. w polu szkoleniowym kopalni Wujek
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Jest w Polsce na końcu mapy, na Mazurach, 
wieś. Ta wieś nazywa się Radysy. Znajdu-
je się w niej piekło dla zwierząt – głównie 
psów, choć od jakiegoś czasu są tam tak-
że koty. Kilka tysięcy (oficjalnie mówi się 
o 3–4 tys., ale nie wiadomo, ile napraw-
dę) zwierząt stłoczonych w boksach bez 
dachu i bez porządnych bud, bez opieki 
weterynaryjnej, często bez wody. Karmio-
nych odpadami z rzeźni, często zepsutymi.

Psy te zwożono z gmin oddalonych 
czasem o prawie 500 km, bo państwo 
nakazuje gminom zająć się bezdomny-
mi zwierzętami – i tu pojawia się temat 
pieniędzy. Radysy długo były po prostu 
bardzo tanie, ale oferowane przez nie 
podstawy w zajmowaniu się zwierzę-
ciem (czyli opieka weterynaryjna, czi-
powanie, kastracja, sterylizacja, przy-
gotowanie do adopcji) po prostu nie 
istniały. Nigdy nieleczone psy, karmione 
odpadami z rzeźni, bito i kopano. Suki 
były wrzucane do boksów z samcami, 
a gdy rodziły szczeniaki – te były często 
zagryzane przez silniejsze samce albo 
umierały z powodu chorób. Wiele psów 
umarło zagryzionych, wiele przez cho-
roby. Inne były mordowane – nie, nie 
usypiane – mordowane.

Od początku tego roku przez te kilka 
miesięcy wywieziono stamtąd (znowu – 
oficjalnie) 4 tony martwych psów. Wiele 
po prostu zniknęło bez śladu.

Radysy długo były nie do ruszenia 
– dwa tygodnie temu interwencyjnie 
wkroczyła tam prokuratura, policja, 
weterynarze, biegli i przede wszystkim 
– wolontariusze. Prawie 100 osób doko-
nało przeszukania, właściciel schroniska 
i jego syn zostali zatrzymani w areszcie 

na trzy miesiące. Ten biznes przynosił 
im kilkanaście milionów złotych każ-
dego roku.

Sama mam w domu psa z Radys. 
Wziętego w ciemno, bez oglądania. 
Jest najcudowniejszym zwierzakiem, 
jakiego można sobie wyobrazić. Został 

adoptowany dzięki stronie wolontariu-
szek, które raz na dwa miesiące odwie-
dzały schronisko i fotografowały psy, 
a także pomocy innych prywatnych 
osób, które pomogły w transporcie 
Harry’ego (i wielu innych psów). Wiele 
jednak nie doczekało adopcji i umarło 
w niewyobrażalnych cierpieniach.

Pozostaje nam mieć nadzieję, 
że dzięki tej interwencji „schronisko” 
w Radysach na zawsze przestanie ist-
nieć, a w jego miejsce nie pojawi się 
inne miejsce tego typu. Nie jest to jednak 
ewenement. Podobnie jest pod Łodzią 
i w wielu mniejszych miejscowościach.

Co możemy teraz zrobić? Przede 
wszystkim – głosować w wyborach, 
a na wybranych polityków wywierać 
presję, by zmienić system zajmowania 
się bezdomnymi zwierzętami. Możemy 
nie odwracać oczu i nie udawać, że pro-
blem nas nie dotyczy, bo to nasza wspól-
na sprawa. W końcu – możemy dorzucić 
kilka złotych i wesprzeć akcję ratowania 
psów z Radys. Można także zostać domem 
tymczasowym. I można adoptować psa – 
dzięki domom tymczasowym, do których 
trafiają zwierzęta, nie trzeba brać psa 
w ciemno (ale można – i może się to oka-
zać najlepszą możliwą loterią w życiu).

Więcej bieżących informacji na stro-
nie: https://www.ratujemyzwierzaki.pl/
ratujemy-psy-ze-schroniska-w-radysach.

 •
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Psy z końca świata

Harry – adoptowany trzy miesiące temu z Radys

Ruszyła kampania Jastrzębskiej Spół-
ki Węglowej i Fundacji JSW pod hasłem 
„STOP HEJTOWI! Nie oczerniaj górnika!”, 
przeciwko dyskryminacji osób związanych 
z górnictwem i mieszkańców Śląska. Am-
basadorem kampanii jest znany piłkarz, 
rodowity jastrzębianin – Kamil Glik.

Jastrzębska Spółka Węglowa, za po-
średnictwem Fundacji JSW, w trosce 
o swoich pracowników, ich rodziny i lo-
kalną społeczność postanowiła ruszyć 
z kampanią „STOP HEJTOWI! Nie oczer-
niaj górnika”, której głównym zadaniem 
będzie zmiana postaw społeczeństwa 
wobec mieszkańców Górnego Śląska, 
a w szczególności górników. Do akcji 
przyłączyli się ludzie ze świata sportu, 
filmu, telewizji i muzyki, którzy są zwią-
zani z regionem i środowiskiem górni-
czym, w tym między innymi Justyna 
Święty-Ersetic, mistrzyni Europy w biegu 
na 400 m, członkowie kabaretów Kaba-
ret Młodych Panów i Łowcy.B, zespół 
Feel wraz z liderem Piotrem Kupichą, 
trio muzyczne Frele oraz reprezentant 
Polski w piłce nożnej, rodowity jastrzę-
bianin, który stał się twarzą kampanii – 
Kamil Glik. Żadna z tych osób nie bierze 
wynagrodzenia za udział w akcji.

Kampania jest odpowiedzią na nega-
tywne emocje, które pojawiły się podczas 
pandemii koronawirusa i są wynikiem 
różnych czynników, między innymi 

obaw o przyszłość i zdrowie najbliż-
szych. Naturalnym mechanizmem 
obronnym społeczeństwa w takich 
chwilach jest poszukiwanie kozła ofiar-
nego, którego będzie można obarczyć 
odpowiedzialnością za zaistniałą sytu-
ację. Pretekstem do wyznaczenia tej roli 
mieszkańcom województwa śląskiego, 
a w szczególności ludziom związanym 
z górnictwem, stała się zwiększona licz-
ba przeprowadzonych testów na koro-
nawirusa na Śląsku i w śląskich kopal-
niach. Negatywne emocje znalazły ujście 
głównie w internecie, gdzie użytkow-
nicy, zwabieni swoją anonimowością, 
szkalują górników, ich bliskich oraz 
mieszkańców całego regionu. Niestety, 
hejt wyszedł poza internet, a przypadki 
dyskryminacji i agresji zagościły na uli-
cach polskich miast. 

Mimo apelu różnych śląskich insty-
tucji i organizacji oraz śląskich mediów 
hejt nie ustaje. – Wierzymy, że nasza 
kampania przywróci prawdziwy, po-
zytywny wizerunek Śląska, górników 
i branży wydobywczej – mówi Włodzi-
mierz Hereźniak, prezes zarządu Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej. 

Główny problem w zatrzymaniu fali 
nienawiści tkwi w braku zrozumienia 
przez społeczeństwo charakteru pracy 
górników. – Stanęliśmy w obronie na-
szych pracowników i ich rodzin. To oni 
stanowią o wartości spółki, dlatego 

naszym zadaniem jest zapewnienie im 
bezpiecznego i stabilnego miejsca pracy 
oraz życia – mówi Artur Dyczko, pre-
zes Fundacji JSW oraz wiceprezes i szef 
Sztabu Kryzysowego JSW SA. – Kampa-
nia wynika również z poczucia jedności 
i bliskości z lokalną społecznością, jest 
próbą podjęcia walki z pogłębiającymi 
się antagonizmami i dyskryminacją wo-
bec mieszkańców regionu, w którym 
pracujemy i żyjemy – podkreśla. 

Sztab Kryzysowy oraz zarząd JSW  
po wybuchu pandemii natychmiast 
wprowadziły wytyczne władz państwo-
wych oraz Światowej Organizacji Zdro-
wia minimalizujące zagrożenie zaraże-
niem. Obecnie w Spółce prowadzone 
są bezprecedensowe, zakrojone na sze-
roką skalę testy na obecność COVID–19 
wśród załogi, co pozwoli wyeliminować 
zagrożenie. 

MAT. PRAS JSW SA

Kampania społeczna

Nie oczerniaj górnika!
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Do akcji przeciwko dyskryminacji przyłączyli się ludzie ze świata sportu, filmu, telewizji i muzyki, którzy są 
związani z regionem i środowiskiem górniczym
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Dzięki odpowiedzialności, dyscyplinie 
i konsekwencji załogi Jastrzębska Spół-
ka Węglowa JSW wciąż jest firmą, która 
utrzymuje dziesiątki tysięcy rodzin. W oto-
czeniu górnictwa zostało utrzymanych 
przynajmniej 60 tys. miejsc pracy.

– Wierzę, że mamy za sobą najgorszy 
czas. Jesteśmy na dobrej drodze, aby 
powrócić do normalnego rytmu pracy. 
Dziękuję załodze za odpowiedzialność 
i wzorowe wykonywanie obowiązków. 
Wiem, że nie było to łatwe, szczegól-
nie wtedy, gdy zalewała nas fala hejtu 
– mówi Włodzimierz Hereźniak, prezes 
JSW SA.

– Koronawirus jest kolejnym zagro-
żeniem naturalnym, z którym musimy 
dać sobie radę. Powiem wprost, po gór-
niczemu: Jeżeli nie nauczymy się mi-
nimalizować tego zagrożenia tak, jak 
nauczyliśmy się minimalizować pozo-
stałe, to długo nie pociągniemy. Możemy 
stracić to, czego broniliśmy do tej pory 
z taką konsekwencją – tłumaczy Artur 
Dyczko, wiceprezes i szef Sztabu Kryzy-
sowego JSW.

KTÓRY ZWIĄZEK CHCE 
ZAMKNĄĆ KOPALNIE?
Na górników wylał się gigantycz-

ny hejt. „Zamknąć kopalnie”, „Otoczyć 
kordonem sanitarnym źródło zarazy”. 
Wrogom górnictwa szczególnie spodobał 
się pomysł restrukturyzacji branży za 
pomocą zarazy. – To dobry pretekst, aby 
pozamykać kopalnie – w internecie za-
częły pojawiać się wpisy z takim przesła-
niem, czasem okraszone wulgaryzmami. 

– Zrobiliśmy wszystko, co możliwe, 
żeby chronić górników przed zaraże-
niem – mówi wiceprezes Dyczko. 

Niech prokuratura zajmie się tymi, 
którzy nie zamknęli kopalń w marcu 
– tak można streścić myśl przewodnią 
jednego ze związków w donosie na za-
rząd JSW i byłego wiceministra Adama 
Gawędę. – Na pewno z takim pismem 
nie wystąpił żaden z reprezentatywnych 
związków zawodowych JSW. Trzeba nie 
mieć rozumu, aby proponować bezter-
minowe zamknięcie kopalń z tyloma 
zagrożeniami naturalnymi. Ktoś, kto zro-
biłby to, skazałby na zagładę praktycz-
nie wszystkie nasze zakłady górnicze 
– mówi Paweł Kołodziej, przewodniczący 
FZZG JSW SA. Ponieważ żaden związek 
nie miał odwagi pochwalić się takim po-
mysłem, pozostają domysły. Podgrzewa 
je Mateusz Szołtysek, jeden z liderów 
związku Jedność w kopalni Knurów-
-Szczygłowice. Opublikował on zdjęcie, 
na którym jest uwieczniony w pozycji 
intelektualisty zatopionego w lekturze 
Gazety Wyborczej. 

Wyborcza opublikowała tekst in-
formujący, że prokuratura w Gliwicach 
będzie prowadziła śledztwo w spra-
wie narażenia życia i zdrowia górni-
ków Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 

Postępowanie zainicjowali związkow-
cy, którzy twierdzą, że władze JSW, nie 
decydując się w marcu, na początku epi-
demii koronawirusa, na czasowe wstrzy-
manie wydobycia, ryzykowały życiem 
pracowników. 

Związkowcy twierdzą, że odpowie-
dzialni za taki stan rzeczy są: Włodzi-
mierz Hereźniak, prezes JSW, Adam 
Gawęda, były wiceminister aktywów 
państwowych odpowiedzialny za gór-
nictwo, a także szefowie Głównego Insty-
tutu Górnictwa. Działacze zarzucają im, 
że decyzję o dalszym fedrowaniu podjęto 
na podstawie sporządzonej w GIG opinii, 
z której wynikało, iż kopalniane wyro-
biska są dobrze przewietrzane, więc 
możliwość zakażenia nie jest większa 
niż na powierzchni.

O skuteczności działań 
minimalizujących zagrożenie 
zarażeniem świadczy fakt, 
że pierwszy potwierdzony 
przypadek zarażenia w Spółce 
miał miejsce 26 kwietnia. 
W JSW zarażenia wykryto dopiero 
po tym, jak zostały poluzowane 
reżimy sanitarne obowiązujące 
wszystkich obywateli. Wirus nie 
powstał w kopalniach. Wirus 
został wniesiony do kopalń.

WIRUS NIE POWSTAŁ 
W KOPALNI

Rzecznik prasowy JSW Sławomir Sta-
rzyński podkreśla, że spółka nie bagateli-
zowała zagrożeń. Między innymi na pod-
stawie opinii GIG w kopalniach JSW już 
w marcu zostały wprowadzone ostre 
reżimy sanitarne minimalizujące ryzyko 
zarażenia. W połowie marca powoła-
ny przez prezesa Sztab Kryzysowy JSW 
podjął decyzję o pomiarze temperatury 
wszystkich osób wchodzących na teren 
kopalni. Wprowadzono trzyzmianowy 
system pracy. Dezynfekcja newralgicz-
nych miejsc stała się standardową pro-
cedurą. – W opinii GIG była między 
innymi konkluzja na temat zagrożenia 
pracowników. Została w niej zawarta 
informacja, że jest ono takie samo jak 
na powierzchni, w innych miejscach Pol-
ski i w innych zakładach. To oznaczało, 
że musimy przestrzegać najostrzejszych 
rygorów zalecanych przez służby sani-
tarne. Tak też robiliśmy. Czasem wyprze-
dzaliśmy zalecenia służb sanitarnych. 
O podjętych działaniach informowali-
śmy załogi górnicze i opinię publiczną 
– mówi rzecznik prasowy JSW. 

Najważniejsze decyzje służące mi-
nimalizowaniu zagrożenia zarażeniem 
były omawiane w czasie wideokonferen-
cji wojewódzkiego sztabu kryzysowego, 

w których brali udział między innymi 
przedstawiciele Sanepidu. Dokładne re-
lacje o podjętych działaniach są dostępne 
na stronie internetowej JSW. Są na niej 
zamieszczone także filmy instruktażo-
wo-informacyjne, które były kierowane 
między innymi do pracowników kopalń. 
JSW już w marcu miała przygotowane 
plany prowadzenia ruchu zakładów gór-
niczych w zależności od rozwoju zagro-
żenia epidemicznego. 

O skuteczności działań minimalizu-
jących zagrożenie zarażeniem świadczy 
fakt, że pierwszy potwierdzony przy-
padek zarażenia w Spółce miał miejsce 
26 kwietnia. W JSW zarażenia wykry-
to dopiero po tym, jak zostały poluzo-
wane reżimy sanitarne obowiązujące 
wszystkich obywateli. Wirus nie powstał 
w kopalniach. Wirus został wniesiony 
do kopalń.

STOIMY, CZEKAMY 
NA SZCZEPIONKĘ?
– Czy można było zamknąć kopal-

nie i w ten sposób uchronić górników 
przed zarażeniem? Co byłoby, gdyby za-
rząd podjął taką decyzję? – zapytałam 
rzecznika.

– Nie można tak po prostu za-
mknąć kopalni i wysłać górników 

na bezterminową kwarantannę. Czy 
ktoś wie, jak długo powinna być za-
mknięta kopalnia, aby wykluczyć ry-
zyko zarażenia? Trzymając się logiki au-
torów zawiadomienia do prokuratury, 
należałoby zamknąć kopalnie w marcu, 
kiedy nie było żadnego zarażenia, i po-
zostawić je w takim stanie na przykład 
do lipca, a nawet do listopada, bo nie-
którzy eksperci twierdzą, że nawet tak 
długo może trwać obecna fala zarażeń. 
A może kopalnie powinny być zamknię-
te do czasu wynalezienia szczepion-
ki? – odpowiada pytaniem na pytanie 
rzecznik prasowy JSW. 

Trzeba nie mieć rozumu, aby 
proponować bezterminowe 
zamknięcie kopalń z tyloma 
zagrożeniami naturalnymi.

– Jeżeli powstanie szczepionka, 
to będzie dostępna najwcześniej za rok. 
Z czego do tej pory żyliby górnicy? 
– zapytałam.

– Proszę zapytać autorów donosu 
do prokuratury – usłyszałam krótką od-
powiedź. •

Zamknąć kopalnie JSW,COVID-19. Prawie 40,5 tys. badań wymazowych. Około 3,9 tys. 
potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem. 

W statystyce przyciągającej uwagę dziennikarzy brakuje jednej 
informacji: 23 tys. uratowanych miejsc pracy w Jastrzębskiej 

Spółce Węglowej. Za to ekscytują się możliwym dochodzeniem 
prokuratorskim przeciwko tym, którzy nie podjęli decyzji 

o zamknięciu kopalń i czekaniu, aż epidemia wygaśnie. Pandemia 
ogarnęła Ziemię i nie wiadomo, czy i kiedy zwalczymy zarazę. czekać na szczepionkę?
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Górnicy są najdokładniej przebadaną pod kątem zakażenia koronawirusem grupą zawodową
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Zamknąć kopalnie JSW,czekać na szczepionkę?
Leczenie osoczem pobranym od osób, któ-
re wyzdrowiały z COVID–19, jest skutecz-
nym sposobem ratowania zdrowia i życia 
pacjentów, którzy koronawirusa przecho-
dzą znacznie ciężej. Dlatego Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Raciborzu apeluje o oddawanie osocza, 
ale także krwi. 

Do tej pory w raciborskim centrum 
osocze oddało 31 wyzdrowiałych z CO-
VID–19. Wśród nich jest Mirosław Szy-
mura, górnik kopalni Pniówek, który 
przeszedł infekcję koronawirusem, 
a teraz po raz pierwszy oddaje osocze. 
– Mam świadomość, że wielu ludzi po-
trzebuje krwi, a teraz okazuje się, że bar-
dziej potrzebne jest osocze. Cieszę się, 
że mogę pomóc innym, przecież to nic 
nie kosztuje – mówi. 

Krew i osocze oddają też inni pra-
cownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 
– Co osiem tygodni oddaję krew. Czuję 
się po tym lepiej, a jeszcze mam świa-
domość, że mogę komuś pomóc. Nigdy 
nie wiadomo, kto z nas czy też z naszej 
rodziny będzie jej potrzebował, więc 
myślę, że warto dzielić się krwią z in-
nymi – uważa Łukasz Zając z kopalni 
Jastrzębie-Bzie.

Pobrane od ozdrowieńców osocze 
jest podawane osobom zakażonym wi-
rusem SARS–CoV–2. Wytwarzane jest 
z krwi pacjenta, który przebył zaka-
żenie koronawirusem i w jego orga-
nizmie wytworzyła się odpowiednia 
liczba przeciwciał. Taka osoba, ma-
jąca podwójny ujemny wynik testu 
na koronawirsua, po dwóch tygodniach 
od ostatniego badania może zgłosić się 
do Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu. 
Dawca przechodzi najpierw wstępną 
kwalifikację, po której umawiany jest 
na konkretny termin. 

– Kolejna konsultacja z lekarzem jest 
już bardzo szczegółowa. Co ważne, daw-
ca musi być zdrowy, nie może przyjmo-
wać żadnych leków, nie może chorować 
na tarczycę, nie może być też po trans-
fuzji krwi. Ponadto powinien poinfor-
mować o chorobach współistniejących 
i przebytych zabiegach operacyjnych 
– wyjaśnia Beata Wysoczańska-Skroban, 
kierownik działu dawców i pobierania. 

Polska wciąż jest w stanie pandemii, 
dlatego szpitale zabiegają, aby osocze 

od wyzdrowiałych po przechorowaniu 
COVID–19 było cały czas dostępne. Oso-
cze od takiego dawcy pobierane jest 
w trzech kolejnych terminach: co ty-
dzień po 600 mililitrów. Jeden zabieg 
trwa kilkadziesiąt minut. – Osocze 
od ozdrowieńców jest nam bardzo 
potrzebne. Miałam nawet telefon, 
że osocze jest pilnie potrzebne do ra-
towania życia trzynastolatka – mówi 
Gizela Kowol, dyrektor Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Raciborzu. – Dziękuję wszystkim, 
którzy już oddali osocze, i zapraszam 
do dalszego oddawania, proszę się tego 
nie obawiać. Zachowujemy wszystkie 
procedury związane z bezpieczeń-
stwem i higieną, nikogo tu nie zarazi-
my – dodaje. 

– Duża część ozdrowieńców z infek-
cji koronawirusem, którzy zgłaszają się 
do centrum, to nasi stali dawcy i czę-
sto oddawali już osocze, więc dla nich 
cała procedura nie jest niczym nowym 
– mówi Hiacynta Kwiatkowska, lekarz 

z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Raciborzu.

Osocze można oddawać w Regional-
nym Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Raciborzu po wstęp-
nej kwalifikacji oraz umówieniu się 

na konkretny termin. Oto dane 
kontaktowe:

Telefon: 32 415 20 88, wew. 2
Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Raciborzu
ul. Sienkiewicza 3A •

Jastrzębska Spółka Węglowa

Nadzieja w górnikach

WŁODZIMIERZ HEREŹNIAK, 
PREZES ZARZĄDU JSW SA: 
– Wśród� górników� JSW�
jest�coraz�więcej�ozdro-
wieńców.�Przytłaczająca�
większość� z� nich� prze-
chodzi� bezobjawowo�

zarażenie� koronawirusem.� Po� tym,� jak�
ich�organizm�zwalczy�wirusa,�mogą�po-
móc� chorym,� którzy� są� w� ciężkim� sta-
nie.� Osocze� krwi� ozdrowieńców� może�
ratować� życie� innych� osób.� W� terapii�

wykorzystywane�są�przeciwciała,�które�
wytworzył�układ�immunologiczny�w�od-
powiedzi�na�zakażenie.�
Górnicy�są�najdokładniej�przebadaną�gru-
pą�zawodową.�Są�także�grupą�zawodo-
wą,�w�której�jest�wielu�krwiodawców.�Fala�
hejtu�skierowanego�na�górników,�która�
zalała�internet�po�doniesieniach�o�liczbie�
zarażonych,� jest�pożałowania�godnym�
zjawiskiem.��
Weźcie�państwo�przykład�z�górników.�Oni�
nie�hejtują.�Oni�ratują.�•

B E Z C E N N E � O S O C Z E

Nie hejtują, ratują

Pobrane od ozdrowieńców osocze jest podawane osobom zakażonym wirusem SARS–CoV–2. Wytwarzane jest z krwi pacjenta, który przebył zakażenie 
koronawirusem i w jego organizmie wytworzyła się odpowiednia liczba przeciwciał
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Parlament Europejski

Węgiel koksowy – krytykowany,  
choć krytyczny
Prawdopodobnie w drugiej połowie roku 
poznamy zaktualizowaną listę surowców 
krytycznych Unii Europejskiej. Liczmy 
na to, że z tego zestawienia nie wypad-
nie węgiel koksowy. Bruksela ma problem 
z tym surowcem. Jak wszystkie paliwa 
kopalne jest na cenzurowanym, ale z dru-
giej strony niskoemisyjne technologie nie 
mogą się bez niego obyć.

 Zwolennicy odnawialnej energii do-
skonale wiedzą, z czego zbudowana jest 
turbina wiatrowa. Jej główne elementy 
to wirnik, wieża i generator. Do ich wy-
tworzenia potrzeba wysokogatunkowej 
stali. Co jest niezbędne do produkcji stali? 
Między innymi koks. Z czego produku-
je się koks? Z węgla koksowego. Weźmy 
inny przykład. Z koksu powstaje wiele 
produktów ubocznych, niezbędnych 
do wytwarzania między innymi włókien 
węglowych. To wyjątkowo trwały i lekki 
materiał mający zastosowanie w lotnic-
twie i motoryzacji. Dzięki niemu moż-
na obniżyć wagę maszyn, a tym samym 
zmniejszyć zużycie paliwa i ochronić śro-
dowisko przed nadmierną emisją spalin. 
Takich przykładów jest oczywiście więcej.

 Wszystkie można sprowadzić do jed-
nego mianownika: na początku procesu 
technologicznego jest węgiel koksowy, 
a na końcu materiały przyszłości, które 
pozwolą gospodarce szybciej przestawić 
się na niskoemisyjne tory.

 Czy trzeba lepszej rekomenda-
cji dla surowca, którego największym 
producentem w Unii Europejskiej jest 
Polska, a konkretnie Jastrzębska Spółka 

Węglowa? Wkrótce się dowiemy, czy ta-
kie argumenty – merytoryczne i techno-
logiczne – wystarczą.

Zgodnie z definicją surowce krytycz-
ne to takie, które są niezbędne dla har-
monijnego i zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego wszystkich krajów Unii 
Europejskiej. Ogłoszenie ich listy to jed-
na z najbardziej wyczekiwanych decyzji 
Komisji Europejskiej. Powinniśmy ją po-
znać jeszcze w tym roku. Lista aktualizo-
wana jest co trzy lata, począwszy od 2011 
roku. W tym roku plany pokrzyżował 
koronawirus. Eksperci spodziewali się, 
że decyzja zapadnie w marcu, ale jej 
ogłoszenie przesunięto na drugą połowę 
roku. W 2014 roku węgiel koksowy uzna-
ny został za jeden z 20 surowców kry-
tycznych. Podczas aktualizacji w 2017 
roku jego miejsce było zagrożone, ale 
dzięki interwencji JSW oraz wstawien-
nictwu części polskich europosłów zo-
stał warunkowo wpisany na listę, którą 
rozszerzono do 27 pozycji. Nie wiadomo, 
jak będzie w tym roku.

 Pełna plotek Bruksela akurat w tym 
wypadku okazuje się wyjątkowo odpor-
na na przecieki informacji. Nie jest nato-
miast tajemnicą, że o obecności na liście 
decydują także, a może zwłaszcza wzglę-
dy polityczne.

 Ostatnio wszystko w Unii Europej-
skiej kręci się wokół Zielonego Ładu. 
Głównym założeniem polityki klimatycz-
nej jest wyeliminowanie z gospodarki 
paliw kopalnych, a zwłaszcza węgla. 
Bruksela ma jednak problem z produk-
tem oferowanym przez JSW. Węgiel 

koksowy, choć jest na „zielonym” ce-
lowniku, stanowi ważny element nisko-
emisyjnych technologii, które wytyczają 
przyszłość europejskiej gospodarki. Jest 
to zasadniczy powód, dla którego powi-
nien zostać na liście surowców krytycz-
nych. Ewentualne wykluczenie z tego 
zestawienia nie poprawi globalnego kli-
matu, a jedynie utrudni funkcjonowanie 
JSW. W czasach, kiedy spółki górnicze 
mają ogromne problemy z pozyskaniem 
zewnętrznego finansowania, status 
producenta surowca krytycznego w UE 
otwiera drzwi wielu banków i pozwala 
na długoterminowe inwestycje.

Całkowita roczna podaż węgla kok-
sowego na świecie wynosi niecały ty-
siąc megaton. Chiny zapewniają około 
60 proc. globalnych dostaw. Inni więksi 
producenci to Australia, Rosja i USA. 
Udział Unii Europejskiej w tym bilan-
sie wynosi zaledwie 1 proc., z czego 

zdecydowana większość to polski węgiel 
z JSW. Generalnie w globalnej produkcji 
tego surowca UE się nie liczy. Jest nato-
miast jego wdzięcznym odbiorcą, ponie-
waż wiele koncernów pracujących nad 
niskoemisyjnymi technologiami znaj-
duje się w państwach członkowskich 
Wspólnoty.

 Wypisanie węgla koksowego z listy 
surowców krytycznych byłoby prestiżo-
wą porażką i strzałem w stopę.

 W dobie kryzysu w Brukseli pada 
przecież wiele deklaracji o konieczności 
konsolidacji unijnych rynków i utrzyma-
niu konkurencyjności europejskiej go-
spodarki. Jeśli tak, to przejdźmy od słów 
do czynów i zostawmy węgiel koksowy 
tam, gdzie jest, czyli na liście surowców 
krytycznych.

IZABELA KLOC
poseł do Parlamentu Europejskiego, członek 

Komisji Przemysłu

Według amerykańskiej agencji informacji 
energetycznej Energy Information Admini-
stration zużycie węgla przez gospodarkę 
USA osiągnęło swoje maksimum w 2007 
roku i od tego czasu spada. W rekordowym 
roku wynosiło 1,1 mld ton, a w ubiegłym 
roku już tylko 590 mln ton. 

W Stanach Zjednoczonych ponad 
90 proc. węgla zużywa energetyka. Nie-
mal dwie trzecie pozostałego węgla wy-
korzystuje przemysł wytwórczy. Za naj-
większe spadki zużycia w tym sektorze 
odpowiadają przemysły papierniczy, 
chemiczny i metalurgiczny. Od roku 
2000 zużycie węgla przez sektor prze-
mysłowy i komercyjny spadło z 98 mln 
ton do 48 mln ton w 2019 roku. 

W wypadku wytwarzania meta-
li pierwotnych, czyli produkowanych 
z rud metali, znaczne obniżenie kon-
sumpcji wystąpiło już w latach 2010–
–2012 i było skutkiem spadku aktyw-
ności branż zużywających najwięcej 

metali – budownictwa mieszkaniowego 
i infrastrukturalnego, a także motoryza-
cji. W tym okresie zużycie węgla przez 
metalurgię spadło z 9 mln do 3 mln ton 
i pozostaje na niskim poziomie. 

Osobno amerykańskie statysty-
ki traktują inne wykorzystanie węgla 
przez przemysł metalurgiczny – produk-
cję koksu, stosowanego potem głównie 
do produkcji surówki w wielkich pie-
cach. Od roku 2000 do 2019 zużycie wę-
gla do produkcji koksu w USA spadło 
o 38 proc. – z 29 mln do 18 mln ton. 

Amerykanie policzyli także, ile zuży-
wa ta część gospodarki, do której zalicza 
się między innymi handel, ale także in-
stytucje takie jak uniwersytety, szpitale 
czy więzienia – czyli sektor komercyjny. 
To niecałe 0,5 proc. zużycia. Tu straty 
są procentowo jeszcze większe, bo wie-
le z instytucji przeszło na ogrzewanie 
gazowe. Zużycie węgla w tym sektorze 
spadło więc z 4,1 mln ton w roku 2000 
do 0,9 mln ton w 2019 roku. 

USA

Amerykański przemysł zużywa mniej węgla
AR
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Wchodząc na rynek w 2016 roku, Seat Ate-
ca został pierwszym reprezentantem Hisz-
panów w segmencie SUV. – Ateca okazała 
się jednym z największych sukcesów na-
szej marki w ostatnim czasie. Od momentu 
zaprezentowania w 2016 roku na świecie 
sprzedano już ponad 300 tys. egzemplarzy 
tego modelu. W tegorocznej wersji wpro-
wadzamy ewolucyjne zmiany, które po-
zwolą kontynuować dobrą passę – mówi 
Carsten Isensee, prezes Seata i wiceprezes 
firmy ds. finansów. Premiera sprzedażowa 
samochodu zaplanowana jest na trzeci 
kwartał 2020 roku. 

Nowe zderzaki, oświetlenie Full 
LED, końcówki wydechów i nowe kie-
runkowskazy tworzą nowy obraz Ateki. 
Zmiana zderzaków spowodowała także 
wydłużenie auta o 18 mm do 4381 mm 
względem poprzedniej wersji, podczas 
gdy szerokość i wysokość pojazdu po-
zostały takie same. Zapewniono także 
szeroki wybór elementów do persona-
lizacji samochodu. Kierowca będzie 
mógł wybrać między innymi rodzaj fe-
lgi spośród 14 wersji w rozmiarach od  
16 do 19 cali czy kolor nadwozia spośród 

10 propozycji, w tym nowej barwy – 
Dark Camouflage. 

We wnętrzu znalazły się nowe ma-
teriały przy wykończeniu drzwi oraz 
charakterystyczny wzór przeszycia 
na panelach. Nowa jest tapicerka, wir-
tualny kokpit o przekątnej 10,25 cala 
i centrum multimedialne z ekranem 
9,2 cala. 

Odnowiona Ateca będzie dostępna 
z paletą czterech silników benzyno-
wych: od jednolitrowej jednostki o mocy 
110 KM z manualną skrzynią biegów, 
przez półtoralitrowy silnik o mocy  
150 KM w wersji z manualną lub dwu-
sprzęgłową skrzynią DSG, po dwulitrową 
jednostkę o mocy 190 KM ze skrzynią 
DSG i napędem 4Drive. Trzy dwulitro-
we silniki Diesla będą oferować moc od  
110 do 150 KM. Mocniejsza wersja ofe-
rowana będzie dodatkowo z dwusprzę-
głową skrzynią DSG i napędem 4Drive. 
Egzemplarze z napędem 4Drive będą 
dodatkowo oferować dwa dedykowane 
tryby – Offroad oraz Snow.

W ubiegłym roku 44 proc. sprzeda-
nych aut Seata stanowiły SUV-y – Tarra-
co, Ateca i Arona.

ELEKTRYCZNY SYSTEM 
NAPĘDU 4X4 NISSANA

Nissan kończy prace nad technolo-
gią sterowania napędem na wszystkie 
koła e-4ORCE. W uproszczeniu to za-
awansowany system oparty na układzie 
dwóch silników elektrycznych. Dotych-
czas wszystkie samochody elektrycz-
ne koncernu były wyposażane w jeden 
silnik elektryczny, napędzający zazwy-
czaj przednie koła. System nieustannie 
koryguje moc każdego z dwóch silników 
elektrycznych oraz hamowanie poszcze-
gólnych kół, pozwalając kierowcy w peł-
ni zapanować nad pojazdem.

W trakcie przyspieszania na za-
kręcie samochód ma zwykle tenden-
cję do „uciekania” na zewnątrz łuku, 
co zmusza kierowcę do zacieśnienia toru 
jazdy poprzez zwiększenie kąta skrętu 
kierownicy lub zmniejszenie prędkości 
(podsterowność). e-4ORCE rozdziela mo-
ment obrotowy na przednie i tylne koła 
w celu maksymalizacji przyczepności 
opon, z uwzględnieniem charakterystyki 
nawierzchni i położenia pojazdu. Do-
myślnie moc jest rozdzielana między 
przednią i tylną oś w proporcji 50/50, 
ale e-4ORCE może skierować nawet 
100 proc. mocy na przednie lub tylne 
koła lub zmieniać te proporcje w peł-
nym zakresie w zależności od rodzaju 
drogi i warunków jazdy. Siła hamowania 
jest optymalnie regulowana dla każdego 
z czterech kół poprzez połączenie hamo-
wania regeneracyjnego oraz hydraulicz-
nego, co przekłada się na poprawę za-
równo właściwości jezdnych w zakręcie, 
jak i skuteczności hamowania.

Jazda w trudnych warunkach, 
na przykład po mokrej, oblodzonej lub 
zaśnieżonej nawierzchni, bywa stresu-
jąca nawet dla najbardziej wprawnego 
kierowcy. Precyzja sterowania elektrycz-
nym zespołem napędowym i układem 
hamulcowym, jaką zapewnia e-4ORCE, 
sprawia, że moc jest przekazywana 
na koła mające w danej chwili najlep-
szą przyczepność oraz stabilizuje ruch 
pojazdu, przyczyniając się do popra-
wy właściwości jezdnych i ułatwiając 

utrzymanie toru jazdy. Gdy kierowca 
zbyt mocno naciśnie pedał przyspiesze-
nia, system rozdzieli moc w taki spo-
sób, aby można było opanować pojazd 
i utrzymać tor jazdy nawet na śliskiej 
nawierzchni.

Nissan na razie nie poinformował, 
kiedy wprowadzi system na rynek. 

PRACUJ I… ZA TO PŁAĆ
W Szklanej Manufakturze Volks- 

wagena w Dreźnie każdy będzie mógł 
stanąć na linii produkcyjnej i skła-
dać elektryczne modele. To kolejny 
sposób koncernu na promowanie 
elektromobilności.

Fabryka Volkswagena w Dreźnie 
zwana jest szklaną ze względu na wiele 
przeszklonych ścian, zza których pier-
wotnie klienci czekający na odbiór naj-
bardziej luksusowego modelu w dziejach 
marki, Phaetona, mogli oglądać, jak te 
samochody są produkowane. Phaeton 
wypadł z produkcji, a szklana fabryka 
została. Zmieniono ją najpierw w miej-
sce promowania elektromobilności, 
a potem także produkcji elektrycznych 
aut. Najpierw elektrycznych wersji Gol-
fa, a wkrótce także nowego ID.3, które 
również można oglądać przez szklane 
ściany.

Teraz widzowie mogą wejść za nie 
i sami wziąć udział w składaniu elek-
trycznego samochodu. Przygotowano 
dla nich pięć stanowisk: naklejania logo 
na e-Golfa, montaż świateł na tylnej kla-
pie, chłodnicy i atrapy chłodnicy z logo 
marki, ale także stanowisko zwane mar-
riage, czyli małżeństwo – tak we wszyst-
kich fabrykach aut na świecie nazywa 
się miejsce, gdzie łączone jest nadwozie 
z elementami układu napędowego samo-
chodu. To już poważna sprawa.

 „Praca” przy e-Golfie to część trwają-
cej 2,5 godziny wycieczki po linii produk-
cyjnej. Jest możliwa tylko w niektórych 
godzinach i w małych, maksymalnie 
czteroosobowych grupach, oczywiście 
pod nadzorem wykwalifikowanego prze-
wodnika. Cenę ustalono na 215 euro, 
w co wliczono między innymi powital-
nego drinka.  PIOTR MYSZOR

M O T O R Y Z A C J A

Nissan kończy prace nad technologią sterowania napędem na wszystkie koła e-4ORCE

Nowe zderzaki, oświetlenie Full LED, końcówki wydechów i nowe kierunkowskazy tworzą nowy obraz Ateki We wnętrzu znalazły się nowe materiały przy wykończeniu drzwi 
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Nowa twarz Ateki
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O jciec Adriana nie był zbyt zarad-
nym typem. Miał mnóstwo pomy-

słów, a każdy z nich okazywał się gor-
szy od poprzedniego. Hodował alpaki, 
zajmował się agroturystyką, zakładał 
plantację krzewów ozdobnych, miał być 
przewodnikiem… Nic nigdy nie wypala-
ło, a długi i liczba wrogów, od których 
pożyczał nigdy niespłacane pieniądze, 
rosła. Był takim niebieskim ptakiem, 
który nie dorósł, gdy założył rodzinę. 
Choć założenie jej to też zbyt wielkie 
słowo – po prostu z poznaną na koncer-
cie dziewczyną zaliczył wpadkę i jakoś 
tak siłą rozpędu zostali parą, rodzicami, 
a później małżeństwem.

Nie przetrwali razem jednak dłu-
go. Zmęczona jego podejściem do życia 
i nieuzasadnionym huraoptymizmem 
kobieta odeszła, zanim Adrian skończył 
dwa latka. Zadbała jednak o kontakty 
syna z ojcem. Właśnie podczas jedne-
go ze wspólnych weekendów niespełna 
dziesięcioletni Adrian był świadkiem 
pobicia swojego taty, w wyniku którego 
ten zmarł. Mężczyzna miał nieleczone 
problemy z sercem. Mały chłopiec bar-
dzo starał się go ratować, sam wezwał 
karetkę, ale ratownicy niewiele mogli 
już zrobić…

Trudno sobie nawet wyobrazić, jak 
takie zdarzenie może odbić się na kru-
chej psychice małego chłopca. Adrian, 
zazwyczaj skryty i wrażliwy, będąc 

jeszcze przecież dzieckiem, przysiągł 
sobie, że zemści się za krzywdy swojego 
taty.

I z tą myślą minęło mu całe dzieciń-
stwo. Wiele rzeczy robił tak, żeby być 
silniejszym od ojca, a jednocześnie, żeby 
o nim pamiętać. Wykształcił sobie jego 
kult, który z czasem bywał powodem 
zmartwień jego mamy.

Nie miał łatwego dorastania. Było 
trochę tak, jakby w ciało napakowanego 
byczka zadającego się ze wszystkimi po-
dejrzanymi typami wsadzić wrażliwego 
i delikatnego małego chłopca. I te dwie 
siły – wrażliwca i osiedlowego dresa – 
zawsze w nim walczyły. Gdy Adrianowi 
było źle i chciało się płakać – szukał za-
czepki i zazwyczaj znajdował. Złamany 
nos na jego delikatnej chłopięcej buzi 
miał być tego pamiątką. A później wracał 
do domu i przepłakiwał kilka nocy.

I zaczynał od nowa poszukiwania, 
łudząc się, że w momencie, gdy pomści 
ojca, wszystkie jego problemy znikną. 
Być może nigdy nie spodziewał się, 
że do tego dojdzie?

Minęło wiele lat, w trakcie których 
sklejał do kupy fragmenty niepozbie-
ranego życia ojca, śledził jego dziwne 
interesy i powiązania. Policja wtedy nie-
wiele ustaliła, sprawcy pobicia nigdy nie 
wskazano, a tym bardziej – nie ukarano. 
I wtedy nastąpił przełom i Adrian wpadł 
na jego notatki, schowane w notatniku. 

Krok po kroku odnalazł sprawcę tamtego 
pobicia. Mężczyzna miał prawie pięć-
dziesiątkę, mieszkał w domu na przed-
mieściach, miał niespełna dziesięciolet-
niego syna…

Adrian obserwował go codziennie 
przez kilka tygodni, aż dokładnie poznał 
jego tryb dnia. I pewnego razu, gdy tam-
ten spokojnie czyścił coś w garażu, za-
szedł go od tyłu i zaczął dusić, a później 
puścił na podłogę. Chciał spojrzeć mu 
w twarz. Liczył, że ofiara zacznie się bro-
nić. Nie zaczęła, nawet nie planowała. 
Mężczyzna zdawał sobie sprawę z tego, 
że był obserwowany, a przez wszystkie 
te lata nie miał chwili, w której nie my-
ślałby o tym, co zrobił.

A później przedstawił swoją wersję 
wydarzeń – o tym, jak ojciec Adriana 
pożyczył od jego ojca ostatnie pieniądze, 
o tym, jak brakło ich na leczenie jego 
matki, o tym, jak dość miał kłamstw. 

I o tym, że nic nie usprawiedliwiało po-
bicia, ale tym bardziej – nieprzyznania 
się do winy…

Adrian czuł, że oblewa go zimny pot. 
Chęć zemsty była głównym motorem de-
cyzji, które podejmował przez większość 
życia. Wyobrażał sobie, co się stanie, 
gdy wreszcie dopadnie tamtego napast-
nika, ale teraz, gdy miał go przed sobą, 
zrozumiał, że to nic nie zmieni. Tam-
ten żałował, to było jasne. A Adrian nie 
chciał stać się kimś, kto kolejnej osobie 
złamie życie.

I tak, wiedziony chęcią zemsty przez 
większość dorosłego życia, tamtego 
jednego wieczoru odciął się grubą li-
nią od tego, co było wcześniej. Pojechał 
utulić matkę, spakował się, a później 
wyjechał na długie miesiące. Gorycz, 
na której zbudował siebie takiego, jakim 
był – uleciała. A on musiał odnaleźć swo-
je nowe fundamenty.•

R O Z M A I T O Ś C I

P E R Y F E R I A

Zemsta

Izolacja stop. Otworzyły się drzwi do nie-
zręczności towarzyskich. A bywają one 
huśtawką odpowiedzialności. Czasami 
huśtawka spada dosłownie na nogi. Póź-
niej się kuleje lub nawet traci znajomych. 

W miniony weekend huśtawka była 
realna. Stała w ogrodzie rodziny, która 
zaprosiła kilkanaście osób na garden 
party z okazji imienin pani domu. Były 
gry plenerowe, sporo nalewek i dużo ra-
dości ze spotkania. Huśtawka stała nie-
wykorzystana do pewnego czasu. Póź-
nym wieczorem przysiadły na niej cztery 
panie, które nimfami nie były. Niedługo 
cieszyły się oazą względnej ciszy. Roz-
bujały się niezbyt wysoko, gdy coś za-
trzeszczało. Jedna śruba wychyliła głowę 
z siedziska. Uchwyt zluzował naprężenie. 
Panie z wdziękiem zeskoczyły. Wyszły bez 
szwanku. Wróciły do towarzystwa. Nad 
uszkodzeniem drewnianej huśtawki spu-
ściły zasłonę milczenia. Tak jakoś wyszło. 
Koło północy towarzystwo rozjechało się 
taksówkami do domów. Wspomnienia 
były miłe do poniedziałkowego śniadania.

Panie były kumpelami z biura. W po-
niedziałek niedawna solenizantka przy-
szła do firmy z obandażowaną nogą. 

– Co się stało? – zatroskały się 
koleżanki.

– Huśtawka się urwała i spadła 
mi na nogę. Miałam szczęście, że nie 
złamałam kręgosłupa – odparła.

– Oj, bardzo mi przykro, bo to chy-
ba my zepsułyśmy ci huśtawkę. Jeden 

uchwyt trochę wyszedł z siedziska, gdy 
się rozbujałyśmy. Przepraszamy – wy-
znała ze skruchą jedna z koleżanek. 

– Czy wam odbiło, dlaczego nic nie 
powiedziałyście? Przecież ktoś mógł się 
zabić – pogniewała się była solenizantka 
i opuściła wyniośle pokój śniadaniowy.

Cztery panie wymieniły zakłopotane 
spojrzenia. Trzy orzekły, że gaduła wy-
paplała ich tajemnicę.

 – Jaką tajemnicę, przecież nie uma-
wiałyśmy się, że przemilczymy to zdarze-
nie. Jak małe dzieci uciekłyśmy i nawet 
nie obejrzałyśmy uszkodzenia huśtawki. 
Powinnyśmy były poinformować gospo-
darzy – broniła się rzekoma plotkara.

Rozbujana nieodpowiedzialność 
przeskoczyła ramy towarzyskiej gafy. 
Trzy współwinne przestały się odzy-
wać do osoby, która ujawniła tajemnicę. 
A ona skonsternowana pyta, co powinna 
była zrobić w tej sytuacji? No cóż, alko-
hol wyłącza przewidywanie następstw 
idiotycznego zachowania. Na trzeźwo 
przeprosiła i wyraziła skruchę. Lepiej 
późno niż wcale. Widocznie jej kumpelki 
jeszcze nie wytrzeźwiały.
 JOLANTA TALARCZYK

W Polsce Dzień Ojca przypada na  
23 czerwca. Pierwszy raz obchodzono go 
w naszym kraju w 1965 roku. Na świecie 
zostało inaugurowane w 1910 roku, trzy 
lata po ogłoszeniu Dnia Matki. Wymyśliła 
je Amerykanka Sonora Dodd z Waszyng-
tonu, która chciała uhonorować swojego 
ojca, Williama Smarta, weterana wojny 
secesyjnej. Każdemu tacie, niezależnie 
od narodowości i wieku, przede wszyst-
kim życzy się zdrowia. Warto przyjrzeć się 
temu bliżej i dowiedzieć, na co powinni 
zwracać uwagę mężczyźni w kwiecie wie-
ku i ci przeżywający już drugą młodość. 

JAKIE BADANIA ROBIĆ NAJCZĘŚCIEJ? Co pół 
roku mężczyźni powinni chodzić na kon-
trolę stomatologiczną połączoną z czysz-
czeniem osadów z zębów.

JAKIE BADANIA ROBIĆ CO ROKU? Lekarze 
wskazują, że co najmniej raz w roku 
warto przeprowadzić podstawowe ba-
dania krwi: morfologię, OB, poziom glu-
kozy i ciśnienia tętniczego. Nie należy 
zapominać o kontroli prostaty (badanie 
per rectum i oznaczenie antygenu PSA), 
badaniu okulistycznym (dno oka, kon-
trola wzroku, pomiar ciśnienia śródgał-
kowego) i o USG jamy brzusznej. Dobrze 
też, by raz na rok mężczyźni zrobili ba-
dania na poziom hormonów tarczycy. 
Panowie powyżej 50. roku życia powinni 
sprawdzać swój poziom PSA raz na rok, 
powinni je wykonać również ci w wieku 
45+, jeżeli ich ojciec lub brat zachorowali 
na raka stercza.

CO MOŻNA SPRAWDZIĆ SAMODZIELNIE? Męż-
czyźni raz w miesiącu powinni wykonać 
samobadanie jąder w poszukiwaniu wy-
czuwalnych guzków i w razie ich wykry-
cia udać się do urologa.

CO BADAĆ RZADZIEJ? Rzadziej, ale też re-
gularnie – raz na dwa lata warto wyko-
nać prześwietlenie płuc oraz lipidogram 
(czyli określenie poziomu cholesterolu 
we krwi, określenie frakcji, badanie 
trójglicerydów). Co dwa–trzy lata war-
to też sprawdzić pracę serca za pomo-
cą badania EKG oraz przebadać słuch. 
Co trzy lata wskazane jest badanie jąder 
u urologa, jak również badanie poziomu 
elektrolitów oraz oznaczenie stężenia 
androgenów. Mężczyźni po 50. roku 
życia powinni raz na pięć lat chodzić 
do proktologa na badanie endoskopo-
we jelita grubego (kolonoskopię). Le-
karze uważają, że po ukończeniu 50 lat 
panowie powinni obowiązkowo robić 
badania profilaktyczne, by utrzymać się 
w dobrym zdrowiu.•
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Brak odpowiedzialności za swoje postępowanie 
może przekraczać ramy towarzyskiej gafy
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Krzyżówka panoramiczna nr 13
W SKALI ŚWIATA PRZEDSIĘBIORSTWA, DLA KTÓRYCH 
PANDEMIA COVID-19 STANOWI ZAGROŻENIE, ODPO-
WIADAJĄ ZA 58 PROC. WARTOŚCI DODANEJ. Firmy 
działające w sektorach, których rozwojo-
wi kryzys sprzyja, odpowiadają za zaled-
wie 11 proc. globalnej wartości dodanej 
– wskazują analitycy z firmy doradczej 
Simon Kucher & Partners. W najgorszej 
sytuacji są branże, które zmagają się 
z załamaniem popytu oraz mają ograni-
czenia z powodu wymogów sanitarnych 
(jak turystyka, hotelarstwo, motoryza-
cja). Branże, które doświadczają wzro-
stu zapotrzebowania na swoje produkty, 
to między innymi media, telekomunika-
cja oraz produkcja oprogramowania i far-
maceutyka. W polskiej gospodarce udział 
branż wrażliwych na skutki COVID-19 
przekracza 50 proc., a tych o najwyższej 
odporności jest tylko 5 proc. 

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE JEST 
LIDEREM RANKINGU UCZELNI PUBLICZNYCH. 
Kolejne miejsca zajmują Uniwersytet 
Warszawski i Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. W rankingu 
uczelni niepublicznych na pierwszej 
pozycji jest Akademia Leona Koźmiń-
skiego w Warszawie, a kolejne to też 
uczelnie warszawskie: SWPS Uniwersy-
tet Humanistyczno-Społeczny i Uczelnia 
Łazarskiego.

DOM ZA 1 EURO MOŻNA NABYĆ W KALABRYJSKIM 
MIASTECZKU CINQUEFRONDI. Władze miastecz-
ka wystawiły na sprzedaż kilkanaście 
zabytkowych domów na starym mieście. 
Cinquefrondi to jedno z wielu miaste-
czek na południu Włoch, które zmaga 
się z problemem wyludniania. Akcja pod 
hasłem Misja Piękna ma pomóc znaleźć 
nowych mieszkańców i ożywić opusto-
szałe miasteczko, w którym mieszka 
obecnie niespełna 6500 osób. W pięknej 
okolicy, 15 minut samochodem od morza 
i plaży, można nabyć dom, który wła-
ściciel będzie musiał w ciągu trzech lat 
wyremontować. Domy na sprzedaż mają 
około 40–50 metrów kwadratowych 
powierzchni, są położone w centrum 
historycznej części miasteczka. Jeżeli 
zainteresowanie nimi będzie duże, bur-
mistrz zapowiada oddanie kolejnych  
50 zabytkowych domów. •

Mnisi z opactwa na słynnym włoskim 
wzgórzu będą warzyć Birra Montecas-
sino. Piwo będzie powstawało w gospo-
darstwie rolnym należącym do benedyk-
tynów. Ma ono być częścią szerszego 
projektu ożywienia historycznych miejsc 
na wzgórzu i promocji tej części Włoch. 
Jednak nie wszyscy są zachwyceni po-
mysłem na nowe piwo – sprzeciwia mu 
się strona polska, wskazując na znacze-
nie wzgórza Monte Cassino dla historii 
Polski.

Na pomysł, by warzyć na nim piwo, 
wpadł biznesmen Daniele Miri, który 
wyjaśnia, że w trudnym czasie po pan-
demii koronawirusa Włochy muszą po-
wrócić do sedna swego istnienia. Odno-
sząc się do dziejów wzgórza, powiedział: 
„To dusza obywateli, to korzenie historii 
każdego z nas”. Opactwo zostało bowiem 
założone przez świętego Benedykta, jed-
nego z patronów Europy.

Pomysł nadania piwu nazwy Monte 
Cassino oprotestowała polska strona, 
przypominając, że podczas II wojny świa-
towej na wzgórzu trwały walki między 
innymi z udziałem 2 Korpusu Polskiego, 
a w pobliżu są polskie pamiątki walk, 
a także cmentarz wojenny. To nie pierw-
sza kontrowersja z udziałem włoskiego 
przedsiębiorcy – w 2015 roku na tym sa-
mym wzgórzu, w pobliżu miejsc pamię-
ci, urządził Wioskę Świętego Mikołaja, 
jednak po protestach polskiej ambasady 

we Włoszech ten świąteczny jar-
mark zamknięto.

POWRÓT 
TICHAUERA
Piwowarzy z tyskiego Browaru Oby-

watelskiego podczas jego renowacji od-
naleźli w archiwach starą recepturę. 
Okazało się, że pochodzi z 1897 roku 
i zawiera przepis na Tichauera, czyli 
popularne wówczas piwo, które było 
warzone przez Burgerliche Brauerei 
Tichau. Odkrywcy postanowili zrobić 
pożytek z odkrytego dokumentu i przy-
wrócić go współczesnym konsumen-
tom. Tichauer to piwo dolnej fermenta-
cji z otwartych kadzi, w których drożdże 
łączą się z tlenem, dzięki czemu zyskują 
charakterystyczne walory smakowo-
-zapachowe. W kolejnym etapie piwo 
leżakuje w tankach, gdzie jest filtrowa-
ne w ziemi okrzemkowej. Piwo, wciąż 
warzone zgodnie z recepturą browar-
ników sprzed 120 lat, jest oferowane 
w czterech wariantach – Lager, Dark, 
Waizen i Free.

PIWO 
NA DOWÓD
Na początku lipca w Wielkiej Bry-

tanii znowu zostaną otwarte przybytki, 
bez których Wyspiarze nie wyobrażają 
sobie normalnego życia, czyli puby. Nie 
obejdzie się jednak bez zmian – zama-
wiając piwo, klienci lokali będą musieli 

podać swoje nazwisko i dane 
kontaktowe, z kolei restaura-
torzy będą musieli przecho-

wywać je przez 21 dni. Zbieranie 
i przechowywanie danych kontak-

towych ma na celu identyfikowanie 
i opanowywanie lokalnych ognisk pan-
demii. W wytycznych zawarte są też 
rekomendacje, by tam, gdzie to możli-
we, wprowadzać rezerwacje, ograni-
czać liczbę przyjmowanych jednocze-
śnie klientów, wprowadzać w lokalach 
ruch jednokierunkowy oraz oddzielne 
wyjście, a w miarę możliwości składać 
zamówienia przez aplikację, a nie przy 
barze. W pubach na razie nie będą mo-
gły odbywać się występy na żywo.

Zmieniono także wytyczne dotyczą-
ce odległości między ludźmi w lokalach 
– zamiast 2 metrów konieczne będzie za-
chowanie dystansu 1 metra, jednak przy 
szczególnej ostrożności. Z tego przepisu 
zadowoleni są właściciele pubów, którzy 
argumentowali, że w razie utrzymania 
zasady 2 metrów dla większości z nich 
wznowienie działalności nie będzie się 
opłacać. Brytyjskie stowarzyszenie bro-
warów i pubów BBPA podało, że po ogło-
szeniu nowych regulacji w Anglii będzie 
mogło się otworzyć 75 proc. lokali, czyli 
około 28 tys. Gdyby zachowano zasa-
dę dwumetrowego dystansu, zaczęłaby 
funkcjonować tylko jedna trzecia pubów 
– 12,5 tys.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 23 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
WKRÓTCE LATO CO WY NA TO
Nagrodę wylosował: ANDRZEJ RUDNICKI.
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Jasne pełne na Monte Cassino?
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