
Rozmowa na czasie

Roman Łój, prezes KHW SA: 
– Rozmawiamy z załogą 
o zmianach, jakie 
musimy przepro- 
wadzić, aby 
dostosować się 
do czasów, 
w których żyjemy. 

s. 5

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  3 / 2 0 1 3  •  1 – 1 5  l u t e g o  2 0 1 3

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

i s s n  2 0 8 2 - 3 7 9 7

c e n a  1 , 6 0  z ł  t y m  v a t  8 %

Tylko wspólnie 
możemy 
poprawić naszą 
sytuację

Rozmowa z Danutą Jarczok, 
przewodniczącą Związku 
Zawodowego Górników 
JSW SA Pniówek
 strona 4

Zarażamy się 
optymizmem, 
realizujemy 
swoje marzenia
Zdzisław Bik, 
prezes FASING 
SA: – Współpra-
cuję z ludźmi, któ-
rzy mają marzenia 
i wielką potrzebę 
ich realizacji

 strona 6

Mężczyznom 
wstęp 
wzbroniony

Od 13 lat panie pracujące 
w KWK Jankowice spotyka-
ją się na babskim combrze. 
Zasady zabawy są identyczne 
jak w czasie górniczej karczmy 
piwnej
 strona 7

Chińskie 
nowości

Informacje motoryzacyjne
 strona 9
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30 stycznia wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński przyjechał do Katowic, gdzie 
rozmawiał z prezesami spółek węglowych i przedstawicielami związków zawodowych. Wicepremier 

poinformował, że nie przewiduje znaczących zmian w zarządach spółek węglowych, zaapelował także 
o poprawę efektywności w górnictwie i zapewnił, że branża zrobi wszystko, aby utrzymać miejsca pracy. 
Po spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych, które planują akcję protestacyjną na Śląsku, 

okazało się, że jest szansa na porozumienie. Rozmowy mają być kontynuowane 11 marca. Do tego czasu 
będą znane efekty prac zespołów problemowych, które zostały powołane 30 stycznia. Czy po wizycie 

wicepremiera nadejdzie odwilż w relacjach związki zawodowe–rząd?

więcej na s. 3

Katowice. Wicepremier na Śląsku 

Będzie odwilż?
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Chciałbym pogratulować zarządowi Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej i związkom zawodowym działają-
cym w tej spółce odpowiedzialności.

W koło spowolnienie, a firma, której wróżono 
wielkie kłopoty, wspaniale radzi sobie w trud-
nym czasie. JSW przez około  miesięcy ze-

szłego roku miała nie najlepszą prasę, bo trwał ostry 
spór między zarządem a związkami zawodowymi o pod-
wyżkę płac i umowy dla nowych pracowników. Obie 
strony znalazły jednak kompromis i w tym roku JSW 
jest jedyną śląską spółką węglową, której nie grozi spór 
płacowy. Nie będzie on także jej groził przez najbliższe 
trzy lata, bo obie strony wypracowały jasny i przejrzysty 
sposób podnoszenia płac. Pracownicy mają zagwaran-
towane podwyżki w każdym roku i perspektywę jedno-
razowych premii poza obowiązującym systemem płac. 
Dlatego firma może skoncentrować się na pokonywaniu 
trudności. Gratuluję zarządowi i związkom, że mimo 
ostrych sporów ponad trzy miesiące temu siedli i usta-
lili, że firma jest najważniejsza. Zrobili to wbrew sporej 
grupie podjudzaczy, którzy chcieliby, aby w JSW trwało 
napięcie. O tym, jak mądry był to wybór, świadczy cho-
ciażby przykład LOT-u. W tej firmie przez ostatnich 
 lat było bodajże  prezesów, trwały ciągłe podcho-
dy ze związkami zawodowymi, a teraz niemal z dnia 
na dzień okazało się, że firma potrzebuje gigantycznego 

zastrzyku finansowego, żeby dalej wegetować, ale nie 
wiadomo, czy ma szansę przeżyć.

Jestem dumny, że na Śląsku zwyciężył śląski roz-
sądek. Powód do dumy jest wielekroć większy, bo Ja-
strzębie-Zdrój, siedziba JSW i większości kopalń nale-
żących do spółki, jest miastem, które w krótkim czasie 
rozrosło się sześciokrotnie i właściwie jest zlepkiem 
kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy przyjechali tu z ca-
łej Polski. Etos pracy czyni cuda – to przypadek JSW. 
Etos myślenia „jakoś to będzie” prowadzi na manowce 
– to przypadek PLL LOT.

Etos pracy jest źródłem pożytku ogólnego. Jastrzęb-
ska Spółka Węglowa odprowadziła w  roku kwotę 
niemal , miliarda złotych podatków i opłat. Pieniądze 
trafiły do państwa i jego instytucji, a także do samorzą-
dów. Jej zysk netto szacuje się na około miliard złotych. 
Nie wiem, jakie kwoty wpłaciły inne spółki węglowe, 
ale są one niemałe. Górnictwo jest jedyną dużą branżą, 
która nie zwalnia pracowników. Fakt, wciąż żywy jest 
mit, który mówi, że dopłacamy do górnictwa. Ale to tyl-
ko mit. Górnictwo zapewnia byt ponad  tysiącom 
rodzin górniczych i kilkuset tysiącom rodzin, które żyją 
z usług dla górnictwa. Dzieje się tak, bo u nas, na Śląsku, 
nie ma miejsca na myślenie „jakoś to będzie”. Jestem 
przekonany, że gdyby udało się ograniczyć myślenie 
„jakoś to będzie”, Polska znacznie łagodniej przeszłaby 
przez spowolnienie gospodarcze. �

Proszę, zadbajcie
o węgiel
Prezydent Krakowa chce, aby samorząd zakazał 

używania paliw stałych, w tym węgla, do ogrzewania 
mieszkań. Powód? Kilkakrotnie przekroczone normy 
zanieczyszczenia powietrza. Ponoć w Rybniku 
są samorządowcy, którzy w węglu widzą wroga numer 
jeden, przez którego w mieście czasem trudno oddychać. 
Gęsty dym z kominów powoduje, że od jesieni do lata 
w wielu miastach tworzy się duszący smog. Ale czy to jest 
dym ze spalanego węgla?

Powiem szczerze, że ucieszyła mnie krucjata przeciwko 
zanieczyszczeniu powietrza. Jednak to nie węgiel 

jest głównym winowajcą – winni są właściciele domów, 
którzy w piecach razem z węglem palą opakowania 
z tworzyw sztucznych, śmieci, a nawet pocięte opony. 
Wrzucają do pieca wszystko, co się pali, bo oszczędzają 
na węglu. Okazuje się, że nawet węgiel, najtańsze 
paliwo do ogrzewania naszych domów, jest zbyt drogi 
dla ubogiego społeczeństwa. Zastanawiam się, jak 
prezydent Krakowa wyobraża sobie następną zimę 
w Krakowie, gdyby samorząd administracyjnie zakazał 
spalania paliw stałych? Czy mieszkańców Krakowa stać 
na to, aby ogrzewać mieszkania piecami gazowymi albo 
elektrycznymi? Czy miasto ma tak rozbudowaną sieć 
ciepłowniczą, że da się do niej podłączyć każdy dom? Czy 
samorządowcy z Krakowa wiedzą, że ogrzewanie gazowe 
czy elektryczne jest znacznie droższe? Te same pytania 
dotyczą samorządowców z Rybnika.

Ja wiem, że demokratycznie można uznać, że węgiel 
jest zły. Ale czy przy tej okazji zostanie przyjęta 

uchwała, że nas wszystkich ma być stać na znacznie 
droższe ogrzewanie? Antywęglowa polityka w polskich 
miastach jest bez sensu. Sens miałaby polityka 
wspierania ekologicznego sposobu spalania węgla. 
Mamy nowoczesne piece do spalania węgla. W kilku 
naszych kopalniach produkuje się ekogroszek, który 
spalany w nowoczesnych piecach powoduje znacznie 
mniejsze zanieczyszczanie powietrza. Przecież 
w Kompanii Węglowej był kiedyś plan stworzenia 
systemu zaopatrywania indywidualnych odbiorców 
w nowoczesne piece i paliwo węglowe. Gdzie jest ten 
plan? Gdzie jest to paliwo i gdzie są te piece? A może 
to tylko mnie poprzestawiało się coś w tej związkowej 
głowie? Mam wielkie pretensje do ludzi, którzy 
kierują polskim górnictwem, ponieważ nie zrobili nic 
sensownego, aby węgiel był ekologicznym paliwem dla 
indywidualnych odbiorców. Walka z tak zwaną niską 
emisją (zanieczyszczeniem powietrza z kominów domów 
i kamienic) staje się walką z węglem. A przecież wcale nie 
musi tak być. Wystarczy, że zarządy spółek węglowych 
i nasze państwo zaczną traktować węgiel jak każde 
inne paliwo. Nikt nie może sobie dowolnie sprzedawać, 
rozprowadzać, mieszać i produkować żadnego innego 
paliwa. Nawet rolnik nie może z własnego rzepaku 
dowolnie tłoczyć oleju, który później będzie wlewał 
do baku swojego ciągnika czy spalał w piecu. Natomiast 
mieszać węgiel i miał i dodawać doń odpady może każdy 
– a potem ludzie za to płacą i ten syf spalają.

Uważam, że najwyższy czas, żeby spółki węglowe 
zaczęły wielką kampanię na rzecz sensownego 

wykorzystania węgla w gospodarstwach indywidualnych. 
Proszę, zadbajcie o węgiel. Jeżeli tego nie zrobicie, za jakiś 
czas okaże się, że stracimy sporą część rynku, bo wszędzie 
będą zakazy. Jeżeli ktoś uważa, że to bezsensowny 
pomysł, przypomnę kilka akcji instalowania 
pieców gazowych i likwidacji pieców węglowych 
współfinansowanych pośrednio przez lobby gazowe. �

Rozwijamy się. W 2005 roku w Polsce było 600 komor-
ników. Pod koniec 2012 roku było ich 1050. W ciągu 7 
lat przybyło ponad 70 procent dobrze płatnych miejsc 
pracy. Nie wiem, czy jest w Polsce jakaś inna branża, 
która tak szybko się rozwijała. Dziwię się także, że ide-
olodzy „zielonej wyspy” nie chwalą się tym sukcesem.

D ynamiczny rozwój branży komorniczej jest moż-
liwy dzięki temu, że Polacy, którym nie starcza 
często na życie, się zadłużają. W Polsce jest coraz 

więcej dłużników – tylko w ubiegłym roku przybyło ich 
 tys. Pisząc o dłużnikach, mam na myśli osoby, które 
nie radzą sobie ze spłatą pożyczek. Kiedy żegnaliśmy 
podobno dobry  rok, ponad , mln Polaków nie 
było w stanie terminowo regulować płatności. Średnie 
zadłużenie na jednego dłużnika to prawie  tysięcy zło-
tych. Zaległe płatności Polaków ocenia się na  mld zł, 
czyli o  proc. więcej niż rok wcześniej. Jeżeli sytuacja 
gospodarcza nie będzie się poprawiać w ciągu najbliż-
szych kilku miesięcy, to można oczekiwać, że zaległości 
będą rosły, a dłużników będzie przybywać. Dzięki pro-
rozwojowej polityce zwiększania populacji dłużników, 
jaką prowadzi rząd, można liczyć na to, że dobrze płat-
nych miejsc pracy przybędzie także w tym roku. Jeżeli 
dodać do tego „optymistyczną” informację, że w miarę 
pogarszania się sytuacji w gospodarce i na rynku pracy 
rośnie liczba blokowanych przez komorników kont 
bankowych, to można oczekiwać, że w  roku nastąpi 
dalszy rozwój w tym ważnym dla gospodarki sektorze. 
Choć danych za  r. jeszcze nie ma, to z szacunków 
Krajowej Rady Komorniczej wynika, że blokad kont 
mogło być nawet , mln, czyli o  proc. więcej niż 
w  roku. Oczywistym faktem jest, że bez aktywnej 
polityki państwa raczej mało prawdopodobny byłby 
tak szybki rozwój rynku dłużników, a tym samym tak 
imponujący rozwój branży komorniczej. Szacunki Kra-
jowej Rady Komorniczej napawają optymizmem i dają 
wielką wiarę w to, że jeśli rząd chce, to potrafi stymulo-
wać wybraną przez siebie gałąź gospodarki. Dziwię się, 

że dopiero teraz na to wpadłem, ale właśnie przed chwilą 
pomyślałem sobie, że zmuszenie ludzi do zwiększenia 
tempa zadłużania spowoduje zwiększenie poziomu nie-
wypłacalności. Zwiększenie poziomu niewypłacalności 
zwiększy natomiast zapotrzebowanie na komorników. 
Oznacza to, że jedynym ratunkiem dla naszej gospo-
darki jest doprowadzenie do nędzy wszystkich. Ideałem 
będzie stan, w którym wszyscy będziemy niewypłacalni 
i wszyscy będziemy komornikami – wtedy będziemy 
mieli wysoko płatne miejsca pracy i będziemy pławić 
się w dobrobycie, który będzie miał solidne korzenie 
w naszej nędzy. Trzeba będzie tylko popracować nad lo-
gistyką, żeby nie doszło do sytuacji, o której rozpisują się 
ostatnio media – jeden z komorników ściągnął z konta 
prawie  tys. zł osobie, która jest ciężko chora i nigdy 
nie miała żadnych długów. Jednak przy takiej masowej 
robocie mogą się zdarzyć wpadki. Najważniejsze jednak, 
żeby rząd nie pozwolił na wzrost poziomu dobrobytu, 
bo szlag trafi moją propozycję ekonomiczną. Jednak 
o to jestem spokojny. Na razie rząd nie zrobił niczego, 
aby utracić w to wiarę – wykonuje koronkową robotę, 
dzięki której nędza stanie się motorem napędowym 
naszej gospodarki.

Mój plan gospodarczy dla rządu coraz bardziej 
trzyma się kupy, po tym jak GUS podał najnowsze 
informacje. Wzrost PKB w  był dużo niższy, niż 
planował rząd. Zdaniem GUS gospodarka rozwijała 
się w tempie , proc., czyli dużo wolniej niż w roku 
 – wtedy wzrost PKB wyniósł , proc. Zdaniem 
niektórych analityków już w połowie roku stopa bez-
robocia przekroczy  procent. Ludzie będą zadłużać 
się w parabankach, żeby przeżyć. Nie będą spłacać 
kredytów zaciągniętych na drakońskich warunkach. 
Cholera, pod koniec  roku możemy być nie tylko 
zieloną wyspą. Podejrzewam, że w Europie zaczną 
mówić o nas eldorado. Chwała wszystkim, którzy 
w tak genialny sposób uczynią z powszechnej nędzy 
powszechne bogactwo. Fundamenty już mamy.
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Nasz dobrobyt zakorzenimy w nędzy

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

W porównaniu 
z rokiem 2005 
mamy o 70 
proc. więcej 
komorników. Czy 
jest jakiś inny 
sektor, w którym 
bieda tworzy 
dobrze płatne 
miejsca pracy?

Jestem dumny, 
że na Śląsku 
zwyciężył śląski 
rozsądek. 

HENRYK 
SIEDLACZEK
poseł RP
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Pochwała etosu pracy

K J S

przewodniczący ZZG w Polsce KWK Jankowice



1 – 1 5  l u t e g o  2 0 1 3 3w w w . n o w y g o r n i k . p l

a k t u a l n o ś c i

Wychwytywanie i składowanie Co2 to w tej 
chwili melodia dalekiej przyszłości. Jednak 
nadal wierzę w ekonomiczny sens finansowa-
nia badań związanych z rozwojem tej techno-
logii – powiedział eurodeputowany Bogdan 
Marcinkiewicz, który był gospodarzem 19. 
okrągłego Stołu ds. Węgla w Parlamencie 
europejskim.

– Europa jest nadal światowym liderem 
w dziedzinie czystych technologii węglo-
wych. Musimy myśleć o szerokim podejściu 
w tym zakresie, tak aby komunikacja mię-
dzy politykami, przemysłem i obywatelami 
przebiegała bez żadnych zakłóceń. Musimy 
wykazać, że europejska sieć rurociągów 
i transgraniczny transport są ważne na drodze 

rozwoju czystych technologii węglowych – 
dodał w Brukseli śląski deputowany.

Oprócz potrzeby budowania infrastruk-
tury do przesyłania CO2 musimy także zna-
leźć odpowiedź na pytanie, gdzie zatłaczać 
dwutlenek węgla. W 2009 r. 70 podmiotów 
wyraziło chęć finansowania CCS w Europie 
– to myślenie nie jest obecnie odzwiercie-
dlane w toczącej się debacie na forum Unii 
Europejskiej.

W spotkaniu uczestniczyli jak zwykle 
przedstawiciele przemysłu węglowego sku-
pieni w organizacjach CEEP i EURACOAL. 
O wysokiej pozycji Polski w EURACOAL 
świadczy zapewne to, iż nowym przewodni-
czącym grupy został Paweł Swoboda.

– Szeroko omawianą kwestią była zmiana 
dyrektywy ETS, która jest obecnie przedmio-
tem prac w Komisji ITRE oraz ENVI. Nowe 
prawo ma dać Komisji Europejskiej praktycz-
nie niczym nieograniczony mandat do zmian 
kalendarza aukcji, czyli „de facto” rynku – 
podkreślił Marcinkiewicz.

Marek Kłoczko, przewodniczący Krajo-
wej Izby Gospodarczej, w swoje prezentacji 
podkreślał, że Unia Europejska potrzebuje 
dalszych scenariuszy niż prowadzenie osa-
motnionej walki ze zmianami klimatu. Zmiany 
systemu ETS będą niewystarczające w sytuacji 
braku porozumienia globalnego.

– Czasowe wycofywanie uprawnień 
z rynku zmienia istotny element dyrekty-
wy ETS, jako że narusza przyjętą zasadę 

corocznego zmniejszania puli uprawnień 
na rynku o 1,74 proc. W efekcie poprzez 
okresowe zmniejszenie cen uprawnień do-
puszczonych do obrotu Komisja mogłaby 
doprowadzić do wzrostu ich ceny. Działa-
nia takie będą mogły negatywnie wpływać 
na decyzje inwestycyjne, przede wszystkim 
w sektorze wytwarzania energii elektrycznej – 
przypomniał śląski europoseł, który poruszył 
też sprawę wstrzymania ogromnej inwestycji 
w należącej do EDF Elektrowni Rybnik.

Właściciel wstrzymał duży projekt RUDA 
wart 1,8 mld euro, który polega na zastąpie-
niu czterech najstarszych bloków Elektrowni 
Rybnik jedną efektywniejszą jednostką. Spe-
cyfiką bloku rybnickiego będzie współspalanie 
biomasy z węglem, co pozwoli produkować 
do 10 proc. energii zielonej i zmniejszyć emisję 
CO2 o 30 proc. w porównaniu do tradycyjnych 
bloków węglowych. Przy budowie nowego blo-
ku pracę miało znaleźć około 2 tysiące osób.

– Powodem, dla którego wstrzymano in-
westycję, jest niezrozumiała decyzja Komisji 
Europejskiej w sprawie uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla. Polska otrzymała przydział 
405 milionów ton, ale problem polega na tym, 
że Komisja nie przyznała Polsce przydziału tych 
uprawnień dla nowych elektrowni. Od lipca 
2012, kiedy zapadła decyzja, nastąpiło przecią-
ganie liny z KE i udowadniania sobie, że projekt 
RUDA to nie jest budowa nowej elektrowni, 
ale odtworzenie istniejącej mocy – zakończył 
Bogdan Marcinkiewicz. l

Europoseł Bogdan Marcinkiewicz

Nie śpieszmy się z technologią CCS w europie

A
RC

h
IW

U
M

N
O

W
y 

G
ó

RN
IK

górnictwo utrzyma miejsca pracy, choć 
zmniejsza się wydobycie węgla. Spółki wę-
glowe nie będą zwalniać pracowników, ale 
przyjęć będzie mniej. Kompania Węglowa 
spodziewa się, że na przełomie lutego i marca 
do spółki wpłyną pierwsze pieniądze z emisji 
krótkoterminowych obligacji. Wartość emisji, 
w zależności od potrzeb, wyniesie od kilkuset 
milionów zł do ponad 1 mld zł – wynika z in-
formacji firmy. Jastrzębska Spółka Węglowa 
stawia na efektywność i zwiększenie wydo-
bycia. Piechociński chwalił za to zarząd JSW.

30 stycznia wicepremier Janusz Piecho-
ciński był w Katowicach i nie narzekał na spo-
wolnienie, na związki zawodowe i na zarządy 
spółek węglowych.

Piechociński spotkał się w Katowicach 
z zarządami czterech największych spółek tej 
branży – Kompanii Węglowej, Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej, Katowickiego holdingu 
Węglowego i Węglokoksu. Nie zapowiedział 
trzęsienia kadrowego, lecz zachęcał do stawia-
nia na efektywność. Zapowiedział, że wkrót-
ce zamierza spotkać się z ministrem skarbu, 
aby rozmawiać o perspektywie wprowadzenia 
na giełdę Węglokoksu. Rozmowa ma doty-
czyć między innymi możliwości udziału całej 

załogi w korzyściach płynących z upublicz-
nienia spółki.

Wicepremier Janusz Piechociński zapo-
wiedział także utrzymanie miejsc pracy w gór-
nictwie mimo zmniejszającego się wydobycia 
węgla. Jego zdaniem polskie górnictwo nie 
powinno w tym roku zgubić ani jednego miej-
sca pracy. – Mamy ambitne plany, aby miejsca 
pracy utrzymać – poprzez rozwój, przesu-
wanie ludzi, ale przede wszystkim chcemy 
podtrzymać wymianę pokoleń, bo w ostatnich 
latach ten proces uległ poważnym zakłóce-
niom – powiedział wicepremier po środowych 
spotkaniach z zarządami spółek węglowych.

Wicepremier poinformował, że w ubiegłym 
roku z górnictwa odeszło (głównie na emerytu-
ry) ponad 6,5 tys. osób. Z kolei do pracy przy-
jęto 6,3 tys. nowych pracowników, ale tylko 
1050 absolwentów szkół górniczych. Dlatego 
wicepremier chciałby, aby rozwijało się szkol-
nictwo górnicze, bo tylko wtedy branża będzie 
mogła liczyć na dopływ fachowców. – Cieszę 
się z deklaracji, że nawet tam, gdzie będziemy 
wygaszać produkcję, jest pełna gwarancja dla 
przesuwania sił i środków, zatem nie będzie 
problemu zwolnień czy wręcz zwolnień grupo-
wych – wskazał wicepremier. Wicepremier po-
informował, że w tym roku z kopalń Kompanii 

Węglowej odejdzie na emerytury więcej osób, 
niż zostanie przyjętych do pracy. Rocznie w KW 
prawo do emerytury nabywa ok. 5–6 tys. pra-
cowników. W tym roku Kompania przyjmie 
do pracy co najmniej 1,8 tys. osób, głównie 
absolwentów szkół górniczych. Nie oznacza 
to jednak, że w kopalniach KW ubędzie kilka 
tysięcy miejsc pracy, ponieważ nie każdy, kto 
ma prawo do emerytury, musi na nią odejść.

Piechociński zapowiedział, że „na dużo 
większą skalę” będzie reaktywowane szkol-
nictwo zawodowe i średnie zawodowe, kształ-
cące specjalistów potrzebnych w kopalniach. 
Zmiana w systemie kształcenia musi polegać 
na tym, aby publiczne środki trafiały bezpo-
średnio do pracodawców, a szkolenia odpo-
wiadały ich potrzebom kadrowym.

ST

Nie będzie tak dobrze, jak sądzą optymiści. Nie będzie tak źle, jak przepowiadają pesymiści

przyjechał wicepremier, 
a z nim odrobina nadziei

Wicepremier Janusz Piechociński był w Katowicach i nie narzekał na spowolnienie, na związki zawodowe 
i na zarządy spółek węglowych

Bogdan Marcinkiewicz: Oprócz potrzeby budowania infrastruktury do przesyłania CO
2
 musimy także 

znaleźć odpowiedź na pytanie, gdzie zatłaczać dwutlenek węgla
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 XNowy GórNik: kobieta przewodzi gór-
niczemu związkowi zawodowemu. Jak fa-
ceci, twardzi górnicy, to znoszą?

DaNuta Jarczok: 
Sądzę, że dobrze, sko-
ro na mnie głosowa-
li. Wybory wygrałam 
z mężczyzną.

 X Co panią skłoni-
ło do zaangażowa-
nia się w działalność 
związkową?

– Pracuję w zakładzie przeróbczym KWK 
Pniówek – to bardzo ciężka praca, którą tra-
dycyjnie wykonują przede wszystkim kobie-
ty. Jednak w hierarchii kopalnianej jesteśmy 
bardzo nisko. Przeróbka jest bardzo często 
traktowana jak oddział pomocniczy, mało 
ważny, niezwiązany z górnictwem i z górni-
czym trudem. Jednak rzeczywistość jest inna. 
Kobiety bardzo często wykonują równie ciężką 
pracę, jak mężczyźni pod ziemią. Oczywiście, 
nie mówię o górnikach pracujących w przodku 
czy w ścianie, bo ich praca jest dużo, dużo 
cięższa niż praca w zakładzie przeróbczym. 
Jednak dla kobiet z przeróbki machanie łopatą 
albo inna ciężka praca fizyczna to codzien-
ność. Nikt się nad nami nie rozczula – trzeba 
robić i już.

 X pani się nad sobą rozczula?
– Nie. Chciałam pracować w kopalni. 

Chciałam stanąć na czele związku, żeby spró-
bować powalczyć o sprawiedliwość.

 Xo wysokie pensje dla wszystkich?
– O sprawiedliwe traktowanie. Zauwa-

żyłam na przykład, że z funduszu socjalne-
go więcej pieniędzy dostają ci, którzy więcej 
zarabiają. Ja uważam, że wsparcia bardziej 
potrzebuje rodzina, w której dochód na osobę 
wynosi na przykład 600 złotych, niż rodzina, 
w której dochód na osobę wynosi 3 tysiące 
złotych. Już sama nazwa „fundusz socjalny” 
mówi jednoznacznie, że są to pieniądze, któ-
re mają pomóc mniej zamożnym. Wysłanie 
dziecka na wakacje dla rodziny z małym do-
chodem jest sporym wyrzeczeniem. Dla ro-
dziny, w której dochód na osobę wynosi kilka 
tysięcy, to żaden problem.

 X Chce pani zabrać dobrze zarabiającym, 
żeby dać słabo zarabiającym?

– Nie chcę niczego nikomu zabierać. 
Jednym z najważniejszych elementów mo-
jego programu, którym będę się kierować 
w czasie działalności związkowej, jest pró-
ba takiej zmiany zasad podziału pieniędzy 
z funduszu socjalnego, aby osoby bardziej 
potrzebujące dostawały większe wsparcie. 
Myślę, że wprowadzenie progów dochodo-
wych, od których zależałoby, jak duże wspar-
cie będzie udzielane z funduszu socjalne-
go, byłoby sprawiedliwym rozwiązaniem. 
Zgłosiłam taką propozycję do kopalnianego 
działu socjalnego. Na razie to jednak walka 
z wiatrakami, bo inne związki nie zgadzają się 
z tą propozycją. Chcę także zaproponować 
„wczasy pod gruszą” – myślę, że w tej sprawie 
będę miała duże poparcie.

 X Starzy górnicy mają pozwolić na to, 
by baba im mieszała w zasadach, które obo-
wiązują od lat? nie pozwolą!

– Nie mieszajmy do tego płci. Nie chcę, 
żeby nasza rozmowa sprowadziła się do ja-
kichś seksistowskich haseł. Mnie chodzi 
o pewną logikę. Jeżeli zakład pracy ma wspie-
rać potrzebujących, to niech to robi sprawie-
dliwie. Natomiast teraz jest tak, że w momen-
cie wypłaty z funduszu socjalnego okazuje się, 
że ten, co zarabia 10 tysięcy, i ten, co zarabia 
2,5 tysiąca, potrzebują identycznego wsparcia. 
Chce mi pan powiedzieć, że poziom niedo-
statku w obu przypadkach jest jednakowy? 
Pana zdaniem jednakowy jest poziom niedo-
statku w rodzinie, w której dochód na osobę 
wynosi 3 tysiące, i w rodzinie, w której dochód 
wynosi 600 złotych?

 Xw związku, którym pani kieruje, są tylko 
pracownicy przeróbki?

– Nie. Większość to górnicy dołowi. Moi 
dwaj zastępcy też są górnikami dołowymi.

 X Jaki ma pani pomysł na rozmowy z dyrek-
torem? postawi pani na krzyk czy na płacz?

– Postawiłam na rzeczową rozmowę.

 X Jak zareagował dyrektor kwk pniówek, 
kiedy dowiedział się, że w kopalni zacznie 
działać nowy związek, a w dodatku będzie 
nim kierować kobieta?

– Nie był szczęśliwy, że będzie kolejny 
związek. Natomiast rozmowa była rzeczo-
wa. Dyrektor Jerzy Borecki nawet przez 
chwilę nie zachowywał się tak, jakby był 
zdziwiony. To była rozmowa o problemach, 
nie o płci. Pan dyrektor potrafi rozmawiać 
rzeczowo i nie zauważyłam, żeby podchodził 
do rozmówcy z jakimikolwiek uprzedzenia-
mi. Zachował się z klasą i chciałabym mu 
za to podziękować.

 X Czy koledzy związkowcy albo przełoże-
ni traktują panią z przymrożeniem oka?

– Bardzo rzadko.

 XMa pani w sobie dużo z mężczyzny?
– Mam nadzieję, że nie. Życie tak mi się 

ułożyło, że sama muszę dbać o siebie i o dzie-
ci. Żeby jakoś funkcjonować, muszę być kon-
sekwentna. Także w pracy nie mogę sobie 
pozwolić na rozlazłość. Pracowałam w fir-
mie ochroniarskiej Almar. Zarabiałam mało. 
Długo starałam się o pracę w kopalni. Chcia-
łam zarabiać więcej. Wcześniej pracowałam 
w dawnej Hucie im. T. Sendzimira. Ważyłam 
ciekłą surówkę. Mam uprawnienia operatora 
koparko-ładowarki. To na wypadek, gdybym 
nie dostała się do kopalni.

 X Chciała pani być operatorem ciężkiego 
sprzętu budowlanego?

– Gdybym nie dostała się do kopalni, sta-
rałabym się o pracę przy budowie autostrad. 
Jestem głową rodziny, muszę utrzymać troje 
dzieci. Nie zastanawiam się, jaka praca jest 
kobieca, a jaka nie – po prostu siadam i liczę, 
gdzie mam szansę na lepsze zarobki. Ja nie 
pracuję, żeby zarobić na kosmetyki i ciuchy 
– pracuję, żeby utrzymać dom.

 X Jest pani jednak w jakimś sensie skażo-
na męską rolą życiową.

– Jestem odpowiedzialna. Odpowiedzial-
ność nie zależy od płci.

 X potrafi pani usunąć drobne awarie 
w domu?

– Potrafię.

 X należy pani do tych kobiet, którym męż-
czyźni nie są potrzebni?

– Są mi potrzebni. To, że miałam męża, 
który nie podołał roli głowy rodziny, nie 
znaczy, że mam jakieś uprzedzenia wobec 
mężczyzn. Nie jestem rozżalona na świat, nie 
czuję się pokrzywdzona, zakompleksiona czy 
przegrana życiowo.

 X Co pani wie o górnictwie?
– Coraz więcej. Uczę się. Będę technikiem 

górnikiem. W wakacje będę mieć praktykę 
pod ziemią. Wiem, o co chce pan teraz za-
pytać – chciałby pan wiedzieć, czy mam po-
jęcie, o co powinnam walczyć dla górników. 
Otóż mam o tym pojęcie. Moimi zastępcami 
są górnicy, którzy doskonale znają specyfikę 
zawodu. Ja pracuję w zakładzie przeróbczym. 
Wiem, co można zrobić, aby praca w tym dzia-
le była lżejsza, bezpieczniejsza i wydajniejsza. 
Uważam, że można ją tak zorganizować, aby 

wysiłek był mniejszy, a efekt i zarobki więk-
sze. Wcale nie chcę gwiazdorzyć jako prze-
wodnicząca – chcę zbierać opinie wszystkich 
pracowników i prezentować je w rozmowach 
z dyrekcją. Chciałabym, aby polityka – zarów-
no ta wielka, jak i ta mała – nie przesłaniała 
podstawowego celu związku zawodowego, ja-
kim jest walka o interesy pracowników. I wcale 
nie chodzi o konfrontację z pracodawcą – 
chodzi o przekonywanie. Moje doświadczenie 
życiowe na pewno będzie mi w tym pomagać. 
Kiedy przez lata samemu trzeba zadbać o troje 
dzieci, bez względu na to, czy jest się kobietą, 
czy mężczyzną, odpowiedzialność, zrozumie-
nie potrzeb innych i umiejętność znajdowania 
rozwiązania w najtrudniejszych sytuacjach 
staje się standardem działania. Jestem od-
powiedzialna i rozumiem ludzi, bo tego na-
uczyło mnie życie. Uczyło mnie bardziej niż 
statystyczną matkę czy statystycznego ojca. 
Tej wiedzy nie zdobędzie się w żadnej szko-
le i na żadnym szkoleniu. To trzeba przeżyć. 
Ja to wciąż przeżywam i na tym polega moja 
przewaga nad wieloma innymi działaczami. 
Dlatego proszę koleżanki i kolegów ze Związ-
ku Zawodowego Górników JSW SA Pniówek, 
by pomogli mi wykorzystać tę przewagę dla 
wspólnego dobra. Tylko wspólnie możemy 
poprawić naszą sytuację.

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki

Rozmowa z DaNutą Jarczok, przewodniczącą Związku Zawodowego Górników 
JSW SA Pniówek

Tylko wspólnie możemy 
poprawić naszą sytuację
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górnicy ze śląskich kopalń opowiedzieli się 
za strajkiem. Swoje „tak” dla protestu zade-
klarowało 98 proc. uczestników głosowania 
w KHW, prawie 97 proc. w Kompanii Węglowej 
i prawie 94 proc. w JSW. 

W żadnej ze spółek frekwencja nie 
przekroczyła 60 proc. Największa średnia 

frekwencja była w Kompanii Węglowej – po-
nad 57 proc. W KHW wyniosła ona 55 proc., 
zaś w JSW niemal 53 proc. Strajkiem grożą 
centrale związkowe skupione w Międzyzwiąz-
kowym Komitecie Protestacyjno-Strajkowym. 
Protestować miałyby wszystkie branże w woj. 
śląskim. 

l

Przeciw polityce rządu

górnicy za strajkiem

Górnicy z Zofiówki wypowiadają się w referendum
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Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
naszego Kolegi, wieloletniego działacza związkowego, 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Rady Krajowej ZZGwP 

oraz Komisji Rewizyjnej ZZGwP KWK Szczygłowice

śp. Jana Mateńki
Żonie oraz Rodzinie 

składamy najszczersze wyrazy współczucia 
Zdzisław Hałys i Henryk Hankus,

byli przewodniczący ZZGwP KWK Szczygłowice

Serdeczne wyrazy 
współczucia Rodzinie 

oraz wszystkim Bliskim 
naszego Kolegi

śp.  
Jana Mateńki

składa
Zarząd ZZGwP 

KWK Szczygłowice 

n e K R o l o G

 XNowy GórNik: w kHw od dawna trwa 
dyskusja o tym, w którym momencie ogło-
sić, że trzeba wynegocjować nowy układ 
zbiorowy pracy. Czy nadszedł taki moment, 
że można to powiedzieć oficjalnie? Czym 
można uzasadnić taką decyzję, dlaczego 
ona jest niezbędna?

romaN Łój: Trwa 
nie tylko dyskusja. Po-
wołano zespół robo-
czy, który pracuje nad 
wprowadzaniem zmian 
do Holdingowej Umo-
wy Zbiorowej. W skład 
zespołu wchodzą sygna-
tariusze układu, czyli 
obecnie osiem zakładowych organizacji 
związkowych u pracodawcy i uprawomoc-
nieni przedstawiciele KHW. Zmiana jest nie-
zbędna między innymi dlatego, że musimy 
uprościć system wynagrodzeń, zwiększyć 
stopień ich powiązania z wydajnością i bez-
pieczeństwem pracy. oznacza to, że należy 
zlikwidować składniki niezwiązane z wyko-
nywaną pracą, jak na przykład bilety z „karty 
górnika” czy przybory szkolne, które pocho-
dzą z innej epoki, innych warunków i nie 
pasują do czasu obecnego. Uważam, że nie 
powinniśmy pozwalać na to, aby krępowa-
ły nas rozwiązania z innej epoki. Jest to też 
poważna kwestia zgłaszana przez młodszych 
pracowników podczas spotkań z zarządem 
– za identyczną pracę i identyczną odpo-
wiedzialność chcą otrzymywać identyczne 
wynagrodzenie. W obecnym systemie na jego 
poziom mają wpływ staż pracy, nagrody ju-
bileuszowe… Do rozważenia jest sprawa 
„barbórki” czy czternastki. Chodzi o to, jak 
zmienić system, by pracownicy nie stracili, 
a równocześnie pieniądze wynikały z efektów 
wykonywanej pracy.

 X rozmowy ze związkami są twarde?
– Tym, co znacznie blokuje możliwość 

zmian, jest niejednoznaczna sytuacja praw-
na ponadzakładowego układu zbiorowego, 
a zmiany zawarte w układzie zakładowym 
muszą uwzględniać rozwiązania wpisane 
do układu ponadzakładowego. Już od siedmiu 

lat usiłujemy to wyjaśniać na drodze sądo-
wej. od tego zależy możliwość zmieniania 
większości elementów w naszym układzie za-
kładowym w sposób niewywołujący tysięcy 
pozwów w sądach.

 X Związki w kazimierzu-Juliuszu zgodziły 
się na likwidację deputatu dla emerytów. 
Czy zarząd zaproponuje podjęcie podobnej 
decyzji związkom z kHw? Czy tylko drama-
tyczna sytuacja może mobilizować do po-
dejmowania trudnych decyzji?

– Ta kwestia winna być rozwiązana na po-
ziomie kraju, a nie poszczególnych spółek. 
Wartość deputatu węglowego pracownika 
wchodzi w skład jego przychodu, który jest 
opodatkowany i obłożony składkami ZUS-
-owskimi przez cały okres zatrudnienia. A gdy 
pracownik przechodzi na emeryturę, depu-
tat nadal obciąża jego dawny zakład pracy. 
emeryt jest w ten sposób uprzywilejowany – 
po pierwsze dlatego, że ma deputat wliczony 
do podstawy emerytury, a po drugie dlatego, 
że dostaje dodatkowo od pracodawcy węgiel 
w naturze (w naszym przypadku są to trzy 
tony rocznie). Dlatego wśród wielu propozycji 
rozważamy również podjęcie tej sprawy – 
do dyskusji i rozważenia.

 X Jak zarząd ma zamiar wpływać na zwięk-
szenie efektywności? Dlaczego ten problem 
jest tak bardzo ważny dla zarządu po emi-
sji obligacji?

– Mamy za sobą trudny rok 2012, a przed 
sobą nie mniej trudny rok 2013. Wypuszczone 
przez nas obligacje to pożyczka, do spłaca-
nia której musimy się przygotować z wy-
przedzeniem. Stąd zacieśnianie dyscypliny 
finansowej.

Ponadto wprawdzie na razie nie mieli-
śmy problemów ze sprzedażą węgla, jednak 
gdy inni obniżają ceny, wzrasta nacisk tak-
że na nas. Szukamy więc sposobów na to, 
by utrzymując wydobycie, racjonalizować 
jego koszty. Dwa dość spektakularne przy-
kłady takich działań to uruchomienie nowej 
klimatyzacji w Ruchu Śląsk i przewidziane 
na ten rok przystosowanie kolejnych taśm 
do transportu ludzi. W obu przypadkach 

celem jest poprawa warunków pracy, a wraz 
z nią poprawa efektywności.

 X katowicki Holding węglowy angażuje się 
w rozwój nowoczesnych technologii. proszę 
powiedzieć, na ile podziemne zgazowanie 
węgla i odmetanowanie złoża są koncep-
cjami utopijnymi, a na ile są realnymi roz-
wiązaniami technicznymi?

– Szukamy różnych możliwych rozwią-
zań, które pozwalałyby lepiej wykorzystać nie 
tyle sam węgiel, co zawartą w nim energię. 
na pewno wolelibyśmy, gdyby sprawy szły 
do przodu szybciej. Ale są to tematy nowe, 
dlatego podejmując sensowne ryzyko ich roz-
poczęcia, musimy liczyć się z czasem, jaki 
trzeba im poświęcić i z opóźnieniami w sto-
sunku do wstępnych założeń.

Testy związane ze zgazowaniem dopiero 
się zaczną. W kopalni Mysłowice-Wesoła 
będą w ciągu najbliższych miesięcy wy-
konane otwory, przeprowadzona zostanie 
próba odgazowania złoża z powierzchni. 
Jeżeli ta próba się powiedzie, zakładamy 
odbieranie metanu uzyskiwanego tą drogą 
do spalania w silnikach centrali elektro-
energetycznej. Ale musimy mieć pewność, 
że to się opłaci, że da się wykorzystać to, 
iż metan jest zagrożeniem, ale również do-
brodziejstwem dla energetyki. należy go 
wykorzystać – i właśnie to usiłujemy robić 
w naszej spółce.

Temat podziemnego zgazowania węgla 
jest bardzo złożony. Mamy nadzieję, że pierw-
sza próba zostanie wykonana w kopalni Wie-
czorek w 3. kwartale tego roku. Jednak nawet 
jeśli wypadnie pomyślnie, minie jeszcze przy-
najmniej kilka lat, nim będzie można mówić 
o wdrożeniu do praktyki.

Ale w górnictwie trzy do pięciu lat to zu-
pełnie normalna perspektywa czasowa.

 X Chciałem pana zapytać, czy zarząd zna-
lazł sposób na to, aby górnikom opłaca-
ło się bhp?

A czy jest sposób, by kierowcom „opłacało 
się” jeździć bezpiecznie, tak by nie narażali 
życia swojego i innych użytkowników dróg? 
Już w samym postawieniu problemu tkwi 

zakodowany głęboko błąd. Działania pro-
wadzone są według schematu – pilnować, 
pouczać, karać...

Co jakiś czas stajemy wobec sytuacji, 
że człowiek przeszkolony do pracy na danym 
stanowisku, posiadający niezbędną do tego 
wiedzę, umiejętności i uprawnienia postę-
puje w sposób niezgodny ze znanymi mu 
procedurami oraz – co gorsza – niezgodnie 
ze zdrowym rozsądkiem. Wtedy zaczyna 
się dyskusja o tym, gdzie był dozór, gdzie 
byli pracownicy bhp, SIP-owcy, działacze 
związkowi choćby najniższego szczebla. 
Przechodzili obok. nie widzieli czy udawa-
li, że nie widzą?

odkładam na bok kwestię zdarzeń za-
chodzących w sposób nieprzewidywalny. 
Zabezpieczamy się przed nimi, prowadzi-
my badania, rozpoznanie, kupujemy lepszy 
sprzęt, mnożymy kontrole. Ale w kopalniach 
przynajmniej na razie nie da się wyelimino-
wać pracy ludzkiej. nie ma też możliwości 
ustawiania dodatkowych kontrolerów (nad-
zorców) przy każdym pracowniku czy grupce 
osób pracujących razem. Rolę kierowniczą, 
kontrolną pełni dozór, który jest przez cały 
czas na miejscu. I nie mówimy tylko o szty-
garach, kierownikach oddziałów – w gru-
pie pracowników są przecież nadgórnik, 
przodowy...

Szukamy nowych rozwiązań – stąd do-
datkowe szkolenia, krótkie spotkania kontro-
lne na stanowiskach pracy, gdzie nacisk jest 
położony na przypominanie, uświadamianie 
ludziom, że to, czy wyjdą z pracy cali, zdrowi 
i żywi, w największym stopniu zależy od nich 
samych.

W nowej polityce bezpieczeństwa, wpro-
wadzonej w roku 2012, uwzględniamy też 
systemowe wynagradzanie – premiowanie 
bezpiecznych zachowań. Dotyczy to pracow-
ników, dozoru, całych oddziałów kopalnia-
nych. Będziemy chcieli przekonać partnerów 
społecznych – sygnatariuszy holdingowego 
układu zbiorowego – do takiej modyfikacji 
zapisów, by wypłata tzw. 14. pensji premiowała 
między innymi bezpieczną pracę.

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki

Rozmawiamy z załogą o zmianach, jakie musimy przeprowadzić, aby dostosować 
się do czasów, w których żyjemy. Przeważającą część tych zmian wymuszają 

na nas młodzi górnicy – mówi Roman Łój, prezes KHW SA

Nie bądźmy skrępowani 
rozwiązaniami z innej epoki
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 XNowy GórNik: FASing ma 100 lat. Jak się 
pan czuje, kierując staruszkiem?

Zd Z i s ł aw Bi k: 
Jestem zaszczycony, 
że mogę kierować firmą 
z tak wielkimi tradycja-
mi. Żaden z 26 preze-
sów przede mną i żaden 
po mnie nie będzie mógł 
powiedzieć: „Drodzy Pań-
stwo, FASING ma 100 lat”. 
Było mi bardzo miło, kiedy przyjmowałem 
gratulacje od gości, którzy zaszczycili nas 
swą obecnością na urodzinowym przyjęciu 
w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Wśród nich 
było około 60 osób ze wszystkich kontynentów 
poza Australią. Reprezentowali oni naszych 
kontrahentów. Może to zabrzmi bardzo pom-
patycznie, ale serce mi rosło, kiedy widziałem 
ten tłum, bo pomyślałem sobie, że 100 lat dla 
naszej firmy to dopiero początek pięknej drogi.

 XDokąd wybiera się pan ze swoją firmą?
– Jesteśmy liczącym się graczem na ryn-

kach światowych. Chcielibyśmy zająć pozycję 
niekwestionowanego lidera. Nasze logo jest 
znane w światowym górnictwie. Teraz kon-
centrujemy się na rynku chińskim, bo Chiny 
mają największe górnictwo na świecie. Dlatego 
byłem szczególnie zaszczycony obecnością 
ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej 
na urodzinach FASING-u. Bardzo cenię so-
bie współpracę z górnictwem chińskim i cie-
szę się, że pan ambasador znalazł czas, aby 
uświetnić swoją obecnością naszą uroczystość.

 X Jest pan zafascynowany Chinami?
– Tak.

 X Bardziej fascynuje pana tradycja i hi-
storia Chin czy możliwość robienia z nimi 
interesów?

– Jeżeli ktoś nie jest zafascynowany Chi-
nami, tradycją i kulturą tego kraju, to nie zrobi 
tam żadnego interesu. Chiny trzeba poko-
chać, bo tylko wtedy można zrozumieć men-
talność partnerów chińskich. To nie jest kraj, 

do którego wystarczy przyjechać i od razu 
zacząć robić interesy.

 X Skoro to taki piękny kraj, nie szkoda cza-
su na interesy? nigdy nie przeszła panu 
przez głowę taka myśl?

– Nie. Uważam, że można doskonale 
połączyć fascynację krajem i robienie w nim 
interesów. Jedna ze złotych myśli Konfucjusza 
brzmi: „Pogoń za małymi zyskami zasłania 
wielkie korzyści”. W Chinach nigdy nie chcie-
liśmy mieć zysków za wszelką cenę. Chcie-
liśmy poznać zasady prowadzenia biznesu, 
bo wiedziałem, że nie ma lepszej inwestycji niż 
poznanie Chin. Jak dotąd się nie zawiodłem. 
Im lepiej poznaję Chiny, tym łatwiej mi tam 
działać. Wielką korzyścią dla mnie i FASING-
-u stała się wiedza.

 X Jednak jakieś pieniądze też są?
– Oczywiście. Jednak nie byłoby ich bez 

wiedzy. Gdyby nie wielka fascynacja China-
mi, nie wkładałbym tyle serca we współpracę 
z chińskim górnictwem. Po latach doświad-
czeń mogę powiedzieć, że tak zwany wkład 
serca jest podstawą sukcesu na tamtym rynku.

 Xw czasie uroczystości w Teatrze rozrywki 
w Chorzowie dr Tadeusz Demel podkreślał 
znaczenie pomocy rodziny, w tym pomocy 
finansowej, w najtrudniejszych chwilach 
dla pana i FASingU-u. Można to określić 
jako rodzinną zrzutkę na Zdzicha. pienią-
dze nie niszczą więzi rodzinnych?

– Pomoc dwóch rodzin – mojej i rodziny 
mojej żony – uratowała FASING. Jesteśmy 
dowodem na to, że tradycyjnych wartości 
rodzinnych nie zniszczą ani kłopoty, ani pie-
niądze. To nieprawda, że z rodziną wychodzi 
się najlepiej na zdjęciu – prawdziwa rodzina 
jest bezcenna, a tradycyjne wartości rodzinne 
pozwalają pokonać wszystkie trudności. Nasze 
rodziny – moja i mojej żony – miały także 
to szczęście, że kierujemy firmą, w której pra-
cują kolejne pokolenia pracowników. Często 
mówię, że cała Grupa Kapitałowa FASING jest 
wielką rodziną i nie ma w tym stwierdzeniu 

przesady. Nie my przynieśliśmy tradycję ro-
dzinną do firmy, lecz zastaliśmy ją i jesteśmy 
radzi, że tradycja firmy jest identyczna z tra-
dycją naszych rodzin.

 X Zaraz po tym, kiedy objął pan stano-
wisko prezesa, postawił pan na eksport. 
wiedział pan, co pan robi, czy było to tyl-
ko marzenie?

– Wiedziałem, że aby przeżyć, trzeba się 
rozwijać. Po kilkunastu latach doświadczenia 
w obrocie węglem przekonałem się, że nasze 
górnictwo nie ma szans, aby powrócić do po-
tęgi z lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Na począt-
ku eksport stanowił 3 proc. naszej sprzedaży. 
Teraz jest to 70 proc.

 X Jest też wspólne przedsięwzięcie z part-
nerami chińskimi w Chinach – FASing ku-
pił firmę bliźniaczą w niemczech.

– Miałem marzenie, żeby moja firma się 
rozrastała.

 Xwystarczyło kupić, sprzedać z zyskiem 
i po kłopocie.

– Za każdym razem, gdy GK FASING 
wchodzi w jakieś przedsięwzięcie, uczciwie 
mówię, jakie cele chciałbym osiągnąć. Dotrzy-
muję obietnic, niczego nie ukrywam. Możliwe, 
że dla postronnego obserwatora lepszym in-
teresem byłaby operacja: tanio kupić, szybko 
i drogo sprzedać. Ja jednak chcę pracować 
na rzecz górnictwa. Wiem, że jeszcze 10 lat 
temu mało kto wierzył w te deklaracje. Teraz 
już chyba nie ma niedowiarków.

 X Jakie marzenia ma pan na następne 100 
lat FASing-u?

– W ciągu najbliższych kilku lat chciał-
bym, aby około 50 milionów złotych zostało 
przeznaczonych na rozwój firm wchodzących 
w skład grupy kapitałowej. Marzę o tym, aby 
o kilka kroków wyprzedzać naszą konkurencję 
i aby ten dystans się nie zmniejszał. Muszę 
pozostawić swoim następcom firmę, która 
będzie obchodzić kolejne jubileusze i będzie 
chwalić się coraz większymi sukcesami.

 X pamięta pan wydarzenie albo kilka wyda-
rzeń, po których uznał pan, że firma wkro-
czyła na drogę szybkiego rozwoju?

– W 2002 roku byłem w kilku kra-
jach, w tym w Wietnamie, i uznałem razem 
ze współpracownikami, że mamy szansę wy-
płynąć na szerokie wody, bo mamy doskona-
ły produkt i załogę, która może konkurować 
ze światową czołówką w tej branży. Kiedy 7 
lat temu wspólnie z partnerami chińskimi za-
łożyliśmy firmę w Chinach, byłem pewien, 
że obraliśmy dobry kierunek. Kiedy kupiliśmy 
naszego konkurenta, firmę bliźniaczą w Niem-
czech, zakończyliśmy budowę fundamentów 
pod rozwój globalny.

 XMówi pan często o marzeniach, rzad-
ko o chłodnej kalkulacji. Dużo jest w panu 
dziecka?

– Marzenia to punkt wyjścia. Jeśli się 
ma marzenia, człowiek czuje potrzebę ich 
realizacji, a wtedy szuka sposobów, dzięki 
którym mógłby osiągnąć wymarzony cel. 
Tak szczęśliwie się złożyło, że współpracuję 
z ludźmi, którzy także mają marzenia i wielką 
potrzebę ich realizacji. Ma pan rację, sporo 
w nas z dziecka.

 X Zamawia pan dla siebie i współpracow-
ników szkolenia pod tytułem: Jak nie zabić 
w sobie dziecka?

– Wszyscy mamy w sobie tyle naturalnego 
zapału, że nie potrzebujemy dodatkowych 
treningów psychologicznych. My naprawdę 
funkcjonujemy w firmie jak rodzina. Na pew-
no to nam daje siłę i dzięki temu zarażamy się 
optymizmem.

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki

Krótka historia rozwoju firmy FASING SA
Inwestycje w wyposażenie:

2001-2012 – 75 mln złotych
Obrót Grupy 2001 – 50 mln złotych

2012 – 220 mln złotych
Zatrudnienie Grupy 2001 – ok. 480 osób

2012 – ok. 800 osób

Współpracuję z ludźmi, którzy mają marzenia i wielką potrzebę ich realizacji 
– mówi ZdZisław Bik, prezes FASING SA

Zarażamy się optymizmem, 
realizujemy swoje marzenia

14 stycznia 2012 r. w Domu Muzyki i tańca 
w Zabrzu miała miejsce uroczystość wręcze-
nia laurów umiejętności i Kompetencji 2012. 
laury przyznawane są od 21 lat przedstawi-
cielom świata biznesu, polityki, nauki, kul-
tury, gospodarki oraz wybitnym postaciom, 
które przyczyniły się do kształtowania historii 
naszego kraju. 

Najwyższe odznaczenie, czyli Diamento-
wy Laur Umiejętności i Kompetencji, przyzna-
no Januszowi Lewandowskiemu, komisarzowi 
europejskiemu do spraw programowania fi-
nansowego i budżetu. W gronie wyróżnio-
nych znaleźli się m.in. Olgierd Dziekoński, 
sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, 

Dariusz Bogdan, podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Gospodarki, dr Jan Olbrycht, poseł 
do Parlamentu Europejskiego, Ivan del Vechio, 
ambasador Republiki Chorwacji w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, prof. dr hab. Wiesław Banyś, 
rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 
Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON 
Polska Energia SA, Herbert Wirth, prezes 
zarządu KGHM Polska Miedź SA, Roman 
Łój, prezes zarządu Katowickiego Holdingu 
Węglowego, oraz wielu innych. W uroczy-
stości uczestniczyła również delegacja Grupy 
Kapitałowej FASING SA. Złoty Laur Umiejęt-
ności i Kompetencji odebrał Mariusz Fiałek, 
wiceprezes zarządu.

l

63 wyróżnienia dla osób, firm, instytucji

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji dla GK FASING SA

Mariusz Fiałek, wiceprezes zarządu FASING SA, odebrał wyróżnienie
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No i kolejny, trzynasty już, huczny babski 
comber za nami!

I tradycyjnie było to, co trzeba – golon-
ka i litry piwa, a do tego konkursy i śpiewy. 
Po uroczystym otwarciu, powitaniu uczest-
niczek i ślubowaniu, przez całą imprezę 
przygrywała orkiestra, a uczestniczki brały 

udział w rozlicznych konkursach, rzecz jasna 
– z nagrodami.

Głównym organizatorem, a zarazem pro-
wadzącą była Władysława Pająk, ale dzielnie 
jej pomagały Grażyna marek, Urszula mar-
kuszewka i anna Szczepkowicz. W combrze 
uczestniczyło 80 kobiet i żadna nie wyszła 
z niego niezadowolona. l

Od 13 lat panie pracujące w kWk Jankowice spotykają się na babskim combrze. 
Zasady zabawy są identyczne jak w czasie górniczej karczmy piwnej.

Mężczyznom wstęp wzbroniony

W konkursach i zabawach będę brała czynny udział i bardzo będę chciała wygrać,  nawet jeżeli pierwszą 
nagrodą będzie posprzątanie sali po balandze 

Władysława Pająk, Prezes Wysokiego i w Sprawach Piwnych Nigdy Nieomylnego Prezydium

Nie obrażać się nigdy mimo żartów sprośnych, dosadnych, prawdziwych czy też zmyślonych, a autorom i 
wykonawcom tychże koło dupy wstrętów nie czynić*

Będę głośno śpiewała pieśniczki ze śpiewnika, który nazywa się „Comber babski”

Będę bawić się wesoło, na luzie, z humorem i jajami

*cytaty ze ślubowania gwarków uczestniczących w babskim combrze
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Jastrzębska Spółka Węglowa, spełniając re-
strykcyjne kryteria, ponownie znalazła się 
w gronie 20 spółek, które weszły w skład no-
wego portfela ReSPeCt Index. W ramach tego 
prestiżowego indeksu notowane są spółki 
zarządzane w sposób zrównoważony i odpo-
wiedzialny społecznie oraz wyjątkowo atrak-
cyjne pod względem inwestycyjnym.

spółki notowane na Giełdzie Papierów 
wartościowych w ramach indeksu resPeCt 
poddawane są szczegółowym audytom, po-
wtarzanym co sześć miesięcy. Do indeksu 

kwalifikowane są spółki charakteryzujące 
się najwyższą płynnością, będące liderami 
w zakresie ładu korporacyjnego (corporate 
governance), ładu informacyjnego i relacji 
z inwestorami, a także w obszarze działań pro-
środowiskowych, społecznych i adresowanych 
do pracowników.

indeks resPeCt stanowi realną referen-
cję dla profesjonalnych inwestorów, gdyż daje 
gwarancję inwestycji w spółki o dużej płynno-
ści i najwyższych standardach zarządzania. 
Podobne indeksy na światowych giełdach 
skupiają spółki będące liderami w zakresie 

etycznego prowadzenia biznesu, ochrony śro-
dowiska i szacunku dla praw człowieka. Pierw-
szym tego typu indeksem był wprowadzony 
w 1999 roku Dow Jones sustainability indexes.

zagadnieniami, które obecnie zalicza się 
do praktyk społecznej odpowiedzialności biz-
nesu, Jsw zajmowała się na długo, zanim ten 
termin wszedł do słownika polskiego bizne-
su. spółka jest firmą powiązaną historycznie 
z regionem śląskim i zawsze była aktywnym 
członkiem społeczności, w której wyrosła.

rosnąca skala działań wymagała jednak 
bardziej systemowego myślenia o planowaniu 

i wdrażaniu praktyk odpowiedzialnego biz-
nesu. Dlatego też zarząd Jsw sA w styczniu 
2013 r. przyjął „strategię społecznej odpowie-
dzialności biznesu na lata 2013–2015”, któ-
ra jest spójna ze strategią biznesową spółki. 
Co ważne, dokument został wypracowany 
przez interdyscyplinarny zespół ds. Csr po-
wołany w Jsw decyzją prezesa zarządu.

Konsekwencją przyjęcia strategii Csr 
będzie usystematyzowane wdrażanie prak-
tyk społecznej odpowiedzialności w spółkach 
wchodzących w skład Grupy Jsw.

 l

JSW ponownie w prestiżowym gronie spółek 
odpowiedzialnych społecznie

Po czterech latach od otrzymania przez Ja-
strzębską Spółkę Węglową koncesji na wy-
dobywanie węgla i metanu jako kopaliny to-
warzyszącej ze złoża Bzie-Dębina 2-Zachód 
górnikom udało się udostępnić pierwsze po-
kłady bardzo dobrego, charakteryzującego 
się dobrymi własnościami koksotwórczymi 
węgla. W złożu są 322 miliony ton takiego 
węgla. Pierwsza tona z tego złoża zostanie 
wydobyta w 2017 roku.

Prace, które miały na celu udostępnie-
nie złoża, rozpoczęto od drążenia wyrobiska 
z poziomu 900 metrów od strony ruchu zo-
fiówka, które połączy się z głębionym szybem 
1 Bzie na poziomie 1110 metrów. Dotychczas 
wykonano upadową taśmową o długości 1950 
metrów, upadową równoległą o długości 
2008 metrów i 225 metrów wytycznej głów-
nej na poziomie 1110 m, którą udostępniono 
pierwsze pokłady węgla w złożu Bzie-Dębina 
2-zachód.

Pokłady 403/2 i 403/1 o miąższościach 
od 1,1 do 1,56 m i 1,70 m charakteryzują 

się dobrymi własnościami koksotwórczy-
mi i potwierdzają optymistyczne prognozy 
co do jakości węgla zalegającego w złożu 
Bzie-Dębina.

zanim jednak udostępniono pokłady 
węgla, górnicy musieli zmierzyć się z potęż-
nym uskokiem regionalnym Bzie-Czechowice 
o zrzucie 800 metrów. w odniesieniu do po-
wierzchni uskok ten biegnie od rejonu Kęt 
na wschodzie przez Czechowice-Dziedzice, 
Jastrzębie-zdrój i dalej na zachód do granicy 
z Czechami.

– Jesteśmy pierwszą kopalnią w Pol-
sce, która przejechała tę strefę – powiedział 
Dariusz Janik, kierownik działu mierniczo-
-geologicznego kopalni Borynia-zofiówka-
-Jastrzębie. – Przed wejściem w uskok próbo-
wałem zdobyć jakieś informacje na ten temat. 
Niestety nie ma żadnej literatury dotyczącej 
uskoku Bzie-Czechowice. Jesteśmy pionierami 
– dodaje Dariusz Janik.

strefa uskoku o osiemsetmetrowym 
zrzucie ma szerokość 130 metrów. Górotwór 
na całej szerokości uskoku był niestabilny, 

potrzaskany, zmielony, osłabiony, skłonny 
do opadów.

– Jego przejeżdżanie wymagało doboru 
odpowiedniej technologii drążenia z zasto-
sowaniem konsolidacji górotworu, podwójnej 
obudowy z wykładką mechaniczną oraz sys-
tematycznego wzmacniania skał stropowych. 
w celu zapewnienia utrzymania długotrwałej 
stateczności, ograniczenia wypiętrzania spą-
gu i zaciskania wyrobiska obudowę wzmac-
niano przez zabudowę łuków spągnicowych. 
Dodatkowo, aby spowolnić procesy korozji, 
planowana jest powłoka z betonu natrysko-
wego – wyjaśnia inżynier Janik.

Dalsze planowane roboty górnicze prze-
widują udostępnienie z wytycznej głównej 
następnych pokładów węgla warstw rudz-
kich 401, 402/1, 402/2, 402/3 o miąższościach 
od 1,4 do 2,6 m. Prace te pozwolą na lepsze 
rozpoznanie struktury, sposobu zalegania oraz 
jakości złoża. rozpoznanie warunków górni-
czo-geologicznych wpływać będzie na poziom 
wykorzystania udokumentowanej bazy zaso-
bowej, możliwość prowadzenia bezpiecznej 

oraz efektywnej pod względem technicznym 
i ekonomicznym eksploatacji zasobów węgla.

Po wykonaniu około 760 metrów wyro-
bisk na poziomie 1110 i zgłębieniu ok. 800 
metrów szybu 1 Bzie nastąpi połączenie wen-
tylacyjne. l

 `Koncesję na wydobywanie węgla i metanu jako 
kopaliny towarzyszącej ze złoża Bzie-Dębina 
2-Zachód Jastrzębska Spółka Węglowa uzyskała 
1 grudnia 2008 roku i jest ona ważna do końca 
2042 roku. Złoże ma powierzchnię 10,36 km2 
i położone jest w granicach administracyjnych 
miasta Jastrzębie-Zdrój. W złożu Bzie-Dębina 
2-Zachód w kategorii C1 i C2 udokumentowano 
do poziomu 1300 metrów 322 miliony ton 
zasobów bilansowych węgla koksującego, z tego 
na południe od uskoku Bzie-Czechowice ok. 227 
milionów ton. Warto również podkreślić, 
że realizowane obecnie roboty udostępniające 
umożliwią w przyszłości udostępnienie 
i zagospodarowanie sąsiedniego złoża Bzie-Dębina 
1-Zachód, którego zasoby bilansowe szacowane 
są na 400 milionów ton.

Górnicy dotarli do węgla o bardzo dobrych parametrach

udostępniono złoże Bzie-Dębina 2-Zachód

Jastrzębska Spółka Węglowa odprowadziła 
w 2012 roku niebagatelną kwotę niemal 1,8 
miliarda złotych podatków i opłat. Do bu-
dżetu państwa za pośrednictwem urzędu 
skarbowego trafiło ponad 376,3 mln złotych 
podatku VAt i 226,6 mln złotych podatku do-
chodowego od osób fizycznych.

Ponadto w 2012 roku Jsw odprowadziła 
prawie 220,6 mln złotych podatku dochodo-
wego od osób prawnych. w ubiegłym roku 
nie była już zobowiązana do odprowadzenia 
15-procentowej wpłaty z zysku, ponieważ 
po wejściu na giełdę przestała być jednooso-
bową spółką skarbu Państwa. Część pieniędzy 
wpłaconych z tytułu podatków dochodowych 
trafia później drogą pośrednią do gmin i po-
wiatów w ślad za pracownikami Jsw. Gminne 

budżety zasiliło także w ubiegłym roku niemal 
32,7 mln złotych podatku od nieruchomości 
i środków transportowych i prawie 13 mln zło-
tych opłaty eksploatacyjnej. Pozostałe 8,6 mln 
złotych opłaty eksploatacyjnej spółka przeka-
zała Narodowemu funduszowi ochrony Śro-
dowiska. znaczącą pozycję kosztową w 2012 
roku stanowiły też wpłaty na Państwowy 
fundusz rehabilitacji osób Niepełnospraw-
nych – było to 22,6 mln złotych. w ubiegłym 
roku największą pozycję kosztową stanowiły 
składki w wysokości 865 mln złotych prze-
kazane zakładowi Ubezpieczeń społecznych 
(o 74 mln więcej niż rok wcześniej). Prawie 3,8 
mln złotych pochłonęła opłata za wieczyste 
użytkowanie gruntów, kolejne 1,2 mln zło-
tych opłaty ekologiczne, zaś 741 tysięcy akcyza 
przekazana izbie celnej. 

JSW zapłaciła prawie 1,8 miliarda podatków i opłat

pieniądze dla państwa i regionu

Praca górników w kopalniach JSW dała państwu i gminom prawie 1,8 mld zł
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Chińczycy coraz mocniej dobijają się do drzwi 
europy. Podczas najbliższych targów w gene-
wie pojawi się sedan segmentu C nowej firmy 
Qoros. Rodzinny samochód o nazwie gQ3 jest 
zapowiadany jako stworzony przez młode 
talenty specjalnie na rynki Chin i... europy! 
Ma to oznaczać, że samochód spełnia surowe 
normy techniczne europy i z powodzeniem 
przejdzie nasze testy zderzeniowe.

Te zapowiedzi należy chyba traktować 
poważnie. Co prawda, sama firma wydaje 
się dość egzotyczna, bo jej właścicielami 
są chińska firma Chery Automobile i izra-
elski holding Israel Corporation, ale wice-
prezesem firmy jest Volker Steinwascher, 
dawniej jeden z dyrektorów Volkswagen AG, 
a za stylizację odpowiada Gert Hildebrand, 
szefujący wcześniej stylistom Mini. Część 
prac projektowych była prowadzona w Euro-
pie, część zaś w Szanghaju w Chinach. Samo-
chód ma wyznaczyć nowe standardy dla aut 
produkowanych w Chinach i być porówny-
walny z najlepszymi samochodami z Europy. 
W jego projektowaniu brały udział najwięk-
sze europejskie koncerny motoryzacyjne, 
takie jak Magna Steyr, TRW, Continental, 
Bosch, Micrisift i Iconmobile.

W stylizacji GQ3 można dostrzec ele-
menty przywodzące na myśl wiele znanych 
z Europy modeli. Układ przednich świateł 
przypomina nowe samochody Kia, w bocz-
nych przetłoczeniach można znaleźć echa 
Citroena, a poziomy układ deski rozdzielczej 
nieodparcie kojarzy się z samochodami kon-
cernu Volkswagena. Na centralnej konsoli 
głównym elementem jest duży wyświetlacz, 
którego dotykowy ekran pozwala zmniejszyć 
liczbę przycisków i pokręteł na konsoli. Qoros 
korzysta z najlepszych dostępnych technologii 
i elementów wyposażenia.

Na razie nie ma jeszcze wielu informacji 
na temat technicznej strony GQ3. Pierwsze 
samochody mają się pojawić na chińskim 
rynku w drugiej połowie 2013 roku, a w Eu-
ropie pod koniec roku. Kolejne modele marka 
chce wprowadzać do sprzedaży co pół roku. 
W chińskim Changsu powstaje już fabry-
ka o początkowej zdolności produkcyjnej 
150 000 aut. Docelowo można ją powiększyć 
do 450 000 samochodów.

Fiat inwestuje 
w małego crossovera

Fiat zapowiedział zainwestowanie 1 mi-
liarda euro w gruntowną modernizację fabryki 

w Melfi i uruchomienie tam od roku 2014 pro-
dukcji dwóch miejskich crossoverów.

Mają to być spokrewnione technolo-
gicznie samochody segmentu B – jeden 
pod marką Fiata, który może zostać ozna-
czony symbolem 500X, a drugi za znakami 
Jeepa. Dla Jeepa będzie to przy okazji wejście 
w nowy segment rynku, w którym nie ma do-
tąd konkurentów dla takich aut, jak Nisssan 
Juke, Opel Mokka czy Chevrolet Trax. Fiat 
nominalnie ma w tej grupie model Sedici, 
ale wielkością bliżej mu chyba do kompak-
tów, a stylistyką do kompaktowych hatch-
backów. Z drugiej strony to już wysłużony 
model (w roku 2014 będzie miał osiem lat), 
któremu przyda się następca.

Na razie Fiat jeszcze nie pochwalił się 
nowym samochodem. Jedynie raz pokazał 
dziennikarzom z daleka jego nadwozie pod-
czas konferencji prasowej dotyczącej Fiata 
500L – cała „prezentacja” trwała kilkanaście 
sekund, akurat tyle, żeby zrobić zdjęcie. Może 
się okazać, że to bardzo wstępna wariacja.

trzy motoryzacyjne 
nowości dla Polski

Rząd zapowiada walkę o polski prze-
mysł motoryzacyjny. Wicepremier Janusz 

Piechociński powiedział na spotkaniu 
z przedsiębiorcami w Mysłowicach, że sta-
rania dotyczą umieszczenia w Polsce trzech 
nowych inwestycji – produkcji małego silni-
ka na benzynę i gaz, kolejnego małego mo-
delu Fiata i wpuszczenia do Polski nowego 
producenta z Azji zainteresowanego pro-
dukowaniem w Europie małego miejskiego 
samochodu.

Tyski Fiat ma w tym roku – według pro-
gnoz – wyprodukować zaledwie 250 000 
aut, podczas gdy w najlepszych okresach 
liczba produkowanych aut potrafiła prze-
kroczyć 600 000 samochodów. Na 2014 
rok zapowiedziano wypuszczenie na rynek 
nowego miejskiego autka, a rząd stara się 
skłonić Fiata do umieszczenia jego produkcji 
w Tychach.

Nowym graczem na naszym rynku może 
być azjatycka firma szukająca przyczółka 
w Europie. Jest ona zainteresowana budową 
nowego zakładu lub przejęciem istniejącego, 
z którego miałoby wyjeżdżać 300–500 tysię-
cy aut rocznie. Na razie trwają przymiarki 
i sondowanie pomocy publicznej w różnych 
krajach europejskich.

piotr Myszor 

Informacje motoryzacyjne

Chińskie nowości

Podczas najbliższych targów w Genewie pojawi się sedan segmentu C nowej firmy Qoros Rodzinny samochód o nazwie GQ3 jest zapowiadany jako stworzony przez młode talenty
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Samochód ma wyznaczyć nowe standardy dla aut produkowanych w Chinach i być porównywalny 
z najlepszymi samochodami z Europy Cała „prezentacja” miejskiego crossovera trwała kilkanaście sekund, akurat tyle, żeby zrobić zdjęcie
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Marginesy

Wakacje
Na prostej i zakrętach

Dobrze i źle
Kilkanaście ostatnich dni obfitowało w wiele ciekawych wydarzeń sportowych, w których 

uczestniczyli reprezentanci Polski. Jedni swój udział w rywalizacji mogą zaliczyć do udanych, 
drudzy mają powody do niezadowolenia. Tak to jednak bywa w sportowej rywalizacji.

Tylko ćwierćfinał

W prasowych i telewizyjnych informacjach podniecano się dobrą dyspozycją Agnieszki 
Radwańskiej. Faktycznie, nasza tenisistka udanie rozpoczęła nowy rok sportowych zmagań – 
wygrała dwa turnieje w Nowej Zelandii, nie tracąc ani jednego seta. Formę naszej tenisistki miał 
zweryfikować turniej Australian Open na twardych kortach w Melbourne. Początek Polka miała 
dobry – dotarła do ćwierćfinału. W tej fazie turnieju zmierzyła się z Chinką Na Li. Kilkanaście 
dni wcześniej Polka wygrała z Chinką, jednak w ćwierćfinałowym pojedynku musiała uznać 
wyższość Chinki. Agnieszka Radwańska po raz drugi w swojej tenisowej karierze zakończyła 
swój udział w tym turnieju w ćwierćfinale.

Nie można jednak występu Agnieszki Radwańskiej w tegorocznym Australian Open za-
liczyć do nieudanych. Dotarcie do ćwierćfinału w takim turnieju jest istotnym i liczącym się 
osiągnięciem. Radwańska potwierdziła, że zalicza się do ścisłej światowej czołówki. Do pełni 
szczęścia brakuje jej jeszcze zwycięstwa w jednym z turniejów Wielkiego Szlema, do którego 
zaliczają się Australian Open, French Open, Wimbledon i US Open. Wierzę jednak, że już 
niedługo doczekamy się zwycięstwa naszej tenisistki w jednym z wymienionych turniejów.

Hiszpańska klapa

O poważnej wpadce mogą mówić polscy piłkarze ręczni, którzy w rozgrywanych w Hiszpanii 
mistrzostwach świata nic nie zdziałali – wypadli zdecydowanie poniżej oczekiwań. W grupie 
nie zajęli pierwszego miejsca, jak planowali szkoleniowcy i zawodnicy. Mecze z Białorusią, 
Arabią Saudyjską i Koreą Południową były formalnością. Najważniejsze były spotkania ze Sło-

wenią (przegrana 24:25) i Serbią (wgrana 25:24). W efekcie polska reprezentacja zajęła 
drugie miejsce w grupie. W fazie pucharowej o wejście do ćwierćfinału zmierzyła 

się z drużyną Węgier. Takie rozstrzygnięcie przyjęto w ekipie ze spokojem – nie-
miecki trener naszej reprezentacji Michael Biegler był optymistą. Powiedział, 

że docenia węgierskich rywali, ale mecz powinien zakończyć się zwycięstwem 
polskiego zespołu. Wielu innych obserwatorów z polskiej strony też pod-
chodziło do tego spotkania z optymizmem. Nie wiem, skąd wziął się taki 
optymizm – zapomniano albo nie chciano pamiętać, że Węgrzy zawsze 
byli dla nas wyjątkowo niewygodnymi przeciwnikami. Najlepiej świadczą 
o tym wyniki spotkań obu reprezentacji. Bilans jest wyjątkowo niekorzystny 
dla reprezentacji Polski. Przypomnijmy, że w poprzednich mistrzostwach 
świata, które odbyły się w 2011 roku, w meczu o 7. miejsce Węgrzy wygrali 

z Polakami 31:28. Dodajmy również, że w turnieju olimpijskim w Londynie 
Węgrzy zajęli wysokie 4. miejsce. Niekorzystny jest także bilans pojedynków 

Polaków z Węgrami w XXI wieku. Oba zespoły zmierzyły się ze sobą 11 razy – 
Polacy wygrali 3 mecze, były 2 remisy, zaś Węgrzy pokonali nas 6 razy. W ostatnim 

meczu, w turnieju noworocznym, Polacy z trudem zremisowali z Węgrami 27:27.
Mecz z Węgrami w tegorocznych mistrzostwach świata obnażył słabość naszej obecnej 

reprezentacji i to zarówno pod względem technicznym, jak i taktycznym. Porażkę 19:27 należy 
uznać za klęskę – w tym spotkaniu polscy zawodnicy nie wiedzieli wręcz, jak poruszać się 
po placu gry, jak rozmontować węgierską defensywę, jak rozegrać atak pozycyjny i zakończyć 
go celnym rzutem. Trener Michael Biegler nie potrafił nic dobrego doradzić zawodnikom, 
wpłynąć na ich skuteczniejszą grę. Do przerwy było nie najgorzej – nasza reprezentacja prze-
grywała różnicą jednej bramki. Po przerwie jednak „uszło powietrze” z naszych zawodników 
– Węgrzy opanowali sytuację na placu gry i skutecznie punktowali Polaków. Niewidoczni byli 
nasi skrzydłowi, zawodzili Krzysztof Lijewski, Karol Bielecki i pozostali. Także bramkarze nie 
byli w najlepszej dyspozycji. Dzielnie walczył jedynie Bartek Jurecki. Momentami próbował 
coś zrobić również Bartek Jaszka, ale nic pozytywnego z tego nie wychodziło.

Po tym meczu, a także po wcześniejszych śmiało można powiedzieć, że aktualnie nie mamy 
drużyny reprezentacyjnej, która może nawiązać skuteczną rywalizację z najlepszymi zespołami 
(m.in. z Chorwacją, Hiszpanią, Danią, Francją czy nawet z Niemcami i Islandczykami). W tym 
turnieju zawiedli zawodnicy, którzy mieli nadawać ton grze naszej reprezentacji, m.in. Krzysz-
tof Lijewski, Karol Bielecki, Michał Kubisztal. Niewiele pomógł ściągnięty dodatkowo Marcin 
Lijewski. Wydaje się, że trener Michael Biegler nie potrafił odpowiednio przygotować zespołu 
do tego turnieju. Świeżo powołani zawodnicy muszą się jeszcze dużo nauczyć. W tej chwili należy 
szybko montować nową ekipę. Czy trener Biegler jest w stanie coś pozytywnego zdziałać w tym 
zakresie? Nie sądzę. Moim zdaniem nie jest w stanie nawiązać do osiągnięć Bogdana Wenty.

Niezakwalifikowanie się do ćwierćfinałów ma dodatkowe skutki – reprezentacja Polski 
wypadła z grupy uprzywilejowanych zespołów, które do następnych mistrzostw świata zwol-
nione są z gry w grupach eliminacyjnych. W efekcie drużyna Polski musi mozolnie walczyć 
o powrót do światowej czołówki.

klemens wicemisTrz

Sympatyczne wieści nadeszły z czeskiego Liberca, w którym odbyły się mistrzostwa świata 
juniorów w skokach narciarskich. Otóż Klemens Murańka z Zakopanego wywalczył tytuł wice-
mistrza świata – przegrał tylko ze Słoweńcem Jaką Hvalą. Mało tego – na 4. miejscu uplasował 
się Bartłomiej Kłusek, a na 9. Aleksander Zniszczoł. Mamy w końcu grupę utalentowanej mło-
dzieży, która coraz lepiej radzi sobie na narciarskich skoczniach, wszak w zawodach Pucharu 
Świata również skaczą młodzi zawodnicy i – co najważniejsze – zbierają punkty. Rzecz teraz 
w tym, aby nie zmarnować tej młodzieży – tę uwagę dedykuję przede wszystkim trenerowi 
kadry Łukaszowi Kruczkowi, a także prezesowi Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniu-
szowi Tajnerowi oraz pozostałym szkoleniowcom pracującym w klubach w Wiśle, Zakopanem 
i Szczyrku. henryk marzec

Basia swój dobrze przemyślany plan wprowadzała w życie miesiącami. Już w lutym, na po-
czątku semestru, kiedy zdawała maturę, zaczęła przebąkiwać o superfajnym kursie niemieckiego. 
Twierdziła, że na kurs wybierają się dwie koleżanki z jej klasy i pierwsze długie wakacje przed 
rozpoczęciem studiów są idealnym czasem, żeby podciągnąć się z języka obcego. Na dodatek 
razem z koleżankami chciała poszukać w Hamburgu jakiejś dorywczej pracy. Rodzice Basi 
sceptycznie odnosili się do pomysłu córki, która nigdy wcześniej nie pałała takim entuzjazmem 
do nauki niemieckiego. Jednak systematyczne, kilkumiesięczne przypominanie o tym przekonało 
ich, że może to być dobry sposób na długie wakacje.

Tuż po wszystkich egzaminach Basia pomachała rodzicom na peronie, wsiadając do po-
ciągu. W wersji dla rodziców jej koleżanki miały dojechać kilka dni później, w rzeczywistości 
– nawet tego nie planowały.

Basia, roztropna, ładna i lubiana przewodnicząca klasy w dobrym liceum, rok temu pół-
przypadkiem dowiedziała się, że wychowujący ją przez całe jej życie ojciec jest w rzeczywistości 
jej ojczymem. Sprawa wyszła trochę niezręcznie, ale rodzice i tak planowali niebawem ją o tym 
poinformować. Kiedy jej mama poznała swojego obecnego męża, była już w ciąży. Nie prze-
szkodziło to rodzącemu się uczuciu, które jeszcze przed porodem potwierdzili ślubem. Karol, 
mąż mamy Basi, bardzo kochał swoją córkę, zupełnie zapominając o tym, że nie jest jej biolo-
gicznym ojcem. Zresztą Agata, mama Basi, zupełnie zerwała kontakt z mężczyzną, z którym 
wcześniej się spotykała. Agata nie chciała się wdawać w szczegóły – raz twierdziła, że facet był 
zamieszany w jakieś lewe interesy, innym razem, że chciał ją tylko omamić dla zabawy... Ale tak 
naprawdę kryły się za tym wielkie zawiedzione oczekiwania. Zresztą Agata uznała, że lepiej 
w ogóle nie informować go o ciąży. Tak też zrobiła. Dowiedział się przypadkiem od wspólnego 
kolegi dwa lata później, ale po kilku próbach kontaktu zrozumiał, że lepiej 
będzie, jeśli zapomni o sprawie.

Jednak kilkanaście lat później ta sprawa wciąż nie dawała Basi 
spokoju. Bardzo kochała mamę i tatę, którzy od 18 lat byli najbar-
dziej zgraną parą, jaką w życiu widziała. Mimo to czuła głęboką 
potrzebę odnalezienia biologicznego ojca. Znalezienie go zajęło 
jej kilka tygodni śledztwa. Wypytała swoją matkę chrzestną, 
przyjaciółkę mamy od przedszkola, która dobrze go znała. Po-
tajemnie przejrzała schowane przez mamę w tajemnicy przed 
wszystkimi listy, które od niego dostawała, kiedy się jeszcze 
spotykali. Przejrzała także listy studentów z tamtego okresu 
z kierunku, na którym studiował, a nawet listę lokatorów 
kamienicy, w której mieszkał, no i oczywiście przetrząsnęła 
cały internet. Nie znalazła, co prawda, wielu informacji, ale 
część z nich okazała się bardzo pomocna w poszukiwaniach. 
Jak się dowiedziała, jej biologiczny ojciec miał swoją niewielką 
firmę w Hamburgu. Był przystojny i miał – tak jak ona – zielone 
oczy. Postanowiła, że musi go odnaleźć.

Kiedy Basia wysiadła z pociągu w Niemczech, poczuła pierwsze 
ukłucie niepewności. A jeśli coś się nie uda? Jeśli coś pomyliła i to wcale nie 
on? Albo jeśli ją wyśmieje i nie będzie chciał jej znać? Nie miała wobec niego żadnych ocze-
kiwań. Matura poszła jej nieźle, spodziewała się, że bez większych problemów dostanie się 
na biologię albo chemię. Zaplanowała sobie wszystko, ale mimo to wtedy na dworcu czuła się 
zupełnie zagubiona.

Kilka dni później stanęła przed drzwiami firmy mężczyzny, którego szukała. Nie była to mała 
firemka, jakiej oczekiwała – raczej całkiem duża i dobrze prosperująca firma z prawdziwego 
zdarzenia. Pokręciła się trochę w jej okolicy, nie za bardzo wiedząc, co dalej. I wtedy zobaczyła 
terenowy samochód, z którego wysiadał jej prawdopodobny biologiczny tata.

Choć czuła, że to niezupełnie fair, przez kolejne dni obserwowała, jak żyje – wiedziała już, 
gdzie mieszka, wiedziała również, że ma ładną, młodą żonę i małego synka. Siedziała na ławce 
nieopodal i obserwowała, jak bawi się z dzieckiem, jak chodzi na spacery, jak rano wychodzi 
pobiegać, jak czyta w ogródku...

Minęło kilka dni i dzięki zbiegowi dość zabawnych okoliczności, w które nie warto się jednak 
zagłębiać, Basi udało się zatrudnić u rodziny biologicznego ojca w roli opiekunki dla małego 
Franka. W ten sposób, choć wciąż nie była pewna, czy uczciwy wobec wszystkich, mogła zu-
pełnie nierozpoznana poznać rodzinę swojego biologicznego taty. Minął miesiąc i Basia bardzo 
zbliżyła się do Franka, wszystko szło jak po maśle – bardzo polubiła jego rodziców, z którymi 
wiele razy udało jej się porozmawiać. Nigdy jednak nie były to dłuższe i poważniejsze rozmowy.

Wszystko miało się zmienić pewnego sierpniowego poranka, kiedy mały Franek runął jak 
długi, spadając z rowerka. Basia, która wszystko widziała, ruszyła szybko w stronę chłopca, nie 
zwracając uwagi na stojącą na jej drodze donicę. Potknęła się i sama upadła, uderzając mocno 
głową o wysoki krawężnik. Obrażenia Franka skończyły się na obtartym kolanku, Basia jednak 
wylądowała w szpitalu ze wstrząsem mózgu. Personel pogotowia poinformował o wszystkim 
jej rodziców, którzy jeszcze tego samego dnia przylecieli do Hamburga – no i cały misterny 
plan Basi wziął w łeb. Przestraszeni rodzice przyjechali prosto do szpitala, w którym zupełnie 
inaczej, niż to sobie zaplanowała, spotkali rodziców Franka. Wyszło na jaw, że Basia wcale nie 
jest na żadnym kursie językowym. Ale – co ważniejsze – na szpitalnym korytarzu jej mama 
spotkała także dawnego chłopaka...

Może i dobrze, że tak się stało? Basia po wakacjach, które wywróciły jej życie do góry 
nogami, wróciła z rodzicami do Polski. Zaczęła studia i utrzymuje kontakt z biologicznym 
ojcem. Nikt nie miał do nikogo pretensji – wszystko wyszło dosyć naturalnie. Czasem tylko 
Basia widziała, że w tym wszystkim najmniej pewnie czuł się Karol, dlatego doszła do wniosku, 
że tylko on jest kimś, kto zasługuje na to, by nazywać go tatą. 

 l
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Piwo przez wieki

Historia złotego napoju

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
PKB PolsKi wzrósł o 2 Proc. – taKie dane 
za 2012 r. Podaje Ministerstwo GosPo-
darKi. To spory spadek względem roku 
poprzedniego, ale wynik jest zgodny z pro-
gnozami. Spowolnienie było pewne w dwóch 
ostatnich kwartałach ubiegłego roku. Po Euro 
2012 konsumpcja spadła, a gospodarka zwol-
niła. Nie bez znaczenia był też kryzys, przez 
który firmy ograniczały podnoszenie pensji 
oraz przyjęcia do pracy. Według szacunków 
resortu inflacja wyniosła w ubiegłym roku 
3,7 proc. Najszybciej rosły ceny usług trans-
portowych, natomiast paliwa podrożały o po-
nad 10 proc.

statystyczny PolaK Przeciętnie oce-
nia swoją sytuację finansową, a w tyM 
roKu sPodziewa się jej PoGorszenia – 
to wniosKi z Badania PrzeProwadzoneGo 
w ostatnich dniach na zlecenie MBanKu. 
Tylko 14,5 proc. badanych żyje się dobrze lub 
bardzo dobrze, a 36 proc. przyznaje, że ich 
sytuacja jest zła lub bardzo zła. W tej grupie 
najwięcej jest ludzi młodych między 25. a 34. 
rokiem życia. Obawy o najbliższą przyszłość 
silnie wpływają na plany finansowe Polaków 
– będziemy rozsądniej pilnować wydatków 
i więcej oszczędzać. 15 proc. ankietowanych 
twierdzi, że regularnie będzie odkładać okre-
śloną kwotę, a ponad 30 proc. będzie to robić 
w miarę możliwości. Z kolei blisko 95 proc. 
deklaruje, że w tym roku nie zaciągnie żad-
nego kredytu.

użytKownicy sieci w wieKu 55+ stano-
wią 10,3 Proc. PolsKich internautów, 
czyli Ponad 2 Mln osóB. To o prawie 150 
tys. więcej niż rok temu i niemal pół miliona 
więcej niż przed dwoma laty. W przedziale 
wiekowym 55–64 z sieci korzysta co trzecia 
osoba. W tej grupie przeważają mężczyźni 
(1,3 mln), którzy w sieci szukają głównie infor-
macji, natomiast kobiety odwiedzają serwisy 
z informacjami nt. opieki zdrowotnej, strony 
z ogłoszeniami z kategorii nieruchomości oraz 
portale zakupowe. Najbardziej wykluczona 
cyfrowo grupa w Polsce to osoby po 65. roku 
życia.

w 2012 r. Mennica PolsKa sPrzedała 10 
ton złota (sztaBKi, Monety i inne wyroBy 
Mennicze oraz PrzeMysłowe). W bieżącym 
roku największy dystrybutor kruszcu w kraju 
spodziewa się, że Polacy kupią o 10 proc. złota 
więcej. Firma wskazuje, że pod względem pro-
gnoz dla złota zdania analityków są podzielo-
ne, jednak przeważają prognozy korzystne dla 
inwestorów. Natomiast prognozy dotyczące 
średnich cen uncji złota w 2013 roku lokują 
je na poziomie od 1740 dol. za uncję trojańską 
(31,1 g) do nawet 1865 dol.

Krzyżówka panoramiczna nr 3

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „rewitalizacja”.  
Nagrodę wylosowała: elżBieta Kozioł z Katowic.

Piwo to ponoć trzeci najpopularniejszy napój 
na świecie – zaraz po wodzie i herbacie. Jest 
to również jeden z najstarszych znanych ludz-
kości trunków, którego historia sięga odległej 

starożytności. Nie zawsze jednak smakowało 
i wyglądało tak, jak dziś.

Piwo znane było już Sumerom 4000 lat 
p.n.e., pili je także Babilończycy, Egipcjanie, 
a później niemal cały antyczny świat. Su-
rowcami wykorzystywanymi do produkcji 
ówczesnego piwa były pszenica i jęczmień, 
zatem pod tym względem niewiele zmieniło 
się do dnia dzisiejszego. Zupełnie niezależnie 
piwo powstało także w Ameryce Południo-
wej – tamtejsi starożytni produkowali je jed-
nak z kukurydzy. Piwem z prosa raczyli się 
za to Chińczycy.

BraciszKowie Piwowarzy

W średniowieczu największymi ośrod-
kami produkcji piwa były… chrześcijańskie 
klasztory. Jako strażnicy wiedzy wszelakiej 
mnisi mieli szerokie umiejętności również 
w tej dziedzinie. Nie wahali się oni także 
usprawniać znanych od wieków receptur – 
to właśnie za ich sprawą goryczkowy chmiel 
stał się tak popularnym dodatkiem. Bracisz-
kowie mieli swój interes w tym, aby warzone 
przez nich piwa były jak najlepsze – tego na-
poju nie uwzględniał bowiem żaden z postów, 
mogli więc smakować w nim do woli.

Piwa Pełne witaMin

Dawniejsze piwa różniły się znacznie 
od tego, co pijemy współcześnie. Przede 
wszystkim musiały być bardzo mętne – zarów-
no z winy niedoskonałych narzędzi do filtracji, 

jak i dużej zawartości różnych dodatków, ta-
kich jak zioła czy owoce, przez co bywały one 
często doskonałym źródłem wielu witamin 
i składników odżywczych (nierzadko służyły 
wręcz za pełnoprawny posiłek!). Z racji braku 
lodówek piwa nie były na ogół szczególnie 
schłodzone – w zimnych piwnicach składo-
wano je przede wszystkim po to, żeby się nie 
popsuły. Piwa naszych przodków zawiera-
ły w sobie także mniej przyjemnych bąbel-
ków, które po prostu „uciekały” w wyższych 
temperaturach.

rewolucja chMielowa

Największą rewolucją dla browarnictwa 
było upowszechnienie chmielu jako dodatku. 
To właśnie on odpowiedzialny jest za szla-
chetny, orzeźwiający, goryczkowy smak piwa. 
Począwszy od XIX wieku i opracowania pro-
cesu pasteryzacji, który wielokrotnie wydłużył 
okres przydatności do spożycia wszelkich pro-
duktów, rozpoczęła się dla piwoszy złota era. 
W sklepach zaczęły się pojawiać piwa z całego 
świata, dzięki czemu każdy mógł się przeko-
nać, co piją ludzie w Chinach czy Ameryce.

Długa była droga piwa – od słodkiego, 
ciepłego i mętnego trunku do zmrożonego, 
orzeźwiającego napoju. Dzięki naszym przod-
kom, którzy przez sześć tysięcy lat doskonalili 
recepturę, możemy jednak cieszyć się dziś 
piwami wszelkich smaków i aromatów. Warto 
o tym pamiętać, wznosząc kolejny toast pod-
czas karczmy piwnej.

JędrzeJ Szweda
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Zakończona 22 stycznia wizyta mongolskiego 
prezydenta i podpisanie wspólnego dokumen-
tu przewidującego powołanie komisji dla po-
szerzenia wzajemnej współpracy to niewątpli-
wy sukces polskiej dyplomacji. Jest on jednak 
wielce spóźniony – przynajmniej o cztery lata, 
bowiem od 2009 roku rozpoczyna się świato-
wa kariera mongolskiego górnictwa. 

Wtedy bowiem największe koncerny 
z Chin, Rosji, USA, Australii, Japonii i Korei 
Południowej rozpoczęły konkurencję o do-
stęp do mongolskich złóż surowców energe-
tycznych, metali kolorowych i szlachetnych. 
Zlikwidowanie w tym czasie polskiej amba-
sady w Ułan Bator można uznać za szczyt 
niekompetencji MSZ. W połowie minionego 
roku, kiedy zdano sobie sprawę ze znaczenia 
Mongolii i jej surowców dla sąsiednich Chin, 
postanowiono naprawić ten błąd. Do Mongolii 
ruszyła wiceminister MSZ Beata Stelmach. 
Propozycje, jakie złożono jej w sprawie po-
zyskiwania przez Polskę pierwiastków ziem 
rzadkich, były dla nas bardzo atrakcyjne. Moż-
na mieć nadzieję, że wizyta mongolskiej głowy 
państwa i towarzyszącego jej zespołu biznes-
menów i urzędników umożliwi nam powrót 
do kluczowej roli w poszukiwaniu i eksploatacji 

tamtejszych surowców. Na razie jest nadzieja, 
bo o konkretach z tym związanych jak na razie 
nikt nie mówi. Jeżeli jednak pozostaniemy tylko 
przy nadziei, to niewiele uzyskamy nawet dzięki 
najbardziej obiecującym porozumieniom.

POLSKA TRADYCJA 
W MONGOLII

Obecny Prezydent Mongolii Tsakhiagiin 
Elbegdorj, przybywając do Polski, zażarto-
wał, że jest tu z wizytą przyjaźni. Było to na-
wiązanie do mongolskiej inwazji z  roku 
i pamiętnej bitwy pod Legnicą. Od tego czasu 
wzajemne stosunki stały się na tyle przyjazne, 
że Polacy są jednym z najbardziej pozytywnie 
postrzeganych narodów w Mongolii. W cza-
sach PRL wielu studentów mongolskich uczyło 
się na naszych wyższych uczelniach. Język 
polski jest przez sporą część tamtejszych lu-
dzi znany i pamiętany – polska pomoc dla 
tego kraju była wtedy pod każdym względem 
znacząca. JSzkoda, że przy okazji mongolskiej 
wizyty nie nawiązano do tego w żaden sposób 
– nie zorganizowano żadnej wystawy polskich 
prac w Mongolii ani nie przewidziano spo-
tkań z weteranami współczesnej polskiej pe-
netracji surowcowej na terenie Mongolii. Nie 
wydano także żadnych opracowań, albumów, 

wspomnień i prac naukowych. Byłoby to o tyle 
ciekawe, że zarówno Polacy, jak i Mongołowie 
cieszyli się wówczas z tej współpracy i płyną-
cych z niej wzajemnych korzyści.

MONGOLSKIE GÓRNICTWO

Polska jest tu postrzegana jako partner, 
który może odegrać istotną rolę w swoistej 
dywersyfikacji mongolskich koncesji na eks-
ploatację tamtejszych surowców. Dotychcza-
sowy największy kontrakt górniczy na budowę 
kopalni miedzi i zakładów przetwórczych Oyu 
Tolgoi na pustyni Gobi wygrał międzynaro-
dowy koncern Rio Tinto. Jego skala produk-
cji miedzi odpowiada KGHM przy znacznie 
niższych kosztach wydobycia rudy z kopalni 
odkrywkowej. Eksploatacja tego złoża plano-
wana jest na około pół wieku. Zamiast, jak 
u nas, srebra towarzyszącego rudom miedzi 
– tam w zbliżonej ilości jest złoto. Na tej samej 
pustyni tuż przy chińskiej granicy znajdują 
się kolosalne złoża węgla kamiennego Tavan 
Tolgoi. Jego odkrywkowa eksploatacja stale 
wzrasta i wypiera australijski eksport węgla 
do Chin. Udokumentowana wielkość tego zło-
ża z dominującymi zasobami węgla koksowe-
go wynosi ok.  miliardów ton. Złoże to nie 
jest do końca rozpoznane i prawdopodobnie 

zawiera kilka razy więcej tego surowca. Je-
dyną jego wadą jest transport węgla ciężkimi 
wielkogabarytowymi samochodami do Chin. 
Potrzebna jest kolej, potrzebna jest nowa 
elektrownia dla zasilania nowo budowanych 
obiektów. O to wszystko walczą wspomniane 
kraje azjatyckie oraz USA, Kanada i Australia.

STAŁA OBECNOŚĆ

Górnicza konkurencja w Mongolii wymaga 
od nas działań profesjonalnych. Obok amba-
sady konieczna jest nasza stała misja górnicza 
w tym kraju. Jej zadaniem będzie rozpoznanie 
rynku surowcowego w szczegółach oraz do-
stosowanie do tego naszej oferty. Poprzednio 
sukces odnieśliśmy dlatego, że nasze ekipy 
badawcze bez przerwy były w Mongolii przez 
blisko trzydzieści lat. Nasza ciągła obecność 
na miejscu w Mongolii jest niezbędna do tego, 
by nawiązać partnerskie stosunki zarówno z go-
spodarzami, jaki i zagranicznymi konkurenta-
mi. Jak dotychczas postulat ten realizowany 
jest tylko w badaniach naukowych prowadzo-
nych przez Państwowy Instytut Geologiczny 
w Warszawie. Najwyższy czas, aby nasz biznes 
górniczy przynajmniej dorównał obecności 
polskiej geologii w tym kraju.

ADAM MAKSYMOWICZ 

M  

Dlaczego nas tam nie ma
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