
Rozmowa na czasie

Artur Trzeciakowski, wiceprezes 
zarządu KHW SA ds. ekonomiki 
i finansów: Dlaczego 
19 miliardów złotych dla 
gospodarki ze spółek 
węglowych jest 
gorsze niż miliard  
złotych z energetyki 
wiatrowej?
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Czwarte specjalne 
wydanie Nowego 
Górnika 
po chińsku

Ukazało się czwarte specjalne wy-
danie Nowego Górnika po chiń-
sku. Zamieszczamy dwa teksty ze 
specjalnego wydania.
 strona 3-4

Potrzebujemy 
stabilnej polityki

Rozmowa z Maksymilianem Klan-
kiem, wiceprezesem FASING SA.

strona 8

Historyczna 
wygrana

Zawody: Zwycięstwo KWK Bo-
brek-Centrum w zawodach.

strona 8

Na wakacje nie 
jedź zbyt szybko

Informacje motoryzacyjne.
strona 9

M
At

eR
IA

ły
 P

RA
So

W
e

Problemy górnictwa. Czas kryzysu

Potrzebna stabilizacja
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Najważniejsza jest stabilna polityka wobec górnictwa węgla kamiennego i energetyki wykorzystującej 
węgiel kamienny.

więcej na s. 5, 6, 7
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b e z  f a j r a n t u

Spółka New World Resources rozważa możliwość 
wstrzymania wydobycia w kopalni paskov. Rozpisu-
ją się o tym czeskie media, mówią o tym dziennikarze 
czeskich stacji radiowych. Kopalnia paskov należy 
do firmy OKD, która jest częścią koncernu NWR.

J eszcze nie tak dawno NWR szykował się do wrogiego 
przejęcia Bogdanki. Teraz specjaliści z tego koncernu 
przebąkują, że aby ratować koncern, trzeba będzie 

radykalniejszych działań niż wstrzymanie wydobycia 
w jednej kopalni. Związkowcy z OKD obawiają się, że kry-
zys może tak bardzo dotknąć czeskie kopalnie, że skończy 
się to likwidacją górnictwa w Czechach.

Kopalnia Paskov zatrudnia około 2500 własnych 
pracowników oraz ponad 500 górników zatrudnionych 
w firmach świadczących usługi dla tej kopalni.

Od wielu tygodni w Czechach spekuluje się o ne-
gocjacjach w sprawie sprzedaży spółki OKK Koksovny. 
Zainteresowanie kupnem zakładu wyraziła – według 
podanych informacji – Jastrzębska Spółka Węglowa. 
I to jest najbardziej interesująca mnie informacja. JSW 

przez długi czas robiła za Czarnego Luda. Straszo-
no tą firmą związkowców, bo ponoć zarząd był zły, 
niszczył ruch związkowy, nie chciał dawać zbyt du-
żych podwyżek i nie działał w interesie załogi. Teraz, 
w czasie kryzysu, okazuje się, że firma potrafiła w do-
brych czasach zaoszczędzić tyle pieniędzy, że może 
być poważnym graczem na międzynarodowym rynku 
węglowym. Może kupować w czasie, gdy jej konkurenci 
mają kłopoty. W czasie, gdy w czeskich kopalniach 
górnicy zarabiają coraz mniej, w JSW była podwyżka 
płac. Była też nagroda za dobrą pracę w 2012 roku.

Wymieniam te fakty, aby pokazać, że górnictwo 
jest branżą, z której możemy być dumni. Wiem, za-
raz odezwą się głosy, że dwie śląskie spółki węglowe 
są w gorszej sytuacji. Jednak ich sytuacja nie wynika 
wyłącznie z czystej gry rynkowej. Na kryzys nałożyła się 
antywęglowa polityka Unii Europejskiej. Po ostatnich 
deklaracjach premiera Donalda Tuska wierzę, że uda 
się nam złagodzić tę politykę. W Polsce od górnictwa 
zależy los około 500 tysięcy ludzi. Nie stać nas na to, 
aby zostawić ich na lodzie. l

Od lat dokręcają 
nam śrubę
Zanim Bogdanka stała się kopalnią stawianą za wzór, 

miała być zlikwidowana. Kilka śląskich kopalń, 
które cudem uniknęły likwidacji, radzi sobie bardzo 
dobrze. Jednak mamy kryzys i znów zaczyna się głośno 
mówić o zamykaniu kopalń trwale nierentownych. Czy 
kopalnie trwale nierentowne to takie jak na przykład 
Bogdanka, która jest teraz na giełdzie? Czy kopalniami 
trwale nierentownymi są kopalnie JSW? Czy JSW jest 
niepotrzebna w polskim systemie gospodarczym? 
Zadaję absurdalne pytanie, żeby pokazać, jak absurdalne 
pomysły mogą powstawać w głowach niby-poważnych 
ludzi.

Absurd goni absurd, ponieważ nikt w Polsce nie 
wie, jaka ma być rola górnictwa. Kryzys jest dobrą 

okazją do tego, żeby nas dołować, ośmieszać i wytykać 
nieudolność. Często robią to ci sami ludzie, którzy nie dają 
sobie rady z rządzeniem, z organizacją budowy autostrad 
i z pożytecznym wydawaniem funduszy unijnych. Robią 
to samorządowcy, którzy chcą z górnictwa czerpać 
wyłącznie korzyści dla gmin, a nie wiedzą, że aby coś 
wyjąć, to najpierw trzeba włożyć. Klasycznym przykładem 
jest opór władz Żor i blokada rozwoju JSW pod 
pretekstem, że zrujnujemy miasto.

Problemy górnictwa biorą się z tego, że nie potrafimy 
być tak konkurencyjni jak na przykład górnictwo 

australijskie – twierdzą jedni. Nie będzie konkurencyjnego 
górnictwa tak długo, jak długo państwo nie określi 
pozycji tej branży w polskiej gospodarce – twierdzą inni. 
Ja uważam, że konkurencyjność będzie możliwa tylko 
wtedy, gdy będziemy wiedzieć, jaką rolę mamy pełnić 
w systemie gospodarczym. Owszem, jest wolny rynek, 
ale wolność tego rynku limitują decyzje polityczne. 
Górnictwo to nadal bardzo znaczący pracodawca i płatnik 
podatków. Z górnictwa utrzymuje się na Śląsku ponad pół 
miliona osób, licząc pracowników kopalń, ich rodziny oraz 
osoby pracujące w firmach kooperujących z kopalniami. 
Może warto policzyć, ile będzie kosztowało stworzenie 
nowych źródeł utrzymania dla tych ludzi, kiedy znów 
wróci dyskusja o kopalniach trwale nierentownych. Na 
wiosnę kilka razy padło to hasło, ale nikt nie wytłumaczył, 
czym jest trwała nierentowność. Czy na przykład trwale 
nierentowna Bogdanka, która teraz jest perłą polskiego 
górnictwa, była rzeczywiście trwale nierentowna, czy 
tylko przechodziła kilkuletni trudny czas? Czy kopalnia 
Silesia, skazana przez Kompanię Węglową na likwidację, 
była trwale nierentowna, czy tylko właściciel nie miał 
pomysłu na tę kopalnię?

Uważam, że zawsze będziemy przeżywać takie 
rozterki, bo brakuje ekonomii na poziomie państwa 

w odniesieniu do górnictwa. I niech mi nikt nie mówi, że 
wszystko zależy od spółek węglowych. Gdyby tak było, 
to dlaczego państwa Unii Europejskiej dotują tak zwaną 
energetykę odnawialną, która ma wykończyć górnictwo 
i energetykę węglową? Jak spółki węglowe mają sobie 
poradzić, skoro państwa Unii Europejskiej stały się ich 
największymi przeciwnikami? Nie ma takiej firmy w 
Polsce, która w konfrontacji z możliwościami finansowymi 
UE by nie poległa. Miliardy euro wpompowywane w 
wiatraki i miliardy euro dopłacane do tak zwanej zielonej 
energii rozłożą każdą spółkę węglową.

Górnictwo da sobie radę, pod warunkiem że będzie 
traktowane tak jak każdy inny podmiot gospodarczy. 

Tymczasem trwa wieloletni eksperyment dokręcania 
śruby.

l

przez kilka dni żyliśmy sporem między platformą Oby-
watelską a prawem i Sprawiedliwością o to, kto dał 
bardziej ciała w czasie negocjacji pakietu klimatycz-
nego. premier Donald Tusk powiedział, że za rządów 
piS i za prezydentury Lecha Kaczyńskiego zgodziliśmy 
się na niekorzystne dla polski zapisy. 

J arosław Kaczyński uznał tę wypowiedź za obrzy-
dliwy atak na świętej pamięci Lecha Kaczyńskie-
go i udowadniał, że PO po objęciu rządów mogła 

na forum UE zawetować złe propozycje albo skorzystać 
z furtki, jaką stwarzały zapisy, na które zgodziła się ekipa 
PiS. Politycy obu partii poopluwali się trochę, a przeciętny 
obywatel nie ma zielonego pojęcia, kto ma rację. Wie 
tylko, że pod hasłem „polityka klimatyczna UE” kryje 
się polityka antywęglowa. Węgiel i energetykę węglową 
ma zastąpić energetyka słoneczna, wiatrowa. Oznacza 
to, że będziemy płacić za energię coraz więcej, a górnic-
two węgla kamiennego będzie w coraz gorszej sytuacji. 
Dobrze by było, gdyby przeciętny obywatel wiedział 
także, że zarobią na nas inne kraje UE, bo tamtejsze 
firmy szukają odbiorców dla instalacji wytwarzających 
energię z wiatru i promieni słonecznych, zarobią Rosjanie, 
bo Gazprom ma coraz większe kłopoty ze sprzedażą 
gazu po wysokich cenach, zarobią wszyscy poza nami. 
Ponieważ zgodziliśmy się na taki układ, to znaczy, że je-
steśmy durni. Pisząc „jesteśmy durni”, mam na myśli 
naszych negocjatorów i naszych polityków, którzy bez 
względu na nazwę partii mieli coś wspólnego z tworze-
niem polityki klimatycznej UE. Podobno nie mogliśmy 
nic więcej wywalczyć. Boję się, że politycy mówią nam 
nieprawdę. Dlaczego tak sądzę? Uważnie przeczytałem 
wszystkie doniesienia o konflikcie na linii Niemcy–UE 
i Niemcy–Francja w sprawie luksusowych limuzyn. Otóż 
okazuje się, że we Francji zakazano rejestracji najnow-
szych mercedesów klasy A, B i SLK wyprodukowanych 
po 12 czerwca 2013 r. Te modele stanowią połowę sprze-
daży mercedesów we Francji. Francuzi jednym kwitkiem 
pozbawili niemiecki koncern dochodu ze sprzedaży 30 
tysięcy mercedesów na rynku francuskim. Zakaz jest 
zgodny z prawem UE, bo klimatyzatory tych samocho-
dów są napełnione substancją chłodzącą R134a, której 
Unia zakazała stosować, bo powoduje ona globalne ocie-
plenie i jest 1000 razy szkodliwsza niż dwutlenek węgla.

Andrzej Kublik napisał w Gazecie Wyborczej, 
w tekście „Co Merkel nam da za pomoc w ratowaniu 

Mercedesa?”, że na razie nowe europejskie przepisy 
spełnia tylko chłodziwo R1234yf. Opracowały je amery-
kańskie koncerny chemiczne Dupont i Honeywell. Pro-
ducent tej substancji będzie zarabiał 1 mld dol. rocznie, 
bo już w 2017 roku będzie ją dostarczał do wszystkich 
samochodów produkowanych w Europie. Niemieccy 
specjaliści zrobili badania tego środka i wyszło im, 
że jest on niebezpieczny, bo w pewnych sytuacjach, 
tuż po wypadku, zapala się. Niemiecka agencja ds. 
transportu samochodowego KBA uznała, że Daimler 
nie musi przestrzegać unijnych przepisów do czasu 
przeprowadzenia dodatkowych testów amerykańskiego 
chłodziwa, a niemiecki minister transportu Peter Ram-
sauer zwrócił się do KE, by do czasu zakończenia tych 
prac zwolniła mercedesy z europejskich przepisów.

Niemcy sprzeciwiają się także ostrym normom 
emisji dwutlenku węgla. Limuzyny produkowane przez 
niemieckie koncerny z przyczyn fizycznych nie zmiesz-
czą się w tych normach. Pod koniec czerwca na szczycie 
szefów rządów państw UE kanclerz Niemiec Angela 
Merkel zablokowała zatwierdzenie nowych przepisów 
i publicznie przyznała, że przeciwstawiła się europej-
skim planom klimatycznym w imię interesów Niemiec.

Redaktor Kublik cytuje wypowiedź kanclerz Mer-
kel: „W czasach, kiedy spędzamy całe dnie, rozmawia-
jąc o zatrudnieniu, musimy mieć pewność, że dążąc 
do ochrony środowiska, nie szkodzimy własnej bazie 
przemysłowej”.

Kiedy czytałem tekst w Wyborczej, przeciera-
łem oczy ze zdumienia. Jest w nim między innymi 
taki fragment: „Pani kanclerz wielokrotnie dowiodła, 
że przemysł motoryzacyjny jest jej oczkiem w głowie. 
Wspierała dofinansowanie Volkswagena przez Katar, 
patronowała planom odkupienia Opla od General Mo-
tors przez rosyjsko-austriackie konsorcjum i uzgodniła 
z Francją restrukturyzację zbrojeniowego koncernu 
EADS, co pozwoliło Daimlerowi zarobić miliardy euro 
na sprzedaży akcji tego koncernu.

A po jesiennych wyborach w Niemczech nowym 
lobbystą Daimlera ma zostać Eckart von Klaeden, 
minister stanu w kancelarii Merkel”.

A nasi durni negocjatorzy nie potrafią obronić 
energetyki opartej na węglu, która zapewnia około 
90 proc. energii elektrycznej. Nie potrafią obronić 
górnictwa, które dla Polski nie jest mniej ważne niż 
mercedesy dla Niemiec. l

Pięścią w stół

Boże, jacy my durni!

Węgiel i energetykę 
węglową 
ma zastąpić 
energetyka 
słoneczna, 
wiatrowa. Oznacza 
to, że będziemy 
płacić za energię 
coraz więcej, 
a górnictwo węgla 
kamiennego będzie 
w coraz gorszej 
sytuacji.

W Polsce 
od górnictwa 
zależy los około 
500 tysięcy ludzi.

henryk 
siedlaczek
poseł RP

Kij w mrowisko

500 tys. osób żyje z górnictwa

Tadeusz 
MoTowid ło
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Komentuje Paweł Kołodziej

przewodniczący FZZG JSW SA 
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 XNowy GórNik: Czy współpraca między 
chińskim i polskim górnictwem może się 
rozwijać i być korzystna dla obu stron?

Qu XiaN Chao: Mamy bardzo dobrą tra-
dycję współpracy. W latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych XX wieku specjaliści z dzie-
dziny eksploatacji węgla kamiennego z Chin 
i z Polski razem pracowali przy budowie wielu 
kopalń w Chinach i wspólnie opracowywali 
systemy bezpieczeństwa w kopalniach. W wie-
lu chińskich kopalniach pracowały maszyny 
produkowane w Polsce. Starsze pokolenie 
doskonale pamięta tę współpracę. W latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku współ-
praca między naszymi krajami osłabła. Bardzo 
dobrze, że od kilku lat nasze kontakty są coraz 
częstsze. Uważam, że wspólnie możemy od-
nosić sukcesy, ponieważ chińskie górnictwo 
węgla kamiennego jest największe na świecie, 
a górnictwo polskie jest największe w Unii 
Europejskiej. Chciałbym, żeby jak najwięcej 
chińskich specjalistów przyjeżdżało do Polski. 
Chińscy naukowcy i inżynierzy powinni bywać 
w Polsce jak najczęściej, żeby zapoznać się 
z bardzo dobrymi systemami bezpieczeństwa 
w polskich kopalniach. W Chinach i w Polsce 
są podobne warunki geologiczno-górnicze 
i podobne zagrożenia. To oznacza, że każ-
da wizyta jest pożyteczna, ponieważ polskie 
rozwiązania można stosować w  naszych 
kopalniach.

 X Czy polska i polskie górnictwo są zna-
ne w Chinach?

– Starsze pokolenie bardzo dobrze pa-
mięta współpracę z polskimi naukowcami, 
inżynierami i górnikami. Młodzi ludzie wie-
dzą o Polsce mniej. Na przykład młodym 
wydaje się, że najlepsze maszyny górnicze 
to maszyny niemieckie. Ja uważam, że ma-
szyny górnicze z Polski w niczym nie ustępują 
maszynom z innych krajów. Dlatego bardzo 
się cieszę, że redakcja dwutygodnika Nowy 
Górnik postanowiła drukować wydania spe-
cjalne po chińsku. Dzięki temu nasi specjaliści 
mają ciekawe informacje o współpracy chiń-
sko-polskiej, o polskim górnictwie i polskich 

maszynach produkowanych dla górnictwa. 
Gratuluję bardzo dobrego pomysłu. Moim 
zdaniem górnictwo chińskie i polskie mają 
swoje zalety. Jeżeli będziemy się wymieniać 
rozwiązaniami, skorzystają na tym górnicy 
z Chin i z Polski. Zawsze kiedy wyjeżdżam 
do Polski, staram się, aby w składzie delegacji 
byli młodzi specjaliści chińscy, bo oni powinni 
poznawać różne metody pracy w kopalniach. 
Ostatnio byliśmy między innymi w kopalni 
Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu. Moi młodzi 
koledzy mieli okazję zobaczyć, jak żyją polscy 
górnicy pracujący w kopalni, która wydobywa 
węgiel pod miastem. Poznali metody pracy 
w takiej kopalni.

 X Jakich rad udzieliłby pan polskim przed-
siębiorcom, którzy chcą sprzedawać maszy-
ny do chińskich kopalń?

– Przyjeżdżajcie do Chin i starajcie się jak 
najlepiej poznać nasz kraj. Jeżeli macie dobre 
maszyny, u nas można robić dobre interesy. 
W chińskich kopalniach wydobywamy tyle 
węgla kamiennego, ile wydobywa się w pozo-
stałych kopalniach na świecie. Moim zdaniem 
w Chinach można robić najlepsze interesy.

 X Jakich rad udzieliłby pan natomiast chiń-
skim przedsiębiorcom?

– Powinniście poznać polskie górnic-
two. Dyrektorzy chińskich kopalń muszą 
poznawać świat. Polacy są bardzo gościnni, 
chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami. 
Każdy wyjazd do polskiej kopalni i polskiej 
fabryki maszyn górniczych jest pożyteczny. 
Ponieważ przez wiele lat kontakty między 
chińskim i polskim górnictwem były słabe, 
musimy je zintensyfikować.

 X Czego brakuje, żeby kontakty między 
chińskim i polskim górnictwem były bar-
dzo dobre?

– Potrzebna jest między innymi dobra pro-
paganda. Dlatego mam nadzieję, że redakcja 
Nowego Górnika będzie rozwijać wydania spe-
cjalne po chińsku. To będzie służyć rozwojowi 
kontaktów chińskich i polskich górników, a także 

rozwojowi kontaktów firm produkujących ma-
szyny dla górnictwa w obu krajach. Chińscy 
i polscy specjaliści górniczy muszą się lepiej 
poznać i wtedy współpraca będzie rozkwitać.

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki

 `Profesor Qu Xian Chao, zastępca dyrektora 
Zakładu Badań nad Bezpieczeństwem Technologii 

dla Górnictwa Głównego Instytutu Badawczego 
Węgla w Pekinie, bardzo dobrze mówi 
po polsku. W latach osiemdziesiątych XX wieku 
współpracował między innymi z profesorem 
Józefem Dubińskim, wybitnym polskim specjalistą 
górniczym. Profesor Dubiński wchodził w skład 
grupy ekspertów, którzy doradzali chińskim 
specjalistom górniczym.

Rozmowa z profesorem Qu Xian Chao 

Chińscy i polscy specjaliści górniczy 
muszą się lepiej poznać

Grupa FaSiNG dziękuje serdecznie wszystkim 
uczestnikom i współorganizatorom semina-
rium poświęconego rozwojowi współpracy 
sektora górniczego i elektromaszynowego, 
które odbyło się w Jinan 27.06.2013. 

Seminarium skoncentrowane było wokół 
tematyki innowacyjnych rozwiązań dla global-
nego sektora górniczego. Pozwoliło wyczerpu-
jąco wymienić doświadczenia stron chińskiej 
i polskiej oraz ukazało wiele wspólnych płasz-
czyzn oraz kierunki dalszego rozwoju. Grupa 
FASING jest dumna, że mogła zorganizować 
tak ważne dla branży wydarzenie. W spotka-
niu wzięły udział najważniejsze firmy pol-
skiego sektora górniczego: MOJ SA, Damel 

SA, Patentus SA, Becker Warkop, Centrum 
Naukowo-Przemysłowe EMAG, Conbelts 
Bytom SA, Grupa Carboautomatyka, Kom-
-Stal i Trevis.

Seminarium cieszyło się wysoką fre-
kwencją. Wśród gości było ponad 60 przed-
stawicieli chińskiego sektora górniczego. 
W gronie gości honorowych znaleźli się 
przede wszystkim: zarząd Shandong Ener-
gy, wiceminister gospodarki, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Gospodarki Ilona An-
toniszyn-Klik, kierownik WPHI Ambasady 
RP w CHRL radca Robert Góralczyk oraz 
pierwszy radca WPHI Konsulatu General-
nego RP w Szanghaju.

l

Seminarium w Jinan w Chinach 27.06.2013

chińsko-polska współpraca drogą do innowacyjności
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Prof. Qu Xian Chao: Wspólnie możemy odnosić sukcesy, ponieważ chińskie górnictwo węgla kamiennego 
jest największe na świecie, a górnictwo polskie jest największe w Unii Europejskiej.
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 XNowy GórNik: Stosunki polsko-chińskie 
były ważnym tematem Europejskiego kon-
gresu gospodarczego w katowicach. wielu 
polskich analityków zwracało uwagę, że sto-
sunki polityczne między polską a Chinami 
rozwijają się szybciej niż stosunki ekono-
miczne. Uważa pan, że to źle i że ekonomia 
powinna wyprzedzać politykę?

ZdZisław Bik: Nie będzie dobrych 
stosunków ekonomicznych między naszy-
mi krajami bez bardzo dobrych stosunków 
politycznych. Żaden chiński przedsiębiorca 
nie zdecyduje się na podpisanie poważnego 
kontraktu z firmą z kraju, który nie ma przy-
jacielskich stosunków z Chinami. Jeżeli jakiś 
analityk uważa, że ekonomia jest ważniejsza 
od polityki, to znaczy, że słabo zna Chiny. 
Moim zdaniem politycy muszą przygotowy-
wać grunt do rozwoju kontaktów ekonomicz-
nych, a przedsiębiorcy muszą koncentrować 
się na tym, aby nie zniszczyć wysiłków poli-
tyków. Bardzo często mówię moim chińskim 
przyjaciołom, że politycy otwierają nam drzwi 
do salonów biznesu, a od nas zależy, czy wej-
dziemy na te salony i czy będzie to wejście 
skuteczne, eleganckie i pożyteczne.

 X FASing dobrze wykorzystał wysiłek 
polityków?

– FASING i chińscy partnerzy FASING-
-u do tej pory wzorowo korzystają z efektów 
działań polityków. Rozwijamy się na rynku 
chińskim. Nasza chińska spółka joint venture 
ma nowego partnera. Teraz jest nim Shandong 
Liangzhuang Mining Industry Co., Ltd., ko-
palnia, która wchodzi w skład struktur grupy 
kapitałowej Shandong Energy Group notowa-
nej na liście 500 największych przedsiębiorstw 
świata. Roczne wydobycie w kopalniach grupy 
do roku 2015 ma osiągnąć 200 milionów ton. 
Zanim doszło do zacieśnienia współpracy, 
rozmawialiśmy na ten temat prawie dwa lata. 

Jestem przekonany, że gdyby nie było wizyty 
prezydenta Polski Bronisława Komorowskie-
go w Chinach i premiera rządu chińskiego 
w Polsce, nie udałoby się nam rozwinąć tej 
współpracy. FASING wspólnie z  kilkoma 
polskimi firmami przygotował konferencję 
polsko-chińską. To pierwsze tak duże spotka-
nie poświęcone konkretnym zagadnieniom 
współpracy firm górniczych z Chin i z Polski. 
Rozmawialiśmy jak przedsiębiorcy z przed-
siębiorcami. Gdyby nie działania polityków 
chińskich i polskich, nie doszłoby do takiego 
spotkania biznesmenów. Cieszę się, że pa-
tronat nad tym spotkaniem objęła ambasada 
Rzeczypospolitej Polskiej w Chinach. To ozna-
cza, że państwo polskie jest zainteresowane 
rozwojem współpracy górnictwa chińskiego 
i polskiego.

 X Jest pan biznesmenem. proszę powie-
dzieć, jak dobry klimat polityczny wpływa 
na interesy firmy FASing?

– Od kilku lat w Chinach mamy 20-pro-
centowy wzrost sprzedaży każdego roku. 
Moim zdaniem to bardzo dobry wynik. W tym 
roku utrzymamy wieloletnie tempo wzrostu. 
Biznesowo związaliśmy się z państwową fir-
mą, a to oznacza, że jesteśmy wiarygodnym 
partnerem dla biznesu chińskiego. Od roku 
jesteśmy głównym sponsorem specjalnych 
wydań Nowego Górnika w języku chińskim. 
Wspólnie z  pana redakcją prezentujemy 
problemy współpracy górnictwa chińskiego 
i polskiego. Nasi chińscy przyjaciele często 
bywają w Polsce. Plan ich wizyt jest wypeł-
niony przede wszystkim pracą. Poznają pol-
skie firmy i polskie kopalnie. Zwracamy ich 
uwagę na najciekawsze osiągnięcia polskich 
kopalń i polskich firm pracujących dla gór-
nictwa. Organizujemy spotkania z polskimi 
naukowcami zajmującymi się górnictwem. 
W ciągu minionych 7 lat byłem w Chinach 
ponad 50 razy. Trudno mi policzyć, ile razy 
nasi chińscy przyjaciele byli gośćmi firmy FA-
SING. Na podstawie tych kilku faktów mogę 
powiedzieć, że nie marnujemy wysiłku polity-
ków. Z okazji obchodów stulecia naszej firmy 
mówiłem, że chcemy być światowym liderem 
w produkcji łańcuchów. Rozszerzamy naszą 
ofertę w Australii, w Indiach, w USA i przy-
gotowujemy się do wejścia na rynek górniczy 
w Argentynie.

 Xwyobraża pan sobie, że FASing umac-
nia swoją pozycję na rynkach światowych 
we współpracy z firmami chińskimi?

– Na razie jest to sfera wyobraźni i ma-
rzeń. Trzeba mieć marzenia, żeby się rozwi-
jać. Kiedy tworzyliśmy firmę joint venture 
w Chinach, marzyłem o tym, żeby polskie 
firmy pracujące dla górnictwa stały się mod-
ne w Chinach. Stajemy się modni. FASING 
jest w grupie firm, które są znane na rynku 
chińskim. Jestem przekonany, że wspólnie 
z chińskimi partnerami możemy osiągnąć 
sukcesy. Ja zawsze mówię: „Kochani chińscy 

przyjaciele, jesteśmy gotowi do rozszerzania 
współpracy”.

 X FASing w porównaniu z innymi firmami 
jest małą grupą kapitałową. Jak pan to zro-
bił, że nie zagubiliście się w tak potężnym 
kraju, jakim są Chiny?

– Naszym atutem jest produkt. Produku-
jemy łańcuchy, bez których najlepsze maszyny 
górnicze nie mogą pracować. Nasze łańcuchy 
są bardzo dobre. W czasach, gdy inne bardzo 
duże firmy obawiały się inwestycji w Chinach, 
my założyliśmy spółkę joint venture. Na miarę 
naszych możliwości staraliśmy się propago-
wać współpracę chińsko-polską. W kontaktach 
z naszymi chińskimi partnerami stawialiśmy 
na równi sprawy biznesowe i przyjaźń. Chciał-
bym, żeby nasi chińscy przyjaciele mówili o fir-
mie FASING: „To taka mała firma, która robi 
bardzo dobre łańcuchy i w której jest wielka 
grupa przyjaciół Chin”. Jeżeli jest się przyjacie-
lem Chin, to w Chinach nie można się zagubić.

 X 27 czerwca w Jinan odbyła się konferen-
cja poświęcona transportowi podziemne-
mu. Jak pan ocenia efekty tej konferencji?

– Konferencja zakończyła się sukcesem. 
Wszystkie firmy nawiązały kontakty, które 
zaowocują zamówieniami. Używam słowa 
„konferencja”, ale nie było to spotkanie, które 
służyło tylko wymianie poglądów. Ze stro-
ny chińskiej i polskiej spotkali się fachowcy, 
którzy wymieniali się wiedzą o zagadnieniach 
transportu podziemnego. Na miejscu mo-
gli ocenić, co zawierają oferty konkretnych 
firm. Wiceminister gospodarki Ilona Anto-
niszyn-Klik objęła to spotkanie swoim pa-
tronatem i przewodniczyła konferencji. W jej 
ocenie było to bardzo dobrze przygotowane 
i merytoryczne spotkanie. Rozmawialiśmy 
o  konkretnych urządzeniach, które mogą 

pracować w konkretnych kopalniach. To ozna-
cza, że wszystkie firmy miały przygotowaną 
ofertę dla konkretnego odbiorcy. Górnictwo 
chińskie jest tak potężne, że nie ma lepszej 
metody na udany biznes niż konkretna oferta 
dla konkretnej grupy kopalń. O skali tego spo-
tkania może świadczyć prosty fakt – chińska 
grupa węglowa, z którą współpracujemy, łącz-
nie z kopalniami zależnymi wydobywa około 
200 milionów ton węgla rocznie. Okazuje 
się, że nasz nowy partner chiński jest otwarty 
na współpracę z polskimi firmami.

 X Czy to oznacza, że FASing otwiera bra-
my innym firmom?

– Uważam, że dobre doświadczenia 
współpracy chińskiego górnictwa z  firmą 
FASING są pewnego rodzaju wizytówką. 
Oczywiście, każda firma musi dbać o swoją 
markę i o swoich kontrahentów. My staramy 
się ułatwiać kontakty, oczywiście w miarę swo-
ich możliwości. Zawsze mówimy kolegom 
z innych firm, że muszą wykazać się dużą 
cierpliwością.

 X radzi pan kolegom z zaprzyjaźnionych 
firm, aby stawiali na rynek chiński?

– Tak. Polskie firmy mają bardzo do-
bre produkty za rozsądną cenę. Konferen-
cja w Jinan udowodniła, że jeżeli dochodzi 
do bezpośredniego kontaktu z górnikami 
chińskimi, okazuje się, że polska oferta jest 
interesująca. Myślę, że powinniśmy stawiać 
na bezpośrednie kontakty. Bardzo często 
słyszałem od chińskich partnerów, że coś 
wiedzieli o polskiej ofercie, a nic konkretnego 
nikt im nie potrafił powiedzieć. Pojechała 
grupa polskich firm i za jednym zamachem 
załatwiliśmy temat promocji i temat kon-
kretnych ofert.

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki

Rozmowa ze ZdZisławem Bikiem, prezesem FASING SA

FASING to firma, która robi bardzo 
dobre łańcuchy i w której jest wielka 

grupa przyjaciół Chin
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Czwarte specjalne wydanie Nowego Górnika 
poświęcone współpracy chińskiego i polskiego 
górnictwa

Zdzisław Bik: FASING i nasi chińscy partnerzy do tej pory wzorowo korzystają z efektów działań polityków
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 XNowy GórNik: premier Donald Tusk za-
powiedział, że w opolskiej elektrowni będą 
budowane dwa nowe bloki na węgiel ka-
mienny. Zapewnia, że górnictwo jest i bę-
dzie potrzebne polsce, a polityka klima-
tyczna UE jest niefortunna. Między po i piS 
wybuchł ostry spór o to, kto zawinił, że pol-
ska zgodziła się na niekorzystne dla nas za-
pisy w pakiecie klimatycznym. Miłe słowa 
o górnictwie węgla kamiennego padają 
w momencie, gdy większość naszych spół-
ek węglowych ma duże kłopoty. należy wią-
zać nadzieje z sympatycznymi deklaracja-
mi polityków?

M a k s y M i l i a N 
klaNk:  Deklaracje 
są ważne, ale najważniej-
sza jest stabilna polityka 
wobec górnictwa węgla 
kamiennego i energetyki 
wykorzystującej węgiel 
kamienny. W minionych 
latach zachwycaliśmy się projektami związany-
mi z energetyką odnawialną i energetyką jądro-
wą. Z każdym rokiem okazywało się, że koszty 
wspierania energetyki odnawialnej nie male-
ją, projekt budowy elektrowni atomowej jest 
wciąż w fazie dyskusji, a elektrownie węglowe 
są w coraz gorszym stanie technicznym i trzeba 
budować nowe bloki energetyczne. Ponieważ 
polityka UE wobec energetyki węglowej jest 
nieprzyjazna, inwestorzy wstrzymują się z de-
cyzjami o rozpoczęciu budowy nowych bloków 
albo rezygnują z planów unowocześniania elek-
trowni węglowych. Górnictwo i energetyka 
są branżami, w których trzeba planować rozwój 
na dziesięciolecia. W obecnej sytuacji jest zbyt 
wiele niewiadomych, żeby można było cokol-
wiek planować w perspektywie kilkuletniej. 
Oczywiście, deklaracje polityków są istotne, 
ale potrzebne są twarde fakty. Jest to tym bar-
dziej istotne, że górnictwo węgla kamiennego 
przeżywa trudny czas. Prosta analiza oparta 
na podstawach technicznych wskazuje, że nasza 
gospodarka przez co najmniej kilka dekad nie 
będzie mogła odejść od węgla, bo nie można 
w ciągu kilku lat zbudować systemu energe-
tycznego, który wykorzystywałby inne paliwo. 
Skoro tak, to górnictwo będzie potrzebne, ale 
musi to być górnictwo zdolne konkurować 
z węglem z importu. Jeżeli polskie spółki wę-
glowe chcą przetrwać jako organizacje, muszą 
być konkurencyjne.

 X Co zrobić, żeby być konkurencyjnym i 
żeby przetrwać? kiedy jest dobrze, wszy-
scy popadają w stan euforii i uważają, że nic 
nie trzeba robić. kiedy jest źle, cały wysiłek 
koncentruje się na przetrwaniu, a branża 
popada w depresję. Jak można zrobić coś 
konstruktywnego, kiedy raz żyje się w eu-
forii, a raz w stanie depresji?

– Jest dyżurny slogan, który mówi: dosto-
sować się do uwarunkowań otoczenia. To jest 
hasło i nic więcej. Nie można dostosowywać 
się do uwarunkowań otoczenia w sytuacji, kie-
dy o węglu i energetyce węglowej w znacznym 
stopniu decydują politycy i urzędnicy Unii 
Europejskiej. Decyzje o ilości emitowanego 
dwutlenku węgla i o opłatach za tę emisję 
mają wpływ na kopalnie i elektrownie jako 
instytucje biznesowe. To, co się opłaca dziś, 
może być nieopłacalne za miesiąc, bo na przy-
kład Komisja Europejska ogłosi, że zaciska 
pasa w polityce ograniczania emisji dwutlenku 
węgla. Mówienie o wolnym rynku wydoby-
cia węgla energetycznego w Europie i energii 

wytwarzanej z węgla jest mitem. Skoro nie 
ma wolnego rynku, odpowiedzią może być 
takie ukształtowanie „kręgosłupa” ekonomicz-
nego, z którego nie będzie wynikać, co i w ja-
kich warunkach się opłaca.

 Xoczywiście, do tego potrzebne są dotacje.
– Nie. Potrzebne jest określenie roli gór-

nictwa w gospodarce. Jeśli będziemy znali 
rolę, jaką ma pełnić branża, będziemy także 
wiedzieli, jak ustawić do niej część biznesową. 
Na razie jest tak, że górnictwo opowiada, jak 
jest ciężko, że górnicy pracują coraz głębiej, 
w coraz gorszych warunkach i wydobycie musi 
być drogie, bo trzeba zwalczać zagrożenia 
naturalne.

 X Skoro jest tak niebezpiecznie, ciężko 
i nieopłacalnie, to może warto zrezygno-
wać z wydobycia węgla w polsce?

– Pracę górnika zawsze należy organizo-
wać z zachowaniem bezpieczeństwa. Mamy 
do tego pełne wsparcie nauki i technologii. 
Te działania trzeba wspierać i finansować. 
Decyzje eksploatacyjne należy również anty-
cypować z uwzględnieniem efektywności eko-
nomicznej możliwej do uzyskania w danych 
warunkach geologicznych i technologicznych.

 X Jednak to nie jest argument w obronie 
górnictwa.

– Argumentów możemy szukać dopie-
ro wtedy, gdy odpowiemy sobie na pytanie, 
czy traktujemy węgiel wyłącznie jako pali-
wo spalane w ubogi technologicznie sposób, 
czy chcemy, aby był to surowiec energetycz-
ny wykorzystywany w sposób nowoczesny, 
a jego wydobycie było ogniwem w pewnym 
łańcuchu ekonomicznym i gospodarczym, 
dzięki któremu mamy energię, miejsca pracy 
w kopalniach i sektorze usługowym związa-
nym bezpośrednio i pośrednio z górnictwem. 
Pamiętajmy o tym, że kopalnia może zarabiać 
na wydobytym tysiącu ton węgla na przy-
kład kilkaset złotych, ale w całym łańcuchu 
zależności gospodarczych z tego tysiąca ton 
węgla żyje kilka osób. Stać nas na to, żeby tym 
ludziom powiedzieć: Teraz to wy szukajcie 
sobie innego źródła utrzymania. A może stać 
nas na to, żeby sporą część regionu śląskiego 
skazać na bezrobocie, patologie społeczne 
i zubożenie gospodarki? Ekonomiści mają 
odpowiednie narzędzia, żeby określić, jaka 
cena węgla jest opłacalna dla systemu gospo-
darczego, związanego z górnictwem i energe-
tyką węglową.

 XMówi pan o cenie urzędowej na węgiel?
– Nie. Mówię o tym, że skoro nie ma wol-

nego rynku dla górnictwa węglowego w Euro-
pie, to trzeba wycenić jego rolę. Oczywiście, 
może się okazać, że lepiej skasować kopalnie 
i inaczej zagospodarować tereny pokopal-
niane. Jeżeli taki będzie wynik analiz eko-
nomicznych, to trudno. Ale niech to wynika 
z poważnej wiedzy, a nie ze zgadywanki i de-
cyzji urzędników w UE.

 XMoże będzie lepiej, kiedy zarządy spółek 
węglowych zaczną tak pracować, aby pol-
ski węgiel był konkurencyjny?

– To nie tylko rola zarządów – to tak-
że rola właściciela, polityki energetycznej 
i szeroko rozumianego bezpieczeństwa 
energetycznego.

Jeżeli zostanie stworzony model, o którym 
mówię, będzie jasne, co jest możliwe, a co nie. 

Może się na przykład okazać, że nie potrzebu-
jemy nie tylko kopalń, ale nie potrzebujemy 
również jakichkolwiek elektrowni, bo bardziej 
opłaca się nam kupować energię. Jeżeli nie 
potrafimy wydobywać węgla ekonomicznie 
efektywnie i w taki sam sposób wytwarzać 
zeń energii, to skończmy z tym raz na zawsze. 
Jednak zanim podejmiemy tę decyzję, trzeba 
odpowiedzieć sobie na pytanie, co będzie, jeśli 
kilka krajów będących w podobnej sytuacji 
postąpi tak samo? Pojęcie bezpieczeństwa 
energetycznego jest bardzo wyświechtane, 
ale jeżeli będziemy przez głupotę rezygno-
wać z własnych źródeł energii, to marnie się 
to skończy dla Polski i dla Unii Europejskiej.

 X Będziemy mieć energetykę odnawialną.
– Kiedy i za jaką cenę?

 X nie wiadomo. wiadomo, jakie są plany.
– Planujemy na wiosnę kupić futro, dla-

tego na początku zimy wyrzucamy na śmiet-
nik ostatnią kufajkę. Można i tak. Ja uważam, 
że Polska powinna walczyć o to, aby nasze 
zasoby węgla były ujęte w unijnym planie za-
bezpieczenia potrzeb energetycznych państw 
członkowskich oraz żeby została określona 
ich rola i zostało stworzone rzetelne prawo 
ochrony i dostępu do nich.

 XMa to sens, ale ten sens może zostać za-
uważony za lat kilka albo kilkanaście. Mi-
nęło 6 lat i dopiero teraz polscy politycy 
zauważyli, że akceptując założenia poli-
tyki klimatycznej UE, zaakceptowali bar-
dzo kosztowne rozwiązanie. nasz przemysł 
może tego nie wytrzymać.

– Nie komentuję spostrzegawczości poli-
tyków. Natomiast nie uważam, że rygorystycz-
ne zapisy pakietu klimatycznego i rygorystycz-
na polityka urzędników UE są niezmienne. 
Powinniśmy koncentrować się na przyszłości, 
a nie na przeszłości. Dlatego trzeba działać 
na rzecz poluzowania restrykcyjnej polity-
ki UE. Na pewno mieści się to w koncepcji 
zrównoważonego rozwoju.

 X kiedy powstawały zręby obecnej polity-
ki klimatycznej, opublikował pan w najpo-
ważniejszych gazetach niemieckich tekst, 
w którym wzywał pan do budowy wysoko-
wydajnych bloków energetycznych spalają-
cych węgiel zamiast do administracyjnego 
zaostrzania limitów emisji dwutlenku wę-
gla i stawiania na jego magazynowanie pod 
ziemią. wiele wskazuje na to, że pomysł z 
magazynowaniem dwutlenku węgla pod 
ziemią pada, bo jest nierealny.

– Proponowałem logiczne rozwiązanie: 
zmniejszajmy emisję dwutlenku węgla poprzez 
zwiększanie sprawności bloków energetycz-
nych i pracujmy nad bezpiecznym dla natury 
przetwarzaniem węgla na paliwa ekologiczne. 
Zawsze byłem przeciwnikiem wyłącznie pro-
stego spalania węgla. O technologiach wy-
twarzania paliw z węgla mówimy, że drogie. 
O wysokich dopłatach do energetyki odna-
wialnej zbyt wiele nie mówimy.

 Xw tym czasie w UE wydano miliardy euro 
na energetykę odnawialną i na dotowa-
nie energii wytwarzanej w takich elektrow-
niach. polska, zgodnie z planami UE, powin-
na wydać miliardy złotych na ten sam cel. 
Co by było, gdyby część tych pieniędzy zo-
stała przeznaczona na udoskonalanie tech-
nologii czystego wykorzystania węgla?

– Mielibyśmy znaczny postęp. Przetwa-
rzanie węgla na nowoczesne paliwa może być 
źródłem znacznie większego postępu niż wy-
twarzanie energii z wiatru. Kilkoma admini-
stracyjnymi decyzjami zamknęliśmy tę dro-
gę rozwoju. Moim zdaniem poruszamy się 
po ślepej uliczce. Wymyślamy rzeczywistość, 
zamiast ją zmieniać. Wydaje się nam, że jeżeli 
zainwestujemy fortunę w innowacyjne ocze-
kiwania, to będziemy żyli lepiej. To niepraw-
da. Będziemy żyli lepiej, jeżeli maksymalnie, 
najefektywniej i najprzyjaźniej dla środowiska 
wykorzystamy to, co nam dała natura. Tylko 
w ten sposób możemy osiągnąć to, co jest w tej 
chwili niemożliwe, ale realne w przyszłości.

 XDlaczego ulegamy nieracjonalnym 
wizjom?

– Ulegamy lobbystom lansującym niera-
cjonalne pomysły. Patrzymy na pewne roz-
wiązania wybiórczo, nie biorąc pod uwagę 
złożoności gospodarczej i społecznej oraz 
mikro- i makroekonomicznej.

 XDlaczego?
– Mylimy modę z wiedzą.

 XDlaczego politycy i urzędnicy UE uwie-
rzyli, że można spalać paliwa bez emisji 
dwutlenku węgla, i lansują gospodarkę 
bezemisyjną?

– Myślę, że są to przekonania zbyt na wy-
rost w stosunku do innowacyjności w zakresie 
energetyki odnawialnej. Energetyce odnawial-
nej nie trzeba tworzyć miejsca kosztem wę-
gla. Jej udział będzie się z czasem zwiększał 
samoistnie wraz z doskonaleniem technolo-
gii. Dzisiaj dobrze byłoby również doskonalić 
i wdrażać nowoczesne technologie do użyt-
kowania węgla.

 X rok 2015 może być początkiem końca pol-
skiego górnictwa?

– Może to być przełomowy rok. Jeśli spół-
ki nie poprawią efektywności, problemy będą 
się nawarstwiać.

 XDojdzie do historycznego kompromisu 
między związkami zawodowymi i zarząda-
mi, żeby wspólnie ratować branżę?

– Powinno się tak stać. Ale do takiego 
zdarzenia niezbędna jest konkretna strate-
gia obrazująca kierunki wyjścia z problemów 
i stabilizująca miejsce węgla w systemie ener-
getycznym kraju.

 X Chciałby pan mieć swoją kopalnię?
– Pewnie by mi to nie przeszkadzało.

 Xwziąłby pan za darmo kopalnię średnio 
sobie radzącą i zagwarantowałby pan swo-
ją głową albo dorobkiem życia, że kopal-
nia przetrwa, ale z jednym zastrzeżeniem: 
nie wolno panu zmieniać organizacji pra-
cy, układów pracy i żadnych innych praw 
przysługujących górnikom?

– Nie zgodziłbym się na takie warunki. 
Uważam, że właściciel, zarząd i załoga muszą 
dostosowywać swoje oczekiwania do możli-
wości firmy. Muszą także wspólnie dbać o to, 
aby firma zachowała ciągłość funkcjonowania. 
Jednakowo groźna dla firmy jest nadmierna 
„biznesowość” właściciela, jak i wygórowane 
żądania załogi. W tych relacjach musi być 
pewna równowaga. Nie ma znaczenia, czy 
to firma prywatna, czy państwowa.

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki

Rozmowa z MaksyMilianeM klankieM, wiceprezesem FASING SA

Potrzebujemy stabilnej polityki
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Rozmawia: Sławomir StarzyńSki

 XNowy GórNik: nad górnictwem krąży 
stado sępów, które nie mogą się doczekać, 
aż kopalnie zaczną padać i będzie można 
z truchła wyrwać połać dla siebie. odpo-
wiada pan za finanse firmy, do której wie-
le grup nacisku kieruje najszczersze życze-
nia wszystkiego najgorszego. nie ma pan 
wrażenia, że niejeden chętnie pożywiłby się 
w przypadku rychłego upadku kHw albo 
jakiejś innej spółki wydobywającej węgiel 
energetyczny?

Artur trzeciA-
kowski: Mam wrażenie, 
że nie wszyscy zdają sobie 
sprawę z tego, jak istotną 
rolę w polskiej gospodar-
ce odgrywa górnictwo. 
Chyba dominuje przeko-
nanie, że prąd bierze się 
z gniazdka. W dodatku 
część polityków Unii Europejskiej przewrot-
nie definiuje gospodarkę niskoemisyjną jako 
gospodarkę stricte zdekarbonizowaną. Jeżeli 
nastawienie do węgla się nie zmieni, grozi 
nam pożarcie.

 X Co będzie po wielkim żarciu?
– Likwidacja dziesiątek, a nawet setek 

tysięcy miejsc pracy. Przyzwyczailiśmy się, 
że liczbę miejsc pracy związanych z górnic-
twem zliczamy w prosty sposób: zatrudnienie 
w kopalniach i zatrudnienie w firmach pra-
cujących bezpośrednio dla górnictwa. Zbyt 
rzadko zastanawiamy się na przykład, ilu pra-
cowników komunikacji miejskiej ma pracę 
dzięki temu, że górnicy dojeżdżają do kopalń 
i wracają z nich do swoich domów. Mało kto 
zdaje sobie sprawę, że część linii tramwajo-
wych funkcjonuje dlatego, że tramwajami 
dojeżdżają do pracy górnicy. Nie liczymy 
stanowisk pracy w kioskach Ruchu, sklepach, 
służbie zdrowia, gastronomii, sektorze usług. 
Bardzo często przerzucamy się wyświechtany-
mi argumentami. Nasi przeciwnicy mówią o 6 
mld złotych, jakie państwo dopłaca do emery-
tur górniczych, górnictwo mówi o miliardach 
złotych odprowadzanych podatków.

 X każdy płaci podatki.
– To prawda. Dlatego powinniśmy używać 

też innych argumentów. Podliczmy choćby siłę 
nabywczą górnictwa. Świat, w tym Polska, 
walczy z recesją i stara się pobudzić popyt. 
Katowicki Holding Węglowy jest najmniejszą 
spółką z trzech śląskich spółek węglowych 
kontrolowanych przez Skarb Państwa. Cho-
ciaż jesteśmy najmniejsi, potrzebujemy rocz-
nie materiałów, usług i inwestycji za 2,7 mld 
złotych. Do tego trzeba doliczyć 800 mln zł 
wpłacanych na konta pracowników. Po pro-
stym dodawaniu otrzymujemy 3,5 mld złotych, 
które trafiają z KHW do polskiej gospodarki. 
Na konferencji zorganizowanej przez Związek 
Pracodawców RP w Warszawie usłyszałem, 
że energetyka wiatrowa, mocno dotowana, 
rozpocznie w Polsce inwestycje warte w cią-
gu dekady 30 mld złotych. Z tych inwestycji 

około 30 proc. może zostać zrealizowanych 
przez polskie przedsiębiorstwa. To oznacza, 
że w ciągu 10 lat na polski rynek wpłynie około 
10 mld złotych. KHW, najmniejsza spółka 
węglowa, zasila polską gospodarkę 3,5 miliar-
dami złotych rocznie, a dotowana energetyka 
wiatrowa wprowadzi do obiegu gospodarcze-
go, w najlepszym przypadku, miliard złotych 
rocznie. Liczmy dalej – Kompania Węglowa 
jest trzy razy większa od KHW, co oznacza, 
że rocznie zasila polską gospodarkę kwotą 
około 10 mld złotych. Większa od nas Ja-
strzębska Spółka Węglowa daje gospodarce 
przynajmniej 5 mld zł. W sumie trzy śląskie 
spółki węglowe stwarzają roczny popyt rzę-
du przynajmniej 19 mld złotych. Jak to się 
ma do miliarda z energetyki wiatrowej?

 X ile z tych pieniędzy zostaje na Śląsku?
– Z KHW kooperuje rocznie ok. 1200 

firm. Są wśród nich zarówno Kopex i Famur 
(wielkie firmy pracujące dla górnictwa), jak 
i punkty gastronomiczne czy rodzinne sklepy. 
Blisko 90 proc. firm współpracujących z nami 
to firmy ze Śląska. W przypadku innych spółek 
węglowych proporcje pewnie są podobne. 
Można zatem przyjąć, że 90 proc. z 19 mi-
liardów złotych zostaje w naszym regionie.

 X Jeżeli nawet państwo polskie może mach-
nąć ręką na takie pieniądze, to region nie 
może tego zrobić.

– Ani region, ani państwo polskie nie 
mogą lekceważyć takich sum.

 X i żeby zapobiec katastrofie, potrzebne 
jest wsparcie dla górnictwa?

– My nie upominamy się ani o pieniądze 
z budżetu, ani o jakieś wyjątkowe traktowanie. 
Chcemy tylko, aby gospodarka niskoemisyjna 
nie była zastępowana gospodarką bezwęglową. 
Takiej polityki nie wytrzymamy ani my, gór-
nicy, ani gospodarka. Przeciwnicy górnictwa 
twierdzą, że górnictwo to praktycznie wyłącz-
nie obciążenia, zanieczyszczenie środowiska, 
hałdy i szkody górnicze. To krzywdzący ste-
reotyp z przeszłości. Jestem z pochodzenia 
Ślązakiem i zależy mi na ochronie zasobów 
naszego regionu, ale także na jego zrówno-
ważonym rozwoju. Nie wyobrażam sobie 
sytuacji, w której górnictwo zniknie, a Śląsk 
nie ucierpi z tego powodu. W Wielkiej Bryta-
nii, w latach 80., premier Margaret Thatcher, 
szybko wprowadzając głębokie reformy go-
spodarcze, praktycznie zupełnie zlikwidowała 
górnictwo. Pakiet wszystkich reform dopro-
wadził wprawdzie do ożywienia gospodarcze-
go w skali kraju, ale z drugiej strony w wielu 
regionach Wielkiej Brytanii wciąż, po blisko 
30 latach, panuje strukturalne bezrobocie, 
brakuje nadziei na przyszłość dla ogromnych 
rzesz ludzi, a nie rozwinął się żaden przemysł, 
który mógłby zastąpić górnictwo w sensie 
ekonomicznym. W Niemczech restruktury-
zacja górnictwa zaczęła się ponad 50 lat temu. 
Zagłębie Ruhry stopniowo się przekształcało 
i jest teraz silnym ekonomicznie centrum no-
woczesnego przemysłu. Zmiany te kosztowały 
jednak setki miliardów euro i ponad 50 lat 

cierpliwej i systematycznej pracy. Polska nie 
jest tak zamożnym krajem jak Wielka Brytania 
czy Niemcy. Nie posiadam szczegółowych 
danych dotyczących gospodarki, ale osobiście 
wątpię, aby Polskę stać było choćby na częścio-
we pokrycie strat, jakie powstałyby po upadku 
górnictwa. Jeszcze raz przypomnę, że mówimy 
przynajmniej o 19 mld złotych rocznie. Często 
mówi się, że jedno miejsce pracy w górnic-
twie utrzymuje 4 miejsca pracy w otoczeniu 
górnictwa, jednak na co dzień zapomina się 
o tym. Dlatego planując zmiany w gospodarce, 
warto zastanowić się nad ich skutkami.

 Xwciąż rozmawiamy o fatalnych skutkach 
potencjalnego upadku górnictwa. Choć pan 
zaprzecza, w podtekście kryje się morał: 
albo nam pomożecie, albo będzie źle. kto 
ma dopłacić, żeby pomóc?

– Nie, absolutnie nie taki był cel mojej wy-
powiedzi. Nie ma mowy o dopłatach. Od lat 
funkcjonujemy w realiach gospodarki ryn-
kowej i tak pozostanie. Nie wspominając już 
o tym, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej 
i obowiązują nas przepisy dotyczące pomocy 
publicznej. Pomoc dla sektora wydobywczego 
jest zakazana z wyjątkiem firm postawionych 
w stan likwidacji. Snute przez niektóre środo-
wiska marzenia o dofinansowaniu są zatem 
nierealne. Nawet pod sztandarem bezpieczeń-
stwa energetycznego nic nie da się wywalczyć.

 X Bezpieczeństwo energetyczne stało się 
sloganem i bogoojczyźnianym hasłem. na-
wet o podwyżki płac w kopalniach walczy 
się pod tym hasłem.

– Górnictwo często uważane jest za skan-
sen. Zdaniem naszych adwersarzy w kopal-
niach i w zarządach spółek węglowych pracują 
zespoły nieudaczników i nieuków. Powtarzają 
się opinie, że górnicy zarabiają zbyt dużo, mają 
przywileje, a nie chce się im pracować. Bar-
dzo trudno walczyć z takimi twierdzeniami. 
Najsmutniejsze jest to, że czasem sami do-
starczamy argumentów naszym oponentom. 
Chyba najbardziej drażliwym tematem są pła-
ce. Kiedy w czasie kryzysu i coraz gorszych 
wyników górnictwa pojawiają się żądania pod-
wyżek płac, pracownicy innych branż uważają, 
że to jakieś kuriozum. Nie dziwię się takim 
reakcjom. Jeżeli w kopalni związkowcy doma-
gają się znacznej podwyżki, a kilka kilometrów 
dalej duża fabryka samochodów zwalnia po-
nad 1000 osób, bo jest kryzys, to trudno się 
dziwić negatywnym opiniom. Konfrontacja 
tych dwóch informacji wywołuje zawsze taką 
samą reakcję: „Tak, wy dzisiaj chcecie podwy-
żek, a później trzeba będzie do was dopłacać”.

 X nie prosicie o dotacje. nie domagacie się 
barier celnych. macie trudną sytuację. Cze-
go w takim razie potrzebujecie?

– Potrzebujemy współpracy w dążeniu 
do zmiany przepisów krępujących nasze 

działania. Potrzebujemy wsparcia w dzie-
dzinie rozwoju nowych technologii. Dlacze-
go każda inna branża może liczyć na takie 
wsparcie, a górnictwo ma być pozbawione 
pomocy? Na szczęście po wielu latach daje 
się zauważyć stopniowe zmiany. Pojawiły się 
środki na inwestycje początkowe. Urucho-
mione zostało Centrum Czystych Technolo-
gii Węglowych. Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju wsparło 20 milionami złotych 
projekt wstępnego odmetanowania złoża 
realizowany w kopalni Mysłowice-Weso-
ła. Naukowcy pracują nad technologiami 
wykorzystania węgla w sposób najbardziej 
przyjazny dla środowiska naturalnego. Wciąż 
jednak nie możemy przebić się przez bariery 
prawne, które ograniczają nam na przykład 
możliwość dostosowania czasu pracy oraz 
systemu wynagradzania do potrzeb firmy. 
Jak na przykład wytłumaczyć absurdalny fakt, 
że tylko w KHW obowiązuje ponadzakłado-
wy układ zbiorowy pracy, którego dodatkowo 
nie można zmienić?

gorsze niż miliard z wiatru?
19 miliardów z węgla

Część polityków Unii Europejskiej przewrotnie definiuje gospodarkę niskoemisyjną jako gospodarkę stricte zdekarbonizowaną

Artur trzeciAkowski, wiceprezes zArządu 
kHw sA ds. ekonomiki i finAnsów: W ciągu 

minionych czterech lat mieliśmy jedną rzeczywistą próbę połączenia 
z Węglokoksem i kilka fałszywych, rozpowszechnianych medialnie 

informacji o tym, że kupi nas JSW, że zostaniemy połączeni 
z Kompanią Węglową, że rozpoczęliśmy procedurę upadłościową 
albo że za kilka dni ją rozpoczniemy. Pojawiały się informacje, że 

spółka przestała wypłacać wynagrodzenia albo że najbliższej wypłaty 
nie będzie. Holding miał zostać przejęty przez kapitał czeski. Nigdzie 
natomiast nie pojawiła się informacja, że mimo globalnego kryzysu 

KHW reguluje zobowiązania na bieżąco.
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gorsze niż miliard z wiatru?
19 miliardów z węgla

 XDlaczego nie można go zmienić?
– Ponieważ układ ten, przed 20 laty, 

otrzymał status ponadzakładowego, a obecnie 
obowiązuje tylko w jednym zakładzie, czyli 
w kHw. Gdy próbujemy go wypowiedzieć, 
Państwowa inspekcja Pracy odmawia zare-
jestrowania wypowiedzenia. Musimy zatem 
rozpoczynać długotrwałą procedurę sądową 
celem udowodnienia swoich racji.

 Xwystarczy porozumieć się ze związkami 
i zmienić układ.

– Nawet jeżeli wszystkie organizacje 
zgodziłyby się na zmianę, to i tak nie mo-
żemy zmienić zapisów na mniej korzystne 
niż w dotychczas obowiązującym układzie 
ponadzakładowym. Pamiętajmy, że układ ten 
podpisany został 20 lat temu – od tamtej pory 
wielokrotnie zmieniły się warunki rynkowe, 
Polska przystąpiła do NATo i Unii Europej-
skiej. Firma działa w całkiem innej rzeczywi-
stości, a krępują ją ustalenia z zamierzchłej 
epoki.

 XHolding nie jest krępowany przez nie-
chętny górnictwu samorząd lokalny?

– kHw nie może narzekać na współpracę 
z samorządem. w trakcie 20 lat naszej do-
tychczasowej współpracy udało nam się wy-
pracować sztukę czasem trudnego, ale jednak 
kompromisu opartego na wzajemnym sza-
cunku stron. Niestety z doniesień medialnych 
wynika, że współpraca samorządów z innymi 
podmiotami sektora nie układa się tak po-
myślnie. Dla mnie na przykład absurdem jest 
fakt, że gmina może pozwolić sobie na to, aby 
nie podjąć pewnych uchwał w określonych 
prawem terminach i w ten sposób blokować 
uzyskanie koncesji na wydobycie. Taka prak-
tyka burzy logikę funkcjonowania prawa.

 Xwróćmy do sępów krążących nad branżą 
górniczą. Zawsze, kiedy jest źle, pojawiają 
się sensacyjne informacje, z których wynika 
jeden morał: Jest tak źle, że trzeba podjąć 
działania nawet ekonomicznie nieuzasad-
nione, ale ratujące górnictwo. nie tak daw-
no Dziennik gazeta prawna opublikował in-
formację o planach przejęcia (zakupu) kHw 
przez JSw. wicepremier piechociński tak się 
zirytował, że zapowiedział, iż poprosi ABw 
o wyjaśnienie, czy nie jest to element jakiejś 
akcji służącej osłabieniu kursu akcji JSw na 
warszawskiej giełdzie. pana zdaniem dzien-
nikarze są uwikłani w jakąś kampanię anty-
górniczą? Jest jakaś grupa interesów, która 
chce za wszelką cenę zarżnąć Holding, a na-
wet całe górnictwo?

– Nie znam intencji dziennikarzy tworzą-
cych teksty branżowe, nie mogę także komen-
tować słów wicepremiera albo wypowiadać się 
w imieniu zarządu JSw. Z zasady nie wchodzę 
w kompetencje właściciela, bo ma on prawo 
do podjęcia każdej decyzji. Chcę tylko pod-
kreślić, że w tym konkretnym tekście zawarte 
zostały nieprawdziwe informacje o sytuacji 
ekonomicznej kHw. Były one tak szkodliwe 
dla wizerunku Holdingu, że zarząd postanowił 
wystosować list otwarty. Jeżeli chodzi o grupy 
interesów, które chciałyby zaszkodzić kHw 
czy też całej branży, to zapewne istnieją i wcale 
mnie to nie dziwi. Dla energetyki wykorzystu-
jącej węgiel konkurencją jest energetyka od-
nawialna, gazowa czy też atomowa. Ponieważ 
polska energetyka wciąż wykorzystuje przede 
wszystkim węgiel, trzeba dużo pracy, pienię-
dzy i wysiłku, aby zaistnieć na rynku z nowymi 
i droższymi źródłami energii. Stąd podważanie 
wiarygodności sektora górniczego, nie tylko 
jako dostarczającego najmniej ekologicznego 
paliwa, ale również potencjalnie niestabilne-
go i zagrożonego upadłością, a tym samym 
niegwarantującego stałych dostaw surowca. 
Mam na myśli, rzecz jasna, pewien schemat 
działania, który jest spotykany i praktykowany 
w każdej branży. Zasada w każdym przypad-
ku jest prosta: należy udowodnić, że jakaś 
branża jest nieefektywna ekonomicznie, 

anachroniczna i wyjątkowo źle zarządzana. 
kryzys gospodarczy jest najlepszym mo-
mentem, żeby zorganizować taką kampanię 
propagandową. wystarczy rozpowszechniać 
wybiórcze analizy, opracowania i prognozy. 
wracając do sytuacji kHw, fakty są takie, 
że w ciągu minionych czterech lat mieliśmy 
jedną rzeczywistą próbę połączenia z węglo-
koksem i kilka fałszywych, rozpowszechnia-
nych medialnie informacji o tym, że kupi nas 
JSw, że zostaniemy połączeni z kompanią 
węglową, że rozpoczęliśmy procedurę upa-
dłościową albo że za kilka dni ją rozpocznie-
my. Pamiętam, że od 2009 roku cyklicznie 
pojawiały się informacje, że spółka przestała 
wypłacać wynagrodzenia albo że najbliższej 
wypłaty nie będzie. Holding miał zostać prze-
jęty przez kapitał czeski. Nigdzie natomiast 
nie pojawiła się informacja, że mimo global-
nego kryzysu kHw reguluje zobowiązania 
na bieżąco.

 X To żadna informacja. Sam nie pisałbym 
o tym, bo cóż w tym ciekawego? natomiast 
interesująca jest informacja o tym, że pła-
ce w kHw są uzależnione od efektów pracy. 
w polskim górnictwie to nie jest powszech-
ne. Dlaczego zarząd nie chwali się swoim 
sukcesem?

– rzeczywiście, część wynagrodzenia 
uzależniona jest od efektów pracy. Nie mó-
wimy o tym zbyt często, aby nie utrudniać 
sobie rozmów ze stroną społeczną, między 
innymi dlatego, że ten fragment systemu wy-
nagradzania jest jednym z głównych powo-
dów wszczęcia przez organizacje związkowe 
sześciu toczących się obecnie w Holdingu 
sporów zbiorowych.

 Xwłaśnie przekazał pan fajną informację 
o sześciu sporach zbiorowych. Jeśli pan do-
łoży informację o żądaniu podwyżki płac 
o 10 proc, będzie super.

– rzeczywiście, było takie żądanie i pew-
nie jest to medialnie ciekawsza informacja 
od tego, że ograniczamy koszty, poprawiamy 
efektywność, warunki pracy i wyposażenie 
kopalń, wprowadzamy nowe rozwiązania. 
Prawda, że to nikogo nie interesuje?

 XDa się zrobić ciekawy tekst o tym, jak 
zarząd kHw wycofał się z  wynagradza-
nia za efektywność. kiedy zapadnie taka 
decyzja?

– Zarząd nie wycofa się z tej decyzji. Nie 
będzie ciekawego tekstu.

 X poczekam, aż da się połączyć informacje 
o tym, że kHw pada, ale związki odniosły 
zwycięstwo i zarząd zrezygnował ze zniena-
widzonego płacenia za efekty pracy.

– Sądzę, że zarząd i związki zawodowe 
na tyle opanowały sztukę kompromisu, że ta-
kiego tekstu też pan nie napisze.

 X Takie podejście do sprawy pozbawia 
mnie możliwości wykonywania zawodu.

– Dzięki takiemu podejściu do sprawy 
kHw ma szanse na to, aby ochronić sta-
bilne miejsca pracy. System wynagradzania 
za efekty pracy czy organizacja pracy, dzięki 
której maksymalnie wykorzystuje się czas 
pracy ludzi i maszyn, sprawdziły się w Bog-
dance, Silesii i wielu prywatnych firmach 
górniczych na świecie. wszyscy sprzedaje-
my węgiel na tym samym globalnym rynku. 
Mamy wybór – albo stworzymy zasady pracy 
i wynagradzania, dzięki którym będziemy 
konkurencyjni, albo zostanie nam ślepa wiara 
w przywileje, przestarzałe układy pracy i do-
celowo likwidacja.

 X kiedy górnictwo przestanie afiszować się 
ze swoim etosem, a zacznie przekonywać 
racjonalnymi argumentami do tego, że jest 
istotnym elementem polskiej gospodarki?

– Znaczną część naszej rozmowy poświę-
ciłem na to, aby udowodnić, że przeżywamy 
trudny czas, ale mamy także argumenty eko-
nomiczne przemawiające za tym, że górnictwo 
pełni ważną rolę w systemie gospodarczym 
Polski. Etos pracy górniczej jest ściśle powią-
zany z racjonalnymi argumentami przema-
wiającymi za górnictwem. Dlatego wierzę, 
że do górnictwa przekona nie etos, ale jego 
znaczenie dla gospodarki regionu i Polski. 
Ma pan rację, że nie potrafimy przekonać wie-
lu decydentów, że jesteśmy niezbędnym ele-
mentem gospodarki rzeczypospolitej Polskiej, 
bez którego w najbliższym czasie państwo 
polskie sobie nie poradzi.

 X kiedy nadejdzie czas, że nie będzie wstyd 
być lobbystą działającym dla górnictwa wę-
gla kamiennego?

– Chciałbym, żeby to nastąpiło jak naj-
szybciej. w Polsce lobbysta kojarzy się z nie-
czystymi układami. Górnictwu przyklejono 
etykietę brudnego przemysłu. Trzeba zmie-
nić takie myślenie o lobbingu i o górnictwie. 
Dlaczego nikt nie kojarzy raportu o  tym, 
że węgiel zabija, z działaniami lobbystów 
antywęglowych? Pewnie dlatego, że w tym 
raporcie straszy się ludzi informacjami o za-
truciu środowiska, chorobach wywołanych 
przez spalanie węgla i stratach gospodarek 
wykorzystujących węgiel. Strach ogranicza 
zdolność do racjonalnej oceny czytanych 
informacji. Czekam na raport pt. „Przemysł 
samochodowy zabija”. w Polsce rocznie w wy-
padkach samochodowych ginie kilka tysięcy 
osób – w Unii Europejskiej kilkadziesiąt ty-
sięcy. Czy rozpocznie się kampania pod ha-
słem „Zamknąć fabryki samochodów, zakazać 
używania pojazdów mechanicznych”? Zanim 
zaczną działać profesjonalni lobbyści górniczy, 
warto czytać informacje antygórnicze i anty-
węglowe z dystansem.

l

Część polityków Unii Europejskiej przewrotnie definiuje gospodarkę niskoemisyjną jako gospodarkę stricte zdekarbonizowaną
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21 czerwca na stadionie KS Górnik w Rybniku-
-Boguszowicach 17 drużyn walczyło o puchar 
dla najlepszego zastępu górniczego Kompanii 
Węglowej. po raz drugi w historii zawodów 
wygrała drużyna z KWK Bobrek-centrum.

to już 7. edycja zawodów zastępów ra-
towniczych Kompanii Węglowej. do 2010 
roku to widowisko sportowe rozgrywane było 
na stadionie GKs Walka Makoszowy w Zabrzu. 
od 2011 roku organizowane jest na obiekcie 
Ks Górnik w Rybniku-Boguszowicach.

W tegorocznej edycji udział wzięło 17 
drużyn: KWK Bielszowice, KWK Bobrek-Cen-
trum, KWK Bolesław Śmiały, KWK Brzeszcze, 
KWK Chwałowice, KWK Halemba-Wirek, 
KWK Jankowice, KWK Knurów-szczygło-
wice (ruchy Knurów oraz szczygłowice), 
KWK Marcel, KWK Piast, KWK Piekary, 
KWK Pokój, KWK Rydułtowy-anna, KWK 
sośnica-Makoszowy (ruchy sośnica i Mako-
szowy) oraz ubiegłoroczny zwycięzca KWK 
Ziemowit. Zawody zostały podzielone na 2 
oddzielne konkurencje: udzielanie pomocy 
przedmedycznej oraz tor przeszkód.

Z numerem 1 wystartowała drużyna go-
spodarzy KWK Jankowice. tor przeszkód, 
który musiała pokonać, składał się z ośmiu sta-
nowisk. Pierwszym elementem było przejście 
przez przepust tamowy, drugim – podniesienie 
elementu stalowego przy użyciu odpowiednie-
go sprzętu pneumatycznego. Kolejnym etapem 
było przejście zaniżonym torem, aby później 
losowo wybranemu uczestnikowi pozostali 
ratownicy mogli wymienić butlę tlenową w apa-
racie. Najtrudniejszym elementem zawodów 
było skręcanie dwóch odcinków rury, jednak 
zawodnicy z KWK Jankowice poradzili sobie 

z tą czynnością bardzo dobrze. Po skręceniu 
rury transportowano na noszach poszkodowa-
nego w kierunku przepustu tamowego. Po dro-
dze należało usunąć przeszkodę w postaci siatki 
na tamie, którą trzeba było błyskawicznie prze-
ciąć. ostatnim etapem było przejście z poszko-
dowanym przez przepust tamowy. drużyna 
KWK Jankowice – zwycięzcy zawodów sprzed 
dwóch lat – poradziła sobie ze wszystkimi sta-
nowiskami bardzo dobrze, uzyskując rewelacyj-
ny czas 3:10,35 i poprawiając o 20 sekund wynik 
z 2011 roku. Nie naliczono im żadnych sekund 
karnych, ponieważ wszystkie zadania wykonali 
bezbłędnie. ten świetny wynik uzyskali dzięki 
przygotowaniu oraz dobrej koleżeńskiej atmos-
ferze w zespole. – tak dobry wynik w zawodach 
wynika z dwóch elementów: przygotowania 
oraz atmosfery. Jesteśmy kopalnią wysoko no-
towaną w Kompanii Węglowej i ci ratownicy 
na co dzień w pracy prezentują wysoki poziom 
umiejętności, dbając o bezpieczeństwo. Póź-
niej ten poziom mogą pokazać na zawodach 
– podkreślał Jerzy sawczuk, przewodniczący 
Związku Zawodowego Górników w Polsce przy 
KWK Jankowice w Rybniku.

Wiele zastępów nie potrafiło chociażby 
minimalnie przybliżyć się do znakomitego 
wyniku ekipy z Jankowic, dlatego z niecier-
pliwością czekano na występ drużyny KWK 
Bobrek-Centrum, która wielokrotnie stawała 
na podium tych zawodów, a w 2009 roku była 
najlepsza. Ratownicy z Bytomia byli bardzo 
zdeterminowani, aby wygrać, ponieważ zwy-
cięstwo tej edycji zawodów byłoby dla nich 
historyczne – dotąd nie było bowiem drużyny, 
która wygrałaby 2 razy. Świetna forma oraz do-
skonała współpraca w zespole spowodowały, 
że zastęp z KWK Bobrek-Centrum uzyskał 

znakomity czas 3:08,32, wyprzedzając do-
tychczasowego lidera, czyli KWK Jankowice, 
o zaledwie 2 sekundy.

tak wspaniały rezultat nie gwarantował 
jeszcze zwycięstwa, ponieważ czekano, aż tor 
przeszkód pokonają ubiegłoroczni zwycięzcy, 
czyli ratownicy z KWK Ziemowit.

Każda z czynności wykonywanych na to-
rze przeszkód podlegała ocenie sędziów – 
ratowników z Centralnej stacji Ratownictwa 
Górniczego w Bytomiu, którzy zauważyli, 
że poziom przygotowania do zawodów jest 
z każdą edycją imprezy coraz lepszy. – Poziom 
rywalizacji jest dużo wyższy niż w ubiegłym 
roku, wszyscy to widzimy. Wynika to z tre-
ningu. trening, trening, trening i jeszcze raz 
trening – to najważniejsze – zdradzał przepis 
na sukces jeden z sędziów.

W międzyczasie w namiocie ratownic-
twa medycznego, rozłożonym niedaleko toru 
przeszkód, odbywał się konkurs pomocy 
przedmedycznej, polegający na resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej (RKo) połączonej 
z defibrylacją zewnętrzną przy użyciu pół-
automatycznego defibrylatora (aEd) na pro-
fesjonalnym fantomie. Zakończenie tego 
zadania następowało wówczas, gdy ratow-
nikom udało się przywrócić funkcje życiowe 
fantomowi. sędziowie oceniali poszczególne 
elementy tego zadania: dbałość o zapewnie-
nie bezpieczeństwa rannemu, odpowiednie 
ułożenie ciała rannego i poprawne udzielenie 
pierwszej pomocy.

Najlepszy rezultat uzyskała drużyna 
z KWK Rydułtowy-anna, zdobywając 346 
punktów na 379 możliwych.

Jako ostatni z numerem 17 do pokona-
nia toru przeszkód ustawił się zastęp z KWK 

Ziemowit. Ratownicy byli niezwykle zdeter-
minowani, aby pokonać drużynę z Bytomia. 
Wszystkie stanowiska toru przeszkód pokonali 
bezbłędnie w takim samym czasie, w jakim tor 
pokonała ekipa z Bytomia. do zwycięstwa za-
brakło zaledwie dwóch sekund oraz odrobiny 
szczęścia. Zespół KWK Ziemowit z czasem 
3:20,97 (doliczono 10 s kary za niedokręce-
nie jednej śruby w rurociągu) zdobył miejsce 
na podium, plasując się na 3. pozycji.

Po występie ratowników z kopalni Zie-
mowit drużyna KWK Bobrek-Centrum sza-
lała z radości, ponieważ udało jej się dokonać 
czegoś niebywałego – jako jedyna w historii 
zawodów organizowanych przez Kompa-
nię Węglową wygrała 2 razy. Jak udało im 
się to osiągnąć? Na to pytanie odpowiedział 
jeden ze zwycięzców. – staramy się być w do-
brej formie przez cały czas, ponieważ każdy 
ratownik jest zobowiązany do tego, aby utrzy-
mywać dobry stan zdrowia. aby świetnie się 
przygotować do tych zawodów, przez miesiąc 
trenowaliśmy na terenie stacji ratowniczej.

Nagrody w postaci pucharów wyrzeź-
bionych w węglu oraz upominków wręczyli 
zwycięzcom Marek uszko, wiceprezes za-
rządu Kompani Węglowej do spraw produk-
cji, oraz stanisław Konsek, dyrektor kopalni 
w Jankowicach.

Z roku na rok poziom przygotowania za-
stępów ratowniczych jest coraz wyższy. Za-
wodnicy osiągają coraz lepsze wyniki dzięki 
treningowi oraz świetnej atmosferze, jaka 
panuje w zespołach. Czy jednak uda się któ-
rejś z drużyn przejść tor przeszkód z czasem 
poniżej 3 minut? o tym przekonamy się już 
podczas kolejnych zawodów.

Klaudia latosiK

Zwycięstwo KWK Bobrek-Centrum w zawodach

Historyczna wygrana

Najtrudniejszy element zawodów – skręcenie dwóch odcinków rury

Zwycięzcy zawodów zastępów ratowniczych – drużyna KWK Bobrek-Centrum

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej przez ratowników KWK Jankowice
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Wyjazdy na wakacje bywają najdłuższymi po-
dróżami większości kierowców, którzy zwykle 
ograniczają się do pokonywania krótkich dy-
stansów, często tylko w ruchu miejskim. Wie-
logodzinna podróż może być sporym wyzwa-
niem, do którego trzeba się przygotować.

Regularnie serwisowany pojazd zwykle 
nie wymaga poważniejszych zabiegów, choć 
zawsze warto sprawdzić podstawowe rzeczy, 
takie jak poziomy płynów eksploatacyjnych. 
Zaopatrzenie się na drogę też przestało być 
większym problemem – bary i stacje benzy-
nowe ze sklepikami przy głównych trasach 
występują dość często. Trzeba tylko pamiętać, 
żeby z nich regularnie korzystać i nie starać 
się pokonać za jednym razem wielogodzinnej 
trasy.

Przebywając kilkaset kilometrów, możemy 
nawet kilka razy zmienić warunki atmosfe-
ryczne i drogowe. Trzeba pamiętać o tym, 
żeby wraz z nimi zmieniały się także prędkość 
i sposób jazdy.

– W czasie deszczu kierowcy często in-
stynktownie zwalniają, ale po opadach, gdy 
wychodzi słońce, dynamicznie przyspieszają, 
zapominając, że zwykle w takich sytuacjach 
nawierzchnia drogi jest nadal mokra. Wje-
chanie w kałużę może na chwilę drastycznie 
ograniczyć widoczność, a nawet doprowadzić 
do akwaplanacji, czyli poślizgu wodnego – 
wyjaśnia Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły 
Jazdy Renault, przypominając, że podstawowa 
zasada przy nagłych zmianach pogody brzmi: 
Zwolnij, bo mniejsza prędkość pozwoli lepiej 

się zorientować, jak zmieniła się sytuacja, i do-
stosować styl jazdy do aktualnych warunków 
atmosferycznych.

Instruktorzy Szkoły Jazdy Renault przy-
gotowali zestaw zaleceń na sytuację zmiany 
pogody. Gdy słoneczna pogoda nagle zamienia 
się w deszczową:

– zwolnij;
– zjedź na prawy pas, gdy podróżujesz 

drogą wielopasmową;
– zwiększ odległość do poprzedzającego 

samochodu, gdyż na mokrej drodze odci-
nek hamowania może zwiększyć się nawet 
dwukrotnie;

– trzymaj obie ręce na kierownicy, gdyż 
zbierająca się np. w koleinach woda może 
utrudnić manewrowanie;

– unikaj manewru wyprzedzania; gdy inni 
kierowcy pomimo panujących warunków wy-
przedzają, zachowaj szczególną ostrożność, 
gdyż woda z kół przejeżdżających samo-
chodów może ochlapać szyby twojego auta 
i na chwilę można zupełnie stracić widocz-
ność. – Nie wolno zamykać oczu lub wyko-
nywać nagłych ruchów kierownicą w sytuacji, 
gdy ochlapie nas woda spod kół innego auta. 
Jeśli kierowca uważnie obserwuje ruch na dro-
dze, wie, kiedy może nastąpić taka sytuacja 
i dzięki temu nie powoduje ona niebezpiecz-
nych reakcji – mówią trenerzy Szkoły Jazdy 
Renault. Instruktorzy Szkoły Auto, związanej 
ze Skodą, przypominają, że rozmazanie ob-
razu, spowodowane przez padające na szybę 
krople, może nawet o połowę wydłużyć czas 
reakcji kierowcy, co tym bardziej powinno 

skłaniać do zmniejszenia prędkości, a także 
dbania o stan wycieraczek.

Gdy deszczowa pogoda nagle zamienia 
się w słoneczną:

– zwolnij, pozwól, aby wzrok przyzwy-
czaił się do nowych warunków;

– załóż odpowiednie okulary przeciw-
słoneczne, najlepiej polaryzacyjne, gdyż pro-
mienie słoneczne mogą oślepiać, odbijając się 
od mokrych powierzchni;

– ostrożnie przejeżdżaj przez kałuże lub 
je omijaj, gdy jest to bezpieczne;

– pamiętaj, że powierzchnia drogi może 
jeszcze długo pozostać mokra i istnieje ryzyko 
poślizgu.

Instruktorzy Szkoły Auto zalecają 
w razie wystąpienia aquaplaningu następu-
jące postępowanie:

– unikaj gwałtownego skręcania lub 
hamowania;

– wciśnij sprzęgło i zdejmij nogę z gazu, 
dopóki samochód nie zwolni i nie poczujesz, 
że auto jest znów przyczepne;

– trzymaj mocno kierownicę, kieru-
jąc koła w kierunku, w którym chcesz je-
chać, dopóki nie odzyskasz panowania nad 
samochodem.

Przypominają też, że prawidłowy stan 
opon i odpowiednie ciśnienie w znacznym 
stopniu ograniczą wystąpienie zjawiska 
aquaplaningu.

Nowa geNeracja Mazdy 3
Nowy kompakt Mazdy stylistycznie wy-

korzystuje język Kodo, czyli Duszy Ruchu, 

zastosowany już w modelach CX-5 i Mazda6. 
Mamy więc płynne linie, wyraźne krągłości 
i „płynące” płaszczyzny. Karoseria ma dyna-
miczną, atrakcyjną stylizację, ale na tyle stono-
waną, żeby mogli ją zaakceptować także nieco 
bardziej konserwatywni nabywcy. Falujące 
przetłoczenia błotników nadają karoserii nieco 
muskularny, sportowy charakter. Podobnie 
może się kojarzyć tablica rozdzielcza z domi-
nującym pośrodku okrągłym obrotomierzem 
i cyfrowym prędkościomierzem.

Długość samochodu pozostała niemal 
niezmieniona i wynosi 446,5 cm. Auto jest 
za to o 4 cm szersze (ma 179,5 cm) i o 2 cm 
niższe (145 cm). Zwiększył się także rozstaw 
osi, wynoszący obecnie 270 cm. Dodatkowe 
6 cm mają odczuć głównie pasażerowie, bo ba-
gażnik jest niewiele większy – mieści 350 l.

Gama silnikowa obejmuje 3 jednostki 
benzynowe (stukonny 1,5 l oraz dwulitrowy, 
dostępny w dwóch wersjach mocy – 120 
KM i 165 KM) oraz 150-konnego turbodie-
sla o pojemności 2,2 l. Wszystkie jednostki 
są wyposażone w technologię Skyactiv, czy-
li zestaw mniejszych lub większych krocz-
ków w stronę zmniejszenia zużycia paliwa. 
Najmocniejszy silnik benzynowy ma także 
system odzyskiwania energii podczas hamo-
wania. Standardem będą manualne skrzynie 
biegów, ale studwudziestokonny silnik ben-
zynowy i turbodiesel będą także oferowane 
z automatem – oba rodzaje skrzyń będą 
sześciostopniowe.

Nowa Mazda 3 trafi do sprzedaży jesienią.
piotr Myszor 

Informacje motoryzacyjne

na wakacje nie jedź zbyt szybko

Przebywając kilkaset kilometrów, możemy nawet kilka razy zmienić warunki atmosferyczne i drogowe Nie wolno zamykać oczu lub wykonywać nagłych ruchów kierownicą w sytuacji, gdy ochlapie nas woda
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Długość Mazdy 3 pozostała niemal niezmieniona i wynosi 446,5 cm Karoseria ma dynamiczną, atrakcyjną stylizację
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Marginesy

Zdegustowana
Na prostej i zakrętach

ach, ta piłka
Oglądałem z kolegami mecz pomiędzy Brazylią i Włochami w ramach Pucharu Konfede-

racji w TVP2. Wygrali Brazylijczycy 4:2. Sam wynik nie był dla mnie najważniejszy, chociaż 
na pewno usatysfakcjonował brazylijskich kibiców. Oglądając poczynania zawodników obu 
zespołów, zacząłem się zastanawiać, czy jeszcze zobaczę grającą na takim poziomie (choć-
by w połowie) polską reprezentację. Mecz był wyśmienitym widowiskiem – porywającym 
do ostatniego gwizdka sędziego. Zawodnicy obu zespołów grali na pełnych obrotach, tak jak 
się gra w najważniejszym meczu w sezonie. Szybkie tempo w przeprowadzaniu akcji, poszu-
kiwanie nowych zagrywek techniczno-taktycznych celem wymanewrowania rywala, odważne 
i zdecydowane wejścia w ataku, rzetelna gra w obronie – można wymienić jeszcze wiele innych 
pozytywów w poczynaniach zawodników brazylijskich i włoskich, m.in. i taki, że piłka nie 
przeszkadzała zawodnikom.

A przecież nie było to spotkanie o jakąś wielką mistrzowską stawkę. Był to mecz w ramach 
turnieju, który można zaliczyć do towarzysko-szkoleniowych. Grano towarzysko, ale o prestiż. 
A przecież turniej ten odbywa się niemal zaraz po zakończeniu mozolnych rozgrywek ligowych 
we wszystkich krajach oraz po oficjalnych konfrontacjach międzynarodowych – klubowych 
i reprezentacyjnych. Zawodnicy obu drużyn grają na co dzień w różnych klubach, w różnych 
krajach. Mają więc prawo być zmęczeni ligowymi rozgrywkami. Nic takiego nie można było 
dostrzec w poczynaniach zawodników brazylijskich i włoskich. Grali z pełnym zaangażowaniem 
do ostatnich sekund. Nie zwalniali tempa gry. Nie przejmowali się mało udaną akcją, przerwaną 
przez rywali, ale zaraz starali się organizować kolejną akcję z myślą o zdobyciu gola.

Tak grających Polaków chciałoby się oglądać. Myślę, że jest to nie tylko moje marzenie, ale 
wszystkich kibiców futbolowych, a także wszystkich sympatyków sportu. Są to marzenia, które 
od wielu, wielu lat nie mogą się urealnić. Nie spełnili tych marzeń poprzedni selekcjonerzy 
naszej reprezentacji, a trener Franciszek Smuda po Euro 2012 pozostawił rozklekotaną kadrę, 
w której zawodnicy prezentowali się gorzej w reprezentacji niż w swoich drużynach klubowych 
– a przecież grają w dobrych zespołach europejskich i stanowią w nich ważne ogniwa. W efekcie 
nasza reprezentacja straciła praktycznie szanse na wywalczenie awansu do mistrzostw świata 
w 2014 r. w Brazylii. Może i dobrze, że tak się stało, bo – moim zdaniem – lepsza nieobecność 
w wielkiej imprezie od kompromitującego w niej występu.

Zmienił się zarząd PZPN, prezesem został Zbigniew Boniek, funkcję trenera kadry objął Wal-
demar Fornalik. Wszyscy niemal zgodnie zapowiadali, że dołożą wszelkich starań, by podnieść 
poziom naszego rodzimego futbolu, że nasza reprezentacja zacznie skuteczniej grać, że należy 
skoncentrować się na szkoleniu w klubach, szczególnie jeżeli chodzi o młodzież, że sympatycy 
futbolu będą coraz bardziej zadowoleni. Były to piękne deklaracje, piękne słowa. Czy coś się 
zmieniło w ciągu roku od ich wypowiedzenia? Raczej niewiele. Mam na myśli głównie sprawy 
szkoleniowe. Nie znaczy to jednak, że zarząd PZPN z prezesem Zbigniewem Bońkiem i zarząd 
Ekstraklasy SA nic nie robiły.

Najpierw była gorąca dyskusja nad zwiększeniem liczby meczów. Po różnych targach usta-
lono, że zespoły ekstraklasy rozegrają 37 spotkań mistrzowskich – 30 w rundzie zasadniczej 
i jeszcze 7 dodatkowych. Pierwsza ósemka grać będzie o mistrzostwo, a druga o utrzymanie. 
Do tego dojdzie podział (o połowę) punktów zdobytych w rundzie zasadniczej. Bzdurne roz-
wiązanie, za którym optowały władze Ekstraklasy SA. Moim zdaniem nie wpłynie to na podnie-
sienie poziomu rywalizacji. Wręcz odwrotnie – poszczególne kluby będą się musiały zmierzyć 
z wieloma kłopotami.

Następnym posunięciem była likwidacja rozgrywek tzw. Młodej Ekstraklasy – dokonała 
tego spółka ligowa (Ekstraklasa SA). Ma ją zastąpić Centralna Liga Juniorów, w której mogą grać 
wyłącznie zawodnicy poniżej 18 lat. Trochę starsi zawodnicy mogą grać w zespołach rezerw. 
Oznacza to, że takie rezerwy trafią w najlepszym razie do III ligi (czwarty poziom rozgrywek), 
a reszta do IV ligi (piąty poziom rozgrywek) lub jeszcze niżej. Kluby buntują się, ponieważ bardzo 
wielu zawodników ocierających się o kadrę pierwszych zespołów nie będzie mogło wykazać 
swoich umiejętności. Gra w IV lidze nie pozwala na podnoszenie futbolowych umiejętności.

Nie ma sensu też Centralna Liga Juniorów, w której występować będą tylko zespoły z klu-
bów grających w ekstraklasie. Jak mają rozwiązywać sprawy szkoleniowe kluby z niższych 
klas (I ligi, II ligi, III ligi)? W nich też są obiecujący juniorzy, którzy w takim systemie nie będą 
mogli zaprezentować swoich umiejętności. Moim zdaniem obie decyzje nie mają nic wspólnego 
z podniesieniem poziomu szkolenia, szczególnie młodzieży, a co za tym idzie – podniesieniem 
poziomu naszego rodzimego futbolu.

Kilka dni temu doszło też do ostrej konfrontacji prezesa Zbigniewa Bońka z futbolowymi 
działaczami na zjeździe PZPN. Boniek chciał dokonać pewnych poprawek w statucie związ-
ku, które by umożliwiły jego lepsze i skuteczniejsze działanie. Niestety – jego propozycje 
zderzyły się… z betonem. Inaczej mówiąc – z osobami, które od lat zabawiają się w futbol, 
są związane z dawnymi układami, z ludźmi, którzy zaliczyli niechlubną kartę w minionych 
latach w aferze korupcyjnej. Ludzie ci nadal kręcą się wokół krajowego futbolu. Wszystkie 
propozycje prezesa zostały odrzucone. Nie poparły Zbigniewa Bońka nawet osoby, które 
optowały za nim podczas wyborów prezesa. Wystarczy przytoczyć niektóre słowa Bońka. 
Powiedział on między innymi, że na sali zjazdowej nie brakowało ludzi, którzy są zainte-
resowani przede wszystkim sobą i swoimi gierkami. Na przykład Edward Potok z Łodzi 
domagał się, aby drużyna ŁKS (wycofała się z I ligi w trakcie rozgrywek) grała w III lidze. 
Z kolei Kazimierz Greń (Podkarpacie) walczył o przywróceniu licencji dla Resovii Rzeszów. 
Kontrę prezesowi zadał także Roman Kosecki, wiceprezes ds. szkoleniowych. I jeszcze inne 
słowa prezesa: – Roman Kosecki ma mentalność polityka. A ja nie chcę, żeby we władzach 
PZPN ważne sprawy były rozgrywane w taki sposób. Niektórym działaczom chodzi tylko 
o pieniactwo, zagrania pod publiczkę. Ja nie chcę tak grać.

Z tego wynika, że w strukturach PZPN nadal mają dużo do powiedzenia osoby, które nie 
chcą żadnych zmian, że odpowiada im „stare”. Inaczej mówiąc, w mętnej wodzie dobrze się 
czują. A nasz rodzimy futbol dołuje.

 henryk marzec

Kasię wychowywała samotna matka, która porzucona przez męża, nie za bardzo dawała sobie 
ze wszystkim radę. Mimo że bardzo się starała, efekty często były mizerne. Kobieta pracowała 
jako kasjerka, wieczorami dorabiała sprzątaniem biur. Sama nie miała czasu zajmować się ani 
swoim wyglądem, ani wykształceniem, nie mówiąc o pilnowaniu małej Kasi. Gdy dziewczynka 
dorastała, pomiędzy nią a jej matką zaczęły mnożyć się konflikty, których żadna nie potrafiła 
załagodzić. Skończyło się to tym, że dziewczyna postanowiła wybrać szkołę średnią oddaloną 
o kilkadziesiąt kilometrów od domu i zamieszkać w bursie.

Gdy Kasia poszła na studia, jej kontakt z matką praktycznie zupełnie się urwał, a ona sama 
w ogóle nie odczuwała potrzeby sztucznego podtrzymywania go. Mimo że miała już 23 lata, 
nigdy nie miała chłopaka. Nie żeby nie chciała – po prostu nawet najmniej atrakcyjni koledzy 
nie byli za bardzo nią zainteresowani. Kasia nigdy nie błyszczała w towarzystwie, nigdy nie 
umiała ładnie odpowiedzieć, często zdarzało jej się palnąć jakąś gafę. Na studiach zaczęła o sie-
bie bardziej dbać. Chodziła na aerobik, oglądała internetowe filmiki o tym, jak się malować, 
nawet poddała się „metamorfozie“ organizowanej przez jedno z kolorowych pism. Niestety 
efekty częściej były śmieszne i przerysowane niż ładne…

Dwa czy trzy razy poszła na randkę – za każdym razem zaaranżowaną przez współloka-
torki z akademika. Jeden z chłopaków był kuzynem jej koleżanki w syntetycznym garniturku, 
najpewniej jeszcze z komunii, czerwonej koszuli i pod krawatem wciśniętym w spodnie. Kasi 
zrobiło się słabo już wtedy, kiedy go zobaczyła, a drugi raz, gdy podał jej rękę z długaśnymi 
pazurami. Jak łatwo się domyślić, była to randka błyskawiczna, z której Kasia czmychnęła przy 
pierwszej nadarzającej się okazji.

Przez długi czas Kasia obiecywała sobie, że nigdy, przenigdy ponownie nie da się namó-
wić na podobny eksperyment. Głupio jej jednak było iść na bal pod koniec studiów samej 
i uległa innej znajomej, która chciała ją wyswatać ze swoim kolegą. Ku zdziwieniu Kasi w tym 
przypadku nie było tragedii – chłopak był w miarę rozgarnięty, miał dobrą pracę, potrafił się 
wysłowić i wyglądał całkiem OK. Na dodatek przegadali cały wieczór i spotkali się ponownie 
nazajutrz. Takie spotkania powtarzały się przez najbliższe tygodnie i mimo że dziewczyna 
nie czuła się jakoś niesamowicie zauroczona Grześkiem, to jednak myślała, że może dzięki 
niemu nie jest traktowana przez znajomych jak nie wiadomo jaki dziwoląg, który wiecznie jest 
sam. Prawdziwy i całkiem przez nią niespodziewany przełom nastąpił, kiedy musiała wypro-
wadzić się z akademika. Dorabiała wtedy drobnymi zajęciami i udzielaniem korepetycji, nie 
miała zbyt dużo pieniędzy i znalezienie nawet 
skromnej kawalerki wydawało się praktycznie 
niemożliwe. Wtedy też Grzesiek, z którym 
byli parą od dwóch miesięcy, wyskoczył 
z pierścionkiem zaręczynowym. Kasia nie 
była pewna tamtej decyzji, ale po krótkim 
zastanowieniu i namowach koleżanek zgo-
dziła się. Nie znali się nawet pół roku, kiedy 
odbył się skromny, niewielki ślub.

Kasia wprowadziła się do mieszkania Grześ-
ka i już pierwszego dnia małżeństwa przekonała 
się, że prawdopodobnie popełniła błąd. Nie wiedziała, 
jak do tej pory mogła nie zauważyć różnego typu „zwy-
czajów” chłopaka. Nie minęło kilka tygodni, a ją denerwo-
wało dosłownie wszystko – od maniakalnego dłubania w nosie, 
niechęci do mycia naczyń, głośnego puszczania bąków po śpiewaniu piosenek na całe gardło 
w trakcie kąpieli. Szybko okazało się też, że Grzesiek może i jest rozgarnięty w sprawach, które 
dotyczyły jego kariery, ale większość decyzji jest inspirowana przez jego matkę. Musiała ona 
wyrazić swoje zdanie we wszystkim – począwszy od zakupu nowych ręczników i koloru ścian 
w sypialni, skończywszy na odpowiednim fasonie sukienki dla Kasi.

Po dwóch miesiącach małżeństwa Kasia miała dosyć. Coraz częściej uciekała z domu 
do koleżanek, u których nocowała, starała się brać jak najwięcej zleceń, żeby unikać Grześka. 
Niedługo potem stwierdziła, że tak się jednak nie da i ten układ trzeba zakończyć. Długo 
przygotowywała się do rozmowy z mężem. Gdy już dokładnie wiedziała, co chciała mu po-
wiedzieć, przygotowała kolację i poprosiła o dłuższą rozmowę. Grzesiek przyjął wszystkie 
jej słowa z niesamowitym spokojem, po czym wyszedł z pokoju na kilka minut. Nie minął 
kwadrans, a w mieszkaniu pojawiła się jego matka. Wyzywała i bluzgała, krzycząc na Kasię, 
że małżeństwo jest aż po grób.

Kasia bardzo przeżyła tamten wieczór, nie chciała robić Grześkowi krzywdy, chciała się 
po prostu rozstać bez wielkich fajerwerków. Kolejne tygodnie pokazały, że jest to całkowicie 
niemożliwe. Matka Grześka starała się uprzykrzyć Kaśce życie w każdy możliwy sposób. Niestety, 
Grzesiek także zaczynał się zachowywać jak wariat. Ze strachu o swoje bezpieczeństwo Kasia 
coraz częściej pomieszkiwała u znajomych – i w trakcie jednego z takich posiedzeń wpadła 
na pomysł, który miał rozwiązać jej wszystkie problemy.

Wróciła do domu i czekała, aż Grzesiek zaśnie. W nocy podała mu niewielką dawkę insuliny, 
którą bez problemu zdobyła wcześniej. W dzień była miła i nie wspominała o rozwodzie, w nocy 
powoli starała się zakończyć swoje małżeństwo, mając nadzieję, że uda jej się zamordować męża 
w białych rękawiczkach. Po jakimś czasie Grzesiek zaczął się fatalnie czuć – zasłabł, dostał 
drgawek, z ust puściła mu się piana. Gdy atak się przedłużał, a puls słabł, Kaśka z zimną krwią 
zadzwoniła po pogotowie, żeby chwilę później udawać przerażoną, zmartwiającą się żonę. Zgod-
nie z tym, co znalazła w internecie, Grzesiek miał już się nie obudzić, a ona miała być wolna.

Ku jej wielkiemu zdziwieniu – tak się nie stało. Na dodatek matka Grześka od początku 
obwiniała ją o stan zdrowia syna i drążyła sprawę tak długo, aż wszystko wyszło na jaw.

Kasią zajął się sąd, a Grzesiek sam wystąpił o błyskawiczne załatwienie rozwodu. Kilka 
miesięcy później, tuż po ogłoszeniu wyroku, który skazywał Kasię na długie lata więzienia, 
Grzesiek ożenił się ponownie… l
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Piwo przez wieki

czeskie lato z piwem

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Ponad Połowa Polskich bezrobotnych 
Po Pięćdziesiątce cierPi z Powodu dePresji 
– wynika z międzynarodowego bada-
nia share Poświęconego aktywności 
w okresie starzenia się i solidarności 
międzyPokoleniowej Po kryzysie gosPo-
darczym. W innych krajach regionu środko-
wowschodniego, takich jak Węgry, Czechy czy 
Estonia, odsetek ten oscyluje wokół 40 proc. 
W informacji wskazano, że w Polsce tylko 
17 proc. osób w wieku 50+ klasyfikowano jako 
ubogie według tradycyjnych dochodowych 
miar ubóstwa, podczas gdy aż 73 proc. osób 
starszych zadeklarowało, że ma problemy 
z tzw. związaniem końca z końcem.

niemal Połowa badanych Poszukiwała 
Pracy, którą obecnie wykonuje, nie dłu-
żej niż 3 miesiące – tak wynika z sondy 
PrzeProwadzonej Przez Portal rynek-
Pracy.Pl. Od 3 miesięcy do roku poszu-
kiwanie pracy zajęło ponad jednej trzeciej 
ankietowanych (35 proc.). Jedynie 8 proc. 
respondentów szukało pracy od 13 miesię-
cy do 2 lat, zaś powyżej 2 lat pracy szukała 
co dziesiąta przebadana osoba. Długość okre-
su poszukiwania pracy zależy od wielu czyn-
ników, takich jak płeć, miejsce zamieszkania, 
wykształcenie. Jednakże jednym z bardziej 
zauważalnych determinantów długości tego 
okresu jest wiek – im osoba starsza, tym bar-
dziej wydłuża się okres poszukiwania pracy. 
Z danych zebranych w badaniu GUS-u za III 
kwartał 2012 roku wynika, że najczęściej 
bezrobotni znajdowali pracę w okresie od 7 
do 12 miesięcy od rozpoczęcia poszukiwań 
(22 proc.). Równie wielu badanych (21 proc.) 
poszukiwało pracy dłużej niż rok – od 13 
do 24 miesięcy.

największy wPływ na sukces zawodowy 
mają wiedza i rzetelna Praca, a w dal-
szej kolejności wykształcenie – takie 
wnioski Płyną z badania cbos. 45 procent 
Polaków wskazało, że to umiejętności gwaran-
tują sukces w pracy zawodowej. Co trzeci z nas 
uważa, że ważne są praca i wykształcenie. 28 
procent respondentów jest przekonanych, 
że istotne są znajomości. Badani wskazywali 
też na przedsiębiorczość, szczęście, cwaniac-
two i pochodzenie społeczne. O tym, że warto 
zdobywać wykształcenie, jest przekonanych 82 
procent respondentów. Spada jednak procent 
osób, które sądzą, że zdobywanie wykształ-
cenia ma sens. Odsetek ten jest obecnie o 11 
punktów niższy niż w latach 2004 i 2007. 
Większość respondentów uważa, że ludziom 
wykształconym łatwiej jest zrobić karierę, 
uniknąć biedy i zubożenia oraz bezrobocia, 
opinie takie wyrażane są obecnie rzadziej niż 
jedenaście lat temu.

Krzyżówka panoramiczna nr 14

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „nowe technologie”.  
Nagrodę wylosował: wojciech sierny z Pielgrzymowic.

Fenomen czeskich piw (a raczej prawdziwej 
nabożności, z jaką są one traktowane przez 
licznych wielbicieli złocistego trunku, także 
w polsce) jest doprawdy trudny do zrozu-
mienia dla przeciętnego piwosza. Trudno 
jednak dyskutować z faktami – wszak dla 
wielu birofilów smak oryginalnego pilsa 
według receptury Josefa Grolla stanowi 
niedościgniony wzór dla wszystkich in-
nych piw.

Piwo jako takie nie narodziło się oczy-
wiście w Czechach, znane przecież było już 
starożytnym, niemniej jednak to właśnie 
nasi południowi sąsiedzi są nacją, do której 
wedle powszechnych wyobrażeń pasuje ono 
najbardziej – i jak trudno wyobrazić sobie 
Francuza bez butelki burgunda czy borde-
aux, a Humphreya Bogarta bez burbona, 
tak nie ma Czecha bez kufla dobrego piwa. 
Zaryzykuję twierdzenie, że to nie Czesi umi-
łowali piwo – to piwo umiłowało Czechów, 
znakomicie wpasowując się w ich pełną 
specyficznego humoru i dystansu kulturę, 
doskonale uosabianą przez dobrego wojaka 
Szwejka (skądinąd wielkiego amatora zło-
cistego trunku). Trudno się zatem dziwić, 
że to właśnie Czesi jak nikt inny potrafią 
korzystać pełnymi garściami z kulturotwór-
czego i integracyjnego potencjału piwa – 
organizowane przez nich letnie festiwale 
piwne cieszą się od wielu lat niesłabnącą 
popularnością, przyciągając każdego roku 
tysiące birofilów z całego świata. Biorąc pod 
uwagę fakt, że wakacje dopiero się zaczęły, 

chcielibyśmy zachęcić Szanownych Czytelni-
ków do uczestnictwa w tego typu imprezach, 
w związku z czym poniżej zamieszczamy 
zwięzłe opisy kilku z nich. A zatem – do zo-
baczenia w Czechach!

harrachovskie święto Piwa (20 lipca, 
Harrachov) – tegoroczny festiwal jest już 
dziesiątą edycją imprezy, której organizato-
rem jest huta szkła i minibrowar Novosad & 
syn. Uczestnicy będą mogli spróbować przy-
smaków regionalnej kuchni oraz oczywiście 
zasmakować w tutejszym piwie. A – trzeba 
przyznać – jest co degustować, harracho-
vskie piwo należy bowiem do najlepszych 
w kraju, wielokrotnie zdobywało m.in. Złotą 
Piwną Pieczęć. Wśród dodatkowych atrakcji 

organizatorzy wymieniają zwiedzanie mu-
zeum oraz huty szkła, a także liczne zabawy 
dla najmłodszych.

święto chmielu (6–7 września, Žatec) 
– coś dla wielbicieli klasycznych festynów. 
W tym roku królewskie miasto Žatec zaprasza 
na jeden z najstarszych festiwali piwnych już 
po raz 56. – ogromne doświadczenie orga-
nizatorów stanowi gwarancję, że w trakcie 
dwóch dni wspólnej zabawy z pewnością nie 
zabraknie atrakcji. Dla uczestników przygo-
towano bogaty program oraz szereg cieka-
wych i dowcipnych konkursów, np. konkurs 
tańca z kuflem piwa na głowie. Piwosze będą 
mogli spróbować ponad 40 rodzajów piwa 
z oferty browarów zarówno czeskich, jak 
i zagranicznych.

Pilsner Fest (5 października–10 listo-
pada, Pilzno) – jest to jedna z najgłośniej-
szych imprez dla wielbicieli piwa z całego 
świata, która każdego roku gromadzi tysiące 
ludzi. Dla wielu piwoszy uczestnictwo w niej 
stanowi wręcz obowiązek, podróż do piw-
nej mekki, wszak to właśnie tu w 1842 roku 
powstała słynna receptura pilsa, której au-
torem był wspomniany na początku Josef 
Groll. Uczestnicy mogą raczyć się do woli 
nie tylko klasycznym Pilsnerem Urquellem, 
lecz także spróbować innych, mniej znanych 
odmian pilzneńskiego piwa. Pilsner Fest nie 
jest jednak tylko zwykłym festynem piwnym, 
jakich wiele – to również wielkie święto kul-
tury, a zwłaszcza muzyki, nie tylko czeskiej 
rzecz jasna.

 Maciej Rzepecki
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