
Temat na czasie

Jarosław Zagórowski, prezes 
JSW SA: Jeżeli dyskutujemy 
o poprawie efektywności, 
pamiętajmy 
o barierach prawnych, 
które uniemożliwiają 
wiele działań.
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Przeciwko rządowi, 
politykom 
i biedzie

Ogólnopolskie dni protestu. 
Od 11 do 14 września w Warsza-
wie manifestowali pracownicy 
zrzeszeni w trzech największych 
centralach związkowych. Wspie-
rali ich członkowie mniejszych 
organizacji. 
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Regaty żeglarskie 
o Puchar Prezesa 
Kompanii 
Węglowej

Żeglarskie zmagania. W pierw-
szą sobotę września nad Jeziorem 
Żywieckim w Ośrodku Żeglarskim 
„Fregata” w Zarzeczu odbyły się 
Pierwsze Regaty w klasie Omega 
o Puchar Prezesa Kompanii Węglo-
wej. Organizatorem imprezy była 
Nadwiślańska Agencja Turystyczna 
Sp. z o.o. wraz z Ogniskiem TKKF 
„Szczygłowice” z Knurowa.
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Targi górnicze. Premier na otwarciu

Nie zrezygnujemy z węgla
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– Polska chce rozwijać odnawialne źródła energii, ale kluczowe znaczenie dla polskiej energetyki nadal 
będzie miał węgiel kamienny i brunatny, a w nieodległej przyszłości także gaz ze złóż łupkowych – 

powiedział premier Donald Tusk w czasie wizyty na targach górniczych w Katowicach.

więcej na s. 6-7

Rezygnacja Joanny 
Strzelec-Łobodzińskiej

Kompania Wę-
glowa opublikowała 
komunikat, w którym 
informuje, że w dniu 
12 września 2013 roku 
Joanna Strzelec-ło-
bodzińska złożyła 
z powodów osobi-
stych rezygnację ze stanowiska prezesa 
zarządu Kompanii Węglowej SA.
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– Kluczowe znaczenie dla polskiej energetyki nadal 
będzie miał węgiel kamienny i brunatny, a w nieodle-
głej przyszłości także gaz ze złóż łupkowych. Przemysł 
zarówno w wymiarze globalnym, europejskim, jak 
i przede wszystkim krajowym jest absolutnie niezbęd-
ną, fundamentalną kwestią dla gospodarki.

K ilkanaście lat temu powstały teorie, mówiące 
że gospodarki narodowe i gospodarka globalna 
mogą obyć się bez ciężkiego przemysłu, że ciężki 

przemysł to relikt XIX i XX wieku. Dziś wyraźnie 
widzimy, szczególnie w czasach globalnego kryzy-
su i kłopotów z energią, że na usługach i finansach 
nie postawimy zdrowej gospodarki. Przemysł, w tym 
przemysł wydobywczy, górnictwo oraz inne gałęzie 
przemysłu ciężkiego jak hutnictwo czy energetyka, 
nadal pozostaje kluczową gałęzią gospodarki – mówił 
na targach górniczych w Katowicach premier Donald 
Tusk. Wypowiedź premiera jest najlepszym dowodem 
na to, że rząd nie zaniedbuje polskiego przemysłu. Nie 
odwraca się od węgla ani od energetyki węglowej. Nie 
oznacza to jednak, że w górnictwie węgla kamiennego 

przestały obowiązywać zasady ekonomii, choć niektó-
rzy niestety właśnie tak zinterpretowali słowa Donal-
da Tuska. Ani Polska, ani reszta świata od węgla nie 
uciekną, ale górnictwo musi się zmieniać, stawać się 
bardziej innowacyjne, bo bez tego nie ma efektywności.

Spółki węglowe rozpoczęły wdrażanie programów 
oszczędnościowych i dostosowawczych, m.in. ograni-
czając przyjęcia pracowników, zmniejszając inwestycje 
i redukując koszty. Zarządy firm górniczych uznały, 
że potrzebna jest ocena niezależnych ekspertów, która 
ma być podstawą dalszych działań antykryzysowych 
– dlatego w największych spółkach rozpoczął się au-
dyt. Menedżerowie postulują m.in. wprowadzenie sze-
ściodniowego tygodnia pracy kopalń przy zachowaniu 
pięciodniowego tygodnia pracy górników. Ich zdaniem 
należałoby zmienić niektóre zapisy prawne, tak aby uła-
twić działanie kopalniom. Jestem przekonany, że słowa 
premiera i efekty audytu będą istotnymi tematami także 
dla posłów. Najwyższy czas, aby doszło do poważnej 
debaty nad sprawami górnictwa i energetyki. Bez energii 
nie ma rozwoju, musimy więc zadbać o nasz rodzimy 
sektor paliwowo-energetyczny.  l

Nie mogę uwierzyć – 
pan premier stawia 
na węgiel

Premier Donald Tusk stawia na węgiel. To brzmi jak 
kaczka dziennikarska – uszom nie wierzyłem, gdy 

usłyszałem tę informację w wiadomościach radiowych. 
Myślałem, że dziennikarze źle zrozumieli pana premiera. 
Kiedy usłyszałem odtworzony fragment konferencji 
prasowej, na której premier to powiedział, byłem 
przekonany, że szef naszego rządu się przejęzyczył. 
Ponieważ do tej pory nie ukazało się żadne sprostowanie 
tej wypowiedzi, uznaję ją za prawdziwą, choć wciąż 
nie mogę uwierzyć, że nastąpiła tak radykalna zmiana 
poglądów w szeregach rządowych. Doskonale pamiętam 
lata nagonki na węgiel i euforię wywołaną przez plany 
zabudowy Polski wiatrakami albo spalania rzepaku 
zamiast węgla. Nie wiem, co się stało, że Donald Tusk 
zmienił zdanie, ale chwała Opatrzności za tę zmianę. Nie 
przypominam sobie, żeby kiedykolwiek słowa Donalda 
Tuska podziałały na moje serce jak miód z najlepszej 
pasieki. Pan premier oświadczył: „Szanujemy cele 
ekologiczne, ale będziemy inwestować w przemysł 
i wydobycie węgla, jednocześnie ograniczając emisję 
CO2 przy pomocy nowoczesnych technologii. Chcemy 
mieć odnawialne źródła energii, ale dla nas kluczowe 
nadal będą węgiel kamienny, brunatny, a w nieodległej 
przyszłości gaz łupkowy. To przyszłość polskiej 
energetyki”. Chwilę później padły jeszcze bardziej 
zaskakujące słowa. Otóż Donald Tusk oświadczył, że 
niepodległość energetyczna jest podstawowym zadaniem 
każdego rządu i wymaga nie tylko dywersyfikacji źródeł 
energii, ale także maksymalnego wykorzystania własnych 
zasobów.

Pan premier mówił tak, jakby chwilę wcześniej 
przeczytał któreś ze stanowisk związków górniczych 

– tylko skromność nie pozwala mi przypuszczać, że mógł 
przeczytać któryś z moich felietonów. Szef naszego rządu 
nareszcie zauważył to, co jest oczywiste dla wszystkich 
światowych koncernów wydobywczych i rządów 
liczących się na świecie krajów. Otóż dostęp do surowców 
jest równie ważny jak posiadanie dobrej armii, służby 
dyplomatycznej i zawieranie dobrych sojuszy. Dostęp do 
surowców energetycznych ma wyjątkowe znaczenie, bo 
w czasach pokoju jest cenniejszy od czołgów. Dlatego 
na przykład australijska spółka Balamara szukająca 
minerałów w Australii zamierza inwestować w Europie. 
W Polsce firma zainteresowana jest zasobami węgla 
kamiennego w okolicach Nowej Rudy na Dolnym Śląsku. 
Dlaczego Australijczycy zainteresowali się węglem na 
Dolnym Śląsku? To proste – to przecież nasze dawne 
Zagłębie Wałbrzyskie. W tym rejonie istniały już kopalnie 
wydobywające węgiel koksujący bardzo dobrej jakości. 
Jest tam infrastruktura drogowa i kolejowa, a w pobliskim 
Wałbrzychu jest koksownia Victoria, w pobliżu są Niemcy 
i ich chłonny rynek. W dodatku warunki górniczo- 
-geologiczne są bardzo dobrze znane, bo jeszcze ćwierć 
wieku temu były tam czynne kopalnie. Są rozpoznane 
i znane złoża starych kopalń zamkniętych w latach 90.

Balamara dla potrzeb działalności w Polsce otworzyła 
firmę Coal Holding z siedzibą w Katowicach – jest 

to druga firma australijska, oprócz spółki Prairie 
Downs, planująca zainwestować w węgiel kamienny 
w Polsce. Prairie Downs ma koncesję na prowadzenie 
prac wiertniczych w rejonie kopalni Bogdanka na 
Lubelszczyźnie. Dlatego bardzo dobrze się stało, że nasz 
rząd w końcu otrząsnął się z antywęglowego amoku. 
Szkoda jedynie, że tak późno. l

Protesty związków zawodowych dowiodły tezy, która 
od długiego czasu jest powtarzana przez politologów 
– polskie klasyczne partie polityczne nie nadążają za 
zmianami we współczesnym świecie i bardzo często 
hamują rozwój społeczny. Społeczeństwo powinno 
wymusić zmianę w sposobie działania naszych partii 
politycznych albo wysłać je na śmietnik historii.

L iderom partyjnym wydaje się, że jeśli połączyli 
filozofię działania partii politycznej rodem z po-
łowy XX wieku i najnowsze osiągnięcia z dzie-

dziny socjotechniki, wykorzystania środków masowej 
komunikacji i psychologii tłumu, to zdobyli rząd dusz. 
Okazuje się, że Polacy tak łatwo nie oddają swoich 
dusz manipulantom – świadczą o tym wyniki sondaży, 
w których około 60 proc. naszych rodaków popiera 
protesty związków zawodowych. Związki udowodniły, 
że potrafią manifestować i jednocześnie organizować 
debatę społeczną o najważniejszych problemach kraju.

Debaty eksperckie trwały przed Sejmem. Zapro-
szeni goście, eksperci i przedstawiciele związków dys-
kutowali o problemach dotyczących tworzenia miejsc 
pracy i godnych wynagrodzeń. Na wzór brytyjskiego 
Hyde Parku było miejsce, z którego każdy mógł prze-
mówić do protestujących.

Partie polityczne udowodniły, że poza politycznym 
cwaniactwem nie mają nic do zaoferowania. Może 
dzięki związkowym protestom politycy zrozumieją, 
że mamy dość szczerzenia zębów w fałszywych uśmie-
chach rozsyłanych z ekranów telewizorów. Nie podoba 
się nam propagandowy bełkot zamiast merytorycznej 
dyskusji. Nie zgadzamy się na polityczne chamstwo 
wobec słabszych, biedniejszych i wykluczonych. Nie 
po to daliśmy władzę w ręce ludzi wybranych w wybo-
rach powszechnych, żeby w zamian za nasze pieniądze 
batożyli nas na każdym kroku. Czasem zastanawiam 
się, ilu spośród wybrańców narodu ogląda programy 
telewizyjne, w których występuje? Pewnie żaden z nich 
tego nie robi. Gdyby przecież któryś z najpopularniej-
szych celebrytów politycznych choć raz obejrzał się 
w telewizji, od razu by zauważył, jaka pogarda dla ludzi 
maluje mu się na twarzy i jaka pogarda pobrzmiewa 
w tym, co mówi i jak mówi.

Podstawowe zadania państwa, takie jak ochro-
na zdrowia, zapewnienie obywatelom wykształcenia, 

zabezpieczenia emerytalne, są systematycznie z roku 
na rok spychane na margines. Dobro, o które powinno 
państwo dbać, czyli praca jako wartość, jest trakto-
wane jak zwykły towar rynkowy, stąd zgoda rządu 
na wykorzystywanie pracownika, bo płaci mu się mało, 
nie ma gwarancji stabilnego zatrudnienia, szerzą się 
patologie w zatrudnianiu, bo praca jako dobro nie jest 
chroniona. Stąd wielomilionowa emigracja, brak sta-
bilnej pracy dla młodych i bardzo niskie zatrudnienie 
ludzi po pięćdziesiątce. Mamy kolejny rok stagnacji 
gospodarczej – nie rosną płace, rośnie bezrobocie. 
Nie ma dialogu społecznego.

Związki zawodowe często są przedstawiane jako 
zgraja nieudaczników, którzy chcą coś wyrwać. To nie-
prawda – my chcemy, aby wąska grupa polityków i naj-
bogatszych biznesmenów nie odbierała nam naszych 
praw. Nie jesteśmy państwem polityków i bogaczy. 
Nie ma u nas problemu związków zawodowych – jest 
problem partii politycznych, które nie potrafią sprostać 
wyzwaniom współczesnego świata. Jako społeczeństwo 
musimy ten problem rozwiązać. Jest też problem pra-
codawców, którzy wciąż narzekają, że wydajność w na-
szych firmach jest mała. Moim zdaniem to najgłupszy 
argument. Przecież wydajność pracy w dzisiejszych 
czasach zależy od tego, jak firma jest zorganizowa-
na i wyposażona. Jeżeli właściciele i pracodawcy źle 
ją zorganizowali i wyposażyli, to wydajność jest słaba. 
Mamy fatalnych pracodawców i właścicieli, a nie złych 
pracowników. To przez właścicieli firm i pracodaw-
ców mamy niskie płace. Z danych Eurostatu wynika, 
że godzina pracy kosztuje polskiego pracodawcę 7,4 
euro – taniej jest tylko w Bułgarii (3,7 euro), Rumunii 
(4,4 euro), na Litwie (5,8 euro) i Łotwie (6 euro). Naj-
więcej w Unii płaci się w Szwecji (39 euro), Danii (38,1 
euro) i Belgii (37,2 euro). Skoro pracodawca tak mało 
płaci za pracę, to nie opłaca mu się inwestować w no-
woczesne maszyny i nowocześnie organizować pracę. 
Jeżeli praca będzie droga, to wymusi na pracodawcach 
inwestowanie w innowacyjne rozwiązania. Związki 
mają rację – tylko droga praca zmusi pracodawców 
do postępu technologicznego, dzięki któremu wzrośnie 
efektywność. Postulaty związków służą rozwojowi Pol-
ski – retoryka stosowana przez polityków ma na celu 
utrzymanie nas w zaścianku Europy.

 l

Pięścią w stół

Przeciwko cwaniactwu

Nie 
ma u nas problemu 
związków 
zawodowych 
– jest problem 
partii 
politycznych, 
które nie 
potrafią sprostać 
wyzwaniom 
współczesnego 
świata

Polska ani reszta 
świata od węgla 
nie uciekną

henryk 
siedlaczek
poseł RP

Kij w mrowisko

energia to rozwój

Tadeusz 
MoTowid ło
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Komentuje Jerzy Sawczuk

przewodniczący ZZG w Polsce KWK Jankowice



a k t u a l n o ś c i

1 6 – 3 0  w r z e ś n i a  2 0 1 3 3w w w . n o w y g o r n i k . p l

nie można mówić o efektywnej pracy, jeżeli 
są rejony kopalń, w których górnicy w ciągu 
zmiany pracują 2,5 godziny. – Muszą nastąpić 
zmiany w modelu organizacyjnym, bo bę-
dzie coraz gorzej. Trwa audyt w polskim gór-
nictwie. To dobrze, niech firma zewnętrzna, 
niezależna postawi diagnozę. Trzeba znieść 
bariery, w tym te natury prawnej.

System energetyczny w Polsce może być 
w przyszłości oparty o węgiel, ale nie jest 
powiedziane, że będzie to węgiel z polskich 
kopalń. Wokół nas zmienia się wszystko, a we-
wnętrzne układy pracy w spółkach są sprzed 
wielu lat, przez co nie mamy możliwości 
elastycznego reagowania na zmiany rynko-
we – podkreślał Jarosław Zagórowski, pre-
zes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, w czasie 
konferencji „Globalny rynek górniczy – wizja 
przyszłości”.

Jeżeli polskie górnictwo chce przetrwać, 
musi poprawić efektywność. To hasło jest po-
wtarzane od wielu lat, jednak po raz pierwszy 
tytuł konferencji podkreślił oczywisty fakt 
– skończyły się czasy, kiedy górnictwo węgla 
kamiennego było monopolistą na rynku we-
wnętrznym. Rynek węgla kamiennego jest 
rynkiem globalnym. To oznacza, że polskie 
spółki węglowe nie mogą dyktować warun-
ków polskim odbiorcom. Muszą natomiast 
dostosować się do cen na rynkach światowych. 
O tym, czy polskie kopalnie są konkurencyjne, 
można przekonać się w czasie dekoniunktury. 
Jeżeli cena za tonę węgla w portach ARA spa-
da poniżej 100 dolarów za tonę węgla energe-
tycznego i zaczynają się kłopoty, to oznacza, 

że koszty produkcji są zbyt wysokie. To przez 
wysokie koszty polskie kopalnie tracą rynek 
wewnętrzny. W ciągu minionych trzech lat 
do Polski wpłynęło tyle węgla, ile nasze ko-
palnie wydobywają w ciągu 6 miesięcy. Nie 
ma technicznych przeszkód, aby import wę-
gla wynosił przynajmniej 20 mln ton rocz-
nie. To oznacza, że 6–7 dużych kopalń może 
zostać zlikwidowanych. W czasie targów 
górniczych w Katowicach premier Donald 
Tusk zapowiedział, że Polska nie zrezygnuje 
z energetyki wykorzystującej węgiel kamienny, 
a górnictwo jest nam potrzebne. Nie ozna-
cza to jednak, że koszty nie mają znaczenia – 
oznacza to jedynie, że nasza energetyka będzie 
budować nowe bloki węglowe, ale przetrwają 
tylko te kopalnie, które sprostają konkurencji 
na wolnym rynku. – Nie ma innej możliwo-
ści – trzeba ograniczać koszty i poprawiać 
efektywność. Ograniczanie kosztów nie po-
winno polegać na bezrefleksyjnym ograni-
czaniu inwestycji. Chodzi o to, aby nie utracić 
zdolności produkcyjnych i żeby po poprawie 
koniunktury mieć możliwość nadrobienia 
słabszego okresu – mówił prezes Zagórowski. 
– Potrzebne są zmiany, w tym sześciodniowy 
tydzień pracy ze względu na optymalne wyko-
rzystanie maszyn i urządzeń oraz ze względów 
bezpieczeństwa – mówił z kolei Roman Łój, 
prezes KHW. – Mamy jeszcze wielkie rezerwy 
w pięciodniowym tygodniu pracy. Musimy 
je wykorzystać – podkreślał Marek Uszko, 
wiceprezes Kompanii Węglowej.

Przedstawiciele spółek górniczych wiele 
uwagi poświęcili efektywności, ponieważ po-
trzeby inwestycyjne firm górniczych są bardzo 

duże. – Żeby inwestować, potrzebny jest zysk. 
Tylko prawdziwa prywatyzacja może zapewnić 
napływ pieniędzy – podkreślił Bogdan Fi-
szer, prezes Conbeltsu Bytom. – Zgadzam się 
w tej kwestii z prezesem Zagórowskim, że we-
wnętrzne przepisy w spółkach węglowych 
rzeczywiście stanowią barierę dla dalszego 
rozwoju – powiedział prezes Fiszer.

– Polska chce rozwijać odnawialne źródła 
energii, ale kluczowe znaczenie dla naszej 
energetyki nadal będzie miał węgiel kamien-
ny i brunatny, a w nieodległej przyszłości 
także gaz ze złóż łupkowych – powiedział 
premier Donald Tusk na konferencji prasowej 
zorganizowanej w czasie targów górniczych. 
– Wierzę, że słowa premiera będą sygna-
łem dla instytucji państwowych, które mogą 

ułatwić działanie górnictwa. Mam nadzieję, 
że deklaracja pana premiera da także wiele 
do myślenia związkom zawodowym, ponie-
waż na konkurencyjnym rynku musimy tak 
zmieniać zasady funkcjonowania firmy, aby 
nadążyć za zmianami, jakie wprowadzają 
nasi konkurenci. Nie możemy działać według 
zasad prawnych, obowiązujących wewnątrz 
spółki, które zostały ustalone ponad ćwierć 
wieku temu. Jeżeli dyskutujemy o poprawie 
efektywności, powinniśmy pamiętać o barie-
rach prawnych, które uniemożliwiają wiele 
działań – powiedział Nowemu Górnikowi 
prezes Zagórowski po zakończeniu kon-
ferencji „Globalny rynek górniczy – wizja 
przyszłości”.

st

w czasie koniunktury na węgiel kamienny 
producenci maszyn górniczych apelowali 
w rozmowach kuluarowych do przedstawi-
cieli zarządów spółek górniczych, aby nie 
przejadali zarobionych pieniędzy. 

– Skoncentrujcie się na zaoszczędzeniu 
gotówki na trudne czasy, bo kiedy przyjdzie 
kryzys, przyda się ona, aby utrzymać inwe-
stycje i realizować niezbędne zakupy maszyn 
i urządzeń. Poprawiajcie efektywność, żeby 
przygotować się do konkurencji w czasie de-
koniunktury – przekonywali. Z dużych spółek 
węglowych tylko JSW realizowała taką po-
litykę. – Musimy mieć gotówkę, aby prze-
trwać czas dekoniunktury, wykorzystać spa-
dek cen zaopatrzeniowych na tańsze zakupy 
i przygotować się na wzrost zapotrzebowania 
na węgiel koksowy – powtarzał przez lata 
koniunktury Jarosław Zagórowski, prezes JSW 
SA. Taka polityka daje efekty. W tym roku, 
mimo ograniczeń w programie inwestycyj-
nym, JSW wyda na rozwój mniej więcej tyle 
samo pieniędzy, ile wydadzą łącznie Kompania 
Węglowa i KHW. – Weryfikujemy niektóre 
plany inwestycyjne, ale jeżeli będzie odbicie 

na rynku, to szybko wrócimy do wstrzyma-
nych projektów. W najbliższych latach będzie-
my przeznaczać na inwestycje od 1 mld 700 
mln zł do 2 mld zł – mówił prezes Zagórowski 
w czasie konferencji „Globalny rynek górniczy 
– wizja przyszłości”.

Od możliwości inwestycyjnych spółek 
górniczych zależy przyszłość firm pracu-
jących dla górnictwa. Od zdolności firm 
okołogórniczych do produkcji nowocze-
snych i wydajnych maszyn zależy z kolei 
poprawa efektywności spółek węglowych. 
Dlatego górnictwo i branża okołogórnicza 
muszą ze sobą współpracować. – Dzięki 
innowacyjności można pokonywać pro-
blemy przy coraz trudniejszych warunkach 
górniczo-geologicznych, gdy schodzimy 
z wydobyciem coraz niżej – mówił prezes 
Zagórowski. – Musimy stworzyć warunki 
producentom, by mieli gdzie testować roz-
wiązania innowacyjne, bo to nam się opłaci 
w przyszłości – dodał prezes. – Jednak same 
plany nie wystarczą. Trzeba mieć zysk, żeby 
móc kupować nowy sprzęt. Polskie górnic-
two ma kłopot z redukcją kosztów stałych, 
ponieważ płace stanowią przynajmniej ich 

połowę. Jeżeli nie stworzymy mechanizmu, 
który pozwoli zmniejszyć ten poziom, wte-
dy pozostaje redukcja wydatków na zakup 
maszyn i urządzeń. Takie działanie przeczy 
zdrowemu rozsądkowi – powiedział Nowe-
mu Górnikowi prezes Zagórowski po zakoń-
czeniu konferencji.

– U nas koszty pracy to około 40 proc. 
wszystkich kosztów. Chcemy, aby zmalały 
one do 38 proc. Jest to możliwe, bo będziemy 
pracować przez 24 godziny na dobę przez 
cały tydzień – powiedział Michal Herman, 
prezes Przedsiębiorstwa Górniczego Sile-
sia. – Zainwestowaliśmy w kopalnię Silesia 
ponad 750 mln zł. W tym roku na inwestycje 
przeznaczymy 400 mln zł. W następnych 
latach chcemy inwestować po 100 mln zł 
rocznie. Będziemy minimalizować koszty 
operacyjne. Koszty inwestycyjne będą na-
tomiast optymalizowane – dodał prezes 
Herman.

Z działaniami zarządu Silesii zgadzają 
się związki zawodowe. Dzięki diametralnie 
innemu układowi pracy niż w pozostałych 
śląskich kopalniach w Silesii powstało po-
nad 1000 miejsc pracy. Z powodu niskiej 

konkurencyjności śląskie kopalnie w ciągu 
minionych trzech lat straciły tylko na zakup 
nowych maszyn przynajmniej miliard złotych. 
Z czego wynikają te wyliczenia? Otóż w mi-
nionych trzech latach do Polski wpłynęło tyle 
węgla z importu, ile nasze kopalnie wydoby-
wają w ciągu pół roku. Gdyby był to węgiel 
z polskich kopalń, to z uzyskanych wpływów 
mogłyby one część pieniędzy, około 1 mld zł, 
przeznaczyć na zakup maszyn. To oznacza, 
że polscy producenci maszyn stracili te pienią-
dze bezpowrotnie, a jednocześnie z Polski wy-
płynął miliard złotych na konta zagranicznych 
koncernów górniczych. Przez niską efektyw-
ność naszych kopalń Polska dotuje kopalnie 
spoza Unii Europejskiej.

st

 `Konferencja „Globalny rynek górniczy – 
wizja przyszłości” towarzyszyła inauguracji 
Międzynarodowych Targów Górnictwa, 
Przemysłu Energetycznego i Hutniczego 
„Katowice 2013”. Zorganizowała ją Grupa PTWP, 
wydawca m.in. Miesięcznika Gospodarczego 
Nowy Przemysł i portalu wnp.pl. Konferencja 
odbyła się 10 września.

Jeżeli górnictwo chce przetrwać, musi poprawić efektywność 
– przekonuje Jarosław Zagórowski, prezes JSW SA

Dwuipółgodzinna dniówka to mało

Przez niską efektywność dotujemy zagraniczne kopalnie i zagranicznych producentów maszyn

Od kondycji górnictwa zależy przyszłość firm 
okołogórniczych

Jeżeli dyskutujemy o poprawie efektywności, powinniśmy pamiętać o barierach prawnych, które 
uniemożliwiają wiele działań
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Od 11 do 14 września w warszawie manife-
stowali pracownicy zrzeszeni w trzech naj-
większych centralach związkowych. wspierali 
ich członkowie mniejszych organizacji. Przed 
sześcioma ministerstwami i Sejmem, gdzie 
powstało miasteczko namiotowe, odbywały 
się pikiety. również przed Sejmem zostało 
zorganizowanych kilka debat poświęconych 
systemowi ochrony zdrowia, edukacji oraz 
polityce przemysłowej i społecznej rządu. 
Kulminacją „Dni protestu” była wielka mani-
festacja, do której doszło 14 września.

Główne przyczyny akcji protestacyjnej, 
którą zorganizowały trzy największe centrale 
związkowe w Polsce, to pogarszające się wa-
runki życia pracowników i ich rodzin, duże 
bezrobocie, masowe zamykanie szkół, źle 
funkcjonujący system opieki zdrowotnej, po-
garszające się funkcjonowanie systemu eme-
rytalnego i antypracownicze zmiany w Ko-
deksie pracy. – Rząd nie radzi sobie z tymi 
problemami, nie podejmuje też zgłaszanych 
przez związki zawodowe propozycji poprawy 
sytuacji – wyjaśnia andrzej Radzikowski, wi-
ceprzewodniczący oPZZ. – wręcz przeciw-
nie – na zdecydowane stanowisko związków 
zawodowych, wyrażające się zawieszeniem 
naszego udziału w pracach Trójstronnej 
Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, za-
reagował zmasowaną antyzwiązkową kam-
panią bez odnoszenia się do zgłoszonych 
przez trzy centrale postulatów. w tej sytuacji 
niezbędne było wysłanie do rządzących wy-
raźnego sygnału niezadowolenia społecznego 
oraz podjęcie szerokiej akcji informacyjnej 
skierowanej do społeczeństwa – podkreślił 
Radzikowski.

Główne postulaty trzech 
central związkowych:

1. Zmiana prawa o referendach ogólno-
krajowych. Chodzi o to, aby po zebraniu 500 
tys. podpisów, rozpisanie referendum było ob-
ligatoryjne. dziś o tym, czy się ono odbędzie, 
decyduje Sejm. od 1989 r. nie przeprowadzo-
no ani jednego referendum ogólnokrajowego 
z inicjatywy obywateli.

2. wycofania fatalnych dla pracowników 
zmian w Kodeksie pracy wprowadzających 
12-miesięczne okresy rozliczeniowe czasu 
pracy i elastyczny czas pracy.

pozostałe postulaty:
1. Zaniechanie likwidacji rozwiązań eme-

rytalnych przysługujących pracownikom za-
trudnionym w warunkach szczególnych lub 
o szczególnym charakterze.

2. Uchwalenie przez Sejm RP ustaw 
ograniczających stosowanie tzw. umów 
śmieciowych.

3. Zaprzestanie likwidacji szkół i przerzu-
cania finansowania szkolnictwa publicznego 
na samorządy, a także wprowadzenie pakietu 
zmian poprawiających funkcjonowanie ochro-
ny zdrowia i dostęp do bezpłatnej edukacji.

4. Stworzenie osłonowego systemu re-
gulacji finansowych oraz ulg podatkowych 
dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrud-
nienie w okresie niezawinionego przestoju 
produkcyjnego.

5. Podwyższenie wysokości płacy mini-
malnej zgodnie z obywatelskim projektem 
ustawy złożonym przez NSZZ Solidarność.

6. Stworzenie ustawy o systemie rekom-
pensat dla przedsiębiorstw energochłonnych.

Ogólnopolskie dni protestu

przeciwko rządowi, 
politykom i biedzie

Przed sześcioma ministerstwami i Sejmem, gdzie powstało miasteczko namiotowe, odbywały się pikiety

Rząd nie radzi sobie z problemami, nie podejmuje też zgłaszanych przez związki zawodowe propozycji 
poprawy sytuacji

Niezbędne było wysłanie do rządzących wyraźnego sygnału niezadowolenia społecznego

Ogólnopolskie dni protestu przebiegały w spokojnej atmosferze
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w pierwszą sobotę września nad Jeziorem 
Żywieckim w Ośrodku Żeglarskim „Frega-
ta” w zarzeczu odbyły się Pierwsze rega-
ty w klasie Omega o Puchar Prezesa Kom-
panii węglowej. Organizatorem imprezy 
była nadwiślańska agencja Turystyczna Sp. 
z o.o. wraz z Ogniskiem TKKF „Szczygłowi-
ce” z Knurowa.

w czasie regat odbyło się 5 biegów. 
Po pierwszym zostały wyłonione tzw. jachty 
„słabsze” i aby zróżnicowanie łodzi nie wpły-
wało na ocenę, kolejne biegi odbywały się 
w systemie przesiadkowym, a więc po każ-
dym wyścigu osady wymieniały się łodziami. 
– Chcieliśmy, aby załogi, które miały mniej 
szczęścia w losowaniu, miały równe szanse 
w ocenie umiejętności żeglarskich – mówił 
komandor regat Piotr wilchelm. To była praw-
dziwie sportowa rywalizacja, której sędziował 
Henryk wolny, sędzia klasy pierwszej, nato-
miast na bieżąco relacjonował jej przebieg 

kierownik regat Piotr Jarząb z ogniska TkkF 
„Szczygłowice”.

Zwycięską osadą okazała się załoga z ko-
palni Piast, którą prowadził skipper Antoni 
Świerczek. Drugie miejsce przypadło druży-
nie z kopalni Bolesław Śmiały, a na trzecim 
miejscu uplasowała się ekipa z Ziemowi-
ta, która radość z sukcesu uczciła rundą 
na wiosłach, którymi były wielkie łopaty 
„hercówki”.

Po uroczystym zakończeniu regat, ogło-
szeniu wyników i wręczeniu nagród wszyscy 
zostali zaproszeni na piknik i występ zespołu 
Szkocka Trupa (muzycy zespołu Mechani-
cy Shanty). Zamykając imprezę, prezes NAT 
Piotr wilchelm wyraził nadzieję, że regaty 
na stałe wpiszą się w kalendarz imprez dla 
pracowników kw SA, po czym zaprosił że-
glarzy do korzystania z przystani żeglarskiej 
w oŻ „Fregata” w Zarzeczu.

AnetA PorAniewskA

dyrektor ds. marketingu i wsparcia sprzedaży NAT

Żeglarskie zmagania wygrała załoga kopalni Piast

regaty żeglarskie o puchar 
prezesa kompanii węglowej

Zwycięskie załogi z kopalni Piast, Bolesław Śmiały i Ziemowit zostały uhonorowane dyplomami 
i nagrodami

Kopalnię Jankowice reprezentowała załoga prowadzona przez sternika Damiana Jendrzejka

Żeglarze otrzymali zaproszenie do korzystania z przystani żeglarskiej w OŻ „Fregata” w Zarzeczu Zawodnikom sprzyjała słoneczna pogoda i wiatr 2–4 w skali Beauforta

Po uroczystym zakończeniu regat wszyscy zostali zaproszeni na piknik
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Kopex w odpowiednim czasie poinfor-
muje o efektach rozmów w sprawie dużego 
kontraktu z górnictwem chińskim. Henryk 
Stabla, prezes Grupy Carboautomatyka, 
zwraca uwagę na to, że na rynku polskim 
pojawia się coraz większa konkurencja ma-
szyn i urządzeń chińskich. Ponieważ są ta-
nie, mogą stać się atrakcyjne dla firm gór-
niczych, które mają coraz mniej pieniędzy. 
Józef Wolski, prezes zarządu firmy Kopex, 
jest przekonany, że innowacyjność, wyśmie-
nite zespoły inżynierów i najwyższa jakość 
są skuteczną obroną przed chińskimi maszy-
nami i urządzeniami. – Jestem przekonany, 
że na przykład w 2017 roku będę mógł po-
wiedzieć: Konkurencja chińska robi bardzo 
dobre maszyny, takie jak my robiliśmy w 2013 
roku, ale nasze konstrukcje tak bardzo się 
rozwinęły, że wciąż jesteśmy niedoścignieni 
w tym, co robimy.

Wszyscy przedstawiciele liczących się 
firm produkujących dla górnictwa mówili 
o wyjątkowym znaczeniu innowacyjności. 
Przedstawiciele spółek górniczych zapewniali, 
że zdają sobie sprawę, iż nowoczesne rozwią-
zania są szansą na poprawę warunków pracy.

– Schodzimy z wydobyciem coraz niżej. 
Musimy stworzyć warunki producentom, 
by mieli gdzie testować rozwiązania inno-
wacyjne, bo to w przyszłości będzie dla nas 

opłacalne – powiedział Jarosław Zagórowski, 
prezes JSW.

– W Kompanii Węglowej wdrożono pro-
gram motywacyjny wspierający wynalazczość. 
Kadra inżynierska jest zainteresowana tym 
programem. Złotówka wydana na innowa-
cyjność przynosi 10 zł efektu – powiedział 
Marek Uszko, wiceprezes Kompanii Węglowej.

– Nowe rozwiązania muszą przechodzić 
testy – w KHW się przed tym nie bronimy. 
Przy właściwym podejściu obu stron można 
zminimalizować ryzyko przy wprowadzaniu 
nowych produktów – zapewnił Roman Łój, 
prezes KHW.

Prezes KHW podkreślił znaczenie inno-
wacji w eksploatacji pokładów niedostępnych 
dla współczesnej techniki górniczej. – Kato-
wicki Holding Węglowy ma duże zasoby wę-
gla w pokładach zalegających na głębokości 
1,5 km. Ten węgiel można wykorzystać dzięki 
zastosowaniu nowych metod eksploatacji, czyli 
przez jego podziemne zgazowanie. Z wyliczeń 
wynika, że energia pozyskiwana w ten sposób 
jest znacznie tańsza niż ta, którą uzyskuje-
my po klasycznym wydobyciu węgla. Warto 
samemu coś osiągnąć, aby wykorzystać po-
kłady na razie niedostępne. Możemy czekać, 
aż zrobią to inni, by kupować od nich gotowe 
rozwiązania, jednak zysk będzie wtedy znacznie 
mniejszy – powiedział prezes KHW. st

Innowacje pozwoląMiędzynarodowe Targi górnicTwa, 
PrzeMysłu energeTycznego i HuTniczego 
„KaTowice 2013”. Od 10 do 13 września w katowickim 
Spodku trwały Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu 

Energetycznego i Hutniczego „Katowice 2013”. Wzięło w nich udział 
406 wystawców. Najnowszym konstrukcjom przyglądali się między 

innymi członkowie 11 zagranicznych misji handlowych.

pokonać problemy górnictwa

Donald Tusk: Chcemy mieć OZE, ale dla nas kluczowe nadal będą węgiel kamienny, brunatny, 
a w nieodległej przyszłości gaz łupkowy. To przyszłość polskiej energetyki

Za tym, że świat stawia na węgiel, przemawiają twarde fakty ekonomiczne. Z węgla pochodzi 25 proc. 
energii wytwarzanej na świecie

Polskie technologie stosowane przy produkcji maszyn górniczych są uznaną na świecie specjalnością eksportową
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Polskie technologie stosowane przy produkcji maszyn górniczych są uznaną na świecie specjalnością eksportową

Tam, gdzie nie można ograniczyć zagrożeń naturalnych, wkracza nowoczesna automatyka, która zastępuje 
człowieka

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego mają ponad 30-letnią tradycję

Oferta prezentowana na targach obejmowała kompleksowe usługi dla górnictwa. Targom towarzyszyły 
międzynarodowe konferencje i sympozja

Targi to okazja to nawiązywania kontaktów i podejmowania działań, mających przełożyć się na konkretne 
efekty handlowe
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2 września na ul. Mariackiej w Katowicach 
otwarto wystawę fotograficzną pt. „Kopalnia 
strajkuje”, która jest poświęcona tragicznym 
wydarzeniom z 16 grudnia 1981 roku w ko-
palni wujek.

Tuż przy parafii pod wezwaniem Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny w centrum Katowic postawiono 24 
plansze, na których przedstawiono historię 
strajku w kopalni Wujek oraz sylwetki zabi-
tych górników.

Organizatorzy wystawy (Śląskie Cen-
trum Wolności i Solidarności we współpracy 
ze Społecznym Komitetem Pamięci Górni-
ków KWK Wujek Poległych 16 grudnia 1981 
roku) podzielili ekspozycję na kilka sekcji: 
historia kryzysu na przełomie lat 70. i 80., 
wprowadzenie stanu wojennego, pacyfikacja 
kopalni Wujek. Na 9 tablicach przedstawia-
jących sylwetki zabitych znalazły się zdjęcia 
z rodzinnych archiwów oraz wypowiedzi 
synów, córek, żon i matek, które straciły 
podczas pacyfikacji kopalni swoich ojców, 
synów i mężów.

Jedną z plansz poświęcono Ryszardowi 
Gzikowi – górnikowi kopalni Wujek pracują-
cemu na oddziale G7, którego po wielu latach 
od jego śmierci wspomina córka Katarzyna 
Gzik-Pawlak: – Nie ma dnia, abym nie pa-
miętała o tacie, o pacyfikacji. Dlatego wciąż 
mi się wydaje, że żyję w cieniu tamtej tragedii. 
Często chodzę na grób taty, opowiadam mu 
o wszystkim.

Dla wszystkich górników KWK Wujek, 
rodzin zabitych oraz mieszkańców Katowic 
pacyfikacja kopalni była straszną tragedią, 
dlatego aby nie zapomnieć o tym, co wyda-
rzyło się 16 grudnia 1981 roku, przypomnijmy 
te wydarzenia.

Początek

W czerwcu 1976 roku przeciwko plano-
wanym podwyżkom cen wystąpili robotnicy 
Radomia oraz Ursusa, protesty szybko jednak 
stłumiono. Kryzys narastał, w sklepach bra-
kowało towarów pierwszej potrzeby.

Pod koniec czerwca 1980 roku władza 
zdecydowała, że jedyną możliwością urato-
wania gospodarki jest podwyżka cen. Na po-
czątku lipca w całej Polsce wybuchły straj-
ki, m.in. w sierpniu wybuchł historyczny strajk 
okupacyjny w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 
Zakłady pracy w województwie katowickim 
szybko przyłączyły się do ogólnopolskiego 
strajku. 1 września do protestujących dołączyli 
pracownicy z KWK Wujek.

Na skutek strajków na terenie całego kraju 
władze komunistyczne były zmuszone do za-
warcia ze strajkującymi ugód. Do Solidarności 
wstąpiło wiele osób, co zagrażało ówczesnej 
władzy.

Stan wojenny

Z 12 na 13 grudnia 1981 roku wprowadzo-
no stan wojenny. W Katowicach zatrzymano 
474 osoby, a kolejnych 648 poszukiwano, po-
nieważ zostały uznane za „wrogów ustroju”. 

W ten sposób próbowano zastraszyć obywa-
teli, ale mimo tych działań w wielu zakładach 
pracy ogłoszono strajk okupacyjny.

W kopalni Wujek również rozpoczęto 
strajk – na początku domagano się uwolnienia 
Jana Ludwiczaka. Władza nie zamierzała jed-
nak ustąpić protestującym, co przyczyniło się 
do kontynuacji strajku i wystosowaniu kolej-
nych postulatów przez pracowników zakładu.

Poniedziałek 14 grudnia

W poniedziałek 14 grudnia władze komu-
nistyczne podjęły decyzję o rozpoczęciu akcji 
mającej na celu „odblokowywanie” wszystkich 
strajkujących zakładów na terenie wojewódz-
twa katowickiego.

W ciągu kilku godzin 700 funkcjonariu-
szy milicji brutalnie spacyfikowało górników 
z kopalni Wieczorek – użyto gazu łzawiącego 
oraz pałek.

Tego samego dnia w kopalni Wujek więk-
szość załogi podjęła decyzję o kontynuowaniu 
strajku.

wtorek 15 grudnia

15 grudnia uzbrojone oddziały milicji oraz 
wojska (30 czołgów, 15 bojowych wozów pie-
choty i 4 armatki wodne) wezwały górników 
do zaprzestania strajku i opuszczenia kopalni. 
Strajkujący odpowiedzieli na to odśpiewaniem 
hymnu narodowego.

Następnie odbyła się narada w Urzędzie 
Marszałkowskim w Katowicach, podczas któ-
rej podjęto decyzję o stłumieniu strajku siłą. 

Akcję zaplanowano na 16 grudnia, miała się 
rozpocząć o godz. 8:00.

Środa 16 grudnia

Do najtragiczniejszych wydarzeń doszło 
przy ul. Wincentego Pola w miejscu, w którym 
stoi dziś pomnik.

Właśnie na to miejsce wkroczył specjalny 
pluton egzekucyjny ZOMO uzbrojony w pi-
stolety maszynowe z ostrą amunicją. O godz. 
12:30 otwarto ogień, strzelając do strajkujących 
krótkimi seriami przez pół godziny. W wyniku 
użycia broni palnej na ternie kopalni zabito 6 
górników. Kolejnych 3 strajkujących zmarło 
w szpitalu na skutek rozległych ran postrzało-
wych. W wyniku tych wydarzeń załoga kopalni 
zdecydowała o zakończeniu strajku.

Stanisław Płatek, jeden ze strajkujących, 
który został postrzelony, tak wspomina ten 
dzień: – Poczułem nagłe szarpnięcie w ra-
mię. Odskoczyłem za narożnik budynku kuź-
ni i wtedy zauważyłem, że z rękawa wycie-
ka mi krew. Kość naruszona, kula przeszła 
mi po kości pod pachą, utkwiła w samym 
żebrze.

Tego dnia hospitalizowano również 43 
innych górników, którzy odnieśli obrażenia 
w wyniku postrzału oraz zatrucia gazem 
łzawiącym.

Decydenci stanu wojennego gen. Woj-
ciech Jaruzelski oraz gen. Czesław Kiszczak 
nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności 
w związku ze śmiercią dziewięciu górników.

Klaudia latosiK

Wystawa fotograficzna

kopalnia strajkuje
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Opel zamierza wprowadzić do swoich aut nową 
rodzinę lekkich silników o małej pojemności. 
Pierwszy zadebiutował we wrześniu podczas 
salonu samochodowego we Frankfurcie. razem 
z nową skrzynią biegów został zamontowany 
w małym Oplu adamie.

Silnik ma trzy cylindry i aluminiowy blok, 
przez co jest o 30 proc. lżejszy od porów-
nywalnych silników stosowanych obecnie. 
W nowoczesnej jednostce zastosowano szereg 
rozwiązań, które zmniejszają poziom drgań 
i hałasu wynikające z zakłóconego rytmu pra-
cy silników o nieparzystej liczbie cylindrów.

Opel zapowiada, że nowy silnik będzie 
miał wyższy moment obrotowy i większą wy-
dajność zużycia paliwa w porównaniu z silni-
kiem o pojemności 1,6 l. Cechą całej rodziny 
ma być duża oszczędność paliwa i emisje 
dwutlenku węgla znacznie poniżej 100 g/km.

Debiutujący w Adamie silnik będzie na-
zwany 1,0 SIDI Turbo, co oznacza zapłon 
iskrowy, bezpośredni wtrysk i turbodoładowa-
nie. Ma mieć wyższy moment obrotowy w ca-
łym zakresie pracy niż równie mocne silniki 
o większej pojemności, a zużycie o 20 proc. 
niższe niż w silniku 1,6 l o zapłonie iskro-
wym. Silnik będzie dysponował mocą 115 KM 
i momentem obrotowym 166 Nm w zakresie 
od 1800 do 4700 obrotów. Zamontowana 
razem z silnikiem skrzynia będzie pierwszą 

z nowej rodziny przekładni przeznaczonych 
dla małych i kompaktowych samochodów 
z silnikami o maksymalnym momencie ob-
rotowym do 220 Nm.

Nowy silnik to element programu przewi-
dującego wprowadzenie w latach 2012–2016 
trzech rodzin silników i 13 silników oraz nowej 
rodziny skrzyń biegów. Program to element 
polityki downsizingu, czyli tworzenia napę-
dów o mniejszej pojemności dysponujących 
dynamiką większych jednostek, a spalaniem 
i wielkością emisji dwutlenku węgla charak-
terystycznymi dla mniejszych.

Auto 
WindoWsem otWierAne

Aplikacja OnStar RemoteLink, oferowana 
dotąd na iPhone’y, BlackBerry i telefony z sys-
temami Android, jest teraz dostępna także dla 
posiadaczy telefonów z Windowsem.

Aplikacja OnStar RemoteLink, która może 
być dziś wykorzystywana przez właścicie-
li niemal wszystkich samochodów General 
Motors, została dotąd ściągnięta przez 1,7 
mln użytkowników. Najczęściej wykorzystują 
oni możliwość sprawdzenia takich danych 
samochodu jak termin wymiany oleju, ciśnie-
nie powietrza w oponach czy stan paliwa. 
Co miesiąc te funkcje są wykorzystywane 
prawie 600 000 razy. Comiesięczna zdalna 
diagnostyka i wysyłanie raportu dotyczącego 

stanu poszczególnych zespołów samochodu 
do użytkownika to jedna z funkcji dostępnych 
w ramach systemu. System OnStar umożliwia 
nie tylko podstawowe funkcje, takie jak nawi-
gacja satelitarna czy rozmowa telefoniczna 
z wykorzystaniem samochodowego systemu 
audio, ale także np. zlokalizowanie i zablo-
kowanie skradzionego samochodu, otwarcie 
auta, jeżeli przypadkiem zatrzaśniemy klu-
czyki wewnątrz, wezwanie pomocy drogowej 
w przypadku awarii czy automatyczne wezwa-
nie pomocy na miejsce wypadku.

Takie możliwości nie oznaczają, że ktoś, 
kto wejdzie w posiadanie telefonu, automa-
tycznie ma także dostęp do auta. Zastoso-
wanie OnStar RemoteLink wymaga nazwy 
użytkownika i hasła do wejścia w aplikację 
oraz czterocyfrowego numeru PIN do auto-
ryzowania wydawanych komend.

General Motors zapowiada, że w cią-
gu 5 lat niektóre funkcje będą standardowo 
oferowane dla wszystkich nowych aut GM. 
Ma to dotyczyć automatycznego otwierania 
i zamykania, uruchamiania silnika, sygnału 
dźwiękowego i świateł.

micrA mA Więcej WyrAzu

Nissan nieco odmienił swojego malucha, 
dodając mu trochę stylizacyjnej wyrazisto-
ści. Zaprezentowany w 2010 roku samochód 
nieco się różnił od przedstawionej wiosną 
wersji japońskiej. Zmiana jest niewielka, ale 
wyraźna – reflektory zamiast łezkowanego 
mają nieco lancetowaty, przypominający grot 
strzały kształt. Mocniejszy, bardziej sportowy 
jest także wyraz nowego, mocniej wysunię-
tego zderzaka z szerokim wlotem powietrza 
i trójkątnymi oprawami halogenów. Dość bez-
płciowy przód samochodu ma teraz bardziej 

indywidualny, drapieżny wygląd. Z tyłu zmiany 
są znacznie mniejsze, ograniczając się do no-
wych lamp w technologii LED. Końcowego 
efektu dopełniają dwie nowe barwy w gamie 
kolorów nadwozia – metalizowana Szarość 
Wolframu oraz perłowy Błękit Pacyfiku.

We wnętrzu pojawiły się dwie nowe tapi-
cerki. Zmieniono także kształt wlotów powie-
trza w górnej części centralnej konsoli, nieco 
je przy okazji powiększając. Pierwotnie były 
one okrągłe, podobnie jak boczne, więc nowy 
kształt spowodował, że górna krawędź konsoli 
straciła dwa charakterystyczne garby. Dostępna 
jest wersja wykończona czarnym, błyszczącym 
lakierem i otoczona obwódką z jasnego plastiku. 
Bardziej przejrzysta jest także grafika tablicy 
rozdzielczej. Nissan nieco też poprawił wypo-
sażenie poszczególnych wersji. W ramach wy-
posażenia dostępne będą m.in. system pomiaru 
wielkości miejsca parkingowego, ułatwiający 
manewrowanie w mieście, oraz multimedial-
ny system NissanConnect 2.0 z 5,8-calowym 
ekranem dotykowym, gniazdem USB, kamerą 
cofania oraz 6 głośnikami. Cena podstawowej 
wersji nie zmieniła się i wynosi 39 900 złotych.

WAkAcyjnA 
inWAzjA chrząszczy

Już od 9 lat na niemieckim wybrzeżu 
Bałtyku dochodzi latem do wielkiej inwazji 
chrząszczy, a dokładniej różnych odmian naj-
bardziej znanego chrząszcza na świecie, zwa-
nego u nas Garbusem – Volkswagena Beetle. 
W tym roku na Sunshine Tour pojawiło się 
414 specjalnie przygotowanych samochodów. 
Za najpiękniejszy został uznany samochód 
Marthy i Magnusa Schwartzów, którego ozdo-
bienie wymagało 40 kg wełny i 7 miesięcy 
szydełkowania.  piotr Myszor 

Informacje motoryzacyjne

nowy trzycylindrowiec opla

Trzy cylindry i aluminiowy blok lżejszy o 30 proc. od silników obecnie stosowanych

We wnętrzu pojawiły się dwie nowe tapicerki
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Nissan nieco odmienił swojego malucha, dodając mu trochę stylizacyjnej wyrazistości Uznany za najpiękniejszy samochód Marthy i Magnusa Schwartzów
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Marginesy

Ona
Na prostej i zakrętach

Sportowy odwrót
Ostatnie parę tygodni nie dostarczyło miłych doznań sportowym kibicom. Przedstawiciele polskiego 

sportu nie osiągnęli liczących się zwycięstw, a przecież uczestniczyli w ważnych zawodach. Niestety, nie 
były to najlepsze dni dla polskiego sportu – i to zarówno w sportach indywidualnych, jak i zespołowych.

Na kortach

Po udanych występach w Wimbledonie Jerzego Janowicza i Łukasza Kubota, a także Agnieszki Ra-
dwańskiej, która jednak w półfinale zawiodła, przegrywając z Niemką polskiego pochodzenia Sabine Lisicki, 
sympatycy tenisa oczekiwali dalszych dobrych występów naszych reprezentantów, do których miało dojść 
w kolejnym turnieju wielkoszlemowym US Open. Niestety, tak się nie stało. Agnieszka Radwańska przegrała 
o wejście do szesnastki z zawodniczką rosyjską znacznie niżej sklasyfikowaną w światowym rankingu. Jerzy 
Janowicz i pozostali nasi tenisiści zakończyli swoje występy po porażkach już w pierwszej rundzie. Dlaczego 
tak się stało – trudno powiedzieć. Może było to zmęczenie poprzednimi występami, a może niespodzie-
wane obniżenie dyspozycji. Ta huśtawka formy i dyspozycji musi zastanawiać – szczególnie u Agnieszki 
Radwańskiej, która, moim zdaniem, do gry w kolejnych turniejach podchodzi na niezrozumiałym luzie, bez 
właściwej koncentracji. Wygląda to nawet tak, jakby jej zbytnio nie zależało na kolejnych zwycięstwach. 
Z kolei Jerzy Janowicz ma spore braki w wyszkoleniu oraz kłopoty ze zdrowiem. Moim zdaniem musi więcej 
czasu przeznaczyć na odbudowę organizmu, przede wszystkim zaś na siłę i sprawność. Bo dzisiejszy tenis 
jest sportem niezwykle wyczerpującym. Czy w tym roku doczekamy się jeszcze jakichś milszych informacji 
o występach naszych reprezentantów? Agnieszka Radwańska planuje grę w turniejach w Japonii i Chinach, 
na pewno też wystąpi w turnieju Masters w Turcji, w którym weźmie udział 8 najlepszych zawodniczek 
światowego rankingu. Piszę „na pewno”, ponieważ nadal jest sklasyfikowana na 4. pozycji w światowym 
rankingu. Jest jeszcze kilka turniejów męskich, w których mogą wziąć udział Jerzy Janowicz, Łukasz Kubot 
i nasi pozostali tenisiści. Może więc doczekamy się sympatycznych informacji o występach naszych tenisistów.

Pudła Pod koszem

Sporo się mówiło o występie naszej koszykarskiej reprezentacji w turnieju o mistrzostwo Europy. 
Optymiści, bo byli i tacy, twierdzili, że będzie to pozytywny i przełomowy występ naszych koszykarzy 
w europejskiej rywalizacji. Miał się do tego przyczynić m.in. trener Dirk Bauermann. Skompletowano 
drużynę składającą się z naszych aktualnie najlepszych zawodników. W sukurs przyszli Gortat i Lampe 
grający w zagranicznych klubach. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna – Polacy w swojej 
grupie przegrali cztery pierwsze mecze z Czechami, Hiszpanią, Chorwacją i Gruzją. W kompromitującym 
stylu nasi koszykarze przegrali z zespołem Czech. Na pocieszenie wygrali ostatni mecz ze Słowenią. 
Ostatecznie nasza reprezentacja zajęła ostatnie miejsce w grupie. Jest to kolejny zawód, jaki sprawili 
nasi koszykarze. Polska koszykówka, mimo dobrej kondycji finansowej, nadal nie liczy się w europej-
skiej rywalizacji. Co do niezłej kondycji finansowej – faktycznie, nasze kluby mają dobrych sponsorów. 
Trzeba jednak powiedzieć, że sporo pieniędzy wydawano na ściągnięcie zagranicznych zawodników, 
a wcale nie byli to wybitni zawodnicy. Kulało również w klubach szkolenie młodych zawodników. Były 
takie momenty, że w ligowych meczach w jednej kolejce, czyli w sześciu meczach (12 drużyn), w pod-
stawowych piątkach występowało zaledwie 6–8 polskich zawodników. To musiało się negatywnie odbić 
na tworzeniu przyzwoitej reprezentacji. Nie chciał specjalnie komentować występu naszej reprezentacji 
prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański, nie miał jednak radosnej miny. Powiedział 
jedynie, że wydział szkolenia ma sporo uwag do trenera. Nastąpi dokładna ocena gry naszej reprezen-
tacji i po tym zapadną konkretne decyzje. Prezes stoi jednak na stanowisku, że nie należy zmieniać 
dotychczasowego trenera.

Cóż, od wielu, wielu lat czekamy na odrodzenie się polskiej koszykówki. Niestety, nic nie wskazuje 
na to, że doczekamy się go w najbliższych latach.

WyliczaNki, obiecaNki, a głuPiemu radość

Właśnie tak można określić sytuację związaną z naszą futbolową reprezentacją po remisowym 
meczu u siebie z Czarnogórą. Przed tym spotkaniem w optymistycznym uniesieniu wielu dziennikarzy 
prorokowało, że wygrana z Czarnogórą i zwycięstwa w ostatnich trzech meczach z San Marino, Ukra-
iną i Anglią zapewnią nam awans do przyszłorocznych mistrzostw świata w Brazylii – tak podobno 
wynikało ze specjalnych wyliczeń, w których w pozostałych meczach Ukrainy, Anglii i Czarnogóry 
przewidywano remisy. Było to totalne mieszanie w głowach futbolowych kibiców. Jakoś zapomniano, 
że drużyna Polski szanse na awans straciła praktycznie po przegranym spotkaniu z Ukrainą i remisie 
z Mołdawią. Remis z Czarnogórą jedynie tego dopełnił. „Specjaliści” nadal jednak próbują ogłupiać 
kibiców, twierdząc, że polska drużyna ma jeszcze szanse na zajęcie drugiego miejsca w grupie, co daje 
prawo do gry w barażach o awans.

Piszę te słowa przed meczem z San Marino, w którym polska reprezentacja powinna wygrać. 
I co dalej? Czy zespoły Ukrainy, Anglii i Czarnogóry będą specjalnie tak grać, by pomóc naszej drużynie? 
Totalne bzdury. Sprawa awansu i drugiego miejsca rozstrzygać się będzie w meczach Ukraina – Anglia 
(10 września), Anglia – Czarnogóra (11 października) i Ukraina – Polska (również 11 października). 
W pozostałych spotkaniach w naszej grupie nie należy oczekiwać sensacji.

„Specjaliści od proroctw i wyliczanek” nadal próbują niezdrowo podniecać kibiców. Na szczęście 
normalni kibice śmieją się z tych proroctw, pogodzili się bowiem z tym, że polskiej reprezentacji zabrak-
nie na brazylijskim mundialu. Zastanawiają się oni jednak, co będzie dalej z naszą reprezentacją. W tej 
chwili wspomniani „specjaliści” zaczynają domagać się odwołania z funkcji trenera kadry Waldemara 
Fornalika. Na szczęście prezes Zbigniew Boniek nie przewiduje do końca tego roku zmiany na tym 
stanowisku. Moim zdaniem sprawa trenera kadry musi być w miarę szybko rozwiązana, bo przecież 
na jesieni przyszłego roku rozpoczynają się eliminacje do mistrzostw Europy 2016 we Francji.

 henryk marzec

PS. Warto jeszcze wspomnieć o słabym występie naszych siatkarek w mistrzostwach Europy. Polki 
wygrały w grupie tylko jeden mecz z Bułgarią, a przegrały z Czeszkami i Serbkami. W spotkaniu bara-
żowym z drużyną Włoch o awans do ćwierćfinałów Polki przegrały. Było to podsumowanie słabiutkiego 
sezonu w wykonaniu naszych siatkarek. Dodajmy jednak, że wystawiona w tej imprezie drużyna nie 
składała się z naszych najlepszych zawodniczek. Kilka dziewcząt, które znalazły się w reprezentacji, 
w swoich klubowych zespołach zasiada na ławce rezerwowych – to nienormalne.

Małżeństwo Andrzeja nie było usłane różami. Z Krystyną byli parą od zawsze 
– domy ich rodziców dzielił tylko niewielki płotek, a oni byli niemal rówieśnikami. 
Bawili się razem jako malutkie dzieci, razem chodzili do technikum i jakoś tak wyszło, 
że we wczesnych latach studiów, gdy okazało się, że Krystyna jest w ciąży, wzięli ślub. 
Po studiach wspólnie wyjechali za pracą i lepszą przyszłością dla swoich dzieci do Nie-
miec. Krystyna była wtedy w drugiej ciąży.

Dwadzieścia lat później, gdy dwójka ich dzieci była już na studiach, a trzecie, 
najmłodsze, miało kilkanaście lat, Andrzej zdecydował się na rozwód. Mimo że żona 
nie chciała mu ułatwiać całej procedury, wszystko przebiegło dość sprawnie. Wtedy 
też Andrzej postanowił, że wróci z Anną, swoim najmłodszym dzieckiem, do Polski. 
Kolejne lata kręciły się dla Andrzeja głównie wokół pracy. Rozpieszczał swoją ukochaną 
córeczkę, jednocześnie mając dość słaby kontakt z pozostałymi dziećmi, które zostały 
za granicą. Anna z kolei praktycznie nie miała kontaktu z matką. Mijały kolejne lata 
i znajomi Andrzeja zaczęli mu sugerować, że powinien się z kimś związać – byłoby to, 
ich zdaniem, dobre zarówno dla niego, jak i jego córki.

Choć Andrzej nie miał ochoty sam starać się o romanse, niebawem w pracy po-
znał Katarzynę – zamożną, elegancką kobietę na wysokim stanowisku. Katarzyna była 
świeżo po rozwodzie, podchodziła pod czterdziestkę i była bardzo chętna na bliższą 
znajomość z Andrzejem. Początkowe spotkania biznesowe szybko przekształciły się 
w spotkania o luźniejszym charakterze. Po którejś ze wspólnych kolacji Andrzej został 
u Katarzyny na noc. Później wszystko potoczyło się już bardzo szybko i Andrzej dość 
pochopnie zaproponował, żeby się do niego wprowadziła. Błędem, który sobie później 
długo wytykał, było to, że nie zapytał o zdanie córki. Inna sprawa, że doskonale zdawał 
sobie sprawę, iż nieubłaganie zbliża się czas, kiedy Anna się wyprowadzi i zostanie sam 
w wielkim domu. Stawało się to tym bardziej prawdopodobne, że jego córka od jakiegoś 
czasu spotykała się z chłopakiem, który nie do końca mu się podobał i z którego zbyt 
częstych wizyt w domu nie był przesadnie zadowolony.

Katarzyna wprowadziła się do Andrzeja niespełna tydzień po złożeniu jej propozycji. 
Andrzej dobrze wiedział, że spędza ona mnóstwo czasu w pracy, a później oddaje się 
wielu innym działalnościom, lubi zakupy i wieczory ze znajomymi, miał więc nadzieję, 
że jej obecność w domu, ograniczająca się do spędzania w nim nocy, nie będzie zbyt 
uciążliwa dla jego córki. Stało się jednak odwrotnie. Katarzyna wprowadziła się razem 
z całą masą swoich rzeczy i niemal setką par butów. Oprócz niej w domu pojawiło się 
wielkie pręgowane kocisko, które już pierwszego dnia zaznaczyło w wielu miejscach 
domu swoją niechęć do zmiany. Kolejne rewolucje miały pojawić się w trakcie kolej-
nych kilku dni. Katarzyna wzięła urlop, żeby w ramach „niespodzianki” zrobić w domu 
Andrzeja niewielki remont, który był w rzeczywistości całościowym przemalowaniem, 
zmianą części mebli i przestawieniem pozostałych.

Anka, mocno związana z Andrzejem, z którym spędziła najważniejsze lata swojego 
życia, zdawała sobie sprawę, że zdrowy, normalny związek był tym, czego jej ojciec 
potrzebował od dawna. Z początku starała się więc być dla Katarzyny uprzejma i po-
mocna, później już tylko neutralna, ale po kilku tygodniach rządów kobiety w domu 
szczerze ją znienawidziła. Katarzyna nie tylko przemeblowała dom, ale krytykowała 
i chciała zmieniać wszystko i wszystkich. Dopóki tylko wymieniała garderobę Andrzeja 
i zmuszała go do porannego biegania, Anna się nie wtrącała. Kiedy jednak odkryła, 
że partnerka ojca wyrzuciła do śmietnika jej ulubione niebieskie trampki, wpadła w szał. 
Katarzyna próbowała ją nakłonić do zmiany stylu, wybierała jej ubrania i wtrącała 
się w dietę. A warto podkreślić, że choć Katarzyna zajmowała wysokie stanowisko 
w pracy, zarabiała niebagatelne sumy i bywała na wielu pokazach mody, jej gust po-
zostawał prowincjonalny. Uwielbiała tandetne wzory, syntetyczne tkaniny i przepych, 
a do wszystkiego dokładała spore ilości biżuterii, najlepiej złotej.

Miarka się przebrała, kiedy pewnego popołudnia Anna utknęła w korku i popro-
siła swojego chłopaka, żeby poczekał na nią w domu jej ojca – była tam w tym czasie 
Katarzyna, którą obecność chłopaka córki Andrzeja bardzo mierziła. Tego samego 
wieczoru powiedziała więc Andrzejowi o swoich podejrzeniach, że to chłopak Anki 
ukradł jej bardzo wartościową bransoletę, którą zostawiła na stole.

Dla Anny tego było już za wiele. Postanowiła poważnie porozmawiać z ojcem 
i w razie gdyby to nie przyniosło żadnego rezultatu, jak najszybciej wynieść się z domu. 
Powiedziała mu o tym, jak bardzo nie lubi jego partnerki, jaką jest złą i kłamliwą osobą 
i jak bardzo źle wpłynęła na ich życie. Przez kilka godzin namawiała go, aby poważnie 
przemyślał sprawę swojego związku, a on obiecał, że wszystko przemyśli.

Tamtego wieczoru dziewczyna wróciła do domu sama, ojciec pojechał jeszcze 
do biura. W domu było ciemno i cicho, Anna postanowiła, że przygotuje sobie niewielką 
kolację i spakuje trochę swoich rzeczy, a następnego dnia przeniesie się na jakiś czas 
do swojego chłopaka, żeby ułatwić ojcu podjęcie decyzji, jakakolwiek by ona nie była. 
Okazało się jednak, że nie była w domu sama. Chwilę później pojawiła się Katarzyna 
i od razu zaczęła kłótnię. Gdy Anna próbowała ukrócić pyskówki, rozwścieczona 
kobieta podniosła kryształowy, pusty wazon i uderzyła nim dziewczynę w głowę, 
zabijając ją na miejscu. Przerażona tym, co się wydarzyło, pozostając ciągle w szoku, 
postanowiła ukryć zwłoki.

Przez następne dwa dni Andrzej nie próbował kontaktować się z córką. Zmartwił 
się dopiero trzeciego dnia, gdy zadzwonił do niego chłopak Anny, u którego, jak my-
ślał, mieszkała dziewczyna. Najpierw próbował znaleźć ją na własną rękę, kilka godzin 
później poprosił o pomoc policję. Następnego dnia śledczy znaleźli zwłoki dziewczyny 
niedbale ukryte w lesie. Andrzej nie zdążył już powiedzieć córce, że wszystko przemyślał 
i że jednak chciałby, żeby Katarzyna z nim została.

l
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Na prostej i zakrętach

Sportowy odwrót

Piwo przez wieki

inaczej niż zwykle

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Gospodarka w druGim kwartale teGo 
roku wzrosła o 0,8 proc. rok do roku – 
podał Gus. motorem wzrostu pozostaje 
eksport netto. W II kwartale dynamika eks-
portu była lepsza niż w I kwartale, a import 
nadal spadał. W minionym kwartale miał 
miejsce lekki wzrost konsumpcji prywatnej 
– o 0,2 proc. wobec stagnacji w I kwartale. 
Pogłębił się natomiast spadek inwestycji – 
ich wartość była o 3,8 proc. niższa niż przed 
rokiem. Głębszy spadek inwestycji w środki 
trwałe to efekt trudnej sytuacji w budow-
nictwie i mniejszej niż przed rokiem skali 
inwestycji infrastrukturalnych. W trzecim 
kwartale br. spodziewany jest wzrostu PKB 
o ok. 1,5 proc. rok do roku, a w czwartym 
tempo wzrostu może zbliżyć się do 2,0 proc. 
r/r. Tym samym w całym roku dynamika 
PKB osiągnąć powinna co najmniej 1,2 proc., 
w 2014 r. natomiast przyspieszy o ok. 2,4 proc.

polskie przedsiębiorstwa chcą znów za-
trudniać, zwłaszcza w budownictwie 
i przemyśle. Z najnowszych badań agencji 
ManpowerGroup oraz Randstad wynika, 
że w IV kwartale co ósma z 750 ankietowa-
nych firm planuje zwiększyć liczbę swych pra-
cowników, a 9 proc. ograniczyć. To oznacza, 
że już drugi kwartał z rzędu optymiści mają 
przewagę. Uwzględniając korektę sezonową, 
ManpowerGroup oblicza swą prognozę netto 
zatrudnienia dla Polski na +4 pkt proc. To dwa 
razy więcej niż w III kwartale.

wysokie mandaty, punkty karne, utrata 
prawa jazdy, prace społeczne, a nawet 
więzienie – to kary, które Grożą pira-
tom droGowym w krajach europejskich. 
Zgodnie z wytycznymi UE już niedługo mogą 
one dotyczyć także polskich kierowców jeż-
dżących do innych krajów Unii. W większości 
krajów europejskich podejście do łamania 
limitów prędkości jest bardzo restrykcyjne – 
szczególnie chroniony jest teren zabudowany. 
W wielu państwach nie ma miejsca na tzw. 
społeczne przyzwolenie na łamanie ograni-
czeń prędkości. W Szwajcarii, gdy ktoś widzi 
pędzący po mieście samochód, dzwoni na po-
licję, występuje tu też najsurowszy system 
naliczania opłat karnych. Wysokość manda-
tu uzależniona jest od zarobków kierowcy. 
We Francji przekroczenie prędkości może 
kosztować od 135 do 1500 euro, w Portugalii 
stawki wynoszą od 60 do aż 2500 euro, zaś 
w Chorwacji za jadę z prędkością większą 
o 50km/h od dozwolonej można zapłacić 
nawet 9 tys. złotych. W niektórych krajach 
kierowcy karani są także aresztem – w Nor-
wegii minimalna odsiadka przy znacznych 
przekroczeniach wynosi od 18 dni do ponad 
36 miesięcy.

Krzyżówka panoramiczna nr 18

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „węGiel ekoloGiczny”.  
Nagrodę wylosował: jan Forościej z polkowic.

większość z nas kojarzy z pewnością markę 
Somersby – któż choć raz nie uśmiechnął się 
pod nosem, oglądając jakże często w czasie 
letnich upałów nadawaną reklamę o Lordzie 
Somersby, który przez przypadek „wymyślił 
taniec”? Część z nas, zaintrygowana reklamą, 
zaryzykowała i sięgnęła po wspomniany tru-
nek, który opisywany jest przez producen-
ta, firmę Carlsberg Polska, jako „apple beer 
drink”, czyli „jabłkowy napój piwny”. Myślę, 
że nie przesadzę, jeśli powiem, że dla zde-
cydowanej większości piwoszy nie ma on 
z piwem wiele wspólnego… Trudno się temu 
dziwić – Somersby bazuje bowiem na znanej 
na świecie marce cydru (jabłecznika), który 
to napój dopiero od dwóch lat zyskuje popu-
larność w naszym kraju.

Pozostaje jednak pytanie: dlaczego ko-
rzystając z – jak już wspomnieliśmy – dość 
popularnej marki cydru, Carlsberg postano-
wił ponad rok temu rzucić na rynek dziwadło 
mieniące się „jabłkowym napojem piwnym”? 
Polacy lubią piwo, to fakt, ale czy doprawdy 
należy się uciekać do tego typu forteli, chcąc im 
zaproponować coś nowego? Jeśli jednak nie wia-
domo, o co chodzi, chodzi zapewne o pieniądze 
(i marketing) – tak też było w tym przypadku.

Warto nam wiedzieć, że z powodu uregu-
lowań prawnych jeszcze przed dwoma laty nie 
wolno było cydru w Polsce produkować, był 
on zatem niemal kompletnie nieznany polskie-
mu konsumentowi. Druga sprawa to akcyza 
– każda butelka cydru, czyli wg naszego prawa 
„mocnego” alkoholu, powinna być oznaczona 

banderolą. Kolejną kwestią jest obowiązujący 
w Polsce zakaz reklamowania mocniejszych 
alkoholi. Teraz już chyba wszystko jest jasne. 
Wprowadzając na polski rynek swój „apple 
beer drink” (oryginalnie „apple cider drink”), 
Carlsberg po prostu obszedł nieżyczliwe ja-
błecznikowi przepisy. A że zdaniem prawdzi-
wych smakoszy tego trunku polski Somersby 
ma z rzeczywistym cydrem niewiele wspól-
nego… to już inna sprawa.

Skoro jednak rozwiązaliśmy zagadkę 
Somersby, powiedzmy coś więcej o samym 
cydrze – ta wiedza może się okazać przydat-
na, chodzą bowiem słuchy, że „rynek cydru 
ma w Polsce duże szanse rozwoju, a poten-
cjał konsumpcji cydru jest większy niż wina” 
(to słowa Roberta Ogóra, prezesa firmy Am-
bra, czołowego producenta, importera i dys-
trybutora win w Europie Środkowo-Wschod-
niej, która w czerwcu wprowadziła na nasz 
rynek Cydr Lubelski). Skąd ta nagła zmiana? 
Podwoje polskiego rynku otworzyła przed 

jabłecznikiem nade wszystko obniżka akcyzy, 
która wynosi od tego roku 97 zł za hektolitr 
wobec 158 zł za hektolitr, które należało zapła-
cić rok wcześniej. Nie mniej ważny jest fakt, 
że warunki do produkcji cydru są w Polsce lep-
sze niż gdziekolwiek indziej – jesteśmy wszak 
największym w Unii Europejskiej eksporterem 
jabłek, a to właśnie im cydr zawdzięcza swój 
niepowtarzalny smak.

A zatem – garść informacji. Wiemy już, 
że cydr nie jest piwem, nie jest także winem. 
Czym więc jest, co go odróżnia od znanych 
nam trunków? Cydr to nic innego jak przefer-
mentowany sok z dojrzałych jabłek, którego 
z reguły nie doprawia się cukrem. Jego wy-
gląd może być zarówno mętny, jak i klarowny 
(co kto woli), zaś zawartość alkoholu waha się 
w granicach od 2 do 7 procent. Odznacza się 
ponadto charakterystycznym, świeżym zapa-
chem oraz słodkawym, choć kwaskowatym, 
orzeźwiającym smakiem jabłek. Wytwarza 
się go przez fermentację moszczu (świeżo 
wyciśniętego soku) jabłecznego techniką gór-
nej fermentacji, co łączy go z piwem. Bywa 
musujący, a nawet gazowany, równie dobrze 
może jednak być niemusujący (tzw. cydr zwy-
kły). Jak więc widać – nie ma w tym wielkiej 
filozofii. Co zaś się tyczy smaku – wszystko 
zależy od owoców. Znając natomiast potencjał 
polskich jabłek, które – jak wiadomo – podbi-
jają świat, kto wie, czy nie staniemy się już nie-
długo krajem cydrofilów, w którym jabłecznik 
będzie dostępny, podobnie jak w południowo-
-zachodniej Anglii, w każdym pubie.

 Maciej Rzepecki

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

RedaktoR naczelna: Hanna Krzyżowska
redaguje zespół

adRes Redakcji:
40-749 Katowice, ul. Bł. ks. St. Kubisty 47,
tel. 32 352 03 09; tel. 500 27 88 66
e-mail: redakcja@nowygornik.pl; www.nowygornik.pl
WydaWca: oficyna wydawnicza „górnik”,
40-749 Katowice, ul. Bł. ks. St. Kubisty 47
dRuk: PoLSKaPreSSe Sp. z o.o., Sosnowiec

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja nie 
zwraca niezamówionych materiałów, zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania.

d w u T y g o d n i K

A
RC

h
IW

U
M



a k t u a l n o ś c i

1 6 – 3 0  w r z e ś n i a  2 0 1 312 w w w . n o w y g o r n i k . p l

r e k l a m a

W 33. rocznicę podpisania Porozumień Jastrzębskich

Kwiaty na grobie Jarosława Sienkiewicza
Przedstawiciele wszystkich organizacji skupionych w FzzG 
JSw Sa złożyli kwiaty na grobie Jarosława Sienkiewicza, pierw-
szego przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji robot-
niczej w Jastrzębiu-zdroju.

– Jarosław Sienkiewicz był szefem komitetu strajkowego 
i jako jeden z pierwszych podpisał Porozumienia Jastrzębskie, 

jednak z powodu fałszywych oskarżeń dotyczących działania 
na szkodę związku i współpracy z ówczesną władzą w 1981 
roku wycofał się z działalności opozycyjnej – mówi Zenon 
Dąbrowski, przewodniczący ZZG JSW Sa Borynia. – Trady-
cyjnie co roku składamy kwiaty na jego grobie, dając wyraz 
poważania dla jego działalności, zasług oraz aby przywrócić 
należny mu szacunek. Jarosław Sienkiewicz był jednym z nas. 

Pracował w kopalni Borynia, z której został oddelegowany do 
strajku. Został przewodniczącym mkS. W czasie strajku był 
jedną z najlepiej rozpoznawalnych osób. Pamiętamy go jako 
dobrego mówcę (należał do nielicznej grupy strajkujących 
z wyższym wykształceniem) oraz nieugiętego negocjatora. To 
bohater, który padł ofiarą fałszywych oskarżeń. Teraz naszą 
rolą jest to, aby przypominać, jak było naprawdę.  l
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Jarosław Sienkiewicz był pierwszym przewodniczącym 
Międzyzakładowej Komisji Robotniczej w Jastrzębiu-Zdroju Jarosław Sienkiewicz w czasie strajku był jedną z najlepiej rozpoznawalnych osób
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