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Rozmowa na czasie
Roman Łój, prezes KHW SA:
– Energetycy najpierw zaczęli
tanio sprzedawać prąd,
a potem ogłosili,
że muszą mieć
tanie paliwo.
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Reaktywacja
górnictwa

China Coal & Mining Expo

Australijska kopalnia w Nowej
Rudzie
strona 3

NOWY GÓRNIK

W sytuacjach
trudnych sięga się
wyłącznie po stare
rozwiązania, które
się nie sprawdziły

Jeśli chcemy walczyć o miejsce
węgla w gospodarce, to
w pierwszej kolejności musimy
walczyć o konkurencyjne i dobrze
zarządzane górnictwo – mówi
Maksymilian Klank.

strona 4

Historia kopalni
Eminencja
106 lat temu w miejscu, gdzie
w 2005 roku zakończono
budowę gigantycznego centrum
handlowego Silesia City Center,
zaczęto fedrować w kopalni
Eminencja. Przez prawie 100 lat
kopalnia wielokrotnie zmieniała
właścicieli i nazwy. Dziś
pozostało tylko kilka budynków,
wieża wyciągowa Jerzy wraz
z olbrzymim kołem oraz
wagoniki, które pokazują dawną
potęgę kopalni Eminencja.

strona 8

MATERIAŁY PRASOWE

Rapid z większym
kufrem

Informacje motoryzacyjne
strona 9

Od 22 do 25 października trwały w Pekinie targi China Coal & Mining Expo 2013. To największa
na świecie wystawa producentów maszyn i urządzeń dla górnictwa węgla kamiennego i przemysłu
wydobywczego. Po raz piętnasty do Pekinu przyjechali wystawcy z całego świata, aby przedstawić
najnowsze rozwiązania techniczne. Wśród wystawców były także polskie firmy. Na targi w Pekinie
redakcja Nowego Górnika przygotowała piąte specjalne wydanie gazety w języku chińskim.
Promowaliśmy w nim polskie firmy, które chcą rozwijać współpracę z chińskim górnictwem. W części
publicystycznej pisaliśmy o perspektywach rozwoju współpracy chińsko-polskiej. Sponsorem głównym
wydania specjalnego była firma FASING. Relację z wydarzeń targowych zamieścimy w następnym
numerze Nowego Górnika.
więcej na s .
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Pięścią w stół

Górnicze Zaduszki
Początek listopada jest okazją do oderwania się od
codziennego zgiełku. Żywi wspominają zmarłych.
Chciałbym, abyśmy wszyscy choć przez chwilę wspomnieli kolegów górników, którzy oddali życie w pracy.
Historia górnictwa jest jednocześnie historią zmagań
górników z naturą.

C

zasem natura w sposób nagły i brutalny dawała
znać, że nie można nad nią zapanować. Tak było
na przykład 6 lutego 2002 roku w KWK Jas-Mos,
kiedy zginęło 10 naszych kolegów. Do dziś pamiętam ból,
jaki ogarnął nas po tej informacji. Potrafię sobie wyobrazić ból, jaki przeżywali bliscy górników, którzy zginęli
w 1881 roku w kopalni Renard w Sosnowcu – wtedy
korytarz gwałtownie zalała kurzawka, która przedarła
się z rzeki Czarna Przemsza. Zginęło 200 osób. Wśród
utopionych było wiele dzieci i pracowników małoletnich,
którzy pomagali swoim ojcom przy wydobyciu węgla.
W 1941 r. wyrzut dwutlenku węgla spowodował śmierć
180 górników w Nowej Rudzie, w tym dwóch brytyjskich
pilotów, którzy pracowali w kopalni jako jeńcy wojenni. 21 marca 1954 r. w kopalni Barbara-Wyzwolenie

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Pewnie Pan
potrzebuje
w niebie
świetnych
fachowców.

Komentuje Sławomir Starzyński
w Chorzowie szalejący pod ziemią ogień pochłonął nie
45 ofiar śmiertelnych, jak oficjalnie ogłoszono, lecz 81,
a nawet 103. Ludzie nie mieli szans na przeżycie przy
tak wysokim stężeniu tlenku węgla i temperaturze. 28
sierpnia 1958 r. wskutek zatrucia gazami pożarowymi
w zabrzańskiej kopalni Makoszowy zginęło 72 górników.
1974 r. – kopalnia Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.
Najpierw wybuchł metan, a potem pył węglowy – zginęło 34 górników. 1979 r. – kopalnia Dymitrow w Bytomiu
– wybuch pyłu węglowego. Zginęło 34 górników. 21
listopada 2006 r. około godz. 16:30 na poziomie 1030
metrów pod ziemią w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej doszło do wybuchu metanu i pyłu węglowego.
Górnicy likwidowali tam ścianę, na której zakończono
już wydobycie – zginęły 23 osoby. W chwili wybuchu
temperatura w wyrobisku mogła sięgać 1500 stopni
Celsjusza, a siła podmuchu była olbrzymia.
Przypomniałem kilka największych katastrof górniczych. Jednak każdego roku ginie w naszych kopalniach przynajmniej kilkunastu górników. Wspomnijmy ich, bo odeszli na Wieczną Szychtę – pewnie Pan
potrzebuje w niebie świetnych fachowców.
l

Kij w mrowisko

Czy Kompania chce żyć?
Na kpinę zakrawa fakt, że program dostosowania Kompanii Węglowej do kryzysu na rynku węgla energetycznego będzie gotowy w listopadzie 2013 roku. Możliwe,
że dopiero w grudniu. Na razie są wdrażane elementy
z dwóch planów odrzuconych przez radę nadzorczą.
Domyślam się tylko, że są to elementy wartościowe.
O tym, że rok 2013 będzie trudny dla górnictwa węgla kamiennego, było wiadomo po wakacjach w roku
2012. Już na wiosnę 2012 roku analitycy ostrzegali,
że zbliża się kryzys. Chciałbym poznać imiona i nazwiska osób, które doszły do wniosku, że największa
firma górnicza w Unii Europejskiej oprze się światowym tendencjom.

Ł

apię się za głowę, gdy słyszę hasła o cięciu kosztów
w Kompanii Węglowej. Cięcie kosztów jest hasłem, które ma maskować lata beztroski. Chciałbym być dobrze zrozumiany – nie chodzi mi o ostatnie
dwa, trzy lata. Chodzi mi o jakieś 6 lat totalnej laby intelektualnej. Na łamach gazet toczyła się wówczas dyskusja
o tym, czy strona społeczna w KW ma zadowolenie,
czy go nie ma. Brak zadowolenia strony społecznej był
przyczyną migreny kolejnych zarządów i reprezentantów
właściciela, czyli Skarbu Państwa. Gdy przeglądałem
serwisy informacyjne dotyczące górnictwa, miałem
wrażenie, że największa firma górnicza w UE ma dbać
przede wszystkim o zapewnienie stronie społecznej
dobrego samopoczucia – był to absurd, który może
zakończyć się katastrofą. Absurdów przez ostatnie lata
było więcej. Zadałem sobie trud prześledzenia części
najważniejszych publikacji, jakie ukazały się na temat
Kompanii Węglowej od 2006 roku. Jestem zaskoczony,
ile dobrych pomysłów umarło. Na przykład na początku
drugiej połowy tej dekady zarzucono pomysł, aby KW
sprzedawała węgiel indywidualnym odbiorcom z tak
zwanym pełnym serwisem. KW miała zadbać o to,
aby gospodarstwa domowe kupowały najlepsze piece
węglowe o dużej sprawności, dzięki którym poziom
zanieczyszczenia atmosfery byłby minimalny. Koncesjonowani dostawcy mieli dostarczać paliwo do tych pieców
i nawet odbierać popiół. Pomysł umarł. Bardzo szybko
umarł pomysł, aby Kompania Węglowa zaangażowała
się w czyste technologie węglowe. Diabli wzięli pomysł
ścisłej współpracy z energetyką niemiecką, chociaż

HENRYK
SIEDLACZEK
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Uważam
za skandaliczną
sytuację, w której
po roku od krachu
na rynku węgla
energetycznego
największa firma
górnicza w Unii
Europejskiej nie
ma kompletnego
programu
zapewniającego
przeżycie.

transporty węgla do niemieckiej elektrowni ruszyły.
W publikacjach, które prześledziłem, zaskoczył mnie
jeszcze jeden fakt. Otóż z tego, co pisali dziennikarze,
wynika, że kolejne zarządy najbardziej koncentrowały
się na tym, aby strona społeczna miała zapewnione
minimum zadowolenia. Niezorientowanym wyjaśniam
– strona społeczna to liderzy związkowi, którzy reprezentują załogę. Na tym polu rzeczywiście doszło
do wyraźnej poprawy, bo na przykład w 2012 roku zadowolenie strony społecznej było wielokrotnie wyrażane
w tekstach publikowanych na temat Kompanii Węglowej. Strona społeczna współdecydowała o losach firmy
i wyrażała satysfakcję z takiego stanu rzeczy. Dlatego
z wielkim zdziwieniem przyjąłem informację o tym,
że w Kompanii Węglowej zostało ogłoszone pogotowie
strajkowe. Skoro przez kilkanaście miesięcy – zdaniem
związków – wszystko grało i buczało, to skąd ten nagły
kryzys nastrojów? Przecież obecna sytuacja to między innymi efekt współrządzenia związków. Jeszcze
większym zdziwieniem zareagowałem na informację,
że kilkadziesiąt godzin po ogłoszeniu pogotowia strajkowego dwóch bardzo ważnych liderów związkowych
wylądowało w Japonii, aby na miejscu poznawać skutki
katastrofy w elektrowni atomowej. Do Fukushimy udali
się na konferencję dotyczącą zagrożeń wynikających
z katastrofy w elektrowni atomowej. Liderzy polecieli
tam dzięki dofinansowaniu ich wyjazdu przez zarząd
Kompanii Węglowej – ponoć ich aktywny udział w tym
wydarzeniu kosztował Kompanię około 20 tysięcy złotych. Jestem przekonany, że liderzy górniczych związków
wrócą bogatsi o unikalną w Polsce wiedzę, a w Japonii
z kolei wniosą duży wkład w rozwiązywanie problemów
spowodowanych skażeniem radioaktywnym środowiska
naturalnego. Ciekaw jestem także, jak ocenią poziom
dialogu społecznego między reprezentantami strony
społecznej Kompanii Węglowej a reprezentantami japońskich specjalistów walczących ze skażeniem?
Pozwalam sobie na te cierpkie uwagi, bo uważam
za skandaliczną sytuację, w której po roku od krachu
na rynku węgla energetycznego największa firma górnicza w Unii Europejskiej nie ma kompletnego programu
zapewniającego przeżycie. Poważnie się zastanawiam
nad tym, czy Kompania chce żyć.
l

redaktor Nowego Górnika

To miejsce
rezerwujemy
dla liderów
związkowych,
którzy odeprą
ataki potwarców.
W czwartek 24
października
związki działające
w Kompanii
Węglowej ogłosiły
pogotowie strajkowe.
W sobotę 26
października
związkowcy wybrali
się do Fukushimy

W

Japonii brali udział w kilkudniowej konferencji
o zagrożeniach spowodowanych katastrofą
nuklearną. O sprawie napisała katowicka Gazeta
Wyborcza. Do Japonii mieli polecieć: Jarosław Grzesik,
przewodniczący górniczej Solidarności i szef Solidarności
w Kompanii Węglowej, i Grzegorz Herwy, przewodniczący
kompanijnej Kadry.

M

edia zaatakowały związkowców, a nawet Kompanię
Węglową, która dołożyła do wyjazdu jakieś 20
tys. złotych. Redakcja Nowego Górnika postanowiła
zarezerwować miejsce dla liderów związkowych, aby
mogli odeprzeć ataki. Nie można z góry zakładać, że
liderzy związkowi nie mogli nic wnieść do tak ważnej
konferencji. Nie można zakładać, że nie mieli nic do
powiedzenia. Jesteśmy przekonani, że pojechali do
Japonii z ciekawymi referatami. Wierzymy, że wrócą
z ciekawymi informacjami. Bezpardonowe ataki na
liderów związkowych ukazujące się na portalach
internetowych nie mogą zostać bez odpowiedzi. Zarzut,
że związkowcy kilkadziesiąt godzin przed wylotem
ogłosili pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej,
a potem za jej pieniądze polecieli do Japonii, jest
śmieszny. Co mieli zrobić? Ogłosić pogotowie strajkowe
dopiero po przylocie do Japonii? Liderzy związkowi
już teraz udowodnili, że mogą korzystać ze wsparcia
finansowego pracodawcy i jednocześnie pokazać
swoją niezależność, podejmując odważną decyzję
o przygotowaniach do strajku. Potrafią ugryźć rękę, która
coś daje.

T

o miejsce rezerwujemy dla liderów związkowych,
którzy po powrocie na pewno odeprą wszystkie
ataki. Jeżeli trzeba będzie, dołożymy miejsca na
innych kolumnach. Panowie, dacie radę rozprawić się
z potwarcami.l
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Australijska kopalnia w Nowej Rudzie

Reaktywacja górnictwa
Pod koniec sierpnia w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku i w okolicy rozeszła się wiadomość, że podjęta została próba uruchomienia
jednej ze zlikwidowanych tu kopalń węgla
kamiennego. Spowodowała to grupa zapaleńców na czele z Adamem Łąckim, wicestarostą
powiatu kłodzkiego, który potrafił pozyskać
posłów, znanych ekspertów i profesorów geologii oraz miejscowych notabli. Dotarli oni
do australijskiego biznesmena górniczego,
który postanowił zainwestować swój kapitał w najkorzystniejszy fragment tego złoża
znajdujący się w Ludwikowicach Kłodzkich.
Po drodze przeszli niełatwą procedurę uzyskiwania koncesji na poszukiwanie i dokumentowanie tego złoża.

K orzystne warunki
przyrodnicze

z najnowocześniejszych kopalń na terenie
ówczesnego Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wydobywano tu najbardziej kaloryczny węgiel, lecz jednocześnie był to jeden
z najbardziej zgazowanych pokładów w kopalniach Europy. Wybuch gazu w rejonie
szybu Kurt spowodował śmierć 151 górników.
Od tego czasu kopalnia zaczęła podupadać,
aż do jej całkowitego zamknięcia. Po wojnie
uruchomiono nieczynną sztolnię Wacław,
w której prowadzono eksploatację do 1959
roku. Na zakończenie spotkania prezes
Derek Lenartowicz podziękował Adamowi
Łąckiemu i posłowi Ryszardowi Zbrzyznemu z KGHM za zaangażowanie i wsparcie.
W tym dniu przedstawiciele grupy kapitałowej Coal Holding zwiedzili także muzeum
górnictwa, które mieści się w podziemnych
wyrobiskach dawnej kopalni.

A ustralijski biznesmen
Media w całym kraju podały, że 20
sierpnia do Ludwikowic Kłodzkich przybył
Derek Lenartowicz, prezes firmy Coal Holding Sp. z o.o., australijski biznesmen polskiego pochodzenia, z propozycją otwarcia
tu kopalni węgla kamiennego. Jeszcze w tym
roku zamierza on rozpocząć prace wiertnicze związane z udokumentowaniem jego
zasobów. Wstępnie ocenia on, że w złożu
tym znajduje się około 100 milionów ton
wysokiej jakości węgla kamiennego. Jeżeli zasoby te zostaną potwierdzone, to powstanie tu kopalnia o wydobyciu około 1,5
miliona ton rocznie. Australijski inwestor
zamierza wydać na prace wiertnicze 5 milionów złotych, a na budowę kopalni około
150–200 milionów dolarów. Jeżeli wszystko
pójdzie dobrze, to za dwa, trzy lata powstanie
tu nowa kopalnia węgla kamiennego. Szacuje
się, że pracę znajdzie tu około 1,5 tysiąca ludzi
– byłoby to zbawiennym przedsięwzięciem
dla gminy, w której bezrobocie przekracza
30 procent. Przyszły inwestor zapowiedział,
że zapoznał się z historią dawniej istniejącej
w Ludwikowicach Kłodzkich kopalni Wacław
i z wypadkiem, jaki miał tu miejsce w 1930
roku – jego zdaniem sytuacja taka nie może
się już powtórzyć przy wszystkich nowoczesnych technologiach eksploatacji i bezpieczeństwa. W swoim czasie była to jedna

G órnik z N owej R udy
Od dawna już nie ma tu kopalń, ale są ludzie. Są tradycje górnicze i jest nowa szansa.
Związek Zawodowy Górników w Polsce przetrwał w Nowej Rudzie do dzisiaj. O opinię
na temat nowej inicjatywy górniczej australijskiego biznesmena poprosiliśmy seniora
górnictwa na tym terenie Edwarda Śledzia,
przewodniczącego ZZGwP: „Z Derekiem
REKL A M A

ARCHIWUM

Istotnym elementem okazały się korzystne
warunki geologiczno-górnicze pozwalające
na wznowienie wydobycia węgla kamiennego na tym terenie, które powodują, że powrót do dawnej eksploatacji jest tutaj realny.
Wzdłuż czeskiej granicy, w odległości około
3 km, w pasie o długości około 12 km i szerokości 4 km wydzielono cztery obszary górnicze. Idąc od południa ku północy, są to OG
Słupiec, OG Nowa Ruda, OG Przygórze i OG
Ludwikowice Kłodzkie. Na ich wschodnich
krańcach znajdują się wychodnie występujące
na szerokości około 500 metrów. Terenowo
jest to obszar na północny wschód od potoku
Piekielnica. Pokłady węglowe zapadają pod
kątem około 20–30 stopni w kierunku granicy
czeskiej. W tym kierunku coraz głębiej prowadzona była eksploatacja – doszła ona w 1998
roku do poziomu 515. Powierzchnia terenu jest
na rzędnej +400, czyli wybierano już węgiel
na głębokości 915 m. Generalnie dopływy wód

podziemnych do kopalń w tym rejonie były
stosunkowo niewielkie i wynosiły przeciętnie
około 2,5 metra sześc. na minutę. Zagrożenie
wodne zostało zaliczone do najbezpieczniejszej kategorii pierwszego stopnia. Zasoby bilansowe, według dokumentacji z 2011 roku,
wynoszą (w tys. ton): Pole Słupiec – 16 126,
Rejon Lech – 32 097 i Rejon Wacław – 83 886.
Razem – 132,1 miliona ton.

Od dawna już nie ma tu kopalń, ale są ludzie. Są tradycje górnicze i jest nowa szansa

Lenartowiczem spotkałem się w naszym
biurze związkowym – towarzyszył mu wicestarosta Adam Łącki – jeszcze zanim została
wydana koncesja na odwierty. Spotkanie dotyczyło osób, który ewentualnie można byłoby
zatrudnić w kopalni. Na podstawie danych
z Powiatowego Biura Pracy w Kłodzku poinformowałem, że jest 7500 bezrobotnych
mężczyzn – elektryków, ślusarzy, spawaczy
– oraz 300 byłych górników, nie mówiąc
o bezrobotnych z rejonu Wałbrzycha, w tym
byłych górnikach. Wiele osób dorabia w kopalniach w Czechach oraz w KGHM Lubin
i na Górnym Śląsku. Powstanie kopalni byłoby
zatem ogromną szansą na poprawę rynku
pracy w Nowej Rudzie. Już pierwsze spotkanie
z panem Lenartowiczem dało mi pozytywny
sygnał, że jest to osoba, która daje nadzieję
na powodzenie tej inicjatywy. Przy drugim
spotkaniu, podczas którego panu Lenartowiczowi towarzyszyli pozostali członkowie
zarządu jego firmy, utwierdziłem się przekonaniu, że to przedsięwzięcie może się udać.
Sam Derek Lenartowicz na konferencji prasowej w Ludwikowicach powiedział, że nie jest
instytucją charytatywną, lecz biznesmenem.
Przekonywał, że – według jego szacunków –
można tu wydobywać węgiel przez 35–40 lat”.
ADAM MAKSYMOWICZ
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Jeśli chcemy walczyć o miejsce węgla w gospodarce, to w pierwszej kolejności musimy walczyć
o konkurencyjne i dobrze zarządzane górnictwo – mówi M aksymilian K lank .

W sytuacjach trudnych sięga się
wyłącznie po stare rozwiązania,
które się nie sprawdziły
XXNowy Górnik: Tadeusz Demel w rozmowie sprzed miesiąca zaproponował, aby
w rozważaniach o sposobach poprawy efektywności w polskim górnictwie wziąć pod
uwagę następujące rozwiązania: przeprowadzanie zmian pracowników na stanowiskach pracy i pracę w sobotę. Sobota byłaby opłacana według stawek negocjowanych
ze związkami, ale niekoniecznie tak wysoko
jak do tej pory. Niedziela byłaby wciąż wolna jako dzień przeznaczony „dla Boga i rodziny”. Pana zdaniem to dobra propozycja,
aby poprawić efektywność polskich kopalń?
Maksymilian
Klank: Pan dr Tadeusz
Demel zwrócił uwagę
przede wszystkim na to,
że dotychczasowe sposoby organizacji pracy
w kopalniach nie sprzyjają osiąganiu dobrych
efektów. Oczywiście, sześciodniowy tydzień pracy jest jednym z istotnych elementów systemu poprawy efektywności. Nie łudźmy się jednak, że wprowadzenie
wyłącznie sześciodniowego tygodnia pracy
uzdrowi górnictwo. Każda spółka węglowa
czy kopalnia ma swoje indywidualne uwarunkowania. Zasada musi być jedna – trzeba organizować pracę tak, aby jak najlepiej
wykorzystać czas pracy górników, maszyn
i zapotrzebowanie rynku. Trzeba elastycznie reagować na zmiany rynkowe, a przede
wszystkim zwiększyć efektywny czas pracy.

bądź ograniczanie wynagrodzeń jest trudne
dla społecznej akceptacji i często nie przynosi
oczekiwanych efektów w przyszłości. Wzrost
wydajności pracy, ograniczenie jednostkowych
kosztów wydobycia, systemowe zmniejszanie
kosztów stałych to właściwe kierunki poprawy
konkurencyjności polskiego węgla.

XXNa razie jest nadmiar węgla. Po co wydobywać go jeszcze więcej?
– Nie chodzi o to, aby wydobywać go
jeszcze więcej, ale taniej.

XXZwiązki zawodowe twierdzą, że górnicy
potrzebują poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji i stałych reguł. Dlatego zmiany, jakie pan proponuje, nie mają szans na zastosowanie – ma być równo, jednakowo i tak
jak do tej pory.
– Taka filozofia doprowadzi do sytuacji,
w której załogi będą miały złudne poczucie
bezpieczeństwa, ale firmy będą padać. Na Titanicu też wszyscy mieli poczucie bezpieczeństwa, ich odczucia zmieniły się radykalnie,
gdy poczuli, że są w zimnej wodzie. Teraz
mamy do wyboru – zapewnić firmom górniczym przeżycie albo utrzymywać dobre
samopoczucie załóg górniczych aż do dnia
ogłoszenia upadłości. Uważam, że jeśli firma
będzie w dobrej kondycji, to załoga będzie
miała poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.
Nadrzędną wartością jest firma, a nie samopoczucie załóg czy reprezentantów załóg.

XXGórnicy nie mają nic przeciwko pracy
w sobotę, a nawet w niedzielę, ale pod warunkiem że będą opłacani według stawek
wynikających z zakładowych albo ponadzakładowych układów pracy. To znacznie wyższe stawki niż te, które wynikają z Kodeksu
pracy. Taka praca jest dla spółek węglowych
opłacalna tylko wtedy, gdy ceny węgla są
bardzo wysokie.
– Sytuacja, w której ceny węgla są bardzo
wysokie, jest sytuacją incydentalną. Nie można
ustalać założeń ekonomicznych do prowadzenia firmy na podstawie takiej sytuacji. Jeżeli
górnictwo chce przetrwać, musi wypracować system organizacji pracy, który sprawdzi
się w czasach słabszej koniunktury. Naszą
rozmowę rozpoczęliśmy od pewnych propozycji pana Tadeusza Demela. Otóż zwrócił
on uwagę, że jest problem z wykorzystaniem
czasu pracy. Ten problem narasta od kilkunastu lat i albo zostanie on rozwiązany, albo
górnictwo będzie miało coraz większe kłopoty.
Koszty pracy rosną. Są oczywiście możliwości
ich zmniejszenia. Sięganie po te najprostsze
rozwiązania typu zmniejszanie zatrudnienia

XXMówi się o tym od wielu lat i nie ma żadnych efektów. Dlaczego?
– Ponieważ wszystkie rozwiązania
są odrzucane na etapie wstępnych propozycji. Pomysłów było wiele, ale żaden nie został
skutecznie wdrożony i oceniony. Dlatego w sytuacjach trudnych sięga się wyłącznie po stare
rozwiązania, które się nie sprawdziły. Myślę,
że jednym z błędów było opracowywanie
rozwiązań dla całego górnictwa w sytuacji
utworzenia oddzielnych podmiotów gospodarczych, jakimi są spółki węglowe. Czasem
schodzono do poziomu spółki węglowej.
A dlaczego nie schodzono do poziomu kopalni i umiejscowienia jej całej złożoności
w budowaniu przyszłości spółki?
XXKażda kopalnia mogłaby samodzielnie
organizować pracę? Nawet decydować
o liczbie dni pracy w ciągu tygodnia?
– To byłoby racjonalne rozwiązanie.
Na poziomie spółki węglowej obowiązywałby ramowy model firmy, z kolei na poziomie
kopalni obowiązywałby szczegółowy model
organizacji pracy dostosowany do konkretnych potrzeb.

XXA może zamknięcie jakiejś kopalni byłoby dobrym rozwiązaniem? Taka decyzja podziałałaby jak zimny prysznic.
– Zamykanie kopalni na pokaz czy po to,
aby zastraszyć górników, byłoby największą
porażką. Nie wolno ludzi straszyć. Nie wolno także organizować i zmieniać firmy pod
wpływem malkontenckich opinii, bardzo często o charakterze doraźnym. Firma ma być

efektywna i racjonalnie zarządzana. Radość
załogi, poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji
muszą być efektem racjonalności i efektywności. Tę mądrość i zasadę muszą realizować
wszyscy – ci, którzy pracują w górnictwie,
i ci, którzy za nie odpowiadają. Rozumiem,
że wciąż panuje przekonanie, że jeśli będziemy
żądać, to coś dostaniemy, utargujemy bądź
wymusimy. Jeśli temu z kolei towarzyszy
REKL A M A

oczekiwanie na poprawę koniunktury, to skutki tego mogą być bolesne dla całej gospodarki.
Zmieniając standardy funkcjonowania górnictwa, musimy zmienić również samych siebie.
Jeśli chcemy walczyć o miejsce węgla w gospodarce, to w pierwszej kolejności musimy
walczyć o konkurencyjne i dobrze zarządzane
górnictwo.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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Robimy wszystko, żeby osiągnąć kompromis cenowy z energetyką – mówi R oman Ł ój ,
prezes KHW SA

Energetyka ma oczekiwania.
Czy ma umiar?

XXŻeby doszło do kompromisu, obie strony muszą z czegoś zrezygnować. Możliwy
jest także pozorny kompromis po serii działań „kto kogo wykończy”. Która, pana zdaniem, wersja jest bardziej prawdopodobna?
– W czasie negocjacji dochodzi często
do spięć na zasadzie „kto kogo”, jednak ja liczę
na autentyczny kompromis. Walka na noże
doprowadzi do zamknięcia większości kopalń.
Nie wyobrażam sobie, że polscy energetycy
będą mogli kupić za granicą około 60 mln
ton węgla. Nie wyobrażam sobie, jakie straty
społeczne spowodowałoby zamknięcie kilkunastu kopalń. Musimy pamiętać, że procesy
ograniczenia produkcji poprzez likwidację kopalń są procesami nieodwracalnymi. Jeżeli taki
proces będzie gwałtowny, może dojść do efektu domina – będzie się zamykać wszystko
po kolei. Zagraniczni eksporterzy sprzedający
węgiel do Polski tylko na to czekają. Jeżeli zabraknie węgla krajowego, ceny węgla z importu natychmiast wzrosną. Dlatego zachęcam
energetyków do umiaru w oczekiwaniach.
Jeżeli porównamy wyniki spółek węglowych
i spółek energetycznych, od razu widać, kto
ma z czego rezygnować i kto na tym korzysta.
W pierwszym półroczu energetycy liczą zyski
w miliardach złotych, całe górnictwo w dziesiątkach milionów złotych.
XXMożna poprawić efektywność dzięki pracy w soboty.
– Prowadzimy eksploatację w soboty –
bez tego nie osiągniemy wydajności, która

gwarantowałaby rentowność. Oczywiście, nie
eksploatujemy wszystkich ścian w soboty, ale
tylko te, które dają największy dochód. Jeżeli Silesia ma w tygodniu 6 dni wydobycia
i niedzielę przeznaczoną na remonty i nikogo
to nie bulwersuje, to dlaczego takie rozwiązanie miałoby bulwersować w kopalniach,
które należą do polskich pracodawców? Przemawiają za tym dwa argumenty – ekonomia
i bezpieczeństwo pracy. Większość naszych
ścian to ściany ze skojarzonymi zagrożeniami.
Nie możemy zatrzymać kopalni na 48 godzin,
bo przypadają dni wolne.
XXNie sądzi pan, że trudno jest wytłumaczyć załodze, że od górników także zależy
efekt negocjacji z energetyką? Energetycy
mówią: Chcecie drogiego węgla, ale pieniądze pójdą na podwyżki płac.
– A energetyka nie wydaje pieniędzy
na podwyżki płac? Odwracając pańską tezę,
można powiedzieć, że nie ma najmniejszego
powodu, aby górnictwo ponosiło straty po to,
aby generować miliardowe zyski w energetyce. Chciałbym podkreślić, że z ogromnym
zadowoleniem obserwuję wzrastającą świadomość i odpowiedzialność naszych załóg.
Od długiego czasu w KHW podwyżki są tylko
takie, na jakie stać firmę. Zarząd dba o to,
aby płace przynajmniej nie traciły na realnej wartości. Wszyscy w zarządzie wiemy,
że najlepiej byłoby, gdyby podwyżki w jakimś
stopniu powodowały odczuwalny wzrost płacy
realnej, ale jak już powiedziałem, zarząd i załoga potrafią znaleźć kompromis bezpieczny
dla firmy i dobry dla górników.
XXPana zdaniem politycy mogą wystąpić w roli mediatorów między energetyką
a górnictwem?
– Rząd w roli mediatora między mocno
sprywatyzowaną energetyką i górnictwem

w przeważającej części należącym do Skarbu
Państwa? Trudno mi sobie wyobrazić taką
sytuację. Jestem zwolennikiem porozumienia opartego na racjonalnych przesłankach.
Straszenie importem to działanie medialne.
Nie da się zaimportować do Polski około 60
milionów ton węgla energetycznego rocznie,
co jest jasne dla obu stron. Chciałbym, aby
nasi kontrahenci zrozumieli, że trudno nam
się zgodzić na ceny poniżej parytetu importowego, ponieważ ten parytet w tej chwili jest
na granicy opłacalności. Moim zdaniem racjonalnym kompromisem jest taka cena, która
pozwoli nam uniknąć straty, a energetycy będą
mieli trochę mniejsze zyski.

nie będziemy narażać na ryzyko ludzi, ale
także wykorzystamy złoża, których nie możemy do tej pory eksploatować ze względów
technicznych.

XXJeżeli w kopalni Wieczorek powiedzie się
próba podziemnego zgazowania, a w Wesołej powiedzie się wstępne odmetanowanie złoża z powierzchni, będzie to oznaczało, że KHW jest w stanie zaoferować inny
rodzaj energii i zmniejszyć zagrożenia naturalne w kopalni Wesoła?
– Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się
na te próby. Chcemy wydobywać spod ziemi
energię w każdej postaci. Oczywiście, droga
będzie trudna, bo to pionierskie przedsięwzięcia, jednak nadzieje są. Moim zdaniem
to bardzo prawdopodobne, że energię zmagazynowaną w węglu można zamienić na gaz
w skali przemysłowej i wydobywać gaz.
Można także przy odpowiedniej technologii wydobywać metan ze złóż węglowych
po to, aby wykorzystać go w siłowniach,
i po to, aby górnicy mieli bezpieczne warunki pracy pod ziemią. Zgazowanie węgla
pod ziemią i odmetanowanie złoża z powierzchni to dwie różne technologie, ale
łączy je jeden cel: wydobyć spod ziemi energię i zminimalizować niebezpieczeństwa
czyhające na górników. Zgazowanie pod
ziemią ma jeszcze jedną zaletę – nie tylko

XXW kopalniach pojawiły się informacje
o skupie praw do akcji KHW SA. Upraszczając, mówi się o skupowaniu akcji od osób,
które mają prawo do ich otrzymania, gdy
Holding wejdzie na giełdę. Czy nie jest
za wcześnie na przeprowadzanie takich
transakcji?
– Ponieważ obecnie nie prowadzimy działań prywatyzacyjnych, w sytuacji aktualnej jest
to oferta skupu gruszek na wierzbie. Pojawia
się jednak pytanie, jaki interes mają firmy czy
ludzie organizujący takie przedsięwzięcie. Dotarła do nas informacja o jednej z firm, która
proponuje górnikowi: Damy ci dzisiaj 1000
złotych a conto twoich akcji i rozliczmy to
w dniu, gdy je będziesz fizycznie obejmował,
ale jeśli do roku 2015 nie będzie prywatyzacji,
oddasz nam te pieniądze z odsetkami. Mogą
jeszcze dojść opłaty od umowy, od potwierdzenia podpisu...

XXKilka tygodni temu powiedział pan,
że KHW SA ma szansę na zysk w 2013 roku.
Jakie jest prawdopodobieństwo, że ta szansa stanie się faktem?
– Do końca roku zostały dwa miesiące.
Nie mówię już o szansach, ale o prognozach.
Przewiduję, że będzie to zysk 52–54 miliony złotych. Podtrzymuję swoje wcześniejsze
deklaracje. Oczywiście, nie było łatwo, ale
to sukces całej załogi.

XXCzyli jeśli ktoś decyduje się na zawarcie
takiej umowy...
– ...to jest to jego indywidualna sprawa,
a robi to wyłącznie na własne ryzyko.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

TOMASZ JODŁOWSKI

XXNowy Górnik: Jest duża różnica zdań
między górnictwem a energetyką. Możliwy jest kompromis?
Roman Łój: Energetycy najpierw zaczęli
tanio sprzedawać prąd,
a potem ogłosili, że muszą mieć tanie paliwo.
Naciskają na górnictwo, aby obniżyło ceny.
W tym działaniu nie
ma logiki. Zanim energetycy postanowili
obniżyć ceny, powinni zorientować się, na ile
górnictwo może uczynić podobnie. W 2012
roku rentowność branży górniczej wahała
się od 2 do kilku procent. Nasi kontrahenci
chcą, abyśmy sprzedawali węgiel o 10 proc.
taniej. To oznaczałoby, że musielibyśmy zredukować koszty o kolejnych 8 proc. Moim
zdaniem mamy nikłe szanse na takie ograniczenie bez uszczerbku na bezpieczeństwie
pracy. Schodzimy z wydobyciem coraz głębiej. Potrzebne są coraz nowocześniejsze
i droższe maszyny. Wysiłek ludzki jest coraz
większy, bo mimo nowoczesnych maszyn
warunki pracy na dużych głębokościach
są trudne. Jeżeli praca jest coraz trudniejsza,
to oczywiście rośnie presja na wzrost płac.
Rezerwy proste się kończą. Wciąż poprawiamy efektywność, ograniczamy eksploatację
na podsadzkę, zwiększamy na zawał, ale
nie jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom energetyki. Przedstawiłem naszą sytuację, aby pokazać, że my robimy wszystko,
by dojść do kompromisu cenowego.

Nie ma najmniejszego powodu, aby górnictwo ponosiło straty po to, aby generować miliardowe zyski w energetyce
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Trzeba d

i wspó

Piąte specjalne wydanie Nowego Górnika w języku chińskim było podstawową lekturą w czasie
seminarium na temat współpracy polsko-chińskiej w branży górniczej, które odbyło się w Pekinie

Rozmowa z A ndrzejem K aczmarkiem ,
dyrektorem, szefem grupy China Practice KPMG w Polsce
ROZMAWIA: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

XXNowy Górnik: SEPCO Electric Power Construction Corporation, chińska firma, która
należy do grupy Power Construction Corporation of China, zaoferowała Kompanii Węglowej gwarancje finansowania projektu
Elektrowni Czeczott na kwotę 1,8 mld dolarów. Pana zdaniem może to być początek
współpracy między firmami górniczo-energetycznymi z Chin i Polski?
Andrzej Kaczmarek: To jedna z kilku informacji o tym, że chińskie instytucje finansowe
i chińskie firmy patrzą
na Polskę. Sektor węglowo-energetyczny jest dla
nich interesujący. Jednak jest jeden warunek
– zaangażowanie chińskich firm i chińskich
banków w Polsce musi być zgodne z polityką
władz chińskich. Polacy wciąż są przyzwyczajeni, że korzyść finansowa jest wystarczającym
argumentem, aby nawiązać współpracę. Takie
przyzwyczajenie wynika z naszych kontaktów
z biznesmenami w Europie i w USA.
XXPana zdaniem możliwość udzielenia gwarancji finansowych na budowę elektrowni

wspólnie z Kompanią Węglową jest zgodna z polityką chińską?
– Gdyby nie była zgodna z polityką chińską, nikt nie wystąpiłby z taką inicjatywą.
Chińskie firmy inwestują w projekty związane
z surowcami naturalnymi na całym świecie.
Elektrownia ma wykorzystywać węgiel z kopalń Kompanii Węglowej. Gwarancje finansowe dla budowy elektrowni mogą doprowadzić
do tego, aby po jakimś czasie uzyskać także
wpływ o charakterze biznesowym na nasze
górnictwo. Oczywiście, na razie jest to przedsięwzięcie, w którym żadna z chińskich firm
nie ma bezpośrednio udziałów – mówi się
tylko o gwarancjach finansowych. To jeden
z charakterystycznych sposobów działania
partnerów chińskich. Chińskie firmy chcą być
partnerami w realizacji konkretnych inwestycji, ale nie angażują się na stałe. Zawierają
sojusze, ale pozostają niezależne, starają się
natomiast, aby ich technologia i ich pracownicy brali udział w realizacji takiego projektu.
Jest jeszcze jeden bardzo ważny powód, dla
którego takie przedsięwzięcia są atrakcyjne
dla partnerów chińskich. Otóż jest to okazja
do poznania innych technologii oraz sposobów zarządzania. Myślę, że będzie więcej
tego typu projektów realizowanych w Polsce we współpracy z partnerami chińskimi.
W przypadku budowy Elektrowni Czeczott

oferta chińska jest inna, ponieważ w planach
Kompanii Węglowej mówi się o tym, że partner zagraniczny będzie miał udziały w wybudowanej elektrowni. To oznacza, że pośrednio
przez jakąś spółkę albo bezpośrednio firma
chińska będzie współwłaścicielem wybudowanej elektrowni. Oczywiście, zanim to nastąpi,
oferta SEPCO musi zostać przyjęta przez polskich partnerów.
XXPolska nie może liczyć na wsparcie banków europejskich w unowocześnianiu elektrowni spalających węgiel. Unia Europejska
chciałaby jak najbardziej ograniczyć rolę
węgla w gospodarce, dlatego bankowcy
uważają, że politycznie poprawne jest niefinansowanie inwestycji związanych z wykorzystaniem węgla. Czy wsparcie finansowe banków chińskich może nam pomóc
w lepszym wykorzystaniu naszego górnictwa węgla kamiennego i w unowocześnieniu elektrowni węglowych?
– Chiny bardzo poważnie traktują górnictwo węgla kamiennego i energetykę wykorzystującą węgiel. Nie sądzę, aby postawa
części banków europejskich miała jakieś znaczenie dla banków chińskich. W 2012 roku
premier Chińskiej Republiki Ludowej Wen
Jiabao w czasie wizyty w Polsce zapowiedział
szereg programów finansowania inwestycji

Trzeba tak przygotować model współpracy, aby partnerzy chińscy oferowali polskim firmom dostęp do swojego rynku, a my powinniśmy w zamian
zaoferować dostęp do swojego rynku

Chiny bardzo poważnie traktują górnictwo węgla kamienneg
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działać wspólnie

ólnie zdobywać rynek

go i energetykę wykorzystującą węgiel

w Europie Środkowej. Wtedy chyba niewielu
naszych przedsiębiorców, a pewnie także
polityków zrozumiało, co miał na myśli premier chińskiego rządu, kiedy mówił o kwotach sięgających 100 miliardów dolarów.
Zaczęliśmy przeliczać te pieniądze na bezpośrednie inwestycje. W polskich mediach
pojawiały się informacje, z których wynikało,
że zacznie do nas napływać rzeka pieniędzy. Czas pokazał, że premier Wen Jiabao
miał na myśli m.in. zwiększenie aktywności banków chińskich w Europie Środkowej
i Europie Wschodniej. W Warszawie zostały
otwarte biura dwóch banków chińskich –
Industrial and Commercial Bank of China
(ICBC) oraz Bank of China. Oznacza to,
że dla finansistów chińskich stolica Polski
stała się tak samo ważna jak stolica Anglii
Londyn, stolica Francji Paryż czy Frankfurt
w Niemczech albo Mediolan we Włoszech.
Oznacza to także, że te banki będą finansowo
obsługiwały chińskie projekty gospodarcze
w Polsce. Wracając do pańskiego pierwszego
pytania, chcę podkreślić, że objęcie gwarancjami finansowymi banków chińskich inwestycji w górnictwie lub energetyce oznacza
z reguły udział chińskich firm w realizacji
tych inwestycji.

XXTo oznacza, że trwała współpraca między polskim a chińskim górnictwem będzie
możliwa dopiero wtedy, gdy nasi przedsiębiorcy dostaną część rynku chińskiego,
a chińscy przedsiębiorcy będą mogli zdobyć część rynku polskiego?
– To byłby najtrwalszy model współpracy. Można sobie wyobrazić, że nasze firmy
sprzedają w Chinach bardziej zaawansowane

technologicznie maszyny, a chińskie firmy
oferują do europejskich kopalń urządzenia
mniej skomplikowane. Możliwe są także
wspólne przedsięwzięcia poza Polską i Chinami, na rynkach innych krajów. Spotkałem
się z chińskimi przedsiębiorcami, którzy byli
zainteresowani taką współpracą i pewnie byliby zainteresowani nawet wydobyciem węgla
w Polsce, chociaż na razie jest to etap zbierania
informacji. Na konkrety trzeba poczekać, ponieważ w Chinach nic nie dzieje się szybko.
Myślę, że dobrym przykładem jest współpraca firmy FASING z chińskimi partnerami.
Fabryka w Chinach produkuje łańcuchy górnicze, które przez lata sprawdziły się w polskich
i chińskich kopalniach. Natomiast w Polsce
zespoły inżynierów pracują nad najnowocześniejszymi konstrukcjami, które są testowane
w polskich kopalniach i stopniowo wprowadzane do eksploatacji. Po upływie jakiegoś
czasu, gdy zostaną pokonane bariery technologiczne, część tych wyrobów może być
produkowana w Chinach. Podobną filozofię
działania ma KOPEX. To pozwala zaspokajać
indywidualne potrzeby konkretnych kopalń.
Myślę, że w branży górniczej koncepcja współpracy, jaką oferuje FASING, jest bardzo dobra
i może być naśladowana przez inne firmy.
Jeżeli partnerzy chińscy zaakceptują takie warunki współpracy, to sądzę, że ułatwią innym
polskim firmom wejście na rynek chiński i jednocześnie zrobią korzystny dla siebie biznes.
TEKST UKAZAŁ SIĘ W PIĄTYM SPECJALNYM
WYDANIU NOWEGO GÓRNIKA W JĘZYKU CHIŃSKIM
NOWY GÓRNIK

XXPolskie firmy wciąż mają problem, aby
dobrze funkcjonować na rynku chińskim.
Nasi przedsiębiorcy szczerze przyznają,
że nie potrafią zrozumieć reguł rządzących
biznesem w Chinach. Co powinni zrobić

Chińczycy, aby ułatwić nam robienie interesów w Chinach?
– Współpraca Chin z resztą świata jest
tematem analiz wielu ekspertów na europejskich uniwersytetach i w firmach consultingowych. Nie tylko polscy biznesmeni nie
potrafią zrozumieć reguł rządzących biznesem
w Chinach.
Na podstawie tych analiz oraz doświadczeń KPMG jestem przekonany, że trzeba tak
przygotować model współpracy, aby partnerzy chińscy oferowali polskim firmom dostęp
do swojego rynku, a my powinniśmy w zamian
zaoferować dostęp do swojego rynku. Liczne
przykłady pokazują, że takie zasady utrwalają
współpracę. Jeżeli partnerzy chińscy ułatwią
polskim firmom wejście na rynek, a my ułatwimy to chińskim firmom, wtedy interesy będą
się rozwijały dobrze. Pytał pan, co mogą zrobić
Chińczycy, aby ułatwić interesy w Chinach?
Uważam, że powinni zaproponować wspólne działania mające na celu zdobycie rynku.
Wtedy obie strony będą zainteresowane tym,
aby czerpać korzyści z takiego sojuszu.

Współpraca Chin z resztą świata jest tematem analiz wielu ekspertów na europejskich uniwersytetach i w firmach consultingowych
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Ślady po górnictwie

Historia kopalni Eminencja
106 lat temu w miejscu, gdzie w 2005 roku
zakończono budowę gigantycznego centrum
handlowego Silesia City Center, zaczęto fedrować w kopalni Eminencja. Przez prawie 100
lat kopalnia wielokrotnie zmieniała właścicieli
i nazwy. Dziś pozostało tylko kilka budynków,
wieża wyciągowa Jerzy wraz z olbrzymim
kołem oraz wagoniki, które pokazują dawną
potęgę kopalni Eminencja.

T rochę historii

Lata 70. to czas największego wydobycia – wydobywano tam wówczas miliony ton
węgla każdego roku. Z kolei lata 90. przyniosły
kolejne zmiany – na żądanie załogi nazwę
kopalni zmieniono na Kleofas. W 2004 roku
zakończono wydobycie.

K aplica w supermarkecie
Tuż po zamknięciu kopalni Kleofas zaczęto budowę jednego z największych centrów
handlowych w Polsce – Silesii City Center.
Wówczas inwestorzy zwrócili się z prośbą
do katowickiego arcybiskupa Damiana Zimonia, aby budynek, w którym stała maszyna
wyciągowa, zaadaptować na kaplicę, w której
regularnie będą się odbywały msze.
Pomysł, aby w jednym z budynków należących do hipermarketu powstała kaplica,
był nieco kontrowersyjny, przeciwni handlowi w niedzielę księża mogli się bowiem nie

zgodzić na realizację tego pomysłu. Inwestorom udało się ich jednak przekonać i tak
w pomieszczeniu, gdzie dawniej znajdywała
się maszyna wyciągowa, powstała kaplica św.
Barbary. W prezbiterium umieszczono ołtarz
patronki górników, który znajdował się w budynku dawnej dyrekcji kopalni.
W kaplicy w każdy wtorek i czwartek
można się pomodlić i odmówić różaniec dla
zapracowanych. W każdą niedzielę odprawiana jest msza.
Pomysł zaadaptowania jednego z budynków SCC na kaplicę przyjął się i zyskał
akceptację arcybiskupa Damiana Zimonia,
ponieważ inwestorzy nawiązali do górniczych
tradycji Śląska. Dawniej w pobliżu każdej
kopalni znajdował się kościół, który pełnił
funkcję integracyjną. Tę samą rolę pełni teraz
kaplica św. Barbary przy SCC.
KLAUDIA LATOSIK
KLAUDIA LATOSIK

Historia kopalni Eminencja jest zawiła
i skomplikowana niemal tak bardzo jak historia Górnego Śląska. Wszystko zaczęło się
w 1904 roku, kiedy kardynał wrocławski Georg
Kopp poświęcił miejsce pod budowę szybu nazwanego jego imieniem – Jerzy. Całą kopalnię
postanowiono natomiast nazwać Eminencja.
Rok później budowaną kopalnię Eminencja

połączono z kopalnią Waterloo. Na początku
jej właścicielami były Szpital Świętego Ducha
w Bytomiu i parafia katolicka w Chorzowie.
Następnie dzierżawiła ją spółka akcyjna Huta
Pokój, a od 1931 roku należała do Rudzkiego
Gwarectwa Węglowego.
Okres II wojny światowej zapisał się jako
czarna karta w historii kopalni. Podczas wojny
na dole pracowali jeńcy wojenni z obozów
pracy z Załęża. Niewolnicze warunki pracy
przyczyniły się do wielu wypadków oraz wysokiej umieralności wśród przymusowych
pracowników.
Po II wojnie światowej kopalnia znowu
zmieniła właściciela, którym został Katowicki
Związek Przemysłu Węglowego. W 1953 roku
kopalnia Eminencja zostaje przemianowana
na kopalnię Gottwald – otrzymuje tę nazwę
na cześć pierwszego komunistycznego prezydenta Czechosłowacji Klementa Gottwalda.

Olbrzymie koło z wieży wyciągowej Jerzy

Dawna wieża kopalni wraz z kaplicą św. Barbary

Kaplica św. Barbary
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Informacje motoryzacyjne

Skoda Rapid Sportback
pokrywające zakres mocy od 75 KM do 122
KM. Najbardziej oszczędna zadowala się 3,8 l
oleju napędowego na 100 km.
Ceny Spacebacka zaczynają się od 61 750 zł
za samochód z siedemdziesięciopięciokonnym
silnikiem benzynowym i wyposażeniem obejmującym m.in. system ESP, manualną klimatyzację Climatic, zdalnie sterowany centralny
zamek i czujniki parkowania.

35 newralgicznych punktów wpływających
na bezpieczeństwo i komfort podróżowania
oraz dokonają kontroli stanu akumulatora poprzez sprawdzenie jego ogólnej kondycji oraz
pomiar prądu rozruchu i prądu ładowania.
Kontrolę przejdą między innymi układ jezdny, a w nim amortyzatory, sprężyny, wahacze
i przeguby napędowe oraz układ kierowniczy.

V olkswagen dla

M itsubishi zapowiada

starszych
W Lublińcu powstał pierwszy w Polsce
serwis dedykowany samochodom starszym niż
5 lat. Serwisy Direct Express oferują szybkie
usługi w ekonomicznych pakietach i atrakcyjne stawki roboczogodzin. Ceny usług mają
lokować zakłady tej sieci pomiędzy autoryzowanymi stacjami obsługi i niezależnymi
warsztatami.
Części Economy zostały zaprojektowane
na potrzeby napraw starszych aut. W porównaniu do części oryginalnych zmodyfikowano

zimę
Najstarsi górale niewiele jeszcze mówią
o zimie, ale Mitsubishi już ogłosiło akcję
serwisową, mającą ułatwić kierowcom przygotowanie aut na ten czas. Do 30 listopada
kompleksowa kontrola samochodu przed zimą
będzie kosztowała 99 zł, a części potrzebne
do ewentualnych napraw oraz oryginalne akumulatory będą sprzedawane ze zniżką od 10
do 25 proc., zależnie od wieku pojazdu. Podczas tej kontroli mechanicy będą sprawdzać
MATERIAŁY PRASOWE

Bagażnik tego Rapida ma 415 l, a po rozłożeniu tylnej kanapy 1380 l. Podwójna podłoga
bagażnika pozwala podzielić jego przestrzeń
na dwa segmenty. Zachowano wszystkie praktyczne rozwiązania sedana, takie jak skrobaczka do szyb po wewnętrznej stronie pokrywy
wlewu paliwa z centralnym zamkiem, kieszeń
na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy, dwustronna mata w bagażniku, pojemnik
na odpadki w drzwiach, a także liczne uchwyty
– na bilet parkingowy, na urządzenia multimedialne, na kubki z przodu i z tyłu. Jest także półka bagażnika, którą można schować za kanapą.
W europejskiej gamie silnikowej będą
cztery jednostki benzynowe i dwa turbodiesle

Ceny Spacebacka zaczynają się od 61 750 zł

Zachowano wszystkie praktyczne rozwiązania sedana

pewne cechy konstrukcyjne oraz zmniejszono różnorodność wariantów, co generuje
oszczędności i pozwala zaoferować korzystniejszą cenę. Volkswagen deklaruje jednak,
że modyfikacje nie odbiły się na jakości.
Sieć tych warsztatów ma być sukcesywnie rozwijana, ale na razie jest ich niewiele
– na całym świecie zaledwie 50.

M inivan na spółkę
Grupa PSA i General Motors mają wspólnie opracować minivana segmentu B, który
ma być zbudowany na nowej platformie grupy
PSA. Samochody mają się znacznie różnić
i zachować cechy charakterystyczne swoich
marek. Koncern PSA ma opracować silniki,
a biuro konstrukcyjne Opla ma zrealizować
projekt od strony inżynierskiej. Pierwsze pojazdy mają się pojawić pod koniec 2016 roku.
Produkcja ma zostać ulokowana w zakładach
GM w Saragossie.

PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

W rok po debiucie Skoda Rapid pojawia się
na naszym rynku w pięciodrzwiowej wersji
Sportback, czyli kombi. Zbudowany na platformie Rapida w wersji sedan samochód oferuje podobną ilość miejsca z tyłu, choć jest
od czterodrzwiowej wersji nieco krótszy.

MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

Rapid z większym kufrem

Mitsubishi ogłosiło akcję serwisową przed zimą
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Mamuśka
Ta historia w zasadzie od samego początku mogłaby być love story nie tylko z przyjemnym zakończeniem, ale i początkiem, a nawet środkiem. Antek tuż po skończeniu
studiów postanowił skorzystać z możliwości, jakie dawali mu rodzice, i wyjechał w podróż
dookoła świata. Miał odłożone pieniądze, które pozwalały mu na podróżowanie przez kilka
miesięcy, a może nawet rok. Jednocześnie wiedział, że po powrocie może zawsze liczyć
na ciepłą posadkę w firmie swojego ojca, więc niespecjalnie przejmował się przyszłością
i jej planowaniem.
Antek wyruszył na zachód – objechał pół Europy, był w Ameryce Południowej, Indiach,
Tajlandii, w Laosie, Wietnamie i Kambodży. Przez większość czasu teoretycznie przemieszczał
się samotnie, jednak tak naprawdę nigdy nie był sam. Ciągle spotykał ludzi z całego świata
podróżujących podobnie jak on. Miał kilka romansów i zawarł kilka przyjaźni, które zamierzał
kontynuować jeszcze długo po powrocie do kraju. Najważniejszą osobą, jaką spotkał, była
jednak Ania, także Polka. Spotkali się na jednej z plaż w Tajlandii tuż po tym, gdy dziewczynie
ukradziono większość rzeczy. Po jednej z imprez kąpała się ze znajomymi i właśnie wtedy ktoś
zwinął jej ubrania, część dokumentów i pieniędzy oraz telefon. Ania jednak nie zachowała się
tak, jak zachowałaby się większość ludzi na jej miejscu. Stwierdziła po prostu, że takie sytuacje
się zdarzają, a w całej sytuacji ucieszyło ją właściwie głównie to, że ma paszport i wystarczającą
ilość pieniędzy, żeby nie przerywać podróży.
Ania nie była w tak komfortowej sytuacji jak Antek. Niewielkie pieniądze na wyjazd odłożyła,
imając się rozmaitych prac, a po części dorabiając w miejscach, do których jechała. Skończyła
malarstwo i grafikę, uwielbiała jogę i cechował ją niepoprawny optymizm. Na dodatek miała
absolutnie zaraźliwy śmiech i bez trudu zdobywała nowych znajomych. Wszystko potoczyło
się jednak tak, że postanowiła zmienić swoje dotychczasowe plany i wyruszyć w dalszą podróż
razem z Antkiem – bez wielu planów, za to z wieloma pomysłami, które rodziły się i zmieniały
na bieżąco.
Wyprawę przerwała dopiero informacja o śmierci babci Ani. Dziewczyna, dla której kobieta
była bardzo bliska, podjęła szybką decyzję o powrocie do kraju. Antek nie wyobrażał sobie,
że mógłby postąpić inaczej, niż towarzyszyć jej w podróży i na miejscu.
Kolejne tygodnie były bardzo trudne, ale paradoksalnie bardzo umocniły ich związek.
Antek, który nigdy wcześniej nie angażował się w żadne dłuższe i poważniejsze relacje, całkowicie stracił dla Ani głowę i szybko podjął decyzję o oświadczynach. Dziewczyna była nieco
oszołomiona, ale przyjęła oświadczyny. Niebawem miał nastąpić kolejny przełom – Ania
miała poznać matkę Antka. Chłopak nie przejmował się ojcem, wiedział, że gdy zobaczy, jaką
dziewczyną jest jego wybranka, ucieszy się z jego szczęścia i nie będzie niepotrzebnie drążył
tematu. Z matką mogły być co prawda problemy, jednak Antek w najśmielszych snach nie
przypuszczał, jak daleko mogą one zajść…
Ania zawsze lubiła kwieciste sukienki, wełniane swetry i luźne ciuchy. Żyła oszczędnie,
ale lubiła dobre kino, muzykę i teatr, choć zazwyczaj na różne spektakle wpychała się wpuszczana na lewo przez znajomych. Nigdy nie przeszkadzało jej to, że mieszkała ze znajomymi,
była również wegetarianką. To wszystko było jednak nie do pomyślenia dla Antkowej matki.
Kobieta poznała dziewczynę podczas trochę niefortunnej kolacji, na której podała swoje
pokazowe danie – kaczkę z jabłkami – i na której dziewczyna nie zjadła nic oprócz jednej
kluski bez sosu i kawałka ciasta. Rozmowa po kolacji była jednak jeszcze większą męczarnią
– dla matki Antka dziewczyna była po prostu leniwa i migała się od pracy. W głowie nie
mieściły jej się także jej poglądy i zupełnie nie mogła się pogodzić z jej planami dalszego
podróżowania. Właściwie miała nadzieję, że dziewczyna szybko zostawi jej syna i wyjedzie,
najlepiej bardzo daleko.
Już tamtego wieczoru matka chłopaka zaczęła knuć. Postanowiła zrobić wszystko,
żeby wyswatać swoje jedyne dziecko z córką swoich znajomych. Antek, jak nietrudno się
domyślić, dziewczyny, którą wybrała dla niego matka, nigdy nawet nie lubił, była bowiem
zarozumiała, wyniosła i przede wszystkim głupia do bólu. Unikał jej, jak tylko się dało,
choć matka robiła, co w jej mocy, by spotykali się jak najczęściej. Podczas jednego z takich
spotkań Antek nie wytrzymał i wykrzyczał to, czego na razie nie chciał wyjawiać matce,
czyli plany ślubne.
Ani tamtego dnia, ani przez kilka kolejnych Antek nie pojawił się w domu rodziców.
Przyjechał, by zabrać kilka rzeczy i porozmawiać przez chwilę z matką, do czego gorąco
namawiała go Ania. Właśnie wtedy po raz pierwszy przez krótką chwilę pomyślał, że może
nie wszystko jest jeszcze stracone. Matka twierdziła, że wszystko przemyślała, że wszystko
naprawi, a następnego dnia zaczęła przygotowania do ślubu, jaki sobie wymarzyła dla swojego
synka. Sporządziła listę 200 najważniejszych gości, wstępnie zarezerwowała odpowiednie
– jej zdaniem – miejsce w niewielkim pałacyku i zajęła się poszukiwaniem firmy, która zajęłaby się organizacją przyjęcia. Informacja o tych planach rozjuszyła Antka. Kolejna wielka
kłótnia mocno zmieniła plany matki i finalnie, po wielu pertraktacjach, stanęło na niewielkiej
eleganckiej kolacji.
Prawdziwa katastrofa miała jednak dopiero nadejść. Przyjaciółki Ani zorganizowały jej
huczny wieczór panieński, na którym dziewczyna w dość widowiskowy sposób potknęła się
i uderzyła głową w stołek barowy, łamiąc przy tym nos. Cała sytuacja wydała jej się jednak
dość zabawna, podobnie odebrał ją Antek, który zjawił się w szpitalu. Niedługo po nim
przyjechała także jego matka rozwścieczona dobrym nastrojem syna i jego narzeczonej.
Gdy dziewczyna na jedno z jej wykrzyczanych pytań odparła, że ślub nie zając, najwyżej się
go przełoży, matka Antka nie wytrzymała i trzasnęła ją pięścią w twarz, łamiąc tym samym
nos w dwóch miejscach.
Ślub odbył się w innym terminie i wyszedł bardzo pięknie. Był kolorowy, wesoły i zupełnie
nienadęty, choć z małej uroczystości przeobraził się w sporą imprezę, na którą zjechało wielu
znajomych Ani i Antka z całego świata. Zabrakło tylko matki chłopaka, która postanowiła,
że za nic w świecie nie przebaczy młodym wszystkich niegodziwości, jakie ją spotkały.
l

Na prostej i zakrętach

Był Waldek, jest Adam
W miarę szybko został rozwiązany jeden z problemów, który rozpalał umysły niemal
wszystkich między Odrą i Bugiem oraz Karpatami i Bałtykiem – chodzi mi o obsadzenie posady selekcjonera naszej futbolowej reprezentacji. Był Waldemar Fornalik, teraz jest już Adam
Nawałka – no i mamy problem z głowy. Na dzisiaj chyba tak. Spokojnie, po kolei rozpatrzmy
całą sprawę.
Po przegranym eliminacyjnym meczu do mistrzostw świata z Anglią prezes PZPN
Zbigniew Boniek spotkał się niemal błyskawicznie z Waldemarem Fornalikiem i wręczył
mu odwołanie z funkcji selekcjonera reprezentacji. Była to, można powiedzieć, formalność
wynikająca z wcześniej podpisanego kontraktu – nie ma awansu do puli finałowej mistrzostw
świata, to trener odchodzi. O zwolnieniu trenera mówiło się jednak znacznie wcześniej. Krytykowano Waldemara Fornalika i domagano się jego odwołania z funkcji trenera reprezentacji.
Przodował w tym zwłaszcza „Przegląd Sportowy”, który wcześniej domagał się powołania
Franciszka Smudy na stanowisko selekcjonera naszej piłkarskiej reprezentacji. Czym to się
skończyło, wszyscy wiemy – kompromitacją na Euro 2012. Po tej imprezie przedstawiciele
wspomnianej gazety nagle zapałali miłością do Waldemara Fornalika, widząc w nim zbawcę
reprezentacji. Mieli takie pragnienia i nadzieje. Niestety, nie spełniły się. Rozpoczęto więc
nagonkę na Waldemara Fornalika. W dniu odwołania trenera przez prezesa gazeta opublikowała nazwiska ewentualnych kandydatów na następcę selekcjonera kadry. Na liście byli
Engel, Wdowczyk, Probierz, Urban, Skorża, Nawałka, Majewski oraz kilku zagranicznych
trenerów, którzy byli akurat bezrobotni.
Prezes Zbigniew Boniek zachował spokój w całym tym ogólnokrajowym zamieszaniu.
Od razu powiedział, że odrzuca zagraniczną opcję i stawia na polskiego trenera. Dodał
jeszcze, że ma już swojego kandydata, ale nie powie, o kogo chodzi. Za kilka dni zarząd
PZPN ogłosił oficjalnie nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji, którym został Adam
Nawałka, w przeszłości zawodnik Wisły Kraków, reprezentant Polski – grał w reprezentacji
w turnieju o mistrzostwo świata w Argentynie w 1978 roku. Z powodu kontuzji stosunkowo
szybko zakończył jednak czynną karierę piłkarską i zajął się trenowaniem innych. Przez
kilka miesięcy był w ekipie szkoleniowej Leo Beenhakkera. Był też m.in. szkoleniowcem
w GKS-ie Katowice, a w ostatnich dwóch latach prowadził zespół Górnika Zabrze, który
całkiem dobrze radzi sobie w naszej ekstraklasie. Adam Nawałka do końca bieżącego roku
będzie nadal prowadził drużynę Górnika Zabrze, będąc równocześnie selekcjonerem naszej
futbolowej kadry.
Przed Adamem Nawałką postawiono jedno zasadnicze zadanie – ma doprowadzić reprezentację do finałów Euro 2016 we Francji. Ma więc Adam Nawałka spełnić te pragnienia
i marzenia, których nie spełnili Franciszek Smuda i Waldemar Fornalik.
Nie trzeba było długo czekać, by zaczęło się „obnażanie” Adama Nawałki. Na łamach wspomnianego już „Przeglądu Sportowego” można wyczytać o nim same superlatywy. Dowiadujemy
się np., że kadra trafiła w ręce trenera perfekcjonisty nieznoszącego malkontentów i mięczaków
oraz że nowy trener będzie trzymał kadrę twardą ręką. Tak więc dziennikarze „Przeglądu Sportowego”, nie bacząc na obiektywne i subiektywne uwarunkowania związane z naszą futbolową
reprezentacją, domagają się już sukcesu. Ponownie podbijają „bębenek” na sukces. Podobnie
czynili w przypadku Franciszka Smudy i Waldemara Fornalika.
Decyzja zapadła. Mamy nowego selekcjonera futbolowej kadry i nic w tej materii obecnie
nie można zrobić – można tylko życzyć Adamowi Nawałce skutecznej pracy z kadrowiczami
oraz tego, by udało mu się skonsolidować zespół, który zacznie coraz lepiej grać, a przede
wszystkim wygrywać nie tylko z drużynami San Marino i Andory. Czy mu się to uda? Poczekamy – zobaczymy.
Mam wrażenie, że całą sprawę z wymianą selekcjonera można porównać ze zmianą samochodu, który źle się spisuje na trasie. Co więc robić? Najprościej wymienić kierownicę i wtedy
wszystko będzie dobrze. Tak też zrobiono ze zmianą selekcjonera futbolowej kadry. Sama
kierownica, nawet najsympatyczniejsza i najładniejsza, nie wpłynie pozytywnie na zachowanie
się samochodu na trasie, przyczyny złej jazdy tkwią bowiem gdzie indziej – to samo można
powiedzieć o naszym futbolu i reprezentacji.
Nasze zespoły klubowe nie liczą się w europejskiej rywalizacji. Potwierdziła to Legia Warszawa (mistrz Polski), która nie potrafiła wygrać – i to u siebie – z wyjątkowo przeciętnym
zespołem z Cypru. W reprezentacji kraju występują głównie zawodnicy grający na co dzień
w zagranicznych klubach. Spisują się w nich całkiem przyzwoicie, jednak w reprezentacji zwykle
zawodzą. Wytłumaczenie tej sytuacji jest proste – w klubach zawodnicy szkoleni są pod kątem
potrzeb i gry zespołu klubowego. Żadnego trenera w tych klubach nie obchodzi to, jak ci sami
zawodnicy grać będą w reprezentacji Polski.
Niewielu jest natomiast zawodników grających w rodzimych klubach, którzy mogą aspirować do gry w reprezentacji. Waldemar Fornalik kilku z nich dał szansę, ale bez większych
pozytywnych rezultatów. Nie można się dziwić, że nie ma większego wyboru kandydatów
do reprezentacji. Poziom ligowych zmagań jest słabiutki. Oglądałem ostatnio mecz Podbeskidzia Bielsko-Biała z Ruchem Chorzów. Było to żenujące widowisko, które można określić jako
antyfutbol. Pokazywanie takich meczów w telewizji powinno być zakazane.
Skoro już jesteśmy przy rozgrywkach ekstraklasy, chciałbym zaznaczyć, że jest to system przedziwny, niestosowany w żadnym szanującym się kraju europejskim. Ligowe mecze
rozgrywane są w piątki, soboty, niedziele i poniedziałki, a ostatnio nawet w czwartki. Granie
na okrągło jest ponoć wskazane, jednak efektem jest to, że w klubach nie ma za wiele czasu
na doszkalanie zawodników, ustalanie różnych techniczno-taktycznych zagrywek, ćwiczenie
wykonywania rzutów wolnych i rożnych itp.
Reprezentacja otrzymała nową kierownicę. Natomiast pozostały nadal przeróżne niedociągnięcia organizacyjno-szkoleniowe. Od ich usunięcia i uregulowania zależy w głównej mierze
powodzenie misji Adama Nawałki.
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Globalne bogactwo szacowane jest już
na rekordową kwotę 241 bilionów dolarów. Oznacza to, że w okresie dziesięciu lat
wzrosło o 68 proc. Na każdą dorosłą osobę
przypada 51,6 tys. dolarów. Ranking krajów
otwiera Szwajcaria, gdzie średnia wynosi 513
tys. dolarów, zaś następne miejsca zajmują
Australia i Norwegia, gdzie na jednego dorosłego wypada odpowiednio 403 tys. i 380 tys.
dolarów – informuje Global Wealth Report
przygotowany przez szwajcarski bank Credit Suisse. Podział tego bogactwa jest bardzo
nierówny, aż 46 proc. z tych 241 bilionów
dolarów należy do najzamożniejszej grupy
stanowiącej 1 proc. dorosłej populacji. Pod
względem całkowitej wartości netto aktywów Stany Zjednoczone wyprzedzają Europę
i region Azja-Pacyfik, głównie dzięki poprawie koniunktury na rynku mieszkaniowym
i na giełdach akcji. Od połowy 2012 r. przybyło
tam 8,4 biliona dolarów. W ciągu najbliższych
pięciu lat światowe bogactwo wzrośnie o blisko 40 proc., a tempo przyrostu zamożności
w krajach rynków wschodzących powinno
być szybsze niż w gospodarkach dojrzałych.
Z 26 do 32 proc. wzrósł od lipca odsetek
respondentów pozytywnie oceniających
działalność ZUS-u – wynika z sondażu

CBOS. W tym samym czasie z 37 do 43 proc.
wzrósł odsetek krytycznych ocen pod adresem
OFE. W przypadku ZUS-u nie zmienił się odsetek ocen negatywnych – 51 proc. badanych.
CBOS podkreśla, że pozytywne opinie o pracy
ZUS-u najczęściej wyrażają osoby mające 65
lat i więcej oraz emeryci i renciści.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Transport szybowy”.
Nagrodę wylosowała: Maria Kwiatkowska z Tychów.

Piwo przez wieki

ARCHIWUM

Piwne Imperium
Kto z nas, miłośników piwa, nie marzył kiedykolwiek o założeniu i prowadzeniu własnego
browaru? Jeśli tylko mieliśmy okazję choć raz
w życiu być świadkami procesu powstawania złocistego trunku, zwiedzając np. któryś
z szanujących się browarów, marzenie zyskiwało na intensywności. Kadzie, brzeczka,
słód, chmiel, fermentacja – te pojęcia brzmiały w naszych uszach niby zaklęcia, za sprawą których niedostępne bóstwo opuszcza
swe podniebne pałace i zstępuje na ziemię.
Nawet świadomość tego, że piwowarstwo
to biznes jak każdy inny, nie była w stanie
odczarować tych marzeń, ukazując je w całej
ich naiwności.

Czas robi jednak swoje. W wielu z nas
pierwotny zachwyt ustąpił dziś miejsca rozczarowaniu. Owszem, wciąż pijamy piwo, ale
nie przykładamy już do tego większej wagi,
o marzeniach odnośnie posiadania własnego
browaru lepiej nawet nie wspominać. Są jednak wśród nas również tacy, których marzenia
opętały do tego stopnia, że stracili kontakt
z rzeczywistością – mimo kilku dziesiątek
na karku wciąż budują w swoich głowach,
cegła po cegle, chimeryczne browary. Jedni
i drudzy, choć na pozór tak różni, są do siebie
bliźniaczo podobni – jak Sancho Pansa i Don
Kichot – i dopełniają się niczym dwie smutne
strony tego samego medalu.
Tych, którym po kilku linijkach odechciało się czytać ze względu na ogólnie pesymistyczny wydźwięk tekstu, chciałbym jednak
pocieszyć. Wbrew stereotypom okazuje się,

że opozycja pełna rozczarowania dojrzałość–
niedojrzałe marzycielstwo nie jest nieprzezwyciężalna, choć – nie ukrywajmy – wymaga
pewnych kompromisów. Chcąc uniknąć rozczarowania Szanownych Czytelników, zaznaczamy więc od razu – w niniejszym artykule
nie znajdziecie instrukcji, jak założyć własny
browar. Jeśli jednak nie zatraciliście w sobie
wewnętrznego dziecka, warto poświęcić kilka
minut na lekturę poniższych akapitów.
W jaki sposób przezwyciężyć wspomnianą wyżej opozycję, mając zarazem świadomość, że założenie własnego browaru leży
poza naszymi możliwościami? Odpowiedź jest
banalnie prosta – stworzyć imitację rzeczywistości. Autorami tego rozwiązania są Filip

Głowacz i Ireneusz Huszcza z Wrocławia,
z zawodu analitycy biznesowi, a prywatnie
amatorzy piwa i gier ekonomicznych. Panowie, powodowani z pewnością marzeniami,
którym rzeczywistość stawia opór, stworzyli
planszowo-karcianą grę Piwne Imperium, która pozwala każdemu wielbicielowi złocistego
trunku poczuć się przez chwilę prawdziwym
browarnikiem. Jak można przeczytać na poświęconej grze stronie internetowej, w Piwnym Imperium „gracze wcielają się w rolę
właścicieli małych browarów, a ich celem jest
uprawa jęczmienia i chmielu, dynamiczny rozwój browaru i sprzedaż warzonego przez siebie piwa”. Warto jednak podkreślić, że twórcy
gry nie skoncentrowali się jedynie na elemencie rozrywkowym, lecz chcieli, by ich dzieło
stanowiło „kolejne ogniwo propagowania
kultury picia piwa, a przede wszystkim rozumienia sposobu jego tworzenia”. Bez wątpienia
wypada temu pomysłowi jedynie przyklasnąć
i życzyć, by spełnił swoje założenia.
Stworzenie od podstaw gry planszowej
to nie bułka z masłem. Pomijając szczegóły
dotyczące ustalania zasad samej rozgrywki,
wymaga także niemałych nakładów finansowych. Autorzy zdecydowali jednak, że projekt
obroni się sam, i postanowili zebrać potrzebne
środki, prezentując swój pomysł na łamach
portalu Wspieram.to, za pośrednictwem
którego każdy, kto chciał, mógł zainwestować w grę dowolne pieniądze. Informacja,
że zebrali 400 proc. wymaganej kwoty, która
wynosiła 5200 zł, starczy za komentarz.

MACIEJ RZEPECKI

Co druga Polka nie przyznaje się swojemu partnerowi, ile naprawdę zapłaciła
za zakupy dla siebie. Deklaruje, że zapłaciła dużo mniej niż w rzeczywistości.
Kobiety postępują w ten sposób w obawie
przed reakcją partnerów – wynika z badania
GfK Polonia przeprowadzonego na zlecenie
portalu prowadzonego przez ING Bank Śląski.
46 proc. nie przyznaje się do faktycznych kosztów zakupów ze względu na wyrzuty sumienia.
Co trzecia kobieta obawia się reakcji na cenę,
która mogłaby wydać się zbyt wygórowana.
Co trzeci mężczyzna udaje przed swoją partnerką oszczędności na zakupach – mężczyźni oszukują, chcąc udowodnić, że potrafią
oszczędzać. Przed swoim partnerem ukrywamy także oszczędności, jednak postępuje tak
tylko co czwarty ankietowany będący w związku. Wśród mężczyzn deklarujących ukryte
oszczędności więcej niż połowa (54 proc.)
trzyma je na czarną godzinę. Przezornych pań
jest niewiele mniej, bo 47 proc. Bez względu
na płeć 25 proc. z nas ukryte oszczędności
planuje przeznaczyć na przyjemności.
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