
Temat na czasie

Europoseł Bogdan 
Marcinkiewicz: 
Skala wykorzystania 
węgla na świecie 
ciągle rośnie.
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Wiedza skąpo 
cedzona
Nikt rozumny nie jest zaintere-
sowany niszczeniem firmy, ale 
reglamentowanie partnerom 
społecznym i załogom informacji 
na pewno nie służy odpowiedzial-
nym postawom – mówią liderzy 
związkowi z Kompanii Węglowej.
 strona 4

Nie będzie 
masowych 
zwolnień górników

S e k r e t a r z 
stanu w Mi-
n i s ters tw ie 
Gospodarki 
Tomasz Tom-
czykiewicz.
 strona 5

Specjalnie dla 
Nowego Górnika

Marek Uszko, 
w i c e p r e z e s 
Kompanii Wę-
glowej, koor-
dynator prac 
zarządu KW: 
W trudnej sy-
tuacji, w jakiej 

znajduje się nasza firma, warun-
kiem wyjścia z zapaści jest dobra 
współpraca ze stroną społeczną i 
obopólne wzięcie odpowiedzial-
ności za przyszłość Kompanii.
 strona 5

KOPEX stworzył 
w Pekinie Centrum 
Badań i Rozwoju

Józef Wolski, prezes KOPEX 
SA: Kompleks ścianowy „Mikrus” 
przeznaczony dla pokładów cien-
kich jest strzałem w dziesiątkę.
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Katowice. Wicepremier w Kompanii Węglowej

Bez zwolnień w kopalniach
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Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński był 16 listopada w Katowicach. W budynku 
Kompanii Węglowej spotkał się z zarządami spółek węglowych. W czasie konferencji prasowej 
zapowiedział zamykanie najbardziej nierentownych ścian wydobywczych w kopalniach węgla 

kamiennego. Z eksploatacji mają zostać wyłączone te, w których produkcja przynosi ponad 30 zł 
i więcej straty na tonę, ale zapewnił, że kopalnie nie będą zamykane. Na pytanie: co będzie z kopalniami, 

w których wszystkie ściany przynoszą duże straty, odpowiedział, że można łączyć kopalnie albo 
przenosić górników do innych kopalń. Wicepremier zapewnił, że węgiel jest bardzo ważnym paliwem 
dla polskiej energetyki, a górnictwo węgla kamiennego jest bardzo ważną gałęzią gospodarki. Relacja 

z wizyty wicepremiera w następnym numerze Nowego Górnika.
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Z ponad 13 milionów gospodarstw domowych w Pol-
sce tylko co drugie ma dostęp do gazu ziemnego. 
Z tych, które mają techniczne możliwości korzysta-
nia z gazu, tylko kilkanaście procent wykorzystuje go 
do ogrzewania domów. 

G az jest drogi, ludzie niezamożni. Dlatego nie 
mogę słuchać głupot o tym, jak bardzo powin-
niśmy rezygnować z węgla. Jeśli zrezygnujemy 

z węgla, większość Polaków będzie marzła w zimie. 
Nie przekonują mnie informacje rozpowszechniane 
przez nawiedzonych pseudoekologów, którzy chcą, aby 
Polska przestawiła się na tak zwaną zieloną energię. 
Najpierw niech bogate kraje pozamykają elektrow-
nie wykorzystujące węgiel brunatny. Niech zamkną 
też nowo wybudowane bloki energetyczne na węgiel 

kamienny. Niech nam dadzą technologię potrzebną 
do produkcji tak zwanej zielonej energii. Niech zapłacą 
także za zanieczyszczanie atmosfery od początku rewo-
lucji przemysłowej aż do teraz. Podobnie niech zrobią 
Anglia, Francja, Belgia, Dania i inne kraje, którym 
ekologia jest tak miła. Niech te kraje stworzą specjalny 
fundusz dla wsparcia w Polsce regionów, które mają 
czystą wodę, powietrze i wyjątkową w skali europej-
skiej dziką przyrodę. Niech najbogatsze kraje w Eu-
ropie zapłacą za wybetonowane koryta rzek, za setki 
lat zanieczyszczania najważniejszych rzek w Europie 
i na świecie. Niech zapłacą za to, że brudny przemysł 
przenoszą do krajów słabiej rozwiniętych gospodarczo 
i tam niszczą przyrodę i zatruwają atmosferę. Takie 
nieparlamentarne refleksje naszły mnie przy okazji 
szczytu klimatycznego w Warszawie. l

To miejsce od 
1 listopada 
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.

Media 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.

Na razie redakcja Nowego Górnika nie dostała żadnego 
tekstu, który byłby odpowiedzią na ataki potwarców 

opluwających liderów związkowych.  Nie jest łatwo 
walczyć ze związkożercami, ale redakcja wierzy, że dacie, 
panowie, radę.  

Rządy państw tak zwanej Starej Unii nie znają umiaru 
w hipokryzji. Myślę, że spokojnie mogą rywalizować 
o palmę pierwszeństwa z gwiazdami filmów erotycz-
nych, które od czasu do czasu stroją się w szaty cnotli-
wych panien, aby pokazać światu, że wiedzą, do cze-
go służą ubrania. Czy przesadzam? Uważam, że nie.

N owy rząd Niemiec chce wprowadzić morato-
rium na wydobycie gazu z łupków – uzgodniły 
niemieckie partie koalicyjne CDU i SPD. Istotny 

jest kontekst, w jakim doszło do tego ustalenia. Otóż 
front przeciw eksploatacji gazu łupkowego uzgodnili 
przedstawiciele CDU/CSU i SPD podczas negocjacji 
polityki energetycznej przyszłego rządu Niemiec. Za-
nim przejdę do zagrożeń, jakie wynikają z tego faktu dla 
Polski, chciałbym podkreślić fakt, że partie, które mają 
tworzyć niemiecki rząd, rozmawiają o polityce ener-
getycznej przyszłego rządu. Nie są to pogwarki sobie 
a muzom, ale poważne rozmowy koalicjantów, które 
są jednym z etapów tworzenia rządu. To przerażające, 
że w niepodległej Polsce żadna koalicja rządowa nie 
była uzależniona między innymi od ustalenia wspólnej 
polityki energetycznej. Nasi politycy często są gość-
mi w Niemczech, często powołują się na niemieckie 
doświadczenia, rozwiązania, na niemiecką kulturę 
polityczną i niemieckie sposoby rozwiązywania pro-
blemów ekonomiczno-politycznych, jednak żadnemu 
z nich nie przyszło do głowy, aby postępować tak, jak 
postępują niemieccy politycy. Nie wiem, czy to nie 
wynika z prostego faktu – niemieckie standardy są zbyt 
wysokie jak na możliwości intelektualne polskich poli-
tyków. Jeżeli tak jest w istocie, to niech przestaną tam 
latać, bo szkoda pieniędzy – od samego latania jeszcze 
nikt nie zmądrzał.

Teraz o zagrożeniach, jakie niesie dla Polski decyzja 
niemieckich partii koalicyjnych. Otóż tracimy poparcie 
na forum Unii Europejskiej w sprawie wydobycia gazu 
łupkowego. Do tej pory Niemcy nie przyłączali się 
do krajów, które zwalczały wydobycie gazu łupkowego. 
Teraz mogą się przyłączyć.

Wprowadzając moratorium na szczelinowanie, 
Niemcy dołączą do Francji, która wprowadziła je dwa 
lata temu pod presją zielonych i lewicy. Taka decy-
zja Berlina źle będzie wróżyć Polsce, która dziś jest 
w Europie liderem w poszukiwaniu złóż w łupkach 
i – zdaniem ekspertów z USA – ma w nich najwięk-
sze na naszym kontynencie zasoby gazu. – Stracimy 
sojusznika, bo dotąd Niemcy popierały nas w pla-
nach eksploatacji łupków, a przynajmniej były w tej 
kwestii neutralne – przewiduje europoseł prof. Lena 

Kolarska-Bobińska w jednej z wypowiedzi dla Gazety 
Wyborczej, a ja mogę się tylko z nią zgodzić.

– To osłabi stanowisko komisarza UE ds. energii 
Guenthera Oettingera, który w podejściu do gazu 
z łupków opowiada się za uwzględnieniem czynników 
ekonomicznych. Umocni się zaś pozycja komisarza ds. 
klimatu Connie Hedegaard i komisarza ds. środowiska 
Janeza Potocznika, którzy są przeciw łupkom – wska-
zuje Kolarska-Bobińska w wypowiedzi dla Gazety.

Według pani europoseł może to wpłynąć na kształt 
przepisów zaostrzających wymogi przy eksploatacji 
złóż gazu łupkowego, o których Komisja Europejska bę-
dzie dyskutować na początku 2014 r. – Polsce trudniej 
też będzie zyskać poparcie dla łupków w Parlamencie 
Europejskim – podkreśla Kolarska-Bobińska.

Polsce generalnie jest coraz trudniej prowadzić 
politykę energetyczną, bo przez prawie 10 lat nikt 
w kolejnych rządach nie martwił się problemami ener-
getycznymi. Nasza polityka sprowadzała się do ha-
seł, których nie rozumieli wygłaszający je urzędnicy 
państwowi i które nie miały związku z rzeczywi-
stością. Było to pustosłowie oparte na przesądach, 
pseudoekonomicznych argumentach i pseudonau-
kowych podstawach. W dodatku poziom niewiedzy 
technicznej polityków, którzy udawali ekspertów, 
jest tak żenująco niski, że czasem mam wrażenie, iż 
na chwilę tylko oderwali się od dziewiętnastowiecznej 
maszyny parowej, aby trochę pogadać i znów wró-
cić do sypania węgla do gardzieli paleniska. Można 
być dobrym palaczem, ale to nie znaczy, że jest się 
dobrym politykiem.

O tym, jak fatalnych mamy polityków, świadczy 
prosty fakt. Bez zmrużenia oka łykają farmazony o eko-
logii wygłaszane przez zachodnich polityków, a nawet 
nie zająkną się na przykład na temat zaangażowania 
niemieckich firm w wydobycie paliw z zastosowaniem 
technologii charakterystycznej dla pokładów łupko-
wych. Służę przykładem.

Niemiecki koncern Wintershall zainwestuje nawet 
3,35 mld dol. w wiercenia w złożach łupków w Argen-
tynie – informują tamtejsze źródła. Wintershall pod-
pisał list intencyjny z lokalnymi władzami Argentyny 
w sprawie eksploatacji złóż w łupkach na terenie for-
macji Vaca Muerta uważanej za jedno z największych 
na świecie pól roponośnych łupków. Rząd niemiecki 
chce zablokować wydobycie z łupków w Europie, a nie-
miecki koncern będzie robił gigantyczne inwestycje 
łupkowe w Argentynie. Hipokryzja do kwadratu. Iden-
tyczna hipokryzja rządzi polityką antywęglową.

 l

Pięścią w stół

Hipokryzja do kwadratu

Niemieckie 
standardy 
są zbyt wysokie 
jak na możliwości 
intelektualne 
polskich 
polityków. 
Jeżeli tak jest 
w istocie, to niech 
przestaną tam 
latać, bo szkoda 
pieniędzy – 
od samego 
latania jeszcze 
nikt nie zmądrzał.

Bogaci zapłacą za 
przeszłość?

HENRYK 
SIEDLACZEK
poseł RP

Kij w mrowisko

Zielone refleksje

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Komentuje Sławomir Starzyński

redaktor Nowego Górnika
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Polityka ekologiczna musi sprzyjać rozwojowi 
konkurencyjnego przemysłu w Unii Europej-
skiej i nie może stać w opozycji do polityki 
społecznej. Węgiel ma swoje miejsce w no-
woczesnej europejskiej gospodarce, a jego 
wykorzystanie jest i będzie coraz bardziej 
przyjazne środowisku. To główne tezy wy-
stąpienia Jarosława Zagórowskiego, prezesa 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, który zainau-
gurował odbywające się już po raz czwarty 
Europejskie Dni Węgla w Brukseli.

Uczestnicy trwających od 12 do 14 listo-
pada obrad rozmawiali m.in. o miejscu węgla 
w energetyce UE oraz dostosowywaniu syste-
mów energetycznych krajów członkowskich 
do zapisów polityki klimatycznej.

Około 1/3 energii elektrycznej produko-
wanej w Unii Europejskiej pochodzi z węgla. 
W Polsce udział węgla sięga 90 proc. Miks 
energetyczny poszczególnych krajów UE 
został ukształtowany historycznie z uwagi 

na dostępność zasobów naturalnych. W Skan-
dynawii, w strukturze wytwarzania energii, 
znaczącą rolę odgrywa woda, w Danii wiatr, 
w Polsce i Niemczech węgiel, a we Francji 
energia atomowa, dlatego zdaniem przed-
stawicieli polskiego górnictwa i energetyki 
polityka UE nie może nakładać tych samych 
celów emisji CO2 na wszystkie państwa Wspól-
noty bez głębszego zrozumienia podstaw 
budowy ich systemów wytwarzania energii 
elektrycznej.

– Wierzę, że mimo niezbyt sprzyjającej 
dziś polityki UE względem węgla kamienne-
go jesteśmy w stanie wypracować docelowe 
rozwiązania zapewniające nie tylko szanse, ale 
i odpowiednie warunki tym krajom członkow-
skim, które bazują obecnie na węglu, na wpro-
wadzenie bardziej ekologicznych sposobów 
wykorzystania tego surowca w energetyce 
i przemyśle – powiedział Jarosław Zagórowski, 
prezes JSW. I dodał: – Uważam, że UE powin-
na lepiej tłumaczyć, że pod pojęciem polityki 

dekarbonizacji należy tak naprawdę widzieć 
nie likwidację węgla z bilansu, a ograniczenie 
emisji CO2. Węgiel może być bardziej przyja-
zny środowisku poprzez podnoszenie spraw-
ności systemów energetycznych i wdrażanie 
nowych technologii spalania maksymalnie 
ograniczających emisję CO2.

Przestawianie systemów energetycznych 
na bardziej ekologiczne i odnawialne źródła 
energii musi przebiegać w sposób zrównowa-
żony i odpowiedzialny, tak aby nie obniżać 
konkurencyjności europejskiej gospodarki. 
Zastępowanie węgla kamiennego i brunatnego 
w systemach energetycznych jest docelowo 
procesem nieuchronnym, gdyż surowce sczer-
pują się. Zdaniem przedstawicieli polskiego 
sektora górniczego i energetycznego moż-
na ten proces prowadzić odpowiedzialnie 
i w sposób zrównoważony, szanując ocze-
kiwania wszystkich zainteresowanych grup 
i krajów.

l

Polityka ekologiczna musi sprzyjać rozwojowi konkurencyjnego przemysłu w Unii Europejskiej 
i nie może stać w opozycji do polityki społecznej

JSW uczestnikiem IV Europejskich Dni Węgla 
w Brukseli

– Miks energetyczny poszczególnych 
państw członkowskich Unii Europejskiej zo-
stał ukształtowany przez wiele czynników 
na przestrzeni kilku dziesięcioleci. Na przy-
kład Dania, co zrozumiałe, opiera się na ener-
gii wiatrowej, Szwecja na energetyce wodnej, 
a Polska i Niemcy na węglu. Pewnych zależ-
ności nie da się zmienić w tak krótkim czasie, 
jak tego oczekują pewne grupy polityczne 
w PE – powiedział Bogdan Marcinkiewicz.

Śląski eurodeputowany, który był gospo-
darzem odbywających się w Brukseli Euro-
pejskich Dni Węgla, przyznał, że oczekuje 
akceptacji dla wszystkich możliwych działań 
związanych ze zwiększeniem efektywności 
spalania paliw kopalnych.

– Skoro podnoszenie sprawności kotłów 
przekłada się w bezpośredni sposób na re-
dukcję emisji i obniżenie kosztów produkcji 
energii, to musimy kontynuować takie działa-
nia. Ubieranie wszystkich w jeden garnitur nie 
ma najmniejszego sensu, bo to tylko wywołuje 
niepotrzebne konflikty i gigantyczne koszty, 
które są cedowane na indywidualnych odbior-
ców. Nie zgodzę się na to, by bogata w węgiel 
Polska inwestowała wszystkie możliwe środki 
w odnawialne źródła energii kosztem tysięcy 
miejsc pracy w przemyśle węglowym. Jeśli za-
inwestuje się te pieniądze w prace rozwojowe, 
to przyniosą zdecydowanie większe korzyści. 
Skala wykorzystania węgla na świecie ciągle 
rośnie. Wdrażając nowe rozwiązania, może-
my nie tylko obniżyć poziom emisji gazów 
cieplarnianych, ale przede wszystkim nieźle 
na tym zarobić, sprzedając nowe technolo-
gie – podsumował otwarcie 4. Dni Węgla 
w Parlamencie Europejskim poseł Bogdan 
Marcinkiewicz.

l

IV Europejskie Dni Węgla w Brukseli

Polska musi stawiać na węgiel
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Bogdan Marcinkiewicz, śląski eurodeputowany, był gospodarzem odbywających się w Brukseli Europejskich Dni Węgla

Jarosław Zagórowski, prezes JSW SA: Węgiel 
ma swoje miejsce w nowoczesnej europejskiej 
gospodarce
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Z końcem listopada ma być gotowy projekt 
programu restrukturyzacji Kompanii Węglo-
wej wybiegający po 2020 rok. Zarząd firmy 
jako przedwczesne uznaje więc roztrząsanie 
niedojrzałych jeszcze założeń sanacyjnego 
scenariusza. Odmiennie rzecz całą – irytując 
się na łamanie reguł dialogu – widzą liderzy 
organizacji zawodowych w tej firmie. Uważają 
oni, że już na obecnym etapie konieczna jest 
uczciwa dyskusja o przyszłości spółki i jej za-
łogi. Oto, co powiedzieli nam w tej sprawie.

Partnerstwo wymaga 
zaufania

stanisław Kłysz, 
wicePrzewodniczący 
solidarności w Kom-
Panii węglowej: Trud-
no mi oceniać, ku czemu 
zmierza zarząd Kompanii 
Węglowej, ponieważ nie 
znamy założeń budowa-
nego projektu restruktu-
ryzacji firmy, lecz jedynie skąpe przesłanki 
zarysowane na forum rady pracowników. 
Jestem zdegustowany tą reglamentacją wie-
dzy ze strony zarządu, albowiem dialog po-
winien się opierać na założeniu, że partnerzy 
nawzajem sobie ufają. Wyobrażam go sobie 
tak, że siadamy, analizujemy położenie spół-
ki i poszukujemy jak najlepszych rozwiązań 
z myślą o tym, aby firma zrazu przetrwała 
trudny okres, a następnie mogła się rozwijać. 
Postawa zarządu przywodzi mi na myśl obie-
gowe przekonanie, że ryba psuje się od głowy, 
czyli że zarząd spółki powiela zachowania 
rządu, także stroniącego od rzetelnego dialogu 
ze związkami zawodowymi. Najgorsze jest 
przy tym to, że zazwyczaj okazuje się, że de-
zawuowane i odrzucane propozycje sugerowa-
nych przez stronę społeczną rozwiązań są póź-
niej w dużej mierze wdrażane. Z tak zwanych 
przecieków wynika, że program miałby przy-
nieść redukcję z przyczyn ekonomicznych 
przeszło 1000 pracowników. Nie uspokajają, 
oczywiście, zapewnienia, że zwolnienia nie 
dotkną pracowników dołowych i przeróbki. 
Nie jest przecież tak, że węgiel fedruje tylko 
kombajnista w ścianie, bo na powierzchni 
musi być i ten, który ładuje materiał – związ-
kom zawodowym i on nie może być obojętny. 
Tymczasem jest mało prawdopodobne, żeby 
rugowani z kopalń ludzie otrzymali propozy-
cje innych zajęć. Ale – generalnie rzecz biorąc 
– związane ze spodziewaną restrukturyzacją 
zagrożenia dostrzegam nie tylko w utracie 
miejsc pracy, lecz w groźbie zwijania się Kom-
panii Węglowej – przebąkuje się, że z piętna-
stu miałoby pozostać siedem, osiem kopalń. 
Czekamy na konkrety, chociaż obawiam się, 
że gdyby doszło do niby-konsolidacji w takich 
rozmiarach, to będzie to po prostu zawoalo-
wana postać likwidacji. Docierają też do nas 
– ciągle nieoficjalnie, lecz z rozmaitych szepta-
nek – informacje o zagrożeniu dla utrzymania 
poziomu wynagrodzeń. Powtarzam – czekamy 
na propozycje, jakie zostaną przedstawione 
stronie związkowej, niemniej już teraz wydaje 
mi się, że projekt programu restrukturyzacji 
firmy nie jest obliczony na możliwości napra-
wy chorego organizmu i późniejszą ekspansję, 
lecz na zwijanie się spółki.

oczeKujemy uczciwej 
rozmowy

dariusz Potyra-
ła, Przewodniczący 
zaKładowej organi-
zacji Koordynacyjnej 
związKu zawodowego 
górniKów w Polsce 
w KomPanii węglowej:  
Proszę mnie nie pytać 
o pogląd mojego związ-
ku w sprawie spodziewanej restrukturyzacji 
Kompanii Węglowej, ponieważ aby móc go 
przedstawić, musiałbym mieć przynajmniej 
elementarne minimum wiedzy na ten temat. 
Tymczasem jak na razie mogę stwierdzić, 
że zarząd spółki – stosując embargo infor-
macyjne i unikając konsultacji ze związka-
mi zawodowymi – zdecydowanie łamie re-
guły dialogu społecznego. Otóż dotąd cała 
„rozmowa” na temat tworzonego programu 
w obrębie rady pracowników ograniczyła się 
do zaprezentowania jakiejś mapki przyszłej 
geografii kopalń bez opisania jej jakimikolwiek 
pogłębionymi analizami oraz zarysowania 
efektów planowanej restrukturyzacji. Dla 
związków jest to tym bardziej frustrujące, 
że skądinąd dowiedzieliśmy się, iż dyrektorzy 
kopalń – mimo że dojrzały projekt programu 
ma zostać ogłoszony z końcem listopada – już 
otrzymali rozstrzygnięcia i wytyczne, jakie 
mają wdrażać. Ze strony pierwszych postaci 
spółki płyną medialne zapewnienia o respek-
towaniu porozumienia o gwarancjach pracy 
dla pracowników dołowych i zatrudnionych 
w zakładach przeróbki mechanicznej węgla. 
A ci z innej mąki? Czy to są ludzie do po-
miatania? Jako działacz związkowy i o nich 
muszę myśleć. Powtarzam – wyjąwszy jedno 
spotkanie z bardzo powierzchownym zaryso-
waniem planu restrukturyzacji, trudno mó-
wić o jakimkolwiek dialogu. Myślę o takiej 
rozmowie, w trakcie której w sposób otwarty 
i uczciwy partnerowi przedstawia się istotę 
projektowanej operacji wspartą pogłębionymi 
analizami z rachunkiem kosztów i zysków 
uzasadniającymi potrzebę jej przeprowadze-
nia. Skoro tak się nie dzieje, to trudno nie 
rozumieć niepokoju załóg. Wszystko, co nie-
znane, zawsze rodzi lęk. Nasz związek chce 
postępować odpowiedzialnie. Nikt rozumny 
nie jest przecież zainteresowany niszczeniem 
firmy, ale reglamentowanie partnerom spo-
łecznym i załogom informacji na pewno nie 
służy odpowiedzialnym postawom.

głos związKów 
ignorowany

Bogusław stu-
dencKi, wicePrzewod-
niczący Pzz Kadra 
w KomPanii węglo-
wej: Nie wiem, niestety, 
jak miałby wyglądać mo-
del Kompanii Węglowej 
w świetle budowanego 
programu restrukturyza-
cji spółki. Nie wiem, ponieważ nie ma w tej 
sprawie jakichkolwiek poważnych konsultacji 
z wyrazicielami interesów załóg. A że naj-
bliższe jest mi położenie kopalni Brzeszcze, 
obawiam się, że cała ta spodziewana operacja 

może wyglądać tak jak w przypadku naszego 
zakładu. W tych scenariuszach jednego dnia 
było tak, że 1300 ludzi to jest dobrze, następ-
nego, że 2300, a potem jeszcze, że załoga ma li-
czyć 1800 pracowników. Coraz częściej zasta-
nawiam się więc, czy ktokolwiek z zarządu 
spółki analitycznie podchodzi do tego, co dzie-
je się w firmie i jej rynkowym otoczeniu, czy 
też chce jedynie wykazać, że coś się robi. Je-
stem świadom problemów ze zbytem węgla 
– z nadprodukcji w granicach 6 milionów 
ton teraz ma być około 5 milionów. Ekspono-
wanie takiego zestawienia sugeruje, że idzie 

ku lepszemu, ale prawda jest taka, że zbyt jaki 
był, taki pozostał, natomiast w istocie rzeczy 
wymowa tego zestawienia jest następstwem 
dławienia wydobycia. Co gorsza, o położeniu 
firmy i tym, co miałoby się w niej dziać, tak na-
prawdę dowiadujemy się z mediów. Słyszałem, 
że wiceprezes Marek Uszko obwieszcza goto-
wość do dialogu ze związkami zawodowymi, 
tymczasem nie otrzymaliśmy jakiegokolwiek 
formalnego dokumentu, który mógłby być 
przyczynkiem do poważnej rozmowy. Z tego, 
co wiemy, zarząd firmy odbył spotkanie z dy-
rektorami kopalń, w trakcie którego przedsta-
wiono im przyszły organizacyjny model spółki 
i założenia – nie wiem na ile sprecyzowane 
– programu naprawczego. Związkowego spoj-
rzenia – przynajmniej jak na razie – jakby nikt 
nie był ciekaw. Odnoszę wrażenie, że dotych-
czasowe „konsultacje” są podporządkowane 
poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jak 
to zrobić, żeby wykazać, że sanacyjne pomysły 
zarządu spółki, przymiarki do konsolidacji jej 
kopalń są najlepsze z możliwych. Powszechnie 
wiadomo, że w rachunku kosztów największą 
pozycją są koszty osobowe, spodziewamy się 
zatem presji na ograniczanie zatrudnienia. Nic 
więc dziwnego, że w kopalniach jest popłoch. 
Trudno go łagodzić, skoro związki zawodowe 
są pozbawiane rzetelnej informacji, a ich głos 
jest jak dotąd ignorowany. Obawiam się więc 
czarnego scenariusza – zbijania wydobycia 
i ograniczania zatrudnienia, a więc kurczenia 
się firmy i spychania jej ku przepaści.

Pośród dręczącej 
niePewności

marceli murawsKi, wicePrzewod-
niczący Komisji zaKładowej wzz 
sierPień 80 w KomPanii węglowej: 

Jestem zdegustowany 
postawą zarządu Kom-
panii Węglowej, któ-
ry – jak mi się wydaje 
– informacje o istocie 
budowanego programu 
restrukturyzacji spół-
ki po 2020 rok „cedzi” 
na zasadzie sponsoro-
wanych przecieków. Odnoszę wrażenie, 
że wszyscy już wiedzą, że będzie dławione 
wydobycie, że nieuniknione będzie łącze-
nie kopalń, że dojdzie do alokacji – czytaj: 
także zwalniania – pracowników. Wszyscy 
oprócz najbardziej zainteresowanych, czyli 
pracowników kopalń spółki i związkowych 
wyrazicieli ich interesów. Oto związki zawo-
dowe nie zostały oficjalnie poinformowane 
o krokach, jakie zarząd Kompanii Węglowej 
chce przedsiębrać w celu ratowania firmy. 
Jest to tym bardziej irytujące, że według 
wcześniej wytyczonego – i wciąż obowią-
zującego w perspektywie 2020 roku – pro-
gramu rozwoju spółki firma w roku 2014 
miałaby produkować około 40 milionów 
ton węgla i 41 milionów ton rok później przy 
zatrudnieniu na poziomie mniej więcej 60 
tysięcy pracowników plus 9 tysięcy dalszych 
zaangażowanych przez wykonujące roboty 
górnicze firmy usługowe. Tymczasem dziś te 
aspiracje – teraz z kręgów rady nadzorczej 
płyną określenia o dyktowanym sytuacją 
rynkową „nowym otwarciu” – kurczą się 
do wydobycia 34 milionów ton węgla przy 
zatrudnieniu około 50 tysięcy pracowników. 
Odnoszę więc nieodparte wrażenie, że tam-
ten program rozwoju i ekspansji Kompanii 
Węglowej – a także szerzej: polskiego węgla 
w Europie – jest zastępowany innym, czyli 
programem likwidacji największej górniczej 
firmy na naszym kontynencie. Jest to robio-
ne na polityczny obstalunek wielu aktorów, 
w tym zwłaszcza lidera śląskiej Platformy 
Obywatelskiej Tomasza Tomczykiewicza. 
W mojej ocenie jest to program sprzeczny 
z interesami Śląska i Polski, grożący spo-
łeczną degradacją naszego regionu. Powąt-
piewam przy tym w deklaracje wiceprezesa 
Kompanii Węglowej Marka Uszki o utrzy-
maniu w spółce gwarancji zatrudnienia dla 
pracowników dołowych i przeróbki mecha-
nicznej węgla. Przypomnę, że dotyczący ich 
pakt z partnerami społecznymi obowiązuje 
do 2015 roku, a obecny program jest szyko-
wany w perspektywie 2020 roku. Podejrze-
wamy więc, że później możemy zderzyć się 
z wolnoamerykanką w tej dziedzinie. Zresztą 
obok obu wspomnianych grup pracowników 
są przecież jeszcze inni – wolniej podlegają-
cy emerytalnej rotacji urzędnicy administra-
cji, pracownicy warsztatów mechanicznych, 
służb wydających aparaty ucieczkowe, meta-
nomierze i podobnych. Ich los też nie może 
być związkowcom obojętny. Reasumując, 
obawiam się, że z końcem listopada, kiedy 
projekt najnowszego programu restruktu-
ryzacji ma zostać zaprezentowany w doj-
rzałej już postaci, dowiemy się, że w 2016 
roku Kompania Węglowa będzie grupowała 
raptem 6 kopalń z rocznym wydobyciem 20 
milionów ton węgla. Nie chcę myśleć o kupo-
waniu z Niemiec „taniej energii” z wiatraków.

Notował: JERZY CHROMIK

Nikt rozumny nie jest zainteresowany niszczeniem firmy, ale reglamentowanie partnerom 
społecznym i załogom informacji na pewno nie służy odpowiedzialnym postawom – mówią 

liderzy związkowi z Kompanii Węglowej

Wiedza skąpo cedzona

Z tego, co wiemy, zarząd 
firmy odbył spotkanie 
z dyrektorami kopalń, 
w trakcie którego 
przedstawiono im przyszły 
organizacyjny model  
spółki i założenia – nie 
wiem na ile sprecyzowane 
– programu naprawczego. 
Związkowego  
spojrzenia – przynajmniej 
jak na razie – jakby nikt nie 
był ciekaw. 
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7 listopada dyskutowano w Sejmie o proble-
mach górnictwa. Posłowie pytali między in-
nymi o sytuację w Kompanii Węglowej, której 
zarząd opracowuje program restrukturyza-
cyjny do roku 2020. Pytania posłów nie mają 
większego znaczenia, ponieważ na podstawie 
dostępnego stenogramu sejmowego można 
odnieść wrażenie, że ich wiedza o górnictwa 
nie wykraczała ponad poziom źle redagowa-
nego tabloidu. Długofalowa strategia spółki 
przewiduje utrzymanie miejsc pracy i dotrzy-
mywanie porozumień ze stroną społeczną 
dotyczących przestrzegania gwarancji zatrud-
nienia – uspokajał wiceminister gospodarki 
Tomasz Tomczykiewicz. Publikujemy steno-
gram wystąpienia sejmowego wiceministra 
Tomasza Tomczykiewicza.

Panie marszałku! 
Wysoka izbo! Panowie 
posłowie! Nie będzie ma-
sowych zwolnień górni-
ków. Proszę to wszędzie 
powtarzać: nie będzie 
masowych zwolnień 
górników.

Przypomnę jeszcze, że w 2010 r. rząd 
Donalda Tuska i wówczas pana premiera 
Pawlaka podjął decyzję o dofinansowaniu 
na kwotę 400 mln inwestycji początkowych 
w górnictwie węgla kamiennego. To było je-
dyne w historii dofinansowanie bezpośred-
niej inwestycji, około połowa z tego trafiła 
do Kompanii Węglowej. Oprócz tego co roku 
około 160 mln przeznaczanych jest na pom-
powanie wód z zamkniętych, nieczynnych 
kopalń, co w oczywisty sposób służy ochronie 
wszystkich kopalń na tym obszarze. To jest 
ta pośrednia pomoc, bo – jak panowie wiedzą 
– rok, w którym wsparliśmy górnictwo, był 
ostatnim, w którym możliwe było bezpośred-
nie wsparcie górnictwa. Dzisiaj możliwa jest 
jedynie pomoc na likwidację kopalń do 2018 r., 
a takich działań nie przewidujemy.

Zarząd Kompanii Węglowej nie planu-
je zwolnień 7 tys. pracowników. Planowane 
są odejścia emerytalne pracowników posia-
dających uprawnienia w latach 2014–2020. 
Jednocześnie planuje się przyjęcie absol-
wentów w liczbie kilku tysięcy, a Kompania 
Węglowa dostosowuje wydobycie do potrzeb 
rynkowych, w szczególności do energetyki, 
i konsekwentnie jest prowadzona polityka 
poprawy płynności poprzez emisję obligacji 

krótkoterminowych oraz długoterminowych. 
Pozostałe instrumenty rynkowe, w tym fak-
toring, zapewniają utrzymanie stabilności 
działań i terminowe regulowanie zobowiązań 
wobec pracowników i kontrahentów. W celu 
utrzymania miejsc pracy od początku 2013 r. 
zastępuje się wykonywanie usług przez obce 
firmy wykonywaniem ich przez własnych 
pracowników. Pracownikom zatrudnionym 
na powierzchni w 2013 r. zaproponowano pro-
gram dobrowolnych odejść oparty na świad-
czeniach pieniężnych do kwoty 80 tys. zł 
na osobę. Z tego pakietu skorzystało 457 osób, 
a łącznie w latach 2011–2013 uruchomiono 
program dobrowolnych odejść, z którego 
skorzystało 845 pracowników powierzchni.

Długofalowa strategia spółki przewidu-
je utrzymanie miejsc pracy, dotrzymywanie 
porozumień ze stroną społeczną dotyczących 
gwarancji zatrudnienia, biorąc pod uwagę 
naturalną rotację stanowisk. Kompania Wę-
glowa zamierza utrzymać dotychczasowe po-
rozumienia dotyczące przyjęć absolwentów, 
o których wcześniej mówiłem, dla zapewnie-
nia ciągłości operacyjnej zgodnie z normami 
obłożenia miejsc pracy. Przygotowany przez 
zarząd program wieloletni zakłada zasadniczo 
łączenie kopalń sąsiadujących w formie kopalń 
wieloruchowych celem poprawy efektywno-
ści wykorzystania zasobów. Decyzje w tym 
zakresie nie zostały jeszcze podjęte i zarząd 
nie przewiduje zamykania kopalń.

Spółka realizuje program poprawy efek-
tywności kosztów materialnego zabezpie-
czenia produkcji, racjonalizacji inwestycji 
niezbędnych z punktu widzenia procesu 
wydobywczego. Podstawowym celem, mimo 
trudnej sytuacji rynkowej, jest utrzymanie 
miejsc pracy zgodnie z zawartymi porozu-
mieniami. Przypomnę, że cena węgla w por-
tach w Polsce, na północy, to dzisiaj około 
70 dolarów i produkcja oraz cena muszą być 
dostosowane do tej wielkości, a jakość węgla 
i skala wydobycia do potrzeb i wymagań ener-
getyki, które z oczywistych przyczyn też rosną, 
bo każdy chce kupować coraz lepszy towar.

Wspomnę jeszcze o sytuacji pracowników. 
Chciałbym powiedzieć, że sytuacja pracowni-
ków Kompanii Węglowej nie jest zła. Średnia 
płaca w okresie dziewięciu miesięcy bieżącego 
roku to 5,5 tys. zł. Wypłaty są dokonywane 
regularnie. Aktualnie prowadzona jest głębo-
ka analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej. 
Zlecone są badania. Tę analizę przeprowadza 

firma Roland Berger Strategy Consultants, 
która wkrótce ją opublikuje. Analiza obejmuje 
problematykę sprzedaży węgla, realizacji in-
westycji (Dzwonek), w tym zakupu maszyn, 
urządzeń, otoczenia biznesowego, alokacji 
środków, transportu, a także przepisów zwią-
zanych z górnictwem, tak aby wszędzie tam, 
gdzie jest to możliwe, podjąć działania mające 
na celu poprawę efektywności wydobycia.

Za proces restrukturyzacji, dostosowania 
górnictwa odpowiedzialne są zarządy, rady 
nadzorcze. Stoimy na stanowisku – i myślę, 
że tak powinno być – że politycy nie powin-
ni wtrącać się w zarządzanie bezpośrednie, 
bo odpowiedzialność za zarządzanie ciąży 
właśnie na tych zespołach ludzkich – to one 
podejmują decyzje i za nie odpowiadają. Na-
szym zadaniem jest przyjęcie programu na-
prawczego. Ten program naprawczy ma być 
przedłożony z końcem listopada stronie 
społecznej do konsultacji. Strona społeczna, 
zgodnie z przepisami, będzie miała miesiąc 

na przedstawienie stanowiska wobec tych 
propozycji. Potem właściciel, rada nadzorcza 
będą podejmować decyzje co do przyjęcia lub 
odrzucenia programu naprawczego zastoso-
wanego przez zarząd Kompanii Węglowej.

W górnictwie węgla kamiennego każdy 
górnik pracujący pod ziemią ma zabezpie-
czoną pracę, bo są naturalne odejścia na eme-
ryturę. Kilka tysięcy ludzi rocznie odchodzi 
na emeryturę, w związku z czym dostosowanie 
liczby ludzi do wydobycia nie wymaga dodat-
kowych zwolnień związanych bezpośrednio 
z wydobyciem węgla pod ziemią.

Tak jak wspomniałem, są zwolnienia do-
browolne – dotyczą one powierzchni, czyli 
administracji związanej z funkcjonowaniem 
górnictwa węgla kamiennego – jednak postęp 
informatyczny, biurowy jest przecież ogrom-
ny i każda firma musi dostosować liczbę za-
trudnionych w administracji do potrzeb, a nie 
do czyichkolwiek życzeń. Dziękuję.

l

Prace nad projektem 
programu restrukturyzacji 
Kompanii Węglowej są na 
ukończeniu.  Uważam – 
a pogląd ten przedstawiam 
w imieniu całego zarządu 
Kompanii – że w tej trudnej 
sytuacji, w jakiej znajduje 

się nasza firma, warunkiem wyjścia z zapaści jest 
dobra współpraca ze stroną społeczną i obopól-
ne wzięcie odpowiedzialności za jej przyszłość. 
Dlatego projekt programu restrukturyzacji, 
gdy tylko będzie gotowy, będzie konsultowany 
i przedstawiony do zaopiniowania zarówno 
radzie pracowników, jak i zakładowym organi-
zacjom związkowym. W ciągu 10 lat istnienia 

Kompanii dialog społeczny był jednym z fi-
larów firmy i tak będzie nadal. Od stycznia 
2012 r. odbyło się w spółce 50 spotkań zarzą-
du ze związkami zawodowymi i 9 spotkań 
z radą pracowników. Także w procesie prac 
nad programem restrukturyzacji liczymy nie 
tylko na rzeczową krytykę strony społecznej, 
ale także na współpracę. Priorytetem naszych 

działań jest utrzymanie miejsc pracy i zagwa-
rantowanie funkcjonowania Kompanii Wę-
glowej w perspektywie wieloletniej. Będzie 
to wymagało zmian organizacyjnych i tech-
nologicznych, ale być może także pewnych 
wyrzeczeń ze strony wszystkich pracowników. 
Jestem przekonany, że dzięki wspólnemu wy-
siłkowi wyprowadzimy firmę na prostą. l

A K T U A L N O Ś C I

Marek Uszko, wiceprezes Kompanii Węglowej, koordynator prac zarządu KW, specjalnie dla Nowego Górnika

W trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się nasza firma, warunkiem wyjścia z zapaści jest dobra 
współpraca ze stroną społeczną i obopólne wzięcie odpowiedzialności za przyszłość Kompanii

Sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Tomczykiewicz

Nie będzie masowych zwolnień 
górników
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Za proces restrukturyzacji, dostosowania górnictwa odpowiedzialne są zarządy, rady nadzorcze
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W Brukseli zakończyły się czwarte Europejskie 
Dni Węgla w Parlamencie Europejskim. Cykl 
spotkań i paneli dyskusyjnych skupiony był 
wokół apelu o sprawiedliwą politykę energe-
tyczno-klimatyczną w ramach poszerzonej 
debaty wokół celów polityki energetycznej 
Unii Europejskiej do roku 2030.

Dni Węgla, które po raz kolejny zorganizo-
wał eurodeputowany Bogdan Marcinkiewicz, 
przyciągnęły do Brukseli specjalistów branży 
górniczej z całego świata. – Uważam, że na-
sze przedsięwzięcie jest niezwykle istotnym 
elementem walki o przyszłość węgla nie tylko 
w Europie, ale i na całym świecie. Dążymy do 
tego, by przekonać naszych przeciwników, że 
celem nie jest dekarbonizacja Europy poprzez 
likwidację energetyki węglowej, ale skuteczna 
redukcja emisji gazów cieplarnianych. O tym 
chyba wszyscy już zapomnieli – podsumo-
wał Dni Węgla Bogdan Marcinkiewicz, który 
stwierdził, że obecność wicepremiera Janusza 
Piechocińskiego i jego czynny udział w dyskusji 
na temat przyszłości i roli węgla w Europie 
i na świecie świadczy o jasno sprecyzowanym 
stanowisku polskiego rządu.

– Zarzucanie Polsce, że jest przeciwna 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, jest – 
moim zdaniem – nie fair. Proszę zwrócić uwa-
gę na to, że jako jedyny kraj zrealizowaliśmy 
założenia protokołu z Kioto i nadal szukamy 
dobrych rozwiązań w tej sprawie. Nowe bloki 
energetyczne, które budujemy, osiągają spraw-
ność na poziomie 46 procent, co znacząco 
ograniczy emisję – mówił wicepremier Pie-
chociński. Minister gospodarki podkreślił też, 
że dalsza redukcja jest dla Polski priorytetem, 

a realizacja celów 3x20 powinna zostać posze-
rzona o kolejne dwa wyzwania. – Już w 2020 
roku przemysł niskoemisyjny powinien stano-
wić o 20 procentach europejskiej gospodarki, 
ale celem nadrzędnym musi być obniżenie 
kosztów produkcji energii o wspomniane 20 
procent. Ważne, by odpowiedzieć sobie na za-
sadnicze pytanie: czy tania energia elektryczna 
musi być w Europie dobrem luksusowym? – 
pytał wicepremier Piechociński.

W  dyskusji udział wziął także prezes 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej Jarosław Za-
górowski, który stwierdził, że niedopuszczal-
ne jest narzucanie takiej samej formy walki 
z globalnym ociepleniem wszystkim krajom 
Wspólnoty. – Dania, co zrozumiałe, opiera 
się na energii wiatrowej, Szwecja na ener-
getyce wodnej, a Polska i Niemcy na węglu. 
Pewnych zależności nie da się zmienić w tak 
krótkim czasie, jak oczekują tego niektóre gru-
py polityczne w PE – powiedział Zagórowski, 
który przyznał, że inicjatywa posła Bogdana 
Marcinkiewicza przyczyni się do lepszego 
zrozumienia przez obywateli Wspólnoty pro-
blemów, z jakimi zmaga się obecnie przemysł 
węglowy w Polsce.

Z kolei były szef Parlamentu Europej-
skiego prof. Jerzy Buzek stwierdził, że nie ma 
możliwości, by całkowicie wyeliminować wę-
giel ze światowej gospodarki w perspektywie 
kilkudziesięciu lat. Obecny na debacie prezes 
Euracoal Paweł Smoleń przypomniał, że ni-
ska emisja, która jest ogromnym problemem 
polskich miast, jest sukcesywnie ograniczana 
modernizacją przydomowych kotłowni. – To 
nie są duże koszty w porównaniu z tym, co 
inwestujemy w energię odnawialną. Efekt 

jest natychmiast widoczny. Wymiana kotłów 
o niskiej sprawności na nowe konstrukcje 
powoduje, że spalanie węgla staje się czyste 
i ekologiczne – powiedział Smoleń.

– Nie zgodzę się na to, by bogata w węgiel 
Polska inwestowała wszystkie możliwe środki 
w odnawialne źródła energii kosztem tysię-
cy miejsc pracy w przemyśle węglowym – te 
pieniądze zainwestowane w prace rozwojowe 

przyniosą zdecydowanie większe korzyści. 
Skala wykorzystania węgla na świecie przez 
cały czas rośnie. Wdrażając nowe rozwiąza-
nia, możemy nie tylko obniżyć poziom emisji 
gazów cieplarnianych, ale także promować 
niskoemisyjne technologie węglowe – pod-
sumował IV Dni Węgla w Parlamencie Euro-
pejskim poseł Bogdan Marcinkiewicz.

 l

Apel o sprawiedliwą politykę energetyczno-klimatyczną przesłaniem IV Europejskich Dni Węgla w Brukseli

Dalsza redukcja emisji nie będzie 
priorytetem dla UE

Spółka Energetyczna Jastrzębie (SEJ) pod-
pisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 
i Alior Bankiem umowę programu emisji ob-
ligacji do kwoty 420 mln zł. Znaczna część 
pozyskanych środków sfinansuje budowę 
nowego bloku fluidalnego CFB na terenie 
Elektrociepłowni Zofiówka, który zastąpi wy-
eksploatowane jednostki wytwórcze. Projekt, 
mający strategiczne znaczenie dla SEJ i całej 
Grupy JSW, jest elementem konsekwentnie 
realizowanego programu inwestycyjnego 
przedstawionego w Prospekcie emisyjnym 
JSW SA. Równocześnie jest to czwarta trans-
akcja zrealizowana przez BGK w ramach pro-
gramu „Inwestycje Polskie”.

Budowa bloku fluidalnego CFB o mocy 
75 MWe jest kluczowym elementem strate-
gii bezpieczeństwa energetycznego Grupy 

JSW. Inwestycja o wartości 507 mln zł netto 
umożliwi maksymalizację wykorzystania bazy 
paliwowej Grupy JSW, w szczególności nisko-
kalorycznych węgli, mułów i metanu. Odbu-
dowa aktywów wytwórczych EC Zofiówka 
pozwoli również na funkcjonowanie zakładu 
i utrzymanie zatrudnienia przez kolejne 30 
lat. Umowa z wykonawcami, podpisana 14 
października 2013 roku, przewiduje oddanie 
bloku do komercyjnej eksploatacji w czwartym 
kwartale 2016 roku.

Blok będzie produkował energię elek-
tryczną dla Grupy JSW i odbiorców indywi-
dualnych, a także zapewni ciągłość dostaw 
ciepła dla stutysięcznego miasta Jastrzębie-
-Zdrój. Inwestycja zakłada wykorzystanie 
technologii kotła fluidalnego ze złożem 
cyrkulacyjnym optymalnej do spalania mie-
szanek wielopaliwowych. Technologia CFB 

nie wymaga budowy kosztownych układów 
odsiarczania i odazotowania spalin, gdyż za-
pewnia wymagane standardy emisji poprzez 
relatywnie niską temperaturę spalania oraz 
recyrkulację spalin przy jednoczesnym za-
chowaniu wysokiej sprawności. – Budowa 
bloku CFB zwiększy efektywność energe-
tyczną EC Zofiówka o 30 proc. i radykalnie 
zmniejszy emisję SO2, NOx, CO2 i pyłów 
do powietrza atmosferycznego. Dzięki temu 
spółce zostały przyznane darmowe upraw-
nienia do emisji dwutlenku węgla – mówi 
Tomasz Gawlik, prezes Spółki Energetycz-
nej Jastrzębie. – Realizowany przez nas pro-
jekt jest wzorcowym przykładem społecz-
nej odpowiedzialności biznesu, znacząco 
przyczyniając się do ograniczenia wpływu 
elektrociepłowni na środowisko i poprawy 
jakości życia mieszkańców. Jednocześnie jest 

to przedsięwzięcie w pełni opłacalne, cha-
rakteryzujące się dodatnią wartością NPV.

Budowa bloku CFB jest częścią pro-
gramu „Energetyka 2016” realizowanego 
przez SEJ. Zakłada on dostosowanie spół-
ki do wymagań Dyrektywy IED ws. emisji 
przemysłowych i poprawę jej efektywności, 
a także przebudowę i modernizację sieci cie-
płowniczej PEC (dofinansowaną ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej). Łączna wartość re-
alizowanych w ramach programu inwestycji 
wynosi 947 mln zł netto (bez uwzględnienia 
inflacji). Jego finansowanie opiera się o środ-
ki pochodzące z podwyższenia kapitału SEJ 
przez JSW oraz środki z emisji obligacji skie-
rowanej do Banku Gospodarstwa Krajowego 
i Alior Banku.

l

Emisja obligacji gwarantowana przez BGK i Alior Bank umożliwi realizację strategicznej inwestycji Grupy JSW

Spółka Energetyczna Jastrzębie 
rusza z budową nowego bloku fluidalnego 
w Elektrociepłowni Zofiówka

Były szef Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek stwierdził, że nie ma możliwości, by całkowicie 
wyeliminować węgiel ze światowej gospodarki w perspektywie kilkudziesięciu lat
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 XNowy GórNik: Kiedy po raz pierwszy po-
jechał pan do Chin, żeby nawiązać kontak-
ty z górnictwem chińskim?

BoGdaN Fiszer: Pierwszy raz byłem 
w Chinach w 2005 roku, a kolejny w paź-
dzierniku 2012 roku. Wcześniej byli tam 
moi pracownicy. Przeprowadziliśmy audyty 
i weryfikacje na miejscu firm, z którymi 
chcemy nawiązać współpracę w zakresie 
zaopatrzenia w surowce potrzebne do pro-
dukcji. Od 2011 roku cały czas dokonujemy 
zakupów i badamy kooperantów, którzy 
zagwarantowaliby nam dostawy o odpo-
wiedniej jakości w dłuższej perspektywie. 
Uważam, że dość dobrze poznaliśmy po-
trzeby chińskich górników. Zdobyta wiedza 
jest jednym z argumentów przemawiają-
cych za tym, żeby inwestować w rozwój 
współpracy z chińskim sektorem górniczo-
-energetycznym. Mamy bardzo dobry pro-
dukt. Naszym atutem jest jakość. Jednak 
nie będzie nam łatwo. Wiem, że będziemy 
konkurować z chińskimi firmami powią-
zanymi ze sobą kapitałowo i działającymi 
w dużych grupach górniczo-energetycznych. 
Najważniejsze, że mamy szansę i chcemy 
ją wykorzystać.

 XMówi pan o szansie sprzedaży własnych 
produktów?

– Tak, natomiast szukamy sposobu, aby 
jak najlepiej zadebiutować na rynku chiń-
skim. Musimy rozwiązać wiele problemów 
logistycznych. Transport i czas potrzebny 
na dotarcie do odbiorcy powodują, że nie 
możemy zacząć współpracy bez solidnego 
przygotowania.

 X Zagraniczne firmy nie mogą marzyć o do-
brej pozycji na rynku chińskim, jeżeli nie 
produkują swoich wyrobów w Chinach. Pla-
nuje pan produkcję w Chinach?

– Mamy takie plany, jednak musimy za-
cząć od kontaktów handlowych.

 X Przedstawiciele wielu polskich firm na-
rzekają, że nie potrafią odnieść sukcesu w 
Chinach, chociaż bardzo się starają. Ponie-
waż nie znają obyczajów ani prawa chiń-
skiego, ich wysiłek nie daje spodziewanych 
efektów. Czy pan zbierał informacje o re-
gułach rządzących biznesem w Chinach?

– Uważam, że najlepiej prosić o radę 
przedstawicieli polskich firm, które odniosły 
sukces w Chinach. Jednym z nich jest pan 
Zbigniew Bik, prezes Grupy FASING.

 X Polskim przedsiębiorcom brakuje cierpli-
wości. Marzą o szybkim sukcesie w Chinach. 
Na ile lat pan oblicza swoją cierpliwość?

– Na pięć lat. Chciałbym, żeby za pięć lat 
Conbelts sprzedawał w Chinach tyle taśm, ile 
teraz sprzedaje w Polsce.

 XObawiam się, że narzucił pan sobie zbyt 
szybkie tempo jak na warunki chińskie.

– Jeżeli nie odniosę sukcesu, to przynaj-
mniej poznam Chiny. Jestem jednak przekona-
ny, że to wystarczający czas, aby firma zaczęła 
odnosić sukcesy. Polscy dyplomaci często mó-
wią: Uczcie się cierpliwości, poznajcie ludzi, 
zdobywajcie ich zaufanie i sympatię, jednak 
nikt nie liczy kosztów. Lot do Chin jest drogi. 
Po Chinach trzeba podróżować, żeby spoty-
kać się z partnerami biznesowymi – to także 
kosztuje. Trzeba przygotowywać materiały 
na sympozja i konferencje. Trzeba także orien-
tować się w zmianach personalnych, ponieważ 
relacje osobiste są bardzo ważne. Może oka-
zać się, że przez cztery lata staraliśmy się jak 
najlepiej zaprezentować w jakiejś grupie gór-
niczo-energetycznej, a w piątym roku doszło 

do zmian personalnych w tej grupie i naszymi 
partnerami w rozmowach są zupełnie inni 
ludzie. To oznacza, że znaczną część pracy 
musimy powtórzyć. Biorę pod uwagę także 
inne ryzyko. W Chinach jest 120 dużych firm 
produkujących taśmy dla górnictwa. W Polsce 
są trzy fabryki i jeden mały zakład, jednak 
my jesteśmy przyzwyczajeni do większej kon-
kurencji, ponieważ polskie firmy mogą w ciągu 
roku wyprodukować pięć razy więcej taśm, niż 
potrzebuje polskie górnictwo. Taka konku-
rencja zmusza nas do ciągłej innowacyjności. 
Naszym partnerom chińskim chcemy zaofe-
rować taśmy kompozytowe, które są bardzo 
wytrzymałe i są bardzo dobrej jakości. To nie 
jest produkt masowy. Takich taśm potrzebują 
bardzo wymagający odbiorcy. Żeby odnieść 
sukces, musimy nie tylko zaproponować dobry 
produkt, ale docelowo musimy produkować 
taśmy w Chinach. Będę korzystał z pomocy 
dobrych prawników, aby później nie docho-
dziło do sporów o patenty technologiczne, 
o udziały w firmie joint venture, o zarzą-
dzanie tą firmą. Uważam, że skoro tak wiele 
firm w Chinach produkuje, to znaczy, że jest 
to możliwe. Zastanawiam się, co muszę zrobić, 
aby dołączyć do tych, którzy osiągnęli sukces. 
Nie chcę być wśród tych, którzy zakończyli 
swoją działalność w Chinach porażką.

 XW firmie Conbelts na stażu pracuje stu-
dentka z Chin. W polskich firmach bar-
dzo rzadko stażystami są Chińczycy. Czy 
ta pani ma być ambasadorką firmy Con-
belts w Chinach?

– Utrzymujemy kontakty z wieloma kra-
jami na świecie. W naszej firmie odbywali 
praktyki studenci z kilku krajów z Azji i Afryki. 
Taka współpraca jest bardzo korzystna. Stu-
denci z innych krajów poznają Polskę, poznają 
polską organizację pracy i polskie obyczaje. 
Moi pracownicy poznają kulturę i obyczaje 
innych krajów.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Rozmowa z Bogdanem Fiszerem, prezesem firmy Conbelts SA

Atutem firmy 
Conbelts jest jakość

JózeF wolski, prezes kopeX sa: Targi 
w Pekinie były dla mojej firmy bardzo udane. 
Nasz kompleks ścianowy „Mikrus” przezna-
czony dla pokładów cienkich jest strzałem 
w dziesiątkę. Chińscy partnerzy są zaintereso-
wani jego zakupem. Wynika to z bardzo pro-
stego faktu – KOPEX jest jedynym na świecie 
producentem tego rodzaju kompleksu, który 
może pracować nawet w wyjątkowo trudnych 
warunkach. Traktujemy naszych partnerów 
bardzo poważnie. Zapowiadaliśmy, że powo-
łamy w Pekinie Centrum Badań i Rozwoju. 
To centrum już działa. KOPEX chce nie tylko 
dostarczać maszyny dla chińskiego górnictwa 
i produkować je w Chinach, ale chce także 
służyć pomocą w eksploatacji złóż węgla. 
Oferujemy chińskiemu górnictwu usługi 
techniczne i technologiczne dla wszystkich 

kopalń. Budujemy pozycję eksperta, który 
pomoże dobrać najodpowiedniejsze maszyny 
do warunków górniczo-geologicznych panu-
jących w danej kopalni. Jestem przekonany, 
że to najlepsza metoda rozszerzania współ-
pracy. Chciałbym także zaznaczyć, że dzięki 
KOPEX-owi wiele innych polskich firm pro-
dukujących maszyny i urządzenia górnicze 
może znaleźć kontrahentów w Chinach. Wła-
dze ChRL postanowiły, że złoża węgla muszą 
być racjonalnie wykorzystywane. To oznacza 
między innymi, że kopalnie będą musiały wy-
bierać także te pokłady, które sprawiają duże 
trudności eksploatacyjne, ale ich pozostawie-
nie oznaczałoby bezpowrotną utratę węgla 
zalegającego w tych pokładach. Celem stra-
tegicznym KOPEX-u jest uzyskanie pozycji 
eksperta w tej dziedzinie na rynku chińskim.

kompleks ścianowy „Mikrus” przeznaczony 
dla pokładów cienkich jest strzałem w dziesiątkę

KOPEX stworzył w Pekinie 
Centrum Badań i Rozwoju

Józef Wolski, prezes KOPEX SA: Chcemy nie tylko dostarczać maszyny dla chińskiego górnictwa 
i produkować je w Chinach, ale także służyć pomocą w eksploatacji złóż węgla
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Bogdan Fiszer, prezes Conbelts SA: Chciałbym, żeby za pięć lat Conbelts sprzedawał w Chinach tyle taśm, 
ile teraz sprzedaje w Polsce
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Jastrzębska Spółka Węglowa zainwestuje 
w rozbudowę i modernizację zakładu prze-
róbki mechanicznej węgla w kopalni Budryk.

To kolejny krok na drodze do pozyskania 
doskonałej jakości węgla koksowego, stale 
poszukiwanego przez przemysł koksowniczy 
bez względu na to, czy są lata ożywienia, czy 
gospodarczego spowolnienia. Przetarg został 
już rozstrzygnięty, umowa z wykonawcą za-
dania zostanie podpisana jeszcze w tym roku.

Żeby dotrzeć do zasobów najcenniejsze-
go węgla typu 35, kopalnia Budryk musiała 
pogłębić szyb VI i udostępnić nowy poziom 
wydobywczy 1290 m, gdzie zalega około 160 
mln ton tego węgla. Kolejnym warunkiem 
uzyskania wysokiej jakości produktu jest 
modernizacja zakładu przeróbczego, który 
– mimo że pracuje od 1994 roku – nigdy nie 
został przygotowany do pełnego wzbogacania 
węgli koksowych.

– Ta kopalnia ma w sobie olbrzymi 
potencjał. Należało w nią zainwestować 

i to zaczęliśmy robić od razu po włączeniu 
kopalni w struktury JSW w 2008 r. Udostęp-
nienie zasobów poziomu 1290 pozwoli na wy-
dłużenie żywotności tej kopalni prawie o 70 
lat – podkreśla Jarosław Zagórowski, prezes 
zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Planowana w najbliższym czasie rozbu-
dowa i modernizacja zakładu przeróbczego 
będzie między innymi polegała na zabudowie 
drugiego systemu technologicznego w obiek-
cie stacji przygotowania węgla. To umożliwi 
odbiór urobku z szybu I przedział południo-
wy, klasyfikację wstępną, selektywne kru-
szenie z wydzielaniem grubego kamienia, 
oddzielenie zanieczyszczeń niewęglowych 
oraz transport do zbiorników węgla surowego 
i jego selektywne magazynowanie. Zostanie 
również przebudowany węzeł wzbogaca-
nia węgla w ośrodku wodnym, co pozwoli 
na selektywne wzbogacanie węgla typu 34 
i 35 wraz z odstawą i załadunkiem na środki 
transportu kolejowego lub magazynowaniem 
na zwałach. Oprócz tego w niezbędnym 

zakresie zostaną zmodernizowane pozo-
stałe węzły i układy technologiczno-maszy-
nowe, pomiarowo-sterujące oraz systemy 
zabezpieczeniowe.

– Zastosowane rozwiązania pozwo-
lą na niezależną produkcję koncentratów 
obydwu typów, jak również na zwiększenie 
wydajności procesów wzbogacania przy rów-
noczesnej poprawie jakości uzyskanego węgla 
handlowego. Zastąpienie istniejących przesie-
waczy, na których dotychczas odbywało się 
częściowe odsiewanie miałów surowych, prze-
siewaczami odmulającymi pozwoli na wzbo-
gacanie całości węgla surowego. Dodatkowo 
nowoczesne wirówki sedymentacyjno-sitowe 
do odwadniania koncentratów flotacyjnych 
oraz prasy komorowo-membranowe do od-
wadniania trudnych zawiesin (sedymentów) 
znacznie zwiększą efektywność bardzo waż-
nego dla całej technologii obiegu wodno-mu-
łowego – wyjaśnia Andrzej Bajer, zastępca 
dyrektora biura przeróbki mechanicznej i ja-
kości węgla JSW.

Rozbudowa węzła zwałów węgla wraz 
ze zbiornikami węgla handlowego, polegająca 
na budowie nowego ciągu odstawy produktów 
wzbogacania na zwały, umożliwi jednoczesne 
zwałowanie węgla, zbieranie go ze zwałów 
i załadunek do wagonów.

Wraz z modernizacją urządzeń techno-
logicznych wprowadzone zostaną również 
przedsięwzięcia takie jak budowa instalacji 
odpylania, odkurzania przemysłowego oraz 
przewietrzania zbiorników mające na celu 
poprawę bezpieczeństwa pracowników i kom-
fortu ich pracy.

Zaprojektowane układy maszyn będą ste-
rowane z miejsca lub zdalnie przez dyspozy-
tora zakładu, posiadać będą również blokady, 
zgodnie z technologią eksploatacji instalacji 
przeróbczych, wraz z systemem ostrzegaw-
czym zgodnym z obowiązującymi przepisami. 
Wydajności poszczególnych urządzeń zostały 
dobrane w sposób zapewniający płynność 
i bezawaryjność pracy wszystkich węzłów 
technologicznych. l

Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej w trzecim kwartale tego roku osiągnęła 
1678,7 mln zł przychodów ze sprzedaży – 
to o 13,2 proc. mniej niż w drugim kwartale 
tego roku. EBITDA ukształtowała się na po-
ziomie 220,6 mln zł (w poprzednim kwarta-
le było to 351,1 mln zł). W trzecim kwartale 
grupa odnotowała stratę w wysokości 97,5 
mln zł (w drugim kwartale zysk wyniósł 27,5 
mln zł). Narastająco po trzech kwartałach 
grupa odnotowuje nadal dodatni wynik netto 
na poziomie 75,4 mln zł.

Przychody ze sprzedaży po dziewięciu 
miesiącach 2013 roku wyniosły 5790,7 mln zł 
i były o 16,3 proc. niższe niż w analogicznym 
okresie poprzedniego roku. EBITDA wyniosła 
1062,5 mln zł (wobec 2132,3 mln zł po dzie-
więciu miesiącach 2012 roku). Spółka prze-
znaczyła na inwestycje w ciągu dziewięciu 
miesięcy tego roku 1272,7 mln zł, co oznacza 
spadek o 1,2 proc. w porównaniu do tego 
samego okresu w 2012 roku, kiedy wydano 

na inwestycje 1288 mln zł. Produkcja węgla 
w trzecim kwartale była zaledwie o 0,8 proc. 
niższa w porównaniu z drugim kwartałem, na-
tomiast produkcja koksu była o 16,2 proc. niż-
sza w porównaniu do poprzedniego kwartału.

– Wyniki trzeciego kwartału pokazu-
ją, jak trudna sytuacja na rynku cen węgla, 
koksu i stali przekłada się na takie spółki jak 
nasza. Odczuwamy wpływ niskich benchmar-
kowych cen węgla koksowego, którego cena 
spadła ze 172 USD za tonę w drugim kwartale 
do około 145 USD za tonę w trzecim kwartale. 
Ponadto na wyniku odbiła się słaba sprzedaż 
koksu i niekorzystna dla eksporterów wartość 
złotego. Trzeba pamiętać, że niespełna dwa 
lata temu cena węgla koksowego na rynkach 
światowych sięgała prawie 300 USD za tonę. 
Zwracam jednak uwagę, że mimo słabego 
kwartału spółka po dziewięciu miesiącach – 
dzięki aktywności we wszystkich obszarach 
– odnotowuje nadal dodatni wynik oraz reali-
zuje zaplanowany zakres inwestycji strategicz-
nych, starając się wykonywać je przy niższych 

kosztach – mówi Jarosław Zagórowski, pre-
zes JSW SA. I dodaje: – Kluczowy będzie dla 
spółki czwarty kwartał. Chcemy zachować 
reżimy produkcyjne, sprzedażowe, a zwłasz-
cza kosztowe. Wydaje się, że jeśli nie dojdą 
niespodziewane czynniki zewnętrzne, to jest 
szansa na to, by cały rok zakończyć na plu-
sie. Działamy na rynku, który jest poddany 
dużym wahaniom cenowym, a zatem zmiany 
są wkalkulowane w profil naszej działalności.

Spółka podtrzymuje szacunki, że tego-
roczna produkcja węgla może przekroczyć 
13,5 mln ton. Ten plan może być zrealizo-
wany z lekką nadwyżką mimo problemów 
z rozpoczęciem produkcji w nowej ścianie 
w jednej z kopalń w trzecim kwartale. Dzięki 
wprowadzanym od początku roku działaniom 
efektywnościowym spółce udaje się obniżać 
jednostkowe koszty produkcji węgla (po wy-
łączeniu amortyzacji i kosztów pracy) w po-
równaniu do 2012 roku.

W trzecim kwartale sprzedaż węgla 
do odbiorców zewnętrznych była tylko 

o 2,4 proc. mniejsza niż w drugim kwartale. 
Wolumen sprzedaży węgla wyniósł 2206,1 tys. 
ton, natomiast w drugim kwartale odbiorcy 
kupili 2260,4 tys. ton. Po trzech kwartałach 
sprzedano o 14,7 proc. więcej węgla niż w tym 
samym okresie w 2012 roku. Sprzedaż kok-
su do odbiorców zewnętrznych w trzecim 
kwartale była o 8,6 proc. niższa niż w drugim 
kwartale tego roku. Wolumen sprzedaży koksu 
wyniósł 860,4 tys. ton, podczas gdy w drugim 
kwartale było to 941,8. Wynika to głównie 
z przesunięcia niektórych dostaw z trzeciego 
na czwarty kwartał. Łącznie po trzech kwarta-
łach tego roku sprzedaż koksu jest o 1,3 proc. 
większa niż w ciągu analogicznych dziewięciu 
miesięcy 2012 roku.

W trzecim kwartale w porównaniu 
do drugiego o 3,8 proc. spadły nakłady na in-
westycje – ich wartość wyniosła 407,0 mln zł, 
podczas gdy w poprzednim kwartale było 
to 422,9 mln zł. Po trzech kwartałach tego 
roku nakłady są o 15,3 mln zł niższe niż po ana-
logicznym okresie w 2012 roku. l

Jastrzębska Spółka Węglowa została właści-
cielem Zakładu Przewozów i Spedycji SPED-
KOKS Sp. z o.o. 25 października nabyła 48,99 
procent udziałów należących do PKP Cargo 
SA, a 28 października nabyła 51,01 procent 
udziałów od Koksowni Przyjaźń SA w Dąbro-
wie Górniczej, stając się jedynym udziałow-
cem przewoźnika.

SPEDKOKS to 12. spółka z dominującym 
udziałem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. War-
to zaznaczyć, że w Grupie Kapitałowej JSW 

znajduje się już Jastrzębska Spółka Kolejowa 
zarządzająca infrastrukturą kolejową należącą 
niegdyś do kopalń JSW.

– Dążymy do integracji działalności trans-
portowej w ramach naszej grupy kapitałowej, 
a co za tym idzie – do racjonalizacji kosztów 
z tym związanych i lepszego wykorzystania 
posiadanego transportu kolejowego. SPED-
KOKS będzie się zajmował przede wszystkim 
obsługą pięciu bocznic kolejowych w zakła-
dach koksowniczych grupy. Posiada też nie-
wielki potencjał przewozu towarów w grupie. 

Druga spółka z grupy usług kolejowych – Ja-
strzębska Spółka Kolejowa – od ponad 15 lat 
zajmuje się profesjonalnym zarządzaniem in-
frastrukturą kolejową zarówno w zakładach 
górniczych, jak i w zakładach koksowniczych 
grupy i nadal będzie realizowała te zadania – 
wyjaśnia Grzegorz Czornik, zastępca prezesa 
JSW ds. handlowych.

 `Zakład Przewozów i Spedycji SPEDKOKS 
Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 
to przedsiębiorstwo powstałe w 2000 roku 

na bazie wyodrębnionego z Koksowni Przyjaźń 
byłego wydziału transportu kolejowego. Jest 
licencjonowanym przewoźnikiem kolejowym 
(składy całopociągowe), specjalizując się przede 
wszystkim w obsłudze bocznic kolejowych. 
Zajmuje się też krajową spedycją kolejową 
(składy całopociągowe), dostosowując się 
do indywidualnych potrzeb klientów. Oprócz tego 
świadczy usługi w zakresie naprawy i modernizacji 
taboru kolejowego oraz obsługi bocznic wraz 
z utrzymaniem technicznym.

Wyniki po trzech kwartałach

JSW nadal na plusie

rozbudowa i modernizacja zakładu przeróbki mechanicznej węgla

Duża inwestycja w Budryku

Zakład Przewozów i Spedycji SPEDKOKS

Jastrzębska Spółka Węglowa powiększa grupę kapitałową
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Samochody z napędem elektrycznym czy 
hybrydowym w naszych warunkach pałęta-
ją się jeszcze na pograniczu ekologicznych 
mrzonek, jednak w Japonii stają się rzeczy-
wistością. Nam wypada kibicować im także 
w Polsce, bo upowszechnienie się elektrycz-
nych pojazdów znacznie zwiększy zapotrze-
bowanie na energię elektryczną.

Na drodze do seryjnej produkcji znalazł 
się ostatnio i-Road, miejski pojazd Toyoty 
łączący zalety samochodu i jednośladu. Kon-
cern zapowiedział, że na początku roku 2014 
pojazdy te zostaną wprowadzone do systemu 
wypożyczalni, w których będzie można zamó-
wić pojazd także za pomocą nowej aplikacji 
na smartfony. Nawigacja wskaże także w oko-
licy punkt wynajmu, w którym jest większa 
dostępność pojazdów, oraz zaplanuje trasę, 
wykorzystując bieżące informacje o ruchu 
ulicznym. Dwumiejscowy trzykołowiec 
ma elektryczny napęd i zasięg do 50 km.

Do wejścia na rynek przygotowuje się 
także rodzinny samochód o wodorowym na-
pędzie, który debiutował podczas Tokyo Mo-
tor Show 2012 jako prototyp FCV-R. W 2015 
roku ma się przekształcić w produkcyjny 

model. Wykorzystujący ogniwa paliwowe 
samochód będzie zbudowany na płycie pod-
łogowej stosowanej w oferowanych w Japo-
nii hybrydach – Toyocie Sai i Lexusie HS. 
Na razie nie ma jeszcze dokładnej specyfikacji 
technicznej produkcyjnego samochodu, ale 
według planów ma on mieć hybrydowy układ 
napędowy o mocy około 136 KM. Zasięg nie-
mal pół tysiąca kilometrów ma mu zapewnić 
zbiornik mieszczący 5 kg sprężonego wodoru, 
który po wyczerpaniu może być uzupełniony 
w trzy minuty. Do roku 2020 Toyota ma na-
dzieję sprzedać kilkadziesiąt tysięcy aut z tego 
typu napędem. Produkcyjna wersja FCV-R 
ma kosztować 50 000 dolarów.

RoadsteR o kRwawym 
imieniu

Nazwy kojarzące się z pędem, szybkością, 
ogniem czy błyskawicami dla tego samochodu 
okazały się zbyt łagodne. Imię Veneno nosił 
byk, który w 1914 roku śmiertelnie ranił pod-
czas walki toreadora Jose Sancheza Rodrigu-
eza. Lamborghini Veneno wydaje się lekkim, 
zgrabnym i delikatnym samochodem, ale nie-
ostrożnie się z nim obchodzącego kierowcę 
może uderzyć rogiem. Przejęty z Aventadora 

silnik V12 o pojemności 6,5 l i mocy 750 KM 
pozwala mu osiągać 100 km/h w 2,9 sekundy, 
a maksymalnie rozpędzać się do 355 km/h. 
Co do lekkości, auto waży niecałe 1,5 tony, 
co jest w dużej mierze zasługą nadwozia zro-
bionego z kompozytów wzmacnianych włók-
nami węglowymi.

Niewielu będzie narażonych na bezpo-
średnie niebezpieczeństwo ze strony tego 
byka. Liczba tych aut będzie do tego stop-
nia limitowana, że Lamborghini określa go 
mianem wyścigowego prototypu. Powstanie 
zaledwie 10 takich aut w cenie 3,3 mln euro 
za sztukę. Produkcja ruszy w przyszłym roku.

PRagnienie limuzyny

Limuzyna jest jak człowiek – im więcej 
może wytrzymać, tym więcej musi wypić. 
Limuzyna prezydenta USA całkowicie taką 
tezę potwierdza. Cadillac Presidential Limo-
usine jest pokryty tak grubym pancerzem, 
że szyby w drzwiach mają 13 cm grubości. 
Pełna jest systemów podtrzymujących życie 
w razie pożaru czy ataku bronią chemiczną. 
Ma też rozbudowany system komunikacji 
i ekskluzywnie wykończone wnętrze. W sumie 
waży około 6800 kg! Trudno się więc dziwić, 

że silnik V8, w jaki jest wyposażona, pali śred-
nio... 60 l/100 km. Do tej pory powstały dwa 
tuziny tych samochodów. Nie podano, czy 
oba ma Obama.

skoda wciąż 
najPoPulaRniejsza

W najnowszym zestawieniu sprzedaży 
nowych aut na naszym rynku przygotowa-
nym przez firmę Samar dwa pierwsze miejsca 
tradycyjnie już okupuje Skoda. Tym razem 
pierwsza jest Octavia – we wrześniu zare-
jestrowano 924 nowe samochody, zaś Fabia 
(756 zarejestrowanych sztuk) jest na drugim 
miejscu. O włos za nią znajduje się Ford Focus 
mający na koncie 737 nowych rejestracji. Dalej 
są: Opel Astra (589), Toyota Auris (563), Hyun-
dai ix35 (488), Volkswagen Golf (485), Renault 
Clio (480), Kia Sportage (455) oraz Toyota 
Yaris (436). W zestawieniu danych za pierwsze 
9 miesięcy podium pozostaje podobne, tyle 
że Skody zamieniają się miejscami – Fabia 
z 8077 zarejestrowanymi samochodami jest 
pierwsza, a Octavia, mająca na koncie 7929 
rejestracji, ląduje na drugim miejscu. Trzeci 
jest Focus z 6036 rejestracjami.

 PIOTR MYSZOR 

Informacje motoryzacyjne

Toyota testuje nowe napędy

i-Road, miejski pojazd Toyoty Zasięg niemal pół tysiąca kilometrów ma zapewnić zbiornik mieszczący 5 kg sprężonego wodoru
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Lamborghini Veneno wydaje się lekkim, zgrabnym i delikatnym samochodem Cadillac Presidential Limousine jest pokryty tak grubym pancerzem, że szyby w drzwiach mają 13 cm
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Marginesy

Karol
Na prostej i zakrętach

Złapie kadrę twardą ręką
Pod takim tytułem w „Przeglądzie Sportowym” ukazała się obszerna informacja po ofi-

cjalnym ogłoszeniu przez Polski Związek Piłki Nożnej nazwiska nowego selekcjonera naszej 
futbolowej kadry. Został nim, jak wiadomo, Adam Nawałka. W innych gazetach też można było 
znaleźć optymistyczne nagłówki. Wybór nowego selekcjonera naszej piłkarskiej kadry stał się 
niemal sprawą narodową, najwyższej rangi. Był ważniejszy niż dywagacje różnych ekspertów 
o tragedii smoleńskiej, ważniejszy niż wybory w Platformie Obywatelskiej na Dolnym Śląsku. 
No cóż, o futbolu niemal wszyscy mówią i niemal wszyscy się na nim znają, podobnie jak 
na medycynie i służbie zdrowia. A wiadomo, że w obu tych dziedzinach nasz kraj plasuje się 
w ogonie krajów europejskich.

Wróćmy do tej nominacji. Z tej obszernej informacji dowiedzieliśmy się, że Adam Nawałka 
jest perfekcjonistą nieznoszącym malkontentów i mięczaków, że płaczki nie mają u niego szans. 
Można też było wyczytać, że Adam Nawałka lubi porządek i posłuch. Równocześnie przywią-
zuje duże znaczenie do szczegółów. Na przykład w Górniku Zabrze domagał się zwiększenia 
odległości między siedzeniami w autokarze, by wszyscy zawodnicy mogli lepiej wypoczywać 
podczas jazdy na mecz. W szatni, w czasie przerwy meczowej, musiały być obowiązkowo 
owoce, by zawodnicy mogli uzupełnić węglowodany. Dowiadujemy się też, że Adam Nawałka 
zrobił z Górnika Zabrze jedną z najnowocześniej grających drużyn w Polsce (ofensywnie). 
Same superlatywy. Moim zdaniem trochę na wyrost. W swojej trenerskiej karierze Nawałka 
nie osiągnął bowiem jeszcze znaczącego sukcesu. Na przykład w Wiśle Kraków, w której był 
niegdyś zawodnikiem, był również trenerem, ale nie potrafił skonsolidować zespołu. W GKS-

-ie Katowice też niewiele zdziałał. Natomiast trzeba przyznać, że w Górniku Zabrze 
wycisnął z zawodników wszystko, co się dało. Drużyna nie stanęła jednak na podium 

w poprzednim sezonie.
Czytając wspomnianą na początku informację, można było odnieść wrażenie, 

że poprzedni selekcjonerzy naszej futbolowej reprezentacji Leo Beenhakker, 
Franciszek Smuda i Waldemar Fornalik byli nieudacznikami, że nie potrafili 
twardą ręką prowadzić naszych futbolowych gwiazdorów. Teraz ma to zrobić 
Adam Nawałka. W Górniku Zabrze większość zawodników słuchała trenera. 
Czuli bowiem, że może ich umiejętności podnieść na wyższy poziom, natomiast 
w kadrze będzie miał zawodników, którzy wskazówek, jak zostać dobrym piłka-
rzem, już nie potrzebują.

Przy nominacji Adama Nawałki na selekcjonera naszej futbolowej kadry pre-
zes PZPN Zbigniew Boniek postawił sprawę jasno. Kontrakt opiewa na dwa lata 

i Adam Nawałka ma wprowadzić reprezentację do finałów mistrzostw Europy 2016 
we Francji. Adam Nawałka przyjął takie warunki. Następnie powiedział (zrobił to już 

parę razy), że awansuje z drużyną do finałów ME 2016. Były to doprawdy odważne słowa 
zawierające olbrzymią dozę optymizmu.

Wielu złośliwców, bo takich też nie brakuje w gronie futbolowych kibiców, stwierdziło, 
że taki awans jest możliwy, pod jednym jednak warunkiem. Jakim? Ano takim, że prezes Zbi-
gniew Boniek dojdzie do porozumienia z prezydentem UEFA Michelem Platinim, czyli swoim 
przyjacielem (grali w końcu razem w Juventusie), w sprawie losowania grup eliminacyjnych 
do ME 2016. Po prostu reprezentacja Polski powinna znaleźć się w jednej grupie z zespołami 
San Marino, Andory, Wysp Owczych, Liechtensteinu i Malty. Z takiej grupy można awansować. 
Niewskazane jest natomiast, aby w takiej grupie znalazły się drużyny Luksemburga czy Cypru, 
bo mogłyby być trudności z awansem.

Przytoczyłem złośliwość kibiców, chociaż osobiście nie jestem aż tak złośliwy. Życzę Ada-
mowi Nawałce, podobnie jak większość futbolowych kibiców, powodzenia w pracy trenerskiej 
z naszą reprezentacją. Należy jednak pamiętać, że nowy trener musi się oprzeć głównie na tych 
samych zawodnikach, którzy grając w reprezentacji, nie dostarczyli sympatykom futbolu zbyt 
wielu miłych wrażeń, a radykalnej zmiany składu reprezentacji nie może dokonać. Po prostu 
niewiele jest zawodników, których umiejętności można wykorzystać w reprezentacji. Rywali-
zację w naszej ekstraklasie można nazwać ciekawą. Niemal wszystkie zespoły dostarczają sporo 
emocji, zawodnicy zdobywają stosunkowo dużo bramek, jednak z tym wszystkim nie idzie 
w parze poziom rywalizacji. Chaos na boisku, braki w wyszkoleniu technicznym poszczególnych 
zawodników, słaba myśl taktyczna to codzienność na boiskach naszej ekstraklasy – i o tym 
powinni pamiętać kibice, głównie niepoprawni optymiści.

Wkrótce Adam Nawałka zaliczy pierwsze mecze w roli selekcjonera naszej reprezentacji 
– mam na myśli spotkania towarzyskie z zespołami Słowacji i Irlandii. Tak się złożyło, że obie 
wymienione reprezentacje również nie wywalczyły awansu do puli finałowej mistrzostw świata 
w 2014 r. w Brazylii. Trener Adam Nawałka na te mecze powołał kadrę, w której znalazło się 
kilku nowych zawodników.

Moim zdaniem nie należy oczekiwać jakichś większych rewelacji w wykonaniu polskiej 
drużyny – są to w końcu mecze towarzyskie i to na koniec wyczerpującego sezonu. Należy też 
pamiętać, że nasze główne gwiazdy (Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski, Wojciech 
Szczęsny) czekają ważne mecze w Lidze Mistrzów, nie będą więc prawdopodobnie w tych 
meczach gryźć trawy, jak to się popularnie mówi. Nie należy się też zbytnio podniecać, jeżeli 
nasza reprezentacja odniesie zwycięstwa w tych meczach. Ważniejsze jest, aby Adam Nawałka 
doszedł do rozumnego porozumienia ze wszystkimi kadrowiczami, aby poprawił atmosferę 
w kadrze, bo wiadomo było nie od wczoraj, że w kadrze panowała nie najlepsza atmosfera. 
Były animozje między poszczególnymi zawodnikami. Jeden problem Adam Nawałka już jednak 
rozwiązał – zamknął dyskusję na temat kapitana reprezentacji. Zdecydował, że kapitanem 
nadal będzie Jakub Błaszczykowski, a to dlatego, że ma najwięcej występów w reprezentacji.

Mecze ze Słowacją i Irlandią zakończą tegoroczny sezon naszej reprezentacji. Trenera Ada-
ma Nawałkę czeka ciężka praca od nowego roku. Ciekawe, czy trenerowi uda się złapać kadrę 
twardą ręką. Zimowe przygotowania będą miały istotny wpływ na występy naszej reprezentacji, 
szczególnie od momentu, kiedy po losowaniu poznamy rywali w grupie eliminacyjnej do ME 
2016 we Francji. HENRYK MARZEC

Karol od dawna czuł, że w swojej pracy całkiem się wypalił. Codziennie rano wykonywał 
ten sam rytuał – wstawał punkt 6:15, szedł do toalety, brał prysznic, jadł kanapkę z serem, 
otwierał puszkę dla kota i wychodził na kolejkę do pracy. Ubrany w swój jasnoszary garnitur 
i tanią koszulę z syntetyku wyglądał przy swoim biurku jak jedna z wielu kopii, które kręciły 
się po budynku. Blade twarze, cienie pod oczami i rozmowy o tym, jaki był weekend i jaki 
będzie następny. Czas Karola kręcił się od weekendu do weekendu, od wakacji do wakacji, ale 
nawet gdy nadchodził czas wolny od pracy, nie był w stanie całkiem od niej uwolnić swoich 
myśli. Nie miał zbyt wielu znajomych – kilka osób, wśród nich jego starszy o dwa lata brat, 
sąsiad, paru kumpli ze studiów. Kilka miesięcy wcześniej rozpadł się jego kilkuletni związek. 
Dawna dziewczyna była dentystką – marzyła o podróżach, uprawiała sporty, uwielbiała kino 
i teatr, jednak Karola na takie zbytki nie było najzwyczajniej stać, a nawet gdy już sobie na nie 
pozwolił, nie sprawiały mu żadnej przyjemności. Czuł, że praca w firmie zjada go coraz bardziej, 
pochłaniając resztki dobrej energii.

Szczególną niechęcią Karol darzył swojego szefa. Pojawił się niedawno, był z dziesięć lat 
od niego młodszy i miał nieznośnie amerykański, szeroki uśmiech. Właściwie, gdy się tak 
uśmiechał, można było zobaczyć wszystkie jego równe, wybielone zęby, które wydawały się 
jeszcze bielsze w zestawieniu z jego niebieską koszulą, fikuśnymi krawatami i rozjaśnionymi 
włosami. Szef Karola był od niego lepiej wykształcony, miał fajny, sportowy samochód, ład-
niejsze ciało, więcej wolnego i wyższą pensję. Generalnie miał wszystkie 
te cechy, które sprawiały, że Karol mógł go nienawidzić. Do tego 
od jakiegoś czasu robił z Karola kozła ofiarnego. Raz w tygo-
dniu, zazwyczaj we wtorki, kiedy weekend już dawno minął, 
a do następnego było jeszcze daleko, wzywał go do siebie 
i wytykał mu błędy. Robił to w swoim niby-biurze, które 
było co prawda oddzielone od otwartej przestrzeni, ale 
celowo nie zasłaniał żaluzji, żeby wszyscy mogli patrzeć 
na kajającego się Karola. Jedna z takich rozmów zakoń-
czyła się obcięciem premii, która znacznie ograniczyła 
jego możliwości finansowe w tym miesiącu. Czarę go-
ryczy przepełniło jednak to, co Karol zobaczył w biuro-
wej kuchni. Zdołowany poszedł zaparzyć sobie herbatę 
i niechcący przyłapał swojego szefa obściskującego jedną 
z pracownic – Emilię, jedną z niewielu kobiet, która za-
wsze była dla Karola miła. Karol wielokrotnie fantazjował 
na jej temat, kilka razy próbował ją nawet gdzieś zaprosić, 
ale nigdy nic z tego nie wyszło. Patrząc na nich teraz, czuł się 
tym bardziej potwornie.

Tamtego wieczoru Karol wrócił do domu bardziej zły i smutny niż 
zazwyczaj. Zjadł odgrzewany makaron z dyskontu, włączył głupkowaty serial i zaczął głaskać 
kota. Pogadałby z kimś, ale nie za bardzo miał z kim. Matka znowu zaczęłaby piskliwym głosem 
wypominać mu, czym zajmują się jego koledzy z podstawówki, jak dobrze sobie radzą i jakie 
mają ładne, rumiane dzieciaczki, a on nic, pstro. Brat, choć raczej mu przychylny, sam zazwyczaj 
był zajęty swoją rodziną i o tej porze zajmował się karmieniem, kąpaniem, układaniem do snu 
i czytaniem bajek. Do sąsiada nie miał po co pukać, wchodząc na klatkę słyszał, że ewidentnie 
znowu poznał nową „miłość swojego życia”, jak co miesiąc zresztą. I może gdyby tamtego 
wieczoru Karol pogadał z kimś życzliwym chociaż przez kilka minut, wszystkie te rzeczy, 
które przyszły mu wtedy do głowy, zostałyby gdzieś głęboko ukryte. Niestety tak się nie stało 
i wybuchały w jego głowie jak sylwestrowe fajerwerki.

Następnego dnia Karol zrobił wszystko to, co zawsze, do tego rozsypał płatki, rozlał mleko 
i upaprał się kocim żarciem. Do teczki spakował wszystko to, co pakował codziennie, plus 
niewielki rewolwer po dziadku. Wsiadł do kolejki, wszedł do firmy, usiadł przy swoim biurku, 
na którym góra papierów rosła nieprzerwanie od kilku dni i której całkiem nie mógł opano-
wać. Tuż obok niej Karol jak zwykle położył swój lunch. Po chwili wyjął rewolwer, owinął go 
w niewielką chustę i poszedł do biura szefa. Lśniący białymi zębami szeroki uśmiech wkurzał 
go tak jak zwykle. Nie miał żadnych wątpliwości, nie zawahał się nawet przez chwilę – spoconą 
dłonią mocno chwycił rewolwer, nacisnął spust i wystrzelił. Przez lata nieużywany rewolwer 
pstryknął, brzdąknął i dopiero przy drugim naciśnięciu wypalił. Szef tylko zdążył pisnąć i osunąć 
się na podłogę po szklanej ścianie, zostawiając za sobą smugę z krwi. Do biura zbiegli się ludzie, 
zrobiła się wrzawa, przerażony Karol zdążył jeszcze kilka razy wystrzelić, a potem zaczął biec 
ile sił w nogach w stronę wyjścia. Ku jego zdziwieniu nikt go nie zatrzymywał. Udało mu się 
uciec z budynku, ale ciągle biegł dalej przez pobliską drogę, łąkę i niedaleki teren lotniska. Był 
pewien, że jego szef nie żyje, a jego samego czeka już tylko proces i długie lata w więzieniu.

W całej tej rozpaczy pierwszym schronieniem, które przyszło mu do głowy, był dom 
rodzinny. Wbiegł do domu i bardzo mocno przytulił mamę, potem ojca, a potem całkowicie 
stracił panowanie nad swoimi emocjami i zupełnie się rozkleił. Był w totalnym amoku, ale sam 
nie wiedział, czy choć trochę żałował tego, co zrobił. Dwie godziny później, gdy przyjechała 
po niego policja, był już tak spokojny, jak dawno mu się to nie zdarzyło.

Później okazało się, że szef Karola nie zginął od strzału. Właściwie to nic mu się nie stało 
– miał niegroźnie zranione ramię i odstrzelony kawałeczek ucha. Rany jednak wystarczyły, 
żeby firma zapewniła mu kilkumiesięczny urlop w ciepłych krajach.

Karol wyrokiem sądu wylądował w psychiatryku i – o dziwo – dawno nie czuł się nigdzie 
tak spokojny i wyluzowany jak tam. Chodził na zajęcia, poznał kilka osób i przede wszystkim 
zajął się tym, co zawsze miał ochotę robić – pisaniem. Czuł, że wreszcie zaczyna wszystko 
od nowa z prawie czystą kartą. Po wyjściu ze szpitala z pomocą brata wyprowadził się nad 
morze i kontynuował pisanie. Udało mu się znaleźć pracę w niewielkiej księgarni. Kilka miesięcy 
później wydał swoją pierwszą powieść.

 l
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R O Z M A I T O Ś C I

Piwo przez wieki

Z innej beczki

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Aż 37 proc. dorosłych polAków nie 
mA żAdnych oszczędności, A 24 proc. 
odłożyło nA koncie tylko 1–2 pensje – 
wynikA z bAdAniA oprAcowAnego przez 
smg/krc nA zlecenie bAnku millennium. 
Natomiast tylko połowa z nas czuje się finan-
sowo zabezpieczona. Blisko trzy czwarte re-
spondentów uważa, że aby czuć się finansowo 
zabezpieczonym, należy mieć zaoszczędzone 
przynajmniej trzy miesięczne pensje. Z raportu 
wynika, że zdecydowana większość Polaków 
(72 proc.) oszczędzałaby ponad 10 proc. swojej 
pensji, gdyby miała taką możliwość, jednak dziś 
robi to zaledwie jedna trzecia z nas, natomiast 
aż 61 proc. Polaków na poduszkę finansową 
przeznacza mniej niż jedną dziesiątą swoich 
dochodów. Najwięcej, bo 35 proc. z nas, od-
kłada pieniądze wtedy, gdy zostanie im coś 
z miesięcznych wydatków. Niemal co piąty 
Polak (23 proc.) oszczędza tylko ponadplanowe 
środki. 15 proc. Polaków robi to zaś w miarę 
regularnie, odkładając choćby małe kwoty. Nie-
stety, niemal co dziesiąty Polak nie oszczędza 
bez względu na okoliczności.

w pierwszych ośmiu miesiącAch tego 
roku zAnotowAliśmy 117,7 tys. zAwAr-
tych mAłżeństw, czyli o ponAd 10 proc. 
mniej niż w tym sAmym okresie rok wcze-
śniej – wynikA z dAnych gus. Spadek liczby 
małżeństw notujemy już czwarty rok z rzę-
du. W tym roku liczba zawartych małżeństw 
będzie najniższa od 1945 roku. GUS podaje, 
że najczęściej ślub biorą osoby w wieku 25–30 
lat, a jest ich coraz mniej. Zmieniają się też 
obyczaje. Przybywa akceptacji dla osób, któ-
re mieszkają razem i wychowują potomstwo 
w niesformalizowanych związkach – rodzi 
się w nich obecnie 21 proc. dzieci. Polityka 
państwa również dyskryminuje małżeństwa 
(nabór do przedszkoli, rozliczanie PIT-ów, 
programy mieszkaniowe). Skutkiem małej 
liczby małżeństw będzie coraz mniejszy przy-
rost naturalny, gdyż to w związkach małżeń-
skich rodzi się najwięcej dzieci.

FunkcjonowAnie nArodowego bAnku 
polskiego dobrze oceniA ponAd poło-
wA bAdAnych (52 proc.), A źle 13 proc. 
Poprawiły się pozytywne notowania Giełdy 
Papierów Wartościowych – negatywnie dzia-
łalność giełdy ocenia 8 proc. respondentów, 
dwie trzecie nie ma natomiast w tej kwestii 
zdania. Zmniejszyły się krytyczne oceny wo-
bec spółek Polskich Kolei Państwowych, jed-
nak w dalszym ciągu 49 proc. ankietowanych 
źle ocenia funkcjonowanie kolei. Zadowolenie 
z ich działania wyraziło 19 proc. badanych. 
Działalność Służby Celnej dobrze oceniło 
34 proc. respondentów przy 6 proc. opinii 
krytycznych. 60 proc. nie ma jednak w tej 
sprawie zdania.

Krzyżówka panoramiczna nr 22

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „technikA górniczA”.  
Nagrodę wylosowała: mAłgorzAtA zielniok z mysłowic.

Niemal codziennie jesteśmy zasypywani infor-
macjami o tym, że po latach stagnacji, nudy 
i przewidywalności polski rynek piwa zmie-
nia się w zawrotnym tempie, co – jak wiemy 
– jest w przeważającej mierze zasługą tzw. 
browarów regionalnych/niszowych/rzemieśl-
niczych (mniejsza o nazwę) oraz powszech-
nych już dziś kontaktów z kulturą zachodnią, 
dzięki którym mamy możliwość poznawać 
różne gatunki i sposoby warzenia złocistego 
trunku. Dojrzeliśmy, staliśmy się bardziej wy-
magający, wybredni, nikt nam już nie wmó-
wi, że piwo to po prostu słód, chmiel, woda 
i drożdże – nic więcej.

O sile odradzającej się w Polsce kultury 
picia piwa świadczą również stale wzrastająca 
liczba sklepików oferujących wysokiej jakości 
piwa z całego świata oraz zjawisko stosun-
kowo u nas nowe, aczkolwiek błyskawicznie 
zdobywające swoich zwolenników – mowa 
oczywiście o tzw. multitapach. Można powie-
dzieć, że multitapy to – z piwnego punktu wi-
dzenia – jeden z najlepszych owoców naszych 
kontaktów z Zachodem. Samo pojęcie zosta-
ło zaproponowane przez wybitnego znawcę 
złocistego trunku Michaela Jamesa Jacksona, 
nazywanego w kręgach branżowych papieżem 
piwowarstwa, w jednej z jego licznych książek 
na temat piwa i miało się odnosić do lokali 
gastronomicznych, w których klient może 
wybierać spośród bogatej oferty różnego ro-
dzaju trunków z kraju i ze świata, wzbogacając 
tym samym swoją wiedzę i poszerzając swoje 
piwne horyzonty (w dosłownym tłumaczeniu 

multitap oznacza „wiele kranów”, „wiele na-
lewaków” – w tego typu pubach piwo jest 
bowiem zwykle lane prosto z beczki). I choć 
na Zachodzie, a zwłaszcza w Stanach Zjed-
noczonych wspomniane pojęcie nie zyskało 
szerokiej rzeszy zwolenników ze względu 
na jego płynne, nieostre znaczenie (w języku 
angielskim odnosi się ono także do zawiera-
jącego dodatkowe przyciski urządzenia pe-
ryferyjnego do sterownika konsoli lub wielu 
znaków ukrytych pod jednym przyciskiem 
klawiatury telefonów komórkowych), w Polsce 
radzi sobie całkiem nieźle.

Idea multitapów przywędrowała do nas 
z Zachodu, trzeba jednak pamiętać, że nie 
trafiłaby w Polsce na podatny grunt i nie spo-
tkałaby się ze zrozumieniem, gdyby nie po-
ważna zmiana mentalnościowa, jaka dokonała 
się w ostatnich latach w umysłach Polaków. 
Z chwilą, gdy na sklepowych półkach pojawiły 
się piwa bardziej wyrafinowane, a my zaczęli-
śmy ich próbować, odkrywając nieprzebrane 

bogactwo piwnych gatunków, korporacyjne 
lagery, a raczej napoje lageropodobne prze-
stały nam wystarczać. Trzeba przyznać – 
to był prawdziwy przełom, który rozsadził 
od wewnątrz skostniały rynek piwa w naszym 
kraju i utorował drogę kolejnym zmianom. 
Trafność tej obserwacji potwierdzają wypo-
wiedzi właścicieli pojawiających się u nas jak 
grzyby po deszczu multitapów. – Polski klient 
szuka coraz częściej czegoś więcej, jest także 
skłonny zapłacić więcej, żeby dostać naprawdę 
dobry produkt. Uznaliśmy, że w Katowicach 
nie ma takiego miejsca, gdzie można by napić 
się kilku różnych gatunków lanego, dobrego 
piwa, pokosztować piw niszowych z całego 
świata – przyznają w rozmowie z dziennika-
rzem portalu Wirtualna Polska Piotr Wiktor 
i Natalia Rusinowska, twórcy Białej Małpy, 
katowickiego lokalu typu multitap. Właściciele 
Białej Małpy przekonują jednak, że multitap 
to nie po prostu inny, konkurencyjny wobec 
tradycyjnych pubów sposób oferowania da-
nego produktu, w tym przypadku piwa, lecz 
przede wszystkim swego rodzaju filozofia 
jego podawania, która wyraża się w tworzeniu 
i propagowaniu kultury picia – stąd ogromne 
znaczenie, jakie przypisuje się w tego typu 
miejscach odpowiednio wykwalifikowanej 
obsłudze. – Wyszkolenie załogi jest kluczo-
we. Człowiek, który przychodzi, często nie 
ma wiedzy o piwie, barman powinien więc 
umieć dotrzeć do potrzeb każdego klienta, 
wdrożyć go w style i smaki piwa – podsu-
mowuje ideę multitapu Natalia Rusinowska.

 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



12 W W W . N O W Y G O R N I K . P L1 6 – 3 0  L I S T O P A D A  2 0 1 3 R E K L A M A


	Nowy_Gornik_22_2013_01
	Nowy_Gornik_22_2013_02
	Nowy_Gornik_22_2013_03
	Nowy_Gornik_22_2013_04
	Nowy_Gornik_22_2013_05
	Nowy_Gornik_22_2013_06
	Nowy_Gornik_22_2013_07
	Nowy_Gornik_22_2013_08
	Nowy_Gornik_22_2013_09
	Nowy_Gornik_22_2013_10
	Nowy_Gornik_22_2013_11
	Nowy_Gornik_22_2013_12

