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RP za chińską edycję gazety
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Pięścią w stół

Niech politycy zatrybią
Bardzo chcę, aby rządowi udało się wszystko, co
wzmocni branżę górniczą, obawiam się jednak, że
po około 8 latach wodolejstwa różnych opcji politycznych na temat górnictwa żadna siła nie zniweluje
strat wynikających z bezczynności właściciela, czyli
państwa. Moim zdaniem nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tej bezczynności.

P

rzez lata popularne było hasło: To zarządy odpowiadają za kondycję spółek górniczych, a kontrolę nad nimi sprawują rady nadzorcze. Z takiej
filozofii wynikał prosty fakt – właściciel nie chce i nie
może wtrącać się w to, co dzieje się z jego własnością.
Logika kuriozalna. Jeżeli wynikała ona tylko z lenistwa,
to pół biedy. Jeśli jednak był to efekt intelektualnej
ułomności, sprawa nadaje się do komisji specjalnej.
Pozwalam sobie na tę uszczypliwość, ponieważ nie
chciałbym, aby spotkał nas los Ukrainy. Uczeni politolodzy szukają odpowiedzi na pytanie: Dlaczego rząd
i prezydent Ukrainy chcą związków z Rosją, a nie z Unią
Europejską? W tej burzy mózgów brakuje jednej prostej
myśli – zdanie Ukrainy ma niewielkie znaczenie, ponieważ najważniejszym dostawcą energii dla tego państwa
jest Rosja. Ukraina nie podskoczy. Ukraina nie może
realizować swojej polityki. Jeżeli Polska wyrzeknie się
niezależności energetycznej, szybko stanie się Ukrainą.
Ociężałość intelektualna grupy decydującej o polskim górnictwie (mam na myśli polityków) nie tylko

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Jeżeli Polska
wyrzeknie się
niezależności
energetycznej,
szybko stanie się
Ukrainą.

spowodowała, że zatrzymaliśmy się na etapie oddłużenia polskiego górnictwa, które przeprowadził rząd
SLD, ale w wielu przypadkach się cofnęliśmy. Nie nadążamy za światowymi trendami. Zmarnowaliśmy
szansę przetwarzania węgla na czyste paliwo, chociaż
jakieś 8 lat temu były takie pomysły. Przez lata nie
modernizowaliśmy energetyki wykorzystującej węgiel.
Nie powstał żaden program promujący górnictwo
i energetykę węglową. Dlaczego tak się stało? Bo nam
nic się nie opłaca.
Ciekawe, dlaczego Anglii opłaca się powołanie
specjalnej grupy roboczej, której zadaniem będzie
oszacowanie podmorskich zasobów węgla oraz zastosowania technologii podziemnego zgazowania tych
zasobów. Wiem, że ta informacja brzmi jak fantastyka
naukowa, ale jest ona sygnowana przez Polską Agencję
Prasową i nie została opublikowana 1 kwietnia. Ktoś
zapyta, co ma wspólnego nasze górnictwo z pomysłami
angielskimi? Niestety – nic. Tam myśli się o różnym
wykorzystaniu energii zalegającej pod ziemią, u nas
jest to kłopot dla polityków. Dlatego marzy mi się, aby
z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku zatrybiło
u polityków pozytywne myślenie. Jestem przekonany,
że tam, gdzie da się fedrować, powinniśmy fedrować,
natomiast tam, gdzie fedrowanie jest niemożliwe, powinniśmy się zastanawiać, w jaki sposób wydobyć
energię zmagazynowaną pod ziemią. Jeśli nie będziemy
myśleć, to nic nie wymyślimy.
l

Kij w mrowisko

Energia to niepodległość
„Polscy górnicy to być może najpotrzebniejsza klasa
zawodowa w Polsce z punktu widzenia interesu całego
narodu” – powiedział premier Donald Tusk.

P

remier był na uroczystościach barbórkowych
w kopalni Krupiński. Była tam też wicepremier
Elżbieta Bieńkowska. Towarzyszył im Tomasz
Tomczykiewicz, wiceminister gospodarki. Barbórka
w kopalni Krupiński jest dowodem na to, że rząd przywiązuje wielką wagę do górnictwa. Kilka tygodni temu
apelowałem, aby po zapowiedziach premiera w czasie
targów górniczych w Katowicach zaczęto coś robić
dla branży górniczej. Przypomnę, że wtedy premier
zapewnił, iż węgiel jest Polsce potrzebny. Stwierdził,
że górnictwo to bardzo ważna branża polskiej gospodarki. W kopalni Krupiński podkreślił, że węgiel
jest polskim skarbem – bez niego Polska nie byłaby
pewna swojej niepodległości. Jestem przekonany,
że to nie tylko okazjonalne uprzejmości pod adresem
górników. Od czasu targów górniczych w Katowicach
zaszło wiele zmian, które mogą korzystnie wpłynąć
na spółki górnicze. Powstał raport przygotowany przez
znaną firmę konsultingową. Wiadomo, co przeszkadza w rozwoju sektora górniczego. Wiadomo także,
co trzeba zrobić, aby kopalnie osiągnęły stabilność
ekonomiczną. To najistotniejszy problem nie tylko
dla Śląska, ale i dla całej gospodarki. Tylko finansowo
stabilne górnictwo może zagwarantować niezależność
energetyczną. Dlatego po raz kolejny chciałbym przywołać przykład Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ta firma, jako pierwsza ze śląskich spółek węglowych, postawiła na efektywność pracy. Mimo trudnych rozmów
między zarządem a związkami zawodowymi w JSW
zrobiono sporo, aby przygotować firmę do kryzysu
na rynku węgla. Jestem przekonany, że jeżeli trzeba
będzie, dojdzie do kolejnych porozumień służących
dobru spółki. Jak ważne są działania wyprzedzające kryzys, pokazuje przykład Kompanii Węglowej.

HENRYK
SIEDLACZEK
poseł RP

Chciałbym
przywołać
przykład
Jastrzębskiej
Spółki Węglowej.
Ta firma, jako
pierwsza
ze śląskich spółek
węglowych,
postawiła
na efektywność
pracy.

W tej spółce dopiero zaczęły się rozmowy na temat
przygotowanego planu restrukturyzacji firmy. Dzieje
się to w sytuacji, kiedy płynność finansowa spółki
jest zagrożona, ceny węgla energetycznego bardzo
spadły, a miliony ton urobku leżą na zwałach. Firma
nie ma szans na kolejne kredyty w polskich bankach,
nie ma także szans na zastosowanie łagodnego wariantu procesów restrukturyzacyjnych. Oczywiście,
chwała zarządowi za to, że znalazł rozwiązania, dzięki
którym nie trzeba będzie zwalniać górników. Nie
trzeba będzie także likwidować kopalń. Upadek Kompanii Węglowej oznaczałby ekonomiczną katastrofę
w regionie – wiedzą o tym dobrze samorządowcy,
którzy rozmawiali z zarządem Kompanii. Podstawowe pytanie brzmiało: czy będą masowe zwolnienia
i likwidacja kopalń? Takie pytanie oznacza, że nawet
dla samorządowców sytuacja jest poważna. Niepokój
samorządowców jest uzasadniony. Likwidacja kopalni
i masowe zwolnienia to dla wielu śląskich samorządów tarapaty finansowe. W ciągu tych 10 lat Kompania Węglowa przyjęła do pracy 21 tys. osób. Mimo
kłopotów to wciąż największy i jeden z najlepszych
pracodawców w regionie.
– Kiedy patrzymy dzisiaj na historię Ukrainy,
na zdarzenia ostatnich dni i tygodni, to widzimy wyraźnie, jak bardzo istotny wpływ na losy nawet wielkich narodów, na ich niepodległość, na możliwość
podejmowania autonomicznych decyzji ma ich status
energetyczny – powiedział Donald Tusk w czasie obchodów Barbórki. – Bez polskiego węgla, bez coraz
bardziej skutecznych, efektywnych technik jego wydobycia i przerabiania Polska nie byłaby tak pewna
swojej niepodległości, swojej niezależności, jak jest
dzisiaj – podkreślił premier. Właśnie dlatego należy
zrobić wszystko, aby w Kompanii Węglowej udało się
wypracować skuteczną receptę na poprawę sytuacji
firmy.
l

Komentuje Grzegorz Janik
poseł RP

Nie być jak
Grzegorz Schetyna

N

ie pomogły Grzegorzowi Schetynie umizgi i deklaracje
bezwarunkowej wierności. Na nic zdały się zasługi
w budowie potęgi Platformy Obywatelskiej. Donald
Tusk, żelazny kanclerz i gensek bez litości, odsunął go
od wszystkich funkcji partyjnych. Na nic zdał się apel
Schetyny o łaskę wygłoszony 14 grudnia na konwencji
Platformy Obywatelskiej. Tusk wysłuchał go z kamienną
twarzą i wykonał wyrok.

N

ic mnie nie obchodzi polityczny los Grzegorza
Schetyny, jednak nie mogę oprzeć się wrażeniu, że
w Polsce są miliony Schetynów. Te miliony przez lata
ciężko pracowały na sukces Platformy, zadowalając
się mizernymi pensjami, głosowały na nią albo
powstrzymywały się przed głosowaniem przeciwko niej,
a później grupa po grupie były skazywane na „odstrzał”.
Odstrzał oznacza zabranie czegoś, co wydawało się
niezabieralne – tak było na przykład z podniesieniem
wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę, tak
jest z podnoszeniem obciążeń fiskalnych. Uzasadnienia
były różne – chodziło o dobro państwa, dobro finansów
publicznych, walkę z kryzysem, łatanie dziury budżetowej,
zaskarbienie łask międzynarodowej finansjery.
Zastanawiam się, dlaczego Donaldowi Tuskowi udaje
się to, co nie ma prawa udać się żadnemu premierowi
i szefowi partii w demokratycznym kraju? W sposób
wyjątkowo skuteczny pomieszał rządzenie partią
z rządzeniem krajem, partyjnych przeciwników składa
na ołtarzu państwa, przeciwników w rządzie składa na
ołtarzu partii. Aż chce mi się skandować: „Partia-rząd,
rząd-partia”. I tak przez kwadrans. Zwracam na to uwagę,
bo nieustająca nagonka i atmosfera polowania całkowicie
zakrywa interes państwa. Donald Tusk od kilku lat przy
okazji partyjnych zlotów zapowiada reformy państwa.
Zapowiada to także przy okazji rządowych wystąpień. Na
razie nic nie zostało zrealizowane z szumnych zapowiedzi.
Mało kto pamięta, co premier obiecywał i zapowiadał.
Ostatnio chyba wymachiwał setkami stron, na których
zostały spisane recepty na Polskę. Do tej pory nie
wiadomo, co tam zostało napisane. Kilka razy w czasie
tej kadencji rządu wygłaszał expose. Już to zapewnia
mu miejsce w księdze najczystszego nonsensu. Po
wielu miesiącach zapowiedzi zmienił skład rządu. Rząd
w nowym składzie ma dobrze wydawać pieniądze, które
dostaniemy z Unii Europejskiej. To ważne zadanie, ale
dlaczego rząd ma zajmować się tylko tym?

M

yślę, że warto byłoby rozpowszechnić jeden
z wpisów na forum internetowym Gazety
Wyborczej. Pod informacją o odstawieniu Schetyny jeden
z internautów napisał: „(…) Dlaczego w Polsce nie ma
pracy, a jeśli jest, to za 1200 zł. Gdyby Irlandczyk, Grek
czy Niemiec zarabiał 1500 euro i 5,50 euro wydawał na
litr paliwa, 20 euro na kino i 250 euro na średniej klasy
buty, 5 tys. euro płacił za metr kwadratowy mieszkania
i 60 tys. euro za średniej klasy nowy samochód, to na
ulicach panowałaby regularna, krwawa wojna! Polska
płaca minimalna to 334 euro, minimalna płaca w Irlandii
1462 euro przy zbliżonych kosztach życia” (…). Nie być
jak Grzegorz Schetyna to moje nowe zawołanie, bo
z zestawienia podstawowych faktów wychodzi na to, że są
nas miliony i miliony skończą jak on – odstawieni, pożarci,
poniżeni. Nie będą miały znaczenia nasze zasługi, bo i tak
zostaniemy złożeni albo na ołtarzu partii, albo na ołtarzu
państwa. Czy ja zatrudniłem się w Przedsiębiorstwie
Budowy Piramid na Cześć Aktualnie Rządzących czy
jestem obywatelem, któremu państwo i władza mają
służyć?
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Konfederatka – Przyjaciel Pracodawcy w kategorii Media dla Nowego Górnika

NOWY GÓRNIK

Promujemy polskie firmy
w Chinach
Hanna Krzyżowska, wydawca i redaktor naczelna dwutygodnika Nowy Górnik, została
uhonorowana przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Konfederatką – Przyjaciel
Pracodawcy 2013 w kategorii Media. Pracodawcy RP docenili w ten sposób stworzenie
chińskiej edycji gazety, w której są promowane polskie firmy produkujące maszyny
i urządzenia dla górnictwa. Zdaniem kapituły przyznającej Konfederatki podejmowanie
najważniejszych problemów pracodawców
i pracowników branży górniczej oraz stworzenie chińskiej edycji gazety służy rozwojowi polskiej gospodarki. Konfederatką –
Przyjaciel Pracodawcy został uhonorowany
Piotr Uszok, prezydent Katowic.

– Nie moglibyśmy wydać pięciu numerów Nowego Górnika po chińsku, gdyby nie
wspierał nas Zdzisław Bik, prezes FASING SA.
Pan prezes jako jedyny z pracodawców górniczych uznał, że pomysł wydawania gazety
po chińsku jest na tyle szalony, że aż godzien
sfinansowania. Dzielił się z nami także swoją
wiedzą na temat rynku chińskiego. Nieoceniona była również pomoc grupy specjalistów,
współpracowników prezesa Bika, w tym tłumaczy, z firmy FASING – powiedziała Hanna
Krzyżowska.
Uroczysta gala wręczenia Konfederatek
odbyła się 12 grudnia w Warszawie w siedzibie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. W gronie wyróżnionych Konfederatką
2013, przyznawaną pracodawcom, znaleźli
się między innymi: Kazimierz Grzechnik,
prezes Południowego Koncernu Węglowego
należącego do Grupy Tauron, Edward Szlęk,
prezes Koksowni Przyjaźń i Kombinatu Koksochemicznego Zabrze (Grupa Jastrzębskiej
Spółki Węglowej), oraz Zenon Górniak, prezes Huty Łabędy (Grupa Węglokoks). Konfederatki to doroczna nagroda przyznawana

Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP, wręcza Konfederatkę Hannie Krzyżowskiej, wydawcy i redaktor naczelnej dwutygodnika Nowy Górnik
członkom Pracodawców Rzeczypospolitej
Polskiej w dowód uznania szczególnych
zasług dla rozwoju dialogu społecznego
w Polsce oraz za znaczący wkład w umacnianie ruchu pracodawców, krzewienie idei

przedsiębiorczości i zasad wolnego rynku.
Pracodawcy RP (wcześniej Konfederacja
Pracodawców Polskich) to najstarsza organizacja pracodawców w Polsce. Działa
od 1989 roku i reprezentuje ponad 7500 firm.

Przedsiębiorstwa zrzeszone w Pracodawcach
RP zatrudniają ok. 4 mln pracowników. Zdecydowana większość z nich, czyli 85 proc.,
to firmy prywatne.

ST

KWK Mysłowice-Wesoła

– Górnictwo i Śląsk mają we mnie wiernego ambasadora w Warszawie – powiedział
wicepremier Janusz Piechociński 7 grudnia
podczas wizyty w ruchu Wesoła kopalni Mysłowice-Wesoła w Katowickim Holdingu Węglowym. Elżbieta Bieńkowska, minister infrastruktury i rozwoju, zapewniła, że węgiel
będzie podstawą polskiej energetyki jeszcze
przez kilkadziesiąt lat i dlatego trzeba znaleźć
pieniądze na inwestycje w górnictwo.

Wicepremier Bieńkowska nazwała kopalnię Mysłowice-Wesoła perłą w koronie
polskiego górnictwa, a wicepremier Piechociński chwalił zarząd KHW za błyskawiczną
naprawę kondycji KHW.
Wicepremier Piechociński przypomniał
sytuację KHW sprzed kilkunastu miesięcy.

– Rok temu rozmawiając o sytuacji Holdingu,
miny mieliśmy nietęgie. Zaufałem prezesowi Łojowi i to dzisiaj procentuje. To, co było
przedmiotem wielkiej troski, jest dzisiaj najjaśniejszą częścią polskiego górnictwa. Holding
ma przed sobą bardzo dobre perspektywy.
To może być przykład dla Kompanii Węglowej.
Mam na myśli pracę włożoną w urynkowienie
i unowocześnienie. Kompania Węglowa musi
osiągnąć porozumienie na poziomie świat
menedżerski – załoga i doprowadzić do tego,
aby była większa efektywność, lepsze wykorzystanie sprzętu i lepsza konkurencyjność.
– Polski rząd będzie bronił polskiego
węgla. Zmiany w podejściu do węgla między
innymi w Niemczech i w Japonii są sygnałem,
że to paliwo wraca do łask – powiedział wicepremier.
ST

NOWY GÓRNIK

Perła w koronie polskiego górnictwa

Wicepremier Elżbieta Bieńkowska: Kopalnia Mysłowice-Wesoła jest perłą w koronie polskiego górnictwa
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Konkurs rysunkowy BHP

JERZY CHROMIK

Tato, dej pozór
Tato, dej pozór. Twoje bezpieczeństwo jest
dla mnie. Uważaj, masz dla kogo żyć. Pracuj
bezpiecznie, niebiosa mogą poczekać. Tato,
uważaj tak, jakbym była tam z tobą.

To kilka przykładowych dewiz postępowania, jakimi opatrzyli swoje prace
uczestnicy ogłoszonego w czerwcu przez
zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego
konkursu na plakat i rysunek pn. „Twoje
bezpieczeństwo jest dla mnie najważniejsze”.
Zaproszenie do udziału w tych artystycznych
zmaganiach poprzez kopalniane tablice ogłoszeń, radiowęzły i periodyki było adresowane
do dzieci pracowników zakładów spółki nie
po raz pierwszy, chociaż tegoroczna edycja
konkursu miała dla organizatorów szczególny smaczek, ponieważ nałożyła się na jubileusz 20-lecia powstania tej górniczej firmy.
Oddźwięk był rzeczywiście spory – w kategorii dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych napłynęło 51 rysunków, natomiast
młodzi artyści ze szkół średnich i wyższych
uczelni nadesłali 32 plakaty. Wieńczący konkurs wernisaż najlepszych prac został wpisany w cykl okołobarbórkowych uroczystości.
– To wielka radość widzieć was i wasze
prace z zawartymi w nich dobrymi emocjami i uczuciami. Cóż, istotą konkursu jest rywalizacja, choć najchętniej każdemu z was
przyznałbym pierwsze miejsce – w piątek
29 listopada 2013 r. autorów najlepszych rysunków i plakatów witał w siedzibie spółki
i dziękował za udział w konkursie wiceprezes
zarządu KHW ds. pracy Tadeusz Skotnicki.

tato wystąpił z tej okazji w pełnym umundurowaniu. Wyróżniony drugą nagrodą rysunek
sześciolatki przedstawiał właśnie ją samą trzymaną za ręce przez mamę i tatę w paradnym
mundurze z kopalnią w tle. Laureatka była tak
oszołomiona sukcesem, nagrodą, natłokiem
pytań natrętnych reporterów i błyskami fleszy, że w odpowiedziach na ogół zdawała się
na pomoc mamy.
Mniej skrępowana i rozmowniejsza była
11-letnia Maria Stalmach, laureatka pierwszej
nagrody w kategorii dzieci. Także i jej towarzyszył na uroczystości tata, Piotr Stalmach,
górnik oddziału mierniczo-geologicznego
z kopalni Mysłowice-Wesoła.

P ełna lista laureatów
i wyróżnionych
w obu konkursowych
kategoriach
O kłopotach w wyborze i rozterkach jurorów związanych z ustalaniem kolejności
laureatów opowiadał pełniący rolę przewodniczącego sądu konkursowego Marek Steczek,
dyrektor zespołu BHP i szkolenia w tej firmie.
– Już po pobieżnym rzuceniu okiem
na nadesłane prace wiedziałem, że czeka
nas niełatwe zadanie, no bo jak porównać
nieporadny jeszcze rysunek sześcioletniego
dziecka z profesjonalną, zgoła komputerową
grafiką licealisty lub studenta? Jak zważyć
emocjonalny ładunek zawarty w każdej z tych
prac? A właśnie tą świeżością spojrzenia
na bezpieczeństwo, tą siłą tkwiących w każdej
z nich uczuć byliśmy najbardziej pozytywnie

zaskoczeni. Co więcej, na podstawie tych
dziecięcych wyobrażeń o pracy w kopalni
wyraźnie widać, że w domach się o niej rozmawia. Każda z prac jest dowodem na to,
jak tym dzieciom zależy na bezpieczeństwie
ojców. Świetnie zdołały to pokazać – cieszył
się dyrektor Steczek.
Prawdę, że rzeczywistość kopalni jest
przybliżana dzieciom w górniczych rodzinach, było zresztą widać gołym okiem podczas
samej uroczystości rozdania nagród. Niespełna sześcioletnia Liliana Wiatrak, najmłodsza pośród laureatów konkursu, przyjechała
na wernisaż z mamą Anną i ojcem Adrianem,
przodowym w kopalni Murcki-Staszic. Ba,

Kategoria dzieci szkół podstawowych
i gimnazjalnych: I nagroda (czek na 2500
złotych): Maria Stalmach, II nagroda (1500
złotych): Liliana Wiatrak, III nagroda (1000
złotych): Michał Wójcik; wyróżnienia (po 200
złotych): Diana Jaglewicz, Franciszek Lelek,
Natalia Zaręba, Barbara Saternus, Lena Lelek,
Kaja Gurbisz, Maciej Wójcik.
Kategoria uczniów szkół średnich i słuchaczy wyższych uczelni: I nagroda: Magdalena Skóra, II nagroda: Gabriela Kaźnica,
III nagroda: Tomasz Strojecki; wyróżnienia:
Paweł Pośpiech, Izabela Serafin, Marlena
Friedrich.
JERZY CHROMIK

Pierwszą nagrodę w kategorii licealistów i studentów
sąd konkursowy przyznał Magdalenie Skórze, studentce
Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej.

Rozmowa z Tadeuszem Skotnickim,
wiceprezesem zarządu Katowickiego Holdingu
Węglowego ds. pracy

Kupię fajny prezent
córeczce

Doskonała
inwestycja

XXNowy Górnik: Skąd u słuchaczki ostat-

niego roku socjologii zainteresowanie bezpieczeństwem w górnictwie?
Magdalena Skóra: Trudno żeby było
inaczej, skoro mój ojciec jest inspektorem
do spraw bezpieczeństwa
w kopalni Wujek. To on
zachęcił mnie do udziału
w konkursie.
XXW pani grafice, obok związanej z jego tematyką zawartości, widać niemały ładunek
profesjonalizmu.
– W naszej rodzinie każdy ma jakieś zamiłowania artystyczne. Rodzice zawsze zachęcali nas do kreatywności, do rozmaitych
postaci twórczości. Brat, student akademii
sztuk pięknych, upodobał sobie plakat, ale
zarówno mnie, jak i jemu nie są też obce programy graficzne.

XXO bezpieczeństwie zapewne nie musi

pani ojcu przypominać.
– O, nie. To jego zadaniem jest przypominanie innym. Nie ukrywam jednak, że jest
w tę swoją pracę bardzo mocno zaangażowany emocjonalnie. Pamiętam – odkąd byłam
jeszcze małą dziewczynką – że o kopalni
i bezpieczeństwie zawsze się w domu rozmawiało. Pamiętam i to, że kiedy tato był
na popołudniowej zmianie, nie mogłam zasnąć, dopóki nie usłyszałam chrobotu zamka
u drzwi. Był to kojący sygnał, że szczęśliwie
wrócił.
XXPierwsza nagroda, to także „góra” niespodziewanych pieniędzy. Już wyobrażam sobie te ekstrazakupy.
– Ponieważ jestem mamą, a niedługo
święta, przeznaczę pieniądze na fajny bożonarodzeniowy prezent dla córeczki.
Rozmawiał: JERZY CHROMIK

XXNowy Górnik: Na konkurs „Twoje bezpieczeństwo jest dla mnie najważniejsze”
napłynęło przeszło 80 prac. Wiceprezesa
do spraw pracy cieszy ten oddźwięk na zaproszenie zarządu firmy?
Tadeusz Skotnicki:
Oczywiście, dlatego kontynuujemy go od wielu lat.
Kolejne edycje niezmiennie owocują naprawdę
bardzo ciekawymi pracami. Co bodaj jeszcze ważniejsze, dziecięce rysunki,
ale i te bardziej już artystycznie dojrzałe plakaty oraz grafiki licealistów
i studentów mają ten szczególny walor, że stanowią osobliwy przekaz z niepowtarzalnym
ładunkiem dobrych emocji. Na pewno bardziej
trafia on do adresatów – przede wszystkim
ojców autorów oraz ich kolegów z pracy – niż
wymowa tych, jakie moglibyśmy zamówić
u profesjonalnych plastyków. Bardziej z powodu właśnie owego ładunku uczuć.

XXWystawa trafi do zakładów spółki?

– Jak zawsze po rozstrzygnięciu każdej
konkursowej edycji, jednak nie tylko w postaci jednorazowej wystawy. Część najbardziej interesujących prac traktujemy jako
projekty, które są następnie przekazywane
do powielania w dużym formacie i rozpowszechniane w kopalniach na drogach załóg
do pracy.
XXZwłaszcza najmłodszym laureatom zabłysnęły oczy, kiedy usłyszeli o wysokości nagród. Tak hojny św. Mikołaj rzadko się trafia.
– To także powód do dodatkowej radości.
W wymiarze spółki wydatek na nagrody jest
doprawdy marginalny w proporcji do środków, jakie nasza firma przeznacza na bezpieczeństwo pracy i propagowanie bezpiecznych zachowań. W kontekście wspomnianej
atrakcyjności i siły przekazu sfinansowanie
nagród i wyróżnień jest doprawdy doskonałą
inwestycją.
Rozmawiał: JERZY CHROMIK
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Unia Europejska wpadła w sidła, które sama zakładała – mówi Bogdan Marcinkiewicz, europoseł

Ocieramy się o absurd
XXNowy Górnik: Organizuje pan Dni Węgla
w Brukseli. To obciach, ponieważ nowoczesny europarlamentarzysta powinien zwalczać węgiel.
Bogdan Marcinkiewicz : Nowoczesny
europarlamentarzysta powinien starać się o takie
wykorzystanie węgla, aby
był on wciąż najtańszym
źródłem energii, a jego
spalanie nie szkodziło
środowisku naturalnemu. Dni Węgla odbyły się w tym roku po raz czwarty i uważam,
że powoli zdobywamy poważnych sojuszników, którzy potrafią zrozumieć podstawowy
fakt – nowoczesne technologie wykorzystania
tego paliwa pozwolą chronić środowisko naturalne. Nic nie da walka z węglem, ponieważ
problem emisji dwutlenku węgla jest problemem światowym, a nie lokalnym. Nowoczesne
technologie zastosowane w skali globalnej
są lepszym sposobem ochrony klimatu niż
lokalne zwalczanie węgla.
XXLubi pan widok dymiących kominów?

– Lubię wiedzieć, czy mamy alternatywę. Polska nie ma alternatywy dla energetyki
węglowej, potrafimy natomiast osiągnąć racjonalne cele ekologiczne poprzez modernizację bloków energetycznych w elektrowniach
węglowych. Możemy udoskonalać technologie
podziemnego zgazowania węgla – wtedy spod
ziemi nie będziemy wydobywać skał, ale gaz,
który będziemy spalać w elektrowniach gazowych. Nikt z poważnych specjalistów nie
twierdzi, że mamy spalać węgiel tak jak w połowie XX wieku – wmawiają nam to radykalni
działacze ruchów ekologicznych. To ich poglądy na węgiel i na sposoby jego wykorzystania
są obciachem.
XXWalczy pan o pozycję węgla, ale może się
okazać, że polskie górnictwo nie wytrzyma konkurencji i pańska walka przysporzy

korzyści górnictwu z krajów spoza Unii Europejskiej. Warto zabiegać o pozycję węgla
w europejskim systemie energetycznym
w czasie, gdy nie wiadomo, czy polskie górnictwo przeżyje?
– Wierzę, że polskie spółki górnicze poradzą sobie z kryzysem. Mamy dobrych menedżerów. Ufam, że wyprowadzą górnictwo
na prostą.

gospodarki kilku krajów UE, są taniej i lepiej
produkowane w chińskich fabrykach. Kraje
Unii Europejskiej już przegrały wyścig w dziedzinie nowych technologii energetycznych dla
tak zwanej zielonej energetyki. Gdyby nie cła,
firmy europejskie produkujące dla zielonej
energetyki już dawno by padły. Padłyby także,
gdyby Unia Europejska zrezygnowała z dziesiątków miliardów euro corocznych dotacji.

XXGórnictwo jest schyłkową gałęzią gospodarki. Warto w nie inwestować?
– Unia Europejska wpadła w sidła, które
sama zakładała. Otóż kilkanaście lat temu
wymyślono, że rozwój gospodarczy oprzemy
na ekologicznych gałęziach przemysłu. Zanim
wymyślono przemysł, który jest całkowicie
ekologiczny, zniszczono przemysł tradycyjny. Teraz mamy wyjątkowo drogą energię,
tracimy miejsca pracy w przemyśle, fabryki
są przenoszone na wschód, a my stawiamy
na wiatraki, panele słoneczne i usługi. Ocieramy się o absurd ekonomiczny i techniczny.

XXMoże warto ponieść nawet wielkie koszty, aby ocalić planetę?
– Straszy się nas ociepleniem klimatu.
Chciałbym przypomnieć, że jeszcze 40 lat
temu straszono nas oziębieniem klimatu.
Poważne instytucje naukowe publikowały
raporty, z których wynikało, że Europa będzie skuta lodem. Najpoważniejsze tygodniki
amerykańskie publikowały teksty z informacjami, że nieodległy jest czas, kiedy Nowy Jork
zostanie zakryty pokrywą śnieżną o grubości
4 metrów. Floryda miała być skuta lodem.
W USA najlepsze zespoły specjalistów zajmujące się zmianami klimatu potwierdzały
te doniesienia. Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA) przygotowała na ten temat dwa
raporty. Zespoły naukowców z kilku krajów
doszły do wniosku, że ratunkiem może być
energetyka węglowa. Ich zdaniem należało
wybudować bardzo dużo elektrowni, które

XXCo absurdalnego jest w dążeniu do tak
zwanej zielonej gospodarki?
– Absurdem jest założenie, że w Europie, w tym w Polsce, codziennie będzie wiał
wiatr i codziennie będzie świecić słońce,
aby wiatraki i instalacje solarne wytwarzały
energię. Natura nie chce się jednak dostosować do modelowych założeń. Okazuje się,
że oprócz „zielonych” elektrowni trzeba także
budować elektrownie tradycyjne, aby w czasie
zachmurzeń i bezwietrznej pogody nie zabrakło prądu. Zdaniem niezależnych specjalistów
energia uzyskiwana w ten sposób byłaby nawet
40 razy droższa niż energia z elektrowni węglowych. Przed laty wmawiano nam, że energetyka wiatrowa i energetyka wykorzystująca
promienie słoneczne wymusi rozwój nowych
technologii. Dzięki temu miały powstać nowe
miejsca pracy. Teraz wiadomo, że Europa straciłaby 24 miliony miejsc pracy. Wiatraki i instalacje solarne, które miały być lokomotywą

NOWY GÓRNIK

J edno ujęcie

Dla dzieci górników, którzy zginęli w pracy
Dzieci górników, którzy zginęli w kopalniach KHW, spotkały się 7 grudnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach. Wyjątkowymi gośćmi byli wicepremierzy Elżbieta Bieńkowska i Janusz Piechociński oraz arcybiskup Wiktor Skworc. Uczniowie zespołu szkół przygotowali
na tę okazję inscenizację „Wesela na Górnym Śląsku” według Stanisława Ligonia.

REKL A M A

spalałyby węgiel, ale nie po to, aby wytwarzać
energię, ale po to, aby wypuszczać do atmosfery dym, który spowodowałby efekt cieplarniany i choć trochę opóźnił epokę lodowcową
na naszej planecie. Po kilkudziesięciu latach
nikt nas już nie straszy epoką lodowcową. Teraz ma być takie ocieplenie, że wszystkie lody
na planecie się stopią. Wciąż są nawiedzeni
naukowcy, którzy twierdzą, że najbardziej
niebezpiecznymi istotami dla naszej planety
są ludzie. Czy to będzie oznaczać, że mamy
rozpocząć globalną eksterminację? Mamy
na przykład zlikwidować połowę ludzkości,
aby dać odetchnąć planecie? Przestrzegam
przed absurdalnymi teoriami, bo one mogą
posłużyć do formułowania absurdalnych
rozwiązań. W ciągu niepełna 25 lat Polska
ograniczyła emisję dwutlenku węgla o około
30 proc. Kraje, w których radykalni ekolodzy
mają posłuch, w ciągu minionych kilku lat
zwiększyły emisję dwutlenku węgla. Dlaczego my mamy tracić miejsca pracy? Dlaczego
nasz przemysł ma być niszczony? Uważam,
że w oparciu o węgiel jesteśmy w stanie tworzyć nowoczesny przemysł. Właśnie dlatego
zaangażowałem się w organizację Dni Węgla.
Dla mnie jest jasne, że węgiel oznacza tanią
energię i miejsca pracy. Dlatego angażuję się
w organizację Dni Węgla.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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Barbórka Katowickiego Holdingu Węglowego

NOWY GÓRNIK

Wykorzystali szansę, jaką dał im czas

Ograniczanie kosztów, poprawa organizacji pracy i wysiłek załogi przyniosły efekty

Holding koncentruje się na wydobyciu węgla, który jest potrzebny na rynku

Katowicki Holding Węglowy bardzo dobrze
wykorzystał kilka minionych lat. Zmiany strukturalne w firmie, ograniczanie kosztów, poprawa organizacji pracy i wysiłek załogi przyniosły
efekty. KHW zakończy rok zyskiem. – Z niedawnego raportu doradców Roland Berger
wynika, że spośród spółek górniczych chyba
najlepiej wykorzystaliśmy szansę ostatnich lat.
KHW doskonale odrobił zadaną lekcję. Pytanie,
czy to wystarczy? – mówił Roman Łój, prezes
KHW SA, w czasie uroczystości barbórkowych
w Galerii Szyb Wilson w Katowicach.

prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi
odznaczono Teresę Klank. Złote Medale
za Długoletnią Służbę otrzymali: Leszek
Boniewski, Janusz Grabowski, Antoni Kuś,
Marek Pieszczek, Franciszek Sitko, Iwona
Szychowska i Zdzisław Wiśniowski. Srebrne medale otrzymali Zbigniew Kowalczyk
i Dariusz Swoboda.
Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla
Województwa Śląskiego uhonorowano dyrektora kopalni Wieczorek Marka Pieszczka.
Srebrną Odznakę otrzymali Piotr Czypionka,
Paweł Giza i Aleksandra Stańczyk.
Honorowe odznaki Zasłużony dla Katowickiego Holdingu Węglowego otrzymali:
Adam Goerlich, Ryszard Gowarzewski, Teresa

Prezes Łój podkreślił, że Holding koncentruje się na wydobyciu węgla, który jest potrzebny na rynku. Dlatego KHW utrzymał cenę
REKL A M A

na sprzedawany węgiel, chociaż średnia cena
tony węgla sprzedawanego w Polsce spadła
o około 30 złotych. – Dlaczego uzyskaliśmy taki
efekt? Ponieważ wiemy, co produkować i co jest
potrzebne naszym odbiorcom – mówił prezes.
– Dziękuję pracownikom za to, że rozumieją
potrzeby firmy. Chciałbym, żebyśmy uwierzyli,
że możemy mieć trwały sukces, jeżeli będziemy
pracować z takim zrozumieniem. Musimy także
wiedzieć, że sukces będzie tylko wtedy, gdy sami
go wypracujemy – podkreślił Roman Łój.

ODZNACZENIA DLA
PRACOWNIKÓW KHW
Podczas Barbórki odznaczono zasłużonych pracowników KHW. Nadanym przez

Klank, Jerzy Kutaś, Bronisław Lisiecki, Zbigniew Nieradko, Alicja Nowicka, Rafał Patek,
Henryk Pierzyk, Dariusz Skrzypa, Dariusz
Smugała, Piotr Uszok, Józef Zawadzki i Wiesław Zieliński.
Wyższy stopnień górniczy generalnego
honorowego dyrektora górniczego otrzymał
Józef Twardzik. Stopnień generalnego dyrektora górniczego II stopnia otrzymali: Tomasz
Cudny, Jerzy Majchrzak, Artur Trzeciakowski
i Adam Zelek.
Daniel Borsucki i Tadeusz Skotnicki
otrzymali stopień generalnego dyrektora górniczego III stopnia. Krzysztof Marek otrzymał
stopień dyrektora górniczego II stopnia.
ST
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Barbórka z udziałem przedstawicieli rządu

MAT. PRAS. JSW / MARIAN DRZYZGA

Górnicy – najpotrzebniejsza klasa zawodowa

Donald Tusk: Górnicy to najpotrzebniejsza klasa zawodowa w Polsce z punktu widzenia interesu całego
narodu, a węgiel jest polskim skarbem

Po zakończeniu uroczystości wszyscy goście udali się do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie zjedli tradycyjny
śląski obiad

Z okazji Barbórki premier Donald Tusk
spotkał się z górnikami kopalni Krupiński.
W przemówieniu podczas uroczystej akademii powiedział, że górnicy to najpotrzebniejsza klasa zawodowa w Polsce z punktu
widzenia interesu całego narodu, a węgiel
jest polskim skarbem. Podziękowania za cały
rok wytężonej pracy złożył pracownikom
także Jarosław Zagórowski, prezes zarządu
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Prezes Za-

węgla, która prawdopodobnie przekroczy
w tym roku 14 milionów ton. Ambicją nas
wszystkich jest, aby zakończyć ten rok zyskiem – podkreślił Jarosław Zagórowski.
Na zakończenie swojego przemówienia prezes Zagórowski podziękował za wytężoną
pracę wszystkim pracownikom Jastrzębskiej
Spółki Węglowej. – To pracownicy są największą wartością JSW. Bez Was nasza firma nie odnosiłaby sukcesów. Dziękuję Wam

REKL A M A

górowski podkreślił, że mijający rok był dla
spółki bardzo trudny.

– Odczuwamy wpływ istotnego spadku cen węgla koksowego. Zwracam jednak
uwagę, dzięki aktywności we wszystkich
obszarach odnotowujemy dodatni wynik,
realizujemy zaplanowane inwestycje, starając
się wykonywać je przy niższych kosztach
i rekordowej od kilkunastu lat sprzedaży

bardzo. Szczęść Boże – powiedział Jarosław
Zagórowski na zakończenie.
Wśród przybyłych na akademię gości byli
między innymi: Tomasz Tomczykiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki,
Zygmunt Łukaszczyk, wojewoda śląski, parlamentarzyści, przedstawiciele nadzoru górniczego. Po zakończeniu akademii wszyscy goście
udali się do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie
zjedli tradycyjny śląski obiad.  MAT. PRAS. JSW
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Podróże. Bardaszka. Tak jednym słowem Mieczysław Bieniek

ocenia stan przygotowań do XXII Zimowych Igrzysk Olimpijskich
w Soczi. Samozwańczy rewizor był w największym letnim kurorcie
Rosji i nieodległej Krasnej Polanie w czerwcu, a więc na kilka
miesięcy przed wielkim spotkaniem sportowców świata. Gospodarze
krzywo patrzą na podobnych mu intruzów, toteż na tereny budowy
obiektów olimpijskich dostał się fortelem – został przeszmuglowany
przez tureckich robotników. Zastał tam bardaszkę, czyli – w bardzo
swobodnym tłumaczeniu – wielką rozpierduchę. Oczywiście,
tak Bieniek, jak i jego tureccy kompani, a także zaangażowani
w przygotowanie igrzysk tubylcy są absolutnie przekonani, że
w przeddzień inauguracji wszystko będzie tu na błysk. – Sto dni
przed rozpoczęciem igrzysk na miejsce przyjedzie prezydent
Władimir Putin z wagonem dolarów i nierealne natychmiast stanie
się proste – powtarza wszechobecną w Soczi opinię.
JERZY CHROMIK

Mietek – lata zażyłej przyjaźni pozwalają mi na tę poufałość – mówi o sobie „hajer
z Wieczorka”. Po 27 latach w kopalni, przerwanych ciężkim wypadkiem pod ziemią,
jego ustatkowane przedtem życie stanęło
na głowie. Po wielu tygodniach spędzonych
na szpitalnych łóżkach stał się obieżyświatem.
Zrazu trafiło na… Indie. – Gdyby wtedy, kiedy
walczyłem o powrót do jako takiej sprawności, ktoś mi powiedział, że będę przemierzał
pustynie, dżungle czy pola lodowe, że zostanę przyjęty przez samego Dalajlamę, pomyślałbym, że go nieźle dupło i ma nie po kolei
w głowie – filuternie łypie jednym zdrowym
okiem.
Od tamtej podróżniczej inicjacji hajer z Nikiszowca zaliczył łącznie 117 krajów
na czterech kontynentach. Dawno też zarzucił już rachubę przemierzonych kilometrów.
W swoich wyprawach Mietek globtroter nie
smakuje przy tym świata powierzchownie,
a więc tego wyjętego z kolorowych turystycznych folderów, stając – na co notabene go nie
stać – w kilkugwiazdkowych hotelach, dokąd trafia się w konwojach klimatyzowanych
autokarów. Zwykł całkowicie zanurzać się
w prawdziwe codzienne życie, dajmy na to,
byłych łowców głów, potomków wojowników Aleksandra Wielkiego, palaczy zwłok
nad Gangesem, pierwotnych plemion w głębi
dżungli… Wychodzi z nimi do pracy na ryżowisku, wypływa na połów ryb, z tubylcami
i domową menażerią sypia pod jedną strzechą na gołym klepisku, ba – by nie uchybić
gospodarzom, z trudem panując nad grymasem obrzydzenia, jada ich ulubione rarytasy,
ot na przykład wydłubane z gnijącego pnia

tłuste larwy. Te wędrówki układają się w ciąg
niekończących się przygód. Nieraz bywają tak
nieprawdopodobne i mrożące krew w żyłach,
że tylko przywiezione zdjęcia nie pozwalają
podejrzewać Mietka o koloryzowanie.

Hajer
rewizor

P rzez orła do R osji
W wyborze marszruty tegorocznej wyprawy hajer zdał się… na los. Orzeł to Rosja,
reszka – wyprawa dookoła Afryki. Wypadł
orzeł. Główne punkty – Murmańsk (trasą,
której nikt dotąd nie przemierzył na rowerze), Petersburg, Moskwa, Soczi. Ostatecznie
w prawie cztery miesiące przemierzył przeszło
11 tysięcy kilometrów. O wizę – wielokrotnie
doświadczając przedtem urzędniczej rosyjskiej
mitręgi – zakołatał… na sam Kreml. – Owszem, bardzo wysokie progi, niemniej ku mojemu zdumieniu po półtora miesiąca z kancelarii prezydenta Rosji otrzymałem odpowiedź,
że moja prośba o wizę została przekazana
Komitetowi Olimpijskiemu. W krakowskim
konsulacie znali już numer przyznanego dokumentu i wszystko poszło gładko, choć –
mimo tak wysokiej protekcji – nie wyłgałem
się od opłaty – śmieje się Mietek.

J ak afganiec z afgańcami
Z Nikisza wyruszył 1 maja. Opodal Warszawy spotkał Tomka z Krosna, który – po rozpuszczeniu internetowych wici – zadeklarował
gotowość towarzyszenia mu w drodze. Okazał
się jednak marnym kompanem. Na domiar
złego wbrew pierwotnym deklaracjom ni w ząb
nie kumał rosyjskiego. Zresztą załamał się już
w Trokach na Litwie. „Dalej nie jadę” – machnął
ręką. Nieprzypadkowo Mietek zatrzymał się
w Wilnie u Matki Boskiej Ostrobramskiej, zwanej też Matką Miłosierdzia, aby – jak powiada

Hajer z Nikiszowca zaliczył łącznie 117 krajów na czterech kontynentach
– porzykać o opiekę w drodze. Ta przydała się
już na Łotwie. – Wzdłuż drogi przygnębiająca
poradziecka spuścizna: nieobsiane pokołchozowe pola, puste zabudowania i cielętniki… Jadę
w strugach deszczu, raptem na drodze pojawia
się paru osiłków o powierzchowności sołdatów
ze specnazu – opowiada. – My afgańcy, bandziory – przedstawili się, wymownie pociągając
wojskowym nożem po gardle. Atmosfera krańcowo odmieniła się, kiedy wyznałem, że jestem
polskim górnikiem i również, choć w innej roli,
byłem w Afganistanie. „Wot, maładiec szachtior” – skwitowali, po czym zabrali mnie do nieodległego składziku, ekwipując w taką liczbę
puszek z tuszonką, że z trudem mieściły się
w sakwach. Jeszcze długo potem wymieniałem
tę tuszonkę z napotkanymi babuszkami za inne
przydatne w drodze dobra – relacjonuje dziś
Mietek, choć wtedy doprawdy nie było mu
do śmiechu.

R osja nie zając

W cztery miesiące przemierzył przeszło 11 tysięcy kilometrów

– Na trójstyku Norwegii, Finlandii i Rosji
trafiłem na drogowskaz: w prawo Murmańsk
– 340 km, w lewo Nordkapp – 486 km. Pomyślałem, że Rosja mi nie ucieknie i zboczyłem

w stronę Przylądka Północnego do najdalej
wysuniętej gminy Europy. Tymczasem fińska
śnieżyca przeszła w lodową kaszę. Coraz zimniej, w dodatku droga niknęła w gęstym całunie
mgły. Myślę: Boże kochany, co teraz!? Ale jakoś
przed pierwszą w nocy się dowlokłem. Takich
braw, jakimi witali mnie Norwegowie, dawno
nie otrzymałem. Byłem pierwszym śmiałkiem,
który w tym roku dotarł na Przylądek Północny
na rowerze – chwali się katowicki podróżnik.
Biało-czerwony proporczyk na rowerze przykuł uwagę Polaka – jak się okazało
– emerytowanego kapitana żeglugi wielkiej,
który po latach przepędzonych na morzach
pod naszą banderą osiadł w Nordkapp, zainwestował w kuter i wozi na ryby zamożnych wędkarzy z całego świata. Mietka zabrał
za friko. – Pierwszy raz w życiu wędkowałem
w tak niewiarygodnie żyznym morzu. Nawet
sobie przedtem nie wyobrażałem, że dorsze
i halibuty mogą mieć tak gigantyczne wymiary
– wspomina ten debiut w nowej roli.

Z imno , coraz zimniej
Zima trzymała jednak w najlepsze. Prognozy straszyły, że utrzyma się co najmniej
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rem
Na terytorium Rosji, wyjąwszy parę nieprzyjemnych epizodów, nikt nie wyrządził mi krzywdy
zacząłem fotografować. „Nielza, ty szpion”
– natychmiast, niczym spod ziemi, otoczyli
mnie sołdaci – przywołuje epizod spod zony
nazbyt ciekawski hajer.

J ak w S zopienicach

przez dwa tygodnie. Norwegowie, a później
już Rosjanie odwodzili Mietka od dalszej jazdy
w stronę Murmańska. – Ty ochujał, pagibniosz
– w prostych żołnierskich słowach tłukli mu
do głowy rosyjscy pogranicznicy, przez pięć
godzin, najwyraźniej z nudów, trzepiąc jego
sakwy.
Czarne, pozbawione czucia palce u nóg
niebawem przekonały go, że przestrogi nie
były pozbawione podstaw. Przed całkowitym
odmrożeniem stóp uratowały go własnoręcznie sporządzone z gazet i onuc z podartego
koca walonki.
– Pcham się naprzód. Droga przyzwoita, ale godzinami nie spotkasz żywej duszy.
Z jednej strony jeziora, z drugiej jakieś trzęsawiska. Raptem docieram do jakiejś potężnej,
drewnianej bramy. Wzdłuż drogi po horyzont
słupy z drutem kolczastym przechodzące
w betonowy mur, wieże wartownicze – scenografia rodem z opowiadania „Jeden dzień
Iwana Denisowicza” Sołżenicyna. Czyżby
pozostałości świata zeków? „Nie, to zapory przeciw niedźwiedziom i łosiom” – słyszę od żołnierzy. Widać – niezupełnie tak
było, o czym przekonałem się, kiedy tylko

Zwiastunem Zapolarnego był znajomy
z dzieciństwa swąd wokół szopienickiej huty.
Nie dziwota – tutejszy rejon jest ośrodkiem
wydobycia i wzbogacania rud niklu i miedzi.
Raz-dwa tutejsi górnicy znaleźli wspólny język z hajerem z Wieczorka. A nawet więcej.
– Byli gotowi zabrać mnie pod ziemię, ale
wierchuszce ich inicjatywa wyraźnie nie przypadła do gustu – Mietek nie może odżałować
straconej okazji.
Do Murmańska dotarł wieczorem. –
Gdzie się obrócę zona, dmie zimne wietrzysko. Wiadomo, niezamarzający port nad Zatoką Kolską, matecznik Floty Północnej. Ceny
w hotelach nie na kieszeń hajera. W przypływie determinacji rozkładam namiot u stóp,
jak tu mawiają, Aloszy, gigantycznego postumentu żołnierza z pepeszą. Zbiera się tłumek ciekawskich, przyjeżdża milicja, ekipa
lokalnej telewizji. „Poliak, ty na biełosipiedie
prijechał” – wydziwiają z niedowierzaniem.
Wreszcie z tłumku wysuwa się zażywny jegomość, każe zwijać pałatkę i zabiera w gościnę. Kuźma, okazało się, był miejscowym
ginekologiem. Ugościł, jak na Ukraińca przystało. Położył w gabinecie. Po raz pierwszy
spałem na meblu o niemęskim zgoła przeznaczeniu. Nazajutrz zabrał mnie do portu
wojennego, na lodołamacz Lenin, wieczorem
– na kolację do restauracji. Tak rewelacyjnie
przyrządzonej ryby – niestety nie pomnę
już jej nazwy – w życiu nie jadłem. Kuźma
objaśnił mi, że dawniej jadali ją tylko carowie,
a i dziś bywa rarytasem na prezydenckim
stole – opowiada.

M oskwa kontrastów
Moskwę Mieczysław Bieniek zarejestrował jako metropolię wielkich kontrastów.
Z jednej strony jest to miasto świetnie ubranych nowobogackich, wypaśnych bryk, oferujących najbardziej wyszukane dobra magazynów i piramidalnych cen, zaś z drugiej – świat
steranych, zgaszonych ludzi w „elektryczkach”,
których nie stać, aby tu żyć, a jedynie pracować. – Moskwa to potęga. Tu czuje się wielki

pieniądz i pogoń za pieniądzem – przywołuje
swoje spostrzeżenia.
W towarzystwie Griszy, podstarzałego
byłego komsomolca, przed laty orła politycznej roboty w kopalni za Uralem, zajrzał
na plac Czerwony (Lenina nie był ciekaw),
otarł się o Teatr Bolszoj, Łubiankę, urządził
sobie przechadzkę ulicami Arbatu. Jednak
szczególnie silne, niezapomniane wrażenia
wyniósł z odbudowanego – cerkiew na rozkaz Stalina została wysadzona w powietrze
w grudniu 1931 r. – Soboru Chrystusa Zbawiciela. – Szok, kosmos, niesamowite wrażenie…
Byłem tak przytłoczony, że przez dwie godziny
dosłownie nie mogłem drgnąć z miejsca –
Mietek nie znajduje słów, aby opisać świetność i dostojeństwo moskiewskiej świątyni,
będącej zarazem widomym znakiem, czego
na mniejszą skalę także przedtem doświadczał
w drodze, odżywania prawosławia po latach
komunistycznej opresji.

A tamańska władza
Ale kręćmy w stronę Soczi. Po drodze
– Rostów nad Donem. Tym razem hajer pomija osobliwości samego miasta, natomiast
opisuje uroki i ciekawostki z Kozaczyzny.
– W oczy rzuca się zupełny kontrast z pokołchozowym dziadostwem. Pola ciężarne
zbożem i innymi płodami, zadbane chutory…
Koń nie jest już wprawdzie nikomu specjalnie potrzebny, ale jakże Kozak może obyć
się bez wierzchowca? Spodobała mi się też
lokalna – nie wiem, czy płynąca z nadania
prawa, czy jedynie z siły obyczaju i tradycji
– władza. Postacią szanowaną, swoistym
wodzem, którego głos i decyzje ważą, jest
ataman. W jego ręku jest między innymi
wymierzanie sprawiedliwości. Sam byłem
świadkiem, kiedy winowajcy, który ukradł
sąsiadce kurę, publicznie wymierzono karę
40 batów. Z opowieści już dowiedziałem
się, że dużo wcześniej winny gwałtu został
oćwiczony na śmierć. No i te zaskakujące
spotkania – na widok biało-czerwonego
proporca na rowerze podchodzi do mnie
chłopak po trzydziestce i powiada, że jako
syn pułkownika Armii Czerwonej urodził
się w Legnicy. Wyznał, że przed wyjazdem
na Wschód jego mama trzy dni płakała
z żalu, dodając, że Polaków zawsze chętnie
przyjmie w domu – opowiada podróżnik.

N iewyobrażalna budowa
Z tą przedolimpijską bardaszką rewizor
z Nikisza chce być dobrze zrozumiany. – Rozmiary budów są wręcz niewyobrażalne. Drogi
i okolice przyszłych obiektów olimpijskich
spowija kurz, unoszący się spod kół nie setek,
ale dosłownie tysięcy wielkich ciężarówek,
betoniarek i maszyn budowlanych. Ale jednocześnie wokół surowego betonu już leżą,
częściowo poniszczone, płytki wykończeniowe, ba, nawet skrzynie z meblami. Wszystko
to robi wrażenie chaosu, szturmowszczyzny,
nad którym nikt nie panuje. Ale podobnie
jak moi tureccy patroni nie wątpię, że przed
inauguracyjną uroczystością wszystko będzie
na wysoki połysk. Notabene na mnie, hajerze,
największe wrażenie zrobiły gigantyczne jaskinie wokół Krasnej Polany ze zmagazynowanym śniegiem. Wrota, ciąg przenośników
zgrzebłowych i – w razie konieczności – w ciągu nocy mogą ponoć pokryć śniegiem każdą
arenę zawodów – opowiada zafascynowany
mimo wszystko Mietek.
W powrotnej już drodze globtroter z Nikisza postanowił zahaczyć jeszcze o miejsca, gdzie
strzegł granic ówczesnej Rzeczypospolitej sienkiewiczowski Michał Wołodyjowski. Śladami
małego rycerza był m.in. w Raszkowie i Jampolu.
R osyjska dusza
Podróżnik nie podejmuje się jakichkolwiek uogólnień na temat, tak to nazwijmy,
rosyjskiej duszy. – Na terytorium Rosji, wyjąwszy parę nieprzyjemnych epizodów, nikt
nie wyrządził mi krzywdy. Prawda, szczególnie
u starszych ludzi wciąż wyczuwa się powściągliwość, by nie rzec lęk w kontaktach z obcymi. W umysłach nadal egzystuje powiedzenie
„tiszina, bo uwiezu”. Ale kiedy już Rosjanin
zaprasza cię do domu, to nie na słone paluszki
i szklankę wody mineralnej. Dla gościa jest
wszystko, co w domu najlepsze. Zilustruję
to szczególnie wzruszającym dla mnie epizodem, który na pewno zachowam w pamięci.
Oto zatrzymałem się na nocleg u starej babuszki. Kobiecina nie miała nawet porządnej
pościeli. Nagle poszperała w jakiejś przepastnej skrzyni i kładzie przede mną nowiuteńki, odprasowany, pachnący lawendą zestaw.
W końcu wyjaśniła, że kupiła go i trzyma,
aby położono go jej do trumny. Oto rosyjskie
serce wobec gościa – opowiada Mietek. l
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Barbórka Kompanii Węglowej

W Teatrze Śląskim w Katowicach 29 listopada
Barbórkę świętowała Kompania Węglowa.
Wśród wielu gości był między innymi wicepremier Janusz Piechociński.

Marek Uszko: Złudzenia mogą nas drogo kosztować

REKL A M A

Marek Uszko, wiceprezes KW i koordynator prac zarządu spółki, w swoim wystąpieniu
podkreślił, że firma jest w niełatwej sytuacji.
– Taka diagnoza nie jest łatwa do przyjęcia.
Jednak musimy rozpocząć leczenie, tak jak
ciężko chory pacjent. Podobnie jak on aby
rozpocząć skuteczne leczenie, musimy pogodzić się z bolesną diagnozą i spojrzeć prawdzie
w oczy. Złudzenia mogą nas drogo kosztować
– podkreślił wiceprezes.
Była to jedenasta Barbórka firmy, która wydobywa 60 proc. węgla kamiennego
w Polsce i 30 proc. tego surowca w Unii Europejskiej. – Skarbem naszej firmy jest nie
tylko węgiel w naszych złożach, ale przede
wszystkim nasi pracownicy, ich kształtująca
charaktery praca wymagająca fachowości,
odwagi i solidarności. Niestety, zdarza się,
że to nie wystarczy, aby bezpiecznie powrócić do domu, aby zgodnie z najpiękniejszymi
górniczymi życzeniami zaliczyć tyle wyjazdów,
ile zjazdów – powiedział wiceprezes i poprosił
o minutę ciszy, aby uczcić pamięć pracowników KW, którzy zginęli.
– Polska i Śląsk stoją na węglu. Przynajmniej do roku 2050 blisko połowa energii
w Polsce będzie wytwarzana z węgla. Chcemy go wykorzystywać rozumnie, chcemy

ARCHIWUM

Złudzenia mogą drogo kosztować

Wicepremier Janusz Piechociński: Polska i Śląsk stoją na węglu
inwestować w nowe technologie, aby węgiel
był paliwem czystym – powiedział wicepremier Piechociński. Podkreślił, że Polska chce
być liderem nowoczesnych technologii spalania węgla. Wicepremier złożył górnikom

barbórkowe życzenia i powiedział, że dbając
o efektywność, nie należy zapominać o najważniejszych w górnictwie sprawach: bezpieczeństwie górników i mądrym gospodarowaniu zasobami. 
ST
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ZZG JSW SA Zofiówka

Godziny wolne od trosk
piwo, golonka i kilka godzin świetnej zabawy.
Gwarkowie radowali się, jak należy, a zaproszeni goście przekazali im najlepsze życzenia
barbórkowe.

Tadeusz Motowidło, przewodniczący
ZZG JSW SA Zofiówka, poza życzeniami
dobrej zabawy zwrócił uwagę na trudne czasy i wielkie wyzwania, przed którymi stoją
związki zawodowe. – Teraz zafundujmy sobie

kilka godzin wolnych od trosk. Barbórka to
także czas na zabawę. Mimo trudnego roku
mamy powody do świętowania – powiedział
przewodniczący.
ST
NOWY GÓRNIK

Kilkuset górników z ruchu Zofiówka KWK
Borynia-Zofiówka-Jastrzębie spotkało się
na karczmie piwnej. Imprezę zorganizował
Związek Zawodowy Górników JSW SA Zofiówka. Jak zwykle na takich imprezach było

REKL A M A
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Marginesy

Siostry
Dominikę i Beatę dzieliło kilka lat i mnóstwo innych rzeczy. Rodzice traktowali je jak siostry, ale faktycznie były siostrami przyrodnimi – miały tę samą
mamę i różnych ojców. Związek, z którego urodziła się Dominika, był pierwszą
poważną relacją jej matki, szybko się rozpadł, a dziewczynka nigdy dobrze nie
poznała ojca. On także nie nalegał na kontakt z dzieckiem, więc jej mama doszła
do wniosku, że poradzi sobie bez jego pomocy. Pięć lat później mama Dominiki
poślubiła swojego wieloletniego przyjaciela, którego jej córka znała od urodzenia
i który zawsze był jej bliski. Wielka radość Dominiki nie trwała jednak długo
– niebawem dowiedziała się, że będzie miała rodzeństwo. Jeszcze długo przed
rozwiązaniem nowe dziecko było głównym tematem w domu. Ojczym Dominiki
praktycznie o niczym innym nie mówił, kupował masę zabawek dla noworodka.
Mimo że rodzice ogromnie kochali Dominikę, może faktycznie trochę ją zaniedbali, a może ona wszystko zbyt bardzo brała do siebie – jednak ani przez chwilę
nie cieszyła się z tego, że nie będzie już jedynaczką.
Beata urodziła się zimą. Jej starsza siostra miała wtedy katar, więc nawet nie
pozwolono jej wchodzić do pokoju dziecka. Może nawet nie dotknęło by jej to tak
bardzo, gdyby nie to, że miała wrażenie, iż zupełnie nikt się już nią nie zajmuje.
Przez kilka tygodni sama musiała czytać sobie książeczki, sama rysowała, nikt
nie miał czasu, żeby się z nią dłużej pobawić. Na dodatek Beata była prześliczna
– miała wielkie niebieskie oczy i aksamitną skórę. Nie było osoby, która by się nią
nie zachwycała, co doprowadzało do rozpaczy Dominikę. Przez kolejne miesiące
sprawa tylko nieznacznie uległa zmianie. Choć rodzice zaczęli więcej czasu poświęcać Dominice i jej problemom, to Beata była ich oczkiem w głowie. I to miało
się nie zmienić przez następne lata. Śliczna, delikatna Beata była dziewczęca,
miała rozbrajający uśmiech, dobrze się uczyła i była przez wszystkich lubiana.
Dominika, być może nieświadomie, starała się być przeciwieństwem siostry. Zaczęła się buntować, nosić ciężkie buty, zafarbowała włosy na czerwono. Kilka razy
zniknęła z domu na parę dni. Nigdy nie polubiła młodszej siostry, nie chciała się
z nią bawić, nienawidziła, kiedy rodzice oczekiwali od niej, że się nią zaopiekuje.
Sytuacja znacząco się poprawiła, gdy obie dziewczyny dorosły. Z czasem ich
kontakty się ociepliły i choć dalej były różne jak woda i ogień, to powoli zaczynały
się przyjaźnić i darzyć zaufaniem. Często się odwiedzały, zasięgały u siebie nawzajem
rad. Podobnie było, gdy Dominika się zakochała. Jej relacje z mężczyznami były
pasmem porażek – żaden związek nie trwał dłużej niż kilka miesięcy. Dominika
z jednego z nich miała synka Adasia, który podobnie jak ona w dzieciństwie nie
miał nawet okazjonalnego kontaktu z ojcem. Może także to sprawiało, że Dominice trudniej przychodziło wchodzenie w każdą nową relację i od początku była
bardzo niepewna i wycofana. Sytuacja zmieniła się dopiero wówczas, gdy podczas
jednej z wydawanych przez jej siostrę kolacji poznała mężczyznę współpracującego z firmą Beaty. Niedługo potem zaczęli się spotykać, kilka tygodni później facet
poznał jej synka i zaczął zostawać na pojedyncze noce, aż praktycznie zupełnie
się do niej przeprowadził. Dominika była przekonana, że wreszcie szczęście się
do niej uśmiechnęło. Jeździli razem na weekendy, spędzali każdy wolny dzień poza
miastem. Artur wspaniale opiekował się jej synkiem, który za nim przepadał. Tylko
wtedy, kiedy Dominika przebąkiwała coś o ślubie, Artur najeżał się i zmieniał temat.
Temu związkowi jednak od początku przeciwna była Beata. Nie ufała Arturowi, jej firma dość szybko przestała z nim współpracować, bo zawalał najprostsze
rzeczy. Wiedziała, że jest flirciarzem, że podrywał większość jej koleżanek z branży
i zupełnie nie wierzyła w jego dobre intencje względem jej siostry, dlatego też
przez cały czas trwania związku Dominiki i Artura próbowała poznać siostrę
z kimś innym albo chociaż na krótką chwilę odciągnąć ją spod pieczy kochanka.
Nie było to jednak wykonalne – Dominika wpadła na dobre.
Gdy Beata zaczynała już wątpić w swoje złe przeczucia, niespodziewanie
i przypadkowo dowiedziała się, że Artur ma żonę. Co prawda, od dawna żyli
oddzielnie, bo ona pracowała w Holandii i widywali się sporadycznie, ale niebawem miało się to zmienić. Beata zupełnie nie wiedziała, jak poinformować
o swoim odkryciu siostrę. Zbliżały się święta. Dominika planowała, że podczas
nich przedstawi Artura całej rodzinie. Bomba wybuchła jednak bez pomocy Beaty – Artur zniknął kilka dni przed Gwiazdką, zostawiając niewiele tłumaczący
liścik. Dominika skrajnie się załamała, a o większość swoich nieszczęść oskarżała
siostrę. Podczas jednej z takich kłótni wyszło na jaw, że Beata od jakiegoś czasu
wiedziała o piramidzie kłamstw, którą budował Artur. I podczas jednego wieczoru
cała w trudach budowana siostrzana przyjaźń legła dla Dominiki w gruzach.
W przeddzień Wigilii Dominika łyknęła sporo tabletek przeciwbólowych,
które popiła wódką. Nie chciała się zabić – była tak zrozpaczona, że nie miała
lepszego pomysłu na to, co mogłaby zrobić. Obudziła się w szpitalu trzymana
za rękę przez siostrę. Jakimś cudem Beata wymusiła na kierownictwie szpitala,
żeby Dominika spędziła święta w domu. Beata przygotowała dla niej pokój, zajęła
się Adasiem, a ponadto przy wszystkich udawała, że nic się nie stało, na osobności
jednak dając Dominice do zrozumienia, że może na niej polegać. Zawsze.
Od tamtych wydarzeń minęło kilka lat. Dominika poszła na terapię, stanęła
na nogi, zmieniła pracę, kupiła mieszkanie. Z nikim się od tej pory nie związała,
ale odzyskała wiarę w to, że ma wokół siebie ludzi, którym naprawdę na niej zależy.
Bardzo pomógł jej synek, którego miała przy sobie. Najważniejsza jednak w tej jej
życiowej przeprawie okazała się jej własna siostra. Obiecała sobie, że cokolwiek
by się nie działo, już nigdy w nią nie zwątpi, a Beata zawsze będzie mogła na niej
polegać.l

Na prostej i zakrętach

Świąteczny przekładaniec
Przy świątecznym stole, w gronie rodziny i przyjaciół, mówi się o wielu sprawach, które nurtowały ludzi przez cały rok. Mówi się nie tylko o sprawach bezpośrednio związanych z rodzinnym życiem, ale także
o sprawach bardziej ogólnych. Wspomina się przyjemne wydarzenia, które miały miejsce w mijającym roku,
a także ocenia się przykre zdarzenia. Podczas zbliżających się świąt z pewnością będzie podobnie.
Będzie więc mowa (może nawet dojdzie do małych sprzeczek) o polityce, o poczynaniach przedstawicieli
naszego rządu, o występach szefów poszczególnych partii. Można przypuszczać, że przy wielu świątecznych
stołach Polacy będą się zastanawiać, czy prezes Jarosław Kaczyński spotka się z prezydentem Bronisławem
Komorowskim i poda mu rękę albo czy Antoni Macierewicz odpowie wreszcie (poniesie jakąś karę) za swoje
nieodpowiedzialne postępowanie oraz oszukiwanie wielu naszych rodaków. Można też zakładać, że o wydarzeniach na Ukrainie również będzie mowa, no i na pewno świąteczni biesiadnicy będą się zastanawiać nad
tym, jakimi podwyżkami obdarzy nas rząd Donalda Tuska w nowym roku.
Osobiście uważam, że w świątecznych rozmowach nie zabraknie tematyki sportowej. Mijający rok obfitował
bowiem w sportowe wydarzenia, które jednak dla przedstawicieli polskiego sportu nie były zbyt sympatyczne.
Sympatycy sportu koncentrowali się przede wszystkim na dwóch dyscyplinach, które cieszą się w naszym kraju olbrzymią popularnością i wzięciem. Podobnie jest także w innych krajach naszego globu – mam
na myśli piłkę nożną oraz siatkówkę męską i żeńską.
Zacznijmy od futbolu, o którym przez pierwszą połowę mijającego roku wiele się mówiło. Wiadomo,
był to okres, kiedy decydowały się losy naszej reprezentacji w rozgrywkach eliminacyjnych do mistrzostw
świata w roku 2014 w Brazylii. Wielu dziennikarzy podbijało bębenek, że nasza drużyna ma szanse na awans,
że musi awansować. Trzeba tylko wygrać dwa razy z Ukrainą i jeszcze z Czarnogórą oraz Mołdawią. Łatwo
powiedzieć, rzeczywistość okazała się jednak całkiem inna. W pięciu ostatnich meczach nasza reprezentacja
zdobyła tylko dwa punkty, no i prysły marzenia o wyjeździe do Brazylii.
Niemal w błyskawicznym tempie odwołano z funkcji selekcjonera naszej drużyny narodowej Waldemara
Fornalika. Decydenci z PZPN na czele z prezesem Zbigniewem Bońkiem przebąkiwali, że Waldemar Fornalik
wykonał sporo dobrej pracy, ale musi odejść. Za brak awansu obwiniono wszak głównie jego, nikt jednak
nie wspomniał, że Fornalik przejął reprezentację po jej kompromitującym występie w Euro 2012. Przejął
reprezentację rozkojarzoną, której brakowało woli walki, a może także ambicji. Robił więc, co tylko mógł,
by reprezentacja grała lepiej i skuteczniej. Ten plan się jednak nie powiódł. Nie dlatego, że brakowało mu
trenerskiej wiedzy, tylko dlatego, że miał do dyspozycji miernych zawodników.
W niemal równie błyskawicznym tempie prezes Zbigniew Boniek powołał na selekcjonera reprezentacji
Adama Nawałkę. Od razu uznano (mam na myśli zwłaszcza warszawskich dziennikarzy), że nowy trener chwyci
kadrowiczów twardą ręką, że wyprowadzi naszą futbolową reprezentację z dołka. Sprawdzianem „odnowy”
miały być mecze towarzyskie ze Słowacją i Irlandią. Nie była to jednak żadna odnowa, tylko potwierdzenie
mizerii naszej reprezentacji. We wcześniejszych numerach „Nowego Górnika” pisałem o tym, że nie mamy
zawodników, którzy mogą zademonstrować przyzwoitą i skuteczną grę. Nie potrafią tego dokonać nawet
zawodnicy grający w zagranicznych klubach.
Nieco rozbawił mnie prezes Zbigniew Boniek, który w obszernym wywiadzie dla „Przeglądu Sportowego”
powiedział, że boli go postawa kadry. Boli go także fakt, że w rankingu FIFA (Międzynarodowa Federacja Piłki
Nożnej) Polska sklasyfikowana jest na 78. miejscu (najniższym w historii polskiej piłki nożnej). Nie powiedział
wszak, co ma zamiar zrobić, by „minął mu ból”. Przyznał jednak, że problemem nie są trenerzy, tylko zawodnicy – no i mamy wyjaśnienie, dlaczego nasza futbolowa reprezentacja jest tak mizerna. Po prostu przeważają
w niej mizerni zawodnicy, a zawodnicy z zagranicznego zaciągu nie potrafią wnieść ożywienia do kadry.
Co dalej z naszą futbolową reprezentacją? Nikt nie jest w stanie konkretnie odpowiedzieć na to pytanie.
Trener Adam Nawałka podjął się trudnego zadania. Czy zrobi coś pozytywnego? Poczekamy, zobaczymy.
Sporo krwi napsuli naszym kibicom siatkarze. Niemal wszyscy sympatycy tej gry wierzyli, że nasi siatkarze po nieudanym występie w turnieju olimpijskim w Londynie ponownie zaczną wygrywać z najlepszymi
drużynami. Tak się jednak nie stało. Polska reprezentacja prezentowała się słabo. Śmiało można powiedzieć,
że był to najsłabszy rok w wykonaniu naszej siatkarskiej reprezentacji na przestrzeni ostatnich pięciu lat.
W efekcie działacze z siatkarskiego związku postanowili zmienić trenera reprezentacji. Szukano, szukano
i w końcu zdecydowano się na Francuza Stephane’a Antigę. Zdecydowano się na wciąż czynnego zawodnika, Antiga gra bowiem w zespole Skry Bełchatów. Czego można oczekiwać od nowego selekcjonera kadry?
Na razie Antiga nie wypowiada się na temat przygotowań reprezentacji. Na pewno jednak ma pełne rozeznanie w możliwościach i umiejętnościach poszczególnych zawodników. Spotyka się bowiem z nimi podczas
ligowych meczów. Dobry początek pracy z reprezentacją ma istotne znaczenie, wszak w przyszłym roku
u nas w kraju odbędą się mistrzostwa świata. Polska jako gospodarz imprezy ma zapewnione miejsce w puli
finałowej, nie musi więc rozgrywać meczów eliminacyjnych, co z kolei wymusza inny sposób przygotowań
do tej wielkiej i ciekawej imprezy. Sympatycy siatkówki wierzą jednak, że Antiga dobrze przygotuje naszą
drużynę narodową do walki o mistrzowskie podium.
Smutniejsza jest jeszcze sytuacja w żeńskiej reprezentacji. Był to wyjątkowo słabiutki rok. Nasza drużyna
nie odniosła żadnych liczących się zwycięstw. W nowym roku nie zapowiada się na jakieś pozytywne zmiany.
Po prostu reprezentacyjną ekipę trzeba montować od nowa.
Na pociechę pozostały nam występy przedstawicieli zimowych sportów, rozpoczęła się bowiem narciarska
karuzela. Otwarcie było sympatyczne – młody Krzysztof Biegun wygrał pierwszy konkurs skoków zaliczany
do klasyfikacji Pucharu Świata. Piotr Żyła i Marcin Kot potrafią wywalczyć miejsca w pierwszej dziesiątce.
Nie błyszczy jeszcze Kamil Stoch, ale na niego można liczyć – w końcu wywalczył tytuł mistrza świata. Jest
jeszcze kilku innych młodych skoczków, którzy całkiem nieźle radzą sobie w międzynarodowej rywalizacji.
Trener Łukasz Kruczek wraz ze swoimi współpracownikami wykonuje naprawdę znakomitą robotę. W efekcie
mamy sporą grupę zawodników, których stać na nawiązanie skutecznej rywalizacji z czołówką.
W biegach narciarskich Justyna Kowalczyk pokazała, że nie przespała letnich miesięcy – dzielnie walczy
i wygrywa z Norweżkami. Na pewno dużym jej wyczynem było zwycięstwo nad Marit Bjoergen i Therese
Johaug w Norwegii w biegu na 10 km stylem klasycznym. Jest to dobry prognostyk przed następnymi zawodami zaliczanymi do Pucharu Świata i igrzyskami olimpijskimi, które odbędą się w Soczi w lutym 2014 r.
Skoro już jesteśmy przy kobiecych biegach narciarskich, to trzeba powiedzieć, że nasze pozostałe zawodniczki nie robią widocznych postępów. Jeżeli zajmują miejsca od 40. w górę, mówi się, że jest nieźle.
W poprzednim sezonie plasowały się na podobnych pozycjach.
To by było na tyle w świątecznym przekładańcu. Życzę wszystkim pogodnych i zdrowych świąt.
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Informacje motoryzacyjne

Nissan Qashqai i jego nowy, atrakcyjny wygląd

C zwarta odsłona M ini

multimedialny, który dzięki połączeniu z internetem pozwala na korzystanie z serwisów
społecznościowych.

Kolejna generacja Mini jest nieco większa
od poprzedniej, m.in. o 98 mm zwiększono
długość, o 44 mm szerokość, o 7 mm wysokość, a rozstaw osi o 28 mm. Stylistycznie
mamy do czynienia z ewolucją. Proporcje
przedniej części samochodu nieco się zmieniły
dzięki niewielkim zmianom atrapy chłodnicy i nowo opracowanym reflektorom, które
w opcjach mogą być wykonane z diod LED
(w standardzie mamy ledowe światła do jazdy
dziennej).
Zwiększenie wymiarów pozwoliło na dodanie nieco miejsca we wnętrzu, gdzie np. wydłużono siedzisko tylnej kanapy. Powiększono
także bagażnik, dodając mu 51 l pojemności.
Nadal jednak pozostaje on niewielki – ma
zaledwie 211 l.
Nowe Mini otrzyma nowe silniki z technologią Mini TwinPower Turbo (benzynowe
o mocach 136 KM i 192 KM oraz stuszesnastokonny turbodiesel), a także możliwość wyboru różnych trybów pracy, w których inne
są np. reakcje na gaz, moc wspomagania kierownicy czy szybkość pracy automatycznej
skrzyni biegów. Poza tym kierowcę będzie
wspomagało na drodze wiele elektronicznych
systemów, a o rozrywkę zadba m.in. program

Z imowe obowiązkowe
Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pracuje nad zmianami w prawie o ruchu drogowym, które
mają wprowadzić obowiązek używania
zimą opon zimowych. Przepis ma mówić,
że opony muszą mieć bieżnik o głębokości
4 mm. W planach jest wprowadzenie dość
elastycznego okresu, w jakim przepis ma obowiązywać – zasadniczo od 1 listopada do 15
marca, ale dość wysoka temperatura i brak
opadów mogą spowodować odstępstwa od
tego terminu.
Według doniesień dziennika „Rzeczpospolita” Ministerstwo Transportu sceptycznie
podchodzi do tego pomysłu, argumentując
m.in., że nie ma jednoznacznych wyników
badań zachowania opon w różnych warunkach
pogodowych.
Na razie do wymiany opon zmuszają nas
producenci ogumienia, coraz bardziej specjalizując właściwości opon, lepiej dostosowując letnie i zimowe do warunków panujących
w danej porze roku. Teraz pora więc pomyśleć
MATERIAŁY PRASOWE

Wyposażenie uczyni go jednak bardziej
pokornym i grzecznym mieszczuchem. Samochód zyska więcej systemów wspomagających kierowcę, m.in. układ obserwujący
i rozpoznający znaki drogowe, ostrzegający
o pojazdach w martwym polu lusterek czy
niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu na
autostradzie, ale także system obserwujący
kierowcę i wykrywający oznaki zmęczenia
czy senności. Na razie rozbudowany system
Nissana ma jak najbardziej zmniejszyć ryzyko
wypadku, ale Nissan zapowiada, że będzie dążył do wykluczenia takiego ryzyka całkowicie,
a więc i wykluczenia z samochodu... kierowcy.
Do 2020 roku firma chce rozpocząć produkcję
autonomicznych pojazdów.

Do modelu dodano szereg usprawnień poprawiających bezpieczeństwo

Kolejna generacja Mini jest większa

o wymianie opon, bo na powrót temperatury
przekraczającej 10°C raczej trzeba będzie poczekać do wiosny, za to opadów śniegu można
się spodziewać znacznie prędzej.

O pony z drzewa ?
Zużyte opony, tak jak i ścierane z nich
podczas jazdy cząstki mieszanki, są wskazywane jako jeden z głównych elementów
szkodliwości samochodów dla środowiska.
Może się okazać, że już niedługo. Podobnie
jak paliwa robi się już z olejów roślinnych, tak
Michelin postanowił produkować opony z biomasy. W ciągu najbliższych 8 lat, inwestując 52
mln euro, koncern będzie pracował nad możliwością wyprodukowania i wprowadzenia
na rynek tego typu ogumienia. Badania będą
prowadzone przy współpracy z francuskim
rządowym ośrodkiem badawczym i z dofinansowaniem francuskiej Agencji Ochrony
Środowiska i Poszanowania Energii.
Jednym z podstawowych zadań jest
stworzenie biologicznej odmiany butadienu,
wytwarzanego obecnie z paliw kopalnych
związku chemicznego wykorzystywanego do
produkcji gumy. Niemal dwie trzecie produkcji butadienu trafiają do branży oponiarskiej.

PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

Nissan Qashqai zrobił na rynku niespodziewaną furorę, stając się w pewnym okresie
lokomotywą marki. Niepozorny, skromny samochód zyskał niespodziewaną popularność.
Nowa generacja będzie wciąż miała formę
powiększonego hatchbacka, ale już stylizacja
ma zmienić kopciuszka w księżniczkę. Wyraźniej zaznaczone muskularne przetłoczenia
nadwozia, atrakcyjne światła i atrapa chłodnicy nadają samochodowi znacznie bardziej
drapieżny, dynamiczny charakter.

MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

Nissan wyręcza, żeby wykluczyć

Mini po sporym liftingu
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A K T U A L N O Ś C I
Kompania Węglowa czeka na pieniądze

NOWY GÓRNIK

Jest program. Gdzie jest wydajność?
Specjaliści zakładają, że średnio 1200 ton
wydobytego węgla na jednego zatrudnionego daje gwarancję, że firma górnicza będzie
rentowna. Jeżeli jest niezła koniunktura, może
to być tylko 1000 ton. Gdyby kopalnie Kompanii Węglowej miały być rentowne, w firmie
powinno pracować nieco ponad 30 tys. osób.
Pracuje ponad 50 tysięcy.

– Czy przy takim zatrudnieniu i znaczeniu
niższej wydajności KW ma szansę na to, aby
nie przynosić strat i żeby program naprawczy
dał efekty? – zapytałem przedstawicieli zarządu KW w czasie konferencji prasowej, która
odbyła się 2 grudnia. Piotr Rykala, wiceprezes
do spraw pracy, zapewnił, że KW w ciągu najbliższych lat zmniejszy zatrudnienie i zbliży
się do wydajności wynikającej z analiz specjalistów. Redukcja zatrudnienia nie będzie wiązała
się ze zwolnieniami górników. Wystarczą tak
zwane naturalne odejścia i radykalne ograniczenie przyjęć. Do 2020 roku będą zatrudniani
wyłącznie absolwenci kierunków górniczych,
a ich liczba będzie w każdym roku ściśle ograniczona. Duże przerosty zatrudnienia są w administracji. W 2010 r. nadwyżka zatrudnienia
w administracji Kompanii Węglowej wynosiła
1400 osób – informowała o tym przygotowana strategia funkcjonowania firmy do roku
2015. W latach 2010–2013 w ramach programu dobrowolnych odejść z pracy w administracji Kompanii Węglowej odeszło 845 osób.

REKL A M A

Redukcja zatrudnienia nie będzie wiązała się ze zwolnieniami górników
Wysokość jednorazowej odprawy wypłacanej
odchodzącym pracownikom wynosiła ok. 60
tys. zł. Wypłaty zawieszono w sierpniu 2013
roku ze względu na trudną sytuację KW. Zdaniem prezesa jest alternatywa dla zwolnień. Zarząd bierze pod uwagę obniżkę zarobków. Dla
osób, które zrezygnują z pracy biurowej, KW
będzie szukać miejsca w spółkach zależnych.
Zdaniem zarządu program, który został
przygotowany, ma szansę na akceptację rady
nadzorczej. Dwa poprzednie programy rada
nadzorcza odrzuciła.
– Co będzie, jeżeli rada nadzorcza odrzuci
w styczniu 2014 roku także ten projekt programu
restrukturyzacji? Czy można powiedzieć, że rada
dostanie program przygotowany przez zarząd,

czy będzie to program po zmianach, jakie mogą
nastąpić po konsultacjach ze stroną społeczną?
Czyj tak naprawdę program dostanie rada nadzorcza? – zapytałem. – Gdyby rada nadzorcza
odrzuciła w połowie stycznia 2014 roku projekt
restrukturyzacji spółki, oznaczałoby to swoiste wotum nieufności dla zarządu – stwierdził
Marek Uszko, wiceprezes KW i koordynator
prac zarządu. – Będziemy rozmawiać i szukać
kompromisu ze stroną społeczną, natomiast
za racjonalne prowadzenie spółki odpowiada
zarząd. Na zarządzie ciąży odpowiedzialność
za podejmowanie decyzji i prowadzenie spółki.
KW musi mieć w przyszłości stabilną pozycję
i pozostawać kluczowym producentem węgla
– dodał wiceprezes Uszko.

Związki zawodowe sprzeciwiają się
sprzedaży przez Kompanię Węglową kopalni Knurów-Szczygłowice Jastrzębskiej Spółce
Węglowej. – KW nie będzie mogła zaciągnąć
kolejnych kredytów w Polsce. Alternatywą
mogłyby być drogie euroobligacje, ale to ryzykowne rozwiązanie. Ponieważ musimy inwestować, sprzedaż KWK Knurów-Szczygłowice
jest dla nas szansą – stwierdził Marek Uszko.
W KW trwają negocjacje między zarządem
a związkami zawodowymi. Związki sprzeciwiają się planom sprzedaży kopalni, nie zgadzają
się na obniżkę płac realnych i zatrudnienia,
jednak wiele wskazuje na to, że w końcu plan
zarządu zostanie zaakceptowany. Nieoficjalnie
kilku przedstawicieli związków zawodowych
twierdzi, że zamiast sprzedawać Knurów-Szczygłowice, można byłoby na kilka lat zamrozić wypłatę czternastki albo barbórki. Nie
wiadomo, czy taka propozycja padła w czasie rozmów między zarządem a związkami
zawodowymi. To rozwiązanie miałoby sens
kilka lat temu. Teraz KW potrzebuje pieniędzy
natychmiast. Żaden bank nie da kredytu gwarantowanego planami niewypłacania barbórki
albo czternastej pensji nawet w ciągu kilku lat.
Żeby ratować płynność finansową, KW sprzedała swoje udziały w kopalniach Południowego
Koncernu Węglowego za około 330 milionów
złotych. Ta transakcja pozwoli na krótko załatać
największe dziury finansowe.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
23 miliardy złotych wydadzą Polacy
na tegoroczne święta. To o pięć procent więcej niż w ubiegłym roku. Według
raportu firmy Deloitte polska rodzina wyda
w tym roku na święta ok. 1126 zł. Aż 78 proc.
Polaków sfinansuje Gwiazdkę z własnych
oszczędności, 19 proc. zapłaci za prezenty
kartą kredytową, a 5 proc. skorzysta z kredytu w banku. Polska jest krajem, w którym konsumenci planują wydać najmniej
w Europie na tegoroczne zakupy świąteczne. Na pierwszym miejscu w świątecznym
budżecie tradycyjnie znajdują się wydatki
na artykuły spożywcze, a na drugim – wydatki na prezenty.
84 proc. Polaków wybierze się w tym
roku do sklepów po gwiazdkowe prezenty. 44 proc. wybierze kosmetyki, 40 proc.
– książki, 37 proc. – perfumy, 22 proc. –
odzież, a 21 proc. – słodycze. Co czwarty
Polak deklaruje, że świąteczne zakupy kosztują
go sporo stresu – wynika z badania Millward
Brown. Ponad 60 proc. Polaków nie wie,
co kupić na prezent, a 72 proc. obawia się,
że upominek będzie nietrafiony. W okresie
przedświątecznym Polaków denerwują też
kolejki do kas (68 proc.), tłum w centrach
handlowych (69 proc.) oraz brak fachowej
pomocy sprzedawcy. Dla 60 proc. osób podstawowym lekarstwem na stres związany
ze świątecznymi zakupami jest kompetentny doradca w sklepie. Badani wskazali także
na pakowanie zakupów na prezent, spokojną
muzykę oraz gotowe propozycje upominkowe.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Świętuj z nami”.
Nagrodę wylosowała: Barbara Kalinowska z Katowic.

Piwo przez wieki

ARCHIWUM

Piwa świąteczne
Mnogość gatunków piwa tłumaczymy zwykle
inwencją piwowarów. Wydaje nam się, że gdyby nie ona, bylibyśmy skazani na jeden – zapewne najbardziej pospolity – rodzaj piwa.
I choć nasz ukłon w stronę piwowarów jest
z pewnością na miejscu, warto uświadomić
sobie, że wielość gatunków piwa zawdzięczamy nie tyle pomysłowości browarników
(choć w pewnym stopniu również i jej), lecz
przede wszystkim pragnieniu, by smakiem
ukochanego trunku móc się cieszyć zawsze,
niezależnie od pory roku.

Weźmy choćby piwa marcowe. Skąd ich
nazwa? Otóż warto nam wiedzieć, że do końca XIX wieku sezon warzelniczy, czyli czas,
w którym przygotowywano piwo, trwał
od października do kwietnia. Było to podyktowane tym, że nie posiadano profesjonalnych
chłodziarek (te wynaleziono dopiero w drugiej
połowie XIX wieku), a więc piwa leżakowały obłożone lodem w piwnicach, marzec był
natomiast ostatnim miesiącem, kiedy można
było zebrać świeży lód, by zapewnić dojrzewającemu trunkowi odpowiednią temperaturę.
Piwa marcowe były zatem napojami sezonowymi, ich produkcja była bowiem ściśle
uzależniona od pory roku.
Także i dziś, choć technika zniosła dawne ograniczenia, liczne browary oferują nam
tzw. piwa sezonowe. Warto podkreślić, że nie
są to napoje sezonowe we właściwym, czyli
zarysowanym wyżej, tego słowa znaczeniu.
Współcześnie przez sezonowość rozumie
się przygotowanie wariacji danego produktu

z jakiejś szczególnej okazji, np. świąt Bożego
Narodzenia. Christmas Ale, czyli piwa warzone specjalnie na Gwiazdkę, charakteryzują się
ciemną barwą, gęstą konsystencją, a przede
wszystkim smakiem i aromatem przypraw –
cynamonu, imbiru czy goździków. Tego typu
trunki są szczególnie popularne w Niemczech,
gdzie nazywa się je Weihnachtsbockami, oraz
w Danii (Julebryg), jednakże od kilku lat także
polskie browary starają się przygotowywać dla
swoich klientów zimowe niespodzianki. Korzystając z okazji, że święta tuż-tuż, chciałbym
zaprezentować Szanownym Czytelnikom polskie piwa, które idealnie wpisują się w klimat
i smaki Bożego Narodzenia.
Przede wszystkim z czystym sercem
chciałbym polecić piwo Świąteczne z Browaru Kormoran – każdy, kto lubi naturalny
smak przypraw korzennych w przeciwieństwie

do sztucznych aromatów mających je imitować (vide wypuszczona w ubiegłym roku
na rynek Tatra Grzaniec), zakocha się w tym
piwie od pierwszego łyku. Producent informuje, że gdyby szukać najbardziej adekwatnej
nazwy dla tego trunku, brzmiałaby ona „Piernik w Piwie” i – trzeba przyznać – nie jest
to przesada. Jesteście sobie w stanie wyobrazić
piwo o smaku popularnej na Śląsku moczki?
Jeśli tak, to jesteśmy w domu – właśnie tak
smakuje Świąteczne z Kormorana. Jego zaletą
jest także zdobiąca butelkę etykieta, która
znakomicie wpisuje się w klimat świąt.
Na uwagę zasługuje także piwo Świąteczne przygotowane w tym roku specjalnie
na okres jesienno-zimowy (listopad 2013–styczeń 2014) przez Browar Okocim. Okocimska
wariacja na temat Christmas Ale nie dorównuje oczywiście Świątecznemu z Browaru
Kormoran, niemniej jednak przy odrobinie
dobrej woli z naszej strony może nam umilić
chłodne zimowe wieczory. Aromat i smak
przypraw jest w tym przypadku mniej wyczuwalny, na pierwszy plan wybijają się natomiast
nuty karmelowo-słodowe.
Naszą ostatnią świąteczną propozycją piwną jest produkowane przez Browar
Zamkowy w Raciborzu Twierdzowe Ciemne.
Od wyżej wymienionych odróżnia je przede
wszystkim to, że zostało uwarzone na miodzie,
nie wpływa to jednak znacząco na doznania
smakowe – Twierdzowe Ciemne ma smak
korzenno-piernikowy z wyczuwalnymi nutami
imbirowymi i goździkowymi.

MACIEJ RZEPECKI

T rzy najpopularniejsze potrawy
świąteczne to: pierogi , śledzie i karp.
Większość polskich rodzin deklaruje ,
że będzie je przygotowywać samodzielnie . Istnieje grupa konsumentów, którzy nie
zadają sobie trudu i kupują gotowe potrawy
świąteczne. I tak pierogi będą samodzielnie przygotowywane w 77 proc. domów,
własnoręcznie przyrządzony śledź będzie
królował na stołach również u 77 proc. respondentów. Natomiast domowego karpia
będzie można skosztować nawet w 80 proc.
domów. Na uwagę zasługuje również fakt,
że w 11 proc. domów karp w ogóle nie będzie
serwowany. Millward Brown w swoim sondażu zapytał również o udział w wigilijnej
kolacji. I tutaj nie ma zaskoczenia – tylko 3%
Polaków powyżej 15. roku życia nie będzie
w tym roku uczestniczyło w świątecznej
kolacji. W przygotowywaniu wigilijnej wieczerzy będzie uczestniczyło 74 proc. Polaków. Jednak w tych pracach ciągle w Polsce
dominują kobiety – aż 93 proc. kobiet będzie przygotowywało kolację i tylko 53 proc.
mężczyzn.
D W U T Y G O D N I K
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