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Piotr Wilchelm: Do Hornu 
pozostało kilkanaście mil. 
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Szansa na 80 lat 
istnienia kopalni
JSW p o dpisa ła  umowę 
przedwstępną kupna KWK 
Knurów-Szczygłowice.
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Branżowe zebranie 
delegatów na VIII 
Kongres OPZZ

Ruch związkowy. Zorganizowane 
w piątek 11 kwietnia w Katowicach 
branżowe zebranie delegatów z 
górnictwa, przemysłu chemicz-
nego i energetyki było ostatnim z 
cyklu podobnych posiedzeń po-
przedzających VIII Kongres Ogól-
nopolskiego Porozumienia Związ-
ków Zawodowych. Wydarzenie 
to będzie miało miejsce w dniach 
29–31 maja w Warszawie. 
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Katowicki Holding Węglowy 
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Zarząd Kompanii Węglowej z trudem zebrał prawie 360 
milionów złotych na wypłaty za marzec dla górników za-
trudnionych w kopalniach największej spółki górniczej w 
Unii Europejskiej. W maju trzeba będzie zebrać podobną 
sumę. Po maju będzie czerwiec, potem lipiec, sierpień 
i jeszcze kilka kolejnych chudych miesięcy. Możliwe, że 
dopiero późna jesień albo wczesna zima przyniosą po-
prawę. Moim zdaniem Kompania pada. Zdaniem jed-
nych to wina kryzysu na rynku węgla energetycznego. 

M oim zdaniem to wina kryzysu myślenia, który 
rozpoczął się w KW jakieś 6–7 lat temu. W 
największej spółce węglowej w Unii Europej-

skiej zapanowało przekonanie, że wystarczy fedrować, 
a wszystko będzie w najlepszym porządku. Kilkanaście 
dni temu przeczytałem kilka tekstów o planach KW na 
najbliższe lata. Firma, która ma kłopoty z zebraniem 
pieniędzy na wypłaty, wciąż chce budować sporą elek-
trownię i nową kopalnię. Wiem, że łatwiej planować 
świetlaną przyszłość, niż rozwiązywać bieżące proble-
my, jednak nawet w marzeniach wskazany jest umiar. 
Łatwo przekroczyć granicę śmieszności.

W Kompanii Węglowej nic się nie zmieniło w 
ciągu minionych kilku lat. Tylko bieda jest większa. 
Dialog społeczny jest prowadzony wzorowo. Program 
restrukturyzacji firmy został przygotowany wspólnie ze 
związkami zawodowymi. Kiedy zarząd firmy próbował 
przedstawić swoją wersję programu, Rada Nadzorcza 
KW programu nie przyjęła – odesłała prezesów do sto-
łu negocjacyjnego, aby wspólnie ze związkami ustalili 
wersję kompromisową. Dialog społeczny wydał owoce. 
Powstał program zaakceptowany przez związki, cho-
ciaż – zdaniem liderów związkowych – nieprzyjazny 
dla załóg kopalń tworzących Kompanię. Kompromi-
sowa wersja programu stała się okazją do wygłoszenia 
kilku ciepłych słów o znaczeniu dialogu społecznego. 
Po rytualnych zapewnieniach o tym, że załoga jest 
najważniejsza, firma nie miała kasy na wypłaty przed 
Wielkanocą. Jeden z liderów związkowych groził, że 
w Katowicach pod siedzibą zarządu KW może po-
wstać Majdan. Czy to oznacza, że związki zawodowe 
chcą wziąć na siebie wyłączną odpowiedzialność za 
Kompanię Węglową? A może to sygnał, że czasem 
owoce dialogu społecznego mogą być trujące? Przez 

minione lata Kompania Węglowa była prymusem w 
prowadzeniu dialogu społecznego. Dlaczego po mio-
dowych latach poważny lider poważnego związku chce 
organizować Majdan w centrum Katowic? Pewnie 
dlatego, że drzemie w nim przekonanie, iż pieniądze 
można wyprotestować. Przekonanie to w wielu przy-
padkach jest słuszne na krótką metę, jednak na dłuż-
szą metę zawsze kończyło się tragicznie. Po firmach, 
które trwały w tym przekonaniu, zostały tylko szyldy. 
Po Kompanii Węglowej też zostanie szyld. Wkrótce 
zostanie wyłoniony nowy zarząd. Mam nadzieję, że 
jego pierwszą decyzją nie będzie ogłoszenie upadłości 
firmy. Na razie na wypłaty starczy pieniędzy, bo KW 
sprzeda Jastrzębskiej Spółce Węglowej kopalnię Knu-
rów-Szczygłowice za około 1,5 miliarda złotych. Suma 
w sam raz, żeby przeżyć 2014 rok. Transakcję między 
KW a JSW negowały związki zawodowe. Argumenty 
były bardzo szlachetne. Mówiono o wyprzedaży sreber 
rodowych i o pozbywaniu się perły z korony. Nikt nie 
zastanowił się, po co srebra, perła w koronie i korona, 
skoro na suchy chleb nie ma grosza. Dlatego uwa-
żam, że od pierwszej decyzji nowego zarządu zależy, 
czy Kompania Węglowa będzie zwijała się w sposób 
kontrolowany, czy padnie z hukiem. Już dawno minął 
czas, kiedy wspólnie ze związkami można było ustalać 
sposoby zaciskania pasa, aby nie trzeba było zamknąć 
kilku kopalń. Teraz nastał czas uzgadniania ze stroną 
społeczną terminarza radykalnych działań, które na-
zwie się w sposób miły dla ucha i niezrozumiały dla 
zwykłego człowieka. Można ustalić, że zamknięcie 
kopalni będzie się nazywać „uśpieniem kopalni”. Cięcia 
w funduszu płac można nazwać „urealnieniem sposo-
bu wynagradzania”. Ponieważ trzeba będzie sprzedać 
jeszcze ze dwie kopalnie, proponuję nazwać tę operację 
„aktywnym udziałem w kreowaniu rynku aktywów wę-
glowych”. Zamrożenie płac na długi czas można nazwać 
„koncentracją kompetencji załogi na bezkosztowym 
udziale w procesie dostosowania firmy do potrzeb 
rynku”. Czy ja się natrząsam z trudnej sytuacji KW? 
Nie! Jestem załamany, bo jeżeli nowy zarząd znajdzie 
najbardziej łagodny sposób sanacji firmy, to i tak ozna-
cza to wielkie obciążenie dla kondycji ekonomicznej 
regionu. Trzeba będzie zapłacić fortunę za miodowe 
lata. l

Czy zostaną nam 
tylko układy zbiorowe?
Coraz częściej słyszę pytanie, czy w polskich 

elektrowniach będziemy spalać węgiel z polskich 
kopalń, czy zasypie nas paliwo z importu? Groźba, 
że zasypie nas paliwo z importu, jest coraz bardziej 
realna, ponieważ od lat polskie kopalnie tracą rynek 
wewnętrzny. Niemal całkowicie zostaliśmy wyparci 
z rynku Unii Europejskiej. Stało się tak, bo przez wiele lat 
nie potrafiliśmy odpowiedzieć na podstawowe pytania: 
bronimy historii czy mobilizujemy się, aby przetrwać? 
Życie zawodowe ograniczamy do analizy przeszłości czy 
staramy się tak zaplanować przyszłość naszych firm, aby 
przetrwały trudny czas i miały szansę na rozwój? 

Chcemy się porozumieć czy wolimy się przekrzykiwać? 
Sytuacja górnictwa jest bardzo trudna. Mają rację 

ci, którzy obwiniają właściciela, czyli Skarb Państwa, 
za brak polityki dla górnictwa węgla kamiennego 
i energetyki wykorzystującej węgiel. To prawda, że gdyby 
polscy politycy bronili kilka lat temu na forum Unii 
Europejskiej twardo naszego prawa do wykorzystania 
węgla, moglibyśmy być w lepszej sytuacji. Jednak 
musimy uderzyć się także we własne piersi, branża 
górnicza nie wypracowała bowiem własnej koncepcji 
służącej rozwojowi górnictwa. Decyzje podejmowane 
w sytuacjach kryzysowych rzadko są decyzjami 
najlepszymi – wtedy ratujemy się bez względu na koszty. 

Zaczyna się polityka cięcia kosztów, a to zawsze 
oznacza radykalne ograniczanie wydatków na 

odtwarzanie mocy produkcyjnych. Jeżeli nie odtwarza 
się mocy produkcyjnych, kopalnie tracą szansę na 
wykorzystanie czasu koniunktury. Ceny są wówczas 
bardzo dobre, ale nie ma frontów wydobywczych, 
brakuje maszyn i ten stan trwa do chwili, aż koniunktura 
słabnie. Kiedy kopalnie odtworzą moce, kończy się 
koniunktura. Podrywamy się pod koniec wydarzeń, 
dlatego od lat nie potrafimy wykorzystać koniunktury, aby 
zmaksymalizować zyski, i ocieramy się o upadek, kiedy 
trwa kryzys.

Najwyższy czas, abyśmy zastąpili spóźnione działania 
porządną analizą i na tej podstawie planowali pracę 

spółek węglowych. Jednak zawsze trzeba pamiętać, 
że ta analiza musi zaczynać się od poziomu ściany 
wydobywczej. Czy sprzedam węgiel z tej ściany na tyle 
dobrze, abym zarobił na wykonanej pracy? – takie pytanie 
trzeba było sobie zadawać, zanim podejmowało się 
decyzję o rozpoczęciu jakichkolwiek prac.

Czas kryzysu to także czas sporów między związkami 
zawodowymi a zarządami spółek węglowych. 

Ponieważ cięcia wydatków odbijają się na załogach, 
zawsze pojawia się pytanie, dlaczego zarząd nie chce 
płacić więcej, skoro trud górnika jest coraz większy. 
Otóż wynika to z prostego faktu – w czasie koniunktury 
płace zostały tak wyżyłowane, że kryzys wyklucza 
jakiekolwiek dodatkowe apanaże. Przykład Kompanii 
Węglowej pokazuje, że trzeba ograniczyć nawet prawa 
nabyte. Czasem to zbyt łagodne rozwiązanie. Kłopoty 
z uzbieraniem pieniędzy na przedświąteczną wypłatę 
w KW są dowodem na to, że radykalne cięcia mogą 
okazać się zbyt łagodne, aby zapewnić pieniądze za pracę. 
Rok 2014 może być rokiem przełomowym dla branży 
górniczej – przeżyją ci, którzy będą elastyczni. Trudno 
mówić o elastyczności z układami zbiorowymi pracy 
sprzed kilkudziesięciu lat. Jeżeli zarządy spółek i związki 
zawodowe nie ustalą zasad uelastycznienia systemów 
wynagradzania, może się okazać, że zostaną tylko zapisy 
układów pracy. Zabraknie pieniędzy, żeby górnikom 
zapłacić za cokolwiek. Chciałbym nie mieć racji. l

Święta Wielkiej Nocy to czas nadziei. Wyjątkowa sym-
bolika zmartwychwstania jest przenoszona ze sfery 
religijnej na życie codzienne. Odrodzenie to najistot-
niejszy akcent czasu świątecznego. Nie chciałbym być 
posądzony o nadużywanie symboliki świąt, ale trudno 
mi ukryć, że chciałbym, aby odrodzenie objęło także 
branżę górniczą.

O d wielu lat udowadniam, że Śląsk bez gór-
nictwa i bez przemysłu ciężkiego zostanie 
skazany na wegetację. Spieram się z ideali-

stami, którzy twierdzą, że usługi zastąpią przemysł. 
Nie zastąpią. Z kolei na Śląsku w dającej się przewi-
dzieć przyszłości nic nie zastąpi górnictwa. W Rudzie 
Śląskiej są kopalnie, dlatego bezrobocie utrzymuje 
się na poziomie 8 procent. W Bytomiu zamknięto 
większość kopalń i bezrobocie wynosi około 20 proc. 
Od ponad 20 lat mówi się, że górnictwo to branża 
skazana na zagładę i trzeba na Śląsku rozwijać no-
woczesne technologie. Tylko się mówi. Podobno dla 
nowoczesnych technologii trzeba stworzyć odpowied-
nie warunki. Stworzyła je śląska młodzież z dyplo-
mami wyższych uczelni gotowa pracować za 2000 zł. 

Lepszych warunków już nie będzie, a nowoczesnego 
przemysłu wciąż nie ma.

Obecnie udział przemysłu w europejskim PKB 
to ok. 15 proc. To za mało – stwierdziła Komisja Eu-
ropejska. Wyznaczyła cel – w 2020 roku udział prze-
mysłu ma osiągnąć 20 proc. Na razie to bajdurzenie, 
bo państwa UE mają najdroższą energię na świecie. 
Zamiast myśleć o taniej energii, UE skoncentrowała 
się na walce z węglem i dwutlenkiem węgla. Prze-
mysł z Europy wciąż ucieka. Utracić przemysł było 
łatwo, ale powrócić do niego będzie wyjątkowo ciężko. 
Chciałbym zobaczyć minę tych zaślepieńców z Unii 
Europejskiej, którzy przez jakieś 20 lat powtarzali, 
że Europa powinna zająć się usługami i wymyśla-
niem nowych technologii, a pracę zlecać na przykład 
mieszkańcom krajów azjatyckich. Teraz ci sami ludzie 
nawołują do reindustrializacji Europy. Oznacza to od-
rodzenie przemysłu, jednak odrodzenia przemysłu 
nie da się uchwalić tak, jak uchwalono jego zagładę 
w krajach UE. Trzeba wziąć się do roboty. Tabun 
niedowiarków z UE musi wziąć się do roboty. Tego 
nam życzę w świąteczny czas.

 l

Pięścią w stół

Niedowiarki do roboty

Utracić przemysł 
było łatwo, ale 
powrócić do niego 
będzie wyjątkowo 
ciężko. 

Firma, która 
ma kłopoty 
z zebraniem 
pieniędzy na 
wypłaty, wciąż 
chce budować 
sporą elektrownię 
i nową kopalnię. 
Wiem, że łatwiej 
planować 
świetlaną 
przyszłość, niż 
rozwiązywać 
bieżące problemy, 
jednak nawet 
w marzeniach 
wskazany jest 
umiar.

HENRYK 
SIEDLACZEK
poseł RP

Kij w mrowisko

Kosztowne miodowe lata

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Komentuje Maksymilian Klank

były prezes KHW i KW, wieloletni prezydent i wiceprezydent 
EURACOAL, wiceprezes FASING SA



A K T U A L N O Ś C I

1 6 – 3 0  K W I E T N I A  2 0 1 4 3W W W . N O W Y G O R N I K . P L

R E K L A M A

10 kwietnia 2014 roku doszło do zawarcia 
umowy przedwstępnej pomiędzy Jastrzęb-
ską Spółką Węglową a Kompanią Węglową 
dotyczącej zakupu przez JSW Kopalni Wę-
gla Kamiennego Knurów-Szczygłowice. List 
intencyjny w tej sprawie został podpisany 8 
listopada 2013 roku. Umowa powinna zostać 
sfinalizowana do 31 lipca tego roku. Kopalnia 
została wyceniona na kwotę 1 490 000 000 zł.

– Kopalnią Knurów-Szczygłowice intere-
sowaliśmy się od wielu lat, jednak wcześniej 
Kompania Węglowa nie była zainteresowana 
jej sprzedażą. Jastrzębska Spółka Węglowa jest 
znanym na świecie producentem węgla kok-
sowego i koksu. Specjaliści pracujący w JSW 
znają rynek zbytu, mają bardzo dobre kontakty 
handlowe. Mamy doświadczenie w udostępnia-
niu i eksploatacji złóż tego węgla, natomiast 
Kompania Węglowa potrzebuje środków 
na złagodzenie skutków kryzysu na rynku wę-
gla energetycznego i na realizację programu 
inwestycyjnego. Dzięki tej transakcji powięk-
szy się nasza baza zasobowa i będziemy mogli 
zwiększyć wydobycie. To strategiczny projekt 

dla JSW. Wszystkie spółki surowcowe na świe-
cie starają się powiększać swoją bazę zasobową, 
zwłaszcza jeśli chodzi o surowiec strategiczny, 
jakim jest dla nas węgiel koksowy – podkreśla 
Jarosław Zagórowski, prezes JSW SA.

Zdolności produkcyjne kopalni Knurów-
-Szczygłowice szacowane są na 3,8 mln ton 
węgla rocznie, w tym około 40 proc. węgla 
koksowego, w którym specjalizuje się Jastrzęb-
ska Spółka Węglowa. Zasoby bilansowe węgla 
kamiennego wynoszą 1,26 mld ton, a zasoby 
operatywne 375,1 mln ton, w tym 119,7 mln 
ton objętych aktualnie obowiązującymi kon-
cesjami. Takie zasoby zapewniają kopalni 
funkcjonowanie przez ponad 80 lat.

Zanim dojdzie do zawarcia ostatecznej 
umowy obie strony muszą spełnić szereg wa-
runków, między innymi kupujący musi uzy-
skać zgodę UOKiK i zapewnić sfinansowanie 
transakcji. Obie strony muszą też uzyskać 
wymagane prawem decyzje, zezwolenia, zgody 
i licencje organów administracji publicznej, 
sądów i innych podmiotów.

JSW może odstąpić od umowy przedwstęp-
nej, jeżeli przed sfinalizowaniem transakcji 

dojdzie w kopalni do katastrofy górniczej, bu-
dowlanej lub innego zdarzenia skutkującego 
obniżeniem zdolności produkcyjnych kopalni 

przez okres co najmniej 6 miesięcy o 15 proc. 
lub więcej w stosunku do ustalonych w planie 
techniczno-ekonomicznym. MAT. PRAS.

JSW podpisała umowę przedwstępną kupna KWK Knurów-Szczygłowice

Szansa na 80 lat 
istnienia kopalni
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Zdolności produkcyjne kopalni Knurów-Szczygłowice szacowane są na 3,8 mln ton węgla rocznie, w tym 
około 40 proc. węgla koksowego, w którym specjalizuje się Jastrzębska Spółka Węglowa
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Zorganizowane w piątek 11 kwietnia w Kato-
wicach branżowe zebranie delegatów z gór-
nictwa, przemysłu chemicznego i energetyki 
było ostatnim z cyklu podobnych posiedzeń 
poprzedzających VIII Kongres Ogólnopolskie-
go Porozumienia Związków Zawodowych. 
Wydarzenie to będzie miało miejsce w dniach 
29–31 maja w Warszawie. Obecny w Gale-
rii Skarbek przewodniczący OPZZ Jan Guz 
zachęcał 44 spośród przybyłych delegatów, 
by właśnie spotkanie branżowe uczynić miej-
scem ewentualnych sporów programowych 
i personalnych tak, aby sam kongres z udzia-
łem przedstawicieli parlamentu, rządu oraz 
40 delegacji zagranicznych mógł mieć wymiar 
święta ruchu zawodowego.

Obszerne projekty sprawozdania Rady 
OPZZ VII kadencji oraz programu tej cen-
trali związkowej na lata 2014–2018 delegaci 
otrzymali już przed zebraniem. Nawiązując 
do pierwszego z nich, Jan Guz przypomniał, 
że kongres będzie podsumowaniem cztero-
letniej pracy przeszło 7 tys. zakładowych oraz 
80 ogólnokrajowych organizacji związkowych. 
Wśród niepowodzeń tej kadencji wskazał, 

obwiniając rząd i pracodawców o znieczu-
licę, na uwiąd odpowiedzialnego i otwarte-
go dialogu społecznego, a w konsekwencji 
zawieszenie udziału OPZZ w Komisji Trój-
stronnej. Wyjaśniał, że podejmując tę decyzję, 
wiedział o przygotowaniach zmiany ustawy 
o związkach zawodowych na niekorzyść ruchu 
zawodowego.

Potrzebne Prawo 
do inicjatywy 
ustawodawczej
– Żądamy zmiany prawa w odniesieniu 

do dialogu społecznego. Chodzi nam o uzy-
skanie prerogatywy do inicjatywy ustawodaw-
czej, tak abyśmy nie musieli prosić, by rząd 
zajął się ważnymi dla nas problemami. Chodzi 
też o to, aby przynajmniej raz w roku istnia-
ła możliwość przeprowadzenia oceny stanu 
dialogu społecznego na posiedzeniu Sejmu 
– postulował Guz.

Decyzję o  zawieszeniu uczestnictwa 
w  Komisji Trójstronnej zakwestionował 
Piotr Luberta, przewodniczący Związku Za-
wodowego Ratowników Górniczych w Pol-
sce. – Branża potrzebuje rozmów w wielu 

fundamentalnych sprawach – argumentował. 
Guz odparł pytaniem: – Jeśli wrócimy do ko-
misji sami, to jak zostaniemy potraktowani, 
szczególnie w zakładach pracy?

Przewodniczący OPZZ wskazał dalej, iż 
dzięki związkowej determinacji udało się nie 
dopuścić do skrócenia ochrony przedemery-
talnej pracowników z czterech lat do roku 
oraz zachować świadczenia przedemerytalne 
na starych zasadach. Zapowiedział również 
przeciwstawienie się inicjatywie pracodaw-
ców i rządu, by wypowiedzenie pracy tra-
fiało do konsultacji związku zawodowego 
już po wręczeniu pracownikowi wymówie-
nia. Porozumienie wystąpi też z inicjatywą 
wprowadzenia godzinowych stawek płacy 
minimalnej. OPZZ zamierza wreszcie za-
proponować zmiany w ustawie o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. W suge-
rowanym modelu roczny dochód do 20 160 
złotych miałby być opodatkowany stawką 
15 proc., od 20 160 do 85 528 stawką 18 proc., 
natomiast dochód powyżej 360 tys. złotych 
stawką 50 proc. Delegaci otrzymali właściwe 
dla tego modelu wyliczenia z rozpisaniem 
na niuanse.

obsadzanie funkcji
Największy fragment zebrania wypełniły 

wybory. One też podniosły temperaturę piąt-
kowego zgromadzenia. Odnotujmy zatem, 
że spośród 43 delegatów, których głosy zo-
stały ważnie oddane, aż 41 opowiedziało się 
za powierzeniem funkcji przewodniczącego 
Rady Branży OPZZ (skupiającej górnictwo, 
przemysł chemiczny i  energetykę) Dariu-
szowi Potyrale, przewodniczącemu Związku 
Zawodowego Górników w Polsce. – Wiem, 
że przede mną ogrom roboty. Liczę, że będzie 
nam się dobrze współpracowało – krótko dzię-
kował za zaufanie nowy szef branży.

41 głosów, czyli najwięcej, Potyrała uzyskał 
także w wyborach piątki delegatów desygnowa-
nych przez branżę do członkostwa w prezydium 
OPZZ. Obok niego takie mandaty uzyskali jesz-
cze: Dariusz Matuszewski, Janusz Śniadecki, 
Józef Woźny i Ryszard Zbrzyzny. Uczestnicy 
zebrania wybrali nadto 13 spośród 18 (automa-
tycznie do tego gremium wchodzi prezydialna 
piątka) członków Rady OPZZ w nadchodzącej 
kadencji. Do komisji rewizyjnej głosami 41 de-
legatów został desygnowany Mariusz Gierczak.

JERZY CHROMIK

Ruch związkowy

Branżowe zebranie delegatów 
na VIII Kongres OPZZ

Spokojnych i wiosennych 
Świąt Wielkanocnych
oraz wszelkiej radości i pomyślności

    życzy

Bogdan Marcinkiewicz
europoseł

Na zbliżające się Święta Wielkanocne 
moc serdecznych,  
pachnących wiosną życzeń 
   śle
Henryk Siedlaczek
poseł RP

Jastrzębska Spółka Węglowa SA odprowa-
dziła w 2013 roku prawie 1,3 miliarda złotych 
z tytułu podatków i opłat, w tym do budżetu 
państwa za pośrednictwem urzędu skarbo-
wego trafiło łącznie prawie 300 mln złotych 
podatku dochodowego od osób fizycznych, 
podatku dochodowego od osób prawnych 
i podatku VAT.

– Górnictwo to nie tylko miejsca pracy, 
ale także znaczące źródło dochodów budżetu 
państwa i lokalnych samorządów. Należne 
podatki odprowadzamy rzetelnie i terminowo. 
Pieniądze te trafiają do krwiobiegu gospodar-
ki – podkreśla Robert Kozłowski, zastępca 
prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
ds. ekonomicznych.

Część pieniędzy wpłaconych z tytu-
łu podatków dochodowych trafia później 
drogą pośrednią do gmin i powiatów w ślad 

za pracownikami JSW. Gminne budżety za-
siliło w ubiegłym roku niemal 41 mln złotych 
podatku od nieruchomości oraz prawie 17 
mln złotych opłaty eksploatacyjnej. Pozo-
stałe 11 mln złotych opłaty eksploatacyjnej 
spółka przekazała Narodowemu Funduszo-
wi Ochrony Środowiska. Znaczącą pozycję 
kosztową stanowiły też w 2013 roku wpłaty 
na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych – były to niemal 23 mln 
złotych.

W 2013 roku JSW wpłaciła prawie 876 
mln złotych z tytułu składek do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Pozostałe po-
datki i opłaty, takie jak opłata za wieczyste 
użytkowanie gruntów, opłaty ekologiczne, 
podatek akcyzowy, podatki od czynności cy-
wilnoprawnych i opłata skarbowa, stanowiły 
około 6 mln złotych.

MAT. PRAS.

JSW SA

Niemal 1,3 miliarda podatków i opłat
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Górnictwo to nie tylko miejsca pracy, ale także znaczące źródło dochodów budżetu państwa i lokalnych 
samorządów
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W złożu kopalni Wieczorek trwa próba pod-
ziemnego zgazowania węgla. To pierwszy 
taki eksperyment w Polsce w czynnej ko-
palni. – Zgazowanie węgla pod ziemią nie 
spowoduje rewolucyjnych zmian w pol-
skich kopalniach, może jednak spowodo-
wać, że w ten sposób lepiej wykorzystamy 
pokłady, które ciężko eksploatować w trady-
cyjny sposób ze względu na trudne warunki 
geologiczno-górnicze – powiedział prof. Jó-
zef Dubiński, dyrektor Głównego Instytutu 
Górnictwa.

– Potrzebujemy czasu, aby dopracować 
i dostosować do polskich warunków znaną 
od lat technologię podziemnego zgazowania 
węgla, aby była bezpieczna i opłacalna. Tylko 
wtedy można będzie ją zastosować na skalę 
przemysłową – podkreślił prof. Dubiński.

Prof. Dubiński mówił o eksperymencie 
w kopalni Wieczorek w czasie konferencji 
zorganizowanej przez Katowicki Holding Wę-
glowy. KHW i GIG wspólnie zbudowały pilo-
tażową instalację w Wieczorku, aby naukowcy 

i specjaliści górniczy mogli sprawdzić, jak 
podziemne zgazowanie węgla może oddziały-
wać na otoczenie. Bardzo ważna będzie odpo-
wiedź na pytanie, jak skutecznie i precyzyjnie 

sterować zgazowaniem i czy można je na do-
wolnym etapie zatrzymać.

Podziemne zgazowanie węgla polega 
na doprowadzeniu do zapalonego złoża węgla 

tzw. czynnika zgazowującego (powietrza, tle-
nu lub pary wodnej) i odbiorze wytworzonego 
gazu na powierzchni. Sztuką jest takie stero-
wanie podawaniem czynnika zgazowujące-
go, aby uzyskać temperaturę umożliwiającą 
wytwarzanie gazów o określonym składzie 
w zależności od przeznaczenia gazu. Gaz z wę-
gla może być wykorzystywany w energetyce, 
do produkcji paliw płynnych i w przemyśle 
chemicznym.

Pilotażowa instalacja w Wieczorku skła-
da się z dwóch zasadniczych części. Część 
podziemna znajduje się 400 m pod ziemią, 
a jej najważniejszym elementem jest geore-
aktor zgazowania. Druga część znajduje się 
na powierzchni. Składają się na nią: zasilanie 
georeaktora i system odbioru, oczyszczania 
i utylizacji gazu.

– Technologia podziemnego zgazowania 
węgla ma szansę na rozwój w krajach, które 
mają trudno dostępne złoża węgla. Ponieważ 
Polska ma takie złoża, powinniśmy udoskona-
lać tę technologię – powiedział prof. Dubiński.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Katowicki Holding Węglowy i Główny Instytut Górnictwa

Zgazowanie sposobem na lepsze 
wykorzystanie węgla
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Prof. Józef Dubiński, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa: – Technologia podziemnego zgazowania 
węgla ma szansę na rozwój w krajach, które mają trudno dostępne złoża węgla
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PIOTR WILCHELM

Wieczorem 7 lutego 2014 r. przylecie-
liśmy do Ushuaia, najbardziej na południe 
położonego miasta świata. Zanocowaliśmy 
w motelu w ośmioosobowym pokoju z pię-
trowymi łóżkami. 

Certyfikat dla Chłopaka 
rodaCzki

Ósmym współspaczem (załoga Asteriasa 
stanowiła 7 osób) był Argentyńczyk z Buenos 
Aires Facundo. Biedak zakochał się w Polce 
mieszkającej w Buenos, której dziadkowie nie 
chcieli się zgodzić na nie-Polaka dla wnucz-
ki. My wszyscy z Asteriasa wystawiliśmy mu 
certyfikat, że nadaje się na chłopaka dla uko-
chanej przez niego naszej rodaczki.

W sobotę wypożyczyliśmy w Ushuaia ro-
wery i pojechaliśmy zobaczyć Park Narodowy 
Patagonia i Tierra del Fuego. Przepedałowa-
liśmy 55 kilometrów górzystego terenu, ale 
trzeba przyznać, że było warto. W niedzielę 
zaokrętowanie – jacht miał 60 stóp (ok. 18 m). 
Będzie z nami pływał właściciel jachtu – Fran-
cuz Olivier.

13 lutego siedziałem w chilijskim porciku 
Puerto Williams na Isla Nawarino na francu-
skim jachcie Tarka. Puerto Williams jest miej-
scem, z którego Shackleton po tragedii statku 
Endurance (zmiażdżyły go lody Antarktydy 
w okolicach Wyspy Słoniowej) organizował 
wyprawę ratunkową dla kilkudziesięciu rozbit-
ków czekających na pomoc na Antarktydzie. 
Uzupełniliśmy zapasy i już mieliśmy ruszać 
do Puerto Toro, jednak ze względu na sztorm 
zamknięto port. Jutro wcześnie rano spróbuje-
my ruszyć w kierunku Hornu. Jasiu ma znowu 
trochę czasu, żeby coś naprawić.

Wypłynęliśmy o 8:15. Po dwóch godzinach 
minęliśmy wyspę pingwinów Isla Martillo. 
Na obiad jemy zupę z cukinii, a na drugie 
danie smażoną polędwicę. Silny wiatr, nie 
dopłyniemy do Hornu. Zatrzymujemy się 
w Puerto Toro (w miejscowości, w której jest 
zaledwie kilka domów, mówią, że to najbar-
dziej na południe wysunięta osada na świecie). 

Na miejscu za wino i papierosy dostajemy 
kraby. Zapraszamy rybaków na jacht. Czę-
stujemy ich żołądkową gorzką – bardzo im 
smakuje. Rano o  szóstej ruszamy w  stro-
nę przylądka. Rozwiewa się do 50 węzłów, 
parę razy zmieniamy żagle – ciągle jesteśmy 
między wyspami. Gdy wyjdziemy na Ocean 
Atlantycki, czeka nas żegluga w przeciwnym 
sztormowym wietrze. Postanawiamy zatrzy-
mać się na kotwicy w Caleta Marital na Isla 
Herschel. Spróbujemy jutro rano. Tymczasem 
jemy spaghetti z pomidorami, a wieczorem 
gotujemy otrzymane wczoraj kraby – gotuje 
się je przez 15 minut w wodzie morskiej. Jemy 
je z majonezem własnej produkcji – coś wspa-
niałego. Nogi kraba mają przeciętnie 30 cm. 
Na początku miażdżyliśmy skorupy kluczem 
francuskim, ale potem znaleźliśmy słabą linię 
ciągnącą się od tyłu nogi i rozbieraliśmy pan-
cerz nożem. W środku mięsko grubości palca, 
kilka kawałków długich na kilka centymetrów 
– rewelacja. Piękna noc. Odnaleźliśmy Krzyż 
Południa, wiatr nieco zelżał, pełnia księży-
ca, a na lewo od księżyca Jowisz. Siedzimy 
na deku z małym co nieco.

Jasiu oddał morzu wodę

O 6:15 schodzimy z kotwicy i przez cie-
śninę pomiędzy wyspami Herschel i Wolla-
ston płyniemy na silniku pod wiatr na zachód. 
W Paso Suazo, przed wyspą Hermite, stawia-
my żagle. Do Hornu pozostało kilkanaście 
mil. Pojawia się oceaniczna fala, ciągle duża 
po wczorajszym sztormie. O 11:00 osiągamy 
południk przylądka. Wcześniej na odbijaczu 
piszemy tekst „Cabo de Hornos 2014 – Tar-
ka, 14 luty”. Teraz robimy sobie pamiątkową 
fotkę. Jasiu wylewa z historycznego słoika 
wodę, którą nalał doń w 1988. Obiecał morzu, 
że ją odda – i oddał. Nalaliśmy nowej wody 
– rok 2014. Wypiliśmy jeszcze po kieliszku 
rumu. Marek wznosi toast z butelki ofiaro-
wanej nam w kraju przez Waldka specjalnie 
na tę okoliczność. Może spróbujemy Hornu 
znowu za 10 lat, bo za 25 pewnie musieli-
byśmy zabrać ze sobą pielęgniarki (średnia 
naszego wieku to 60 lat). Dostałem od mojej 

Żeglarstwo. Wiosną zeszłego roku minęło 25 lat od 
przepłynięcia Hornu na Asteriasie. Wyprawę dookoła świata 

organizował Śląski Yacht Club z Gliwic, my płynęliśmy na trasie 
z Australii do Urugwaju. Uczestnicy tej ekspedycji postanowili się 
spotkać nad Jeziorem Żywieckim i powspominać. Otaklowaliśmy 
trenera (typ jachtu), którego nazwaliśmy na ten czas Asteriasem 

i opłynęliśmy cypel, który na tę okoliczność nazwaliśmy Hornem. 
Po udanej imprezie wczesnym rankiem padło hasło – może by tak 

jeszcze raz?

kochanej Joli list z  adnotacją „otworzyć 
na morzu”. Jolu, piękny list, powinnaś czę-
ściej pisać. Połączyłem się z tobą za pomocą 
telefonu satelitarnego i miło cię było słyszeć 
na końcu świata. Wracamy przez Paso Goree 
w kierunku Beagle Chanel. Wieczorem do-
pływamy do Puerto Toro. Na kolację gulasz 
z ryżem. Niestety rybacy nie mają krabów, 
naszej ulubionej potrawy. Przed północą 
panika – nasz jacht, inne jachty, kutry ry-
backie, wszyscy musimy się przecumować, 
bo podpływa chilijski okręt wojenny. Stoimy 
po stronie północnej, przepływamy na po-
łudniową stronę pomostu. Rybacy w popło-
chu uciekają z portu. Okazuje się, że mamy 
jednak stać po stronie północnej, wracamy 
więc na poprzednie miejsce, gdzie staliśmy 
longside do rybaka, który odpłynął. Gali-
matias. W końcu wojskowy staje na krótkim 
odcinku pomostu od strony wschodniej – 
wszystkie manewry nocne niepotrzebne. 
Wojsko to potęga, szczególnie w Ameryce 
Południowej. Następnego dnia przepływamy 
do Puerto Williams, uzupełniamy w super-
mercado zapasy. Wieczorem grillujemy ryby 
na kultowym statku osadzonym na mieliźnie 
i robiącym za nabrzeże portowe. W niedzielę 
wyprawiamy się w podróż w stronę lodowców 
w zachodniej części Bigla – będziemy tu mu-
sieli wrócić, mimo że wracając z lodowców, 
przepłyniemy tuż koło Ushuaia, gdzie koń-
czymy rejs. Dodatkowe 40 mil przez połu-
dniowoamerykańską biurokrację. W Puerto 

Williams na ok. dziesięć stojących jachtów 
jeden ma złamany maszt (L’esprit d’equipe, 
negocjowaliśmy jego wyczarterowanie), inny 
ma złamany bom. Nas morze potraktowało 
łaskawie. Wieczorem ze Sławkiem idzie-
my do baru na statku w Marinie Micalvi, 
wymieniamy doświadczenia z poznanymi 
przy kieliszku whisky Francuzami. Jachty 
stojące na tych wodach nie są tak cukierko-
wo eleganckie jak np. w Chorwacji, w cenie 

Horn 2014
ćwierć wieku później
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są zupełnie inne przymioty tych jednostek, 
takie jak np. dzielność morska, gotowość 
na skrajnie trudne warunki, niezawodność. 
Żeglarze też są inni – wszyscy tworzą praw-
dziwą wspólnotę. Panuje wzajemna serdecz-
ność i gotowość do niesienia pomocy.

CieląCy się lodowieC

Przez cały poniedziałek żeglujemy w stro-
nę Calety Olla. Prawą burtą mijamy Ushuaia, 

do którego nie możemy podejść, ponieważ 
oficjalnie jesteśmy w  Chile. Późną nocą 
wpływamy do zatoki, czeka nas kotwiczenie 
w egipskich ciemnościach. Rufę cumujemy 
do najgrubszego drzewa. Mój iPad pokazu-
je pozycję jachtu poza zatoką, nie mogę mu 
już ufać, choć dotychczas pokazywał pozy-
cję bezbłędnie. Rano wychodzimy w góry – 
kierunek lodowiec. Pierwszy kilometr plażą. 
W wodzie obserwujemy lwy morskie – ich ryk 
jest imponujący – przyglądają się nam przez 
chwilę i znikają, musieliśmy im nie przypaść 
do gustu. Wspinamy się błotnistymi bezdro-
żami w deszczu, cali mokrzy. Na przemian 
to zimno, to gorąco, ale zawsze mokro. Po-
między czołem lodowca a moreną powstało 
małe jezioro z krystaliczno-mleczną wodą. 
Wokół wszędzie strome skały, ostre podejścia 
– nie jesteśmy przygotowani na wspinaczkę, 
wracamy. Po powrocie do miejsca, w którym 
zostawiliśmy ponton, stwierdzamy, że mo-
rze uciekło nam ze 100 metrów. Przenosimy 
ponton do rwącej rzeki z lodowca i spływamy 
do zatoki. Przy końcu rzeki wsiada reszta eki-
py i w siódemkę wracamy na jacht. W czasie 
lunchu – omlet, awokado, pomidory – Mietek 
opowiada dowcipnie o swej pracy przy wino-
braniu we Francji. Natychmiast znajduje się 
kartonik wina. Podobno butelkowane są lep-
sze, ale nie chce nam się przelewać. Ruszamy 
w kierunku Caleta Beaulieu. Po drodze wspa-
niałe lodowce spływające jęzorami wprost 
do cieśniny. Jest to przedsmak tego, co mamy 

zobaczyć we fiordzie, do którego płyniemy. 
Osiągamy Caleta Beaulieu – jak sama nazwa 
mówi piękną. Wejście blokuje brytyjski ka-
tamaran Dulcinea, który zarówno  dziobem, 
jak i rufą przycumował do drzew, zamykając 
zatokę. Zwalniają linę z dziobu, mając jeszcze 
w rezerwie trzymającą kotwicę, i wpuszcza-
ją nas. Oprócz kotwicy z dziobu mocujemy 
dwie cumy do drzew z rufy. Załoga bardzo 
dużego katamarana to małżeństwo siedem-
dziesięciolatków! Brytyjska para mieszkająca 
w Kanadzie, a właściwie od dwóch lat żyjąca 
na jachcie opowiada nam o swojej podróży. 
Żeglarz żali się, że żona chce za miesiąc je-
chać do Kanady, by odwiedzić wnuki, co może 
oznaczać, że kocha je bardziej niż jego. Cza-
sami z wód zatoki wyłaniają się foki. Rano 
wspinaczka na pobliski szczyt bez uczestnic-
twa Marka, który wpadł do wody przy wy-
chodzenia z pontonu – chyba było mu zimno.

Jesteśmy we wschodniej części Seno Pia. 
Wypłynęlibyśmy, gdyby nie zatkany kibel. 
„Płynie gówno, płynie po patagońskiej kra-
inie” – zaintonował Mietek. Dwie godziny 
kupnej roboty i płyniemy do Western Arm 
Seno Pia. W dali pokazują się lodowce. Po kil-
ku milach wpływamy w pole lodowe – więk-
sze góry lodowe mijamy slalomem, mniejsze 
tłuką się o burty. Na końcu zatoki po dwóch 
godzinach „lodowania” docieramy do czegoś, 
co zapiera nam dech w piersiach. Kto nie 
widział cielącego się lodowca, ten nie wi-
dział cielącego się lodowca. Amen. Wracamy 
w kierunku Bigla. Kotwiczymy w Caleta del 
Sur. Z rufy dwoma cumami przymocowujemy 
się do drzew. Nagły powiew silnego wiatru 
zrywa nam kotwicę. Wybieramy kotwicę, 

niewiele brakuje, byśmy rozbili się o skały. 
Nie jest bezpiecznie. Miecio mówi: „Tutaj, 
w Patagonii, wiatr ci kota pogoni”. Wracamy 
do poprzedniej zatoki w Eastern Arm Seno 
Pia. Andrzeje piszą pamiętniki.

Za 10 lat na Hornie

W środę w kierunku Paso Darwin przez 
Canal Barros w sąsiedztwie Pacyfiku do Brazo 
Sudoeste Beagle i cumowanie w Estero Co-
loane. Wyjście w góry – przez cały czas pada 
deszcz, jest zimno. Podejście bardzo strome 
i śliskie – moja kondycja słaba, a buty gumowe 
bez protektora. Po godzinie wycofuję się. Jasio, 
Sławek, Mietek i Olivier idą na szczyt, Andrze-
je zostają na jachcie, pewnie piszą pamiętniki. 
Na wzgórzu przed bardzo stromym zejściem 
do zatoki znajduję tak fikuśnie powyginane 
drzewo, że tworzy naturalny fotel. Zasiadam 
i może przez pół godziny jestem sam z naturą, 
podziwiając obraz, na który składają się trzy 
lodowce, dwa wielkie wodospady i zatoka. 
Następnego dnia pójdziemy w górę tych wo-
dospadów, przejdziemy przez nie, by skręcając 
w lewo wzdłuż rzeki, dojść do samego czoła 
lodowca. Jasio wyrywa bryłę tysiącletniego 
lodu – zabieramy ją na jacht, będzie jak znalazł 
do drinków. O trzeciej ruszamy do następnego 
fiordu – Estero Fouque. Płyniemy na żaglach 8 
węzłów. Wracając południową odnogą kanału 
Beagle, odwiedzamy kolejne fiordy i lodowce. 
Odprawa w Chile, powrót do Ushuaia, prze-
lot do Buenos i za dziesięć lat w tym samym 
składzie na Hornie.

Autor jest mgrem inż. górnictwa, od 1996 r. prezesem 
NAT Sp. z o.o., kapitanem jachtowym.
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Horn 2014
ćwierć wieku później
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Wielkanoc na Podlesiu

Chłosta na zdrowie
Podlesianki zasiedziały się w nowo odre-
staurowanym, reprezentacyjnym budyn-
ku tej dzielnicy Katowic. Tu spotykają się 
na co dzień, tu dopieszczają pięknie urzą-
dzoną izbę regionalną. Jej scenografia od-
zwierciedla włościański charakter Podlesia 
w połączeniu z odmiennym, górniczym, jako 
że praca w polu od dziesięcioleci łączyła się 
z zajęciem w kopalni. Dopiero od niedawna, 
odkąd Podlesie stało się modne, napłynął 
tu trzeci żywioł – ludzie wolnych zawodów, 
menedżerowie, przedsiębiorcy.

Podlesiańskie gospodynie na co dzień, 
jako się rzekło, krzątają się wokół swoich 
spraw w swoim mateczniku, natomiast niepo-
dobna ich przeoczyć od święta. Niepodobna, 

albowiem pysznią się wówczas swoimi parad-
nymi strojami przy każdej specjalnej okazji, 
zwłaszcza na uroczystościach dożynkowych, 
bożonarodzeniowych i wielkanocnych.

O tych ostatnich, czyli wielkanocnych, 
zwyczajach opowiada nam szefowa Podle-
sianek Krystyna Nicińska. – Pierwsza rzecz, 
myślę o dniach poprzedzających Wielkanoc, 
to generalne porządki w domach i ich oto-
czeniu wraz z myciem okien i wymianą od-
świeżonych firan. Potem każda gospodyni 
myśli o tym, co by tu uwarzyć i upiec. Tak 
prawdę powiedziawszy, doskonale wie co, 
toteż rzecz sprowadza się do koniecznych 
zakupów i przygotowań – toż na świąteczny 
obiad trzeba uwarzyć rosół z nudlami, roladę 
z biołymi i czornymi kluskami plus modro 

kapusta i kompot. Musi też upiec kołocz z po-
sypką – z syrem i płonkami. Tradycyjny jest 
też zestaw wielkanocnego śniadania: jajka, 
szynka, chleb, sól, pieprz i chrzan, a więc – 
obok baranka – wszystko to, co było święcone 
– wymienia Nicińska.

Wielkanoc na Podlesiu – w tradycyj-
nej włościańskiej warstwie tego święta – 
ma jednak, obok estetycznego i kulinarnego 
wymiaru, inny jeszcze koloryt. – Nową, po-
święconą w kościele palmę zatyka się albo 
nad drzwiami domu, albo za świętym obra-
zem. Robi się tak w przekonaniu, że przez 
cały rok będzie chroniła gospodarstwo 
i domowników przed chorobami i wszel-
kimi nieszczęściami. Przedtem, oczywiście 
umownie, chłoszcze się nią rodzinę i żywy 

inwentarz z myślą, aby nikogo nie chytały 
choroby i zły los.

Z palmy sprzed roku sporządza się nato-
miast krzyżyki, z którymi w pierwszy dzień 
świąt przed obiadem gospodarze obchodzą 
pole, wtykając je na każdym rogu i kropiąc 
poświęconą w Wielką Sobotę wodą. – Ta ce-
remonia łączy w sobie prośbę o urodzaj 
i o to, żeby Pan Bóg strzegł upraw przed 
klęskami żywiołowymi – wyjaśnia Krystyna 
Nicińska.

W paradnych strojach i z własnym pocz-
tem sztandarowym podlesiańskie gospodynie 
po raz kolejny staną za kilka dni podczas rezu-
rekcyjnej mszy św. przed ołtarzem w kościele 
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej.

JERZY CHROMIK
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Jedno uJęcie

Karbidki dla dziennikarzy za najlepsze publikacje
Mirosław Koziura, p.o. prezesa WUG: „Premiowaliśmy całe cykle publikacji, a nie jednorazowe medialne rozbłyski. Wśród laureatów są autorzy problemowych artykułów, esejów, komen-
tarzy prasowych i informacji, które nie były prostym odnotowaniem wydarzeń czy plotek, lecz przybliżały problemy 200 tys. pracowników, inspirowane niestety tragicznymi wydarze-
niami w kopalniach”. Wręczenie pamiątkowych lamp karbidek i dyplomów laureatom dorocznego konkursu Wyższego Urzędu Górniczego i działającej przy nim Fundacji Bezpieczne 
Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego odbyło się przy okazji otwarcia ogólnopolskiej konferencji bhp w Zawierciu. W kategorii prasa i portale internetowe laury zdobyli Karolina Ba-
ca-Pogorzelska z Uważam Rze, Maciej Dorosiński z portalu górniczego nettg.pl oraz Witold Gałązka z Trybuny Górniczej. Za programy radiowe i telewizyjne uhonorowano Przemysława 
Adamskiego z TVP Katowice oraz Andrzeja Lamparta z TVP Wrocław. Na zdjęciu wręczenie nagród dziennikarskich za najlepsze teksty o bezpieczeństwie w polskim górnictwie w 2013 r.

Tu spotykają się na co dzień, tu dopieszczają pięknie urządzoną izbę regionalnąPodlesianki zasiedziały się w nowo odrestaurowanym, reprezentacyjnym budynku tej dzielnicy Katowic
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Volvo pokazało rewolucyjny prototyp foteli-
ka dla dzieci znacznie różniącego się od dzi-
siejszych modeli, które są nieporęczne, cięż-
kie i trudne w montażu. Nowy fotelik Volvo 
po zdjęciu z siedzenia nie będzie wypełniał 
połowy bagażnika. 

Ta dmuchana konstrukcja po wypuszcze-
niu powietrza zmienia się w niewielką torbę 
o wymiarach 45×50×20 cm, a waży niecałe 
5 kg. Pompowanie fotelika zajmuje 40 sekund. 
Służy do tego dołączona do fotelika pompa, 
która także przy demontażu wysysa z niego 
powietrze. Takie rozwiązanie jest bardzo wy-
godne np. w przypadku podróżowania auto-
busem czy taksówką lub przewożenia dzieci 
w samochodach rodziny czy znajomych. Nie 
trzeba wówczas tachać wielkich, nieporęcz-
nych fotelików, tylko niewielką torbę.

Fotelik został wykonany ze specjalnego 
tworzywa wymyślonego dla armii amerykań-
skiej, która myślała o dmuchanych samolotach, 
wykorzystywanego teraz do produkcji pneu-
matycznych łodzi, gdzie również trwałość 
materiału ma wielkie znaczenie. Fotelik jest 
przeznaczony do montowania tyłem do kie-
runku jazdy. – W zasadzie to najbezpieczniej-
szy sposób podróżowania dla każdego z nas, 
ale konstrukcja dzisiejszych samochodów 

to uniemożliwia. Małe dzieci mogą jednak 
– i powinny – podróżować tyłem do kierun-
ku jazdy, jak długo jest to możliwe – mówi 
Lawrence Abele, design manager w ośrodku 
Volvo Monitoring and Concept Center w Los 
Angeles. Na razie jednak Volvo nie chwali się 
przypuszczalnym terminem ewentualnego 
wprowadzenia tego prototypu do produkcji.

Duster – bestseller

Dacia Duster w ciągu 4 lat od wprowa-
dzenia do sprzedaży została wyprodukowana 
w ponad milionie egzemplarzy, co czyni z niej 
najlepiej sprzedający się model, nie tylko jeśli 
chodzi o Dacię, ale także Renault (na części 
rynków poza Europą samochód jest sprzeda-
wany jako Renault). Produkowany obecnie w 5 
fabrykach na świecie model jest sprzedawany 
w ponad 100 krajach. Milionowy egzemplarz 
został wyprodukowany w brazylijskiej fabryce 
w Kurytybie i sprzedany na tamtejszym ryn-
ku, który jest trzecim pod względem liczby 
sprzedanych egzemplarzy tego samochodu 
– znalazło na nim nabywców ponad 117 tys. 
tych aut.

Największymi rynkami dla Duste-
ra są Rosja i Francja. W pierwszym z tych 
krajów sprzedano 151 tys. sztuk, a w drugim 
145,6 tys. Czwartym rynkiem są Indie, gdzie 

sprzedano prawie 86 tys. Dusterów. Pierwszą 
piątkę zamykają... Niemcy z wynikiem 70 tys. 
samochodów.

PoDPaDniesz Drogówce 
w HiszPanii? nasza też się 
o tym Dowie
Prezydent Bronisław Komorowski pod-

pisał 7 kwietnia nowelizację ustawy Prawo 
o ruchu drogowym, która ułatwi identyfika-
cję piratów drogowych w państwach UE po-
przez automatyczne przekazywanie danych 
rejestracyjnych pojazdów i ich właścicieli. 
Na mocy nowych regulacji powstanie Krajowy 
Punkt Kontaktowy, który będzie wymieniał 
informacje o łamaniu przepisów drogowych 
przez cudzoziemców z innymi krajami Unii 
Europejskiej. Stworzono ją głównie z myślą 
o kierowcach przekraczających dopuszczalną 
prędkość, ale wymieniane będą także infor-
macje dotyczące m.in. prowadzenia pojazdu 
bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, prze-
wożenia dziecka bez fotelika ochronnego, 
niestosowania się do sygnałów świetlnych lub 
znaków nakazujących zatrzymanie pojazdu, 
prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoho-
lu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem 
środka odurzającego, a nawet niedopełnienia 
obowiązku używania w czasie jazdy kasków 

ochronnych czy korzystania podczas jazdy 
z telefonu wymagającego trzymania słuchawki 
lub mikrofonu w ręku.

Pekiński Debiutant lexusa

Lexus zapowiedział premierę swojego 
nowego modelu SUV na salon samochodowy 
w Pekinie, który rozpocznie się 20 kwietnia. 
Model ten ma wprowadzić markę na rynek 
średniej klasy crossoverów i SUV-ów. Dla gamy 
NX przewidziano trzy jednostki napędowe: 
dwulitrowy silnik benzynowy w wersjach z tur-
bodoładowaniem i bez (w Polsce tylko z turbo) 
oraz hybrydę. Każda z wersji będzie mogła 
występować z napędem na jedną oś lub obie.

W wyposażeniu samochodu znajdzie się 
bezprzewodowa ładowarka urządzeń elektro-
nicznych (np. telefonów), touchpad do stero-
wania funkcjami samochodu (w tym systemem 
audio i nawigacją), panoramiczny ekran oraz 
wielofunkcyjny wyświetlacz pokazujący m.in. 
przeciążenia, jakim poddawani są pasażero-
wie w kabinie. Ciekawym rozwiązaniem bę-
dzie dostępny w opcjach układ alarmujący 
o ruchu poprzecznym za samochodem, który 
ma ułatwiać wyjazd tyłem na ulicę. Pierwsze 
auta mają trafić na polski rynek jesienią, ale 
sprzedaż ruszy już w czerwcu.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Dmuchany fotelik od Volvo

Produkowany obecnie w 5 fabrykach na świecie model jest sprzedawany w ponad 100 krajach

W modelach przewidziano bardzo bogate wyposażenie

Dmuchana konstrukcja po wypuszczeniu powietrza zmienia się w torbę o wymiarach 45×50×20 cm

Każda z wersji będzie mogła występować z napędem na jedną oś lub obie
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Tu spotykają się na co dzień, tu dopieszczają pięknie urządzoną izbę regionalną
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The New York Times 
o biedaszYbach 
w wałbrzYchu

Internetowy portal NYT w sobotnim 
wydaniu z 29 marca zamieścił film o eks-
ploatacji węgla kamiennego w wałbrzyskich 
biedaszybach. Jego oryginalność nie podlega 
żadnej wątpliwości, gdyż prawie wszystkie 
rozmowy prowadzone są w języku polskim. 
Film pokazuje trzyosobową brygadę mło-
dych ludzi urabiających kilofem pokład węgla 
występujący tuż pod powierzchnią ziemi. 
Pewną nowością jest odnotowanie nocnego 
transportu urobku, aby ominąć policyjną 

kontrolę. Reporterzy dotarli też do dawnych 
górników, którzy w filmie wystąpili w gór-
niczych strojach. Jeden z nich powiedział, 
że dopóki będzie tu węgiel, dotąd będzie się 
go wydobywać.

alaska 
przeciw kopalNi

Zakończyła się debata nad projektem 
odkrywkowej eksploatacji gigantycznego 
złoża rud miedzi znajdującego się w rejonie 
południowo-wschodniej Alaski nad Bristol 
Bay. Jego zasoby zaliczane są do największych 
na świecie. W porfirowym kominie znajdu-
je się 10,7 mld ton rudy zawierającej 42 mln 

ton miedzi, 3200 ton złota oraz 2,8 mln ton 
molibdenu. Wartość złoża ocenia się na 300 
mld USD. Sprzeciw dla tej inwestycji wyrazili 
ekologowie oraz 80 proc. mieszkańców Alaski. 
Na początku marca został on poparty przez 
Agencję Ochrony Środowiska (EPA), która 
sprzeciwia się niszczeniu obszarów lęgowych 
łososia i rdzennych kultur Indian Alaski. De-
cyzja ta została zaakceptowana przez Biały 
Dom.

kolumbia: 
eksporT węgla

Pod koniec marca kolumbijski rząd wy-
dał zgodę na otwarcie portu Drummont dla 

eksportu węgla. Przez ten port przechodzi 
jedna trzecia eksportu węgla w skali kraju. 
Został on zamknięty dla tego celu na po-
czątku roku ze względu na zanieczyszczenie 
okolicy dźwigowym przeładunkiem węgla. 
Z tego powodu Kolumbia zmniejszy w tym 
roku o około 10 proc. jego eksport do Europy, 
który wynosi 50 milionów ton rocznie. Wpro-
wadzona technologia przeładunku taśmowe-
go ma zapobiec jego pyleniu. Kolumbia jest 
czwartym na świecie eksporterem węgla. 
W ciągu ostatniego dziesięciolecia podwoiła 
jego eksport, zbliżając się do 80 milionów 
ton rocznie.

AM

Marginesy

Szansa
Na prostej i zakrętach

Futbolowe marzenia
Na dobre rozkręcił się tegoroczny sezon futbolowy. Rozbudziły się też marzenia kibiców. 

Za dwa i pół miesiąca czeka nas piłkarska uczta – mam na myśli mistrzostwa świata w Bra-
zylii, w których wystąpią reprezentacje 32 krajów. Niestety, w tym gronie zabraknie polskiej 
drużyny. Polska reprezentacja przegrała z kretesem eliminacje do tej prestiżowej imprezy. Nie 
można się jednak dziwić temu, że na brazylijskich boiskach zabraknie reprezentacji Polski, 
nasza narodowa drużyna prezentuje bowiem taki sam poziom jak nasze zespoły klubowe, 
a z takimi umiejętnościami, jakie prezentują nasze zespoły klubowe, aż wstyd się pokazywać 
na europejskich stadionach. W efekcie kibicom pozostają tylko marzenia, że w końcu musi 
być lepiej. Miało być ciut lepiej tej wiosny, zapowiadali decydenci polskiego futbolu. Niestety, 
rzeczywistość okazała się całkiem inna – z krajowych boisk wieje nudą. Nie nastąpiła żadna 
poprawa, jeżeli chodzi o indywidualne wyszkolenie. W poczynaniach naszych zawodników nie 
można dostrzec jakichś świadomych zagrywek taktycznych. Po prostu jest to mizerne bieganie 
za piłką i bezmyślna kopanina.

To samo można powiedzieć o naszej reprezentacji po meczu ze Szkocją, europejskim 
przeciętniakiem. Nasza drużyna przegrała kolejne spotkanie, w dodatku nasi zawodnicy nie 
potrafili zdobyć choćby jednej bramki. Moim zdaniem mecz nic pozytywnego nie wniósł, 
jeżeli chodzi o sprawy szkoleniowe i montowanie reprezentacyjnej drużyny. Trener Adam 
Nawałka nic ciekawego nie wprowadził do gry, a miał już na to sporo czasu. Wydaje mi się, 
że nasi kadrowicze grają w reprezentacji, bo otrzymują za to wynagrodzenie, ale do tej gry, 
do tych występów nie podchodzą z odpowiednim zaangażowaniem. Przykre spostrzeżenie, 
bo przecież prezes Zbigniew Boniek i trener Adam Nawałka głośno zapowiadali, że nastąpi 
radykalna poprawa, jeżeli chodzi o grę naszej reprezentacji. Myślę, że te wypowiedzi można 
zaliczyć do marzeń.

Obaj wymienieni panowie poddali się wielkim marzeniom. Zapowiadają bowiem sukces 
w eliminacjach do mistrzostw Europy 2016, które odbędą się we Francji. Można być takim opty-
mistą teraz, bo przecież pierwsze mecze eliminacyjne odbędą się jesienią tego roku. Pierwszy 
mecz 7 września z drużyną Gibraltaru na wyjeździe.

Myślę, że na ten optymizm i te marzenia ma wpływ nowa formuła rozgrywania eliminacji 
i awansu do puli finałowej mistrzostw Europy, w których mają wystąpić po raz pierwszy 24 
drużyny. Przypomnijmy więc nową formułę, która wywołała taki optymizm u prezesa PZPN 
i trenera kadry. Mecze eliminacyjne rozgrywane będą w 9 grupach. Dwie najlepsze drużyny 
z każdej grupy awansują do puli finałowej, w dodatku awans wywalczy zespół z trzeciego 
miejsca mający najlepszy bilans punktowy i bramkowy. Pozostałych 8 drużyn, które uplasują 
się na trzecich miejscach w grupach, rozegra baraże o awans. Jest jeszcze Francja, która jako 
gospodarz ma zapewnione miejsce w puli finałowej.

Istnieje więc duża szansa zakwalifikowania się naszej reprezentacji do puli finałowej ME 
2016. Rzecz w tym, czy nasza reprezentacja będzie w stanie wykorzystać szansę i sprawić radość 
kibicom. Po prostu trzeba wygrać kilka meczów, a rywale, z wyjątkiem Gibraltaru, są wyżej 
sklasyfikowani w rankingu FIFA niż nasza drużyna. Przypomnijmy rywali Polaków w grupie 
eliminacyjnej. Są to Niemcy, Szkocja, Irlandia, Gruzja i Gibraltar. Faworytem w grupie jest 
niewątpliwie drużyna Niemiec, a słabeuszem chyba Gibraltar. Nie lekceważyłbym jednak dru-
żyny Gibraltaru, która po raz pierwszy uczestniczy w tego typu rozgrywkach. W zespole tym 
może wystąpić wielu hiszpańskich zawodników, którzy znacznie lepiej się prezentują od pol-
skich kadrowiczów. A pozostali rywale? Drużyna Szkocji wygrała z nami niedawno. W meczu 
z Irlandią pod koniec ubiegłego roku nasi reprezentanci nie potrafili zdobyć bramki. Gruzja 
to zespół mało znany, pamiętajmy jednak, że Gruzini potrafią dobrze grać w piłkę nożną – wielu 
z nich gra w dobrych zespołach zagranicznych. Nie należy więc wpadać w hurraoptymizm. 
Lepiej pozostać przy przyjemnych marzeniach, że nasza reprezentacja wywalczy awans do puli 
finałowej ME 2016.

Dodam jeszcze, że marzenia związane z polskim futbolem czasem się urealniają. 
Przykładem jest nasza ekstraklasa. Kibice warszawskiej Legii marzyli o tym, by ich druży-
na ponownie wywalczyła tytuł mistrza Polski. Wszystko wskazuje na to, że ich marzenia 
zostaną spełnione. Legia ma przed ostatnim meczem w rundzie zasadniczej 10 punktów 
przewagi nad Lechem Poznań. Jest to pokaźna przewaga, której warszawska drużyna nie 
powinna zmarnować.

 HENRYK MARZEC

Zbyszek znał Marię praktycznie od urodzenia. Przyszli na świat w tym samym szpitalu, 
Maria dzień później. Ich rodzice mieszkali w sąsiadujących domach, więc całe dzieciństwo dzielił 
ich tylko wielokrotnie przeskakiwany przez nich płot. W rodzinie Zbyszka krążyła legenda, 
że jako 4-letni przedszkolak przyszedł do mamy Marii i powiedział, że lubi jej córkę najbardziej 
na całym świecie i dlatego będzie jego żoną. Żoną jednak nigdy nie została. Byli parą właściwie 
od podstawówki. Razem wyjechali na studia, razem mieszkali, razem robili większość rzeczy. 
Tuż przed końcem studiów Maria dostała propozycję atrakcyjnego zagranicznego stażu. Dłu-
go się wahała – Zbyszek właśnie dostał pierwszą pracę, nie chciał i nie mógł wtedy wyjechać. 
Rozmawiali co drugi dzień, codziennie pisali, bardzo za sobą tęsknili, brak pieniędzy unie-
możliwiał im jednak częste widywanie się i przez pół roku widzieli się jedynie trzy razy. Mimo 
to, gdy nadarzyła się okazja, Maria postanowiła zostać na stażu jeszcze przez dwa miesiące. 
Rozgoryczony Zbyszek upił się wtedy straszliwie i nie protestował, gdy do jego łóżka weszła 
ich wspólna znajoma Janka. Dziewczyna od lat kochała się w Zbyszku, ale wiedziała, że przy 
wygadanej, ślicznej i inteligentnej Marii zawsze wypadała blado.

Maria finalnie nie przedłużyła swojego pobytu na stażu. Niebawem okazało się jednak, że ten 
jeden jedyny moment słabości Zbyszka miał wszystko przekreślić – Janka była w ciąży. Maria 
wpadła w histerię – rozbiła wszystkie szklane przedmioty, jakie mieli w mieszkaniu, wywalała 
z szaf rzeczy Zbyszka i właściwie nie przestawała płakać. Niedługo potem wyjechała z kraju 
i zniknęła. Zerwała kontakty z większością znajomych, rzadko widywała się z rodzicami. Zby-
szek szalał z rozpaczy. Jednak pod wpływem nacisków ze strony rodziny i Janki oświadczył się 
przyszłej matce swojego dziecka, po czym wzięli skromny ślub. Zbyszek był prawdopodobnie 
najsmutniejszym panem młodym, jakiego można sobie wyobrazić.

Mimo że Zbyszek nigdy nie potrafił dogadać się z Janką, ubóstwiał swojego synka. Miał 
spokojną pracę, która pozwalała mu na wczesne powroty do domu – wtedy zabierał synka 
na długie spacery. Budowali domki na drzewie, bawili się w piratów i bazę kosmiczną. Opowiadał 
mu o świecie, o dalekich krajach i o życiu zwierząt. Z żoną praktycznie nie rozmawiał na tematy 
inne niż rachunki czy zakupy, postanowił jednak nie wracać do przeszłości i wykonywać nową 
rolę tak dobrze, jak tylko potrafił.

Minęło 16 lat, w trakcie których Zbyszek nie zmienił ani pracy, ani mieszkania. Wła-
ściwie – nie zmieniło się absolutnie nic. Kontakt z żoną, która mimo wszystko bardzo go 
kochała, ograniczał do niezbędnego minimum. Wiele lat wcześniej przeniósł się do salonu, 
w którym spał i pracował. Nigdy nie przestał myśleć o Marii – nie było dnia, a może nawet 
godziny, żeby nie rozpamiętywał czasu, który razem spędzili, i szans, które zmarnował. 
Obiecywał sobie, że gdy tylko jego syn będzie pełnoletni, on rozwiedzie się z Janką i od-
szuka dawną miłość.

Maria znalazła się jednak sama. Któregoś dnia podczas przeglądania branżowej prasy 
natknął się na zdjęcie i wywiad z Marią. Kobieta wróciła do kraju, założyła firmę, która szybko 
zaczęła liczyć się na rynku. Zbyszek nie mógł się otrząsnąć po tym, co przeczytał. Nazajutrz 
wsiadł w samochód i pojechał odnaleźć Marię. Spotkali się w kawiarni, rozmowa była bardziej 
niż niezręczna. Nie widzieli się lata, ale oboje czuli, że właściwie nic się nie zmieniło. Maria 
wyszła za mąż i miała dwójkę kilkuletnich dzieci. Nadal była piękna, wydawała się spełniona 
w pracy, ale jej oczy straciły dawny blask – widać było, że jest bardzo smutna. Oboje byli za-
gubieni. Resztę tamtego dnia spędzili w hotelu. Maria wytłumaczyła mężowi, że musiała pilnie 
wyjechać, Zbyszek nie zadzwonił nawet do Janki, napisał tylko synowi, że wszystko u niego 
w porządku i że niebawem wróci. Ale nie wracał przez kolejne trzy dni.

Przez następne tygodnie spotkania Zbyszka i Marii powtarzały się kilkakrotnie. Janka 
od razu zauważyła zmianę u męża i doskonale znała jedyny powód, który mógł go tak urado-
wać. Potwierdziła swoje przypuszczenia, kiedy śledziła go, gdy jechał na spotkanie z Marią. 
Para niezbyt się kryła, więc zebranie dowodów nie stanowiło większego problemu. Jeszcze tego 
samego dnia Janka porozmawiała z mężem Marii. Wybuchła niesamowita bomba – mąż Marii 
był wściekły, nie chciał słuchać jej wyjaśnień.

Dwa dni później Maria wysłała Zbyszkowi maila, w którym informowała go, że więcej się 
nie zobaczą, a ona zrobi wszystko, żeby ratować swoją rodzinę. Tymczasem Zbyszek wypro-
wadził się od żony – zabrał jedną walizkę. Poczuł, że kamień spadł mu z serca, i obiecał sobie, 
że jeszcze kiedyś odzyska Marię.

 l
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Piwo przez wieki

Piwa wielkanocne

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
W lutym średnia płaca W przedsiębior-
stWach była o 4 procent Wyższa niż 
przed rokiem W tym samym czasie, a W fir-
mach pracoWało 5,5 miliona osób, czyli 
o 0,2 procent Więcej niż rok temu – Wy-
nika z szacunkóW Gus-u. Eksperci twier-
dzą, że w niektórych dziedzinach gospodarki 
może powstać wiele nowych miejsc pracy, 
dzięki czemu te dane mogłyby być jeszcze 
lepsze. Przykładem jest sektor usług, w którym 
od dłuższego czasu notuje się wzrost zatrud-
nienia w okolicach 20 proc. rocznie, a wkrótce 
liczba osób pracujących w tym sektorze po-
winna przekroczyć 200 tysięcy. 

nie lubimy rozmaWiać o sWoich zarob-
kach. Połowa Polaków na pytanie o wy-
nagrodzenie irytuje się, a 42 proc. popada 
w zakłopotanie – wynika z badania TNS 
Polska dla serwisu Zarobki.pracuj.pl. Jak się 
okazuje, aż 20 proc. respondentów boi się 
rozmów o pensji, a niemal połowa uważa, 
że o takich rzeczach po prostu się nie rozma-
wia. Im wyższe wynagrodzenie, tym większa 
niechęć do otwartego mówienia o płacy – do-
brze odbiera to 40 proc. zarabiających ok. 2 
tys. zł, a już tylko 26 proc. tych, którzy dostają 
ponad 4 tys. Rozmawiać o pensji chce niemal 
połowa pracowników fizycznych, a najwięcej 
przeciwników jest wśród kadry zarządzają-
cej. Polacy otwarcie rozmawiają o zarobkach 
z najbliższymi, bo im ufają. 75 proc. porusza 
ten temat z partnerem, 70 proc. z rodziną, 
z kolei 46 proc. ze znajomymi, a 44 proc. 
ze współpracownikami. 

polska jest najatrakcyjniejszym pań-
stWem dla inWestoróW W europie środ-
koWo-Wschodniej – Wynika z ankiety 
polsko-niemieckiej izby przemysłoWo-
-handloWej. Badanie potwierdza, że dekla-
sujemy wszystkie państwa regionu, jeśli chodzi 
o atrakcyjność inwestycyjną. Z równoległych 
ankiet, które przeprowadzono w innych kra-
jach Europy Środkowo-Wschodniej, wyni-
ka, że za nami są: Czechy, Słowacja, Estonia, 
Łotwa, Słowenia, Litwa, Węgry, Rumunia, 
Chorwacja i Rosja. Polska wypada nawet le-
piej niż Chiny, które zostały potraktowane 
w badaniu jako punkt odniesienia. Ocenę 
przeprowadzono w oparciu o 21 czynników 
determinujących napływ kapitału zagranicz-
nego. Polska dostała 4,76 pkt na 6 możliwych 
do uzyskania punktów. 91 proc. z ponad 140 
międzynarodowych korporacji, które uczest-
niczyły w badaniu, przewiduje, że ich sytuacja 
gospodarcza w najbliższym roku się nie po-
gorszy. Prawie 75 proc. zamierza zwiększyć 
lub pozostawić na niezmienionym poziomie 
wydatki na inwestycje w Polsce. Największym 
atutem Polski pozostaje członkostwo w UE. 

Krzyżówka panoramiczna nr 8

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „pokład WęGloWy”.  
Nagrodę wylosowała: Gabriela kuś z suszca.

Święta Wielkanocne – jeśli chodzi o popu-
larne o nich wyobrażenia – kojarzą nam się 
z wieloma rzeczami, lecz z pewnością nie z 
piwem. W powszechnej opinii złocisty tru-
nek o wiele lepiej komponuje się z Bożym 
Narodzeniem, nie dziwią więc wzrastające z 
roku na rok w zawrotnym tempie wskaźniki 
sprzedaży wszelkiego rodzaju piw zimowych 
(pisaliśmy o nich w grudniu ubiegłego roku). 
Na szczęście coś się zaczyna powoli w tej ma-
terii zmieniać, czego znakomitym przykładem 
piwo Wielkanocne wprowadzone właśnie na 
rynek przez Browar Okocim.

Wielkanocne jest piwem sezonowym, 
nie wejdzie zatem na stałe do oferty okocim-
skiego browaru, lecz obecne będzie na skle-
powych półkach jedynie do końca kwietnia. 
Jak wiadomo, browarnicy z Okocimia nie 
od dziś próbują zaznaczyć swoją obecność 
na rynku trunków bardziej wyrafinowanych, 
skierowanych do wymagających odbiorców 
(przykładem piwa Świętojańskie, Dożynkowe 
i Świąteczne), wśród znawców przedmiotu do-
minują jednak opinie, wedle których okocim-
skie piwa sezonowe mamią łasych na nowości 
piwoszy piękną i uczoną etykietą, podczas 
gdy zawartość butelki nie odstaje zasadniczo 
od tego, co nam serwują na co dzień inne bro-
wary. Wielkanocne nie jest pod tym względem 
wyjątkiem – plasuje się więc nieco powyżej 
średniej, jeśli chodzi o koźlaki – grzechem 
byłoby jednak nie docenić starań browarni-
ków z Okocimia o stworzenie w Polsce tra-
dycji warzenia piw wpisujących się w klimat 

Świąt Wielkanocnych. Sam trunek, choć – jak 
wspomniałem – do doskonałości mu dale-
ko, zasługuje jednak w ocenie degustatorów 
na pewne słowa uznania. Przykładem opinia 
jednego z autorów popularnych piwnych blo-
gów, który napisał o nim: „Piwo pije się dość 
przyjemnie i szybko. Ponadprzeciętna pełnia, 
nienaganna treściwość oraz niezła pijalność 
to niepodważalne plusy tego napitku. Z dużą 
dozą rozsądku muszę przyznać, że piwo, mimo 
stosunkowo niskiego ekstraktu, nieźle wywią-
zało się ze swojego zadania. Ma wiele cech, 
których oczekuję od koźlaka”.

Zostawmy już jednak Wielkanocne z Bro-
waru Okocim i powiedzmy wreszcie coś wię-
cej o Easter Beers, czyli piwach warzonych 
specjalnie z myślą o Świętach Wielkanocnych. 
Przede wszystkim należy zauważyć, że zwyczaj 
tworzenia tego rodzaju trunków żywy jest 

głównie w krajach skandynawskich, zwłaszcza 
w Danii, gdzie świętuje się hucznie tzw. P-dag 
lub P-day (określenie pochodzi od oznacza-
jącego Wielkanoc duńskiego słowa „Påske”), 
czyli dzień, w którym zarówno wielkie browa-
ry koncernowe, jak i niewielkie browary rze-
mieślnicze wypuszczają na rynek wielkanoc-
ne edycje swoich trunków (tzw. Påskebryg). 
Påskebryg to w Danii nieodłączny element 
świątecznego stołu, przy którym spędza się 
czas wspólnie z rodziną.

Na szczęście nie tylko Skandynawowie 
mają swoje piwne tradycje związane z okre-
sem wielkanocnym czy okołowielkanocnym. 
W Czechach prawdziwym świętem piwa jest 
już od kilku lat… Wielki Czwartek. Zwyczaj 
przygotowywania wyjątkowego zielonego piwa 
o dużej zawartości ekstraktu (13–14 proc.) 
specjalnie na ten dzień cieszy się u naszych 
południowych sąsiadów z każdym rokiem 
coraz większą popularnością. Skąd pomysł 
na związanie tak wielkiego święta chrześci-
jańskiego z piwem? Inspiracji dostarczyła 
browarnikom w tym przypadku czeska na-
zwa Wielkiego Czwartku, która brzmi Zelený 
čtvrtek, czyli „Zielony Czwartek”. Z początku 
była to jedynie lokalna morawska inicjatywa, 
jednak z czasem objęła swym zasięgiem cały 
kraj i dziś charakterystyczne zielone piwo jest 
dostępne w kilkuset gospodach w całych Cze-
chach. Nam, Polakom, pozostaje jedynie mieć 
nadzieję, że dorobimy się kiedyś własnych 
piwnych tradycji związanych z Wielkanocą. 
W końcu tradycji nigdy za wiele.

 MACIEJ RZEPECKI
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