
Rozmowa na czasie

Jerzy Markowski: Ograniczenie 
produkcji w miejscach 
nieefektywnych dokona się 
samo za sprawą pełnego 
zwałowiska niezbywalnego 
węgla.
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Najważniejsza walka 
o płynność spółek 
węglowych

W środę 25 czerwca w kancelarii 
premiera odbyło się spotkanie Do-

nalda Tuska z przedstawicielami 
górniczych central związkowych. 

strona 4

Kompania Węglowa 
może upaść
Największa spółka węglowa 
znajduje się w bardzo trudnej 
sytuacji. Generowane są 
ogromne straty, za czym czai się 
ryzyko konieczności ogłoszenia 
upadłości.

strona 5

Rozłupane 
eldorado (?)
Prognoza: Niekonwencjonalny 
gaz najwcześniej za trzy lata.

strona 8

Ukraina 
rezygnuje z węgla 
kamiennego?
Rząd jest zmuszony do prze-
prowadzenia reform gospodar-
czych związanych z podpisaniem 
umowy stowarzyszeniowej z UE.

strona 8

Upał zmniejsza 
koncentrację

Informacje motoryzacyjne
strona 9

LubLin. Europejski Stół Węglowy

Węglowy pogrzeb?
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„Udział w spotkaniu węglowym to jak udział w pogrzebie – leżymy w trumnie i pukamy od środka”. 
Między innymi takie zgrabne powiedzenia miały przykuć uwagę i zaraz po nich słychać było: światowe 
zapotrzebowanie na węgiel rośnie; chcemy rozmawiać o przyszłości; żeby ograniczyć emisję dwutlenku 

węgla, potrzebne są nowe, czyste technologie, a takie istnieją.
więcej na s. 6-7
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Lata zaniedbań 
spowodują upadek?

Węglokoks może sprzedać 5 mln ton węgla ze 
zwałów Kompanii Węglowej – przeczytałem 

w jednej z gazet. Kilkanaście dni później ta sama gazeta 
poinformowała, że Węglokoks nie sprzeda nawet tony 
węgla, ponieważ zwały są objęte zastawem bankowym. 
Poza tym ten węgiel można sprzedać po jakieś 120 zł – to 
oznaczałoby wielką stratę dla KW. Prezes Taras miałby 
na karku CBŚ, ABW, CBA, prokuraturę, Najwyższą Izbę 
Kontroli, a w perspektywie darmowy wikt i opierunek. 
Wiem, kilka tygodni wcześniej ta sama gazeta donosiła, 
że prezes Taras nie boi się służb specjalnych i ma zamiar 
jak najszybciej sprzedać ten węgiel. Jedna gazeta, a tyle 
sprzecznych informacji w ciągu kilku tygodni, w dodatku 
każda z nich napisana tak, jakby to była prawda absolutna. 
Kiedy je zestawiłem, wychodzi absolutna dezinformacja. 
Jak to możliwe? Otóż słowa nic nie kosztują, można je 
wypowiadać bez jakichkolwiek konsekwencji.

Dziennikarze piszący o górnictwie rzadko kiedy 
czytają, co napisali tydzień wcześniej. Jeszcze 

rzadziej pamiętają, co tydzień wcześniej napisali. 
Dlatego wszystko im pasuje i dlatego nic nie pasuje 
do rzeczywistości. Rzeczywistość wygląda tak, że 
na karkach czujemy zimny oddech śmierci. W mojej 
kopalni trudno przewidzieć, co stanie się za dzień, a co 
dopiero zaplanować coś z miesięcznym wyprzedzeniem. 
Pamiętam, jak kilka lat temu rozmawiałem z redaktorem 
Nowego Górnika o dziwnej sytuacji – w promieniu 
kilkudziesięciu kilometrów od kopalni Jankowice 
było kilka składów węglowych handlujących węglem 
z importu. Spora część naszych górników miała okazję 
przechodzić codziennie obok jednego z takich składów. 
Tłumaczyłem przy różnych okazjach, że to jakaś paranoja 
– węgiel z importu jest sprzedawany w cieniu polskiej 
kopalni i to podobno rzecz naturalna. 

W gazetach czytałem, jaka to fajna rzecz ten import, 
bo ludzie mają tani węgiel. Po latach okazuje się, 

że tani węgiel to efekt nieuczciwych operacji. Od razu 
zastrzegam – nie posądzam o nieuczciwość żadnego 
konkretnego składu, ale powołuję się na ogólną opinię 
pana Donalda Tuska, który autorytetem urzędu premiera 
potwierdza swoje wypowiedzi na temat złych obyczajów 
rządzących handlem węglem. Import węgla nie tylko 
zaszkodził polskiemu górnictwu. Gdyby potwierdziły 
się medialne doniesienia o tym, że jeden z baronów 
węglowych miał coś wspólnego z opublikowanymi 
podsłuchami rozmów polityków, to może się okazać, że 
import węgla źle odbił się na polskim rządzie. Tak kończą 
się zachwyty nad towarami importowanymi, choć swoich 
ma się pod dostatkiem. To trochę przypomina zachwyty 
żonatego mężczyzny nad cudzymi żonami. W końcu taki 
facet albo oberwie od własnej żony, albo od zazdrosnego 
męża. Na razie wychodzi na to, że rząd obrywa od 
„obcego faceta”, bo premier z trybuny sejmowej 
sugerował rosyjski wątek w operacji podsłuchowej. Prasa 
sugeruje wątek węglowy. 

Chodzi ponoć o to, że różne grupy zainteresowane 
sprzedażą rosyjskiego węgla przestraszyły się 

możliwości ograniczenia importu i ograniczenia 
możliwych oszustw. Doceniam zaangażowanie premiera 
w ograniczanie importu węgla z Rosji i zwalczanie 
oszustw w handlu węglem. Pytam jednak – dlaczego 
dopiero teraz? Oszustwa, o których pisze prasa, to 
przecież nic nowego. Nowością jest to, że w końcu władze 
państwowe się tym zainteresowały. Szkoda, że tak późno. 
Oby nie za późno, bo przez lata zaniedbań Kompanii 
Węglowej grozi upadek. l

Mam złe przeczucia. Już dawno miał być plan rato-
wania polskiego górnictwa, jak dotąd planu nie ma. 
Nie ma informacji o konkretnych zamiarach rządu – 
są tylko nieoficjalne przecieki. Premier Donald Tusk 
bardzo efektownie zaczął przyglądać się problemom 
naszej branży. 

S padliśmy mu z nieba, bo ponad roczną sesję 
nagraniową najważniejszych osób w państwie za-
czyna tłumaczyć tym, że między innymi obrona 

polskiego rynku węglowego mogła być jednym z po-
wodów ujawnienia nagrań z warszawskiej knajpy. Rząd 
chce w końcu skończyć z niekontrolowanym napływem 
paliwa do Polski z kierunku rosyjskiego. To dlatego 
jakaś grupa powiązana z handlem węglem wykorzystała 
fakt, że w knajpie, w salonie dla bardzo ważnych osób, 
kelnerzy nagrywali polityków i urzędników. Ktoś te 
nagrania przechwycił i część z nich przekazał tygo-
dnikowi Wprost. Tygodnik zrobił z tych nagrań płytę 
długogrającą i cotygodniową opowieść w odcinkach. 
Premier i rząd cierpią przez węgiel. Jeżeli to prawda, 
to łatwo można było uniknąć cierpień i gigantycznego 
kryzysu politycznego. Wystarczyło jakieś siedem lat 
temu zająć się problemami górnictwa. Czepiam się? 
Nie. Zwyczajnie informuję, że nabrzmiewający problem 
energetyczny spowodował, że kelnerzy nagrywają-
cy bardzo ważne osoby zachwiali polskim systemem 
politycznym. Jeżeli rzeczywiście węgiel był istotnym 
powodem, dla którego ujawniono nagrania, oznacza 
to, że od wielu lat mam rację, pisząc, że węgiel jest 
wyjątkowo ważnym paliwem dla naszej gospodarki. 
Czasem pisałem, że węgiel to sprawa polityczna – no 
i jest sprawą polityczną. Niestety, sytuację polskiego 
górnictwa można określić słowami klasyka – „ch...j, 
dupa i kamieni kupa”. To słowa Sienkiewicza, Bartło-
mieja Sienkiewicza, potomka Henryka Sienkiewicza, 
który specjalizował się w powieściach „ku pokrzepie-
niu serc”. Słowa nie dotyczyły sytuacji górnictwa, ale 
jakże trafnie ją opisują, łącznie z plastycznym opisem 
zwałów, z których wylewa się jakieś 7 milionów ton 
węgla (często bardziej kamienia niż węgla). Bartłomiej 
Sienkiewicz, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
prawnuk Henryka Sienkiewicza, woli realizm. Ja też 
skłaniam się ku realizmowi i nie mogę się nadziwić, 

że tyle lat piszę o górnictwie, a nigdy nie sformułowa-
łem tak trafnej oceny. No tak, ale gdzie mnie, Moto-
widle, do Sienkiewicza.

Zostawiam literaturę – wracam do górnictwa. 
Jest dramat, ponieważ nie ma decyzji, a są rozmo-
wy, które kończą się ogólnikami. Kompania Węglowa 
potrzebuje kasy – premier zapewnia, że górnicy będą 
mieli wypłaty. Kompania potrzebuje decyzji – premier 
zapewnia, że kopalnie nie będą zamykane. Związ-
kowcy chwalą premiera – premier chwali związkow-
ców. Z doświadczenia wiem, że kiedy polityk chwali 
związkowca, to znaczy, że związkowiec długo będzie 
musiał odbudowywać swój autorytet. Nie wiem, jak 
jest w przypadku pochwał wygłaszanych przez pre-
miera, bo w ciągu ostatnich 25 lat takiego przypadku 
nie było. Od ostatniej dekady kwietnia 2014 roku stało 
się to zwyczajem. Co spotkanie liderów górniczych 
związków z premierem, to publiczna pochwała i żad-
nych konkretów. Przejrzałem informacje prasowe, 
które zawierają trochę konkretów. Morał jest jeden 
– kasy na ratowanie górnictwa na razie nie ma. Nie 
ma też pomysłu. Są dobra wola i dobre chęci. To fakt. 
Ten fakt wystarcza, aby spotykać się w miłej atmos-
ferze i rozchodzić się bez konkretów. W tym czasie 
Kompania Węglowa kroczy ku przepaści, Katowicki 
Holding Węglowy słania się, a JSW wchodzi w fazę 
ostrych kłopotów. Jakie jest wyjście? Jeden z bankow-
ców powiedział, że wielki bank państwowy mógłby 
dać kredyty na niektóre projekty spółek górniczych, 
ale potrzebna jest restrukturyzacja. Przypominam, 
że restrukturyzacja sprzed kilkunastu lat oznaczała 
zamknięcie 30 kopalń i redukcję zatrudnienia o ponad 
100 tys. górników. Towarzystwu spijającemu sobie 
nawzajem z dzióbków komplementy chcę zadać pyta-
nie: Ile tym razem zamkniecie kopalń i jak nazwiecie 
to zamykanie? „Restrukturyzacja” – to mało odkryw-
cze. „Dostosowanie mocy wydobywczych do potrzeb 
rynku” – to za długie. Mniejsza o słowa. Najgorsze, 
że efekt będzie dramatyczny. Po wakacjach zacznie 
się wielka rzeź. Boję się, że tak będzie, bo pan premier 
obiecywał, że w ciągu 30 dni powstanie plan ratowa-
nia górnictwa. Minęło 60 dni od tej zapowiedzi. Taki 
poślizg nie wróży niczego dobrego.

 l

Pięścią w stół

Będzie rzeź po wakacjach?

Kasy na ratowanie 
górnictwa 
na razie 
nie ma. Nie 
ma też pomysłu. 
Są dobra wola 
i dobre chęci. 
To fakt. Ten 
fakt wystarcza, 
aby spotykać 
się w miłej 
atmosferze 
i rozchodzić się 
bez konkretów. 

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Wicepremier Janusz Piechociński wiele razy publicz-
nie chwalił zarząd KHW za działania pozwalające ła-
godzić trudną sytuację w branży górnictwa węgla 
kamiennego.

K atowicki Holding Węglowy jest spółką węglową, 
która nie marnowała czasu. Zarząd wspólnie 
ze związkami zawodowymi przeprowadzał 

przez wiele lat niezbędne zmiany służące przetrwa-
niu kryzysu na rynku węglowym. Mimo tych wysił-
ków firma przeżywa wielkie trudności. Tymczasem 
uwaga rządu jest skupiona na Kompanii Węglowej. 
Czy Katowicki Holding Węglowy może liczyć na po-
dobne wsparcie jak Kompania Węglowa, aby firma 
przetrwała trudny czas? Czy są planowane działania 
pozwalające przeżyć górnictwu i jakie to są działania? 
Czy będą zmiany prawne ułatwiające funkcjonowa-
nie spółek górniczych i dostosowanie organizacji 
pracy do potrzeb rynku? Z takim zapytaniem zwró-
ciłem się do wicepremiera Janusza Piechocińskiego. 
Mam nadzieję na szybką i konkretną odpowiedź. 
Jestem zaniepokojony faktem, że zbyt często górnic-
two jest utożsamiane z jedną spółką węglową, czyli 
Kompanią Węglową. Wiem, że to największa firma 

i że ma największe kłopoty, ale to nie oznacza, że poza 
nią nie istnieje górnictwo.

W szumie informacyjnym zapodziała się bardzo 
istotna informacja. Otóż związki zawodowe w KHW 
podzielają zdanie zarządu i zgadzają się z tym, że zasa-
dy przyznawania pieniędzy na bilety na wczasy, pomo-
ce szkolne, sposób wyliczania barbórki czy czternastki 
powinny być zmienione. Pieniądze przyznawane na te 
cele byłyby przekazane na normalne wypłaty. Jest zgoda 
związków, potrzebna jest zgoda Państwowej Inspekcji 
Pracy. Katowicki Holding Węglowy chciałby na 3 lata 
zawiesić wypłatę deputatów węglowych. Prawo zezwala 
na to, jeżeli jest zgoda związków zawodowych i zgoda 
Państwowej Inspekcji Pracy. Tylko dzięki tej operacji 
spółka zaoszczędziłaby ponad 150 mln zł. Taka suma 
to spora część kosztów budowy nowego szybu, który 
jest niezbędny, aby KHW mógł funkcjonować. Załoga 
KHW jest gotowa ponieść koszty, aby ratować firmę. 
Czy wszyscy odpowiedzialni za ramy, w jakich funk-
cjonuje górnictwo, są gotowi przeprowadzić zmiany 
niezbędne do utrzymania tej branży przy życiu? Chyba 
za bardzo zasklepiliśmy się w swoim świecie i nie wi-
dzimy, że zwlekając z decyzjami, pogarszamy sytuację. 
Czekanie może nas zgubić. l

Czy wszyscy 
odpowiedzialni 
za górnictwo 
są gotowi 
przeprowadzić 
zmiany niezbędne 
do utrzymania tej 
branży przy życiu?

HENRYK 
SIEDLACZEK
poseł RP

Kij w mrowisko

Czekanie może nas zgubić

Komentuje Jerzy Sawczuk

przewodniczący ZZG w Polsce KWK Jankowice
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 XWirtualny noWy Przemysł: Prezes 
Kompanii Węglowej Mirosław Taras wska-
zuje, że Kompania znajduje się w bardzo 
trudnej sytuacji. W pierwszym kwartale br. 
KW odnotowała 78,4 mln zł straty, a za czte-
ry miesiące rzeczywista strata to około 250 
mln zł. Generowane są ogromne straty, 
za czym czai się ryzyko konieczności ogło-
szenia upadłości...
Jerzy markoWski: Nie dziwi mnie diagnoza 
prezesa Kompanii Węglowej Mirosława Ta-
rasa, bo ona jest realna. Dziwi mnie tylko to, 
że o taką diagnozę przed wyborem zarządu 
Kompanii Węglowej nie poprosił właściciel. 
Gdyby bowiem mi ktoś przedstawił taką wi-
zję, to przynajmniej ustanowilibyśmy zasady 
wspólnego uczestniczenia w oddaleniu zagro-
żenia w postaci upadłości. Tymczasem mamy 
do czynienia z festiwalem różnych półśrodków 
i półprawd, które podpowiadane są premie-
rowi, a które niczego w polskim górnictwie 
definitywnie nie rozwiążą. Ponadto w ogóle 
nie rozumiem, dlaczego rząd więcej czasu 
poświęca na rozmowy ze stroną społeczną 
niż na współpracę z kadrami zarządzającymi 
polskim górnictwem w jego imieniu. Przecież 
to najprostszy sposób na kolejne upokorzenie 
tych kadr.

 X Co, pana zdaniem, należy w pierwszym 
rzędzie zrobić w Kompanii Węglowej?

– Obawiam się, że my nie wiemy wszyst-
kiego o dramatyzmie sytuacji w Kompanii 
Węglowej, bowiem na przykład nie do końca 
wiemy, jak wiele i jakiego węgla znajduje się 
na zwałach.

 X Kompania wskazuje, że ma na zwałach 
zalega ok. 5,2 mln ton węgla. Na razie jego 
sprzedaż jest niemożliwa, bo stanowi on 
zastaw pod obligatariuszy.

– Czyli tak naprawdę górnictwo nie 
ma ani towaru, ani zdolności do tańszego 

wyprodukowania kolejnych partii surowca 
– i ten stan rzeczy przenosi znowu poziom 
rozstrzygnięć ponad zarządy spółek węglo-
wych – np. do kredytu udzielonego spółkom 
węglowym z poręczeniem budżetu państwa, 
bo to dopuszcza ustawa o finansach publicz-
nych, na wykupienie swoich zobowiązań 
wobec banków. Czyli upraszczając, trzeba 
uwolnić ten towar. Zarobić pierwszą gotówkę 
i przestać tracić pieniądze na kosztach finan-
sowych i nieefektywnej eksploatacji niektó-
rych części złóż. Na wszystkie inne rozwią-
zania jest już za późno.

 XGórnicze związki zawodowe raczej nie 
chcą słyszeć o ograniczaniu wydobycia...

– Można nie chcieć o tym słyszeć, tylko 
to jest filozofia strusia, który uważa, że jeśli 

schowa głowę w piasek, to go nie będzie widać. 
To ograniczenie produkcji w miejscach nie-
efektywnych dokona się samo – i to bez woli 
kadr czy związków zawodowych – za sprawą 
pełnego zwałowiska niezbywalnego węgla.

Obecnie sytuacja górnictwa wymaga nie 
tylko działania samego sektora – wymaga rów-
nież zmiany polityki państwa wobec sektora 
węglowego, bo sama deklaratywność, nawet 
w warunkach spokoju społecznego, niczego 
nie rozwiąże.

 X Przede wszystkim to w spółkach węglo-
wych trzeba podejmować zdecydowane 
działania.

– Oczywiście nikt nie zdejmie z zarzą-
du Kompanii Węglowej odpowiedzialności 
za operacyjne zarządzanie firmą. Nikt też nie 
powinien tolerować braku reakcji na nara-
stanie przyczyn dzisiejszych kłopotów Kom-
panii Węglowej, w tym również weryfikacji 
obszarów górniczych o niskiej rentowności, 
w których nikt nigdy węgla efektywnie nie 
wydobędzie.

 XOd razu podniósłby się krzyk.
– Sytuacja jest na tyle paradoksalna, 

że górnicy sami widzą bezsens eksploatacji 
w określonych partiach złóż, do czego nie 
chcieli się przyznać ze strachu poprzednio 
zarządzający Kompanią. Sytuacja jest jednak 
na tyle poważna, że odnoszę wrażenie, iż za-
łogi oraz związki zawodowe uwierzą nowemu 
zarządowi Kompanii w racjonalność bieżącego 

zarządzania kopalniami. Za wszelką cenę uni-
kałbym natomiast w przypadku Kompanii 
Węglowej terminologii restrukturyzacji spółki.

 XDlaczego?
– Bowiem w Polsce restrukturyzacja, 

bez względu na to, co napiszą w książkach 
jej autorzy, kojarzy się jednoznacznie źle. 
Dziś trzeba mówić o sprawnym operacyjnym 
zarządzaniu i to nie w sytuacji kryzysowej, 
bo kryzysu nie ma. Kryzys to był wtedy, kiedy 
tona węgla kosztowała 20 dolarów, górników 
było 430 tysięcy, a nadpodaż węgla wynosiła 
70 mln ton.

 X Sądzi pan, że do uzdrowienia sytuacji 
w górnictwie potrzebne będzie nowe otwar-
cie na linii zarządy spółek węglowych – gór-
nicze związki zawodowe?

– Dobrze rokuje zapowiedziane kolejne 
spotkanie premiera Donalda Tuska z górni-
czymi związkami zawodowymi, jednak pre-
mierowi też trzeba przygotować decyzje, które 
będą zmieniały obecny stan rzeczy, bowiem 
jak na razie aktywność premiera rozładowuje 
napięcie i poprawia relacje ze związkowca-
mi, którzy takiego zachowania wcześniej nie 
odczuli. Jednak gdy już się wszyscy bardzo 
polubią, dojdą w końcu do wniosku, że tak 
naprawdę niczego nie naprawili, a więc będzie 
to tylko zmarnowanie kolejnej szansy.

Rozmawiał: JERZY DUDAŁA

Autor wywiadu jest publicystą miesięcznika Nowy 
Przemysł i portalu wnp.pl.

Ograniczenie produkcji w miejscach nieefektywnych dokona się samo za sprawą pełnego zwałowiska niezbywalnego węgla 
– podkreśla Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, w rozmowie z Jerzym Dudałą

Festiwal półśrodków 
i półprawd

Naszemu Koledze
Henrykowi Wielcowi

wyrazy głębokiego żalu i serdeczne słowa otuchy 
i współczucia z powodu śmierci

Żony Teresy
składają

koleżanki i koledzy z Federacji ZZGWB

N E K R O L O G

Sytuacja jest jednak na 
tyle poważna, że odnoszę 
wrażenie, iż załogi oraz 
związki zawodowe uwierzą 
nowemu zarządowi Kompanii 
w racjonalność bieżącego 
zarządzania kopalniami.

Jerzy Markowski (z mikrofonem w ręku): Kryzys to był wtedy, kiedy tona węgla kosztowała 20 dolarów, górników było 430 tysięcy, a nadpodaż węgla wynosiła 70 
mln ton.
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W środę 25 czerwca w kancelarii premiera 
odbyło się spotkanie Donalda Tuska z przed-
stawicielami górniczych central związkowych. 
W rozmowach uczestniczyli również wicemi-
nister gospodarki Jerzy Pietrewicz stojący 
na czele powołanego w maju międzyresorto-
wego zespołu opracowującego rozwiązania, 
których celem jest poprawa sytuacji górnic-
twa węgla kamiennego oraz Włodzimierz 
Karpiński, minister skarbu.

– Nie było jakichś końcowych konkluzji, 
dążymy do tego, by takie pojawiły się w koń-
cu lipca na spotkaniu w Katowicach – mówi 
Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący 
Związku Zawodowego Górników w Polsce, 
który uczestniczył w spotkaniu. – Jest miesiąc 
na to, by właściciel sprawił, żeby finansowanie 
górnictwa odbywało się w sposób racjonalny 
i żeby była uruchomiona ścieżka kredytowa 
dla spółek węglowych. Najważniejszą kwestią 
jest teraz płynność finansowa spółek węglo-
wych. W trakcie spotkania były omawiane 
różne kwestie, ale skrótowo, bo premier się 
spieszył, bowiem później w sejmie miał się 
odnieść do kwestii podsłuchów członków 
rządu. Była też między innymi mowa o tym, 
że nasza energetyka musi być oparta o węgiel 
z polskich kopalń, i o tym, żeby nie było tak, iż 
węgiel kamienny jest wypychany przez węgiel 
brunatny – zaznacza Wacław Czerkawski.

Za miesiąc konkrety

Według Wacława Czerkawskiego za mie-
siąc powinny już być znane konkretne roz-
wiązania. – Jest nadzieja, że pod koniec lipca 
przyjdzie wreszcie pora na konkrety, a nie tyl-
ko będziemy znowu omawiali bieżące proble-
my – podkreśla. – Dziś utkwiło mi w głowie 
sformułowanie ministra Karpińskiego, który 
powiedział o „humanitarnej restrukturyza-
cji”. Zastanawiam się, co minister Karpiński 
miał na myśli. Liczymy, że za miesiąc będzie 
już mowa o konkretnych działaniach, bo czas 
ucieka, a sytuacja polskiego górnictwa jest nie-
zwykle trudna – zaznacza Wacław Czerkawski.

W trakcie spotkania z premierem związ-
kowcy wskazywali między innymi na funk-
cjonowanie całego sektora paliwowo-ener-
getycznego w kontekście obecnego poziomu 
cen węgla (za tonę węgla energetycznego 
w ARA płaci się około 72 dolary). Według 

związkowców nie powinno być tak, że ener-
getyka generuje znaczące zyski, a niektórym 
spółkom węglowym grozi widmo upadłości.

Spotkanie 25 czerwca było piątym, ja-
kie premier odbył ostatnio z górniczymi 
związkami. Wcześniejsze spotkanie odbyło 
się 5 czerwca w Katowicach. Donald Tusk 
zaznaczył wtedy, że naprawiając sytuację 
w górnictwie, rząd będzie unikał scenariu-
szy drastycznych polegających na likwidacji 
nierentownych kopalń.

sZukanie mało 
dotkliwych roZwiąZań

– Zadaniem zespołu jest szukanie takich 
sposobów działania, które będą możliwie mało 
dotkliwe dla rynku pracy na Górnym Ślą-
sku i skupią się na tym, jak naprawić sytuację 
w poszczególnych kopalniach, a nie będą iść 
najkrótszą drogą, jaką byłaby dziś likwidacja 
nierentownych kopalń – mówił 5 czerwca 
premier Donald Tusk. Wskazywał przy tym, 
że drastyczne decyzje likwidacyjne są bardzo 
kosztowne zarówno pod względem społecz-
nym, jak i z punktu widzenia budżetu pań-
stwa. – Dlatego wszyscy bez wyjątku mamy 
interes w tym, by szukać innych rozwiązań, 
które uczynią Kompanię bardziej efektywną 
niż do tej pory – podkreślił premier, odnosząc 
się do problemów największej górniczej spółki, 
która w ubiegłym roku, głównie z powodu 
spadku cen węgla, odnotowała prawie 700 
mln zł straty netto. W pierwszym kwartale 
2014 roku KW straciła niemal 80 mln zł netto, 
a za cztery miesiące br. rzeczywista strata KW 
to około 250 mln zł.

węgiel to nie tylko Zysk

W trakcie poprzedniego spotkania 
ze związkami, które odbyło się 5 czerwca, 
premier wskazywał, że rządowy zespół przy-
gotował rekomendacje w sprawie możliwości 
ograniczania importu węgla. – Wydawało 

nam się rzeczą istotną, żeby w tej kwestii zba-
dać również ewentualne patologie. Chodzi 
nie tylko o ochronę polskiego węgla przed 
ewentualną nieuczciwą konkurencją, ale także 
o wyeliminowanie patologii i korupcji w samej 
dystrybucji węgla – wyjaśniał po spotkaniu, 
do którego doszło 5 czerwca, premier Tusk. 

– Węgiel w Polsce to nie tylko zysk, ale 
też kategoria strategii energetycznej, nie mó-
wiąc o elementach społecznych i kulturowych 
na Śląsku, dlatego handel węglem powinien 
być poddany pewnym regulacjom, które 

jednak nie ograniczałyby konkurencji. Cho-
dzi m.in. o budowanie standardów poprzez 
certyfikację, jak i chronienie rynku przed nie-
uczciwą konkurencją – mówił premier.

Związkowcy niezmiennie wskazują, 
że sytuacja górnictwa węgla kamiennego jest 
bardzo trudna. W pierwszym kwartale br. 
górnictwo wygenerowało 143,8 mln zł straty. 
Wynik na sprzedaży węgla wyniósł minus 
272,6 mln zł.

Potrzeba pilnych działań strategicznych 
dotyczących całego sektora, który popada 
w coraz większe tarapaty. Problemy górnic-
twa są m.in. pochodną znacznego spadku cen 
na rynku międzynarodowym. W pierwszym 
kwartale br. zdołano u nas wydobyć 17,9 mln 

ton węgla, podczas gdy przed rokiem było 
to 18,7 mln ton. Sprzedaż węgla wyniosła 
16,7 mln ton, z czego 14,5 mln ton ulokowano 
na rynku krajowym, a 2,1 mln ton na rynkach 
zagranicznych. Problemem są zwały węgla – 
Kompania Węglowa ma na nich ponad 5,2 mln 
ton surowca, a Katowicki Holding Węglowy 
przeszło 1,8 mln ton.

Bank pomoże, jeśli BędZie 
plan restrukturyZacji

Jeszcze przed spotkaniem z premie-
rem 25 czerwca Dominik Kolorz, szef ślą-
sko-dąbrowskiej Solidarności, wskazywał, 
że pierwszy problem to kwestia możliwości 
szybkiego odzyskania płynności finansowej 
przez górnictwo. Druga sprawa dotyczy na-
tomiast spółek energetycznych – ze wzglę-
du na spadające ceny węgla koszt produkcji 
energii uległ znaczącemu obniżeniu. – Nie 
wpłynęło to jednak na wysokość rachunków 
za energię przeciętnego Kowalskiego. Spółki 
energetyczne osiągają gigantyczne zyski, ale 
nie zamierzają dzielić się tymi zyskami z sek-
torem wydobywczym – podkreślał Dominik 
Kolorz, który możliwym światełkiem w tunelu 
nazwał zapowiedź prezesa BGK Dariusza Kac-
przyka. Na początku czerwca sygnalizował on, 
że Bank Gospodarstwa Krajowego rozważy 
finansowanie projektów spółek węglowych, 
jednak muszą one przygotować wcześniej 
plany restrukturyzacji, które uzasadniałyby 
sens ekonomiczny inwestycji.

Premier Donald Tusk był krócej na spo-
tkaniu z górniczymi związkowcami w środę 25 
czerwca. Na godzinę 15:00 w sejmie zaplano-
wano bowiem informację premiera dotyczą-
cą podsłuchanych rozmów członków rządu. 
Po wyjściu premiera spotkanie ze związkow-
cami trwało jeszcze około 40 minut.

JERZY DUDAŁA

Autor artykułu jest publicystą miesięcznika Nowy 
Przemysł i portalu wnp.pl.
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Premier spotkał się 25 czerwca z górniczymi związkami

Najważniejsza walka o płynność 
spółek węglowych
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W środę 25 czerwca w kancelarii premiera odbyło się spotkanie Donalda Tuska z przedstawicielami górniczych central związkowych. Nie było konkluzji

Ciekawa liczba 

250
MLN ZŁOTYCH

to rzeczywista strata KW po czterech miesiącach 
2014 roku. KW w ubiegłym roku, głównie z powo-
du spadku cen węgla, odnotowała prawie 700 mln 
zł straty netto. W pierwszym kwartale 2014 roku 
KW straciła niemal 80 mln zł netto.

Bank Gospodarstwa 
Krajowego rozważy 
finansowanie projektów 
spółek węglowych, 
jednak muszą one 
przygotować wcześniej 
plany restrukturyzacji, 
które uzasadniałyby sens 
ekonomiczny inwestycji.
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Prezes zarządu Kompanii Węglowej Mirosław 
Taras nie ukrywa tego, że zarządzana przez 
niego spółka ma wielkie problemy. Na prze-
strzeni trzech ostatnich lat wynik finansowy 
KW spadł z 554,5 mln zł w roku 2011 do mi-
nus 699 mln zł w roku 2013. Już sam ten fakt 
pokazuje skalę problemów. W pierwszym 
kwartale tego roku Kompania Węglowa od-
notowała 78,4 mln zł straty.

– Sytuacja jest dynamiczna, zmieniają się 
ceny węgla i to bardzo niekorzystnie – za-
znaczył Mirosław Taras, prezes zarządu KW, 
w trakcie konferencji prasowej, która odbyła 
się 12 czerwca. – Staramy się ten ujemny wy-
nik spółki ograniczać – dodał.

Rzeczywiście, ceny węgla energetycznego 
w ARA (porty Antwerpia–Rotterdam–Am-
sterdam) spadły z 76 do około 72 dolarów 
za tonę. Wydajność dołowa na jednego za-
trudnionego oraz wydajność ogółem niestety 
w KW spada. Kompania ma na zwałach około 
5,2 mln ton węgla. – W co najmniej pięciu 
kopalniach mamy już pełne zwały – mówił 
prezes Mirosław Taras.

Na razie sprzedaż węgla ze zwałów jest 
niemożliwa, bo wszystkie stanowią zastaw pod 
obligatariuszy. Zastawy są bowiem na majątku, 
głównie na zwałach, z tytułu programu obli-
gacyjnego KW. Może dojść do poszerzenia 
programu obligacyjnego – mówi się o jednym 
z banków zachodnich.

Skutki ujemnych wyników finansowych 
to utrata płynności finansowej, zagrożenie ka-
pitałów własnych oraz brak zdolności do kon-
kurowania i rozwoju, dlatego wśród działań 
stabilizujących w KW można wymienić m.in. 
ograniczenie ryzyka wzrostu zadłużenia 

do poziomu przekraczającego wysokość kapi-
tałów własnych, restrukturyzację (rolowanie) 
długu wobec wierzycieli – negocjacje prolon-
gaty terminów spłaty wyemitowanych obligacji 
czy poszerzenie składu konsorcjum wierzycieli.

W Kompanię Węglową, ale także w Ka-
towicki Holding Węglowy oraz Jastrzębską 
Spółkę Węglową uderza spadek cen węgla 
na światowym rynku. Problemem jest utrzy-
mujący się na wysokim poziomie import węgla 
do Polski, który w pierwszym kwartale tego 
roku wyniósł około 2,5 mln ton. Jeśli tak dalej 
pójdzie, to może dojść do poziomu około 10 
mln ton w całym 2014 roku.

– Utraciliśmy płynność finansową, którą 
próbujemy ratować. W ostatnim miesiącu 
główne działania zarządu były ukierunko-
wane na zapobieganie generowania straty, 
która doprowadziłaby do powstania ujemnych 
kapitałów – zaznaczył Mirosław Taras. – Naj-
większym konkurentem na naszym rynku nie 
jest Katowicki Holding Węglowy. Kłopotem 
dla nas jest import węgla rosyjskiego.

W związku z tym powtarzają się dekla-
racje, także ze strony premiera, zrobienia 
czegoś z tym importem. Prezes Kompanii 
wskazał, że spółka uczestniczy w zespole 
powołanym przez premiera, a jej przedsta-
wiciele wraz z innymi członkami zespołu 
zastanawiają się, jak wstrzymać napływ węgla 
z Rosji do Polski.

Mirosław Taras zaznaczył, że jeśli dyna-
mika spadku cen będzie taka jak do tej pory, 
to niebawem w Kompanii może nie być ani 
jednej kopalni generującej zyski. Przed po-
czątkiem lipca może dojść do dopięcia trans-
akcji sprzedaży kopalni Knurów-Szczygłowice 
Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Nie ma już 

Największa spółka węglowa znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Generowane są ogromne 
straty, za czym czai się ryzyko konieczności ogłoszenia upadłości

Kompania Węglowa może upaść

Jedno uJęcie

Dąb Wolności w Katowicach
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Lasy Państwowe podjęły w roku 
2014 inicjatywę posadzenia w różnych miejscach naszego kraju Dębów Wolności. Pro-
jekt ten ma upamiętniać odzyskanie przed 25 laty suwerenności przez nasz naród w hi-
storycznych czerwcowych wyborach 1989 roku oraz nawiązywać do obchodów 90-lecia 
Lasów Państwowych. Sadzenie Dębu Wolności na terenie Katowic zorganizowała Regio-
nalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach wspólnie z Katowickim Holdingiem 
Węglowym. Symboliczny dąb został zasadzony przy placu kościoła pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Katowicach-Brynowie w miejscu szczególnie związanym z odzyska-
niem suwerenności poprzez tragiczne wydarzenia, jakie miały miejsce podczas pacyfi-
kacji kopalni Wujek po ogłoszeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku.
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rozmów o cenie, ale o procedurze sprzedaży 
Knurowa-Szczygłowic.

W Kompanii rozważany jest program 
dobrowolnych odejść dla pracowników ad-
ministracji oraz pracowników dołowych, któ-
rzy zechcieliby z tego programu skorzystać. 
W latach 2015–2020 z przyczyn naturalnych 
odejdzie z Kompanii na emerytury około 
15–18 tys. osób, natomiast kilka tysięcy może 
zostać objętych programem dobrowolnych 
odejść. Kto taki program sfinansuje? – Rząd 
oczekuje, że my, a my oczekujemy, że rząd – 
zaznaczył prezes Taras.

W trakcie najbliższych niecałych dwóch 
miesięcy ma zostać opracowany program re-
strukturyzacji spółki dla rządu. Miałby on 
być – jak zaznaczył prezes Taras – możliwie 
jak najbardziej bezbolesny dla pracowników, 
ale na pewno niewygodny.

Prezes Taras wskazał, że w KW jest 9 
kopalń z szansami szybkiego zrestruktury-
zowania się, jest też 5 kopalń wymagających 
dłuższej restrukturyzacji. Obecnie KW nie 
ma planu sprzedaży żadnej z tych kopalń, 
natomiast jedna z nich została wytypowana 
do prywatyzacji pracowniczej.

Prezes KW zaznaczył, że nie ma planów, 
by zmniejszać wydobycie spółki – ma ono 
być utrzymane na poziomie około 32 mln 
ton rocznie. Ma natomiast dojść do zmiany 
struktury wydobycia – w kopalniach o ni-
skich kosztach wydobycie będzie zwiększane, 
a ograniczane tam, gdzie są generowane straty. 
Sprzedaż węgla KW zamierza prowadzić wła-
snymi siłami. Głównie ma się ona koncentro-
wać na rynku krajowym, gdzie można osiągać 
korzystniejsze ceny.

Kompania stale szuka oszczędności. 
Są m.in. zespoły, które renegocjują obecnie 
z dostawcami ceny dostaw towarów i usług. 
Jeżeli chodzi o strategiczne projekty takie 
jak budowa kopalni na Lubelszczyźnie oraz 
budowa elektrowni, to KW będzie kontynu-
owała proces zmierzający do uzyskania kon-
cesji eksploatacyjnej. Na budowę elektrowni 
Kompanii nie stać, natomiast firma Mitsui 
może wesprzeć proces dotyczący domknięcia 
kwestii finansowania tego projektu.

JERZY DUDAŁA

Autor artykułu jest publicystą miesięcznika Nowy 
Przemysł i portalu wnp.pl.
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Brzydkie słowo „węgiel”
Słowa „węgiel” nie wypada używać na eu-

ropejskich salonach. Zachodni politycy boją 
się, że to słowo usłyszą dziennikarze i poinfor-
mują opinię publiczną o tym niepoprawnym 
politycznie wyrażeniu. Polacy są uprzywile-
jowani – mogą bezkarnie mówić „węgiel”, bo 
Europa wie, że około 90 proc. energii wy-
twarzanej w Polsce zawdzięczamy węglowi 
kamiennemu i brunatnemu. Czy można na 
tej bezkarności zrobić interes? Można, bo po 
cichu popierają nas Niemcy, eurosceptyczni 
parlamentarzyści z Anglii i wielu europar-
lamentarzystów z  tak zwanej nowej Unii. 
Dlaczego do tej pory nie robimy interesu? 
Ponieważ brakuje nam ludzi, którzy mogliby 
podjąć się mrówczej pracy, dzięki której nasze 
stanowisko byłoby strawne dla europejskiej 
opinii publicznej. Tylko w Niemczech od wielu 
lat spala się rocznie około 170 mln ton węgla 
brunatnego i około 50 mln ton węgla kamien-
nego. Jak to się dzieje, że Niemcy mają opinię 
kraju zwalczającego paliwa węglowe? Dlaczego 
Niemcy nie pozamykają swoich elektrowni 
węglowych, skoro ich siłownie wytwarzają 
tak dużo energii, że niemiecka energetyka 
jest największym eksporterem energii w Unii 
Europejskiej? Czy niemieckie elektrownie wę-
glowe spalające węgiel brunatny nie emitują 
dwutlenku węgla? Dlaczego Niemcom wolno 
mieć gigantyczne nadwyżki energii i dlaczego 
my mamy ją od nich kupować, skoro możemy 
mieć własną energię?

Warto byłoby zadać takie pytania. Warto 
byłoby stworzyć grupę fachowców, którzy 
potrafiliby uzasadnić polskie stanowisko 
w sprawie węgla. Na razie Unia Europejska 
żyje w stanie schizofrenii. Administracyjnie 
wymusza rezygnację ze spalania węgla, ale 
toleruje fakt, że w najbardziej uprzemysło-
wionych krajach UE rośnie emisja dwutlenku 
węgla.

Polityka Bez zasad

Polska do tej pory nie sformułowa-
ła prawnych zasad polityki energetycznej. 
Wbrew oficjalnym zapewnieniom nawet na 
poziomie UE nie ma spójnej polityki ener-
getycznej. Polska powinna wziąć przykład 
z Niemiec. Otóż niemieckie prawo nakazuje, 
aby potrzeby energetyczne kraju były za-
spokajane w sposób zorganizowany. Należy 
korzystać z wielu paliw – od najtańszych do 
najdroższych. Uprzywilejowane są odnawial-
ne źródła energii i na nie są przeznaczane 
największe dotacje. Po tym jak Niemcy po-
stanowili zlikwidować energetykę jądrową, 
węgiel stanie się podstawowym paliwem dla 
energetyki konwencjonalnej. Czy nasze gór-
nictwo może wykorzystać tę szansę? Może, 
ale musi być efektywne.

Czy ChCemy Przeżyć?
– Jeżeli chcemy przeżyć, musimy iść drogą 

Bogdanki i Silesii. Te kopalnie udowodniły, że 
nowoczesna organizacja pracy służy poprawie 

efektywności. Niestety, w śląskich kopalniach 
nie ma przyzwolenia na zmiany. Związki za-
wodowe bronią układów pracy sprzed prawie 
30 lat. Albo zmienimy filozofię, albo śląskie 
górnictwo sobie nie poradzi – mówił Jarosław 
Zagórowski, prezes JSW SA.

Zbigniew Stopa, prezes LW Bogdanka, 
stwierdził, że tylko ciężka i systematyczna pra-
ca gwarantuje sukces. – Nasza kopalnia miała 
być zamknięta. Wtedy żaden śląski związko-
wiec i menadżer nie wyciągnął pomocnej ręki. 
Teraz jesteśmy najnowocześniejszą kopalnią 
w Polsce. Mamy wykształconą załogę, zatrud-
niamy coraz więcej młodych pracowników, od 
początku inwestujemy w najnowocześniejsze 
i najbardziej wydajne maszyny. Poza tym je-
steśmy daleko od Śląska. Sprzyja nam także 
natura. To wszystko stanowi o naszym suk-
cesie – mówił prezes Stopa.

– Chcemy udowodnić, że węgiel nie jest 
brudnym paliwem, a  energia wytwarzana 
z węgla nie jest brudną energią. Żeby ogra-
niczyć emisję dwutlenku węgla, potrzebne 
są nowe, czyste technologie, a takie istnie-
ją – przekonywał Zbigniew Stopa, prezes 
Bogdanki.

węglowy PogrzeB? 
to Przesada

„Udział w spotkaniu węglowym to jak 
udział w pogrzebie – leżymy w trumnie i pu-
kamy od środka”. Między innymi takie zgrabne 
powiedzenia miały przykuć uwagę i zaraz po 

nich słychać było: światowe zapotrzebowanie 
na węgiel rośnie; chcemy rozmawiać o przy-
szłości; żeby ograniczyć emisję dwutlenku 
węgla, potrzebne są nowe, czyste technologie, 
a takie istnieją.

Sytuacja polskiego i europejskiego gór-
nictwa jest niełatwa. Kompanii Węglowej 
grozi upadłość. Pozostałe spółki węglowe 
przeżywają wielkie trudności. W  Polsce 
bezpośrednio w górnictwie pracuje około 
100 tys. osób. Przynajmniej trzy razy tyle 
utrzymuje się dzięki usługom dla górnic-
twa. Sytuacja na Śląsku jest tak zła, że coraz 
częściej mówi się o Lubelskim Zagłębiu Wę-
glowym. Dlatego stół węglowy w Lublinie 
nie był przypadkiem – w tym regionie działa 
kopalnia Bogdanka, która od lat przynosi 
każdego roku zyski. 

Jeszcze z kwietniu Instytut Gospodarki 
Surowcami Mineralnymi i Energią PAN wy-
liczył, że polski rynek węgla po 2020 roku 
będzie ściśle uzależniony od cen zezwoleń na 
emisję dwutlenku węgla. Przy niskich staw-
kach wydobycie będzie się opłacało (około 44 
mln ton rocznie). Jeśli jednak ceny zezwoleń 
będą za wysokie, to kopalniom fedrowanie nie 
będzie się opłacać i na stałe przegrają z tań-
szym węglem z importu. Przy takim scena-
riuszu już w 2050 r. Polska może importować 
połowę potrzebnego surowca. Co zrobić, aby 
nie doszło do takiej sytuacji? Trzeba wzorować 
się na Bogdance.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

EuropEjski stół WęgloWy W lubliniE.  
W Lublinie odbyły się obrady Europejskiego Stołu Węglowego. 

Zorganizowało je stowarzyszenie EURACOAL,  
które zrzesza producentów i importerów węgla 

kamiennego oraz brunatnego z 20 krajów. Należy do niego  
najefektywniejsza w Polsce kopalnia w Bogdance. 
Analizy wskazują, że węgiel jeszcze długo będzie 

najtańszym źródłem energii dla większości  
państw Kontynentu. – Stąd polityka klimatyczna 

Unii Europejskiej dążąca do eliminacji węgla 
jest nieracjonalna – argumentuje prezes  

Lubelskiego Węgla Bogdanka Zbigniew Stopa. niepoprawne politycznie
Słowo „węgiel”

N
O

W
Y 

G
Ó

RN
IK

 

Uczestnicy stołu węglowego mogli zobaczyć kopalnię Bogdanka, przyjrzeć się organizacji pracy i zjechać pod ziemię
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 XNowy GórNik: W czasie lubelskiego sto-
łu węglowego powiedział pan, że górnic-
two jest w trumnie i słychać, jak puka w jej 
wieko. Ktoś zareaguje na to pukanie i pod-
niesie wieko?
Paweł Smoleń: To są sło-
wa mojego kolegi z An-
glii Nigela Yaxleya. Skąd 
wzięło się to zgrabne po-
wiedzenie? Otóż jeden 
z dziennikarzy zapytał 
mnie, czy uczestnictwo 
w działaniach EURACOAL 
nie jest przypadkiem jak 
udział w pogrzebie. Na to Nigel Yaxley powie-
dział, że „my w Anglii już leżymy w trumnie 
i stukamy od środka”. Ten bon mot opisuje 
nastroje w Wielkiej Brytanii.

 XMy nie leżymy w trumnie, ale niewiele 
brakuje.

– Nie ma pan racji. W Wielkiej Bryta-
nii nałożono podatek węglowy i w krótkim 
czasie zamknięto trzy kopalnie. W pierwszej 
był pożar, drugą zalała woda, trzecia nie wy-
trzymała konkurencji. Teraz wydobycie wę-
gla w Anglii jest symboliczne i z tego wynika 
ponury nastrój Brytyjczyków. Nam wydaje się 
to dziwne, ale patrzą oni z nadzieją na Unię 
Europejską, ponieważ polityka UE nie jest tak 
antywęglowa jak polityka angielska lansowa-
na przez rząd konserwatystów. Czy leżymy 
w trumnie? Nie zgadzam się z taką opinią. 
Nie powinniśmy mieszać pojęć. Czym innym 
jest pytanie o przyszłość górnictwa, a czym 
innym pytanie o kondycję konkretnych firm. 
Owszem, dwie spółki węglowe są w złej sy-
tuacji finansowej. Jeżeli firma jest w trudnej 
sytuacji, musi się restrukturyzować. Tarapaty 
finansowe konkretnych firm nie oznaczają 
końca branży – to może mieć miejsce w każ-
dej branży – natomiast węgiel będzie nam 
potrzebny przez dziesięciolecia. Mamy złoża, 
mamy wykształcone kadry, są inwestorzy, któ-
rzy chcą rozpoczynać wydobycie.

 XW powszechnej opinii polskie górnic-
two to Kompania Węglowa. Kompanii gro-
zi bankructwo.

– W czasie obrad w Lublinie mieliśmy 
okazję wysłuchać referatów Zbigniewa Stopy, 
prezesa LW Bogdanka SA, Michala Hermana, 
prezesa PG Silesia i Jarosława Zagórowskiego, 
prezesa JSW SA, mogliśmy także zobaczyć 

kopalnię Bogdanka, przyjrzeć się organizacji 
pracy i zjechać pod ziemię. Czy zauważył pan 
w tych wystąpieniach i w samej Bogdance ozna-
ki upadku? Prezes Jarosław Zagórowski pod-
kreślił w swoim wystąpieniu, że świat zazdrości 
nam najwyższej klasy specjalistów, którzy po-
trafią bezpiecznie wydobywać węgiel kilometr 
pod ziemią. Mnie z kolei koledzy z zagranicy 
pytają: Jak wy to robicie, że wydobywacie z głę-
bokości 1000 metrów i jeszcze na tym zara-
biacie? Prezes Zbigniew Stopa mówił o tym, 
jak nowoczesną kopalnią jest Bogdanka i jak 
wielu ma młodych, przyszłościowych specjali-
stów. Michal Herman z PG Silesia udowodnił, 
że z kopalni skazanej na zamknięcie można zro-
bić dobrze zorganizowany i dochodowy biznes. 
Proponuję, abyśmy dyskutując o przyszłości 
branży, skupili się na tych głosach, a nie tylko 
na kłopotach – mam nadzieję, że przejściowych 
– niektórych firm.

 X Przedstawiciele Unii Europejskiej boją 
się głośno wypowiadać słowo „węgiel”. Dla-
czego? Jak w takiej sytuacji premier Donald 
Tusk może starać się o uznanie roli polskie-
go górnictwa w zapewnieniu bezpieczeń-
stwa energetycznego Unii Europejskiej?

– Ostatnie debaty o bezpieczeństwie 
energetycznym w Brukseli sprawiały niedo-
bre wrażenie. Uszczelnianie okien, wykorzy-
stanie energii słonecznej i wiatrowej mają 
być receptami na uniezależnienie się od gazu 
z Rosji i poprawę niezależności energetycznej 
Europy. Rzeczywiście, to recepty mało poważ-
ne. W czasie konferencji „Wytyczanie drogi 
do europejskiej strategii bezpieczeństwa ener-
getycznego”, która odbyła się przed wyborami 
do Parlamentu Europejskiego, premier Donald 
Tusk miał bardzo dobre wystąpienie, w któ-
rym uzasadniał między innymi rolę polskiego 
węgla. Poza tym odbył wiele spotkań w kra-
jach UE, gdzie przedstawiał polską koncepcję 
na zachowanie bezpieczeństwa energetycznego. 
Chcę podkreślić, że wystąpienia premiera były 
bardzo dobrze przyjęte. Niestety, nie znala-
zło to jeszcze odzwierciedlenia w oficjalnych 
stanowiskach instytucji UE. Moim zdaniem 
wynikało to z faktu, że żaden z brukselskich 
polityków nie chciał głośno wymawiać słowa 
„węgiel” przed wyborami, ponieważ naraziłby 
się na utratę głosów antywęglowo nastawio-
nych wyborców. Jeżeli na forach UE mówi się 
o węglu, to używając określenia „paliwo stałe”. 
EURACOAL zawsze domaga się, aby używać 

słowa „węgiel”, ponieważ to paliwo ma swoją 
konkretną nazwę. Mimo wszystko uważam, 
że Polska ma dobrą pozycję w debacie o roli 
węgla, ponieważ możemy głośno i konkret-
nie mówić to, czego na przykład obawiają się 
głośno mówić Niemcy, którzy tak naprawdę 
w większości nas popierają, mając energetykę 
w połowie węglową na wiele dekad, dlatego 
stoimy przed wielką szansą – możemy swoimi 
ludźmi obsadzić wiele stanowisk i mieć wpływ 
na politykę energetyczną. Problem może pole-
gać na tym, że nam brakuje specjalistów, któ-
rzy mówiliby biegle po angielsku i przez setki 
godzin debatowali w Brukseli na temat węgla. 
Praca w instytucjach UE to właśnie ciągłe tłu-
maczenie swoich racji, przekonywanie, mo-
zolne budowanie większości i dobijanie targu.

 X To oznacza, że Polska może promować 
węgiel w Unii Europejskiej?

– Możemy promować wykorzystanie 
lokalnych paliw i źródeł energii. Każdy kraj 
ma do tego prawo. Nawet EURACOAL nie 
głosi haseł wprost wychwalających węgiel – 
tłumaczymy jedynie, że jest to paliwo, które 
można wykorzystywać w sposób przyjazny 
dla środowiska naturalnego i nie powinno być 
ono dyskryminowane. Ma swój wielki wkład 
w bezpieczeństwo cenowe (tanie źródło ener-
gii), systemowe (dostarcza 24 h na dobę) oraz 

polityczne (jest lokalnie oraz powszechnie 
dostępne, nie ma zagrożenia monopoliza-
cją dostaw). W tym duchu wypowiadał się 
także premier Tusk. My, Polacy, mamy ten 
polityczny komfort, że możemy mówić to, 
co myślimy. Zachodni politycy zgadzają się 
z nami, ale głośno tego nie mówią, bo narażą 
się swoim wyborcom.

 XMożemy mówić to, co myślimy. Ta szcze-
rość zapewni nam sukces?

– Z samego dobrego przemówienia i kam-
panii mu towarzyszącej w UE jeszcze nic kon-
kretnego nie wyniknie, ale jest ono świetnym 
punktem startowym. Mówcy są zdobywcami 
– po nich muszą przyjść oracze, którzy za-
orzą zdobytą ziemię i siewcy, którzy tę ziemię 
obsieją. Tymi oraczami i siewcami powinni 
być ludzie, o których wcześniej mówiłem – 
specjaliści, którzy są ekspertami i wytrawnymi 
negocjatorami i bardzo dobrze znają języki 
obce. Oni muszą być codziennie w Brukse-
li, pracować i przekonywać do naszych racji 
w komisjach, podkomisjach, dyrektoriatach 
i grupach problemowych. W UE jest – moim 
zdaniem – ssanie na Polaków, którzy znają się 
na problemach energetycznych – wielu zachod-
nich polityków deklaruje potrzebę naszej tam 
obecności. Powinniśmy wykorzystać tę szansę.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Rozmowa z Pawłem Smoleniem, prezydentem EURACOAL

Czas na oraczy i siewców

niepoprawne politycznie
Słowo „węgiel”
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Prezes Jarosław Zagórowski (pierwszy z lewej) podkreślił w swoim wystąpieniu, że świat zazdrości nam 
najwyższej klasy specjalistów, którzy potrafią bezpiecznie wydobywać węgiel kilometr pod ziemią
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Ci, którym mocno pożółkły już metryki, pa-
miętają zapewne słup ognia w Karlinie, ja-
kim epatowała przed laty telewizja Macieja 
Szczepańskiego. Widzowie oglądali dramat 
bezskutecznych prób gaszenia gigantycz-
nej „świecy”, płomienia podsycanego stru-
mieniem ropy ze świeżego odwiertu. W tle 
tego wszystkiego tliły się i były podsycane 
nadzieje, że Polska już niedługo stanie się 
drugim Kuwejtem. Ogień zgaszono, marzenia 
rychło prysły. Trudno opędzić się od tego hi-
storycznego skojarzenia w kontekście rozbu-
chanych rachub na obfitość gazu łupkowego 
w Polsce, rachub, w których – w zależności 
od źródła – przerzucano się miliardami me-
trów sześciennych, ba, widokami na gazową 
samowystarczalność kraju na dziesięciolecia. 
I ten miraż bogactwa wraz z wycofaniem się 
z poszukiwań niektórych ponadnarodowych 
tuzów tego interesu z czasem ostygł i powo-
li zostaje sprowadzany do rozsądnej miary.

W 8 lat po wydaniu pierwszej poszuki-
wawczej koncesji rzeczywistość przedstawia 
się tak, że wykonano dotychczas 62 odwierty. 
W perspektywie 2017 roku ma ich być 336. 
Tylko czy aż 62?

Malowanie 
geologicznego obrazu

Także z punktu widzenia Bohdana Bar-
toszewicza, dyrektora Biura Finansów Orlen 
Upstream, w publicznej dyskusji po publicy-
stycznym rozbudzeniu dużych oczekiwań 
istnieje wyczuwalny zawód. – Jako operatorzy 
wiedzieliśmy, że w grę wchodzi bardzo trud-
ny projekt. Wymieniając liczbę odwiertów, 
często nie dostrzegamy tego, co się za nimi 
kryje. Tymczasem każdy odwiert należy 
zaprojektować, pobrać rdzenie do analiz – 
na każdy wypada mniej więcej po 35 takich 
badań – oraz stworzyć w oparciu o wyni-
ki badań obraz geologiczny. To jest ogrom 

pracy, dlatego rozpoznanie zasobów wymaga 
czasu. Spoglądając w takiej optyce, wykona-
nie owych 62 odwiertów to spory sukces – 
przekonuje Bartoszewicz. Sukces, ponieważ 
– jak tłumaczy dalej – to nabycie szeregu 
kompetencji w zaangażowanych w gazo-
we przedsięwzięcie firmach projektowych, 
usługowych i serwisowych. – Dziś mamy już 
zespół ekspertów przygotowanych do ob-
sługiwania najbardziej skomplikowanych 
operacji poszukiwawczych – argumentuje. 
Wśród wspólnych wyzwań przedsiębiorców 
oraz władz rozmaitych szczebli i lokalnych 
społeczności Bartoszewicz umiejscawia: 
rozpoznanie skały i zrozumienie geologii, 
szeroko pojmowane regulacje prawne z ak-
centem nie tyle na czas, co bardziej na ich 
jakość, a także upowszechnianie rzetelnych 
informacji i edukację społeczną w odniesie-
niu do tej nowej dziedziny eksploatacji.

Także Jacek Wróblewski, dyrektor ds. 
rozwoju w BNK Polska, podziela pogląd, 
że wokół gazu łupkowego rozbudzono nazbyt 
duże nadzieje, iż sukces jest na wyciągnięcie 
ręki. – Rzeczywistość okazała się bardziej 
skomplikowana. Warto jednak odnotować, 
że stworzone zostało zaplecze do prowadzenia 
badań, że ustawicznie trwają, mimo wysokiego 
ryzyka, inwestycje w poszukiwawczą infra-
strukturę, że prowadzone są roboty sejsmiczne 
i wiertnicze – zauważa.

urzędowa Mitręga

Zdaniem Wróblewskiego niesłychanie 
ważnym elementem całego procesu jest na-
stawienie władz. – O ile na szczeblu regional-
nym tę współpracę można uznać za dobrą, 
to już na szczeblu lokalnym bywa z tym róż-
nie, choć nie mamy do czynienia z szerszymi 
protestami, które zagrażałyby realizowanym 
projektom. Ten pozytywny przekaz od władz 
jest nadzwyczaj ważny, ponieważ uspokajając, 
że firmy poszukiwawcze potrafią bezpiecznie 

prowadzić wiercenia, rozwiewa się obawy lo-
kalnych środowisk – ocenia.

Wróblewski przedstawia interesujące ze-
stawienie. – Wiercenie, testowanie, szczelino-
wanie składa się na mniej więcej 10 proc. ak-
tywności przedsiębiorcy. Pozostałych 90 proc. 
to – mimo pozytywnego na ogół nastawienia 
władz – urzędowa krzątanina i użeranie się 
z przezwyciężaniem administracyjnych pro-
cedur. Niejasność przepisów i związane z tym 
kłopoty interpretacyjne są przy tym nieobojęt-
ne dla kosztów projektów – zauważa.

Administracyjna mitręga powoduje, 
że uzyskanie koniecznych pozwoleń na pod-
jęcie wierceń trwa 11–12 miesięcy, podczas gdy 
w Stanach Zjednoczonych do 45 dni. Trudno 
się więc dziwić, że inwestorzy zza oceanu nie 
mogą pojąć, dlaczego zabiegi w urzędach mu-
szą trwać aż tak długo.

Dobre nastawienie mieszkańców do wiert-
ni Marcin Matyka z firmy Partner łączy przede 
wszystkim z ich nadziejami na ożywienie lo-
kalnych rynków pracy. Także jego obserwa-
cje potwierdzają administracyjną gnuśność, 
acz zazwyczaj niewypływającą ze złej woli. 
– Urzędnicy wobec niejasnych przepisów boją 
się działać szybko. Jeśli tylko mogą – albo 
podejmują decyzje zachowawcze, albo prze-
rzucają konieczność powzięcia takich posta-
nowień na wyższy szczebel – mówi Matyka.

bliżej prawnej 
przejrzystości

W warstwie prawnej szczególnie potrzeb-
na jest nowelizacja ustawy – prace nad nią 
trwają już prawie dwa lata – Prawo geolo-
giczne i górnicze w części regulującej poszu-
kiwanie i wydobycie gazów niekonwencjonal-
nych. – Wydaje się, że obecny projekt zmian 
w dużym stopniu odpowiada oczekiwaniom 
przedsiębiorców – konstatuje Marcin Matyka. 
Nie znajduje natomiast powodów do wzmo-
żonej dyskusji wokół przepisów podatkowych 

w odniesieniu do łupkowych projektów. 
Uznaje, że pośpiech byłby tu zbędny, a nawet 
szkodliwy w sytuacji, kiedy minie zapewne 
parę dobrych lat, zanim będzie co obkładać 
podatkiem, podczas gdy tego rodzaju ustawy 
rzadko cechuje trwałość rozwiązań. – Dysku-
sja o podatku byłaby dziś teoretycznie jałowa, 
bo jakikolwiek by ustalono, to w odniesieniu 
do zera i tak wychodziłoby zero – sekunduje 
Matyce Robert Stankiewicz, menedżer z Po-
land and Baltics.

od euforii 
do zniechęcenia

Obecnie poszukiwaniem gazu z formacji 
łupkowych zajmuje się 80 koncesjonariuszy. 
Bywało, że w tę działalność było zaangażowa-
nych aż 116. – Najsłabsi, kiedy ostygły nieco 
rachuby na eldorado, się wykruszyli, ale nie 
ma dramatu – bilans jest neutralny – ocenia 
Rafał Miland z Ministerstwa Środowiska. 
Stankiewicz nie w pełni podziela jednak ten 
pogląd. – Rejterada koncesjonariuszy spośród 
prestiżowych koncernów na pewno popsuła 
klimat – polemizuje.

Mimo wszelkich barier Waldemar Wójcik 
z zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego 
i Gazownictwa jest jednak dobrej myśli. – Jest 
szansa, że za trzy lata będzie już można mówić 
o eksploatacji gazu łupkowego. Nie mamy się 
czego wstydzić, Amerykanom też zeszło 20 
lat – zachęca do zachowania spokoju.

– Z wierceniami jest tak, że wahadło wy-
chyla się od euforii do zniechęcenia. W tym 
roku idziemy w górę. Przy tym wiercenia eks-
ploatacyjne będą do 50 proc. tańsze od po-
szukiwawczych – dodaje Henryk Dytko, wi-
ceprezes Exalo Drilling SA.

Na pewno próżno dziś znaleźć kogokol-
wiek, kto zaryzykowałby prognozę, kiedy i ja-
kiej ilości gazu łupkowego można się w Polsce 
spodziewać.

 JERZY CHROMIK

Prognoza: Niekonwencjonalny gaz najwcześniej za trzy lata

Rozłupane eldorado (?)

19 maja amerykański internetowy portal gór-
niczy CoalAge omówiał aktualną sytuację 
górnictwa węgla kamiennego na Ukrainie. 
Obecny kryzys polityczny może położyć kres 
produkcji węgla i być połączony z zamknię-
ciem większości kopalń. Istnieje kilka powo-
dów dla podjęcia takich decyzji, z których 
najważniejszym jest cofnięcie dotacji rządo-
wych utrzymujących ich rentowność. Rząd 
jest zmuszony do przeprowadzenia reform 
gospodarczych związanych z podpisaniem 
umowy stowarzyszeniowej z UE.

Według informacji Ministerstwa Energe-
tyki i Przemysłu Węglowego Ukrainy około 
79 proc. wszystkich kopalń węgla jest deficy-
towych, zaś kolejne 14 proc. balansuje na gra-
nicy rentowności. W takiej sytuacji władze 

Ukrainy przyznają, że jeśli podpiszą umowę 
stowarzyszeniową z UE, kraj straci 90 proc. 
swoich mocy produkcyjnych węgla w ciągu 
najbliższych trzech lat. Ministerstwo Energii 
twierdzi, że nie ma znaczenia, czy Ukraina 
podpisze, czy nie podpisze umowy z UE, po-
nieważ dotacje i tak muszą być cofnięte – 
po prostu budżet jest pusty i nie ma na ten 
cel pieniędzy. W 2013 roku ukraińskie kopal-
nie poniosły łączne straty w wysokości 13,7 
mld UAH (1 200 000 000 dolarów). Straty 
dla przemysłu węglowego Ukrainy w 2013 r. 
wzrosły o 46 proc. w porównaniu do 2012 
roku, a w tym roku sytuacja może być jeszcze 
gorsza, tym bardziej że górnicy domagają się 
podwyżek płac.

Na tym tle separatyści obiecują 
utrzymanie tych kopalń i zwiększenie 

wynagrodzeń górników przez przystąpienie 
do unii celnej z Rosją. Gwarancją ma być ro-
syjski program szybkiego rozwoju eksploata-
cji zasobów naturalnych. Według związków 
zawodowych przemysłu węglowego Ukrainy 
w ramach polityki nowego rządu całkowita 
produkcja spadnie czterokrotnie. W cią-
gu najbliższych trzech lat produkcja węgla 
na Ukrainie może się zmniejszyć z 80 mln 
do około 20 mln ton. Liczba czynnych ko-
palń spadnie ze 150 do 30, a około 100 000 
górników zostanie zwolnionych z pracy. 
Aktualnie Ukraina wydobywa więcej węgla, 
niż może zużyć. Eksport wynosi ok. 6,6 mln 
ton rocznie, z czego około 70 proc. było 
realizowane za pośrednictwem portów mor-
skich na Krymie, ich utrata uniemożliwia 
więc eksport drogą morską. Problemy te 

dotyczą również prywatnych kopalń kon-
cernu DTEK, którego właścicielem jest oli-
garcha Achmetow. Jego zysk w minionym 
roku był już o 44 proc. mniejszy niż w roku 
poprzednim. 

Obecną sytuację rynkową firma DTEK 
ocenia jako bardzo poważną. Rosyjscy eks-
perci również pesymistycznie zapatrują się 
na utrzymanie górnictwa węgla kamienne-
go na Ukrainie. Modernizacja tamtejszego 
górnictwa miałaby kosztować około 3 mld 
dolarów i jest mało prawdopodobne, aby uda-
ło się na ten cel zgromadzić takie fundusze. 
Rosja rozwija odkrywkowe wydobycie na Da-
lekim Wschodzie blisko azjatyckich rynków 
zbytu, zamykając mało rentowne kopalnie 
podziemne.

ADAM MAKSYMOWICZ

Rząd jest zmuszony do przeprowadzenia reform gospodarczych związanych z podpisaniem 
umowy stowarzyszeniowej z UE

Ukraina rezygnuje  
z węgla kamiennego?
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Podczas jazdy w zbyt wysokiej temperaturze 
kierowca jest narażony na obniżenie koncen-
tracji i szybsze odczuwanie zmęczenia. – Wy-
soka temperatura w samochodzie wpływa 
negatywnie na samopoczucie kierowcy, pro-
wadząc do zmęczenia i poirytowania.

To może mieć znaczny wpływ na na-
sze bezpieczeństwo na drodze, ponieważ 
skutkuje obniżoną koncentracją i osłabie-
niem refleksu – ostrzega Zbigniew Weseli, 
dyrektor Szkoły Jazdy Renault. Optymalna 
temperatura wewnątrz auta to od 20 do 22 
stopni Celsjusza, nie powinna być jednak 
wyższa o więcej niż kilka stopni. Podczas 
upałów różnice temperatur zwykle są wyższe. 
Przed przerwą w podróży lepiej więc nieco 
podnieść temperaturę w aucie. To samo doty-
czy jazdy w mieście, jeżeli często wysiadamy, 
bo częste i duże zmiany temperatury mogą 
wywoływać przeziębienia.

Podczas upałów trzeba także szczegól-
nie pamiętać o tym, by nie zostawiać dzieci 

czy zwierząt zamkniętych w aucie. Niedawno 
w Polsce mieliśmy bardzo tragiczny rezultat 
takiej sytuacji. Według badań przy tempera-
turze 32 stopni w ciągu 30 minut temperatura 
w zaparkowanym na słońcu aucie wzrośnie 
do ponad 50 st. i będzie wzrastać z każdą mi-
nutą, a uchylone okno tylko w nieznacznym 
stopniu spowalnia ten proces.

Weekend długi i krWaWy

Długi weekend ze świętem Bożego Ciała 
był w tym roku bardziej tragiczny niż przed 
rokiem – wzrosła zarówno liczba wypadków, 
jak i ofiar. Według danych Komendy Głównej 
Policji w 465 wypadkach, do jakich doszło 
podczas długiego weekendu, zginęło 46 osób, 
a 577 zostało rannych.

Głównymi przyczynami wypadków 
są nadal nadmierna prędkość, nieustąpienie 
pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowe wy-
przedzanie. Bardzo niebezpieczne jest także 
kierowanie pojazdem pod wpływem alkoho-
lu – było ono powodem wielu wypadków, 

a ponadto policjanci zatrzymali 1801 nietrzeź-
wych kierowców.

Ferrari na życzenie

Podczas dorocznej objazdowej imprezy 
Ferrari na Sycylii zaprezentowano model F12 
Berlinetta TRS, specjalną wersję przygotowaną 
dla jednego z klientów firmy. Założeniem było 
stworzenie na bazie F12 Berlinetta otwartego 
auta nawiązującego stylistycznymi detalami 
do modelu 250 Testa Rosa z roku 1957. Auto 
ma ponadto przeszkloną maskę, pod którą widać 
polakierowane na czerwono głowice cylindrów, 
co także jest odniesieniem do samochodów Fer-
rari z lat 50. Same cylindry są jak najbardziej 
standardowe – silnik V12 ma pojemność 6,2 l, 
moc 740 KM i maksymalny moment obroto-
wy 690 KM. Dzięki niemu stylizowana Berli-
netta rozpędza się do 100 km/h w 3,1 sekundy, 
a do 200 km/h w 8,1 sekundy. Jej maksymalna 
prędkość wynosi 340 km/h. Nadwozie zostało 
nieco stuningowane i pomalowane w sposób 
nawiązujący do tradycyjnego Rosso Corsa. 

Wnętrze jest sportowo surowe. Z deski roz-
dzielczej usunięto m.in. schowek na rękawiczki, 
część nawiewów i przełączników ze sterowa-
niem klimatyzacją włącznie, a także system au-
dio. Ceny tego wyjątkowego Ferrari nie podano, 
ale specjaliści szacują ją na 4,2 mln dolarów.

noWa corsa jeszcze 
W tym roku

Opel nie tylko potwierdził wprowadzenie 
na rynek nowej Corsy jeszcze w tym roku, ale 
nieco uchylił rąbka tajemnicy, wypuszczając 
na drogi w rejonie Frankfurtu nad Menem 
kilka specjalnie pomalowanych i oklejonych 
aut. Testowe auta wzięli w swoje ręce człon-
kowie zarządu Opla.

Nowa Corsa zyska trzycylindrowy, jedno-
litrowy silnik benzynowy Ecotec, który w te-
stowych samochodach występował w wersji 
o mocy 115 KM. Będzie też nowa, sześciobie-
gowa przekładnia, a także nowe podwozie 
i układ kierowniczy.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Upał zmniejsza koncentrację

Optymalna temperatura wewnątrz auta to od 20 do 22 stopni Celsjusza

Opel jeszcze w tym roku wprowadzi na rynek nową Corsę i nieco uchylił rąbka tajemnicy

Podczas upałów trzeba pamiętać, by nie zostawiać dzieci czy zwierząt w zamkniętym aucie

Na Sycylii zaprezentowano model F12 Berlinetta TRS, specjalną wersję
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Ukraina: potęga 
biedaszybów

Oficjalnie nazywa się to nielegalnym wy-
dobyciem węgla. Koncentruje się ono na wy-
chodniach wokół zagłębia węglowego Don-
bas. W przypowierzchniowych odkrywkach, 
szybikach i pochylniach zatrudnionych jest 
kilka tysięcy ludzi, którzy wydobywają rocz-
nie od 6 do 9 milionów ton węgla, co stanowi 
od 4 do 10 proc. krajowego wydobycia. Ukra-
ińskim biedaszybom patronuje legalny biznes 
powiązany z lokalnymi i centralnymi władzami 
państwa, dlatego pochodzący z nich węgiel 
nie napotyka na żadne trudności w obrocie 

handlowym. Średnia płaca górnika wynosi tu 18 
dolarów na dobę bez żadnych świadczeń zdro-
wotnych czy emerytalnych i ubezpieczeń. Przez 
20 lat tej eksploatacji zginęło tu kilkaset osób.

krym

Przyłączenie Krymu do Rosji ma wy-
miar energetyczny. Wiąże się to z odkryciem 
na południe od półwyspu trzech złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego w obszarze szelfu 
Morza Czarnego. Czwarte ze złóż tego su-
rowca ma się znajdować pod dnem Morza 
Aralskiego, które krymski półwysep oddzie-
la od Morza Czarnego. Nastąpiło to kilka 
lat przed wybuchem konfliktu na Ukrainie. 

Wartość tych zasobów ocenia się na ok. 1 
bilion dolarów. Jeszcze na krótko przed od-
sunięciem od władzy prezydenta Wiktora 
Janukowycza Kijów finalizował rozmowy 
w sprawie wydobycia ropy i gazu z najwięk-
szymi światowymi koncernami energetycz-
nymi Exxon Mobil i Royal Dutch Shell. Firmy 
te były gotowe wydać ponad 700 mln dol. 
na przeprowadzenie dwóch odwiertów na po-
łudniowy zachód od Krymu.

aUstralijska inwestycja 
węglowa

Zaostrza się dyskusja wokół udostępnie-
nia złoża węgla kamiennego Galilea, które jest 

częścią prowincji węglowej od Sydney na po-
łudniu po Townsville na północy (1500 km). 
Basen o powierzchni 250 tys. km2 zawiera oko-
ło 5 proc. światowych zasobów węgla. Pokłady 
występują do głębokości 1500 m. Kosztem 
około 3,1 mld dolarów budowana jest linia 
kolejowa o długości 500 km, którą węgiel bę-
dzie dowożony do portu Abbot. Przewiduje 
się roczne wydobycie 40 mln ton eksportu 
do Chin i 60 mln ton do Indii. Podnoszą się 
jednak głosy protestu. Niektórzy są bowiem 
zdania, że praca portu Abbot zagrozi Wiel-
kiej Rafie Koralowej, która i bez tego ulega 
zniszczeniu.

AM

Marginesy

Fajtłapa
Na prostej i zakrętach

Mundialowy szał
Trwa piłkarskie święto – mistrzostwa świata w Brazylii – w którym, obok zawodników, 

uczestniczą także miliony kibiców zarówno na trybunach stadionów, jak i przed telewizorami. 
Obserwujemy niezwykle emocjonujące widowisko. Trzeba bowiem przyznać, że wszystkie 
zespoły, które biorą udział w brazylijskim mundialu, są znakomicie przygotowane do trudów 
tej rywalizacji, a także trudnych warunków klimatycznych. Temperatura (średnio 30 stopni) 
i wilgotność powietrza nie ułatwiają życia zawodnikom, jednak mimo to każdy mecz jest 
rozgrywany w zawrotnym tempie. Dodatkowego uroku mistrzostwom dodaje styl, w jakim 
zawodnicy poruszają się po boisku, oraz – a w zasadzie przede wszystkim – ich skuteczność.

W tej rywalizacji padł już pierwszy mundialowy rekord, jeżeli chodzi o zdobyte gole. W 40 
spotkaniach fazy grupowej zdobyto w sumie 117 goli. Średnia na jeden mecz to więc prawie 3 
bramki (dokładnie 2,95) – takiej skuteczności nie osiągnęły zespoły w poprzednich trzech edycjach 
mistrzostw świata, a to przecież nie koniec mundialowej rywalizacji. Kiedy piszę te słowa, do ro-
zegrania pozostały jeszcze 24 mecze, po których zostanie wyłoniony mistrz świata. Mam nadzieję, 
że zawodnicy utrzymają dobrą skuteczność do końca brazylijskich zmagań i że wspomniana wyżej 
średnia bramek się utrzyma. Obserwatorzy rywalizacji starają się typować najładniejsze gole, 
co jest zadaniem niezwykle trudnym i niewdzięcznym – każdy gol (z wyjątkiem tych zdobytych 
z rzutów karnych) strzelony podczas tych mistrzostw zasługuje bowiem na miano wspaniałego.

Jak w każdym tego typu turnieju muszą zdarzać się większe i mniejsze niespodzianki. 
Faktem jest, że na brazylijskich stadionach doszło już do pierwszych tego typu wydarzeń. 
Za największą niespodziankę należy uznać wyeliminowanie z dalszej rywalizacji Hiszpanii. 
Hiszpanie, mistrzowie świata z 2010 r. i mistrzowie Europy z 2008 i 2012 r., zakończyli swoją 
mundialową przygodę na fazie grupowej. To samo spotkało Anglików, którzy w trzech meczach 
zdobyli zaledwie 2 gole. Ich los podzielili także Włosi. Jeśli już mowa o Włochach, to trzeba 
przyznać, że powinni mieć pretensje przede wszystkim do siebie. W meczu z Urugwajem starali 
się grać na remis, który dawałby im awans, i przeliczyli się w swoich kalkulacjach. Stracili gola 
i dopiero wtedy zaczęli grać ofensywnie, zabrakło jednak czasu i sił na doprowadzenie do remisu.

Niewątpliwie wyeliminowanie zespołów Hiszpanii, Anglii i Włoch należy zaliczyć do dużych 
niespodzianek. Drużyny te były przecież zaliczane do poważnych kandydatów do medalowych 
miejsc. Obserwując i oceniając grę zawodników z wymienionych krajów, można zauważyć, że nie 
byli w najlepszej dyspozycji. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – większość z nich gra w czołowych 
europejskich drużynach klubowych i zakończony niedawno sezon był dla nich niezwykle wyma-
gający. Mecze w Lidze Mistrzów czy Lidze Europy oraz rozgrywki ligowe musiały nadwyrężyć ich 
siły. Do tego doszły różne kontuzje i dolegliwości. Uwidoczniało się zmęczenie po wyczerpującym 
sezonie. Wielu zawodników miało niespełna trzy tygodnie na ewentualny odpoczynek i treningi 
w reprezentacjach krajowych. To krótki czas na odpoczynek i wyleczenie różnych dolegliwości. 
Swoich umiejętności i możliwości nie pokazali więc zawodnicy Hiszpanii, Portugalii, Anglii czy 
Włoch i Argentyny. Nawet Niemcy, jeden z poważnych kandydatów do mistrzowskiego tytułu, 
nie zaprezentowali jak dotąd wielkiej klasy. Były też inne niespodzianki – mam na myśli posta-
wę zespołu Kolumbii, a przede wszystkim niedocenianej Kostaryki. Ciekawe, jak te drużyny 
zaprezentują się w kolejnym meczu, w którym porażka jest równoznaczna z końcem przygody 
z brazylijskim mundialem. Obie wymienione reprezentacje mają realne szanse na awansowanie 
do ćwierćfinałów. Kolumbia zmierzy się z Urugwajem, natomiast Kostaryka zagra z dość słabo 
prezentującą się Grecją. W tym miejscu trzeba dodać, że faza grupowa była udana dla zespołów 
z Ameryki Południowej – aż siedem drużyn z tego kontynentu awansowało do fazy pucharowej.

Kiedy Szanowni Czytelnicy otrzymają ten numer Nowego Górnika do rąk, będzie dużo więcej 
wiadomo o dalszej rywalizacji. Na placu boju, jeżeli tak można powiedzieć, zostanie już tylko 8 
drużyn. W tej chwili trudno wytypować zespoły, które mają największe szanse na mistrzowski 
i wicemistrzowski tytuł, a także brązowy medal. Na pewno w tym gronie należy wymienić drużyny 
Brazylii, Holandii, Niemiec i Argentyny. Nie można jednak zapominać o Belgach, Kolumbijczykach 
i Francuzach. Losowanie i układ gier sprawiają, że na przykład Brazylia będzie musiała zmierzyć 
się w półfinale z Niemcami, pod warunkiem że obie wymienione drużyny wygrają wcześniejsze 
spotkania. Moim cichym kandydatem do końcowego sukcesu jest zespół Holandii mający w swoich 
szeregach wyśmienitych i bramkostrzelnych zawodników takich jak Robben i van Persie. Spore 
szanse na triumf daję również drużynie Niemiec, która potrafi się dobrze przygotować do tak 
wyczerpujących turniejów. Już wkrótce poznamy głównych kandydatów do mistrzowskiego tytułu, 
a finałowy mecz, który zostanie rozegrany 13 lipca, wyjaśni wszystko. HENRYK MARZEC

Zbyszek sam siebie uważał za nieudacznika i fajtłapę. Odkąd pamiętał, był popychadłem 
– w przedszkolu, w podstawówce, właściwie aż do studiów. W pracy też niewiele się zmie-
niło – Zbyszek zawsze pozwalał innym znaleźć jakiś powód do nabijania się z niego. Niezbyt 
urodziwy i łysiejący – był niesamowitym niezdarą, na dodatek z poważną wadą wzroku. Ni-
gdy nie uprawiał sportu, bo każda próba kończyła się jakąś katastrofą. Nawet podbiegnięcie 
do autobusu wywoływało u niego niesamowitą zadyszkę i wypieki. Mimo to przyzwyczaił się 
do swojego marnego życia i w pełni je akceptował takim, jakie było. Pogodził się z tym, choć 
mimo wszystko było mu smutno, gdy patrzył na rodziny swoich kolegów. Prawdą było nato-
miast, że Zbysiu nigdy nie miał dziewczyny. Raz, a może dwa udało mu się kogoś poderwać, 
ale finał znajomości bywał zwykle bardzo szybki.

Miał za to sporo znajomych, a właściwie wydawało mu się, że ich ma – zawsze miał w końcu 
kogo wyciągnąć na wódkę, piwo czy na mecz (choć nie dostrzegał nic ciekawego w oglądaniu 
meczów). Tak naprawdę Zbyszek był przez innych traktowany jak małpka – niski, śmieszny 
ludek, z którego zawsze można się było pośmiać. Prawdziwych, serdecznych przyjaciół Zbysiu 
właściwie nigdy nie miał, bo gdy ktoś zaczynał się do niego zbliżać i brać takiego, jakim był, 
u niego włączał się mechanizm obronny. Drwił z takiej osoby, wytykał jej wady i w nieodpowied-
nich momentach wyciągał na światło dzienne powierzone mu sekrety. Tak robiła matka Zbysia 
przez całe jego życie, a on, choć wiedział, jak bardzo go to raniło, sam postępował tak samo.

W ten sposób Zbysiu mając 35 lat, był całkiem sam. Nikt nie zainteresował się, co się z nim 
dzieje, gdy na dwa miesiące zabunkrował się w domu. Nie wyszedł wtedy chyba ani razu – 
jedzenie i zakupy zamawiał przez internet, całymi dniami oglądał seriale albo po prostu leżał 
w łóżku i patrzył tępo w sufit. Narastały w nim smutek i żal potęgowane tym, że jego wielka 
miłość, poznana jeszcze w czasach podstawówki, miała lada moment wyjść za mąż. Bo mimo 
że przez te prawie trzydzieści lat Zbysiu nie zrobił praktycznie nic, żeby zdobyć Asię, do której 
tyle razy wzdychał, liczył, że może zdarzy się jakiś cud i kiedyś będą razem, a nawet jeśli nie 

będą razem, to jej związek jednak się 
nie uda, a wtedy może coś się zmieni 
– i jednak on będzie mieć jakąś szansę 
w przyszłości.

Tak się jednak nie wydarzyło. 
Dzień ślubu swojej miłości Zbysiu 
przeleżał zalany łzami w łóżku. Czuł 
się tak źle jak nigdy wcześniej. Już wte-
dy doszedł do wniosku, że gorzej być 
nie może, i podjął ostateczną próbę 
poradzenia sobie ze swoim życiem. 
Znalazł klucz na strych kamienicy, 
w której mieszkał, i się na niego wdra-
pał. Wiedział, że skacząc z budynku, 

ma niewielkie szanse, żeby przeżyć. Wyszedł na dach w swojej poplamionej piżamie w paski 
i stał tak na krawędzi przez jakiś czas – może było to kilka, a może kilkanaście minut. Patrzył 
tępo przed siebie, aż jego wzrok zatrzymał się na budynku naprzeciwko. Stał dokładnie na wy-
sokości okna na ostatnim piętrze i był naocznym świadkiem tego, jak rosły, wysoki mężczyzna 
bił swoją żonę. Robił to mocno i na oślep, rzucał w nią różnymi przedmiotami i kopał. Zbysiu, 
sam nie wiedząc do końca dlaczego, poczuł w sobie przypływ nadludzkiej siły. Zbiegł na dół, 
wbiegł do sąsiedniego budynku, wdarł się do mieszkania, chwycił stojący na szafce wazon 
i z całej siły uderzył oprawcę w głowę. Mężczyzna osunął się nieprzytomny. Kilka minut później 
zjawiło się pogotowie i policja.

Był to chyba pierwszy moment w życiu Zbysia, kiedy poczuł się bohaterem, w dodatku 
potrzebnym i niezastąpionym. Trzeba jednak przyznać, że tamta sytuacja także jemu uratowała 
życie – i to na kilku poziomach. Uratowana kobieta okazała się przemiła i dobra, a wspólne 
problemy i ciężkie przeżycia zamieniły się w pierwszą długoletnią i prawdziwą przyjaźń. Kilka 
miesięcy po tym zdarzeniu Zbysiu dzięki nowej przyjaciółce poznał jej nieśmiałą i trochę 
wycofaną znajomą, którą dzięki wielu cennym radom, jakie wcześniej otrzymał, udało mu się 
poderwać.
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R O Z M A I T O Ś C I

Piwo przez wieki

Cudze chwalicie… (1)

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
W minionym roku ubyło 38 tys. PolakóW, 
zatem stan ludności Wynosi obecnie 38 
mln 496 tys. Liczba zgonów przewyższyła 
liczbę urodzeń o 18 tys., z kraju wyjechało 32 
tys. Polaków, a przyjechało 12 tys. – wynika 
z raportu GUS, który opisuje stan ludności 
Polski na koniec 2013 roku. Największy przy-
rost naturalny mają Wielkopolska, Małopolska 
i województwo pomorskie, natomiast najniż-
szy jest w Łódzkiem i na Śląsku. Dane o mi-
gracjach wewnętrznych pokazują, że w Polsce 
powstaje jedna potężna aglomeracja, czyli 
Warszawa, i cztery mniejsze centra: Kraków, 
Poznań, Trójmiasto i Wrocław. Najwięcej osób 
wyjechało z Lubelszczyzny i Śląska.

Podatki i oboWiązkoWe składki sPołecz-
ne sięgają W ue średnio 39,4 Proc. Pro-
duktu krajoWego brutto. To o 15 pkt proc. 
więcej niż w USA i 10 pkt proc. więcej niż 
w Japonii – wynika z raportu Komisji Euro-
pejskiej i Eurostatu o trendach podatkowych. 
W Polsce, podobnie jak w większości państw 
naszego regionu, obciążenia nakładane przez 
fiskusa są mniejsze niż średnia. 

W maju Płace Wzrosły o 4,8 Proc. W uję-
ciu rocznym, Podczas gdy średnia ocze-
kiWań rynkoWych to 0,5 Proc. Zdaniem 
ekonomistów to zapowiedź wzrostu konsump-
cji, co z kolei będzie impulsem do szybszego 
wzrostu gospodarczego. Szybki wzrost płac 
to efekt niskiej bazy sprzed roku, ale – zda-
niem ekonomistów – Polacy powoli powinni 
zacząć realnie odczuwać większą ilość gotówki 
w portfelach. Równocześnie mamy do czy-
nienia z rekordowo niską inflacją – w maju 
wyniosła ona 0,2 proc. W ujęciu realnym, 
po skorygowaniu o zmiany cen, wynagro-
dzenia w firmach wzrosły w maju o 4,6 proc. 
w ujęciu rocznym wobec 3,5 proc. w kwiet-
niu. Nieznacznie poprawiła się też sytuacja 
na rynku pracy. W kolejnych miesiącach br. 
zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw bę-
dzie stopniowo wzrastać, a większość nowych 
miejsc pracy powstanie w przetwórstwie. 

Wakacje to czas żniW dla złodziei, któ-
rzy W tym czasie Włamują się do domóW 
i mieszkań. Rocznie notuje się ponad 100 
tysięcy takich przestępstw. Statystyki policyjne 
wykazują, że do 80 proc. domów złodzieje 
wchodzą przez okna. Dlatego, szczególnie 
w przypadku mieszkań na parterze i domów 
jednorodzinnych, ważne jest, by mieć okna 
antywłamaniowe. Drugim istotnym elemen-
tem są drzwi wejściowe. W wielu mieszka-
niach dobrej jakości zamki antywłamaniowe 
są montowane w bardzo słabych drzwiach. 
Ochronę domu przed włamaniem ułatwia 
prosty system monitoringu. 

Krzyżówka panoramiczna nr 13

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „inteligentna koPalnia”.   
Nagrodę wylosował: dariusz noWak z jastrzębia-zdroju.

Od lat jesteśmy zapatrzeni w niemieckie, an-
gielskie czy holenderskie tradycje piwowar-
skie. Nie ma w tym oczywiście nic złego – wy-
pada nam się jedynie cieszyć, że dożyliśmy 
czasów, kiedy na półkach specjalistycznych 
sklepów dostępne są piwa z całego świata 
uwarzone według najbardziej wymyślnych 
receptur. Rzecz jednak w tym, że podobnie 
jak w innych dziedzinach życia – od literatury 
poczynając, a na kulinariach kończąc – wie-
dza o naszych własnych tradycjach kuleje, 
a my bardzo często przyjmujemy to do wia-
domości bez najmniejszego zażenowania.

Załóżmy, że przy okazji jakiegoś letniego 
festiwalu piwa spotykamy birofila z Francji, 
Niemiec czy Anglii. Po kurtuazyjnej wymianie 
uprzejmości rozmowa schodzi na temat tradycji 
piwowarskich. Nasz gość rozprawia kwieciście 
o najstarszych stylach piwnych, jakie narodziły 
się w jego kraju, my zaś grzecznie mu przytaku-
jemy, od czasu do czasu dorzucając swoje trzy 
grosze o smaku tego czy innego trunku, po czym 
każdy odchodzi w swoją stronę. My zostaliśmy 
ubogaceni o wiedzę z pierwszej ręki, zaś nasz 
gość… może się czuć słusznie rozczarowany, 
wszak nie powiedzieliśmy mu niczego, o czym 
by nie wiedział. Według tego albo podobnego 
schematu przebiega większość rozmów Pola-
ków z cudzoziemcami, które dotykają tematu 
gatunków czy stylów warzenia piwa.

Faktem jest, że nasza ignorancja nie jest 
zamierzona. Przede wszystkim kultura picia 
piwa nigdy nie osiągnęła u nas takich szczytów 
jak w Anglii czy w Niemczech. Jest jednak 

również druga – i to dość poważna – przyczy-
na tego stanu rzeczy. Otóż jedyne dostatecznie 
„udokumentowane” piwo, które narodziło się 
na ziemiach polskich (mówimy oczywiście 
o stylu warzenia), żyje dziś już tylko w pamięci 
nielicznych, którzy mogli cieszyć się jego sma-
kiem, zanim na początku lat 90. nie wyparły go 
z rynku produkowane na masową skalę lagery. 
Mowa, rzecz jasna, o piwie grodziskim, tym – 
jak to określają znawcy przedmiotu – skarbie 
polskiego piwowarstwa. Grodziskie warzono 
w Wielkopolsce od czasów średniowiecza, na-
tomiast od XVI w. produkowane było w Gro-
dzisku Wielkopolskim, stąd jego nazwa. Warto 
w tym kontekście przytoczyć słynny opis, jaki 
możemy znaleźć na kartach XVIII-wiecznego 
„Opisu obyczajów za panowania Augusta III”: 
„Więc gdy tak te piwa ponastawały, łowickie, 
gielniowskie, wąchockie piwa estymacją swoją 
straciły, wszedłszy w rząd piw pospolitych; 
grodziskie zaś słynęło coraz bardziej po Wiel-
kiej Polszcze, tak iż szlachcic tam, który nie 

miał w swoim domu piwa grodziskiego, po-
czytany był za mizeraka albo za kutwę. (…) 
Jest to piwo cienkie i smakowite, głowy nie 
zawracające; doktorowie we wszystkich choro-
bach, w których zabraniają wszelkich trunków 
pacjentom, grodziskie piwo pić pozwalają, 
owszem w pewnych chorobach pić go każą”.

Skoro mówimy o grodziskim jako skarbie 
polskiego piwowarstwa, należałoby zapytać, 
co je wyróżniało na tle innych trunków. Ory-
ginalne grodziskie było bardzo lekkim (niecałe 
8 proc. ekstraktu, zaledwie 3 proc. alkoholu), 
orzeźwiającym piwem pszenicznym, które 
swój niepowtarzalny smak zawdzięczało 
słodowi dymionemu drewnem dębowym. 
Jego największy rozkwit przypada na czasy 
zaboru niemieckiego, gdzie zarówno wtedy, 
jak i w latach po I wojnie światowej cieszyło 
się naprawdę dużym uznaniem (nazywano 
je wówczas Grätzer). Warto dodać, że w latach 
1929–1993 jego receptura objęta była ochroną 
prawną jako wyrób regionalny, zaś produk-
cja została ograniczona jedynie do Grodziska 
Wielkopolskiego. Jak już wspomniałem, oma-
wiany trunek zniknął z rynku w latach 90., 
a dokładniej w 1993 roku, kiedy grodziskie 
zakłady piwowarskie zostały przejęte przez 
firmę Lech Browary Wielkopolski, która zde-
cydowała, że dalsze warzenie piwa grodziskie-
go zwyczajnie jej się nie opłaci. W przyszłym 
numerze spróbujemy się przyjrzeć podejmo-
wanym obecnie z coraz większym powodze-
niem próbom wskrzeszenia naszego piwnego 
skarbu narodowego.

 MACIEJ RZEPECKI
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