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Barbórkowe refleksje
M iej nas w opiece, św. Barbaro. Chroń nas 

przed niebezpieczeństwami w pracy 
i nieodpowiedzialnością tych, którzy mogą zaszkodzić 
górnictwu węgla kamiennego. W święto naszej 
patronki mało jest dobrych informacji. Najważniejsze, 
że nie padamy. Istotne, że są politycy, którym 
zależy na górnictwie. Szkoda, że wciąż żyjemy 
w niepewności. Pamiętacie Szanowni Koledzy, że zgodnie 
z zapowiedziami byłej premier Ewy Kopacz tę Barbórkę 
powinniśmy świętować jako górnicy Nowej Kompanii 
Węglowej? Jeszcze dwa dni przed wyborami była premier 
mówiła, że NKW jest. Nie było jej wtedy i nie ma jej do tej 
pory. Na szczęście mamy mieć zapewniony byt do czasu, 
aż wykrystalizują się pomysły na dalsze funkcjonowanie 
kopalń Kompanii Węglowej, a także pozostałych spółek 
węglowych.

Z  okazji święta życzę nam i całej Polsce osób 
odpowiedzialnych za górnictwo, które zdołają 

się przeciwstawić unijnej histerii antywęglowej. 
Potrzebujemy reprezentantów, którzy stanowczo, jasno 
i merytorycznie uzasadnią potrzebę utrzymania naszych 
kopalń. Każdy, kto podejmie się tego zadania, może liczyć 
na wsparcie związkowców i załóg górniczych. Potrzebne 
są nam decyzje, dzięki którym na czas kryzysu zostanie 
z nas zdjęta część obciążeń podatkowych. Za każdą 
tonę wydobytego węgla w polskiej kopalni płacimy 
około 90 złotych wszystkich danin. To dużo w sytuacji, 
kiedy na rynku europejskim tona węgla w przeliczeniu 
na złotówki kosztuje niespełna 250 złotych. To oznacza, 
że ponad 30 proc. z tej ceny automatycznie tracimy. Tego 
nie da się wytrzymać. 

Ś rodowisko górnicze od lat prosi o rozsądną politykę 
podatkową. Przecież można sobie wyobrazić sytuację, 

że w czasie koniunktury płacimy wyższe daniny, a w czasie 
kryzysu niższe. Niestety, rządzący byli do tej pory głusi 
na nasze argumenty. Z podziwem patrzę na Janusza 
Olszowskiego, prezesa Górniczej Izby Przemysłowo-
-Handlowej, który wytacza masę racjonalnych 
argumentów przeciwko zachłannemu i zabójczemu 
zdzieraniu skóry z górnictwa węgla kamiennego. Wszyscy 
się zgadzają z jego argumentami, ale nikt nie podejmuje 
decyzji.

M amy sytuację, w której albo wykończy nas sama 
Unia Europejska, albo Unia i nadmierne obciążenia 

podatkowe. Wierzę, że można zapobiec najgorszemu. 
Naprawdę szkoda byłoby dotychczasowych wysiłków, 
jeżeli miałyby one zakończyć się klęską.

J ednym z najgłośniejszych przeciwników węgla 
są Niemcy. Spalają rocznie ponad 65 mln ton węgla 

kamiennego i około 170 mln ton węgla brunatnego. 
Nic nie wskazuje, aby w najbliższym czasie zużycie tego 
paliwa zmalało. Niemcy wydobywają 12 mln ton węgla 
kamiennego, a kupują 55 mln ton. Czy my mamy także 
kupować węgiel, chociaż mamy własny? Czy węgiel 
z importu mniej szkodzi środowisku naturalnemu? 
Dlaczego Niemcy nie ograniczają spalania węgla 
brunatnego? Przecież to najbrudniejsze paliwo 
w energetyce.

K raje tak zwanej starej Unii Europejskiej importują 
i spalają coraz więcej węgla, a nas krytykują za to, 

że chcemy utrzymywać energetykę węglową. I oni, 
i my wiemy, że to najtańsze źródło energii. Oni chcą mieć 
tanio, a nam każą mieć drogo? Chyba do tego sprowadza 
się nagonka na polskie górnictwo. Tak, miej nas w opiece, 
św. Barbaro, bo niebezpieczeństwa czyhają na nas pod 
ziemią, na powierzchni i w Unii Europejskiej.

l

Szczęść Boże Górniczej Braci. Barbórka 2015 jest jedną 
ze smutniejszych, jakie pamiętam. Nie ma tygodnia 
bez informacji pełnej antygórniczego jadu. Zastana-
wiam się, skąd bierze się takie nastawienie. Najbar-
dziej mi przykro, kiedy na temat górnictwa wypo-
wiadają się osoby, które nie mają zielonego pojęcia, 
o czym mówią. 

N a przykład ze zdziwieniem przeczytałem 
w jednej z gazet ogólnopolskich, że Krzysztof 
Tchórzewski, minister energetyki, chce cofnąć 

polską gospodarkę o dziesięciolecia, bo ma zamiar 
poważnie traktować górnictwo i rozwiązywać jego 
problemy. Pomyślałem, że może rzeczywiście mi-
nister zagalopował się i chce, aby górnictwo było 
skansenem. Nie chce. Przeczytałem rozmowę z nim, 
na którą powoływał się dziennikarz. Były tam in-
formacje o potrzebie innowacji, czystych technolo-
gii węglowych, unowocześnianiu branży górniczej 
i energetyki. Nie było mowy o sypaniu pieniędzy 
po to, aby utrzymywać zacofanie. Stosując zasadę, 
że wszystko, co związane z węglem, jest złe, można 
krytykować w czambuł karbochemię, koksownictwo, 
a nawet przemysł farmaceutyczny. 

Przypomina mi to czasy, kiedy krytykowano rol-
nictwo jako siedlisko zacofania i wstecznictwa. Okazuje 
się, że produkcja rolna i produkcja żywności jest naszą 
wizytówką w eksporcie. Nie trzeba było wiele. Wystar-
czyło na wsi stworzyć podstawy do tego, aby stosować 
nowoczesne rozwiązania. Wystarczyło to samo zrobić 
w przemyśle przetwórstwa rolnego. Nie wiem, czy 
plany nowego rządu wobec górnictwa są najlepsze 
z możliwych. Wiem, że jeżeli nic się nie zmieni, czeka 
nas klęska.

Właściciel, czyli Skarb Państwa, czekał, aż problem 
rozwiąże się sam. Przez lata nie chciał się rozwiązać. 
Zapowiedzi płynące ze strony polityków nowego rządu 

sprawiają dobre wrażenie. Grzegorz Tobiszowski za-
powiada audyt każdej kopalni, politykę, dzięki której 
zostaną zachowane miejsca pracy, a kiedy koniunktura 
wróci, nawet słabsze kopalnie staną na nogi. Przyszłość 
mają mieć silni i słabsi. I o to chodzi. Zdaniem polityka, 
który weźmie na siebie bezpośrednią odpowiedzialność 
za górnictwo, należy przeanalizować, które kopalnie 
znajdują się w najtrudniejszej sytuacji pod kątem do-
stępu do złóż i sytuacji finansowej, a następnie prze-
prowadzić w nich jak najszybsze działania restruktu-
ryzacyjne, przygotowując je do funkcjonowania, gdy 
za cztery–pięć lat wróci koniunktura.

Nadzieje w branży górniczej są wielkie. Kompania 
Węglowa czeka na ratunek. Na wsparcie czekają Kato-
wicki Holding Węglowy i Jastrzębska Spółka Węglowa. 
Z oficjalnych zapewnień wynika, że nowa ekipa zdaje 
sobie sprawę z odpowiedzialności. Zdają sobie z niej 
sprawę także związki zawodowe. W JSW wyrzeczenia 
załogi stały się już symbolem odpowiedzialnego podej-
ścia strony społecznej do problemów firmy. W KHW 
panuje podobna atmosfera. W KW trwa stan wycze-
kiwania, bo wszyscy czekają na konkrety. 

Wiemy, że klimat w środowisku bankowym jest 
antygórniczy. Jeszcze trzy lata temu wszystkie banki 
zapewniały, jak bardzo zależy im na współpracy z JSW 
i innymi spółkami górniczymi. Teraz udają, że tego 
nie pamiętają. Wielkie korporacje bankowe ogłaszają, 
że nie będą kredytować górnictwa. Trzeba coś zrobić, 
żeby zmienić mentalność rozpasanych bankierów. Jeżeli 
tak dalej pójdzie, to nie właściciel, ale banki zaczną 
decydować o sposobie restrukturyzacji górnictwa. 
A może nawet o tym, czy je likwidować czy nie?!

Barbórkowy czas to czas karczm piwnych. Nie 
pamiętam, kiedy ostatni raz rzesze gwarków częściej 
rozprawiały o polityce niż o jakości lanego piwa. 
Co to oznacza? Że górnicy będą uważnie śledzić sło-
wa i czyny nowej ekipy. l

Pięścią w stół

Górnictwo to nie skansen

W JSW 
wyrzeczenia 
załogi stały się 
już symbolem 
odpowiedzialnego 
podejścia strony 
społecznej 
do problemów 
firmy. 
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Rozmowa z AdAmem GAwędą, senatorem RP, zastępcą przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, ekspertem współpracującym z Krzysztofem Tchórzewskim, 

ministrem energetyki, członkiem klubu senackiego PiS

Musimy zatrzymać śnieżne kule
 XNowy GórNik: Górnictwo ma przyszłość?

AdAm GAwędA: Ma przyszłość.

 XMówi pan tak z okazji 
Barbórki?

– Z okazji Barbórki 
życzę górnikom, wszyst-
kim pracownikom współ-
pracującym z górnictwem 
oraz mieszkańcom Śląska, 
aby jak najszybciej nastał 
czas dobrego funkcjonowania górnictwa i do-
brego zarządzania nim. Wierzę, że ta branża 
jeszcze długo będzie odgrywała istotną rolę 
w gospodarce Śląska i Polski. Będzie moc-
nym filarem naszej energetyki, a w przyszłości 
przemysłu karbochemicznego. Życzę nam 
wszystkim, aby osoby odpowiedzialne za gór-
nictwo potrafiły jak najszybciej uzdrowić 
tę branżę. Pokonamy kryzys, jeżeli górnicy, 
menedżerowie, politycy i liderzy związkowi 
połączą siły. Życzmy sobie wszyscy solidarno-
ści w dążeniu do celu. Brzmi to patetycznie, 
ale musimy zrobić wszystko, aby górnictwo 
wraz ze wszystkimi jego tradycjami było no-
woczesne i stabilne ekonomicznie. Takie gór-
nictwo ma przyszłość i mówię to nie dlatego, 
że górnicze święto skłania mnie do kurtuazji, 
ale dlatego że ta branża jest potrzebna.

 X Zanim zdobył pan mandat senatora, pra-
cował pan na różnych stanowiskach w gór-
nictwie. W Kompanii Węglowej zajmował 
się pan strategią firmy. Wie pan znacznie 
więcej niż większość pracowników branży 
górniczej. Mimo tej wiedzy zapewnia pan, 
że górnictwo ma przyszłość? Nawet wielkie 
instytucje finansowe ogłaszają, że nie będą 
go kredytować, bo jest ono coraz bardziej 
politycznie niepoprawne.

– Bardziej niepoprawne politycznie jest 
pozbawianie nas energii. Węgiel kamienny 
jeszcze przez dziesięciolecia będzie nam po-
trzebny, ponieważ mamy elektrownie zasila-
ne węglem kamiennym. Nie bronimy węgla 
dlatego, że lubimy fedrować, ale fedrujemy, 
bo jest nam potrzebna energia. Nie możemy 
niczego nakazać instytucjom finansowym, 
ale możemy stworzyć efektywne połączenie 
energetyki i górnictwa. Problem KW i innych 
spółek nie polega na tym, że opracowane stra-
tegie przez firmy zewnętrzne były całkowicie 
złe. Rządzący nie mieli dość woli, wyobraźni 
i, jak się wydaje, wiedzy, aby je wdrożyć. Jeżeli 
przez ostatni rok rząd nie zrealizował wła-
snego planu, to trudno, żeby zarząd spółki 
węglowej sam wcielił w życie cały program 
rządowy. Kompania Węglowa w miarę swo-
ich możliwości dokonywała prób racjonali-
zowania kosztów i wydobycia. Nieznacznie 
poprawiła się efektywność. Czy można było 
zrobić więcej? Na pewno, ale ograniczenia 
polityczne, a przede wszystkim wieloletnie 
zaniedbania właściciela, okazały się silniej-
sze niż zdrowy rozsądek. Brakowało dialogu, 
konsekwencji i odwagi. 

Oceniam tę sytuację nie tylko jako były 
pracownik Kompanii Węglowej, ale przede 
wszystkim jako polityk. Uważam, że szansa 
na naprawę górnictwa i jego stabilny rozwój 
nadal jest. Opracowałem raport i koncep-
cję, w której są zawarte wskazówki, co nale-
ży zrobić, aby uzdrowić sytuację. Podstawą 
jest uzyskanie trwałej płynności finansowej. 

Musimy na początku dokonać oceny spółek 
i poszczególnych kopalń. Taki audyt pozwoli 
nam wybrać właściwą koncepcję naprawy 
górnictwa i jego dalszego funkcjonowania. 
O założeniach programu za wcześnie mówić, 
ponieważ będzie on analizowany i następnie 
poddany konsultacji. Jednym słowem trzeba 
skonfrontować go z aktualną sytuacją i uzu-
pełnić o elementy, które zostaną wynegocjo-
wane ze stroną społeczną. Wkrótce zacznie 
pracę zespół fachowców, którzy dla ministra 
energetyki przygotują wspólne stanowisko.

 X Powiedział pan, że zabrakło dialogu. Dia-
log był, ale kończył się protestami.

– Dialog, który kończy się protestami, 
nie jest dialogiem. Powinien być etapem roz-
poczynającym wspólną pracę dla ratowania 
firmy. Myślę, że w tym „dialogu” było za dużo 
kluczenia, wiele spraw starannie ukrywano. 
To doprowadziło do utraty zaufania. Zabra-
kło odwagi, aby jasno przedstawić sytuację 
firmy i zaproponować nowe rozwiązania. 
Podkreślam – nowe, sprawiedliwe, obej-
mujące również zarząd spółki, a określające 
w ustawie kominowej wysokość wynagrodze-
nia. Nie wierzę, że załogi wybrałyby upadek 
KW, likwidację górnictwa i dramaty wielu 
rodzin. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo 
często górnicy mówili o tym, że ich prze-
konuje się do wyrzeczeń, a wynagrodzenia 
zarządów są liczone w dziesiątkach tysięcy 
złotych miesięcznie dla każdego z prezesów. 
Wiem, że w skali takiej firmy jak KW nie 
są to pieniądze decydujące o jej istnieniu 
albo upadku. Jednak chodzi o równe zasady 
dla wszystkich. Jeżeli załoga ponosi koszty 
„uzdrawiania” firmy, zarząd też powinien 
je ponosić i wtedy wiadomo, że wszyscy dą-
żymy do naprawy sytuacji. Moim zdaniem 
zarząd powinien być grupą liderów, ludzi 
cieszących się autorytetem, którzy potrafią 
poprowadzić firmę i ją rozwijać. Prawdziwe 
przywództwo jest wtedy, gdy ludzie myślą 
„on jest nasz”, bo dzieli z nimi trudy i wyrze-
czenia. To są elementarne zasady uczciwości.

 X Zaczął pan od ekonomii, ale najwięcej 
uwagi poświęcił pan tematom związanym 
z tak zwaną świadomością. Wygodniej mó-
wić o świadomości niż o ekonomii?

– Najgorsze jest to, że górnicy w prze-
szłości często byli oszukiwani i dzisiaj do ja-
kichkolwiek zmian podchodzą ostrożnie 
i z ograniczoną dozą zaufania. Przy stołach 
negocjacyjnych uzgadniano rozwiązania, któ-
rych w praktyce nikt się potem nie doczekał. 
Dlatego chociaż dzisiaj wiemy, co trzeba zro-
bić, aby poprawić sytuację, to zdajemy sobie 
sprawę, że bez zmiany świadomości, bez od-
budowania zaufania żadna propozycja, nawet 
ta najlepsza, nie uzyska społecznej akceptacji. 
Dlatego uważam, że kluczem do rozwiązania 
tej sytuacji jest nie tylko dobry plan napraw-
czy, ale też umiejętność przekonania do niego 
załóg górniczych.

 XWinne są zarządy?
– W głównej mierze tak, choć nie tylko. 

Ktoś przecież powoływał rady nadzorcze, któ-
re miały pełnić funkcję kontrolną. Zarządy 
z kolei same nie realizowały własnego progra-
mu, który w rzeczywistości był programem 
dla całej polskiej gospodarki.

 XMamy porzucić nadzieję?
– Mamy wziąć się do roboty. Do tej pory 

brakowało nam także narzędzi, aby realizować 
jakikolwiek program do końca. W dodatku 
często zmieniano jakiś fragment, a nie całość. 
Musimy uporządkować cały sektor paliwowo-
-energetyczny i określić rolę dla górnictwa 
węglowego w perspektywie do roku 2050. 
To moim zdaniem pozwoli na zbudowanie 
planu dla spółek górniczych. Trzeba upo-
rządkować proces wydobywczy i poprawić 
efektywność. Należy zmienić system wyna-
grodzeń, urealnić go i powiązać z efektami 
pracy. Kluczową sprawą będzie zintegrowanie 
zakładów przeróbczych i systemu sprzedażo-
wo-dystrybucyjnego. Są kopalnie, które wydo-
bywają na dobę kilka tysięcy ton węgla i mają 
zakład przeróbczy. To zbyt wielki koszt. Za-
kłady muszą nastawić się na konkretnego od-
biorcę, który potrzebuje węgla o konkretnych 
parametrach. W takim modelu nie jesteśmy 
w stanie uzyskać przewagi konkurencyjnej. 

Górnictwo potrzebuje programu dobro-
wolnych odejść dla pracowników powierzchni. 
Do tej pory były one adresowane do pracow-
ników dołowych. Odchodzili doświadczeni 
pracownicy, a w ich miejsce zatrudniano firmy 
zewnętrzne, które w finalnym rozrachunku 
okazywały się dużo droższe, ponieważ w tych 
firmach byli zatrudniani fachowcy, którzy 
odeszli z kopalń. Nadszedł kryzys i trzeba 
było ciąć koszty. Żeby zapłacić firmom, ko-
palnie oszczędzały na inwestycjach, zakupach 
i remontach maszyn oraz urządzeń. Spółki 
wydłużały terminy płatności. To powodowało, 
że usługi i maszyny były coraz droższe, bo ko-
operanci ponosili dodatkowe koszty. Ta kula 
śnieżna robiła się coraz większa i po dro-
dze zmiatała zdrowe elementy w górniczej 
rzeczywistości. 

Nie można tej sytuacji tolerować, bo z gór-
nictwa nic nie zostanie. Usługi powinny być 
zlecane tylko do wykonywania specjalistycz-
nych zadań, dla których kopalnia nie posiada 
brygad czy uprawnień. Ponadto administracja 
rozrastała się o ludzi zatrudnianych na bar-
dzo wysokich kontraktach menedżerskich. 
Te same prace wcześniej wykonywane były 
przez zatrudnionych na etatach. Większość 
analiz, strategii i programów naprawczych 
przygotowywały firmy konsultingowe, bazując 
na efektach pracy zespołów Kompanii, a prze-
cież większość z nich można było opracować 
własnymi siłami. Wiem, czasem potrzebna jest 
opinia kogoś z zewnątrz, ale nie można całego 
procesu analityczno-decyzyjnego powierzać 

firmie zewnętrznej, jeżeli ma się własnych 
fachowców. Trzeba się zdecydować – albo 
wydajemy pieniądze na pracę jednych albo 
drugich. Praca zarządu firmy ograniczająca się 
do przyjmowania bądź odrzucania koncepcji 
zewnętrznych nie jest warta dotychczasowych 
pieniędzy. Nie wiem, dlaczego rola rad nad-
zorczych była tak symboliczna. Mówiłem już, 
że górnictwo ma wiele programów, ale najgor-
sze, że żaden nie został wdrożony. Wydaliśmy 
pieniądze, zmarnowaliśmy czas i toczymy się 
w dół. Musimy tę kulę zatrzymać.

 X Trzeba zmienić kierunek działania?
– Tak. Krótki czas efektywnej pracy, 

stary sprzęt, sprzęt słabo wykorzystywany – 
to są ograniczenia, które można przełamać. 
Kopalnie oszczędzają na inwestycjach, bo nie 
potrafią ograniczyć innych kosztów. Niedłu-
go nie będziemy mieć węgla, bo pokończą 
się fronty wydobywcze. Wtedy zwiększymy 
import. Gdy zwiększymy import, odezwą się 
głosy, że to działanie na szkodę górnictwa. 
Koło się zamknie, zapętlimy się w tym szu-
kaniu winnych, ale sytuacja się nie poprawi. 
Najwyższy czas przestać zjadać swój ogon.

 X Kompania Węglowa ratuje się przedpła-
tami. Sprzedaje węgiel, do którego górni-
cy jeszcze nie dotarli. Kiedyś trzeba będzie 
go dostarczyć. Poza tym wydobyć i sprze-
dać dodatkowe tony, aby wystarczyło pie-
niędzy na bieżącą działalność. Zacznie to-
czyć się kolejna śnieżna kula?

– W dramatycznej sytuacji przedpłaty 
są istotnym wsparciem finansowym. Trzeba 
pilnować, aby te pieniądze nie zostały prze-
jedzone. Kompania Węglowa musi uzyskiwać 
lepsze ceny za węgiel wysyłany na eksport, 
tu też wbrew licznym opiniom drzemią re-
zerwy. Trzeba usprawnić i poprawić system 
sprzedaży węgla, głównie do odbiorców 
w kraju. Teraz najważniejsze jest utrzymanie 
płynności finansowej. W spółkach węglowych 
powstaną zespoły robocze, a na podstawie 
wyniku ich prac ustalimy plany krótkoter-
minowe i strategię na najbliższe lata. Jeżeli 
nie powiemy załogom prawdy i nie przeko-
namy górników do wspólnego wysiłku, nie 
zatrzymamy pędzących i powiększających się 
śnieżnych kul. Za jakiś czas rozbiją wszystko 
na swej drodze.

Z okazji Barbórki życzę nam wszystkim, 
abyśmy jak najszybciej połączyli siły dla wspól-
nego dobra.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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Dla szóstki młodzieńców, finalistów Woje-
wódzkiego Konkursu Bezpieczeństwa i Higie-
ny Pracy, ten etap rywalizacji o końcowe laury 
rozpoczął się jak rutynowa górnicza szychta: 
od szatni, lampowni, markowni… Ale zanim 
20 listopada sygnalista zadzwonił na zjazd 
na szkoleniowy poziom 370 w kopalni Wujek, 
przed młodymi lisami pojawił się dżentelmen 
w białym hełmie z… alkomatem. Wprawdzie 
rekwizyt ten ostatecznie okazał się zupełnie 
niepotrzebny, niemniej stanowił wyraźny sy-
gnał, że pod ziemią nie toleruje się alkoholu.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, kształcących się w zawo-
dach górnik eksploatacji podziemnej i technik 
górnictwa podziemnego. Jego celem jest upo-
wszechnianie wśród młodzieży znajomości 
przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higie-
ny pracy w górnictwie oraz dobrych praktyk 
w pracy pod ziemią. W poprzedzającej finał 
międzyszkolnej fazie tegorocznej rywaliza-
cji uczestniczyło 19 zwycięzców eliminacji 
na szczeblu szkół górniczych z województw ślą-
skiego i małopolskiego. Do Wujka zjechali więc 
najlepsi. Podobnie jak w poprzednich latach 
organizatorami przebiegającej pod patronatem 
wojewody śląskiego V edycji konkursu były: 
Okręgowy Inspektorat Państwowej Inspekcji 
Pracy w Katowicach, Wyższy Urząd Górniczy 
oraz Katowicki Holding Węglowy, a ściślej – 
pełniąca rolę gospodarza kopalnia Wujek.

Pytania Pełne zagrożeń

Pod dyktando głównego konkursowego 
zawołania szychta szóstki finalistów na po-
ziomie 370 metrów ogniskowała się właśnie 
na bezpieczeństwie. Zadaniem każdego z nich 
było m.in. wskazanie wszystkich czujników 
i zabezpieczeń, w jakie wyposażony jest prze-
nośnik taśmowy. Dalej mieli odpowiedzieć, 
jakie cechy wyrobiska pozwalają je uznać 
za niezagrożone wybuchem pyłu węglowego. 
Wreszcie odpowiadali na pytanie, jakie me-
tanomierze stosuje się w systemach metano-
metrii automatycznej oraz zabezpieczeniach 
metanometrycznych urządzeń elektrycznych.

Obserwujący finalistów i przysłuchujący 
się ich odpowiedziom Waldemar Kuśmier-
czyk, kierownik zespołu ds. adaptacji zawo-
dowej w Wujku, był zdumiony kompeten-
cjami całej szóstki, a bodaj jeszcze bardziej 
ich sprytem.

– Porównując z poprzednimi edycjami, 
byli naprawdę rewelacyjnie przygotowani. 
Pewnie, że brakuje im jeszcze praktycznych, 
płynących z doświadczenia umiejętności, jed-
nak rekompensowali je inteligencją i sprytem. 
Zapewne nie każdy miał w trakcie praktyk 
styczność z wszystkimi urządzeniami, z jakimi 
łączyły się pytania. Jednak poprzez dedukcję 
dochodzili do poprawnych odpowiedzi. Cieszy 
i to, że w swobodniejszych już rozmowach 
większość finalistów zapowiadała, że po ukoń-
czeniu szkoły średniej zamierzają dalej się 
kształcić – komentował Kuśmierczyk.

Pochwała myślenia

Podobnymi spostrzeżeniami tuż przed 
ceremonią rozdania nagród dzielił się zastępca 
dyrektora Departamentu Górnictwa Otwo-
rowego i Wiertnictwa w Wyższym Urzędzie 
Górniczym, Janusz Malinga, który oceniał 
poprawność odpowiedzi uczestników kon-
kursowej szychty w podziemnej części finału.

– Musiała cieszyć nie tylko doskonała 
wiedza teoretyczna finalistów, lecz również 

spryt odpowiadających. Nawet ci, którzy nie 
mieli sposobności przejść praktyk w kopal-
niach metanowych, drogą dedukcji świetnie 
sobie radzili z zagadnieniami związanymi 
z tym zagrożeniem – Malinga gratulował 
wiedzy finalistom, ale też dziękował za do-
skonałe przygotowanie ich nauczycielom 
i instruktorom.

o sekundy

Ale nie podziemny etap finału przesądził 
w listopadowy piątek o konkursowym pry-
macie, lecz zawierający 30 pytań test. Ściślej 
rzecz biorąc... kilka sekund. O taki ułamek 
czasu Sebastian Bendkowski z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach oddał 
szybciej test od Dominika Zawady z Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła 
II w Pawłowicach. Przy jednakowej liczbie 
29 uzyskanych punktów owych kilka sekund 
zadecydowało o pierwszym i drugim miejscu. 
Trzecie z 26 punktami zajął Mateusz Przeliorz 
z Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu 
Śląskim. Cała trójka otarła się więc o 30-punk-
towy ideał.

Kolejne miejsca zajęli: Grzegorz Smętek 
z Zespołu Szkół w Libiążu, Sławomir Ryszka 
z Powiatowego Zespołu Szkół nr 6 w Brzesz-
czach i Piotr Zawadzki z Zespołu Szkół nr 2 
w Katowicach.

Gratulując wszystkim finalistom, wicepre-
zes Wyższego Urzędu Górniczego Wojciech 
Magiera zauważył: – Jako instytucji bardzo 
nam zależy, aby praca w kopalniach przebie-
gała bezpiecznie. Zorientowałem się, że każdy 

z was wykazał się w konkursie bardzo dobrą 
wiedzą z zakresu bezpieczeństwa. Ważne, że-
byście znali przepisy i zasady sztuki górniczej, 
tak byście w przyszłości pracowali bezpiecz-
nie. Do tego w górnictwie jest też konieczny 
zdrowy rozsądek – dodał Magiera.

syPnęło nagrodami

Poza satysfakcją z zajętych miejsc mo-
mentem, na który wyczekiwała cała szóst-
ka, było rozdanie nagród. Do domów wró-
cili z tabletami, smartwatchami i aparatami 
fotograficznymi.

JERZY CHROMIK

Rozstrzygnięto V edycję konkursu „Bezpieczny skok z BHP do górnictwa”

Wiedzą i sprytem

Śladem dziadka i ojca
rozmowa z sebastianem 

bendkowskim, laureatem 
konkursu „bezPieczny skok 

z bhP do górnictwa”

 XDumny?
– No pewnie. Udało mi się wygrać o kilka 

sekund, bo pierwszy oddałem test. Jednocze-
śnie liczba punktów uzyskanych przez kole-
gów wskazuje, że rywalizacja była naprawdę 
bardzo wyrównana i ostra.

 XMyślisz o skoku do górnictwa?
– Tak, wiążę z nim przyszłość. Nieprzy-

padkowo wybrałem tę właśnie szkołę.

 X Co takiego cię do niego pcha?
– Jak nie myśleć o górnictwie w rodzinie, 

w której zawód ten uprawiali dziadek i ojciec, 
a teraz także obaj bracia?

 X I nikt z nich nie odradzał ci pracy 
w kopalni?

– Cóż, tata przestrzega, że to trudne 
i niebezpieczne zajęcie. Czy jednak mam iść 
na łatwiznę?

 X Nie o to pytałem. Raczej o to, czy warto 
wiązać się z branżą, nad którą gromadzi się 
tyle czarnych chmur?

– Wierzę, a przynajmniej mam nadzieję, 
że mimo wszystko górnictwo ma przed sobą 
przyszłość.

Rozmawiał: JERZY CHROMIK

Pierwszy taki sukces
Jerzy krząkała, nauczyciel Przedmiotów 
górniczych w zesPole szkół Ponadgim-
nazJalnych w ornontowicach: – Bar-
dzo się cieszę, że mimo tak silnej konkurencji 
Sebastian był najlepszy w finałowej stawce. 
To pierwszy taki sukces, chociaż również 
w poprzednich edycjach uczniowie ornon-
towickiej szkoły zajmowali wysokie lokaty. Jest 
to przy tym satysfakcja nie tylko dla mnie, ale 
również dla innych pedagogów oraz instrukto-
rów podziemnych praktyk w Budryku. Z tym, 
że naszych wychowanków widać w konkur-
sowych finałach, łączę przeświadczenie, iż 
dobrze przygotowujemy młodzież do zawodu. 
Martwią mnie natomiast pojawiające się kło-
poty z zatrudnieniem absolwentów. (JECH)
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Sebastian Bendkowski, laureat konkursu „Bezpieczny skok z BHP do górnictwa”, i Jerzy Krząkała, nauczyciel 
przedmiotów górniczych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kształcących się w zawodach górnik 
eksploatacji podziemnej i technik górnictwa podziemnego

Poza satysfakcją z zajętych miejsc momentem, na który wyczekiwała cała szóstka, było rozdanie nagród
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Rozmowa z MaksyMilianeM klankieM, wiceprezesem FASING SA, byłym prezesem KHW i KW

Nie mamy czego się wstydzić
 XNowy GórNik: Zaśpiewa pan w tym roku 

„Niech żyje nam górniczy stan”?
MaksyMiliaN klaNk: 
Zaśpiewam. Górniczy 
stan przez pokolenia 
kształtował polską gospo-
darkę. Zapewniał bezpie-
czeństwo i suwerenność 
energetyczną kraju. Przej-
ściowe niepowodzenia 
nie mogą doprowadzić 
do marginalizacji tej istotnej dla gospodarki 
i regionu gałęzi przemysłu. Nie mamy czego 
się wstydzić.

 X Jednak w obecnej sytuacji niektórzy 
mogą uznać te słowa za szyderstwo.

– Szyderstwem jest obskurantyzm w wy-
rażaniu poglądów o gospodarczym znaczeniu 
górnictwa dla naszej gospodarki. Nie należy 
tego robić, bo jest to nieuprawnione z co naj-
mniej kilku względów, a gospodarczego i spo-
łecznego przede wszystkim.

 XW gazetach centralnych ironizuje się 
z zapowiedzi ministra Tchórzewskie-
go, że będzie prowadził politykę prowę-
glową. Zdaniem wielu komentatorów 
polityka energetyczna ministra będzie 
anachroniczna.

– Ironia nie przedstawia alternatywy wy-
boru. Krytyka bez wskazywania rozwiązania 
jest zwykłym łudzeniem, a nie merytorycznym 
obrazowaniem problemu. Prowęglowa polity-
ka nie powstrzyma naszego rozwoju gospo-
darczego, wręcz przeciwnie – wykorzystując 
innowacyjne technologie, może go wydatnie 
wspomagać. Taką politykę należy wspierać 
i upatrywać w niej korzystnych rozwiązań dla 
przyszłości polskiego górnictwa i energetyki. 
Właśnie taka deklaracja i konsekwentne jej 
wdrażanie buduje zaufanie dla branży górni-
czej i jej przyszłości.

Od wielu lat jesteśmy świadkami ideolo-
gicznego sporu między zwolennikami górnic-
twa i jego przeciwnikami. Wciąż nie mamy 
racjonalnej odpowiedzi na podstawowe pyta-
nie: Czego oczekujemy od górnictwa? Wynika 
to z braku dogłębnej analizy znaczenia branży 
dla gospodarki kraju i regionu. Nie wiemy, 
jaki mamy potencjał i jak go najefektywniej 
wykorzystać. Proste informacje o wielkości 
zasobów i o tym, że górnictwo jest ważne, nie 
są żadną analizą. To punkt wyjścia do przygo-
towania konkretnych planów na dziesięciole-
cia, a nie na rok czy dwa. Górnictwo nie może 
bronić się wyłącznie argumentami społecz-
no-politycznymi. Powinno bronić się także 
racjami ekonomicznymi. Nowa jakość spoj-
rzenia poprzez prowęglową politykę to nowe 
wyzwanie dla górnictwa i jego nowoczesnego 
funkcjonowania.

 X Powinno być dochodowe?
– Powinno dobrze spełniać zaprogramo-

waną rolę, jaką otrzyma w systemie gospo-
darczym i ekonomicznym naszego kraju. Ko-
palnie są na początku łańcucha wytwarzania 
energii. Należy je w ten sposób traktować. 
Czy opłaca nam się rezygnować z polskiego 
węgla? Lepiej importować paliwo do polskich 
elektrowni czy wydobywać je w kraju? Jaki bę-
dzie koszt utraty znacznej części niezależności 
energetycznej? Na te pytania trzeba odpowie-
dzieć w sposób ekonomiczny. Sytuacja mię-
dzynarodowa jest napięta. Czy wiemy, jaki jest 
koszt ryzyka związanego ze wstrzymaniem 

dostaw surowców energetycznych do Euro-
py, w tym do Polski? Węgiel kamienny jest 
częścią miksu energetycznego. Powinniśmy 
jasno sprecyzować, jaką część naszych potrzeb 
będziemy zaspokajać dzięki krajowemu wydo-
byciu i co należy zrobić, aby produkt końcowy, 
czyli energia energetyczna, był konkurencyjny. 
Węgiel kamienny jest także częścią miksu 
energetycznego większości krajów Unii Eu-
ropejskiej. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego 
naszym partnerom opłaca się uzależnienie 
od dostaw węgla spoza Unii Europejskiej, sko-
ro mogliby część potrzebnego surowca naby-
wać od polskich spółek węglowych. Należy 
potraktować nasz węgiel jako lokalne paliwo 
wnoszące istotne znaczenie w suwerenność 
energetyczną Unii Europejskiej.

 X Nasz węgiel jest droższy.
– To nie jest koronny argument przeciwko 

niemu. W dobrze zarządzanym górnictwie 
jego cena może być konkurencyjna. Koronnym 
argumentem jest to, że go mamy, dostawy 
są pewne, a odległości od kopalni do elektrow-
ni znacznie krótsze od dostaw zewnętrznych. 
W sytuacjach kryzysowych szlaki transporto-
we są wrażliwe na najdrobniejsze zakłócenia. 
Trzeba dać węglowi szansę przez rozwój no-
woczesnego górnictwa. W dłuższym okresie 
takie rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze 
od likwidacji kopalń z zasobami.

 X Powiedział pan, że nie mamy analizy gór-
nictwa. Jest taka analiza – przynajmniej 
12 mld złotych zobowiązań. Nie da się ich 
spłacić. Po co szukać bardziej rozbudowa-
nych analiz?

– Dobrze byłoby wiedzieć, co złożyło się 
na ten stan, choćby dlatego, żeby nie powta-
rzać błędów.

 XW rządzie będzie kilka osób, które zajmą 
się górnictwem. Nie obawia się pan, że szyb-
ko zostaną ogłoszone zacofańcami sprzy-
jającymi staroświeckiej branży?

– Jest takie ryzyko, ponieważ mamy 
za sobą wiele lat przeciwstawiania górnictwa 
innym grupom zawodowym i innym gałęziom 
gospodarki. Jeżeli rząd poprzestanie na drob-
nych zmianach i będzie czekał na rozwój wy-
padków, odda pole przeciwnikom górnictwa. 
Zmiany szyldów, reorganizacja i zabiegi ko-
smetyczne niewiele dadzą.

 X Gorącym tematem jest wypłata barbór-
ki. Będzie wypłata czy nie będzie?

– To ważny problem, ale czy oczekuje pan 
odtrąbienia sukcesu tylko dlatego, że zostanie 
wypłacona barbórka? Uważam, że jest to jeden 
z tematów straszaków. Nie straszmy górnic-
twem. Zacznijmy szanować bogactwo surow-
cowe. Ta działalność może być opłacalna. Za-
chwiania koniunktury nie mogą decydować 
o tym, czy górnictwo ma perspektywy czy też 
nie. Uważam, że do tej pory popełnialiśmy 
kardynalny błąd, analizując sytuację w bran-
ży. W czasie koniunktury wszystkie analizy 
potwierdzały, że górnictwo jest i będzie do-
chodowe. W czasie kryzysu znaczna część 
kopalń była uznawana za trwale nierentowne. 
Zamykaliśmy te z niewykorzystanymi złożami. 
Działaliśmy pod presją czasu i najważniejszy 
był doraźny efekt. Poziom redukcji zatrudnie-
nia, szybka likwidacja szybów, likwidacja ko-
palń w sposób uniemożliwiający wznowienie 
wydobycia – to moim zdaniem błędy. Jak się 
ustrzec przed ich powtórzeniem? Powinniśmy 

w końcu zacząć szukać odpowiedzi na pytanie: 
Co zrobić, aby kopalnie nierentowne stały się 
rentowne?

 XWszystkie nigdy nie będą rentowne.
– Czasem racjonalne jest utrzymywanie 

nierentownych kopalń, bo na przykład dzięki 
nim mamy dostęp do złoża albo poprawiamy 
bezpieczeństwo wydobycia w innych kopal-
niach. Jako samodzielne firmy te kopalnie nie 
mają racji bytu. Jednak w grupie mogą funk-
cjonować z korzyścią dla racjonalności sczer-
pywania zasobów i możliwego do osiągnięcia 
efektu synergii, tkwiącego również w infra-
strukturze sąsiadujących ze sobą kopalń.

 X I będą niszczyć finanse grupy.
– Nie będą, jeżeli określimy strategiczną 

rolę węgla. Do tej pory mówiliśmy o tej roli, 
posługując się sloganami.

 X Rząd PO–PSL zapewniał, że węgiel jest 
potrzebny. Premier Ewa Kopacz obiecywa-
ła, że energetyka zaangażuje się w górnic-
two. Potem miały dołączyć firmy chemiczne, 
a nawet koncern gazowy i naftowy. Prezesi 
tych firm ogłosili strajk włoski i tak długo 
podejmowali decyzje, aż koalicja straciła 
władzę. Czy nowy rząd też nie pokona opo-
ru zarządów firm energetycznych?

– Nie można nikogo uszczęśliwiać na siłę. 
Czy oddanie górnictwa energetyce sprawi, 
że z dnia na dzień poprawi się efektywność? 
Czy firmy energetyczne będą miały jakąś ko-
rzyść? Moim zdaniem propozycja zaanga-
żowania biznesowego nie może ograniczać 
się wyłącznie do tego, że energetyka zasypie 
pieniędzmi jakąś dziurę, a za jakiś czas pro-
blem wróci. Dla mnie samo hasło podporząd-
kowania górnictwa energetyce nic nie znaczy. 
Czy pan wie, jak ma to podporządkowanie czy 
połączenie wyglądać? Dlatego nowy rząd nie 
powinien działać na zasadzie impulsu. 

Należy zrobić wszystko, aby można było 
wesprzeć branżę górniczą. Potrzebujemy zgo-
dy Unii Europejskiej na taką operację. Jest 
szansa, że przedstawiając racjonalny program 
i korzyści wynikające z jego realizacji, odnie-
siemy sukces. Potrzebujemy także wielolet-
niego programu, który będzie realizowany 
z żelazną konsekwencją. Trzeba także jasno 
powiedzieć, że prosty sposób liczenia opłacal-
ności górnictwa jest zbyt zawężony dla jego 
znaczenia w bezpieczeństwie energetycznym 
widzianym strategicznie. Opłacalny ma być 
miks energetyczny, a operacja ratowania gór-
nictwa ma być korzystna dla suwerenności 
energetycznej kraju i Unii Europejskiej. 

Prawie 10 lat temu w Kompanii Węglo-
wej powstał projekt, który spełniał część tych 
warunków, łącznie z koncepcją zaspokajania 
potrzeb energetyki niemieckiej. Nie wykorzy-
stano go, zrezygnowano również z kooperacji 
z przemysłem chemicznym. Szkoda, stracili-
śmy parę lat i duże pieniądze.

 X Kooperanci górnictwa obawiają się, 
że Kompania Węglowa przestanie spła-
cać zobowiązania. Teraz czeka się pół roku 
na zapłatę. Możliwe, że trzeba będzie cze-
kać dłużej. Kooperanci wytrzymają takie 
warunki współpracy?

– Nie wiem. Kooperanci górnictwa ocze-
kują na konkretne informacje. Chcieliby wie-
dzieć, jakie są perspektywy. Nikt rozsądny 
nie oczekuje, że problem zostanie rozwią-
zany w ciągu kwartału. Natomiast musimy 

wiedzieć, jakie działania strategiczne pozwolą 
na złagodzenie skutków zatorów płatniczych.

 X Są firmy, które nieoficjalnie informu-
ją, że jak górnictwo nie zacznie płacić, 
to wstrzymają dostawy. To tylko strachy 
na Lachy czy realne zagrożenie?

– Nie chcę komentować plotek. Realnym 
zagrożeniem jest problem dla finansowania 
firm okołogórniczych. Proszę sobie wyobrazić, 
że banki wstrzymają albo ograniczą kredyto-
wanie produkcji w firmach dostarczających 
towary i usługi dla górnictwa. Wtedy one 
przestają działać. Na razie ciężar kredytowa-
nia dostaw spoczywa na nich. To firmy biorą 
kredyty, płacą od nich odsetki, podatek VAT 
i czekają na zapłatę. Jeżeli firmy okołogórnicze 
zostaną odcięte od kredytów, upadną. Kto bę-
dzie kooperował z górnictwem? Kto złagodzi 
skutki społeczne utraty tysięcy miejsc pracy 
w branży okołogórniczej? Z tymi problemami 
musi zmierzyć się nowy rząd. Jestem prze-
konany, że może liczyć na wsparcie branży 
okołogórniczej. Jednak abyśmy mogli wspierać 
górnictwo i działania rządu, musimy mieć 
szansę na przeżycie.

 X Powiązanie z energetyką, nowe techno-
logie węglowe i rozwój karbochemii mają 
uratować górnictwo. Potrzeba wielu lat, 
żeby były znaczące efekty. Górnictwo po-
trzebuje ratunku natychmiast.

– W górnictwie nic nie dzieje się natych-
miast. Dlatego nikt nie może liczyć na cud 
– dziś decyzja, jutro efekt. Trzeba dobrego 
planu, konsekwencji i ciągłego sprawdzania, 
czy założenia zgadzają się z rzeczywistością. 
Każdy projekt musi być konkurencyjny. Tylko 
wtedy można planować trwałą poprawę kon-
dycji polskich kopalń. Jeżeli one będą w dobrej 
kondycji, kooperanci będą mieli zapewnione 
podstawy funkcjonowania.

 X Unia Europejska importuje ponad 300 
mln ton węgla rocznie. Przedstawiciele 
rządu chcą negocjować zasady pomocy 
dla polskiego górnictwa. Czy nie mogliby 
negocjować także udziału w europejskim 
rynku węgla kamiennego? Wystarczyłoby 
nam gwarantowane 5 proc. Moglibyśmy 
eksportować ponad 15 mln ton. Mamy ar-
gumenty – jest to produkt z obszaru celne-
go UE, nasz węgiel może być elementem 
bezpieczeństwa energetycznego wielu 
krajów UE, w napiętej sytuacji międzyna-
rodowej dobrze mieć solidnego dostaw-
cę paliwa.

– To byłoby dobre rozwiązanie i jest dla 
niego miejsce w energetyce unijnej. Sądzę, 
że z Unią Europejską można wiele wynego-
cjować, ale trzeba przedstawić wiarygodny 
plan i pakiet korzyści dla energetyki unijnej. 
Rynek europejski jest bardzo chłonny. Na-
sze kopalnie są w pobliżu dużych elektrowni 
węglowych w Niemczech i Austrii. Czechy, 
Słowacja i Węgry są „za płotem”. W strategii 
każdej elektrowni jest miejsce dla paliwa na-
wet droższego, ale pochodzącego z pewnego 
źródła, które jest w pobliżu, a jego dostawy 
zapewniają rezerwę strategiczną na wypadek 
niespodziewanych wydarzeń na szlakach ko-
munikacyjnych. To byłby jeden z elementów 
uzasadniających znaczenie polskiego węgla 
w systemie bezpieczeństwa energetycznego 
krajów UE. Sądzę, że polscy negocjatorzy 
rozważą tę koncepcję. 

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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Rozmawia: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

 XNowy Górnik: Często obrywa się panu 
za to, że sprzedaje pan za mało węgla 
i za tanio?
Waldemar rasała: 
Za mało nie sprzedaję, 
bo na zwałach mamy 
tylko zapasy techniczne. 
Czy za tanio? KHW pro-
wadzi racjonalną politykę 
cenową. Nie jest sztuką 
od czasu do czasu sprze-
dać drogo. Sztuką jest 

sprzedać korzystnie, mieć długoterminowe 
kontrakty i stałych odbiorców. Musimy do-
stosowywać się do zmiennej sytuacji na rynku. 
Na przykład realizując kontrakty zagraniczne, 
przez wiele lat korzystaliśmy wyłącznie z po-
średnictwa Węglokoksu. Sytuacja zaczęła się 
zmieniać, ponieważ Węglokoks zaangażował 
się bezpośrednio w górnictwo. Kupił dwie 
kopalnie od Kompanii Węglowej, czeka na sfi-
nalizowanie zakupu kolejnych należących 
do dawnej Rybnickiej Spółki Węglowej i naj-
prawdopodobniej zaangażuje się w tworze-
nie Nowej Kompanii Węglowej. To oznacza, 
że będzie koncentrował się przede wszystkim 

na sprzedaży węgla ze swoich zakładów gór-
niczych. Dlatego postanowiliśmy budować 
własne kontakty z odbiorcami zagranicznymi. 
Nie chodzi o konkurowanie z Węglokoksem. 
Rozumiemy, że mając do wyboru – sprzedać 
swój węgiel albo nasz – Węglokoks skoncen-
truje się na swoim produkcie. Każdy by tak 
zrobił. Dlatego nawiązaliśmy kontakty i sprze-
dajemy węgiel bezpośrednio do Niemiec, Au-
strii, na Słowację, do Czech i na Węgry. Sądzę, 
że są to perspektywiczne kontrakty.

 X Katowicki Holding Węglowy realizu-
je strategię zwiększenia wydobycia wę-
gla grubego i średniego. Jakie są efekty 
tej strategii?

– W kopalniach KHW wydobywamy 
średnio ok. 22 proc. węgla grubego i śred-
niego. Wpływy z jego sprzedaży są poważnym 
zastrzykiem pieniężnym dla spółki. W kopalni 
Wieczorek i Wesoła sortymenty grube stano-
wią około 30 proc. wydobycia. Około 70 proc. 
wydobywanego węgla w kopalniach KHW 
zawiera do 0,6 proc. siarki. Nieco inny węgiel 
wydobywa się w kopalni Wujek – zawiera on 
do 1,0 proc. siarki. Średnia kaloryczność węgli 
opałowych średnich i grubych dochodzi do 30 
GJ, zawartość siarki do 0,4 proc, a popiołu 
do 5 proc. Na podstawie takiego właśnie spek-
trum parametrów konstruujemy naszą ofertę 
handlową. Węgiel gruby i średni stanowi jej 
integralną, bardzo ważną część.

 X Informacje mediów warszawskich czę-
sto zawierają prostą receptę na naprawę 
górnictwa – wydobywajcie węgiel gruby 
i średni, który sprzedajecie drogo, i będzie-
cie mieć zyski.

– Teoretycznie mogę sobie wyobrazić 
sytuację, że we wszystkich kopalniach wydo-
bywamy wyłącznie węgiel gruby. Kto kupi go 
tyle? Gdyby można było w tak prosty sposób 
walczyć z kryzysem, byłbym szczęśliwy, ale 
wiemy, że technicznie niemożliwe jest wy-
dobywanie wyłącznie węgla grubego. Nie da 
się we wszystkich ścianach prowadzić takie-
go wydobycia na skalę przemysłową. Popyt 
na węgiel gruby i średni zależy w dużej mierze 
od pogody i ma skończoną liczbę odbiorców. 
Sroga zima powoduje wzrost popytu. Kie-
dy jest łagodna, popyt maleje. Przegrywamy 
wtedy konkurencję na przykład z węglami 
gorszej jakości, bo w czasie łagodnej zimy 
wielu odbiorcom wystarcza słabsze paliwo. 
Proszę także pamiętać, że sprzedaż węgla gru-
bego trwa często od sierpnia do listopada, 
bo w tym czasie właściciele domów kupują 
opał na zimę, a my przecież funkcjonujemy 
przez 12 miesięcy. 

Żeby być jak najbliżej odbiorców, KHW 
od 20 lat rozbudowuje sieć autoryzowa-
nych sprzedawców. AS KHW SA sprzedają 
ok. 20 proc. produkcji węgla z kopalń KHW 
SA, co stanowi ok. 25 proc. przychodów 
pieniężnych spółki. Wspólnie z przedstawi-
cielami handlowymi walczymy o właściwą 
pozycję na trudnym rynku komunalno-byto-
wym. Mamy bardzo dobry produkt, określany 

mianem „mercedesa wśród węgli”, ale wbrew 
pozorom nie jest łatwiej sprzedawać mercede-
sy niż tanie samochody z niskiej półki. Barierą 
są cena i świadomość nabywców.

 X Nie można sprzedawać taniej?
– Produkcja węgla grubego i średniego 

jest droższa niż miałów ze względu na proces 
wzbogacania, dlatego końcowa cena sorty-
mentów średnich i grubych jest wyższa. KHW 
SA utrzymuje w Polsce sieć sprzedaży zbu-
dowaną przez ponad 200 autoryzowanych 
sprzedawców, do których należy ponad 400 
składów. Nie mogą oni dowolnie kształtować 
cen. Ich marża nie może przekroczyć 15 proc. 
ceny netto w kopalni. Często jest ona niższa. 
Żeby zachować kontrolę nad obrotem naszym 
węglem, cały proces dystrybucji, od zama-
wiania, poprzez zawieranie umów, sprze-
daży i monitorowania cen na składach, jest 
skomputeryzowany. Mamy podgląd na każdy 
skład w sieci. Wiemy, jaka jest cena końcowa 
i kontrolujemy ją. Wiemy, kto, kiedy i z jakiej 
kopalni będzie odbierał węgiel. Wiemy, jak 
długo czekał na załadunek. Wszystkie infor-
macje śledzimy z jednego miejsca.

 XDlaczego węgiel nie jest traktowany jak 
każde inne paliwo? Nie można kupić legal-
nie i spalać benzyny dowolnie złej jakości, 
gazu, oleju opałowego ani napędowego? 
W przypadku węgla jest to możliwe.

– Górnictwo może tylko apelować o to, 
aby spalać węgiel dobrej jakości w nowocze-
snych piecach. W pewnym stopniu ten pro-
blem rozwiązuje ustawa antysmogowa. Ona 
nie eliminuje węgla! Ma przede wszystkim 
eliminować spalanie śmieci i mułów węglo-
wych. Ma także wymusić używanie nowocze-
snych pieców. Katowicki Holding Węglowy 
od wielu lat stara się, aby paliwo węglowe było 
jak najwyższej jakości. Nasza spółka zależna 
Katowicki Węgiel od 15 lat produkuje Ekoret, 
certyfikowane paliwo przeznaczone do nowo-
czesnych kotłów. KHW SA od 2003 roku nie 
sprzedaje mułów. 

Jednak świadomość ekologiczna często 
przegrywa z ekonomią. Bywa tak, że węgiel 
kamienny jest mieszany z węglem brunatnym 
i kosztuje 300–400 złotych za tonę, a nasz 
Ekoret kosztuje 700 złotych. Nietrudno się 
domyślić, który produkt wybiera nie do końca 
świadomy klient. Próbujemy w KHW SA pod-
nosić poziom świadomości nabywców, ale jest 
to proces długotrwały. Trzeba uświadamiać 
klientów, bo wysoko jakościowy węgiel jest 
paliwem tanim, które w sposób ekologiczny 
mogą wykorzystywać również mniej zamożne 
gospodarstwa domowe. Wszystko jest kwestią 
świadomości i umiejętności. Dobrej jakości 
węgiel spalony w nowoczesnym kotle sam 
udowodni, że może być ekonomicznym i eko-
logicznym paliwem.

 XMożna zmienić negatywną opinię 
o węglu?

– Wymaga to wysiłku, ale jestem przekona-
ny, że tak. W lokalnych gazetach prowadzimy 

KatowicKi Holding węglowy. Oferujemy paliwo 
najwyższej jakości i przyjazne dla środowiska. To jeden 

ze sposobów na złagodzenie skutków kryzysu. Coraz częstsza 
jest refleksja: „Po co to robimy? Czy po to, żeby się narobić, czy 
po to, aby mieć z tej pracy pożytek?”. Nie możemy negocjować 
cen z energetyką i tłumaczyć, że chcemy uzyskać wyższą cenę 
za węgiel, bo górnicy w KHW ciężko pracują. Ten argument 
nie działa. Musimy mieć bardzo dobry produkt, żeby móc 

wynegocjować dobrą cenę. Jeśli zarząd zawrze korzystny kontrakt, 
to wtedy załoga może otrzymać pieniądze wynagradzające jej 
codzienny trud. Niestety nie możemy zapłacić za wylany pot, 
ale za efektywne wydobycie. Ciężka, ale mało efektywna praca 

marnuje ludzki wysiłek i jest wyrazem braku szacunku dla ludzi. 
W KHW SA ludzi szanujemy. Budując zespół składający się 

z kilkunastu tysięcy osób, należy stworzyć solidny fundament, 
na którym oprze się dalsze działania – mówi w rozmowie 
z Nowym Górnikiem Waldemar Rasała, wiceprezes KHW 

do spraw handlowo-rynkowych.

Górnicy potrafią dostosować
się do wymagań rynku

R E K L A M A



A K T U A L N O Ś C I

1 – 1 5  G R U D N I A  2 0 1 5 7W W W . N O W Y G O R N I K . P L 7W W W . N O W Y G O R N I K . P L

kampanię pod hasłem: „Nie bójcie się węgla, 
róbmy lepsze paliwo, spróbujmy wyeliminować 
śmieci z kotłowni”. Osobiście się w to przedsię-
wzięcie zaangażowałem, uczestnicząc w roz-
mowach z dziennikarzami. Węgiel nie musi 
być brudnym paliwem. Wystarczy korzystać 
z niego w odpowiedni sposób i odpowied-
nio przygotować go do sprzedaży. Dlatego 
np. paczkujemy ekogroszki, a nawet orzech. 
Orzech-E jest nowym produktem handlowym 
KHW SA – to wysoko jakościowe paliwo wę-
glowe oferowane w workach o pojemności 25 
kilogramów. Wspomniany Katowicki Węgiel 
rozszerza swoją ofertę. Buduje kolejną linię 
do paczkowania węgla.

W Europie Zachodniej niczym nadzwy-
czajnym nie jest zakaz sprzedaży węgla luzem. 
Kiedy pierwszy raz 20 lat temu byłem w Ir-
landii, już wtedy obowiązywał w tym kraju 
zakaz takiej sprzedaży węgla. Dobry jako-
ściowo węgiel może być paliwem przyjaznym 
dla środowiska również na etapie transportu 
– worki eliminują dokuczliwe pylenie.

KHW SA specjalizuje się w wydobyciu 
dobrego węgla. Po przekazaniu ruchu Boże 

Dary Spółce Restrukturyzacji Kopalń fedru-
jemy przede wszystkim w pokładach siodło-
wych. Jest w nich wysokiej jakości węgiel, ni-
sko zasiarczony, wysokokaloryczny, z niską 
zawartością popiołu. Produkujemy z niego 
np. Kwalifikowane Paliwa Węglowe. Ich spa-
lanie w nowoczesnych kotłach jest przyjazne 
dla środowiska. Nowoczesne paliwa i sposoby 
spalania takich węgli gwarantują, że zmini-
malizujemy poziom zanieczyszczeń bez eli-
minowania węgla jako paliwa i tym samym 
zmienimy negatywną opinię o nim.

 XW górnictwie jest tradycyjny podział ról. 
Górnicy są od tego, żeby fedrować. Oni naj-
lepiej wiedzą, co i jak można wydobyć. Dział 
sprzedaży jest od tego, żeby sprzedać wy-
dobyty urobek. Żaden handlarz nie będzie 
pouczał górników, jaki węgiel mają wydo-
bywać. Udało się zarządowi przełamać ten 
stereotyp myślenia?

– Możemy sprzedać tylko taki wę-
giel, na który jest zapotrzebowanie. Praw-
da oczywista, ale ma pan rację, trzeba było 
sporo wysiłku, aby przekonać środowisko 

górnicze do tego sposobu myślenia. Mówiłem 
już o tym, że wzrasta udział węgla grubego 
i średniego w ogólnym wydobyciu. Czasem 
dochodzi do humorystycznych sytuacji. Kiedy 
przedstawiciele zarządu wizytują kopalnię, 
pracownicy dozoru już z daleka mówią: „Wie-
my, mamy wydobywać jak najwięcej węgla 
grubego i średniego”. 

Naszym celem jest wydobywanie energii, 
a nie skały. Praca w KHW jest podporząd-
kowana temu przesłaniu. Koszt wydobycia 
tony skały i tony węgla jest identyczny. Jednak 
węgiel ma tę przewagę, że można go sprze-
dać, a skałę trzeba wywieźć na hałdę i jeszcze 
zapłacić za jej składowanie. Węgiel jest przy-
chodem, skała jest kosztem. W KHW SA jest 
ścisła współpraca między działem sprzedaży 
a pionem produkcji. Podam przykład kopalni 
Wieczorek. Tam węgiel gruby i średni stanowi 
dziś 30 proc. wydobycia. Ktoś to skomentował: 
„No to dajcie jeszcze górnikom kilofy i niech 
kilofami pracują”. Jeżeli to będzie się opłacało, 
dlaczego nie? Ważne, żeby kopalnie i górnicy 
zarabiali na wydobywanym produkcie.

Zarządowi nie chodzi o to, żeby górnicy 
się narobili. Chodzi o to, żeby ich praca da-
wała jak najlepsze wyniki. Tylko wtedy załoga 
będzie lepiej zarabiać, a firma będzie mia-
ła godziwy zysk. Ten sposób myślenia jest 
coraz powszechniejszy. Ma pan rację, przez 
lata królowało przekonanie, że zapłata jest 
zależna tylko od włożonego wysiłku, a nie 
efektu ekonomicznego. Naszym zadaniem 
jako członków zarządu jest m.in. niedopusz-
czenie do takiego sposobu myślenia wśród 
załogi. Szanujemy ciężką pracę, ale niech bę-
dzie to praca efektywna. Podział, że górnik 
jest od fedrowania i za to trzeba mu zapłacić, 
a ci na wierzchu są od sprzedawania i powinni 
nawet skałę sprzedać do elektrowni, już dawno 
stał się anachronizmem. Pracownicy dołowi 
i powierzchni muszą stanowić jeden zespół. 

Podam panu prosty przykład. Dzięki dzia-
łaniom restrukturyzacyjnym przekazaliśmy 
SRK ruch Boże Dary i ruch Mysłowice. Ra-
zem z odejściami naturalnymi w ciągu roku 

zatrudnienie zmniejszy nam się o około 2500 
osób, a wydobędziemy tyle samo węgla, ile rok 
temu. Oczywiście, były wątpliwości wśród 
załogi, czy decyzje zarządu są racjonalne. Dys-
kutowaliśmy i przekonywaliśmy stronę spo-
łeczną. Efekt jest dzisiaj namacalny, bo szuka-
liśmy i w dalszym ciągu szukamy optymalnych 
rozwiązań, a nie powodów do konfliktu. Sta-
ramy się właśnie w ten sposób rozwiązywać 
wszystkie problemy, łącznie z tym, ile jakiego 
węgla wydobywać i gdzie w dobie totalnego 
kryzysu cenowego go sprzedawać. Nie zawsze 
tak było!

Coraz częstsza jest refleksja: „Po co to ro-
bimy? Czy po to, żeby się narobić, czy po to, 
aby mieć z tej pracy pożytek?”. Nie możemy 
negocjować cen z energetyką i tłumaczyć, 
że chcemy uzyskać wyższą cenę za węgiel, 
bo górnicy w KHW ciężko pracują. Ten ar-
gument nie działa. Musimy mieć bardzo do-
bry produkt, żeby móc wynegocjować dobrą 
cenę. Jeśli zarząd zawrze korzystny kontrakt, 
to wtedy załoga może otrzymać pieniądze 
wynagradzające jej codzienny trud. Nieste-
ty nie możemy zapłacić za wylany pot, ale 
za efektywne wydobycie.

Ciężka, ale mało efektywna praca marnuje 
ludzki wysiłek i jest wyrazem braku szacun-
ku dla ludzi. W KHW SA ludzi szanujemy. 
Budując zespół składający się z kilkunastu 
tysięcy osób, należy stworzyć solidny fun-
dament, na którym oprze się dalsze działa-
nia. W KHW wzajemny szacunek i zaufanie 
stanowią ten fundament i bez tych dwóch 
czynników wspólne osiąganie innych celów 
nie jest możliwe.

 X Nowy rząd ma szczerą chęć naprawy gór-
nictwa. Można je naprawić bez zmiany my-
ślenia o górnictwie wśród załóg?

– Nie można. Nie jest to łatwe, ale warto 
ponieść ten trud, bo wtedy łatwiej osiągnąć 
zadowalające efekty. Katowicki Holding Wę-
glowy jest przykładem, że zmiana sposobu 
myślenia jest możliwa i daje rezultaty.

l

Górnicy potrafią dostosować
się do wymagań rynku

23 listopada wręczono nagrody w 14. edycji 
Konkursu Ekolaury organizowanego przez 
Polską Izbę Ekologii. W kategorii „Ekopro-
dukt, zielone technologie” nagrodzony został 
Katowicki Węgiel sp. z o.o. za kwalifikowane 
paliwo węglowe EKORET.

– Celem nowelizacji ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowi-
ska jest poprawa jakości powietrza w Polsce. 
To wielki krok w stronę poprawy zdrowia 
obywateli oraz ograniczania emisji szkodli-
wych związków do atmosfery – powiedział 

odbierający EKOLAUR prezes Katowickiego 
Węgla, Marek Klusek. – Nasza spółka od lat 
kreuje politykę proekologiczną, dlatego też 
cele nowelizacji ustawy są zgodne z naszymi. 
Wprowadzenie ustawy antysmogowej wcale 
nie oznacza rezygnacji z palenia węglem. Sa-
morządowcy jednoznacznie mówią, iż zakaz 
palenia węglem to ostateczność.

Mieszkańcy są zachęcani do dobrowol-
nej wymiany kotłów starego typu na kotły 
najnowszej generacji, które emitują znacznie 
mniej zanieczyszczeń do atmosfery. – Kotły 
najnowszej generacji potrzebują oczywiście 

odpowiedniego paliwa, a dokładnie kwalifi-
kowanych paliw węglowych, które spełnia-
ją odpowiednie normy – tłumaczy prezes 
Klusek. – I właśnie taki węgiel oferuje nasza 
spółka. Nasze paliwa mają certyfikaty wydane 
przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla 
dla paliw kwalifikowanych, a teraz jeszcze 
EKORET wyróżniony został nagrodą Polskiej 
Izby Ekologii.

Produkty Katowickiego Węgla to paliwa 
wysokojakościowe, o niskiej zawartości po-
piołu oraz siarki. Ich unikalne parametry fi-
zykochemiczne sprawiają, że podczas spalania 

emisja szkodliwych substancji do atmosfery 
jest minimalna. Połączenie tych dwóch czyn-
ników, czyli nowoczesnego kotła grzewcze-
go oraz kwalifikowanego paliwa węglowego, 
daje wymierne efekty w postaci znacznego 
ograniczenia niskiej emisji. Dzięki takim pali-
wom zostaje osiągnięta równowaga pomiędzy 
ekologią a produkcją energii cieplnej i elek-
trycznej powstałej w procesie spalania węgla. 
To sprawia, że samorządy mogą ograniczając 
zjawisko niskiej emisji, wspierać jednocześnie 
producentów dobrego węgla.

l

EKOLAUR dla Katowickiego Węgla

Czysty jak węgiel
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W kopalni Wieczorek węgiel gruby i średni stanowi dziś 30 proc. wydobycia
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Pierwsza edycja konkursu Zielona Pracownia Projekt

Aby podnieść świadomość 
ekologiczną

Nagrodzono najlepsze projekty ekopracowni, 
których realizacja znacząco wpłynie na pod-
niesienie świadomości ekologicznej uczniów. 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach zorga-
nizował konkurs z myślą o szkołach podsta-
wowych (klasy 4–6) i gimnazjach. Zgłoszono 
do niego 53 projekty. – Chodziło o to, aby 
zaprojektować pracownię na potrzeby nauk 
przyrodniczych w bardzo szerokim rozumie-
niu. Dzieci powinny w takiej pracowni pozna-
wać zagadnienia z ekologii i biologii w sposób 
atrakcyjny dla nich – powiedział Andrzej Pi-
lot, prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach.

Jury oceniało pomysł na zagospodaro-
wanie pracowni – wykorzystanie przestrzeni, 
funkcjonalność, estetykę, kreatywność, inno-
wacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy 
dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz 
zasadność ich zakupu. Konkurs wygrała Szko-
ła Podstawowa nr 6 im. M. Konopnickiej w Bę-
dzinie. WFOŚiGW w Katowicach dofinansuje 
budowę pracowni kwotą 12 069,46 złotych. 
W czasie uroczystego wręczenia dyplomów 
w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach 
nagrodzono 21 projektów. Z Będzina w pierw-
szej dziesiątce znalazły się trzy szkoły.

Prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach 
Andrzej Pilot przypomniał, że celem konkursu 
było nagrodzenie najlepszych projektów eko-
pracowni, których realizacja wpłynie na pod-
niesienie świadomości ekologicznej uczniów, 
poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania 
oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań 
zagospodarowania przestrzeni szkolnej. – Bar-
dzo nas cieszy, że odbiorcami tych działań 
będą najmłodsi mieszkańcy naszego woje-
wództwa – stwierdził. Zapowiedział także 
kolejne edycje konkursu na projekt pracowni.

Przedstawiając decyzję komisji konkur-
sowej, zastępca prezesa zarządu WFOŚi-
GW Agnieszka Siemińska poinformowała, 
że do konkursu zgłoszone zostały 53 projekty. 
– Wybór najlepszych był trudny, ponieważ 
poziom zgłoszonych projektów był bardzo 
wysoki – stwierdziła. Prezes Andrzej Pilot po-
dziękował laureatom za udział i pogratulował 
otrzymanych nagród finansowych, których 
wartość wyniosła 130 000 złotych. Nagroda 

ma być przeznaczona na realizację projektu 
ekopracowni w roku szkolnym 2015/2016.

Dyplomy laureatom konkursu wręczali: 
zastępcy prezesa Funduszu Agnieszka Sie-
mińska i Agnieszka Kostempska oraz prezes 
Andrzej Pilot. Uroczystość wręczenia nagród 
uświetnił występ zespołu „Na Szlaku”.
Andrzej Pilot, Prezes zArządu WFoŚi-
GW W KAtoWicAch: Celem konkursu była 

aktywizacja nauczycieli 
i uczniów. Chcieliśmy, 
aby powstały projekty 
pracowni, dzięki którym 
wiedza o ekologii i przy-
rodzie będzie przekazy-
wana w sposób atrak-
cyjny. Dzięki pomysłom 
uczestników konkursu stanęliśmy przed 

trudnym wyborem, gdyż poziom prac był 
bardzo wysoki. Do 30 listopada przyjmowa-
liśmy prace na konkurs „Zielona Pracownia 
Projekt”. To logiczna kontynuacja obecnego 
etapu. Mamy projekt, będziemy mieć konkret-
ne wykonanie. Uważam, że dofinansowanie 
takich działań jest najskuteczniejszym sposo-
bem promowania świadomości ekologicznej. 

ST

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Konkurs wygrała Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Konopnickiej w Będzinie

Wybór najlepszych był trudny, ponieważ poziom zgłoszonych projektów był bardzo wysoki
Dyplomy laureatom konkursu wręczali: zastępcy prezesa Funduszu Agnieszka Siemińska i Agnieszka 
Kostempska oraz prezes Andrzej Pilot
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Na przyszły rok Fiat zapowiada dwie nowo-
ści, które wcale nie przyjadą z ziemi włoskiej. 
Pierwszą będzie nowe wcielenie Tipo. Znana 
nazwa tym razem trafiła do sedana segmentu 
C. Auto ma 4,5 metrów długości, 1,78 metra 
szerokości i 1,48 metra wysokości, co tworzy 
wnętrze dla pięciu osób. Rozstaw osi ma 2,64 
metry, a bagażnik 520 litrów pojemności. 
Gama silników to po dwa turbodiesle i sil-
niki benzynowe o pojemnościach od 95 KM 
do 120 KM.

Samochód został zaprojektowany w Turcji 
przy współpracy z firmą Tofas. W tym kraju 
będzie także produkowany. Tam też otrzy-
ma... zupełnie inną nazwę niż na pozostałych 
rynkach – Aegea.

W Polsce nowe Tipo pojawi się w pierw-
szym kwartale przyszłego roku jako sedan, 
w drugim jako hatchback, a w trzecim kombi.

Druga nowość przyjedzie do Polski z Japo-
nii. Będzie to roadster budowany przez Maz-
dę, a sprzedawany przez Fiata jako model 124 
Spider, co jest z kolei nawiązaniem do modelu 
sprzed pół wieku. Dwuosobowy samochód 
będzie miał czterocylindrowy silnik 1,4 Mul-
tiAir napędzający tylną oś. Będzie dysponował 
mocą 140 KM i maksymalnym momentem 
obrotowym 240 Nm. W wyposażeniu znajdą 

się m.in. siedmiocalowy monitor dotykowy 
z cyfrowym radiem, system Bluetooth, pod-
grzewane fotele, system Keyless Enter-n-Go, 
adaptacyjne przednie światła i kamera cofania. 
Auto trafi do sprzedaży latem przyszłego roku.

Dieslowa afera się 
rozrasta

Od dawna były podejrzenia, że oszustwa 
przy badaniu czystości spalin diesla dotyczą nie 
tylko Volkswagena. Volvo, Opel i sam Bosch, 
producent oprogramowania do silników Diesla, 
mieli już okazję zaprzeczać zarzutom, a teraz 
o przekraczanie norm jest oskarżane Renault. 
Zarzuty dotyczą Espace'a z silnikiem Diesla 1,6 
dCi, które według niemieckiej grupy lobbującej 
na rzecz ochrony środowiska DUH przekracza 
normę Euro VI dwudziestopięciokrotnie. Kon-
cern Renault zaprzecza.

Według wielu opinii afera przyspieszy 
śmierć diesla i wprowadzenie nowych napę-
dów. Samemu Volkswagenowi zdaje się szkodzić 
mniej, niż sądzono. Co prawda koncern zapo-
wiada ograniczenie inwestycji w najbliższym 
czasie (z 13 mld euro do... 12 mld), a fabryka 
w Polkowicach ogranicza produkcję, ale na ra-
zie dotyczy to likwidacji dodatkowej, sobot-
niej zmiany. Przez pięć dni w tygodniu fabryka 
pracuje na trzy zmiany. Na polskim rynku zaś 

Volkswagen nadal jest trzecią pod względem 
wielkości sprzedawaną marką.

woDorowe obietnice 
przyszłości

W Polsce na jeden dzień pojawiła się 
nowa, wodorowa Toyota Mirai. To samo-
chód z elektrycznym napędem, który czer-
pie energię z ogniw paliwowych – rodzaju 
chemicznej elektrowni, produkującej prąd 
z wodoru i tlenu. Zamiast spalin z rury 
wydechowej leci woda i jej rytualne picie 
przed kamerami było nieodłącznym ele-
mentem medialnych prezentacji. W sumie 
wyszło więc z tego wielkie lanie wody – 
co prawda czystość samochodu jest bezape-
lacyjna, ale jego totalna niefunkcjonalność 
niestety też. W Polsce nie ma gdzie tan-
kować wodoru. Zmiana tego stanu rzeczy 
to melodia dość dalekiej przyszłości. Za-
padła decyzja o wpakowaniu 12–15 mln 
euro w sieć tankowania wodoru w naszym 
kraju, ale ma ona osiągnąć stan 30 stacji 
na terenie całego kraju do roku… 2030.

Na razie podpisano list intencyjny mię-
dzy Instytutem Transportu Samochodowego, 
Polską Grupą Energetyczną i spółką Solaris 
Bus & Coach a szwedzką firmą SWECO za-
kładający współpracę w zakresie powołania 

i promocji europejskiego konsorcjum badaw-
czego. Jednym z celów ma być budowa dwóch 
demonstracyjnych stacji tankowania wodoru: 
w Poznaniu i Warszawie.

Według ekspertów ITS dopiero to ma do-
prowadzić do stopniowego rozwoju w naszym 
kraju parku samochodów wyposażonych 
w ogniwa paliwowe. Ma się on zwiększać 
o 15 tys. sztuk aut osobowych i 100 autobu-
sów rocznie. Ruch tranzytowy aut na wodór 
ma sięgać 60 tys. rocznie. Na to, żeby ich 
sprzedaż w Polsce stała się prawdziwym biz-
nesem, trzeba będzie zapewne poczekać do lat 
2040–2050.

ruszył oDcinkowy pomiar 
pręDkości

Od kilku tygodni działają w Polsce pierw-
sze punkty odcinkowego pomiaru prędkości. 
Inaczej niż fotoradary nie sprawdzają pręd-
kości w miejscu, ale liczą średnią z przejazdu 
przez cały mierzony odcinek.

Zaczęto wystawiać mandaty 19 listopa-
da i według informacji serwisu dziennik.pl 
dostaje je codziennie średnio 40 kierowców. 
Trzeba jednak pamiętać, że na razie pomiar 
działa na trzech odcinkach w kraju. Do końca 
roku ma ich być 29.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Stare nazwy w nowych Fiatach

Tipo ma 4,5 metrów długości, 1,78 metra szerokości i 1,48 metra wysokości Zbudowany przez Mazdę, a sprzedawany przez Fiata jako model 124 Spider

Zamiast spalin z rury wydechowej leci woda i jej rytualne picie przed kamerami było nieodłącznym 
elementem medialnych prezentacjiW Polsce na jeden dzień pojawiła się nowa, wodorowa Toyota Mirai
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Podróże marzeń

Abu Dhabi – tradycja i nowoczesność
Abu Dhabi, stolica Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich, jest miejscem, gdzie tradycja spo-
tyka się z nowoczesnością. Z jednej strony – 
kosmopolityczna metropolia z drapaczami 
chmur, z drugiej – zabytkowe twierdze, ka-
wiarnie z sziszą i setki meczetów. To tutaj re-
alizowane są projekty, które w żadnym innym 
mieście nie ujrzałyby światła dziennego. Naj-
szybszy na świecie rollercoaster, ekologicz-
ne osiedle zasilane energią słoneczną, filie 
paryskiego Luwru i nowojorskiego Muzeum 
Guggenheima. A pod koniec listopada rzesze 
kibiców ściągają na Grand Prix Formuły 1.

W tym roku najlepsi kierowcy świata już 
po raz siódmy zmierzyli się na torze Yas Ma-
rina Circuit. Bilety na cieszący się ogromną 
popularnością wyścig sprzedały się na pniu. 
Wybudowany za rekordową sumę 1,3 mld do-
larów tor wyścigowy można zwiedzać przez 
cały rok. Obiekt liczy sobie 21 zakrętów i zo-
stał oddany do użytku w 2009 roku. Dodat-
kową atrakcją jest Yas Kartzone, gdzie ama-
torzy mogą ścigać się na gokartach. Należy 
pamiętać o odpowiednim obuwiu – obsługa 
nie wpuszcza osób ubranych w sandały i buty 
na obcasach.

WypraWa  
do śWiata Ferrari

Dla miłośników szybkich samochodów 
nie lada gratką będzie również wizyta w znaj-
dującym się tuż obok parku rozrywki Ferrari 
World. Na odwiedzających czeka interaktyw-
na ekspozycja przedstawiająca historię marki 

Ferrari i tajniki produkcji czerwonych maszyn 
w fabryce w Maranello. W parku obejrzymy 
również wystawę samochodów pochodzących 
od kolekcjonerów z całego świata, w tym za-
bytkowe modele z 1947 roku. A na amatorów 
mocnych wrażeń czeka najszybszy rollerco-
aster na świecie rozpędzający się do prędkości 
240 km/h w zaledwie pięć sekund. Podczas 
jazdy przyspieszenie dosłownie wbija w fotel!

Symbolem Abu Dhabi jest wyrastający 
nad miastem Meczet Szejka Zayeda, nazy-
wany także Wielkim Meczetem. Jego śnież-
nobiałe kopuły widoczne są z daleka. Marze-
niem szejka było stworzenie budowli, która 
łączyłaby w sobie elementy zarówno starej, 
jak i nowoczesnej islamskiej architektury. 
Projekt Wielkiego Meczetu zainspirowany 
został średniowiecznym stylem Maurów oraz 
budownictwem muzułmańskich władców 
północnych Indii (jego najbardziej znanym 
przykładem jest Tadź Mahal w Agrze). Świą-
tynia pomieścić może jednorazowo 40 tys. 
wiernych.

Meczet  
z białego MarMuru

Podczas zwiedzania meczetu obowią-
zuje skromny strój, panie mogą wypożyczyć 
tradycyjne czarne abaje. Kilka razy dziennie 
oferowane są bezpłatne wycieczki z przewod-
nikiem. Mohammed, oprowadzający naszą 
grupę, opowiada o pokrywającym podłogę 
perskim dywanie, który tkany był przez po-
nad 1200 osób. Trudno uwierzyć, że waży 
aż 35 ton! Po chwili pokazuje nam ogromne 

żyrandole z setek kryształów Swarovski i zada-
je podchwytliwe pytanie: Jak myślicie, do cze-
go nawiązuje ich kolorystyka? Każdy ma swoją 
teorię. Okazuje się jednak, że barwy żyrandola 
po prostu dobrze razem wyglądają!

W dekoracjach świątyni użyto trzech 
stylów kaligrafii, a na ścianie modlitewnej, 
wskazującej kierunek Mekki, przeczytać 
można 99 słów, którymi określa się Allaha. 
Niezapomniane wrażenie robi także podłoga 
dziedzińca ozdobiona mozaiką z marmuru 
i kamieni półszlachetnych. Buszując po za-
kamarkach meczetu, poczuć można, że świat 
islamu jeszcze nigdy nie był tak otwarty dla 
przybyszów z zewnątrz.

z Wizytą u beduinóW

Mieszkańcy Abu Dhabi wywodzą się 
z koczowniczych plemion zamieszkujących 
pustynię Półwyspu Arabskiego i są niezwykle 
dumni ze swoich korzeni. Chcąc zobaczyć, 
jak wyglądało życie Beduinów przed odkry-
ciem ropy naftowej, warto udać się do Osady 
Dziedzictwa położonej niedaleko centrum 
handlowego Marina Mall. Jest to rekonstruk-
cja historycznej wioski, jaka mogła znajdować 
się w tym miejscu przed budową nowocze-
snych wieżowców i pięciogwiazdkowych ho-
teli. Na uwagę zasługują tradycyjne warsztaty 
rzemieślnicze, gdzie prezentowane są dawne 
techniki tkackie, garncarskie i szklarskie. Moż-
na zobaczyć także, w jaki sposób wytwarzane 
były perskie sztylety zwane handżar. Ta za-
krzywiona broń nadal jest elementem stroju 
ludowego w krajach Zatoki Perskiej.

Informacje praktyczne:

Kiedy jechać: Do Abu Dhabi najlepiej 
wybrać się pomiędzy listopadem a marcem. 
W miesiącach letnich temperatury sięgają 
50°C.

Język: Językiem urzędowym jest arabski, 
ale angielski też jest w powszechnym użyciu.

Waluta: Dirham ZEA; 1 dirham = 1,10 
złotego.

Wiza: Nowe przepisy umożliwiają uzy-
skanie bezpłatnej wizy turystycznej, ważnej 
przez okres 90 dni, przy wjeździe do kraju.

Trzy rzeczy,  
które musisz zrobić:

Skosztuj lokalnych daktyli, będących 
cenionym przysmakiem głównie podczas 
ramadanu. W sieci sklepów Bateel warto za-
opatrzyć się w większy zapas daktyli nadzie-
wanych migdałami i pokrytych czekoladą. 
Rewelacja.

Odwiedź Emirates Palace, luksusowy ho-
tel, w którym ceny noclegów rozpoczynają się 
od 4 tys. złotych. W ekskluzywnej kawiarni 
Le Café napijemy się cappuccino z płatkami 
24-karatowego złota.

Wybierz się do Yas Waterworld, parku 
wodnego obfitującego w moc wrażeń i atrak-
cji dla całej rodziny. Na obszarze równym 15 
boiskom do piłki nożnej mieści się ponad 40 
zjeżdżalni i basenów.

 MAGDALENA CHROMIK

Czworokątny dziedziniec Wielkiego Meczetu w Abu Dhabi zdobi mozaika z kamieni półszlachetnych Grand Prix Formuły 1 można obserwować z dachu hotelu Yas Viceroy

Emirates Palace to ekskluzywny hotel wykończony w złocie i marmurze Nowoczesny park wodny Yas Waterworld jest świetnym miejscem wypoczynku dla całej rodziny
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Piwo przez wieki

Szkiełko i oko

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Średnio 820 złotych wyniosą w tym roku 
wydatki Polaków na Święta Bożego na-
rodzenia. Dla 53 proc. badanych kwoty te 
są za duże, ale niewiele osób chce to zmienić. 
W tym roku upominku pod choinką spodziewa 
się dwie trzecie Polaków. Jego średnia wartość 
to 170 złotych. Co piąty rodak nie spodziewa się 
żadnego prezentu świątecznego, jednak odsetek 
ten zmienia się wraz z wiekiem. W przypadku 
osób powyżej 59. roku życia jest on dwa razy 
wyższy (28 proc.) niż wśród młodych. Ankieto-
wani najchętniej pod choinką znaleźliby odzież 
(21 proc.), kosmetyki (20 proc.) oraz elektroni-
kę (17 proc.). Kobiety ucieszyłyby się również 
z biżuterii (23 proc.). Alkohol wybrało 12 proc. 
mężczyzn i 0,1 proc. kobiet.

oszczędnoŚci Polaków należą do naj-
niższych w euroPie, łącznie z oFe sięga-
ją ledwie 3,7 Proc. PkB, a Średnia w ue 
wynosi ok. 7 Proc. Bez oszczędności nie 
da się budować trwałego i zrównoważonego 
rozwoju. Czeka nas również kryzys systemu 
emerytalnego. W bankach i na polisach odło-
żyliśmy łącznie 800 mld złotych, to 6 tys. euro 
na osobę. Przeciętny Niemiec ma średnio 44 
tys. euro oszczędności. Obywatele wszystkich 
państw świata odłożyli w zeszłym roku 136 bln 
euro. Niemal połowa tej kwoty jest w posia-
daniu Amerykanów i Kanadyjczyków. Europa 
Zachodnia zgromadziła 24,5 proc. światowego 
bogactwa, łącznie – 33 bln euro. Mieszkańcy 
Azji mają jedną czwartą wszystkich zgroma-
dzonych na świecie oszczędności, tj. 34,1 bln 
euro. Polacy są na 39. miejscu listy obywateli 
posiadających najwięcej oszczędności, przed 
nami są Czesi, Węgrzy i Bułgarzy.

Przeciętny dochód Pozwalający na za-
sPokojenie Podstawowych PotrzeB wy-
nosi 1177 złotych na osoBę. Przy utrzy-
maniu średniego poziomu życia jest to 1907 
złotych. Dostatnie życie zapewni pensja 2595 
złotych – wynika z sondażu CBOS. Oczeki-
wania dochodowe zależą od obecnych do-
chodów, poziomu wykształcenia oraz miejsca 
zamieszkania. Ludzie lepiej wykształceni oraz 
mieszkający w większych miejscowościach 
mają większe oczekiwania. Ich zdaniem, aby 
zostały zaspokojone podstawowe potrzeby 
życiowe, dochody nie mogą być mniejsze niż 
1765 złotych, a w mniemaniu ludzi o najniż-
szych dochodach ta kwota wystarczyłaby, aby 
żyć dostatnio. W przypadku gospodarstwa 
jednoosobowego dochody pozwalające na za-
spokojenie podstawowych potrzeb wynio-
słyby 1916 złotych na osobę, umożliwiające 
życie na średnim poziomie – 2850 złotych. 
W gospodarstwach dwuosobowych (dwójka 
dorosłych) wysokości dochodów na poszcze-
gólnych poziomach życia wynoszą 1579 zło-
tych i 2401 złotych na osobę. 

Krzyżówka panoramiczna nr 23

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „złota Polska jesień”.  
Nagrodę wylosowała: teresa nowakowska z katowic.

Piwo spożywane bezpośrednio z puszki lub bu-
telki nie zdradza nam wszystkich swoich sekre-
tów. Nie widzimy jego barwy ani zmętnienia, nie 
czujemy zapachu, ponieważ pijąc, zasłaniamy 
szyjkę. Nie cieszymy się też pełnym smakiem – 
każdy przeziębiony wie, że brak zapachu zubaża 
doznania smakowe. Picie z puszki jest też ryzy-
kowne pod względem higienicznym – przykła-
damy usta do powierzchni dotykanej cudzymi 
rękami. Wniosek jest jeden – do konsumpcji 
piwa przeznaczone jest szkło.

Eksperci twierdzą, że liczba szkieł, któ-
rych używamy do piwa, jest większa niż 
do innych alkoholi razem wziętych. Często 
laicy wymiennie używają nazwy kufel, pokal 
i szklanka. Robią to bezrefleksyjnie, prze-
konani, że naczynia te niczym się od siebie 
różnią. Razi to tym bardziej, że bardzo ła-
two rozpoznać je już po jednym szczególe 
i od razu to zapamiętać. Mianowicie tylko 
kufel ma ucho, wyłącznie pokal ma nóżkę, 
a szklanka nie ma żadnego z tych elementów.

kuFlowe raz

Kufel to najlepsze szkło do spożywania 
piwa pod gołym niebem, na dużych imprezach 
(jak np. Barbórka czy niemiecki Oktoberfest) 
czy w szerszym gronie znajomych. Oprócz ucha 
wyróżnia się grubością szkła i odpornością – 
ciężko go stłuc. Może być też zrobiony z gliny, 
ceramiki, a nawet metalu czy drewna. Kufel 
na pewno nie jest przeznaczony dla konese-
rów szukających w piwie ukrytych niuansów 
smakowo-zapachowych – jest szeroki, więc 

aromaty słodowe i chmielowe szybko z niego 
ulatują. Jednak w sam raz nadaje się do piw 
będących tłem dla ciekawej rozmowy czy 
smacznego posiłku, jak jasne lagery, pilznery 
czy koźlaki.

Pokal na jedną nóżkę

Istnieje wiele jego odmian do różnych 
rodzajów piwa, ale dzielą się na dwa głów-
ne typy – wysokie i smukłe albo niskie i pę-
kate. Wszystkie stoją na nóżce, najczęściej 
też ich ścianki mają zmienną linię – zwężają 
się albo rozszerzają, tworząc kształt, który 
najlepiej wydobędzie walory piwa. Stopka 
pełni nie tylko ozdobną funkcję – trzyma-
jąc ją, nie dotykamy ścianek, dzięki czemu 
piwo dłużej będzie chłodne. Niektóre pokale 
o szerokich czaszach z wąską górą (np. go-
blety) możemy ułożyć we wnętrzu dłoni jak 
w koszyczku, opuszczając nóżkę między pal-
cami, i kołysać piwem. Szybciej się nagrzeje 
i uwolni ukryte własności. Z małych pokali 
o kształcie tulipana czy kielicha, jak goblet 
czy snifter (z szerszą górą, więc lepiej czuć 
zapach) chętnie korzystają jurorzy na zawo-
dach piwowarskich. Jako szkła degustacyjne 
są idealne do piw aromatycznych, gorzkich 
i z większą zawartością alkoholu – mocnych 
porterów, koźlaków i AIPA.

szklanka do całoŚci 
Pełna

Szklanka to najczęściej spotykane w loka-
lach i domach szkło do piwa. Ma najprostszą 
budowę – płaska podstawa i brak ucha – ale 

wcale nie wygląda zawsze tak samo. Charak-
terystyczny kształt ma brytyjska szklanka 
pintowa (tzw. nonic). Rozszerza się ku górze, 
a na dwóch trzecich wysokości ma zewnętrzny 
pierścień. Ma to kulturowe uzasadnienie – 
w Wielkiej Brytanii nalewa się piwo bez piany 
aż po brzegi, więc często ścieka ono po ścian-
kach. Wybrzuszenie zapewnia lepszy uchwyt 
i zapobiega wyślizgnięciu się mokrej szklanki 
z rąk. Pije się z niej szybko, więc przeważnie 
piwa lekkie – ale, stouty i bittery.

Popularne są szklanki przeznaczone 
wyłącznie do piw pszenicznych – wysokie, 
pojemne, rozszerzają się ku górze, ale mają 
węższy brzeg. Pozwalają weizenom utworzyć 
piękną, właściwą im pianę i utrzymać ją. Bar-
dzo dobrze też eksponują walory kolorystycz-
ne tego piwa, czyli zmienność barw zależną 
od szerokości szklanki – im węższa, tym piwo 
ciemniejsze.

do wyBoru, do koloru

Ostatnio coraz więcej browarów pro-
dukuje własne szkła i dołącza je do piw 
za darmo lub sprzedaje oddzielnie. Warto 
wypróbować nowe kufle, pokale czy szklanki, 
zwracając uwagę nie tylko na ich przeznacze-
nie, ale też na względy praktyczne, jak wy-
godny uchwyt, łatwość umycia czy odporność 
na stłuczenia. Nawet jeśli naszego wyboru 
nie pochwaliliby sędziowie birofile, to i tak 
będziemy mieli większą frajdę niż w przy-
padku picia z butelki, puszki czy, o zgrozo, 
plastikowego kubka.

 MAREK KOWALIK
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