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Priorytetem pracownik 
i bezpieczeństwo

Podwyżka wynagrodzeń w Jastrzęb-
skiej Spółce Węglowej. Zapowiadane 
od 1 lipca podwyżki o 3,4 proc. zo-
staną wprowadzone w życie nawet 
przy sprzeciwie reprezentatywnych 
organizacji związkowych. 

STRONA 3

Dla transplantacji

Bieg po Nowe Życie ze wsparciem 
JSW.
� STRONA 3

Nie ma zgody na niesprawiedliwą 
transformację polskiej energetyki

Piotr Duda: Przyszedł moment, żeby 
powiedzieć „dość”.
� STRONA 5

Ford sprzedał wszystkie 
elektryczne Mustangi

Informacje motoryzacyjne.
STRONA 9

WARSZAWA. 40. rocznica strajku w kopalni Piast

Inauguracja obchodów
Przez dwa tygodnie stanu wojennego 650 metrów pod ziemią istniała oaza wolności, stworzona 

przez strajkujących górników kopalni Piast w Bieruniu. Przez dziewięć dni podobny protest 
prowadzili wówczas górnicy z sąsiedniej kopalni Ziemowit w Lędzinach – dziś obie działają pod 
wspólnym szyldem. W grudniu minie 40 lat od tych wydarzeń. Objęte honorowym patronatem 

prezydenta Andrzeja Dudy rocznicowe obchody, których kulminację zaplanowano na 14–15 grudnia, 
zainaugurowano 6 czerwca podczas mszy w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej. Górnicy 

ofiarowali replikę wyrzeźbionej w węglu tablicy upamiętniającej najdłuższy strajk stanu wojennego. 
Niebawem zostanie ona poświęcona i wmurowana w Panteonie Wielkich Polaków. – Wytrwali 

zjednoczeni w poczuciu wspólnoty i solidarności, dając niezwykłe świadectwo patriotyzmu i odwagi. 
Za tę niezłomną postawę i bohaterstwo jesteśmy im winni wdzięczność i pamięć – mówił Tomasz 

Rogala, prezes PGG, nawiązując do pamiętnego podziemnego strajku sprzed blisko 40 lat.

WIĘCEJ NA S. 6–7

S. 8

Temat na czasie
Turów: 5 mln euro kary  
za każdy dzień pracy kopalni?
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Bankierzy-sabotażyści

Banki ogłaszają, że nie będą finansować inwestycji, 
które mają cokolwiek wspólnego z węglem. Takie 

deklaracje składają giganci na rynku finansowym, 
a to oznacza, że mniejsi gracze też muszą podporząd-
kować się tej tendencji. Jeżeli się wyłamią, narażą się 
wielkim graczom. Na tę drogę wkroczyły również fun-
dusze emerytalne, w tym norweski fundusz rządowy. 
To informacja o tyle ciekawa, że norwescy finansiści nie 
chcą mieć nic wspólnego z inwestycjami we wszystkie 
paliwa kopalne, chociaż fundusz powstał z pieniędzy 
zarobionych na wydobyciu ropy i gazu na obszarach 
pod norweską kontrolą. Ale to nie koniec sprzeczności. 
Otóż ten fundusz inwestuje w rozwój chińskiego górnic-
twa. Identycznie postępują fundusze i banki z innych 
państw uchodzących za obrońców klimatu, wrogów 
węgla i energetyki węglowej.

Inwestowanie w górnictwo węgla kamiennego i ener-
getykę węglową w kraju, który nie przestrzega norm 

ekologicznych obowiązujących w Unii Europejskiej, 
powinno spotkać się z ostrym sprzeciwem. Przecież 
tam tona spalonego węgla oznacza większą emisję 
szkodliwych substancji niż ta sama tona spalona w kra-
ju unijnym, który musi przestrzegać ostrych norm. 
Zapewne taki sam mechanizm jest w przypadku hut-
nictwa. Huty w Unii cienko przędą i nie są klientami 
hołubionymi przez banki. 

Dwutlenek węgla i inne substancje szkodzące klima-
towi nie potrzebują paszportów. Nieważne, z jakiego 

kraju dostają się do atmosfery. Szkodzą wszystkim. 
Dlatego polityka prowadzona przez instytucje finan-
sowe nie tylko szkodzi unijnej gospodarce, ale szkodzi 
także polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Dziwi 
mnie, że unijni urzędnicy nie proponują sankcji, które 
zmusiłyby banki, fundusze inwestycyjne i fundusze 
emerytalne do zaniechania współudziału w torpedowa-
niu starań o ratowanie planety przed zmianami klima-
tycznymi. No, chyba że to wszystko zostało wymyślone 
tylko po to, aby pomnażać kasę.  •

Może być klapa

Najbogatsze państwa świata powstrzymały największą 
falę zakażeń koronawirusem. Temat na razie jest 

medialnie wyeksploatowany do granic możliwości. Po-
woli informacje o zakażeniach, ofiarach śmiertelnych 
i przepełnionych oddziałach zakaźnych w szpitalach 
na świecie zastępuje temat zmian klimatu i zagrożeń 
wynikających z globalnego ocieplenia. 

W większości przypadków jest to papka informacyjna 
utworzona z komunałów. Jednak czasem trafiają się 

informacje godne nie tylko uwagi, ale też wymagające 
głębokiego zastanowienia. Do tego gatunku należą wie-
ści o kosztach ogólnoświatowego odchodzenia od paliw 
kopalnych. Zanim o kosztach, jeszcze jedna uwaga: 
Informuje się często o ogólnoświatowym trendzie, 
a przecież nie jest tak, że cały świat postawił krzyżyk 
na paliwach kopalnych.

G rupa najbogatszych państw, w tym Unia Europejska 
jako całość, zadeklarowała, że będzie przekazywać 

na zatrzymanie i przystosowanie się do zmian klimatu 
państwom rozwijającym się 100 mld dolarów każdego 
roku. Deklaracja jest, realizacji nie ma. Dlatego biedne 
państwa będą spalały coraz więcej paliw kopalnych, 
żeby mieć energię dla przemysłu. 

B ez rozwiniętego przemysłu nie ma możliwości po-
prawy bytu obywateli. A trudno sobie wyobrazić, 

że jakikolwiek rząd któregokolwiek biednego państwa 
przekaże swoim obywatelom: Wy, wasze dzieci i wnuki 
będziecie biedni, bo najbogatsi chcą chronić klimat. 

Mało tego, technologie wykorzystania energii od-
nawialnej mają państwa najbogatsze. One też pil-

nują, aby ich przemysł zarabiał na ich stosowaniu. 
Czyli ubodzy mają płacić bogatym za to, żeby w ziem-
skiej atmosferze nie przybywało dwutlenku węgla. 
Jeżeli taka filozofia będzie królować, Zielony Ład 
nie ma szans powodzenia. Będzie klapa, a nie ład.  
 •

F E L I E T O N

Zgrzyt fotowoltaiki
Płacz i zgrzytanie zębów usłyszano natychmiast po ogło-
szeniu, że wykonany zostanie pierwszy krok, dzięki któ-
remu osoby i firmy inwestujące w panele fotowoltaiczne 
nie będą dłużej traktowane jak Dobroczyńcy Ludzkości 
oraz Pionierzy Postępu, ale jak przedsiębiorcy chcący 
zarobić na produkcji prądu.

Nałożyła się na to zapowiedź, że brak komponentów 
spowoduje podwyżkę cen paneli nawet o jedną czwartą. 
Istnieje też ryzyko, że dojdzie wreszcie do określenia 
przepisów i norm dotyczących odbiorów i sprawdza-
nia prawidłowości masowo wykonywanych instalacji. 
Na razie za rzetelność pracy odpowiada instalator 
swym słowem, gdyż polskie prawo nie odkryło jeszcze 
tej nowinki technicznej. Dopóki nie ma pożaru, jest 
świetnie, wszyscy się cieszą i nie widzą potrzeby kom-
plikowania życia.

Zapowiedzianą zmianę trudno nazwać rewolucyjną 
lub ciosem w tych, którzy wyłożyli ostatnie grosze dla 
dobra kraju i klimatu na świecie. W miejsce rozlicza-
nia ilościowego (odbieranie w czasie, gdy panele wy-
twarzają mniej prądu, 80 proc. ilości energii oddanej 
wcześniej do sieci) wejść ma finansowe. Prąd będzie 
sprzedawany do sieci i odkupywany z niej. I tu poja-
wia się punkt sporny, gdyż producento-konsument 
zbywa nadwyżkę zwykle wtedy, gdy robią to wszyscy, 
przynajmniej w jego regionie, a odbiera, gdy energię 
dostarczają instalacje niezależnie od tego, czy na niebie 
jest słońce, czy księżyc. Nie odpowiada to proporcji ilo-
ściowej 100:80, czyli pokrywaniu różnicy z rachunków 
wszystkich, którzy prosumentami nie są. 

Bardziej rynkowy system rozliczeń może osłabić 
zainteresowanie klientów indywidualnych tymi insta-
lacjami. To zaś bezpośrednio uderzy w sprzedawców 
paneli. Według szacunków jest to już nie mniej niż  
21 tys. firm w Polsce. Szanse na to, że część z nich prze-
kwalifikuje się na sprzedaż przydomowych magazynów 
energii, są raczej niewielkie.  ZBIGNIEW KORWIN

G R Z E G O R Z � M A T U S I A K
poseł RP

Kij w mrowisko

T A D E U S Z � M O T O W I D Ł O
przewodniczący ZZG JSW SA Zofiówka

Pięścią w stół

CENA POLSKIEGO WĘGLA KAMIENNEGO DLA ENERGETYKI 
w kwietniu br. spadła wobec marca o 1,9 proc., do po-
ziomu 247,43 złotych za tonę, a cena dla ciepłownic-
twa wyniosła 279,71 złotych i była niższa niż miesiąc 
wcześniej o 9,9 proc. – wskazują kwietniowe indeksy 
cenowe, obliczane przez Agencję Rozwoju Przemysłu 
i Towarową Giełdę Energii. Rok wcześniej w kwietniu 
węgiel dla energetyki był droższy o 6,3 proc., a dla 
ciepłownictwa o 15,1 proc.

NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH KWIECIEŃ BR. miesiącem 
wzrostu cen węgla. W europejskich portach ARA (Am-
sterdam, Rotterdam, Antwerpia) cena węgla energe-
tycznego w czwartym miesiącu roku po raz pierwszy 
od dwóch lat przekroczyła poziom 76 dolarów za tonę. 
Wzrost cen był między innymi efektem rosnącej pro-
dukcji energii z paliw kopalnych, przede wszystkim 
węgla – wynika z danych ARP.

W KWIETNIU BR. KOPALNIE WYDOBYŁY OKOŁO 4,6 MLN TON WĘGLA, 
a miesięczna wielkość sprzedaży tego surowca osią-
gnęła 4,8 mln ton. Produkcja i sprzedaż były niższe niż 
w poprzednim miesiącu, ale zauważalnie wyższe niż 
w kryzysowym kwietniu ubiegłego roku. Stan zwałów 
zmniejszył się w końcu kwietnia do 5,6 mln ton – in-
formuje katowicki oddział ARP.

ZAKOŃCZYŁA SIĘ PROCEDURA SPRZEDAŻY HUTY CZĘSTOCHOWA 
– poinformował nadzorujący ten proces Sąd Okręgo-
wy w Częstochowie. W lutym br. przetarg za 190 mln 
złotych wygrała spółka Corween Investments z grupy 
Liberty, od grudnia ubiegłego roku dzierżawiąca ma-
jątek upadłej huty. Umowa ma charakter definitywny 
i ostateczny – przepisy prawa upadłościowego nie do-
puszczają możliwości odstąpienia od niej lub wycofania 
się inwestora.

FITCH POTWIERDZIŁ RATING KATOWIC NA  POZIOMIE 
A MINUS, z perspektywą stabilną. Analitycy przewidu-
ją, że w związku z nowymi inwestycjami miasta fi-
nansowanymi długiem zadłużenie miasta wzrośnie 
z 460 mln złotych w 2020 roku do około 850–900 mln 
złotych w roku 2025. Eksperci Fitcha oceniają profil 
ryzyka kredytowego Katowic jako średni, natomiast 
ryzyko, że pokrycie obsługi zadłużenia z nadwyżki ope-
racyjnej w perspektywie pięcioletniej spadnie do nie-
wystarczającego poziomu, uznano za niskie.

MOBILNOŚĆ MIEJSKA, MIASTA INTELIGENTNE, ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ, MIASTO ZIELONE I MIASTO ODPORNE – to pięć strate-
gicznych tematów, jakie mają być omawiane podczas  
11. edycji Światowego Forum Miejskiego, które od-
będzie się 26–30 czerwca 2022 roku. w Katowicach. 

Gotowy jest już projekt deklaracji, którą mają przy-
jąć uczestnicy forum. Dokument został skierowany 
do konsultacji.

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA MICHAŁ KURTYKA powołał 
Sebastiana Barkowskiego na stanowisko pełnomocnika 
do spraw międzynarodowej współpracy klimatycznej 
i energetycznej. Do jego zadań należeć będzie mię-
dzy innymi współpraca z instytucjami i organami UE 
w ramach sieci Ambasadorów Klimatycznych oraz 
prezentowanie na forum międzynarodowym polskiego 
stanowiska w zakresie transformacji energetyczno-
-klimatycznej. Sebastian Barkowski jest urzędnikiem 
służby cywilnej oraz członkiem służby zagranicznej 
z wieloletnim doświadczeniem zdobytym między in-
nymi w UKIE i MSZ.

KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA rozpoczęła 
współpracę ze Strefą Ekonomiczną Kanału Sueskiego. 
Jej efektem ma być Polski Park Przemysłowy w Ain 
Sokhna, z nieruchomościami dzierżawionymi na co naj-
mniej 50 lat polskim inwestorom. W ubiegłym roku 
KSSE rozpoczęła też współpracę z jedną z największych 
brazylijskich agencji promocji i handlu – INDI z part-
nerskiego dla województwa śląskiego regionu Minas 
Gerais.   •
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– Dbanie o pracowników – ich byt, pła-
cę i bezpieczeństwo pracy, zwłaszcza 
w trudnych covidowych czasach, to nasz 
priorytet. Dziś pracownicy to dla nas in-
westycja, a tę zrealizujemy na miarę ak-
tualnych możliwości finansowych spółki 
– deklaruje prezes Jastrzębskiej Spół-
ki Węglowej, prof. Barbara Piontek, za-
pewniając, że zapowiadane od 1 lipca 
podwyżki wynagrodzeń o 3,4 proc. zo-
staną wprowadzone w życie nawet przy 
sprzeciwie reprezentatywnych organiza-
cji związkowych. 

Oczekują one 6-proc. wzrostu płac 
i rekompensat w wysokości od 3,5 tys. 
do 5 tys. złotych za brak podwyżek w ze-
szłym roku.

PODWYŻKA NA MIARĘ 
MOŻLIWOŚCI
Odnosząc się do stanowiska trzech 

reprezentatywnych organizacji związ-
kowych w sprawie odrzucenia zapo-
wiedzianych przez zarząd JSW podwy-
żek od 1 lipca, zarząd JSW oświadczył, 
że „jest to wyraz braku dbałości o realną 
poprawę warunków płacowych Załogi 
JSW przez organizacje reprezentatyw-
ne”. – To brak zrozumienia i poparcia, 
że dla zachowania miejsc pracy i pła-
cy najważniejsza jest kondycja całej 
Grupy i tworzony wokół niej klimat – 
czytamy w oświadczeniu. Zarząd JSW 
podkreślił w nim, że strona społeczna 
otrzymała informacje i dokładne wyli-
czenia dotyczące kondycji finansowej 
spółki, jej zobowiązań i obecnych moż-
liwości, a większość z 65 działających 
w firmie związków przychylnie odnosi 

się do podwyżek na zaproponowanym 
przez zarząd poziomie.

CEL: BEZPIECZEŃSTWO
– Zarząd spółki kategorycznie i nega-

tywnie ocenia postawę grupy kilku osób 
wnioskujących uprzednio o 4 proc., ak-
tualnie o 6 proc. podwyżki i dodatkowe 
wynagrodzenia uzupełniające. Osoby te 
z premedytacją swoimi działaniami na-
rażają 22 tys. pracowników JSW na utra-
tę pracy poprzez doprowadzanie spółki 
do upadłości w wyniku stawiania niereal-
nych, niemożliwych do spełnienia żądań 

i dążenia do sporu. Eskalacja roszczeń 
wydaje się być podyktowana jedynie chę-
cią wzbudzenia niepokoju wśród ciężko 
i uczciwie pracującej Załogi – ocenia za-
rząd jastrzębskiej firmy i zapewnia, iż 
jego nadrzędnym celem jest „zapewnie-
nie bezpieczeństwa pracy 22-tysięcznej 
Załodze na długie lata, odbudowa fun-
duszu stabilizacyjnego, zabezpieczenie 
pieniędzy na spłaty wcześniejszych kre-
dytów – także tych zaciągniętych w ra-
mach wsparcia w czasach koronakryzy-
su między innymi z Polskiego Funduszu 
Rozwoju – a także na bieżące inwestycje.

ESKALACJA ŻĄDAŃ  
GROZI UPADŁOŚCIĄ

– Nikt z odpowiedzialnych pra-
cowników JSW nie opowie i nie opo-
wiada się dziś się za rozwiązaniem, 
które w wyniku jednorazowej wypłaty 
spowoduje upadłość spółki, a przez to  
22 tys. pracowników oraz ich rodzin 
straci pracę tylko dlatego, że tych kilka 
osób wykorzystuje swoje funkcje i pro-
wadzi „krucjatę”. Wystarczy nieznacz-
ny wzrost cen węgli, by natychmiast 
pojawiły się nowe żądania, przy czym 
osoby, które je formułują, zdają się 
w tej samej chwili nie pamiętać o za-
ciągniętych wcześniej przez spółkę kre-
dytach, realizowanych inwestycjach, 
sytuacji pandemii czy konieczności 
odbudowania jakichkolwiek rezerw 
dla pracowników. Takie zachowanie 
jest etycznie naganne, szczególnie te-
raz, gdy gospodarka jest po trudnym 
czasie pandemii – argumentuje zarząd 
JSW, zapewniając o swojej otwartości 
na prowadzony z najwyższą staran-
nością dialog społeczny. Związkowcy 
z trzech reprezentatywnych organiza-
cji oceniają natomiast, że sposób wpro-
wadzania zaproponowanej podwyżki 
w postaci uchwały zarządu wyłącza 
stronę społeczną z „procesu procedo-
wania nad planowanymi podwyżkami 
w JSW”, co – ich zdaniem – narusza 
zasady dialogu społecznego oraz jest 
sprzeczne między innymi z Kodeksem 
pracy i ustawą o związkach zawodo-
wych. Związki oczekują zaproszenia 
do rokowań.

MH

Podwyżka wynagrodzeń w Jastrzębskiej Spółce Węglowej

Priorytetem pracownik 
i bezpieczeństwo
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Zapowiadane od 1 lipca podwyżki wynagrodzeń o 3,4 proc. zostaną wprowadzone w życie nawet przy 
sprzeciwie reprezentatywnych organizacji związkowych 

Fundacja JSW SA wsparła Bieg po Nowe 
Życie. Osiemnasta edycja biegu, a dziesią-
ta w Wiśle, odbyła się 12 czerwca. 

Artyści, sportowcy i osoby po prze-
szczepach wzięli udział w sztafecie nor-
dic walking, by promować transplanto-
logię i ideę przeszczepów. – Wsparcie 
Biegu po Nowe Życie to dla nas okazja 
do przypomnienia, jak wiele zależy 
od naszych indywidualnych decyzji 

– powiedziała Barbara Piontek, prezes 
Fundacji JSW i prezes zarządu JSW SA. 
– Jesteśmy dumni z tego, że możemy 
wspierać inicjatywę, której nie byłoby 
bez wspaniałego rozwoju śląskiej me-
dycyny i transplantologii, a przecież 
Jastrzębska Spółka Węglowa to przed-
siębiorstwo bardzo mocno osadzone 
w regionie. Wspierając bieg, wspieramy 
idee i cele, które są nam bardzo bliskie 
– dodała. HK

Szczepienia w JSW
12 czerwca w Jastrzębskiej Spółce Węglowej rozpoczęła się akcja szczepień przeciwko COVID-19. Do 
punktów szczepień przy każdej kopalni zgłaszali się pracownicy i ich rodziny, którzy zarejestrowali 
się na początku maja. Dla wszystkich chętnych zostały zapewnione szczepionki Pfizer. 
Od początku pandemii na COVID-19 zachorowało 5835 pracowników JSW. Wyzdrowiało 5829 osób. 

HK

D
AW

ID
�L

AC
H

M I G A W K AB I E G � P O � N O W E � Ż Y C I E � Z E � W S P A R C I E M � J S W

Dla transplantacji

JA
CE

K�
ST

EF
AN

IA
K



A K T U A L N O Ś C I1 6 – 3 0 � C Z E R W C A � 2 0 2 14

Sprawna rejestracja, dobra komunikacja, 
bliskość punktu szczepień – to zalety naj-
częściej wymieniane przez tych pracowni-
ków Polskiej Grupy Górniczej, którzy zde-
cydowali się na szczepienie w zakładzie 
pracy. Nie bez znaczenia była też możli-
wość zaszczepienia preparatem firmy Pfi-
zer, mającym dobre rekomendacje. Akcja 
szczepień pracowników PGG i członków 
ich rodzin rozpoczęła się 1 czerwca, gdy 
tylko dostarczono szczepionki z zasobów 
Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. 
– Jako jedni z pierwszych w kraju zgłosili-
śmy akces do rządowego programu szcze-
pień w zakładach pracy, którego celem 
jest ułatwienie dostępu jak największej 
liczby Polaków do procedury ratującej 
zdrowie i życie – przypomniał podczas 
inauguracji akcji w PGG prezes spółki To-
masz Rogala.

ROK WSPÓLNYCH 
DOŚWIADCZEŃ MEDYKÓW 
I GÓRNIKÓW

W pierwszym dniu czerwca 
w 10 lokalizacjach w Gliwicach, Kato-
wicach, Mysłowicach, Rudzie Śląskiej, 
Bieruniu, Lędzinach, Rydułtowach i Ra-
dlinie pracę rozpoczęły aż 24 zespoły 
szczepiące. Za medyczną stronę akcji 
odpowiedzialny był Szpital Miejski nr 
4 w Gliwicach, dla którego szczepienia 
górników były kolejnym etapem współ-
pracy z największą górniczą firmą. – 
Współpraca szpitala z PGG to już ponad 
rok doświadczeń i wspólnej walki z pan-
demią koronawirusa: od zorganizowania 

punktów pobierania od górników wy-
mazów w kierunku SARS-CoV-2, przez 
otwarcie supernowoczesnego laborato-
rium z najwyższej klasy sprzętem o mi-
lionowej wartości, aż po punkty szcze-
pień dla pracowników – wyjaśnił prezes 
gliwickiej placówki Przemysław Gliklich.

PONAD 7 TYS. CHĘTNYCH
Na przełomie kwietnia i maja akces 

do akcji szczepień w PGG zgłosiło po-
nad 12,5 tys. pracowników firmy i ich 
bliskich. E-rejestrację przeprowadzono 
za pomocą specjalnej aplikacji na Porta-
lu Pracownika, a chętni mieli możliwość 
wyboru jednej z 10 lokalizacji. Termin 

rozpoczęcia akcji zależał od dostępno-
ści odpowiedniej partii szczepionek. 
Ponieważ w ciągu miesiąca wielu chęt-
nych skorzystało już z ogólnodostępnych 
skierowań na szczepienia, ostatecznie 
na przyjęcie szczepionki w zakładzie 
pracy zdecydowało się ponad 7 tys. osób, 
z których 2,3 tys. to małżonkowie pra-
cowników i ich dzieci. O dacie i godzinie 
szczepienia każdy zarejestrowany pra-
cownik PGG i członek jego rodziny był 
indywidualnie informowany SMS-em.

W LĘDZINACH – SOLIDARNIE
Wśród tych, którzy 1 czerwca 

w zorganizowanych przez PGG punktach 

oczekiwali na przyjęcie pierwszej 
dawki szczepionki, dominowała opi-
nia, że szczepienia w zakładzie pracy 
są najwygodniejsze spośród wszyst-
kich dostępnych form. Podkreślano też, 
że od końca maja łatwo i szybko można 
dopisać na listę przy pomocy służb pra-
codawcy w kopalniach dzieci powyżej  
16 lat, które w ramach skierowań ogól-
nodostępnych otrzymałyby późniejszy 
termin szczepienia. – Punkt jest na miej-
scu i solidarnie z innymi kolegami przy-
szliśmy dzisiaj zaszczepić się w Lędzi-
nach. Odległość do punktu szczepień 
jest ważna, nie trzeba nigdzie jeździć 
i szukać miejsca. Na pewno znaczenie 
miał też dla nas rodzaj proponowanej 
szczepionki, bo Pfizer ma dobre reko-
mendacje – mówiła pani Anna z Lędzin, 
która z synem Arturem w pierwszym 
dniu czerwca przyszła do punktu szcze-
pień w ruchu Ziemowit.

KONIEC PANDEMII?
Od początku pandemii infekcję SARS-

-CoV-2 potwierdzono u około 6 tys. pra-
cowników Polskiej Grupy Górniczej. Jej 
szczyt w kopalniach miał miejsce wiosną 
zeszłego roku. Sytuację opanowano wów-
czas między innymi dzięki powszechnym 
badaniom przesiewowym prowadzonym 
przez wiele tygodni z pomocą służb sani-
tarnych i wojska – łącznie przeprowadzo-
no ponad 65 tys. takich testów. 1 czerwca, 
w dniu rozpoczęcia szczepień w PGG, 
z powodu COVID-19 w pracy nieobecnych 
było zaledwie 12 pracowników grupy.

 HANNA KRZYŻOWSKA

Wzorcowa akcja szczepień w Polskiej Grupie Górniczej

Blisko, sprawnie, skutecznie

– Wniosek prenotyfikacyjny dotyczący pro-
gramu transformacji polskiego górnictwa 
węgla kamiennego jest już w Brukseli. 
Jego podstawą jest podpisana w końcu 
maja umowa społeczna. W negocjacjach 
z Komisją Europejską polski rząd powinien 
posługiwać się zasadą „Śląsk albo śmierć” 
– podpowiadał kilka dni po podpisaniu 
umowy jeden z jej głównych architektów, 
szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Do-
minik Kolorz. 

Wykluczył możliwość zgody strony 
społecznej na znaczące przyspieszenie 
tempa likwidacji kopalń w stosunku 
do wynegocjowanego w umowie harmo-
nogramu. Zakłada on stopniowe wyga-
szanie górnictwa węgla energetycznego 
do końca 2049 roku.

POWRÓT Z BRUKSELI – 
Z TARCZĄ?
– Jeżeli ta oś czasu miałaby się skró-

cić o rok czy dwa, pewnie nie będziemy 
o to drzeć szat. Natomiast jeżeli Unia Eu-
ropejska nagle stwierdziłaby, że (…) mu-
sicie ten węgiel zlikwidować na przykład 
w 2035 roku, to po pierwsze: Śląsk albo 
śmierć, bo tak rząd Rzeczypospolitej 

powinien zachowywać się przy tych 
negocjacjach, a po drugie, nasze flagi 
w Brukseli też mogą się pojawić – mówił 
związkowiec w czerwcowej rozmowie 
na antenie Radia Piekary. Pytany, czy 
premier Mateusz Morawiecki zawiódł 
związkowców nieobecnością w Kato-
wicach podczas podpisywania umowy 
społecznej, Kolorz ocenił, że „premier 
zawiedzie nas wszystkich, jeżeli okaże 
się, że nie przyjedzie (z Brukseli) z tar-
czą i mówiąc w skrócie, nie załatwi tej 
notyfikacji”. – Wtedy będzie można po-
wiedzieć, że premier zawiódł – mówił 
lider regionalnej „S”, przypominając, iż 
szef rządu spotkał się ze związkowcami 
w marcu tego roku oraz cztery miesiące 
wcześniej. – Zobaczymy, co z tej umo-
wy i deklaracji premiera wyjdzie, nato-
miast ostatnio na szczycie europejskim 
Polska po raz kolejny niejako podtrzy-
mała swoje stanowisko, że neutralność 
klimatyczna i zaostrzenie celów klima-
tycznych na tym poziomie i w takiej 
sekwencji, w jakiej proponują to lide-
rzy Unii, szczególnie Niemcy – to nie. 
I to jest dobry sygnał – uważa Dominik 
Kolorz.
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Śląsk albo śmierć
– Lubelski Węgiel Bogdanka przewiduje 
utrzymanie planu produkcji na 2021 rok 
na poziomie około 9 mln ton – zadekla-
rował prezes spółki Artur Wasil. 

W pierwszym kwartale roku pod-
lubelska kopalnia wyprodukowała  
2,6 mln ton węgla, a sprzedała 2,4 mln 
ton. – Początek roku charakteryzował się 
wzmożonym popytem na węgiel, dlatego 
też dołożyliśmy wszelkich starań, aby 
zmaksymalizować poziom produkcji 
i sprzedaży w pierwszym kwartale tego 
roku – poinformował prezes górniczej 
spółki, która – jako jedyna w tej branży 
– obroniła swoje wyniki w okresie pan-
demii, a także dobrze zaczęła 2021 rok.

REKORDOWY KWARTAŁ
– Jesteśmy zadowoleni z wyników 

Bogdanki w pierwszym kwartale 2021 
roku. Największy wpływ na wyniki fi-
nansowe miał wysoki poziom produkcji 
i sprzedaży węgla. Poziom produkcji 
w wysokości 2,6 mln ton to najwyższy 
historycznie kwartalny wynik spółki. 
Z kolei osiągnięty poziom sprzedaży 
w wysokości 2,4 mln ton odpowiada po-
ziomowi osiągniętemu w tym samym 

okresie roku 2019, który był rekordo-
wym w historii spółki pod względem 
wyniku – tłumaczy wiceprezes Bogdanki 
Artur Wasilewski.

WYŻSZE PRZYCHODY I ZYSKI
W pierwszym kwartale tego roku 

przychody Grupy Bogdanka wzrosły 
rok do roku o 17,2 proc. – do 543,7 mln 
złotych wobec 464,1 mln złotych przed 
rokiem. EBITDA wyniosła 170,2 mln zło-
tych, zysk operacyjny 64,5 mln złotych, 
a zysk netto, który był o blisko połowę 
wyższy niż rok wcześniej – 50,3 mln zło-
tych. Od początku stycznia do końca mar-
ca kopalnia wykonała 5,3 km wyrobisk 
korytarzowych. Na inwestycje wydano 
blisko 71,9 mln złotych, w tym 42 mln 
złotych na nowe wyrobiska i moderni-
zację istniejących. Spółka utrzymała po-
zycję rynkową, zwiększając do 27,4 proc. 
udział w sprzedaży węgla do energe-
tyki zawodowej. Udział w sprzedaży 
węgla energetycznego ogółem wyniósł 
po pierwszym kwartale 22,7 proc. Oko-
ło 84 proc. węgla z Bogdanki trafiło do 
elektrowni Grupy Enea, której kopalnia 
jest częścią, oraz do Zakładów Azotowych 
Puławy z Grupy Azoty. MH
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Zgodnie z oczekiwaniami
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Kilka tysięcy pracowników sektora pali-
wowo-energetycznego, wspieranych przez 
związkowców z innych branż, przeszło 
w środę 9 czerwca ulicami Warszawy, aby 
zamanifestować niezadowolenie z sytuacji 
w energetyce oraz wyrazić obawy o miej-
sca pracy i bezpieczeństwo energetyczne 
kraju. „Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela 
suwerenność nam odbiera” – napisano 
na jednym z transparentów rozpostartych 
przed gmachem polskiego Przedstawiciel-
stwa Komisji Europejskiej. 

– Rząd zniszczył dialog społeczny. 
Nie będziemy tego dłużej tolerować. 
Przyszedł moment, żeby powiedzieć 
„dość” – mówił podczas manifesta-
cji przewodniczący Solidarności Piotr 
Duda. Głównym organizatorem mar-
szu był Krajowy Sekretariat Górnictwa 
i Energetyki „S”, jednak wśród demon-
strantów byli też związkowcy z OPZZ 
i Forum Związków Zawodowych. Obok 
pracowników elektrowni i zakładów 
dystrybucji energii manifestowali górni-
cy z kopalń węgla brunatnego i kamien-
nego, pracownicy zakładów zaplecza 
górniczego oraz związkowcy z motory-
zacji, transportu, przemysłu stalowego 
i hutnictwa.

ŁAPY PRECZ OD TUROWA
Demonstracja, która na kilka godzin 

utrudniła ruch w centrum stolicy, roz-
poczęła się w południe przed siedzibą 
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, 
gdzie manifestanci złożyli petycję wyra-
żająca sprzeciw wobec decyzji unijnego 
trybunału, który nakazał wstrzymanie 
wydobycia węgla brunatnego w odkryw-
kowej kopalni Turów. – Orzeczenie na-
tychmiastowego zaprzestania wydobycia 
węgla w kopalni Turów budzi ogromny 
niepokój społeczny. Godzi ono w bez-
pieczeństwo energetyczne naszego kra-
ju oraz nie uwzględnia negatywnych 
skutków społecznych. Zamknięcie ko-
palni w sposób opisany w postanowieniu 

spowoduje nieodwracalną tragedię dla 
dziesiątek tysięcy polskich rodzin oraz 
zaburzy bezpieczeństwo energetyczne 
naszego kraju – wskazano w petycji od-
czytanej przez szefa Krajowego Sekre-
tariatu Górnictwa i Energetyki „S” Jaro-
sława Grzesika. „Łapy precz od Turowa” 
– napisano na transparentach.

ZAGROŻONE MIEJSCA PRACY
Sprawa Turowa była jednym z kil-

ku powodów zorganizowania manife-
stacji. Inne to – jak podają związkow-
cy – przede wszystkim brak dialogu 
w sektorze paliwowo-energetycznym, 
szczególnie w branży energetycznej 
i branży węgla brunatnego, a także ła-
manie praw pracowniczych w grupach 
energetycznych. – Po trzecie, powodem 
jest obawa o utratę dużej liczby miejsc 

pracy w związku z transformacją całego 
sektora energetycznego. Po czwarte – po-
tężne zagrożenie utraty bezpieczeństwa 
energetycznego, suwerenności energe-
tycznej przez nasz kraj, co będzie się 
wiązało z wysokimi kosztami energii 
w przyszłości i odbije się na wszyst-
kich obywatelach – tłumaczy Jarosław 
Grzesik.

SASIN: TRANSFORMACJA NIE 
JEST NASZYM WIDZIMISIĘ
Sprzed warszawskiego Przedstawi-

cielstwa KE demonstranci przeszli przed 
gmach Ministerstwa Aktywów Państwo-
wych, gdzie petycję od przedstawicieli 
związków odebrali szef MAP, wicepre-
mier Jacek Sasin oraz wiceminister Ar-
tur Soboń. Wicepremier, który spotkał 
się ze związkowcami, ocenił, że ulica 

nie jest dobrym miejscem na rozmowy. 
Zadeklarował, że podstawą działania 
kierowanego przez niego resortu jest 
dialog, i podkreślał, że transformacja 
energetyki i górnictwa nie wynika z czy-
jegoś widzimisię, ale z tego, co dzieje się 
wokół Polski – w tym kontekście wskazał 
między innymi na Zielony Ład i unijną 
politykę klimatyczną. – Nie wyobrażamy 
sobie absolutnie czegoś takiego, że te 
zmiany będziemy wprowadzać bez roz-
mowy, bez dialogu i bez porozumienia 
społecznego – zapewnił związkowców 
Jacek Sasin. Sprzed siedziby MAP mani-
festanci przeszli przed budynek Mini-
sterstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, 
by zakończyć akcję przed Kancelarią 
Premiera.

DUDA: NIE JESTEŚMY 
TU OSTATNI RAZ
– Protestujemy przeciwko perma-

nentnemu brakowi dialogu społecznego 
w całym kraju, a dziś szczególnie w sek-
torze paliwowo-energetycznym. Boimy 
się o nasze miejsca pracy. O to, co przy-
niesie niesprawiedliwa transformacja 
polskiej energetyki, bo o sprawiedliwej 
transformacji nie może tu być mowy – 
mówił przed gmachem KPRM Jarosław 
Grzesik, oceniając, iż decyzje rządzących 
dotyczące sektora paliwowo-energetycz-
nego zagrażają bezpieczeństwu i nie-
zależności energetycznej Polski. – Rzą-
dzący postanowili zlikwidować polską 
energetykę opartą na polskim węglu i za-
stąpić ją rosyjskim gazem kupowanym 
od Niemców. Nie godzimy się na to – za-
znaczył szef KSGiE. W przeciwieństwie 
do MAP petycji skierowanej do premiera 
Mateusza Morawieckiego w jego kance-
larii nie odebrał nikt. – To jest skandal. 
Nie przypominam sobie takiej sytuacji, 
a byłem tu wiele razy na demonstra-
cjach. Widać, gdzie ten rząd ma dialog. 
Dlatego chyba nie jesteśmy tu ostatni raz 
– podsumował lider Solidarności Piotr 
Duda. MH

PIOTR DUDA: Przyszedł moment, żeby powiedzieć „dość”

Nie ma zgody na niesprawiedliwą 
transformację polskiej energetyki
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Głównym organizatorem marszu był Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki „S”, jednak wśród 
demonstrantów byli też związkowcy z OPZZ i Forum Związków Zawodowych

Demonstranci wyrażali sprzeciw wobec decyzji unijnego trybunału, który nakazał wstrzymanie wydobycia 
węgla brunatnego w odkrywkowej kopalni Turów

Petycję od przedstawicieli związków odebrali szef MAP, wicepremier Jacek Sasin oraz wiceminister  
Artur Soboń
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Symboliczny dar górników przekazali war-
szawskiej świątyni szefowie Komitetu Ho-
norowego ds. Obchodów 40-lecia Strajku 
w KWK Piast: lider górniczej Solidarności, 
Bogusław Hutek i przewodniczący Związ-
ku Zawodowego Pracowników Dołowych, 
Jerzy Demski, a także dyrektor kopalni 
Piast-Ziemowit, Krzysztof Krasucki i prezes 
Polskiej Grupy Górniczej, Tomasz Rogala. 
Szef największej węglowej spółki przypo-
mina, że rozpoczynając swoją najdłuższą 
w życiu szychtę, górnicy z Piasta bronili 
nie tylko swoich kolegów, ale także pod-
stawowych praw i wolności, a protestując 
przeciwko stanowi wojennemu, przeciw-
stawili się komunistycznemu reżimowi. 

– Stanęli naprzeciw potężnej machi-
ny represji uzbrojeni tylko w prawdę, 
przyzwoitość i ogromne poczucie godno-
ści. Wykazali się hartem ducha, odwagą 
i niezłomną postawą. Nie zdołały ich 
złamać szykany, rozłąka z bliskimi, eks-
tremalne warunki prowadzenia protestu 
i ogromna presja psychiczna związana 
ze świadomością nieuchronnych repre-
sji. Wytrwali zjednoczeni w poczuciu 
wspólnoty i solidarności, dając niezwy-
kłe świadectwo patriotyzmu i odwagi. 
Za tę niezłomną postawę i bohaterstwo 
jesteśmy im winni wdzięczność i pa-
mięć – mówił Tomasz Rogala, nawiązu-
jąc do pamiętnego podziemnego strajku 
sprzed blisko 40 lat.

O BOHATERACH Z PIASTA 
I ZIEMOWITA BĘDZIE GŁOŚNO
Przekazanie tablicy-wotum 

do Panteonu Wielkich Polaków 
w Świątyni Opatrzności Bożej uroczyście 

zainaugurowało tegoroczne rocznico-
we obchody. W najbliższych miesią-
cach powstać ma także specjalny mural 
upamiętniający podziemny strajk. Za-
planowano okolicznościową wystawę 
o strajku dla turystów zwiedzających 
zabytkową kopalnię Guido w Zabrzu, 
a także na terenie miasta Bieruń, które 
było główną areną tamtych wydarzeń. 
Bohaterom z Piasta poświęcona będzie 
lotna premia w tegorocznym między-
narodowym wyścigu kolarskim Tour de 
Pologne, odbędzie się też okolicznościo-
wy dwumecz drużyn hokejowych oraz 
plener malarski. Przewidziano wydanie 
rocznicowego komiksu oraz liczne kon-
kursy dla dzieci i młodzieży. Ważnym 
punktem obchodów będzie przekaza-
nie Krzyża Wolności i Solidarności dla 
kościoła św. Brygidy w Gdańsku oraz 
modlitwy na grobach nieżyjących już 
przywódców i uczestników strajku.

Trwający dwa tygodnie 
podziemny strajk w kopalni Piast 
w Bieruniu był najdłuższym tego 
typu protestem w powojennej 
historii górnictwa. Nieco krócej 
– dziewięć dni – trwał podobny 
strajk w sąsiedniej kopalni 
Ziemowit w Lędzinach. 

WSPOMNIENIE PODZIEMNEJ 
WIGILII

Trwający dwa tygodnie podziem-
ny strajk w kopalni Piast w Bieruniu 
był najdłuższym tego typu protestem 

w powojennej historii górnictwa. Nieco 
krócej – dziewięć dni – trwał podobny 
strajk w sąsiedniej kopalni Ziemowit 
w Lędzinach. W każdej z kopalń strajk 
rozpoczęło ponad 2 tys. górników, 
a do końca protestów w obu przypad-
kach dotrwało około tysiąca strajkują-
cych. Górnicy z kopalni Ziemowit prze-
rwali strajk rano w wigilię 1981 roku, 
górnicy z Piasta spędzili Boże Narodze-
nie pod ziemią, przy wstrzymanych do-
stawach żywności i gasnących górni-
czych lampkach. O wyjątkowości obu 
protestów przesądza nie tylko ich pod-
ziemny charakter, ale też wiele niezwy-
kłych epizodów i postaci, dzięki którym 
pamięć o strajkach z grudnia 1981 roku 
pozostaje żywa. Na obraz strajków skła-
dają się przejmująca podziemna wigilia, 

spędzona przy gasnących górniczych 
lampach, o chlebie, wodzie, historie wza-
jemnej pomocy i solidarności oraz próby 
złamania strajkujących.

Ewenementem w okresie stanu wo-
jennego było też uniewinnienie przez 
sąd przywódców strajku w kopalni Piast.

BYLIŚMY RAZEM
– Trwając w strajku, mieliśmy po-

czucie bycia razem, wspólnoty. Powstała 
swoista mikrospołeczność. To wspólne 
przebywanie, organizowanie sobie co-
dziennego życia dawało nam wrażenie, 
że w kraju ogarniętym wojną żyjemy 
w ostatniej oazie wolności – wspominał 
kilkanaście lat temu w wywiadzie pra-
sowym Stanisław Trybuś, jeden z przy-
wódców strajku w kopalni Piast – wtedy 

ZAINAUGUROWANO OBCHODY 40. ROCZNICY STRAJKU W KOPALNI PIAST. Przez 
dwa tygodnie stanu wojennego 650 metrów pod ziemią istniała 
oaza wolności, stworzona przez strajkujących górników kopalni 
Piast w Bieruniu. Przez dziewięć dni podobny protest prowadzili 

wówczas górnicy z sąsiedniej kopalni Ziemowit w Lędzinach 
– dziś obie działają pod wspólnym szyldem. W grudniu minie 

40 lat od tych wydarzeń. Objęte honorowym patronatem 
prezydenta Andrzeja Dudy rocznicowe obchody, których 

kulminację zaplanowano na 14–15 grudnia, zainaugurowano 
6 czerwca podczas mszy w warszawskiej Świątyni Opatrzności 
Bożej. Górnicy ofiarowali replikę wyrzeźbionej w węglu tablicy 
upamiętniającej najdłuższy strajk stanu wojennego. Niebawem 

zostanie ona poświęcona i wmurowana w Panteonie  
Wielkich Polaków.

Podziemna oaza wolności

Symboliczny dar górników przekazali warszawskiej świątyni szefowie Komitetu Honorowego ds. Obchodów 40-lecia Strajku w KWK Piast: lider górniczej Solidarności, Bogusław Hutek i przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników 
Dołowych, Jerzy Demski, a także dyrektor kopalni Piast-Ziemowit, Krzysztof Krasucki i prezes Polskiej Grupy Górniczej, Tomasz Rogala

Między innymi w Piaście rodziła się niepodległa Polska. Pamięć o tym trzeba ocalić od zapomnienia
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elektryk z PRG Mysłowice. To właśnie 
Trybuś 14 grudnia, gdy górnicy otrzy-
mali informację o internowaniu zarządu 
Solidarności w tym współpracującym 
z kopalnią przedsiębiorstwie, wszedł 
na ławkę i zaapelował do czekających 
na podszybiu na wyjazd z dołu górników 
o przeciwstawienie się tym haniebnym 
i bezprawnym działaniom. Zdecydo-
wano, aby nie wyjeżdżać z dołu. Wcze-
śniej do górników dotarła informacja, 
że wiceprzewodniczący zakładowej So-
lidarności Eugeniusz Szelągowski został 
zatrzymany przez milicję. Zgromadzo-
na przy ołtarzu świętej Barbary zało-
ga zażądała jego uwolnienia. Pierwsza 
zmiana górników zjechała pod ziemię, 
ale tylko pozorowała pracę. Mówiono 
o strajku; na drugiej zmianie protest 

Podziemna oaza wolności

stał się faktem. W kolejnych dniach 
strajk trwał mimo presji i dezinforma-
cji ze strony władz. Górnicy zażądali 
zniesienia stanu wojennego, uwolnienia 
działaczy Solidarności z kopalni i PRG 
Mysłowice oraz respektowania porozu-
mień jastrzębskich. Ostatnie dni strajku, 
w tym wigilię, większość strajkującej 
załogi spędziła już właściwie w ciemno-
ściach, z wydzielanym jedzeniem. Gór-
nicy z Piasta wyjechali na powierzch-
nię 28 grudnia, po uzyskaniu od władz 
gwarancji bezpieczeństwa. Wyjeżdża-
jąc, śpiewali hymn, a potem modlili się 
przed ołtarzem świętej Barbary. Wraca-
jąc do domów, byli zatrzymywani przez 
milicję i Służbę Bezpieczeństwa. Wyła-
pywano domniemanych przywódców 
strajku, a wielu jego uczestników zostało 

zwolnionych dyscyplinarnie i musieli pi-
sać podania o ponowne przyjęcie do pra-
cy. Większość przyjęto, ale na gorszych 
warunkach.

ROZSĄDEK, NIE EMOCJE
W ciągu kilku godzin od zakończenia 

strajku zatrzymano 18 osób, z których 
11 internowano, a siedem aresztowa-
no. Aresztowanych oskarżono mię-
dzy innymi o sprawstwo kierownicze 
strajku i sądzono w trybie doraźnym. 
Prokurator żądał dla nich od 10 do  
15 lat więzienia i pozbawienia praw pu-
blicznych, ale – co było ewenementem 
w stanie wojennym – zostali uniewin-
nieni przez sąd. Gdy tylko uniewinnie-
ni górnicy opuścili gmach sądu, zostali 
ponownie zatrzymani przez SB i inter-
nowani. Część z nich zmuszono później 
do emigracji. Natomiast z pracy w kopal-
ni Ziemowit bezwarunkowo zwolniono  
273 osoby, a ponad tysiąc musiało za-
trudniać się w zakładzie na nowo. 
Aresztowano dziewięć osób, skazanych 
później na kary od siedmiu miesięcy 
do trzech lat więzienia. 

Ostatnie dni strajku, w tym 
wigilię, większość strajkującej 
załogi spędziła już właściwie 
w ciemnościach, z wydzielanym 
jedzeniem. Górnicy z Piasta 
wyjechali na powierzchnię  
28 grudnia, po uzyskaniu 
od władz gwarancji 
bezpieczeństwa. Wyjeżdżając, 
śpiewali hymn, a potem modlili 
się przed ołtarzem świętej 
Barbary. Wracając do domów, 
byli zatrzymywani przez milicję 
i Służbę Bezpieczeństwa.

Przed pięcioma laty, na obchody 
35-lecia strajku, ze Stanów Zjednoczo-
nych przyjechali dwaj jego liderzy: An-
drzej Oczko i Adam Urbańczyk, w stanie 
wojennym zmuszeni do emigracji. – 
Musicie dbać o swoje prawa, trzymać 
się razem – mówił podczas tamtych 
obchodów Andrzej Oczko, zwracając 
przy tym uwagę, że negocjacje związ-
kowców z pracodawcą zawsze muszą 
być uczciwe i zmierzać do kompromi-
su. – Lepiej jest czasem odpuścić, niż 
tysiące ludzi posłać na bruk. Walczcie 
o swoje prawa, ale bądźcie rozsądni. 
Trzeba kierować się rozsądkiem, a nie 
emocjami – radził przed pięcioma laty 
jeden z przywódców legendarnego pod-
ziemnego strajku.
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Symboliczny dar górników przekazali warszawskiej świątyni szefowie Komitetu Honorowego ds. Obchodów 40-lecia Strajku w KWK Piast: lider górniczej Solidarności, Bogusław Hutek i przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników 
Dołowych, Jerzy Demski, a także dyrektor kopalni Piast-Ziemowit, Krzysztof Krasucki i prezes Polskiej Grupy Górniczej, Tomasz Rogala

NOWY GÓRNIK: Stoi pan na czele Komitetu 
Honorowego do spraw Obchodów 40-le-
cia Strajku w KWK Piast. To był najdłuższy 
strajk po wprowadzeniu stanu wojenne-
go. Trwał dwa tygodnie. Dlaczego do tej 
pory nie mówiło się wiele o tych bardzo 
dramatycznych wydarzeniach?

BOGUSŁAW HUTEK, PRZEWOD-
NICZĄCY GÓRNICZEJ SOLIDAR-
NOŚCI:�–� Nie� tylko� ja� je-
stem� szefem� komitetu.�
Jest� jeszcze�Jerzy�Dem-
ski,�przewodniczący�ZOK�
Związku� Zawodowego�
Pracowników�Dołowych�
w�PGG�SA,�który�był�uczestnikiem�tego�
strajku�i�spędził�14�dni�pod�ziemią.�Dla-
czego�w�wolnej�Polsce�mało�mówiło�się�
o�tym�proteście?�Ponieważ�symbolem�
oporu�górników�przeciwko�władzy�komu-
nistycznej�stała�się�kopalnia�Wujek.�Tam�
zginęło�dziewięciu�górników.�W�Piaście�
na�szczęście�nie�było�ofiar.�Poza�tym�pro-
szę�pamiętać,�że�był�to�strajk�pod�ziemią.�
Ewentualne�działania�siłowe�oddziałów�
zbrojnych� milicji� byłyby� wyjątkowo�
utrudnione.�Jednak�znaczenie�protestu�
górników�z�Piasta�było�olbrzymie�w�ciągu�
wydarzeń,�które�przyczyniły�się�do�oba-
lenia�komunizmu.�Myślę,�że�z�biegiem�
lat�ta�prawda�dociera�do�świadomości�
społecznej.�Uroczyste�obchody�upamięt-
niające�wydarzenia�z�1981�roku�w�na-
szej�kopalni�zaczęły� się�w�2006� roku.�
Zaprosiliśmy�wtedy�przewodniczących�
strajku� –� nie� tylko� z� Polski,� ale� także�
z�USA.�Przylecieli�wszyscy.�Od�tamtego�
wydarzenia�spotykamy�się�co�pięć�lat,�
historycznych�postaci�wśród�gości� jest�
coraz�mniej,�bo�czas�jest�nieubłagany�
i�wielu�uczestników�protestu�podupadło�
na�zdrowiu�albo�nie�żyje.�Mam�nadzieję,�
że�w�tym�roku�także�przybędą�ci,�któ-
rzy�cieszą�się�jeszcze�dobrym�zdrowiem.�
Dostaną�zaproszenia.�Spośród�przywód-
ców�strajku�żyją�Andrzej�Oczko�i�Adam�
Urbańczyk,�którzy�są�w�USA.�Niedawno�
zmarł�pan�Stanisław�Paluch,�który�był�
jednym�z�przywódców�sądzonych�w�słyn-
nym�procesie�w�czasie�stanu�wojennego.�
Został� jeszcze�Stanisław�Trybuś,�który�
zainicjował�strajk.
Dla�mnie�przykry�jest�fakt,�że�do�tej�pory�
nikt�z�najwyższych�władz�Polski�nie�zna-
lazł� czasu� na� spotkanie� z�bohaterami.�
Piast�w�1981�roku�był�ostatnim�punktem�
oporu.�28�grudnia�niespełna�tysiąc�górni-
ków�wyjechało�na�powierzchnię.�Trwali�
w�oporze�pod�ziemią�dwa�tygodnie.�Mię-
dzy�innymi�w�Piaście�rodziła�się�niepod-
legła�Polska.�Pamięć�o�tym�trzeba�ocalić�
od�zapomnienia.�

HK

Ocalić od zapomnienia
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Trwają prace nad polsko-czeskim porozumieniem w sprawie Turowa

5 mln euro kary  
za każdy dzień pracy kopalni?
– Zarówno my, jak i nasi czescy partne-
rzy chcemy zakończyć jak najszybciej ten 
spór, zawierając porozumienie. To poro-
zumienie jest procedowane, ministrowie 
właściwie są w bezpośrednim kontakcie 
i wierzę, że w najbliższych dniach będzie-
my przybliżać się do zrealizowania tej 
międzynarodowej umowy – zadeklarował 
w pierwszych dniach czerwca w Radiu Zet 
szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, 
pytany o perspektywę zakończenia cze-
sko-polskiego sporu w sprawie kopalni 
węgla brunatnego Turów.

W maju Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej przychylił się do wnio-
sku Czech i nakazał Polsce natychmia-
stowe wstrzymanie wydobycia w tym 
zakładzie do czasu merytorycznego roz-
strzygnięcia trybunału w tej sprawie. 
Czesi uważają, że kopalnia ma negatyw-
ny wpływ na regiony przygraniczne, 
gdzie zmniejszył się poziom wód grun-
towych. Strona polska zapowiedziała, 
że kopalnia – mająca koncesję na wy-
dobycie do 2044 roku – nie wstrzyma 
pracy. Czesi przygotowują natomiast 
wniosek o 5 mln euro kary za każdy 
dzień zwłoki w wykonaniu przez Pol-
skę postanowienia TSUE. O dołączeniu 
– w charakterze strony – do pozwu Czech 
przeciwko Polsce w sprawie kopalni Tu-
rów zdecydowała Komisja Europejska. 
Kres konfliktowi ma położyć dwustron-
ne porozumienie Polski i Czech.

NEGOCJACJE ROZPOCZĘTE
– Do czasu ostatecznego porozumie-

nia ani Czesi nie zrezygnowali z moż-
liwości sankcji, ani Polska z wniosku 
do TSUE o uchylenie środka tymczaso-
wego – mówił cytowany przez Dziennik 
Gazetę Prawną wiceminister aktywów 
państwowych Artur Soboń, który bierze 
udział w rozmowach ze stroną czeską. 
7 czerwca rząd w Pradze przyjął man-
dat negocjacyjny dotyczący warunków 

porozumienia z Polską. – Czeski rząd 
ma wytyczne negocjacyjne w tym za-
kresie i przechodzimy do finalizowania 
umowy – komentował rzecznik polskie-
go rządu Piotr Müller. Także nasz rząd 
– jak zapowiedział premier Mateusz 
Morawiecki – ustala instrukcję nego-
cjacyjną w sprawie rozmów z Czechami 
na temat Turowa. Prezes Rady Mini-
strów ocenił, że rozmowy z południo-
wymi sąsiadami mogą potrwać kilka 
tygodni. Osiągnięcie porozumienia 
ma spowodować wycofanie czeskiej 
skargi z unijnego trybunału.

POLSKA ODKRYWKA ZABIERA 
CZECHOM WODĘ?

Pod koniec lutego, po tym jak nie 
doszło do porozumienia w ramach pro-
wadzonych konsultacji transgranicz-
nych, Czechy wniosły przeciwko Polsce 
skargę do TSUE w sprawie rozbudowy 
kopalni Turów z wnioskiem o środki 
tymczasowe, czyli nakaz wstrzymania 
wydobycia. Minister środowiska Czech 
Richard Brabec tłumaczył, że pozew jest 
niezbędny dla ochrony czeskich obywa-
teli, ponieważ Polska – jego zdaniem 

– nie spełniła postulatów Pragi zwią-
zanych z ochroną środowiska. Czeski 
minister zapowiedział też, że rozmowy 
z Polską będą kontynuowane, ale Cze-
chy traktują obecne wydobycie w Tu-
rowie jako nielegalne – mimo wydanej 
w naszym kraju koncesji umożliwiają-
cej prowadzenie eksploatacji do 2044 
roku. Wydając majową decyzję, TSUE 
ocenił, że wydobycie węgla brunatnego 
w kopalni Turów do czasu ogłoszenia 
ostatecznego wyroku może mieć ne-
gatywny wpływ na poziom lustra wód 
podziemnych w Czechach, zaś Polska 
nie wykazała w wystarczający sposób, 
że zaprzestanie wydobycia wiązałoby 
się z rzeczywistym zagrożeniem jej bez-
pieczeństwa energetycznego, zaopatrze-
nia polskich odbiorców w energię czy 
z zagrożeniem dla transgranicznych 
przesyłów energii.

45 MLN EURO 
NA ROZWIĄZANIE PROBLEMU
Kompleks energetyczny Turów 

zapewnia dostawy prądu do 3,7 mln 
polskich gospodarstw domowych, 
co stanowi do 7 proc. krajowego zapo-
trzebowania na energię. W rozmowach 
z Czechami strona polska deklaruje 
współfinansowanie inwestycji środo-
wiskowych wokół Turowa na kwotę do  
45 mln euro. Gotowy jest już między in-
nymi uzgodniony wcześniej ze stroną 
czeską ekran filtrujący, zabezpieczający 
poziom wód gruntowych między kopal-
nią a otoczeniem. – Miał zostać zakoń-
czony w 2023 roku, a jest już ukończony 
i czeka na odbiór we wrześniu tego roku 
– mówił w wywiadzie radiowym wice-
minister Artur Soboń. Planowane są też 
między innymi inwestycje dotyczące 
budowy nowych i modernizacji dotych-
czasowych ujęć wody pitnej po czeskiej 
stronie granicy.

MH

NAUKOWCY OPRACOWUJĄ TAŃSZE METODY EKS-
TRAKCJI LITU Z WODY MORSKIEJ. Badacze 
z King Abdullah University of Scien-
ce and Technology opracowali system 
do ekstrakcji litu o wysokiej czystości 
z wody morskiej. Wcześniejsze próby 
wydobycia litu z mieszaniny, którą me-
tal wytwarza wraz z sodem, magnezem 
i potasem w wodzie morskiej, nie przy-
niosły dobrych rezultatów. Chociaż ciecz 
zawiera 5 tys. razy więcej litu niż to, 
co można znaleźć na lądzie, jest on obec-
ny w ekstremalnie niskich stężeniach. 
Aby rozwiązać ten problem, zespół kie-
rowany przez Zhiping Lai wykorzystał 
ogniwo elektrochemiczne zawierają-
ce ceramiczną membranę wykonaną 
z tlenku litowo-lantano-tytanowego. 
W artykule opublikowanym w czasopi-
śmie Energy & Environmental Science 

naukowcy wyjaśniają, że struktura kry-
staliczna membrany zawiera otwory 
wystarczająco szerokie, aby przepusz-
czać jony litu, jednocześnie blokując 
większe jony metali. Z drugiej strony 
sama komórka zawiera trzy przedzia-
ły. Woda morska wpływa do central-
nej komory zasilającej, gdzie dodatnie 
jony litu przechodzą przez membranę 
do bocznej komory, która zawiera roz-
twór buforowy i katodę miedzi pokrytą 
platyną i rutenem. W tym samym czasie 
jony ujemne opuszczają komorę zasi-
lającą przez standardową membranę 
anionowymienną, przechodząc do trze-
ciej komory zawierającej roztwór chlor-
ku sodu i anodę platynowo-rutenową. 
Lai i jego grupa przetestowali system 
przy użyciu wody morskiej z Morza 
Czerwonego. 

UE POWINNA PROMOWAĆ MORATORIUM NA WYDOBY-
CIE GŁĘBINOWE. Unia Europejska powinna 
promować moratorium na wydobycie 
na głębokim dnie morskim, dopóki jego 
wpływ na środowisko nie zostanie le-
piej zrozumiany i będzie można nim 
zarządzać – zapowiedział w środę Par-
lament Europejski. Globalne przejście 
od paliw kopalnych do elektryfikacji 
światowej gospodarki zwiększa popyt 
na minerały używane do produkcji 
baterii. Niektóre z nich znajdują się 
na dnie morskim, którego ekosystemy 
nie zostały jeszcze w pełni zbadane. 
Górnictwo głębinowe wydobywałoby 
kobalt, miedź, nikiel i mangan z bryłek 
wielkości ziemniaków, które pokrywa-
ją dno morskie na głębokości 4–6 km. 
Złoża te są szczególnie obfite w regionie 
północnego Pacyfiku rozciągającym się 

na tysiące kilometrów między Hawaja-
mi a Meksykiem.

Ekolodzy i niektóre firmy poparły mo-
ratorium, twierdząc, że zbyt mało wia-
domo na temat wpływu zaburzeń dna 
oceanicznego, podczas gdy wczesne próby 
zostały dotknięte usterkami technicznymi.
LUCARA WYKOPUJE 470-KARATOWY DIAMENT 
W KAROWE. Kanadyjska firma Lucara 
Diamond odkryła w swojej kopalni 
Karowe w Botswanie 470-karatowy ja-
snobrązowy diament wysokiej jakości. 
Kamień ma wymiary 49 x 42 x 26mm 
i jest trzecim diamentem Lucary zna-
lezionym w tym roku, który ma ponad 
300 karatów. Do tej pory firma Karowe 
wyprodukowała 10 diamentów powy-
żej 100 karatów i sześć większych niż  
200 karatów, w tym dwa wysokiej jakości 
kamienie o wadze 341 i 378 karatów.  •

Górnictwo na świecie

Kompleks energetyczny Turów zapewnia dostawy prądu do 3,7 mln polskich gospodarstw domowych, co 
stanowi do 7 proc. krajowego zapotrzebowania na energię
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Mach-E jest pierwszym modelem Forda, który otrzymał bezprzewodową aktualizację oprogramowaniaMustang Mach-E reprezentuje nową wizję Forda
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Ford sprzedał wszystkie 
elektryczne Mustangi
Cała przeznaczona na nasz rynek pula 
elektrycznego Forda Mustanga Mach-
-E została wyprzedana, zanim pierwsze  
egzemplarze trafiły do Polski. To łącznie 
220 egzemplarzy. 

Trzy czwarte zamówień dotyczyło 
wersji z napędem na wszystkie koła 
i baterią o zwiększonej pojemności  
98 kWh (zasięg 610 km). Najwięcej zamó-
wień zebrano w Warszawie i okolicach 
(łącznie 50 szt.), Górnym Śląsku (26 szt.) 
i Trójmieście (25 szt).

– Mustang Mach-E reprezentuje 
nową wizję Forda, w której centralne 
miejsce zajmują samochody elektryczne 
– świetnie wyglądające, bogato wypo-
sażone, z najnowszymi technologiami. 
Co ciekawe blisko 70 proc. zamawiają-
cych Mustanga Mach-E stanowili nowi 
dla Forda klienci – powiedział prezes 
i dyrektor zarządzający Ford Polska, 
Piotr Pawlak. 

Całkowicie nowa platforma Mustan-
ga Mach-E została opracowana przez 
zespół specjalistów w celu pełnego wy-
korzystania szans na maksymalizację 
osiągów samochodu, jakie wynikają 
z rozkładu masy i charakterystyki mo-
mentu obrotowego w pełni elektryczne-
go układu napędowego.

Mustang Mach-E jest pierwszym 
modelem Forda, który otrzymał 

bezprzewodową aktualizację oprogramo-
wania. Umożliwia ona aktualizację pra-
wie wszystkich modułów danych pojazdu. 

Na początku tego roku Ford ogłosił, 
że zainwestuje 22 mld dolarów na ca-
łym świecie w elektryfikację. To prawie 
dwa razy więcej niż poprzedni plan in-
westycyjny firmy dotyczący pojazdów 
elektrycznych. Ford spodziewa się, 
że do 2030 roku wszystkie samochody 
osobowe, które będzie sprzedawać w Eu-
ropie, będą w pełni elektryczne.

VOLKSWAGEN WPROWADZA 
DO POLSKI NOWE POLO
W salonach Volkswagena można 

już zamawiać nowe Polo, którego cena 
startuje od 63 290 złotych. Samochód 
ma napęd na przednie koła i do wybo-
ru trzy silniki trzycylindrowe benzy-
nowe, mające pojemność 999 cm3. Do-
stępne moce to 59 kW (80 KM), 70 kW 
(95 KM) i 81 kW (110 KM). Pod koniec 
roku do oferty dołączy wersja GTI wy-
posażona w jednostkę napędową 2.0 TSI 
152 kW (206 KM).

 Bazę techniczną nowego Polo two-
rzy nowoczesna modułowa płyta pod-
łogowa MQB, która umożliwia konstru-
owanie aut o znakomitych proporcjach, 
charakterystycznych także dla nowego 
Polo. Karoseria auta jest sztywniejsza, 
bardziej odporna na deformację podczas 

zderzeń i ma niższą masę, a także ba-
gażnik o pojemności 351 l, który szybko 
można powiększyć do 1125 l. 

 Na tablicy rozdzielczej nowego Polo 
uwagę zwraca seryjny Digital Cockpit, czy-
li ośmiocalowy ekran z cyfrowymi wskaź-
nikami oraz system multimedialny nowej 
generacji. Auto jest dostępne z trzema 
rodzajami systemów multimedialnych: 
radio Composition z ekranem o prze-
kątnej 6,5 cala (seryjny w wersjach Polo 
i Life), Ready 2 Discover z ośmiocalowym 
ekranem i z usługą Streaming & Internet 
(seryjny w Style, R-Line, za dopłatą w Life) 
oraz Discover Media z ekranem wielkości 
8 cali i z usługą Streaming & Internet.

 Systemem zastosowanym w Polo 
po raz pierwszy jest również Travel As-
sist, który umożliwia półautomatyczną 
jazdę. W zakresie prędkości od 0 km/h 
(auta z przekładnią DSG) lub od 30 km/h 
(auta z przekładnią mechaniczną) aż 
do prędkości maksymalnej może on au-
tomatycznie kierować autem, hamować 
i przyspieszać (kierowca pozostaje odpo-
wiedzialny za kontrolowanie pojazdu). 
System korzysta między innymi z aktyw-
nego tempomatu ACC i z systemu Lane 
Assist, który utrzymuje samochód na pa-
sie ruchu. Uruchamia się go specjalnym 
przyciskiem Travel Assist znajdującym 
się na nowej wielofunkcyjnej kierow-
nicy. System Travel Assist jest seryjny 
w wersjach Style i R-Line (w wersji Life 
wymaga dopłaty).

 Do seryjnego wyposażenia wszyst-
kich wersji nowego Polo należą między 
innymi asystent utrzymania toru jaz-
dy Lane Assist (od wersji Style wzwyż 
z Traffic Jam Assist), system wykrywają-
cy pieszych i rowerzystów oraz system 
rozpoznający zmęczenie kierowcy.

WODOROWY REKORD 
TOYOTY MIRAI
W drodze do zeroemisyjnej mobilno-

ści Toyota postawiła na wodór, wypusz-
czając już w 2015 roku model Mirai. Nie-
dawno druga generacja tego samochodu 
ustanowiła nowy rekord – przejechała 
na jednym tankowaniu wodoru 1003 km.

Jazda rozpoczęła się w środę 26 maja 
o 5:43 rano. Toyota Mirai ruszyła ze stacji 

wodorowej Hysetco w Orly pod Paryżem 
i przejechała 1003 km. Samochód poru-
szał się po publicznych drogach między 
południowymi przedmieściami Paryża 
a departamentami Loir-et-Cher i Indre-
-et-Loire. Dystans i zużycie wodoru były 
mierzone i certyfikowane przez nieza-
leżnych arbitrów.

Samochód został zatankowany tzw. 
zielonym wodorem, wyprodukowanym 
bez żadnych emisji. Trzy zbiorniki pomie-
ściły 5,6 kg tego gazu. Tankowanie pod 
ciśnieniem 700 barów trwało 5 minut. 
Średnie zużycie wodoru podczas przejaz-
du wyniosło 0,55 kg wodoru na 100 km. 
W jeździe testowej wzięło udział czterech 
kierowców, którzy prowadzili zgodnie 
z zasadami eco-drivingu, ale nie stosowali 
żadnych technik wykraczających poza 
zwykłą, codzienną jazdę.

Ogniwa paliwowe są jednym ze spo-
sobów na dekarbonizację transportu. 
Toyota sięga po zastosowanie wodoru 
w wielu dziedzinach – dostarcza ogniwa 
paliwowe do generatorów prądu firmy 
EODev, jachtów marki Hynova, autobu-
sów (CaetanoBus, RATP, Toyota SORA) 
oraz ciężarówek (Hino). Toyoty Mirai 
pracują jako taksówki (Hype) i w serwi-
sach ride-sharingowych. A już niedługo 
ogniwa paliwowe będą zasilać w prąd 
prototypowe miasto Woven City, które 
Toyota buduje w Japonii.

Na razie 25 maja oświetlono 
za ich pomocą wieżę Eiffla w ramach 
wystawy „Wodorowy Paryż” (Paris 
de l’hydrogène). Nową zieloną ilumina-
cję zasilał bezemisyjny generator GEH2 
oparty na wodorowych ogniwach pa-
liwowych Toyoty. – Wodorowe ogniwa 
paliwowe będą odgrywać kluczową rolę 
w realizacji przez Toyotę celu neutralno-
ści klimatycznej do 2050 roku. Jesteśmy 
przekonani, że technologia ta jest nie-
zbędna, jeśli chcemy skutecznie zdekar-
bonizować światowy system transpor-
towy – nie tylko motoryzację, ale także 
transport autobusowy, ciężarowy i mor-
ski, a także kolej, lotnictwo oraz branżę 
generatorów stacjonarnych – powiedział 
Matt Harrison, prezydent i CEO Toyota 
Motor Europe.

 PIOTR MYSZORSamochód ma napęd na przednie koła i do wyboru trzy silniki trzycylindrowe benzynowe
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C zasem niewielkie zmiany wymaga-
ją najwięcej wysiłku. Agata była wy-

chowywana jak w typowej rodzinie lat 
dziewięćdziesiątych – na dziewczynkę 
posłuszną, pracowitą, z dobrymi ocena-
mi. Miała słuchać dorosłych, nie pysko-
wać i zakrywać pod sukienką odrapa-
ne od wspinania się po drzewach nogi. 
Po wybranym przez rodziców liceum 
poszła na studia – także takie, których 
po niej oczekiwano, prawnicze. Na nich 
także tłukła pamięciowo rzeczy, których 
nigdy nie chciała się uczyć. Po prostu 
myślała, że tak trzeba. Zresztą już wte-
dy wpadła w krąg myślenia, że jeśli jest 
już tak daleko i poświęciła na to tyle 
czasu, energii i pieniędzy rodziców 
– to za wszelką cenę powinna konty-
nuować rozpoczętą ścieżkę. Tak jakby 
oczekiwała, że studia, których nie lubiła, 
doprowadzą ją do pracy, którą pokocha. 
Nie miała na to wielkich szans – szyb-
ko znalazła się w kancelarii średniej 
wielkości i poczuła, że zaczyna jeszcze 
trudniejszą ścieżkę konsekwencji wcze-
śniejszych wyborów.

Na gruncie prywatnym nie było 
o wiele lepiej. Agata od kilku lat spoty-
kała się z Grześkiem – nudnym jak flaki 
z olejem prawnikiem, kolegą ze studiów. 
Grzesiek grał za to z jej ojcem w sza-
chy i zaśmiewali się z lekko szowini-
stycznych żartów, które ją przyprawiały 
o gęsią skórkę żenady. Czy kiedykolwiek 

wyobrażała sobie siebie z tym człowie-
kiem choćby za kilka lat? Nigdy w ży-
ciu… a mimo to tkwiła w życiu z nim. 
Jest to być może dość pobieżny opis jej 
życia, w którym Agata robiła zdecydowa-
nie więcej. Żeglowała, grała na perkusji, 
miała kota, dużo marzyła, malowała… 
Ale większość sprowadzała się do tego, 
że nie była w stanie być szczęśliwa. Tak 
jakby wraz z wyleczeniem się zadrapań 
z łażenia po drzewach zmieniła się cała 
ona.

Była jednak w tym wszystkim jedna 
rzecz, a właściwie – osoba, która pozo-
stawała niezmienna. Był to jej przyjaciel 
z dzieciństwa, Adam. Partner od kradzie-
ży jabłek z drzewa sąsiada i rzucania 
kamieni na taflę jeziora tak umiejętnie, 
żeby zrobiły choć siedem „kaczek”. 
W dzieciństwie Adam rzadko odwiedzał 
ją w domu – jej bracia go nie lubili, a on 
sam był z artystycznej rodziny, która 
w oczach rodziców Agaty nie robiła nic 
wartościowego. Choć ich kontakt w do-
rosłym życiu był rwany, to nigdy go nie 
stracili. Gdy Agata siedziała nad papiera-
mi do nocy w biurze, Adam podróżował 
po Andach. I mimo tych różnic, gdy kilka 
dni później w złości wreszcie rzuciła 
Grześka-nudziarza, Adam znalazł czas 
i możliwość, żeby przegadać z nią przy 
wirtualnym winie kilka godzin. Wspierał 
ją w niekończących się sznurach randek 
z nowym facetami, którzy byli właściwie 

kolejnymi klonami-nudziarzami jej byłe-
go. Opowiadała mu o swoich rozterkach 
– chorobie kota, pogarszającym się wzro-
ku, o tym, że nie pamięta, kiedy miała 
choćby wolny weekend, o kolejnym nie-
udanym kilkumiesięcznym związku…

I choć „rzucenie wszystkiego i wy-
jechanie w Bieszczady” wydawało się 
Agacie niezwykle kuszącą możliwością, 
to wiedziała też, że to nie pomysł dla 
niej. Że grzeczne dziewczynki tak nie 
robią, a ona poświęciła już zbyt wie-
le, żeby być tam, gdzie się znalazła. 
No i wtedy nadeszło coś, czego się nie 
spodziewała – Adam wrócił na chwi-
lę do miasta, na pogrzeb swojej babci. 
Niewiele w nim było tego nieśmiałego 
chłopca, którego pamiętała. Widywali się 
co prawda często na wideorozmowach, 
ale na żywo był kompletnie inny – wy-
soki, wyprostowany, z rozjaśnionymi 

słońcem włosami i błyszczącymi ocza-
mi. Wychowany w domu pełnym sztu-
ki, muzyki i obrazów stworzył własny 
zbiór ulubionych umiejętności i choć 
podróże były dla niego nadrzędnym 
celem, to żeby na nie zarabiać, został 
programistą. I wtedy Agata dostrzegła 
coś jeszcze – własnych styranych życiem 
rodziców, których życie w jej oczach nie 
zmieniło się ani o milimetr od tego, ja-
kie pamiętała z dzieciństwa. Zmieniały 
się samochody, ubrania, jedzenie czy 
wakacyjne destynacje, wreszcie – oni 
sami dość mocno się posunęli w wieku, 
ale dalej pracowali w swoich kołowrot-
kach, jak gdyby robili to dla wyższego 
celu. I to był ten moment, kiedy Agata 
tuż przed trzydziestymi urodzinami do-
strzegła, że żyje nieswoim życiem i naj-
wyższy czas je odzyskać na własność.

  •

R O Z M A I T O Ś C I

P E R Y F E R I A

Grzeczna dziewczynka

Wiosna, choć w tym roku nieco spóźnio-
na, wreszcie zaczęła się na całego. Razem 
z nią nadeszły wyczekiwane przez wielu 
wyższe temperatury, które o ile podczas 
weekendowych czy wakacyjnych wyjaz-
dów są często upragnionym dodatkiem, 
o tyle w pracy mogą stawać się dość mę-
czące. Jak więc zminimalizować dys-
komfort konieczności formalnego stroju 
w pracy?

Przede wszystkim warto mieć 
na uwadze, jakie zasady dress code 
obowiązują w firmie, w której pracuje-
my. Oprócz tego strój powinien być ade-
kwatny do stanowiska, a jednocześnie 
wygodny i nieodbiegający od przyjętych 
norm, najlepiej wykonany z jakościo-
wych, naturalnych materiałów. W ostat-
nich latach bardzo modne jest tworzenie 
garderoby kapsułowej – czyli takiego 
zestawu ubrań, które pasują do siebie 
w wielu zestawieniach i ułatwiają co-
dzienne wybory.

Od czego więc warto zacząć, wy-
bierając ubrania na najcieplejsze dni 
w roku? Przede wszystkim – od natu-
ralnych, przewiewnych, cienkich mate-
riałów. Nawet najładniej leżący garnitur 
czy elegancka sukienka wykonane z po-
liestru będą koszmarem w ciepły dzień. 
Jeśli już o garniturach mowa – warto 
mieć także inne zestawy na okres jesien-
no-zimowy i właśnie cieplejsze dni. Moż-
na więc wybierać z lekkich mieszanek 
bawełny, wełny, wiskozy czy jedwabiu. 

Warto też przyjrzeć się lnianym tkani-
nom – są one idealnym rozwiązaniem 
na lato, jednak mogą się mocno miąć.

Inną rzeczą, na którą warto zwrócić 
uwagę, jest długość rękawa letniej mę-
skiej koszuli. Koszule z krótkim ręka-
wem warto zostawić osobom na mniej 
reprezentatywnych stanowiskach albo 
na spotkania po pracy – elegancki, for-
malny strój wyklucza krótki rękaw. 
Podczas spotkań bez marynarki do-
puszczalne są jednak podwinięte ręka-
wy koszuli. Podczas mniej formalnych 
spotkań biznesowych mogą być cza-
sem dopuszczalne letnie, przewiewne 
spodnie (na przykład chinosy), sportowa 
marynarka i koszulka polo.

Materiały istotne są także w przy-
padku butów – ważne, żeby były one 
skórzane lub wykonane z dobrej jako-
ści zamienników. Oczywiście odpadają 
wszelkie klapki czy japonki. Przy mniej 
formalnym stroju dopuszczalne są jed-
nak na przykład mokasyny.

W ciepłych miesiącach warto także 
zwrócić uwagę na kolor i wybierać ja-
śniejsze barwy, zostawiając ciemniejsze 
kolory na zimę. HK

Koty są kapryśnymi, ale oddanymi towa-
rzyszami ludzi od tysięcy lat. Wiele osób 
nie wyobraża sobie bez nich życia. By-
wają złośliwe, ale też uwielbiają kontakt 
z nami. Niestety czasami nie kończy się on 
dla człowieka dobrze. Choroba kociego 
pazura to jedna z chorób zakaźnych po-
wodowana przez bakterie Bartonella hen-
selae. Koty w ogóle na nią nie zapadają, 
ale aż 50 proc. zdrowych osobników jest 
nosicielami bezobjawowymi patogenów 
ją wywołujących. 

JAK DOCHODZI DO ZAKAŻENIA? Wystarczy 
zadrapanie, ugryzienie lub polizanie 
otwartej rany przez kota, żeby doszło 
do zakażenia, ponieważ bakterie znajdu-
ją się w jego śliniankach. Objawy zazwy-
czaj pojawiają się po dwóch–trzech ty-
godniach od zakażenia. Innym źródłem 
infekcji mogą być też drobne gryzonie, 
wiewiórki, psy, króliki i małpy.

JAKIE SĄ OBJAWY BARTONELOZY? W miejscu 
zadrapania lub ugryzienia powstaje 
grudka, potem może pojawić się zaczer-
wienienie i obrzęk, a następnie grudka 
przekształca się w krostę, ropień lub 
owrzodzenie. Zmiana skórna utrzy-
muje się od jednego do ośmiu tygodni 
i samoistnie zanika. U części pacjentów 
dochodzi jednak do powiększenia wę-
złów chłonnych w najbliższej okolicy, 
na ogół jednostronnie. Powiększone 
węzły są najczęściej miękkie, nieco tkli-
we przy obmacywaniu, a skóra nad 
nimi zaczerwieniona. Rzadziej choroba 

objawia się utratą apetytu i bólem 
gardła.

CZY BARTONELOZĘ SIĘ LECZY? Na ogół 
po dwóch–trzech tygodniach objawy się 
cofają i chory zdrowieje bez żadnych 
komplikacji. Jeśli przebieg choroby 
jest ostrzejszy, konieczne jest podanie 
antybiotyku – azytromycyny. Drobno-
ustroje wywołujące chorobę kociego 
pazura są bowiem na nią wrażliwe. 
W przypadku niedoleczenia bartoneloza 
może przejść w stan uśpienia i po upły-
wie pewnego czasu może nastąpić jej 
nawrót.

JAK UNIKNĄĆ TEJ CHOROBY? Na szczęście 
w ramach profilaktyki nie musimy się 
pozbywać kota z domu. Aby zapobiec 
bartonelozie, należy przestrzegać kilku 
prostych zasad. Powinniśmy dokładnie 
myć ręce po zabawie z kotem, nie pozwa-
lać na zadrapania i pogryzienia przez 
niego. Unikajmy też kontaktu z jego śli-
ną, szczególnie jeśli mamy na ciele ranki 
lub zadrapania. •

Z D R O W I E

Kot cię drapał, czyli 
bartonelozaU
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Jak stosownie ubierać się 
do pracy podczas upałów
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Można pogodzić wygodę z dress codem nawet 
w upalne dni
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Krzyżówka panoramiczna nr 12
PRAWIE 20 PROC. POLAKÓW PRZYZNAJE, ŻE KUPUJE 
RZECZY Z PODROBIONYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI. 
To o połowę mniej niż kilka lat temu. 
Zatem wydaje się, że mentalność w tej 
kwestii się zmienia lub mniej osób przy-
znaje się do zakupów falsyfikatów. Naj-
częściej do zakupu podróbek przyznają 
się osoby w wieku 23–35 lat – wynika 
z badania firmy analityczno-badawczej 
UCE RESEARCH. Największym zainte-
resowaniem kupujących cieszą się pod-
róbki markowych ubrań, butów i kosme-
tyków, rzadziej elektroniki i biżuterii. 
Natomiast miejscem robienia tego typu 
zakupów są bazary i portale aukcyjne. 
Jednocześnie ponad połowa responden-
tów wskazała, że tego typu zakupy robi 
z czystej oszczędności, chęci posiada-
nia czegoś ładnego i zyskania lepsze-
go samopoczucia. Podróbki cieszą się 
największym zainteresowaniem wśród 
osób deklarujących zarobki ponad 
9 tys. złotych (35,1 proc.). Świadczy to, 
że odczuwają one największą potrzebę 
pokazywania się w markowych rzeczach 
ze względu na nieustanną rywalizację 
w swoim środowisku oraz walkę o utrzy-
manie prestiżu społecznego.

ŻYWNOŚĆ NA ŚWIECIE MOCNO DROŻEJE. Indeks 
światowych cen żywności wyliczany 
przez Organizację Narodów Zjedno-
czonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa 
(FAO) wzrósł w maju do 127,1 pkt. Był 
wyższy o prawie 5 proc. niż w kwietniu 
i o niemal 40 proc. niż przed rokiem. 
Indeks jest na najwyższym poziomie 
od września 2011 roku i bardzo blisko 
przekroczenia najwyższego poziomu 
w historii. Taka sytuacja napędza in-
flację, która pustoszy nasze portfele. 
Na majowy wzrost indeksu złożyły się 
wszystkie jego składowe: ceny olejów, 
cukru i zbóż, a także mięsa i nabiału. Ro-
sły z różnych powodów, między innymi 
obaw o poziom zbiorów, niższej podaży 
i wyższego zapotrzebowania na niektóre 
produkty. Wysokie zwyżki cen żywno-
ści są szczególnie dotkliwe dla miesz-
kańców biedniejszych regionów świata, 
szczególnie Afryki, bo to oni na żywność 
przeznaczają największą część swoich 
dochodów. •

Stacja transformatorowa o grubych ścia-
nach, chroniona przez mur przeciwwybu-
chowy – oto budowla, w której za kilka 
miesięcy zaczną działać reaktywowane 
Browary Bydgoskie. Na razie trwa w niej 
remont, by przystosować schron do pro-
dukcji piwa i zainstalować potrzebne 
urządzenia. Docelowo browar ma warzyć 
20 tys. hektolitrów trunku rocznie. 

Bydgoski browar założono w 1858 
roku. W 1992 roku został sprywatyzo-
wany i przyjął nazwę Kujawiak Browary 
Bydgoskie, a w kolejnych latach stał się 
częścią Grupy Żywiec. W 2006 roku jego 
działalność dobiegła końca, a trzy lata 
później zburzono jego siedzibę. Przy-
wrócić go do życia chce Mazurska Ma-
nufaktura, producent mocnych alkoholi 
kraftowych i piwa. To część jej większego 
planu wskrzeszenia regionalnych marek 
piwa z Warmii, Mazur i Kujaw na fali 
rosnącego lokalnego patriotyzmu i sen-
tymentu do dawnych czasów. Spółka 
na potrzeby Browarów Bydgoskich ku-
piła poniemiecki bunkier o powierzchni 

prawie 700 mkw. 
znajdujący się 
na terenie Bydgo-
skiego Parku Prze-
mysłowo-Techno-
logicznego. 

Nowy browar 
planowo ma ru-
szyć jesienią, ale 

jeszcze zanim to się stanie, na ry-
nek powróci popularne kiedyś 
w całym kraju piwo Bractwo, 
które przez ten czas będzie wa-
rzone w zaprzyjaźnionym browarze 
rzemieślniczym. Jego receptura i ety-
kiety mają przypominać te historycz-
ne. Piwo ma kosztować około 4 złotych, 
czyli ma trafić do tych klientów, którzy 
cenią jakość, ale nie szukają kraftowych 
nowinek. Na początek Browary Bydgo-
skie zaoferują trzy rodzaje piwa – jed-
no jasne pełne i dwa rodzaje ciemnego 
(ciemny lager i bursztynowe), wszystkie 
dolnej fermentacji, warzone na polskich 
chmielach – Marynce i Lubelskim. Bro-
warowi zależy też na tym, by stworzyć 
wokół siebie społeczność piwoszy. W tym 
celu wypuścił dwa rodzaje tokenów, któ-
re będą dostępne do 16 czerwca. Token 
złoty (100 złotych) będzie można wymie-
nić na kolekcjonerski zestaw z pierw-
szego rozlewu Bractwa – trzy rodzaje 
piwa, kufel, szklanki, otwieracz, a także 
unikatowe kapsle i etykiety. Za token 
bursztynowy (200 złotych) z kolei jego 
właściciele otrzymają imienną cegiełkę 
w galerii sław na ścianie w nowej siedzi-
bie Browarów Bydgoskich. W pierwszych 
dniach sprzedaży nabywców znalazło 
78 złotych i 26 bursztynowych tokenów.

PIWO NA EURO
Irlandzcy fani będą kibicować… 

polskiej reprezentacji? Na taki pomysł 

wpadł browar Tyskie, który 
wykupił reklamę w dzienniku 

Irish Daily Star, mającą zachęcić 
ich do przejścia na „ty” i dopingo-

wania Biało-Czerwonym. Opatrzono 
ją hasłem „Grab a Tyskie beer and help 
us cheer!”. Kampania gra na emocjach 
Irlandczyków, których reprezentacja 
nie wystąpi na Euro 2020, a to dlate-
go że wyeliminowali ją... Słowacy, czyli 
pierwszy rywal Polaków. Nasza repre-
zentacja może więc stać się dla nich 
drużyną „zastępczą”, która wymierzy 
sprawiedliwość ich oprawcom. Reklama 
podkreśla, że pasja i śpiew irlandzkich 
kibiców nie mogą się zmarnować. 

Declan Rice, 22-letni zawodnik West 
Ham United, zadeklarował, że jeśli An-
glia zdobędzie tytuł mistrza Europy, on 
po raz pierwszy w życiu napije się piwa. 
Defensywny pomocnik jest podstawo-
wym piłkarzem reprezentacji, która 
pierwszy mecz na Euro zagra przeciw 
Chorwatom. Co ciekawe, w Anglii wiek, 
w którym można legalnie pić piwo, wy-
nosi 18, nie 21 lat jak w Stanach Zjedno-
czonych, więc piłkarz już od czterech lat 
czeka na dobrą okazję. Podobno nie lubi 
zapachu piwa, ale po wielkim triumfie 
swojej drużyny gotowy jest nawet na ta-
kie poświęcenie. Wyraził też nadzieję, 
że brytyjski rząd złagodzi obostrzenia 
i pozwoli angielskim fanom w pełni cie-
szyć się turniejem.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 23 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ
Nagrodę wylosował: MARIAN PISZCZEK.
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