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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Polscy studenci chcieliby w pierwszej
pracy zarabiać prawie 3,1 tys. zł brutto.
To ponad 100 zł więcej niż w ubiegłym roku, ale
to i tak jeden z najniższych poziomów oczekiwań
płacowych studentów w Europie. Średnią podwyższyły wymagania przyszłych absolwentów
kierunków informatycznych i medycznych –
wynika z badań firmy doradczej Universum.
Wzrost oczekiwań finansowych młodych Polaków to optymistyczny sygnał potwierdzający
poprawę koniunktury w gospodarce. Przyszli
pracownicy wysoko cenią potrzebę stabilności, w swojej pierwszej pracy chcieliby zostać
na co najmniej pięć lat. Atrakcyjnym pracodawcą są firmy, które mogą zaoferować dobre referencje do przyszłej kariery. Rośnie też znaczenie
atmosfery i kultury organizacyjnej firm – coraz
więcej młodych zwraca uwagę na szacunek dla
pracowników i przyjazne środowisko pracy.
Tylko co siódmy 15-latek w Polsce ma własne konto bankowe. We Francji, Estonii,
Słowenii czy Austrii konta ma ok. 80 proc.
młodzieży. W przeprowadzonym badaniu
uczniów zapytano także o to, czy i skąd dostają
pieniądze. Najwięcej z nich – ponad 80 proc.
(w tym również uczniów z Polski) – dostawało
prezenty od bliskich w formie pieniędzy. Jako
drugie źródło uczniowie często podawali kieszonkowe. W Polsce ok. 1/3 uczniów dostawała
kieszonkowe w zamian za drobne prace na rzecz
domu, a około połowa bez tego warunku. Częściej otrzymywanie kieszonkowego uzależnione
od wykonywania drobnych prac deklarowali
chłopcy. Nastolatki zarabiają, pracując dorywczo (robi tak co trzeci) albo sprzedając niepotrzebne przedmioty i urządzenia w Internecie.
Także to robi co trzeci nastolatek. W ciągu roku
szkolnego dorywczo pracuje 40 proc. z nich.
Młodzież roznosi ulotki, wozi pizzę, zbiera owoce. Czasem robi zakupy sąsiadom, opiekuje się
starszymi osobami albo dziećmi.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Deputat węglowy”.
Nagrodę wylosowała: Maria Przybysz z Jastrzębia-Zdroju.

Piwo przez wieki

Wakacje już na półmetku, najwyższy więc
chyba czas, by zgodnie ze starym, dobrym
zwyczajem pomyśleć wreszcie o miejscach,
które warto by odwiedzić, korzystając w dni
odpoczynku z pięknej letniej pogody. Województwo śląskie posiada pod tym względem
wiele wciąż nieodkrytych skarbów. Jednym
z nich jest Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, na którego terenie mieści się pocysterski zespół
klasztorno-pałacowy, prawdziwa chluba diecezji gliwickiej, gdzie od pewnego czasu funkcjonuje restauracja Cysterska. Także piwosze
znajdą tu coś dla siebie, lada dzień w ofercie
lokalu ma się bowiem pojawić piwo według
starej klasztornej receptury.

Restauracja powstała na terenie dawnego
opactwa cystersów w skrzydle pałacu księcia.
Dotychczasowe menu, choć zachwalane przez
gości, było dość sztampowe i oferowało m.in.
tradycyjny rosół, żurek z wędzonką na naturalnym zakwasie, wypiekane na miejscu pieczywo i wiele innych typowych dla tego typu
miejsc dań. Klasztorne piwo będzie zatem
bez wątpienia dużą nowością. – Na razie nie
sprzedajemy alkoholu – mówi ks. Jan Rosiek,
dyrektor obiektu. – Czekamy jednak na koncesję i już wkrótce chcielibyśmy rozpocząć
sprzedaż piwa warzonego według dawnej
klasztornej receptury.

S zczypta historii
Powstanie zarówno miejscowości, jak
i klasztoru cysterskiego na tych ziemiach

ARCHIWUM

Klasztorne piwo w Rudach
Czerwoną. Po wojnie, w latach 1947–1950,
udało się odbudować jedynie kościół.

Z akon piwowarów

związane jest z postacią księcia Władysława III Opolskiego. Początkowo wieś,
której powstanie datuje się zwykle na rok
1252, nosiła zresztą nazwę Władysławowo
od imienia swojego założyciela, dopiero
później przemianowano ją na Rudy. W celu
zagospodarowania tych terenów książę postanowił tu sprowadzić mnichów cysterskich
z Jędrzejowa, którzy za sprawą dokumentu
z 1258 roku zyskali bardzo szerokie prawa.
Wówczas też powstał tu kościół. Obiekt,
który możemy podziwiać obecnie, jest jednak daleki od jego pierwotnego wyglądu.
W latach 1680–1790 świątynię rozbudowano
i zarazem przebudowano w stylu barokowym,
z kolei w roku 1730 dobudowano pałac opacki. Najczarniejszą kartą w historii rudzkiego
klasztoru był natomiast rok 1945 – pałac oraz
kościół zostały wówczas spalone przez Armię

Sprowadzając do Rud cystersów, książę
Władysław bez wątpienia wiedział, co robi.
Mnisi, których zakonną dewizą były słowa św.
Benedykta „Ora et labora” („Módl się i pracuj”), doprowadzili bowiem tę miejscowość
do prawdziwego rozkwitu. Zajmowali się m.in.
ogrodnictwem, sadownictwem, gospodarką
rolną, hodowlą zwierząt i hutnictwem, prowadzili również działalność oświatową. Warzyli także, co oczywiste, piwo. Właśnie do tej
części cysterskiego dziedzictwa próbuje dziś
nawiązać restauracja Cysterska.
Zapowiedź pojawienia się w ofercie
przyklasztornej restauracji trunku powstałego na bazie „dawnej klasztornej receptury”
w uszach wielu birofilów może trącić fałszywą nutą i brzmieć niczym tani chwyt marketingowy, lecz trudno nie zauważyć, że popyt
na tego typu towary jest dziś ogromny, a ich
jakość nie odbiega często od tego, co nam
na co dzień serwują browary korporacyjne.
Pamiętajmy jednak, że prawdziwe klasztorne
piwa zawodzą naprawdę rzadko, a napitki
warzone według receptur cystersów należą
wśród nich do najbardziej wyrafinowanych.
Pozostaje nam więc jedynie czekać na chwilę,
aż w ofercie Cysterskiej pojawi się obiecany
trunek. Wówczas będziemy mogli ocenić,
w jakim stopniu szumne zapowiedzi pokryły
się z rzeczywistością.

MACIE J RZEPECKI

Pomimo niewielkiej waloryzacji świadczeń emerytury i renty wciąż rosną szybciej niż płace – wynika z danych GUS.
Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu
ubezpieczeń społecznych w I półroczu była
o 4,1 proc. wyższa niż przed rokiem i wyniosła 1981,23 zł (realnie wzrosła o 3,4 proc.).
W czerwcu średnie świadczenie to 2002,50 zł
(wzrost w skali roku o 3,7 proc.). Z kolei przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w I półroczu była wyższa o 2,6 proc. (realnie o 1,9 proc.)
i wyniosła 1141,46 zł. W ciągu sześciu miesięcy
tego roku siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze
przedsiębiorstw była wyższa niż przed rokiem
o 3,7 proc. W czerwcu płaca realna brutto była
wyższa niż przed rokiem o 3,2 proc.
D W U T Y G O D N I K

P I S M O S P O Ł E C Z N O - Z A W O D O W E
Ś R O D O W I S K A G Ó R N I C Z E G O

R edaktor naczelna : Hanna Krzyżowska
Redaguje zespół
A dres redakcji :
40-749 Katowice, ul. Bł. ks. St. Kubisty 47,
tel. 32 352 03 09; tel. 500 27 88 66
e - mail : redakcja@nowygornik.pl; www.nowygornik.pl
W ydawca : Oficyna Wydawnicza „Górnik”,
40-749 Katowice, ul. Bł. ks. St. Kubisty 47
D ruk : POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Sosnowiec
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja nie
zwraca niezamówionych materiałów, zastrzega sobie
prawo ich redagowania i skracania.

