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Temat na czasie
Siódemka byłych pracowników
Knurowa wniosła o wypłatę
przez pozwaną 597 złotych
tytułem pomniejszonego
o jedną trzecią ekwiwalentu
wraz z odsetkami.
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KHW. Wsparcie dla sierot po górnikach

Szkolny bunt
w sprawie górniczych
przywilejów

Stypendyści serca

Problem z niedostosowanymi do
obecnej sytuacji rynkowej umowami o zatrudnieniu absolwentów
klas górniczych dotyczyć będzie
praktycznie całej branży.
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Razem o godną pracę
VIII Kongres OPZZ. „Razem
o godną pracę” – pod tym hasłem
obradował trzydniowy Kongres
OPZZ. Wzięło w nim udział blisko 300 przedstawicieli wszystkich
branż z całego kraju oraz delegaci
ze związków zawodowych około
30 krajów.
strona 4

Batalia o koszty
Zjawiska: Historyczny gorset
przepisów istotną barierą stymulowania wydajności pracy.
strona 5

Ty górnicza żmijo
Ukazała się książka
o reformie polskiego górnictwa.
strona 5

Węgiel gwarantuje
niezależność
energetyczną, ale
tylko polski węgiel
W ciągu dwóch dekad 80 proc.
węgla w Polsce będzie pochodziło z importu. Brakuje nowych
inwestycji w złoża – mówi Paweł
Smoleń, prezydent Europejskiego
Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego (Euracoal).
strona 6

Silniejsi ludźmi
i aktywnością
Rozmowa
z Dariuszem
Potyrałą, przewodniczącym
Rady Krajowej
Zw i ą z k u
Zawodowego Górników w Polsce.
strona 8

Nawet w trudnym dla branży wydobywczej okresie nie obumiera górnicza solidarność albo – jak
w piątek 30 maja nazwał ją prezes Katowickiego Holdingu Węglowego Roman Łój – społeczna
odpowiedzialność biznesu. Pielęgnując tę właśnie wartość przedstawiciele zarządów KHW
i Fundacji Rodzin Górniczych podpisali tego dnia w siedzibie spółki porozumienie, mocą którego
górniczy przedsiębiorca zdeklarował darowiznę na jej rzecz w wysokości do 76 tys. złotych rocznie
z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów bądź studentów, dzieci pracowników zakładów tej firmy,
których ojcowie zginęli w wypadkach pod ziemią lub w drodze do pracy.
więcej na s .
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Pięścią w stół

Dla kogo budujemy Polskę?
Ponad 70 tys. głosów dla Janusza Korwin-Mikkego w naszym województwie. Bardzo dobry wynik w Jastrzębiu-Zdroju. Korwin-Mikke zdobył na Śląsku trzy razy więcej
głosów niż Kazimierz Kutz. To informacja dla tych, którzy
oburzali się na mój felieton, w którym próbowałem wczuć
się w sytuację młodych, którzy mieli pracować w JSW, ale
będą pracować w spółce Szkolenie i Górnictwo.

P

isałem, że młodzi skierują się ku ekstrawaganckim
poglądom, ponieważ przestają ufać statecznym
i poważnym przedstawicielom władzy różnego
szczebla. Wiele osób naskoczyło na mnie, że nie mam
racji. Niestety, miałem rację. Młodzież zagłosowała na polityka, który chce z Parlamentu Europejskiego zrobić
dom publiczny (w niektórych przedwyborczych wypowiedziach mówił wprost, że chce zrobić burdel). Czy
szukam winnych? Nie, ja tylko jeszcze raz powtarzam,
że od nas wszystkich zależy, jak bardzo młodzież będzie popierać egzotykę polityczną. Jastrzębie-Zdrój jest
miastem szczególnym, bo utrzymuje nas jedna wielka
firma – Jastrzębska Spółka Węglowa. Bardzo mi zależy
na tym, aby opinia o JSW była jak najlepsza, dlatego
uważam, że cała firma powinna dbać o swój dobry wizerunek, bo tak naprawdę to wizerunek nas wszystkich.
Możliwe, że w przedwyborczej atmosferze zbyt ostro widziałem niektóre problemy, bo medialny przekaz stawiał
na sensacje, a nie fakty. Jednak nikt mnie nie przekona,
że odczucia młodych są nieistotne, choćby były na wyrost

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Wiele razy
na tych łamach
zwracałem uwagę,
że marnujemy
potencjał młodego
pokolenia.

w stosunku do faktów. Są istotne. Świat jest taki, jakim go
widzimy – dla każdego z nas inny. Aby rozwiązać problemy oburzonych, potrzebne są dobre rozmowy między
wszystkimi, którzy mają wpływ na sytuację w mieście,
w firmie i w najbliższym sąsiedztwie JSW i Jastrzębia-Zdroju. To bardzo istotne, bo w przeciwnym razie może
się pojawić ugrupowanie, które zechce na przykład nasz
magistrat przerobić na to, na co Janusz Korwin-Mikke
chce przerobić Parlament Europejski.
Wiele razy na tych łamach zwracałem uwagę,
że marnujemy potencjał młodego pokolenia. Teraz nagle
obudzili się specjaliści od socjologii. Szybko zbadali,
że elektorat JKM to w znacznej większości ludzie młodzi. Poparcie dla Korwina było nawet, jak to określają,
„chorobą wieku dziecięcego”. Aż 43 proc. głosujących
na partię Korwina było w najmłodszej wśród wyborców
grupie wiekowej 18–25 lat, a kolejne 31,1 proc. w grupie
26–39 lat. Tylko nieco ponad jedna czwarta elektoratu
Nowej Prawicy ma ponad 40 lat. Teraz trwa spór, czyja
to wina, że młodzież zagłosowała na pana w bardzo
poważnym wieku i o dziecinnych poglądach. Otóż stało
się tak dlatego, że nasze pokolenie nie stworzyło świata
dla młodzieży. Poprzestaliśmy na tym, że każdy może
przejechać przez Europę z dowodem osobistym i jeśli
nie chce, to może do Polski nie wracać. Z badań wynika,
że 80 proc. młodych ludzi poważnie rozważa wyjazd
za granicę na stałe. Tylko 20 proc. zapewnia, że zostanie
w Polsce. Dla kogo my tę Polskę budujemy?
l

Kij w mrowisko

Fedrować efektywniej
Górnictwo czeka na decyzje. W Sejmie odbyła się debata na temat stanu górnictwa. Mam obawy, że wpadliśmy w bardzo niebezpieczne koleiny. Debata koncentrowała się na szczegółach, wciąż nie zajmujemy
się jednak problemami strategicznymi, wciąż nie dorobiliśmy się spójnego programu, który wiązałby potrzeby energetyki węglowej z możliwościami polskiego górnictwa.

P

rzez wiele lat tolerowano sytuację, w której
kopalnie fedrowały cokolwiek, a energetycy
to kupowali albo nie. Kopalnie wydobywały
drogo, a energetyka chciała kupować tanio. Tworzyliśmy fikcję totalnie wolnego rynku węgla energetycznego i energii elektrycznej. Zapominaliśmy,
że rynek energii w UE jest regulowany, może nawet
przeregulowany. Wiara w to, że konkurencja wszystko załatwi, doprowadziła do tego, że na przykład
z Rosji sprowadzamy droższy węgiel i elektrownie
go spalają, zamiast spalać węgiel leżący na kopalnianych zwałach. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego
polskie elektrownie wolą droższy węgiel z Rosji?
Ponieważ jest lepszy od węgla z polskich kopalń.
Nie byłoby takiej sytuacji, gdyby kopalnie pracowały
na rzecz swojego klienta, czyli na rzecz energetyki
wykorzystującej węgiel kamienny. Moim zdaniem
właśnie ta rozbieżność celów spowodowała, że teraz
zastanawiamy się, co zrobić, aby polskie elektrownie
spalały polski węgiel. Ponieważ spalają dużo węgla
z importu, spółki węglowe mają kłopoty. Kompania
Węglowa stanęła na skraju bankructwa. Pod koniec
maja zarząd KW ocenił sytuację, w jakiej znalazła
się spółka – prezesi stwierdzili, że jest bardzo źle.
Teraz zarząd i związki zawodowe mają wspólnie
ustalić, co zrobić, aby było lepiej. Powstaną zespoły
robocze. Zarząd zapowiada, że są bardzo duże szanse
na to, aby w sierpniu sprzedaż dzienna przekroczyła
wydobycie. To świetna informacja, bo teraz na zwałach Kompanii leży ponad 5 mln ton węgla. Firma
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Związki
zawodowe nie
mają wyjścia
– albo zgodzą
się na zmiany,
dzięki którym
kopalnie będą
mogły pracować
w ruchu ciągłym
przy zachowaniu
pięciodniowego
tygodnia pracy
dla górników,
albo cała operacja
uzdrowienia
branży górniczej
się nie powiedzie.

ma około 2 mld zł długu. Strata po trzech miesiącach
wynosi około 80 mln zł. Zarząd chce jak najszybciej
poprawić wydajność. Za jakieś trzy lata korzyści
z tych działań mają być widoczne nawet dla laika.
Nie da się jednak tego zrobić, jeżeli nie poprawi
się efektywności – to jedyny sposób na poprawę konkurencyjności polskiego górnictwa. Niestety, nie stać
nas na to, aby wydawać miliardy euro na dotacje dla
kopalń, tak jak to robią Niemcy. Ich stać na to, aby
w ciągu trzech lat wydać ponad 5 mld euro na dotacje
dla trzech kopalń, które wydobywają rocznie około 10
mln ton węgla. Nas może być jedynie stać na to, aby
tak skonstruować program energetyczny, by kopalnie
wydobywające węgiel po konkurencyjnych cenach
miały rynek zbytu w Polsce. Aby tak się stało, trzeba
poprawić efektywność górnictwa.
Kopalnie zostały wyłączone z ruchu ciągłego.
To jakiś absurd. Każdy górnik wie, że wstrzymywanie wydobycia oznacza wzrost zagrożeń naturalnych.
Przed laty ktoś podjął decyzję, że każda kopalnia może
nie pracować przez dwa dni. Była to niedobra decyzja, bo powoduje wzrost zagrożeń naturalnych, a tym
samym większe zagrożenie dla życia górników. Przy
okazji okazuje się, że ta decyzja spowodowała, iż trudno nawet próbować uelastycznić koszty pracy. Moim
zdaniem związki zawodowe nie mają wyjścia – albo
zgodzą się na zmiany, dzięki którym kopalnie będą
mogły pracować w ruchu ciągłym przy zachowaniu
pięciodniowego tygodnia pracy dla górników, albo cała
operacja uzdrowienia branży górniczej się nie powiedzie. Oczywiście, ruch ciągły to nie jedyne lekarstwo.
Z niecierpliwością czekam na ostateczne efekty pracy
ekspertów, którzy mają jak najszybciej ogłosić, co trzeba zmienić w górnictwie, aby je uratować. Zespoły
ekspercko-związkowe powstały z inicjatywy premiera. Jest szansa, że wypracują propozycje, dzięki którym polskie górnictwo przez długi czas zapewni nam
energię. Przecież o to chodzi wszystkim. W czerwcu
powinniśmy wiedzieć więcej.
l

Komentuje Sławomir Starzyński
redaktor Nowego Górnika

Czy Silesia będzie
wzorem dla rządu?

Z

e zdumieniem przysłuchiwałem się debacie
górniczej na Europejskim Kongresie Gospodarczym
w Katowicach. Okazało się, że Jarosław Zagórowski,
prezes JSW SA, wcale nie jest jastrzębiem, który forsuje
zmiany w prawie i organizacji pracy służące poprawie
efektywności. Jego propozycje, aby maszyny pracowały
przez 6 dni w tygodniu przy zachowaniu pięciodniowego
czasu pracy, wypadły blado. Apele o uelastycznienie
systemów wynagradzania brzmiały jak troska o to,
aby JSW zachowała pozycję lidera w wynagradzaniu
górników. Przebili go swoją stanowczością nie tylko
prezesi Kompanii Węglowej i kopalni Silesia. Prezes
Zagórowski ze swoją stonowaną argumentacją wypadł
blado nawet na tle Dariusza Dudka, lidera Solidarności
w kopalni Silesia.

W

dniu debaty węglowej w katowickim wydaniu
Gazety Wyborczej ukazał się wywiad z Dudkiem.
Oto, co powiedział o organizacji pracy: „Jeśli chodzi
o soboty i niedziele, są traktowane jak zwykłe «czarne»
dni, z tą różnicą, że za każdą przepracowaną wtedy
godzinę górnik dostaje 10 zł”. Rozmowa o warunkach
pracy z nowymi pracownikami jest krótka i męska.
„Przychodzili i byli informowani: u nas obowiązuje
system 24 na 7, chodzicie w układzie brygadowym, dla
was każda sobota i niedziela jest «czarnym» dniem, nie
macie czternastki, macie barbórkę, jubileusze, kartki
żywnościowe, dodatkowe gratyfikacje z okazji świąt,
paczki itd. Zgadzacie się? Jeśli tak, to składacie podpis, jeśli
nie, to szukamy kogoś innego”. Te wypowiedzi lidera były
komentowane w czasie kongresowej debaty. Aż wierzyć
się nie chce, że działacz Solidarności może być bardziej
stanowczy niż prezes Zagórowski. Nawet nie zająknął się,
że formalnie kopalnie w Polsce są wyłączone z tak zwanego
ruchu ciągłego. Natomiast był dumny, że załoga potrafiła
zrezygnować z części praw, aby móc pracować. Kopalnia
Silesia jest symbolem świadczącym o tym, jak nieroztropna
była decyzja o jej zamknięciu podjęta przed laty w KW.
Nikomu nie chce się sprawdzić, dlaczego czeski inwestor
kupił tę kopalnię i ją rozwija. Otóż dlatego, że na dzień
dobry ustalono, iż wszyscy zapominają o starych zasadach
zatrudnienia. Przewodniczącemu Dudkowi zapewne
oberwie się za ten wywiad tak, jak przed laty oberwało się
przewodniczącej kopalnianego ZZGwP Marioli Miodońskiej
po rozmowie ze mną.

P

rezes PG Silesia Michal Herman też nie owijał
w bawełnę. Zacytuję kilka zdań z jego wypowiedzi.
„250 mln zł w Kompanii Węglowej tylko na węgiel dla
emerytów to szaleństwo”; „Koszty pracy są u nas bardzo
elastyczne. Nasz cel to osiągnąć za dwa, trzy lata poniżej
40 proc. kosztów wydobycia”; „Niemożliwe, aby górnik
pracował w ścianie dwie godziny. Jest taka organizacja
brygad, żeby kombajn jechał dwadzieścia godzin na
dobę. Reszta czasu jest przeznaczona na konserwacje
i naprawy”; „Kopalnia ma podobnie trudne warunki
geologiczno-górnicze jak w wielu śląskich kopalniach,
wysoki stopień zagrożenia metanowego”; „Dla nas
to, co realne, to efektywność, koszty pracy i koszty
wydobycia”; „Bez współpracy związków zawodowych nie
wprowadzilibyśmy takich rozwiązań”.

G

órnictwo niecierpliwie czeka na rządowe propozycje
działań ratujących branżę górniczą. Z nieoficjalnych
informacji wynika, że zmieni się wiele. Trzeba trzymać
kciuki, aby zmiany szły w kierunku propozycji od lat
powtarzanych przez zarząd JSW. Możliwe, że wzorem
będzie Silesia. Zawsze jest tak, że działania podejmowane
w dramatycznej sytuacji są boleśniejsze.
l
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A K T U A L N O Ś C I
Problem z niedostosowanymi do obecnej sytuacji rynkowej umowami o zatrudnieniu absolwentów klas górniczych
dotyczyć będzie praktycznie całej branży

Szkolny bunt w sprawie
górniczych przywilejów
Zaczęło się od listów do prasy, radia i telewizji,
potem doszedł apel o wsparcie do związków
zawodowych. Kulminacją protestu absolwentów technikum górniczego w Pawłowicach
była demonstracja przed siedzibą ich niedoszłego pracodawcy – Jastrzębskiej Spółki
Węglowej. „Oszuści”, „złodzieje” – krzyczało
niemal 200 młodych ludzi, którzy nie zdążyli przepracować w kopalni jeszcze ani jednej dniówki. Ich gniew wywołał fakt, że JSW
chce przyjąć ich do pracy nie bezpośrednio
w swoich strukturach, ale w swojej spółce
córce Szkolenie i Górnictwo.

– W styczniu 2014 r. zdaliśmy psychotesty
oraz pomyślnie przeszliśmy badania lekarskie.
Przyjęcia planowane były na początku II kwartału 2014 r., jednak obecnie dowiedzieliśmy
się, że najprawdopodobniej będziemy przyjęci
do firmy utworzonej przez JSW. Pomijając
fakt, że wszystko było załatwiane za naszymi
plecami, to do dzisiaj nie dostaliśmy oficjalnego zawiadomienia, co dalej z naszą przyszłością. Aktualnie nie możemy uzyskać żadnych
informacji dotyczących zatrudnienia. Firma
JSW Szkolenie i Górnictwo powstała po to,
aby przyszłym pracownikom w branży odebrać przywileje górnicze – piszą absolwenci,
którzy twierdzą, że złamano umowę dotyczącą
zatrudnienia wytypowanych najlepszych absolwentów technikum zawartą pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową a gminą Pawłowice.
Akcja absolwentów wywołała spory odzew społeczny, jednak nie zawsze taki, jakiego
spodziewali się jej pomysłodawcy.

– Przydałoby się odrobinę pokory. Jeszcze nie zaczęli pracować, a już mają roszczenia. Żyjemy w wolnym kraju, nikt nikogo
nie zmusza do pracy w JSW, jeśli warunki
mu nie odpowiadają. Skoro na 200 miejsc
spółka SiG ma 2000 chętnych, to musieliby
być kretynami, aby przejmować się tymi
protestami. Poza tym JSW podpisała umowy
z gminami, i to bardzo ogólne, w zasadzie
listy intencyjne z zastrzeżeniem, że sytuacja
rynkowa może wymusić wstrzemięźliwość.
50 proc. młodych nie ma pracy w ogóle!
A oni gardzą 6000 zł pensji – to tylko jedna z wypowiedzi w portalu internetowym
lokalnej gazety.
Jarosław Zagórowski, prezes JSW, potwierdza, że na mocy zawartych w ostatnich
latach porozumień pomiędzy gminami Pawłowice Śląskie, Pszczyna, Ornontowice, Jastrzębie-Zdrój oraz Wodzisław Śląski a JSW
spółka zobowiązała się do przyjęcia do pracy
najlepszych absolwentów w zależności od własnych potrzeb kadrowych. Wskazuje także,
że w sytuacji, gdy branża zmaga się z najpoważniejszym kryzysem od wielu lat, zarząd
spółki od dłuższego czasu prosił stronę społeczną o przyjęcie rozwiązań, które w znaczący sposób poprawiłyby sytuację ekonomiczną
firmy poprzez podnoszenie jej wydajności.
Wszystkie propozycje dotyczące np. pozbawienia pracowników administracji posiłku
profilaktycznego czy zabrania tej grupie zawodowej przydziału mydła i ręczników lub
nawet wprowadzenia systemu premii motywacyjnych wzbudziły protest strony społecznej

i zakończyły się kontrolą ze strony Państwowej
Inspekcji Pracy.
– Brak zgody związków zawodowych
na jakiekolwiek zmiany korzystne dla firmy
spowodował, że zostaliśmy przymuszeni
do ograniczenia do minimum przyjęć na dotychczasowych zasadach. Przyjęcia te generują
dla spółki ogromne koszty, co w konsekwencji
zagraża stabilności finansowej firmy – tłumaczy prezes Zagórowski.
Jastrzębska Spółka Węglowa nie jest osamotniona w swoich problemach z wywiązywaniem się z umów absolwenckich. Absolutnym
rekordzistą pod względem umów zawartych
z adeptami górnictwa jest Kompania Węglowa. Tylko w tym roku edukację w szkołach
średnich zakończy blisko 800 młodych ludzi
liczących na zatrudnienie w KW. Tymczasem
powagi położenia największej spółki górniczej
w Europie nie da się porównać z sytuacją kuzynki z Jastrzębia. Problem z przeszacowanymi lub – mówiąc oględniej – niedostosowanymi do obecnej sytuacji rynkowej umowami
dotyczyć będzie więc praktycznie całej branży.
W opinii prezesa JSW powołanie do życia
spółki Szkolenie i Górnictwo daje możliwość
elastycznego zatrudniania nie tylko absolwentów, ale także wysoko kwalifikowanych specjalistów trafiających na rynek pracy z likwidowanych lub restrukturyzowanych kopalń.
Zagórowski zauważa również, że gwarancja
zatrudnienia na z góry ustalonych warunkach
jest czymś niestandardowym i niespotykanym,
dlatego spółka z przykrością odebrała atak
ze strony absolwentów.

– Zasady zatrudniania i wynagradzania
w nowej spółce są niemal identyczne jak
w JSW z tą różnicą, że nowo zatrudnieni nie
otrzymają przywilejów w postaci czternastki,
jubileuszu i deputatu węglowego. Po dwóch
latach pracownik nabywa prawo do barbórki,
natomiast od początku otrzymuje posiłek regeneracyjny. Co ważne, z nowymi pracownikami zawierana będzie umowa o pracę, a stawka
dzienna będzie taka sama jak w JSW. Po roku
górnik zatrudniony w spółce Szkolenie i Górnictwo, pracujący w przodku lub w ścianie,
zarobi ok. 6300 zł brutto – wylicza prezes.
– Już na starcie wiemy, że nie dostaniemy
14. pensji oraz deputatu węglowego. Umowy w tej firmie to nic innego jak po prostu
„umowy śmieciowe” – uważają absolwenci
technikum górniczego w Pawłowicach, którzy nie konfrontowali chyba swoich opinii
z kolegami zatrudnionymi przy wykładaniu
towaru w Tesco.
Powstaje pytanie, kto ma rację w tym sporze i czy lepiej już na życiowym starcie mieć
pewną i dobrze płatną pracę, czy wygórowane
oczekiwania.
Tymczasem w spółce Szkolenie i Górnictwo chce pracować coraz więcej osób. Do 16
maja 2014 r. podania o pracę złożyło blisko
trzy tysiące osób, w tym 162 absolwentów.
Do 2 czerwca w kopalniach Jastrzębskiej
Spółki Węglowej rozpocznie pracę 37 byłych
uczniów szkół górniczych.
ANNA ZYCH

Autorka artykułu jest publicystką tygodnika Trybuna
Górnicza i portalu nettg.pl

VIII Kongres OPZZ

Razem o godną pracę
„Razem o godną pracę” – pod tym hasłem
obradował trzydniowy Kongres OPZZ. Wzięło w nim udział blisko 300 przedstawicieli
wszystkich branż z całego kraju oraz delegaci
ze związków zawodowych około 30 krajów,
w tym sekretarz generalna Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych Bernadette
Segal. W pierwszym dniu obrad uczestniczyli
między innymi: szef Solidarności Piotr Duda
(po raz pierwszy w historii przewodniczący
Solidarności odwiedził kongres OPZZ), przewodniczący Forum Związków Zawodowych
Tadeusz Chwałka, minister pracy i polityki
społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący SLD Leszek Miller oraz wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich.

Podczas obrad dotychczasowy przewodniczący OPZZ Jan Guz został ponownie
wybrany na szefa związku. Oddano na niego
225 z 239 ważnych głosów. W swoim wystąpieniu Jan Guz wymienił dokonania OPZZ
w ostatnich czterech latach, podsumował działania Komisji Trójstronnej oraz odniósł się
do najistotniejszych problemów pracowników.

Guz przedstawił też kilkanaście konkretnych
inicjatyw związkowych z ostatnich miesięcy, takich jak radykalne ograniczenie umów
śmieciowych, podwyższenie płac w budżetówce, podwyższenie miesięcznej i ustalenie
godzinowej płacy minimalnej, wprowadzenie
dwóch dodatkowych stawek podatku PIT – 15
i 50 proc., ograniczenie umów na czas określony czy zmiana ustawy o zamówieniach publicznych, tak aby w przetargach firmy miały
obowiązek zatrudnienia pracowników na etat.
Wskazywał na rolę OPZZ w powstrzymywaniu działań antypracowniczych oraz ofensywy
antyzwiązkowej czy wdrożenia pakietu antykryzysowego. Podkreślał też konieczność
zacieśnienia współpracy między przedstawicielami poszczególnych branż. Docenił dużą
wartość współpracy między OPZZ a FZZ
i Solidarnością.
Kongres był okazją do podjęcia dyskusji na temat przyszłości związku, jego zadań
i ustalenia najistotniejszych planów na następną kadencję.
W czasie kongresu odbyły się również
panele dyskusyjne z udziałem ekspertów.

Przedstawiali oni stanowiska programowe,
w których szczególnie akcentowane były
kwestie polityki pełnego zatrudnienia, walki
z umowami śmieciowymi, podwyższenia płac
w budżetówce, podwyższenia miesięcznej płacy minimalnej i minimalnej płacy godzinowej,

zmiany ordynacji podatkowej na bardziej progresywną, rozbudowy świadczeń społecznych,
zmniejszenia rozwarstwienia dochodowego.
VIII Kongres OPZZ połączony został
z obchodami 30-lecia organizacji.
l
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Zjawiska: Historyczny gorset przepisów istotną barierą stymulowania wydajności pracy

Górnictwo dawno nie użerało się ze skutkami tak głębokiej jak obecnie węglowej dekoniunktury. Objawia się ona milionami ton
tego surowca na zwałach, niskimi cenami oraz
napływem tańszego węgla z zagranicy. Jednocześnie jednak są producenci, którzy nieźle
radzą sobie w tych okolicznościach, a nawet
tacy, którzy gotowi są inwestować niemałe
przecież pieniądze w nowe górnicze projekty. Klucz tkwi najpewniej w słowie „koszty”.

Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Jarosław Zagórowski deklaruje, że nie lekceważy
takich wartości jak stabilizacja społeczna, zatem i zatrudnieniowa, ale jednym tchem dodaje również, że także zatrudnienia dotyczy kryterium ekonomicznej efektywności. W ocenie
prezesa Kompanii Węglowej Mirosława Tarasa
koszty eksploatacji to – obok szeroko pojmowanego bezpieczeństwa – główny czynnik,
poprzez który przedsiębiorca górniczy może
optymalizować swoje wyniki. Możliwości
w tym zakresie w istotnej mierze – w opinii
obu menedżerów – ogranicza historycznie
ukształtowane, mocno zleżałe już prawo pracy.

G orset wydajności
– Pięćdziesiąt procent udziału kosztów
pracy? OK, ale historycznie ukształtowany
gorset przepisów powoduje, że jako przedsiębiorcy tak naprawdę nie mamy instrumentu
efektywnościowego, czyli stymulującego wydajność pracy – mówi Zagórowski.
– Utrwalone latami w odmiennej rzeczywistości prawne reguły gry czynią sterowanie
zatrudnieniem i zarobkami dużym problemem. Ot, weźmy, praca w soboty i niedziele
natychmiast potraja koszty. Z góry więc są one
bardzo wysokie, co powoduje, że polskie górnictwo jest nierentowne – zauważa Taras,
dodając, że w kierowanej przezeń spółce konieczne jest zwiększenie wydajności pracy
o co najmniej 100 proc.
We wspomnianej Kompanii Węglowej
udział kosztów pracy w kosztach ogółem
wynosi 63 proc., w Katowickim Holdingu

JACEK FILIPIAK

Batalia o koszty
Węglowym 46 proc., w Bogdance 40 proc.,
ale już w należącym do czeskich właścicieli
PG Silesia 36 proc.

B ankrut złotym jajkiem
Ostatnia z firm jest tym bardziej interesująca, że czechowicka kopalnia została
przed czterema laty, naówczas jako kompletny bankrut, sprzedana przez Kompanię
Węglową czeskiemu inwestorowi jako firma
niedająca widoków na jakąkolwiek rentowność
bez gigantycznych inwestycji. Dziś, właśnie
po niebagatelnym zastrzyku inwestycyjnym,
jest gotowa produkować 2 mln ton węgla rocznie, dając zatrudnienie 1650 pracownikom,
w tym 1000 nowo przyjętym. Prezes zarządu
PG Silesia Michal Heřman nie tai, że także
dla jego firmy dekoniunktura na rynku węgla jest zjawiskiem nieobojętnym, niemniej
przekonuje, że mimo niełatwych warunków
górniczo-geologicznych przedsiębiorstwo stać
na to, żeby fedrować po kosztach niższych niż
rynkowa cena węgla. Dlaczego tak się dzieje?
– O ile w Kompanii Węglowej wydajność
pracy wynosi 350 ton na głowę, to w Silesii
sięga ona 1100 ton. Oto różnica. Prawie 270
milionów złotych rocznie kosztuje największą europejską spółkę deputat węglowy dla
emerytów i rencistów. To jakieś niepojęte
szaleństwo. W rachunku Silesii w ogóle nie
ma takiej pozycji. Naszym celem po stronie
kosztów jest uzyskanie 9 złotych w przeliczeniu na gigadżul. Zainstalowaliśmy bardzo
nowoczesny sprzęt pozwalający – tak było
w styczniu i lutym – na 150 metrów postępu
w ścianie. To bardzo kosztowne, warte dziesiątki milionów euro wyposażenie, toteż musi
jechać na okrągło, przynajmniej 20 godzin
na dobę. Oczywiście także w soboty i niedziele
– tłumaczy prezes PG Silesia.

K łopoty bez wojen
Michal Heřman wyjaśnia, że taka organizacja pracy, która pozwala na siedem dni
fedrunku w tygodniu i jednocześnie respektuje kodeksowy pięciodniowy tydzień pracy

Górnictwo dawno nie użerało się ze skutkami tak głębokiej jak obecnie węglowej dekoniunktury
dla górników, była możliwa do wynegocjowania ze społecznymi partnerami. Regulują
to indywidualne harmonogramy dla każdego
z pracowników. – Z partnerami związkowymi,
jak wszędzie, bywają kłopoty, ale nie ma wojny. Oni doświadczyli przecież realnej wizji
zamknięcia czechowickiej kopalni, ba, w zasadniczej mierze przyczynili się, by tę groźbę
likwidacji oddalić – szanuje tę ich postawę
prezes.

N owy kształt górnictwa
Silesia jest kopalnią z przeszło stuletnią
historią. Zupełnie odmiennym projektem
jest uruchomienie przez Kopex nowego zakładu górniczego opodal Oświęcimia w polu
rezerwowym zlikwidowanej przed laty kopalni Czeczott. W jego realizację firma jest
zaangażowana od 2010 roku. Prezes zarządu
Kopexu Józef Wolski rysuje taki oto obraz
przyszłej kopalni: – Zamierzamy wejść w złoże płytko zalegające, czyli na głębokościach

od 250 do 650 metrów. Będziemy je udostępniali nie drogimi szybami, lecz upadowymi.
W projekcie jest jak najprostsza powierzchnia
i takiż sposób rozcinki złoża. W grę wchodzi
wybieranie pokładów o miąższości około 3,5
metra z dobrej jakości węglem o wartości
opałowej w granicach 23–24 tysięcy kilodżuli
na kilogram. Dodatkowym atutem jest to,
że zamierzona eksploatacja będzie biegła
praktycznie bez występowania najpoważniejszych zagrożeń naturalnych. Przewidujemy
pełne wykorzystanie czasu pracy maszyn
i urządzeń, a więc siedmiodniowy tydzień
pracy. Priorytetowo traktowane będą bezpieczeństwo pracy oraz ochrona środowiska
– opisuje prezes Wolski.
Już sam ten skrócony zarys przyszłej kopalni pozwala dać wiarę przekonaniu pierwszej postaci Kopexu, że tak wybierany węgiel
będzie relatywnie tani, a więc odporny na koniunkturalne wahania na trudnym rynku.
JERZY CHROMIK

Ukazała się książka o reformie polskiego górnictwa

Ty górnicza żmijo
„Ty górnicza żmijo!” to tytuł książki o restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla
kamiennego. Wydawnictwo Górnicze pod
tym tytułem opublikowało rozmowy z jednym z autorów programu, ówczesnym wiceministrem gospodarki prof. Andrzejem
Karbownikiem.

Prof. Karbownik zabrał głos w najodpowiedniejszym momencie. Dramatyczna
sytuacja w Kompanii Węglowej sprawiła, że
nie można dłużej udawać, iż branża górnicza
zakończyła restrukturyzację, czas bowiem
na jej dalszy ciąg. Nie jest to książka dla
miłośników czytania po łebkach. Najsłabszy
w książce prof. Karbownika jest styl argumentacji. „Tak należało zrobić, bo tak nakazuje logika” – to najczęstszy morał. Żadnego
hamletyzowania. Żadnego biadolenia, narzekania na polityków, żadnych oskarżeń. Nie
ma skandalu, jest przypomnienie najtrudniejszych lat. Reforma górnictwa w czasach
rządu AWS to między innymi czas, kiedy

bycie prezesem spółki węglowej było ryzykownym zajęciem. W książce jest cytowana
informacja z Trybuny Górniczej: „Postępowania karno-skarbowe wobec członków
kierownictwa 16 podmiotów górniczych,
w tym 6 prezesów lub wiceprezesów spółek węglowych, wszczęły w ciągu ostatnich
kilku miesięcy urzędy skarbowe. Powodem
są zaległości podatkowe. Niektóre sprawy
trafiły już do prokuratur, a nawet sądów. Jak
powiedział prokurator rejonowy w Bytomiu
Władysław Czekaj, za tego typu przestępstwa
skarbowe grozi kara do 250 tys. grzywny lub
2 lata więzienia w zależności od kwalifikacji
czynu. Ewentualne grzywny prezesi musieliby zapłacić z własnych pieniędzy. Ściganiu
szefów kopalń i spółek węglowych za pośrednictwem prokuratur i sądów sprzeciwia
się odpowiedzialny za reformę górnictwa
wiceminister Jan Szlązak”.
Wszystkim, którzy kręcą nosami, polecam
opinię Karola Łużniaka, przewodniczącego
górniczej Solidarności w latach 1994–1997

i posła na Sejm w latach 1997–2001, zamieszczoną w książce prof. Karbownika: „Można
było lepiej... więcej. Oczywiście, że można
było. I jest teraz czas dla nowych, ważnych
ludzi z polityki i związków zawodowych.
Niech pokażą, jak to zrobią lepiej. Lepiej dla
górnictwa i górników. Dla bezpieczeństwa
energetycznego Polski. Dla szeregowego obywatela, którego stać na zakup paru ton węgla
do swojego „żeleźnioka” i „kafloka”. Tak, aby
był „pokój społeczny” i porozumienie ponad
podziałami. Niech pokażą ci, co mówili, że
„za Buzka zniszczono górnictwo”, że umieją
lepiej. Niech udowodnią”.
Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że pole do popisu będzie duże.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

``Tytuł książki to okrzyk, jaki wznosili
związkowcy z Sierpnia’80, którzy w 1995 r. przez
trzy tygodnie pikietowali codziennie Państwową
Agencję Restrukturyzacji Górnictwa Węgla
Kamiennego w Katowicach.
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W ciągu dwóch dekad 80 proc. węgla w Polsce będzie pochodziło z importu. Brakuje nowych inwestycji w złoża – mówi
Paweł Smoleń, prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego (Euracoal)

Węgiel gwarantuje niezależność
energetyczną, ale tylko
polski węgiel

– Rząd na jesieni zdefiniował ten problem
w ten sposób, że zasoby się kończą i że sama
eksploatacja tego, co mamy, nie rokuje strategicznie, bo skazuje nas na prawie 80-procentowy import w perspektywie 20–30 lat – mówi
agencji informacyjnej Newseria Biznes Paweł
Smoleń, prezydent Euracoal – Europejskiego
Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego. – Węgiel jako paliwo dla elektrowni i elektrociepłowni jest nie do uniknięcia.
Mamy taką tradycję i kulturę węglową i ten
surowiec będzie podstawowym paliwem energetycznym jeszcze przez wiele dziesięcioleci,
natomiast pytanie zadawane już wielokrotnie
nie tylko przez prasę, lecz także przez świat
polityki brzmi: Skąd będzie ten węgiel? Mamy
ogromne możliwości, żeby to był węgiel polski.

I mport nie gwarantuje
niezależności
Dodatkowym argumentem przemawiającym za tym, żeby dołożyć ku temu wszelkich
starań, są prowadzone obecnie przez rząd
inwestycje w energetyce węglowej. Projekty
w Jaworznie, Kozienicach i Opolu kosztują
łącznie ponad 20 mld zł, a państwo uzasadniało ich rozpoczęcie koniecznością poprawy
niezależności energetycznej. Trudno jednak
będzie mówić o pełnej niezależności, jeżeli będą one importować węgiel z Rosji czy
Ukrainy.
W 2012 r. węgiel kamienny odpowiadał
za 58 proc. całkowitej produkcji energii, a węgiel brunatny za 39 proc. W ostatnich latach
udział węgla brunatnego w miksie energetycznym zwiększał się kosztem węgla kamiennego,
co wynika ze spadającego wydobycia tego drugiego surowca. W 2013 r. wydobyto zaledwie
76,5 mln ton węgla kamiennego, czyli o 2,7
mln ton mniej niż rok wcześniej. Dla porównania na początku lat 90. z polskich kopalń
pozyskiwano około 140–150 mln ton węgla,
a w 2000 r. blisko 100 mln ton.
Choć wydobycie węgla brunatnego
wzrosło wyraźnie w ostatnich kilku latach
(z ok. 56 mln ton w 2010 r. do ok. 64–65 mln
ton w 2013 r.), to mało prawdopodobne jest
utrzymanie tej tendencji w najbliższych latach. Powodem jest brak nowych prac poszukiwawczych, a obecnie zagospodarowane
złoża będą zamykane w następnych dekadach.
Według szacunków Państwowego Instytutu

Geologicznego wraz z uwzględnieniem tzw.
zasobów złóż satelickich kopalnia Adamów
będzie mogła pracować do 2029 roku, Bełchatów do 2050 roku, Konin do 2037 roku,
a Turów do 2035 roku. Choć na terenie Polski
znajdują się ogromne zasoby węgla brunatnego, to uruchomienie nowej kopalni jest bardzo
kosztowne i może trwać nawet 15 lat – wynika z opracowania Jacka Roberta Kasińskiego
z Państwowego Instytutu Geologicznego.
– Jest udowodnione i w Europie, i w Polsce, że otwieranie nowych odkrywek, a taką
metodą pozyskuje się węgiel brunatny, jest
bardzo trudne. Na czym polega trudność?
Przede wszystkim na niezgodzie lokalnych
społeczności i organizacji ekologicznych oraz
szerzej – całego elektoratu europejskiego, który nie lubi technologii odkrywkowej i węgla
także – uważa Smoleń.

A ntywęglowa ambicja
Choć kwestia ochrony środowiska jest
rzeczywiście ważna dla wielu mieszkańców
UE, to na tym polu są także bardzo aktywne
wszelkie grupy, na czele z firmami z branży energetyki odnawialnej. W efekcie część
państw UE, w których węgiel ma znacznie
mniejszy udział w miksie energetycznym
niż w Polsce, forsuje bardziej ambitne cele
redukcji dwutlenku węgla, niż dotychczas
jest to uzgodnione. Jednocześnie UE wspiera
pośrednio koncerny rozwijające technologie
OZE, ponieważ subsydiuje projekty zielonej
energii.

Z drugiej jednak strony szeroko rozumiane koszty wydobycia i spalania węgla są relatywnie wysokie. Jest to dobrze widoczne
w woj. śląskim, gdzie do kosztów ekonomicznych na poziomie kopalń należy doliczyć także
koszty zewnętrzne, jakie dotykają tamtejszych
mieszkańców z powodu zanieczyszczeń środowiska, pękających ścian w mieszkaniach itp.
– Słyszeliśmy o kłopotach na przykładzie
Jaworzna: ludzie nie chcą tam mieszkać, boją
się szkód górniczych. Tutaj może jest szansa,
że przekonamy lokalną społeczność, która
z tego żyje, albo, jak w przypadku Lubelszczyzny, będzie trochę łatwiej, bo teren jest niezurbanizowany – twierdzi prezydent Euracoal.

P otrzebne porozumienie
Polski rząd zdecydował się pozostawić
węgiel jako podstawowy surowiec z punktu
widzenia bezpieczeństwa energetycznego, dlatego zdaniem Pawła Smolenia powinien dążyć
teraz do zmiany regulacji oraz nastawienia
opinii publicznej. W przypadku lokalnych
mieszkańców konieczne mogą okazać się rekompensaty z tytułu szkód, jakie wywołuje
górnictwo.
– W moim przekonaniu nie ma innych
metod niż odpowiednie skompensowanie lokalnym mieszkańcom uciążliwości sąsiedztwa
czy też w ogóle umożliwienie im zmiany miejsca zamieszkania, jak np. w USA w związku
z gazem łupkowym. Takie rzeczy daje się
zrobić, to jest bez wątpienia drogie, ale jeżeli
mówimy o biznesie wielomiliardowym oraz

o bezpieczeństwie energetycznym nie tylko
państwa, lecz także tej części Europy, to chyba
warto – uważa prezydent Euracoal.
Zmiana polityki wobec węgla będzie
wymagała jednak porozumienia z Brukselą,
ponieważ Polska zobowiązała się do realizacji głównych postanowień tzw. paktu klimatycznego. Broniąc swojego górnictwa, polski rząd może jednocześnie zaoferować UE,
że będzie wspierał rozwój OZE i energetyki
rozproszonej.
– Przy lekkim wsparciu ekonomicznym,
dużo mniejszym niż ogromne mechanizmy
wsparcia, na przykład dla energetyki solarnej
w Niemczech to jest biznes, który po pierwsze
zrównoważy nam miks energetyczny i z dzisiejszej perspektywy, co ważne, wzbogaci
nasze negocjacje z Unią. Będziemy mogli
powiedzieć, że oczekujemy od Unii akceptacji naszej bazy węglowej, ale też mamy coś
do zaoferowania – wskazuje Smoleń.
Według niego na problem miksu energetycznego należy patrzeć całościowo i nie przeciwstawiać OZE i energetyki konwencjonalnej.
– Szkoda by było tej wspólnej narracji nie
wykorzystać w naszych negocjacjach z Unią,
zapierając się, że „węgiel i już” albo biorąc
udział w takiej sztucznej wojnie między energetyką konwencjonalną a odnawialną czy rozproszoną. W istocie jest to jeden temat, temat
jednego miksu, i tak przedstawiony powinien
dać nam dużo lepsze szanse na ugranie swego
w negocjacjach klimatycznych z Unią – ocenia
prezydent Euracoal.
NEWSERIA
JACEK FILIPIAK

Nowo budowane bloki węglowe w elektrowniach w Opolu, Kozienicach i Jaworznie będą
potrzebowały kilkanaście milionów ton węgla
rocznie. Tymczasem jego wydobycie w Polsce
systematycznie spada, ponieważ jest wypierany przez tańszy surowiec z importu. Eksploatacja obecnych złóż węgla bez dodatkowych
inwestycji w górnictwo spowoduje, że Polska
w perspektywie kolejnych 20–30 lat 80 proc.
surowca będzie importować. Problemem jest
jednak opór społeczny i regulacje – zarówno
na poziomie UE, jak i kraju.

Eksploatacja obecnych złóż węgla bez dodatkowych inwestycji w górnictwo spowoduje, że Polska w perspektywie kolejnych 20–30 lat 80 proc. surowca będzie
importować
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Wicepremier Elżbieta Bieńkowska patronką stypendialnego wsparcia
dla sierot po górnikach

Stypendyści serca
Nawet w trudnym dla branży wydobywczej
okresie nie obumiera górnicza solidarność
albo – jak w piątek 30 maja nazwał ją prezes
Katowickiego Holdingu Węglowego Roman
Łój – społeczna odpowiedzialność biznesu.
Pielęgnując tę właśnie wartość, przedstawiciele zarządów KHW i Fundacji Rodzin
Górniczych podpisali tego dnia w siedzibie
spółki porozumienie, mocą którego górniczy przedsiębiorca zadeklarował darowiznę
na jej rzecz w wysokości do 76 tys. złotych
rocznie z przeznaczeniem na stypendia
dla uczniów bądź studentów, dzieci pracowników zakładów tej firmy, których ojcowie zginęli w wypadkach pod ziemią lub
w drodze do pracy. Składaniu podpisów
pod dokumentem przyglądało się pierwszych dziewiętnastu beneficjentów umowy, którzy w chwilę później z rąk wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej oraz prezesa
Romana Łoja odebrali symboliczne promesy stypendialne.

– Spełniajcie swoje marzenia – zachęcała każdego z nich wicepremier Bieńkowska. Przedtem Elżbieta Bieńkowska wyznała,
że z wielką radością objęła patronat nad tą inicjatywą, będącą – jak ją określiła – przejawem
rodzinnej niejako więzi między zakładem
pracy i pracownikiem. – Zakład pracy jest
miejscem, gdzie trawimy niemal połowę życia.
Dobry zakład pracy ocenia się po tym, jak
traktuje swoich pracowników, zatem także ich
rodziny. Pomoc stypendialna jest przejawem
takiej rodzinnej więzi. Jest szczególnie ważna
dla tych, których dotknęło nieszczęście – powiedziała Elżbieta Bieńkowska.
Stypendia, za pośrednictwem Fundacji
Rodzin Górniczych, będą otrzymywali uczniowie szkół średnich i studenci w wieku 16–25
lat. Ich wysokość, reglamentowana przepisami
podatkowymi, będzie wynosiła po 380 złotych
miesięcznie przez 10 miesięcy roku szkolnego
bądź akademickiego.
– Zdaję sobie sprawę, że straty najbliższej
osoby nic nie jest w stanie zastąpić, niemniej

z myślą, aby obowiązek społecznej odpowiedzialności biznesu nie był pustym jedynie pojęciem, chcemy pomóc tym, którzy ucierpieli
w wyniku najbardziej tragicznych zdarzeń. Być
może środki, jakie przeznaczamy na stypendia,
mogą wydać się symboliczne, ale w grę wchodzą kwoty zwolnione od podatku. Będziemy
się starali, aby w przypadku zmiany sytuacji
zwiększać ich wymiar finansowy. Fundując
stypendia, chcemy jednocześnie podtrzymywać więź między wami a firmą, w której pracowali wasi ojcowie – mówił do dziewiętnastki
młodych ludzi prezes Roman Łój.
Szef KHW zapewnił jednocześnie, że każdy z obdarowanych już jako absolwent szkoły średniej lub wyższej uczelni może liczyć
na pierwszeństwo w przyjęciu do pracy w zakładach spółki. Wyjaśniał, że firma zatrudnia
przecież nie tylko górników, lecz także ludzi
wielu innych profesji: informatyków, programistów, analityków…
Z tej oferty nie skorzysta zapewne Kinga Fiedor, która upodobała sobie... mundur

i karierę wojskową. Od września rozpocznie
naukę w bielskim liceum o profilu przygotowującym do studiów we wrocławskiej szkole
oficerskiej. Ojciec Kingi oraz młodszej siostry i brata zginął przed dwoma laty w głośnym wypadku busa wiozącego górników
z nocnej szychty w kopalni Mysłowice-Wesoła. Po symboliczną promesę przyjechała
sama.
– Mama musiała pójść do pracy i nie
mogła przyjechać ze mną, jednak podobnie
jak ja wzruszyła się i uradowała wiadomością o stypendium. Wiele razy rozważałyśmy, czy w ogóle będę mogła się uczyć
w wybranej przeze mnie szkole. Mieszkam
w Milówce, więc w grę wchodzi między
innymi konieczność opłacania internatu w Bielsku-Białej. Dziś, dzięki gestowi
górników, bardziej wierzę w to, że zdołam
uczyć się tam, gdzie bym chciała. Pieniądze
na pewno się przydadzą – zarażała młodzieńczym optymizmem Kinga.
JERZY CHROMIK

Stypendia zostały ufundowane dla uczniów bądź studentów, dzieci pracowników zakładów KHW,
których ojcowie zginęli w wypadkach pod ziemią lub w drodze do pracy

Kinga Fiedor, która upodobała sobie... mundur i karierę wojskową

– Spełniajcie swoje marzenia – zachęcała wicepremier Elżbieta Bieńkowska

JERZY CHROMIK

Przedstawiciele zarządów KHW i Fundacji Rodzin Górniczych podpisali tego dnia w siedzibie
spółki porozumienie, mocą którego górniczy przedsiębiorca zadeklarował darowiznę na jej rzecz
w wysokości do 76 tys. złotych rocznie
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Rozmowa z D ariuszem P otyrałą , przewodniczącym Rady Krajowej Związku Zawodowego
Górników w Polsce

XXNowy Górnik: Ostatnio rozmawialiśmy
pod koniec marca, czyli tuż po pana wyborze na lidera związku. Daremnie dopytywałem wtedy o elementarne przynajmniej
expose nowego szefa. Usłyszałem, że musi
się pan przedtem zaznajomić z „gospodarstwem”. Minęły prawie dwa miesiące – jaki
jest jego obraz?
D ariusz P otyra ła: Bieg zdarzeń sprawił, że na spokojnym
tworzeniu tej całościowej fotografii związku
zaciążyła presja spraw
bieżących. Już w kwietniu w górnictwo oraz
relacje przedsiębiorcy–
związki zawodowe wkradła się nerwowość.
Z upływem kolejnych tygodni było już jasne,
że przyjdzie nam się mierzyć z bardzo trudną sytuacją nie tylko w Kompanii Węglowej,

Silniejsi ludźmi
i aktywnością
lecz – szerzej – w całej branży. Na Śląsk
zjechał premier z kluczowymi ministrami,
by rozmawiać ze związkowcami o problemach górnictwa. Wszystko to spowodowało,
że znaleźliśmy się niejako w oku cyklonu.
Wprawdzie cykl spotkań z przedstawicielami rządu nie odwrócił jeszcze realnie
fatalnego biegu rzeczy, niemniej jednak
po obiecujących deklaracjach wsparcia
chcę wierzyć, że będzie stanowił impuls
do powstrzymywania degradacji sektora
wydobywczego.
XXWróćmy jednak na wewnętrzne poletko związku…
– Wraz z nową kadencją w istotnej mierze zmieniają się zasady jego funkcjonowania.
Przypomnę, że na Nadzwyczajnym Zjeździe delegaci uchwalili zmiany statutowe dyktujące odmienne podejście w sposobach działania. Wraz
z nimi Rada Krajowa stanie się reprezentacją

O siedemnastu kobietach związanych
z górnictwem węgla kamiennego

Babska szychta
„Kobiet w górnictwie zawsze było sporo
(i to nie tylko w czasach, gdy ciężko harowały na dole przed wprowadzeniem dla nich
zakazu pracy pod ziemią), tylko jakoś głośno
się o nich nie mówiło. Zmieniło się to, gdy
w mediach pojawiła się kwestia zniesienia
przez Polskę zapisów konwencji zakazującej
paniom pracy na dole. Ale mimo straszenia
górników «babami na grubie» kobiet w kopalni wcale aż tak nie przybyło, choć nie da
się ukryć, że od kilku lat to właśnie «słaba
płeć» ma w polskim górnictwie coraz więcej
do powiedzenia. Nadal jednak kobiety muszą
przełamywać wiele stereotypów i pokazywać,
że to, iż nie są facetami, nie znaczy, że nie
mogą znać się na tej branży” (fragment książki
„Babska szychta” Karoliny Bacy-Pogorzelskiej
z fotografiami Tomasza Jodłowskiego wydanej przez Tartak Wyrazów).

Po albumie „Drugie życie kopalń” projekt
Górnictwo 2_0 pojawi się w drugiej, zupełnie
innej odsłonie. Na maj 2014 r. zaplanowana została premiera drugiej książki Karoliny
Bacy-Pogorzelskiej i Tomasza Jodłowskiego.
17 kobiet związanych z górnictwem węgla
kamiennego, 17 różnych wspomnień, 17 różnych historii.
– Będzie i śmiesznie, i strasznie. I na poważnie, i z przymrużeniem oka. Ale nie jest
to książka skierowana tylko do kobiet, przeciwnie – jej lekturę szczególnie polecam wielu
panom, i to nie tylko górnikom – mówi Karolina Baca-Pogorzelska.
O stereotypach, Dniu Kobiet, Barbórce, rodzinnych tradycjach, pracy, oczekiwaniach i spostrzeżeniach dotyczących górnictwa wczoraj i dziś oraz o tym, czy kobieta

w kopalni rzeczywiście przynosi pecha, opowiadają panie pracujące w kopalniach Bogdanka, PG Silesia, Mysłowice-Wesoła, Murcki-Staszic, Wujek i Rydułtowy-Anna. To kobiety
z różnym stażem pracy, zatrudnione na różnych stanowiskach, także tych najbardziej
eksponowanych – wśród bohaterek książki
są m.in. Krystyna Borkowska, była wiceprezes
Bogdanki, oraz Joanna Strzelec-Łobodzińska,
była wiceminister gospodarki ds. górnictwa
oraz była szefowa Kompanii Węglowej.
Patronat nad publikacją objęło Stowarzyszenie Kongres Kobiet. Partnerami książki są Jastrzębska Spółka Węglowa, Kopex,
Bogdanka, PG Silesia i Katowicki Holding
Węglowy.l

szerszego obszaru górnictwa. To ważna okoliczność, ponieważ potwierdza większy wpływ
na życie związku innych, obiegowo jesteśmy
bowiem identyfikowani z górnictwem węglowym, sektorów przemysłu wydobywczego.
Myślę między innymi o soli, siarce…
XXJakie będą priorytety w tej działalności?

– Chciałbym, aby związek się rozwijał,
aby intensywniej zaznaczał swoją obecność
i aktywność nie tylko w szeroko pojmowanym
przemyśle wydobywczym, lecz także w innych
segmentach gospodarki. Myślę przy tym nie
tylko o zwiększaniu liczby związkowców, lecz
także o bogatszej warstwie programowej. Mówiąc prościej, oznacza to gotowość mierzenia
się z nowymi wyzwaniami.
XXCzyli?

– Na pewno nie chcielibyśmy dopuścić do repetowania błędów i zaniechań,

REKL A M A

które pogrążyły polskie stocznie, cukrownie, cementownie… Naszym zasadniczym
priorytetem jest więc i pozostanie ochrona i utrzymanie miejsc pracy, dbałość
o ludzkie warunki jej wykonywania oraz
respektowanie prawa pracy. Przypomnę,
że w niedługim przecież czasie zatrudnienie w górnictwie z czterystu tysięcy
stopniało do raptem stu. Nie będziemy
ignorowali gospodarczych realiów, ale też
nie będziemy się godzili na rolę bezwolnego bydła potulnie czekającego na nóż
rzeźnika. Ta aktywność związku będzie
się przejawiała nie tylko we współistnieniu – oby we współpracy – z pracodawcami, ale również poprzez uczestnictwo
w europejskich strukturach zawodowych.
Nieobojętne są nam zwłaszcza możliwe następstwa eskalowania pakietu
energetyczno-klimatycznego.
Rozmawiał: JERZY CHROMIK
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Informacje motoryzacyjne

MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

Pulsar–
nowy hatchback Nissana

Nowy model Nissana zaprojektowany specjalnie dla europejskiego użytkownika

Wymiary nowego samochodu dorównują muskularnemu Qashqaiu

Nissan ma zamiar poszerzyć gamę swoich modeli o kompaktowego hatchbacka o nazwie
Pulsar. Zaprojektowany z myślą o Europie samochód ma być produkowany w Barcelonie.
Stylistycznie mieści się w rejonie muskularnej
masywności Qashqaia. Ma 4,385 m długości
i rozstaw osi 2,7 m.

120 ze spalaniem odpowiednio 3,0 l/100 km
i 3,6 l/100 km. Nawet Skoda zaprezentowała
kabriolet. Na razie jest to jednak tylko prototyp przygotowany na coroczny zlot nad
Worthersee.

L ato idzie ,
więc ... daszki z głów
Upał przypomniał części kierowców
o kabrioletach. Producentom też. Citroen
pokazał niedawno liftingowane DS3, które ma być dostępne także w wersji cabrio.
Najważniejsza zmiana to przednie światła
z diodami LED, które pozwalają na zaoszczędzenie od 35 proc. energii w przypadku
świateł mijania i do 75 proc. przy korzystaniu
ze świateł drogowych. Obok stylistycznych
nowinek, które dotyczą także wnętrza, pojawią się również bardziej „realistyczne”
nowości – silniki spełniające normy Euro6.
Nowy będzie 207-konny silnik THP155, który ma średnio palić 4,1 l/100 km, a także
dwa turbodiesle BlueHDi 100 i BlueHDi

F ord hołubi używane

Prototyp kabrioletu Skody

W ramach programu można także kupować
ogumienie w nieco niższych cenach.

N owe dwulatki czekają
Według serwisu Instytutu Samar u polskich dealerów jest jeszcze całkiem sporo
samochodów z rocznika 2013. Rekordzistą
jest Honda CR-V, której pozostały jeszcze
154 sztuki (co Samar wyliczył na podstawie
ogłoszeń dealerów), kolejne modele to Suzuki
SX-4 S-Cross (131 sztuk) oraz Fiat 500L (109
sztuk). Kolejne samochody są już dostępne
w liczbie poniżej 100 egzemplarzy, ale to nie
tylko auta, które nie zdobyły popularności, ale
także rynkowi liderzy. W pierwszej dziesiątce
są np. Skoda Octavia (91 sztuk), Kia Cee’d (69)
oraz Ford Focus (67). Po części są to niesprzedane samochody z kratką. Według Samaru
rabaty sięgają 10, a nawet 20 tysięcy złotych.

PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

Autoryzowane stacje obsługi coraz częściej spoglądają w stronę dużego rynku kilkuletnich aut, które omijają je szerokim łukiem
z powodu wysokich cen. Do grona marek oferujących specjalne programy dla kilkulatków
dołączył Ford. Pakiety tańszych usług programu Ford Motocraft Service są skierowane
do właścicieli aut co najmniej czteroletnich
i są oferowane przez wszystkie serwisy ASO
tej marki. Ford deklaruje, że standardem jest
wykorzystywanie tylko oryginalnych części
zamiennych, a poziom usług jest praktycznie nieosiągalny dla prywatnych warsztatów.
MATERIAŁY PRASOWE

Gama silników ma obejmować tylko
jednostki turbo, poczynając od 1,2 DIG-T
o mocy 115 KM oraz półtoralitrowego diesla dCi o mocy 110 KM. W przyszłym roku
do gamy dołączy benzynowa jednostka 1,6 l
o mocy 190 KM.
Wśród nowości wyposażenia są: elektryczny hamulec awaryjny, ostrzeganie
o poruszających się obiektach, ostrzeganie
o niezamierzonej zmianie pasa ruchu oraz
ostrzeganie o pojazdach w martwym polu.
Pulsar będzie również wyposażony w system

NissanConnect drugiej generacji oraz diodowe
reflektory.

Odświeżony model Citroena DS3
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Kochanki
Staszek w oczach kumpli miał wszystko – młodo ożenił się z najładniejszą dziewczyną
w okolicy, od rodziców dostał duży apartament, miał dobry samochód i wakacje trzy razy
w roku. Prowadził założoną przez ojca firmę i wiódł spokojne życie bez nadmiernych stresów.
Od jakiegoś czasu czuł jednak, że czegoś mu brakuje. Miał 36 lat i od 15 był żonaty. Nigdy nie
zdradził swojej żony, nigdy nawet mu to przez myśl nie przeszło, ale czuł, że jego małżeństwo
jest raczej sumą przyzwyczajeń niż ogromnym ogniem namiętności. W głębi duszy zazdrościł
wolnym kolegom tego, że nikomu nie muszą się z niczego spowiadać, wychodzą, kiedy chcą
i kiedy chcą wracają. Do tego żona Staszka stwierdziła, że nadeszła odpowiednia pora na dziecko,
a on w sumie jakoś tak przystał na jej słowa bez głębszego zastanowienia.
Pewnie niewiele zmieniałoby się w życiu Staszka, gdyby nie to, że bardzo boleśnie się połamał na nartach i został na kilka tygodni całkowicie unieruchomiony w domu. Miał połamane
nogi i obojczyk, stał się całkowicie zależny od innych i przede wszystkim nie mógł praktycznie
się ruszyć z mieszkania na drugim piętrze bez windy. Pierwszy raz kliknął w baner portalu
randkowego jakoś tak bez większego przekonania. Zalogował się, wypełnił przydługą ankietę
i niebawem wsiąkł na amen. Choć nie był do końca przekonany – wrzucił swoje prawdziwe
zdjęcie. Było sprzed kilku lat, z wakacji i wyglądał na nim zdecydowanie lepiej niż obecnie.
Pewnie między innymi to zdjęcie wywołało lawinę maili, które zaczęły do niego napływać. Pisały bardzo różne kobiety – od niemalże nastolatek po kobiety kilkanaście lat od niego starsze.
Staszek odpisywał tylko wybranym, starannie dobierając fakty, które modyfikował w zależności
od tego, z kim rozmawiał. Po tygodniu miał grupkę kilku kobiet, z którymi pisał codziennie.
Co prawda większość tych znajomości zaczynała się niewinnie, ale szybko wszystkie
przeszły do cięższych tematów. Jedna z kobiet nie ukrywała, że liczy się dla niej tylko
seks i wcale nie zamierza się wiązać, inna liczyła na przygodę i wielką, namiętną miłość,
jeszcze inna szukała ojca dla swoich dzieci
z poprzedniego związku. Wszystkie one dostawały od Staszka to, czego chciały – ale
tylko wirtualnie. Staszka bardzo bawiła cała
ta sytuacja, ale nie zamierzał żadnej z tych
relacji przenosić do prawdziwego życia.
Pech chciał, że gdy któregoś dnia mocował się z prysznicem, bezskutecznie próbując się umyć, Annie, jego żonie, zepsuł się
laptop. Szybko skorzystała z komputera męża, a to, co zobaczyła, całkowicie ją zszokowało.
Do tej pory była głęboko przekonana, że ich małżeństwo jest niemal wzorcowe. Tymczasem
wystarczyło, że przeczytała jedynie kilka ostatnich maili, by zupełnie zgłupiała. Jej mąż, który
w ostatnim czasie odrobinę obrósł tłuszczykiem, posiwiał i wyłysiał, w internecie stawał się
czasem ogierem, a czasem amantem jak z harlequina. Nie mogła uwierzyć w to, co widziała,
postanowiła jednak nie przyznawać się do swojego odkrycia Staszkowi. Tamtą noc w dużej
mierze przepłakała, zastanawiając się, czy powinna odejść od męża. Postanowiła jednak inaczej.
Nazajutrz z samego rana włamała się do laptopa Staszka i wysłała do wszystkich pięciu
kobiet zaproszenia na spotkanie. Umówiła je co kwadrans, podając prawdziwy adres.
Tamtego popołudnia pierwsza przyszła Ewelina – ostra, trochę perwersyjna dwudziestolatka. Drzwi otworzyła jej pani, która sprzątała, i gdy zobaczyła ubraną w obcisłe skórzane
spodnie dziewczynę, szybko się ulotniła. Staszek był przerażony. Próbował się wykręcić, wyprosić dziewczynę, ale ona tylko potraktowała to jako element gry. Chwilę później pojawiła się
Joasia. Grubawa polonistka w okularach, która była przekonana, że właśnie odnalazła miłość
swojego życia. I tak co chwilę przychodziły kolejne kobiety, coraz bardziej zaskoczone sytuacją,
w jakiej się znalazły. Na sam koniec przyszła żona Staszka. Przedstawiła się wszystkim paniom,
które czym prędzej się ulotniły. Anna nie porozmawiała z mężem, tylko wzięła niewielką torbę
podróżną, w którą poprzedniego dnia spakowała rzeczy na weekend. Wyjechała co prawda
tylko na trzy dni do spa z przyjaciółką, ale te kilka dni wystarczyło, żeby Staszek zrozumiał,
jak bardzo boi się, że straci wszystko, co z powodu zwykłej nudy mógł całkowicie pogrążyć.
l

G Ó R N I C T W O
T urcja
We wtorek 13 maja światowe agencje
podały informację o tragicznej katastrofie górniczej w tureckiej kopalni węgla
kamiennego w miejscowości Soma w zachodniej Turcji (prowincja Manisa), około
120 km na północny-wschód od Izmiru.
Wybuchł transformator, w wyniku czego
nastąpił pożar odcinający załodze drogi
ucieczkowe do szybu. Do wypadku doszło
na głębokości 2 tysięcy metrów w momencie zmiany załogi. Na dole w tym czasie
znajdowało się 787 górników. Zginęło 301
osób. Jest to jedna z najtragiczniejszych
katastrof w dziejach światowego górnictwa.

Aresztowano 18 osób kierownictwa kopalni.
Katastrofa wywołała demonstracje antyrządowe w całym kraju.

A ustralia
BHP Bilion planuje budowę największej na świecie podziemnej kopalni węgla
kamiennego. Firma złożyła już dokumenty
w Federalnym Departamencie Środowiska
celem zatwierdzenia tego projektu. Kopalnia
ma być zbudowana w miejscowości Caroona
w północnej części Nowej Południowej Walii. Będzie ona wydobywać 10 milionów ton
węgla rocznie w zmechanizowanej i zautomatyzowanej kopalni. Będzie czynna przez

Na prostej i zakrętach

Ciekawy maj
Ostatnie dni maja obfitowały w ciekawe i ważne wydarzenia sportowe – i to zarówno
w kraju, jak i w całej Europie. W tych dniach zapadło wiele rozstrzygających decyzji w sportowej
rywalizacji. Wielu polskich sportowców uczestniczyło w tych wydarzeniach.

F utbol górą
Na pierwszy plan wysunęła się rywalizacja na piłkarskich boiskach, kończyły się wszak
rozgrywki we wszystkich krajach, a także międzynarodowe konfrontacje. Wkrótce na stadionach Brazylii rozpocznie się walka o mistrzostwo świata. W finale Ligi Mistrzów na stadionie
w Lizbonie zmierzyły się zespoły z Madrytu – Real i Atletico. Dodajmy, że zmierzyły się kluby
o odmiennym statusie finansowym – bogaty Real zagrał z ubogim Atletico. Za faworyta tego
meczu uważano Real, jednak wielu kibiców stawiało na Atletico, które w tym sezonie spisywało
się wprost znakomicie. Zespół ten wywalczył tytuł mistrza Hiszpanii, wyprzedzając FC Barcelonę
i Real. W finałowym meczu wszystko układało się po myśli Atletico. Drużyna objęła prowadzenie
i utrzymywała je do końca meczu. Do podstawowego czasu sędzia doliczył jednak 5 minut (moim
zdaniem było to o 2 minuty za dużo). Właśnie w doliczonym czasie Real wyrównał na 1:1. W dogrywce zawodnikom Atletico zabrakło jednak nieco sił, w wyniku czego drużyna Realu zaczęła
dominować na boisku i ostatecznie wygrała 4‒1. Trzeba przyznać, że był to doprawdy wyśmienity
mecz. Real po raz 10. w historii tych rozgrywek wywalczył miano najlepszej europejskiej drużyny.
W naszej ekstraklasie również przeżywaliśmy końcówkę sezonu, w której wszystko się
wyjaśniło. Legia Warszawa, na dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek, wywalczyła tytuł
mistrza Polski. Warszawska drużyna powtórzyła więc sukces z ubiegłego sezonu. Jest to 10.
tytuł mistrza Polski dla warszawskiej Legii. Wiadomo też, które zespoły opuszczą ekstraklasę
– będą to Widzew Łódź i Zagłębie Lubin. Świętowanie mistrzowskiego tytułu zostało nieco
zakłócone przegraną na własnym stadionie z Ruchem Chorzów. Dzięki temu zwycięstwu
chorzowski zespół otrzymał jednak szansę na to, by uplasować się na trzecim miejscu i zdobyć
prawo do występu w eliminacjach Ligi Europy.
Wspominam o meczach Real–Atletico i Legia–Ruch dlatego, że wymienione zespoły
wystąpią w nowej edycji europejskich rozgrywek. Bez wątpienia hiszpańskie drużyny dojdą
wysoko w tych rozgrywkach, natomiast naszym zespołom można jedynie życzyć, by ponownie
nie skompromitowały się w tej rywalizacji. Niestety, nie daję polskim zespołom większych szans
na osiągnięcie znaczącego sukcesu w europejskiej rywalizacji. Daleko nam do europejskich
średniaków – mam na myśli zespoły klubowe, a także reprezentację. Mecz z dalekimi rezerwami
Niemiec pokazał, że polski futbol nadal tkwi w głębokim dole.

P od siatką pozytywnie
Nasze siatkarki i siatkarze uczestniczyli w turniejach eliminacyjnych do mistrzostw Europy,
które odbędą się w 2015 roku. Przeciwniczkami naszych siatkarek były zespoły Ukrainy, Szwajcarii
i Łotwy. Nasza reprezentacja z kompletem zwycięstw w dwóch turniejach awansowała do puli
finałowej ME. Na uwagę zasługuje fakt, że trener Piotr Makowski dał podczas tych spotkań
szansę gry kilku nowym zawodniczkom, które – trzeba przyznać – spisały się całkiem dobrze.
Oznacza to, że mamy niezłe zawodniczki na zapleczu, które mogą zastąpić dotychczasowe
„etatowe” reprezentantki. Sam trener Piotr Makowski mówi, że przed kadrowiczkami jeszcze
sporo pracy. Kolejne turnieje pokażą, jak konsoliduje się reprezentacja.
Podobny turniej rozgrywali siatkarze. Rywalami Polaków były zespoły Słowenii, Macedonii
i Łotwy. Polska drużyna pewnie wywalczyła pierwsze miejsce w grupie i awansowała do puli
finałowej ME. W jednym meczu polska drużyna sprawiła przykrą niespodziankę, przegrała
bowiem ze Słowenią. Po meczu tym Bartek Kurek powiedział, że była to przykra wpadka.
Na szczęście przegrana nie miała wpływu na losy awansu. Po prostu Słoweńcy byli w tym dniu
w dobrej dyspozycji i wykorzystali nasze słabości. Przed naszą siatkarską reprezentacją mecze
w Lidze Światowej. Wspomniany Bartek Kurek powiedział, że drużyna chce się zaprezentować
najlepiej, jak to tylko możliwe. „Nie będzie odpuszczania meczów, chcemy zagrać w turnieju
finałowym” – dodał. Interesujące jest, jak trener Stephane Antiga przygotuje zespół. Wiadomo,
że na mecze Ligi Światowej w Brazylii i Włoszech pojedzie skład w dużej mierze rezerwowy,
dopiero podczas meczów w Polsce drużyna wystąpi w najsilniejszym składzie. Wszystko podyktowane jest startem w mistrzostwach świata, które odbędą się wkrótce w Polsce.
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około 30 lat, zatrudniając przeciętnie 400,
a w szczytowych momentach 600 osób. Budowa kopalni ma rozpocząć się w 2018 roku.
Prezesi BHP przewidują wzrost cen węgla
w wyniku zwiększonego zapotrzebowania Indii. Rolnicy protestują przeciwko tym planom,
przewidując straty wynikające z obniżenia
zwierciadła wody.

P apua -N owa G winea
Firma Dynamika Maszyn (SMD) na zlecenie kanadyjskiej spółki Minerals Nautilus
kosztem 50 mln dolarów skonstruowała robota do eksploatacji złóż minerałów znajdujących się na dnie mórz i oceanów. Jest

to kilkumetrowej szerokości maszyna z czterema obrotowymi zębatymi bębnami połączona z systemem air-lift umożliwiającym
wydobycie urobku na powierzchnię ziemi.
Wyposażona w kamery i system czujników
umożliwia sterownie z powierzchni. Maszyna
została skonstruowana dla eksploatacji złoża
metali na dnie Oceanu Spokojnego w przybrzeżnej strefie należącej do Papui-Nowej
Gwinei. Złoże Solwara 1 zawiera 8,1 proc. Cu,
6,4 g/t Au, 34 g/t Au i 0,9 proc. Zn. Robot
wyposażony jest w kamery i trójwymiarowe
czujniki sonarowe.
AM
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
W UE nie mamy równych, ale nasza
konkurencyjność wobec reszty świata
słabnie. Polska gospodarka w ciągu ostat-

nich dziesięciu lat mocno straciła na konkurencyjności w skali globalnej. W tym czasie koszty energii wzrosły u nas o 90 proc.,
a gaz dla przemysłu zdrożał aż o 175 proc.
W efekcie koszty produkcji w Polsce są już
nieznacznie wyższe niż w USA, choć jeszcze
dziesięć lat temu byliśmy od Amerykanów
sporo tańsi – wynika z najnowszego raportu
The Boston Consulting Group (BCG). Polsce
grozi pułapka średniego dochodu, czyli ryzyko
utknięcia wśród krajów o średnio rozwiniętej
gospodarce i niskim wzroście PKB. Aby temu
zaradzić, ważne jest dążenie do zwiększania
zaawansowania technologicznego gospodarki
i wzmacnianie innowacyjności.
35 mld zł wydaliśmy w ubiegłym roku
na prywatną służbę zdrowia, w tym 23
mld zł na leki, również te bez recepty,
i suplementy diety. W Polsce obowiązuje
publiczny system opieki zdrowotnej, który
ma zapewnić wszystkim ubezpieczonym
opiekę. Długie kolejki do lekarzy powodują,
że Polacy często decydują się na prywatną
wizytę. Dziś z dodatkowego ubezpieczenia
korzysta 2,5 mln osób, z czego mniej niż 800
tys. płaci za to z własnej kieszeni – pozostała
grupa to ubezpieczeni przez firmy w ramach
abonamentów medycznych – dlatego eksperci przekonują, że potrzebny jest w Polsce
system dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych. Stworzenie takiego systemu wymaga
porozumienia wszystkich partii politycznych,
instytucji, świadczeniodawców i świadczeniobiorców. Taki system od kilku lat obowiązuje
w Holandii i przynosi efekty – pod względem
zadowolenia społeczeństwa z opieki zdrowotnej kraj ten nieprzerwanie od 2005 roku
plasuje się w pierwszej trójce rankingu (Polska
– w trzeciej dziesiątce).

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Górnictwo węglowe”.
Nagrodę wylosowała: Maria Tarasewicz z Wodzisławia Śl.

Piwo przez wieki

India Pale Ale
ARCHIWUM

Ale to piwo górnej fermentacji, które powstaje dzięki wykorzystaniu specjalnych drożdży
z gatunku Saccharomyces cerevisiae oraz wysokiej (18–25 stopni Celsjusza) temperaturze
fermentacji, co sprawia, że odznacza się głębokim oraz bogatym smakiem i aromatem.
Najpopularniejsze i – co za tym idzie – najbardziej pożądane przez birofilów piwa górnej fermentacji pochodzą z Wielkiej Brytanii,
Belgii oraz Niemiec, choć nie brakuje także
amatorów odmian produkowanych za oceanem. Jednym z najwyżej cenionych gatunków tego trunku jest IPA, czyli India Pale Ale,
które również nad Wisłą zyskuje coraz większe
uznanie i – zdaniem specjalistów – może się
stać prawdziwym hitem tego lata, warto więc
przybliżyć jego bogatą historię.

IPA należy do tego rodzaju trunków,
które za sprawą swych niezwykłych walorów smakowych obrosły na przestrzeni czasu
licznymi legendami. Najbardziej znany jest,
rzecz jasna, mit początków, który wiąże genezę tego piwa z wyprawami kolonialnymi
Brytyjczyków do Indii i na Karaiby. Podobno
większość napitków psuła się podczas wielomiesięcznych wypraw za sprawą wysokich
temperatur, natomiast IPA dzięki dużemu
nachmieleniu miało zachowywać świeżość
i smak przez długi czas. Jak większość legend
także ta zawiera z pewnością ziarno prawdy,
historycy są jednak zdania, że IPA powstało
dużo wcześniej. Jakkolwiek było, legenda jest
wciąż żywa, a producentom piw dostarcza
niezmiennie wielu oryginalnych pomysłów

Bezrobotni absolwenci oraz studenci

na kampanie marketingowe. W tym miejscu
warto przywołać znakomite hasło reklamowe,
którym zachęcał niegdyś do sięgania po swoje
wyroby browar Greene King, jeden z najbardziej znanych twórców piw z gatunku IPA:
„Tak dobre, że nigdy nie dopłynęło do Indii”.
Nie jest też oczywiście prawdą, że IPA
było wysyłane wyłącznie do kolonii brytyjskich, dotarło bowiem także do Stanów Zjednoczonych, gdzie – jak to w Ameryce – jego
recepturę poddano pewnym modyfikacjom.
W ich konsekwencji powstała odmiana ale
nazywana dziś AIPA, czyli American India
Pale Ale, która przez wielu ceniona jest nawet bardziej od swojego starszego brata. Jest

też dość popularna wśród polskich piwowarów – swoje wariacje na temat AIPA stworzyły m.in. Pinta (Atak Chmielu, Imperium
Atakuje), AleBrowar (Rowing Jack) czy poznańska Brovaria (Chmielowa Bomba). Ortodoksyjni wyznawcy smaku India Pale Ale,
choć doceniają zalety AIPA, są jednak zdania,
że prawdziwe ale broni się jedynie w swojej
odmianie brytyjskiej. Tam tkwią jego korzenie,
tam jest także – twierdzą – jedyny w swoim
rodzaju chmiel, który najlepiej harmonizuje
goryczkę ze słodowością.
Ze świecą można szukać IPA wśród propozycji polskich browarów rzemieślniczych
– jak dotychczas polscy piwowarzy wolą się
mierzyć z amerykańską odmianą ale. Pomijając jednak kilka średniej jakości trunków,
warto zwrócić uwagę na dwa piwa, które mogą
być znakomitym materiałem poglądowym dla
każdego, kto chciałby wyrobić sobie zdanie
na temat India Pale Ale. Pierwsza propozycja
pochodzi z podwarszawskiego Browaru Artezan. IPA w wydaniu Artezana charakteryzuje
się chmielowymi nutami ziołowymi, a także
dającą się wyczuć słodowością i owocowością.
Ekstrakt na poziomie 14,5% jest wprost idealny
i doskonale odzwierciedla styl, w jakim warzy
się tego typu piwa. Drugi z trunków, który
chciałbym poddać uwadze Czytelników, czyli
India Pale Ale z browaru Grodzka 15, to już goryczka w pełnym tego słowa znaczeniu. Warto
podkreślić, że do jego produkcji wykorzystano
prawdziwe angielskie chmiele odmian Fuggles
oraz Challenger.

MACIEJ RZEPECKI

ostatniego roku mają szanse na nisko
oprocentowane pożyczki na założenie
firmy. W projekcie „Wsparcie w starcie” przy-

gotowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz bank BGK na młodych
biznesmenów czeka jeszcze 60 mln zł. O te
środki mogą ubiegać się bezrobotni absolwenci szkół wyższych oraz studenci ostatniego
roku studiów. Pierwsza pożyczka przeznaczona jest na rozpoczęcie biznesu (do 70 tys. zł)
oraz dodatkowo do 20 tys. zł na utworzenie
miejsca pracy (z możliwością częściowego
umorzenia). Okres spłaty pożyczki to nawet
siedem lat z możliwością karencji w spłacie
do 12 miesięcy. Pożyczki są nisko oprocentowane – 0,69 proc. w skali roku. Program
pomógł już 40 młodym przedsiębiorcom.
D W U T Y G O D N I K
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