
Temat na czasie

Jerzy Borecki, wiceprezes do 
spraw technicznych JSW SA: 
– Musimy rywalizować 
z firmami, które  
wydobywają węgiel 
przez siedem dni 
w tygodniu i nie są 
obciążone wydatkami 
na cele socjalne. 
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Cięcie kosztów 
w Jastrzębiu

Zarząd JSW SA od lipca zarabia 
o 10 procent mniej. Od paździer-
nika zarobki kluczowych dyrek-
torów będą mniejsze także o 10 
procent. – To dobrowolne decy-
zje – powiedział prezes Jarosław 
Zagórowski.

strona 3

Bez alkoholu praca 
jest bezpieczniejsza
– Praca pod wpły-
wem alkoholu jest 
zagrożeniem dla 
b e z p i e c z e ń s t w a . 
Nie ma czego się 
wstydzić, trzeba je 
eliminować tak, jak 
staramy się usu-
nąć inne zagrożenia 
wynikające z tak zwanego czyn-
nika ludzkiego – mówi Czesław 
Kubaczka, dyrektor kopalni 
Borynia-Zofiówka-Jastrzębie.

strona 6-7

Expose z górniczym 
akompaniamentem
Wyprawa do Warszawy.

strona 8

S-Max po nowemu

Informacje motoryzacyjne.
strona 9

Kazimierz-Juliusz. Jest porozumienie

Jeszcze pofedrują
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Był przemarsz z Sosnowca do Katowic, pikieta budynku KHW SA i strajk pod ziemią. Z zarządu 
KHW SA odwołano prezesa Romana Łoja i wiceprezesa do spraw handlowo-rynkowych Mariusza 

Korzeniowskiego. Pełniącym obowiązki prezesa KHW został Zygmunt Łukaszczyk. Po ponad 11 
godzinach negocjacji w niedzielę, 28 września nad ranem, podpisano porozumienie w sprawie kopalni 
Kazimierz-Juliusz. Górnicy zakończyli protest. Kopalnia będzie nadal fedrować. Zostanie przeniesiona 
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Będzie 100 milionów złotych na pokrycie długów. Górnicy dostaną 

zaległe wypłaty i świadczenia. Nie stracą mieszkań zakładowych.
więceJ na s. 4
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Kowal zawinił, 
Łoja powiesili

Bez większych kłopotów udało się znaleźć węgiel 
w kopalni Kazimierz-Juliusz. Błyskawicznie też znalazło 

się 100 mln złotych. Górnicy z ostatniej sosnowieckiej 
kopalni będą mogli fedrować. To bardzo dobra informacja 
dla wszystkich, którzy od prawie roku powtarzają, że trudną 
sytuację w branży górniczej można szybko rozwiązać. 
Nawet przeszkody prawne nie stanowią większego 
problemu. Z Katowic do Sejmu został wysłany jasny sygnał. 
Posłowie mają uchwalić zmianę w ustawie górniczej tak, 
aby można było dofinansować operację zamykania kopalni 
w Sosnowcu i przenieść ją do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń. 

Moim zdaniem z tym sygnałem można było poczekać. 
Uchwalanie zmian w ustawie dla jednej kopalni 

nie ma większego sensu. Zmiany powinny dotyczyć 
całego górnictwa – tak samo dotacje. W sobotę była 
niepowtarzalna okazja – gremium z dwoma poważnymi 
wiceministrami, przedstawicielami związków zawodowych 
i grupą menedżerów górniczych postawiło przed posłami 
mało ambitne zadanie. To musi się źle skończyć. Trzeba 
będzie jeszcze raz się zebrać, żeby naprawić ten błąd.

W niedzielę udowodniono, że do problemów branży 
górniczej można podchodzić w sposób twórczy. 

Do tej pory brakowało takiego podejścia. Czy przeszkodą 
był Roman Łój, były prezes KHW SA? Podejrzewam, 
że nie. Gdyby ktoś dał prezesowi Łojowi 100 mln złotych 
i możliwość zmian w ustawie górniczej, zapewne zrobiłby 
to. Gdyby przez kilka lat nie dawano szansy tej kopalni, 
to nikt nie żyłby nadziejami na eksploatację nowych złóż 
pod Jaworznem. Gdyby ktoś dał około 700 mln złotych 
na tę eksploatację, nie byłoby problemu Kazimierza- 
-Juliusza. Na temat ostatniej sosnowieckiej kopalni można 
długo gdybać. Jedno jest pewne – przez długi czas nikt nie 
podejmował konkretnych decyzji, ponieważ właściciel nie 
wiedział, co chce zrobić z górnictwem. Kowal zawinił, Łoja 
powiesili.

W niedzielę przed świtem okazało się, że niemożliwe 
jest możliwe. Znalazło się 100 mln złotych. Sejm 

zajmie się zmianą prawa. Wszystko po to, aby kopalnia 
pofedrowała trochę w strukturach SRK. Zgadzam 
się ze wszystkimi argumentami przemawiającymi 
za takim wyjściem. Jednak styl rozwiązania problemu 
jest samobójczy. Ryzykowne było nakazanie Sejmowi 
głosowania za zmianami, których treści nikt nie znał. Nikt 
nie powiedział, z jakiej puli budżet państwa wyłoży 100 mln 
złotych. Mało dyplomatyczne jest zaciąganie zobowiązań 
w imieniu Sejmu przez przedstawicieli rządu, który jeszcze 
nie dostał od posłów wotum zaufania.

W niełatwej sytuacji znalazł się Zygmunt Łukaszczyk, 
pełniący obowiązki prezesa KHW. Naprawdę ciężko 

będzie mu uzasadnić twierdzenie, że firmę na coś nie stać. 
W jeszcze trudniejszej sytuacji znajdzie się zarząd KHW 
po tym, kiedy Łukaszczyk zostanie prezesem (o ile stanie 
do konkursu i go wygra). Trzeba będzie podejmować 
trudne decyzje. 

Czy przypadek Kazimierza-Juliusza ułatwi je? 
Co z Kompanią Węglową? Czy w podobny sposób 

można rozwiązać jej problemy? W przypadku KW potrzeba 
około 4 mld złotych, aby firma w ciągu najbliższych kilku 
lat mogła powalczyć o przetrwanie. Kto uwierzy zarządowi 
KW, że tych pieniędzy nie da się załatwić w podobny 
sposób? W Katowicach 28 września okazało się, że nie ma 
rzeczy niemożliwych.
 l

Lewicowy rząd jako jedyny po 1989 roku realnie 
wsparł górnictwo. Oddłużył je na około 18 mld zło-
tych. Przygotował program, dzięki któremu węgiel 
kamienny miał być paliwem strategicznym, gwaran-
tującym Polsce niezależność energetyczną. Kolejne 
rządy zaprzepaściły wszystko. Prawie 10 lat stagnacji 
doprowadziło do ruiny branży. To smutny wniosek. 
Ani prawnie, ani ekonomicznie nie wyszliśmy poza 
połowę pierwszej dekady XXI wieku. Egzotyczne 
programy polityczne, propagandowe zagrywki i wi-
zerunkowe zabiegi zastąpiły solidne rządzenie. Mam 
nadzieję, że zbliżające się wybory samorządowe 
spowodują, że wyborcy zaczną stawiać na kompe-
tencje i programy ekonomiczne, a nie na fajerwer-
ki. Kandydaci lewicy gwarantują, że głos wyborców 
będzie się liczył. O wygibasach polityków pisałem 
wiele razy na łamach Nowego Górnika i dawałem 
wiele przykładów. Czasem były tragiczne, czasem 
śmieszne. Jednak życie przerosło kabaret.

Z  niedowierzaniem czytałem kolejne doniesienia 
o historii osłów w poznańskim zoo. Otóż osły 
odbyły publiczną kopulację, którą widziały 

dzieci. Ich matki poskarżyły się Lidii Dudziak, po-
znańskiej radnej z Prawa i Sprawiedliwości. Wymusi-
ła ona na dyrekcji zoo decyzję o rozdzieleniu osłów. 
Para osłów nie jest homoseksualna. Jak ustaliła nie-
zawodna stacja TVN24, mają sześcioro potomstwa. 
Są ze sobą podobno od 10 lat. W przybliżeniu można 
powiedzieć, że co rok to prorok. Jak na współczesne 
standardy to całkiem nieźle. Naukowcy twierdzą, 
że osły nie wiedzą nic o ludzkich normach regulu-
jących zachowania seksualne. Podobno nawet nie 
wiedzą, że seks może być czymś złym. Jednak sta-
ra rzymska zasada mówi, że nieznajomość prawa 
szkodzi i nie może być usprawiedliwieniem. Dlatego 
między osłami ustawiono płot. Na platoniczną mi-
łość były skazane tylko przez kilkadziesiąt godzin, 
ponieważ wybuchł skandal na skalę światową. Dy-
rekcja zoo znów połączyła parę zwierząt. O pol-
skich osłach pisały opiniotwórcze The Guardian 
i Washington Post.

The Guardian w tekście „Jedz, rycz, kochaj: 
rozdzielona po fali protestów miłosna para osiołków 

znów razem” opisał historię oślej miłości. Angielski 
dziennikarz z zadowoleniem odnotował, że dyrekcja 
ogrodu zoologicznego naprawiła błąd. Amerykański 
Washington Post napisał, że „sprawa rozdzielenia 
osiołków stała się jednym z głównych tematów 
polskich informacji w ciągu ostatnich dni”. Dzięki 
radnej Dudziak z PiS doszło do skandalu na skalę 
globalną. Radnej grozi degradacja na listach wybor-
czych. Ponoć sam Jarosław Kaczyński zastanawia 
się, co zrobić z Dudziak, która chciała zabić oślą 
miłość.

Kiedy śledziłem relacje na ten temat, z ulgą po-
myślałem: w Jastrzębiu-Zdroju byłoby to niemożliwe, 
ponieważ nie mamy ogrodu zoologicznego. Skoro 
podpieram się omówieniami zagranicznych artykułów 
o Polsce, chciałbym zacytować kilka tez niemieckich 
dziennikarzy. Pomimo wysokiego poziomu rozwoju 
gospodarczego Polska przeżywa drugą co do wielkości 
falę emigracji w swojej historii – piszą dziennikarze 
niemieckiego pisma Süddeutsche Zeitung. W 2013 
roku poza granicami Polski żyło 2,2 mln obywateli 
RP. W rzeczywistości liczba ta może wynosić 2,6 
do 2,7 mln.

Na początku XX wieku z ziem polskich wyemi-
growało do USA 3,5 mln osób. Emigracja jest zja-
wiskiem niepokojącym także w Jastrzębiu-Zdroju. 
Młodzi ludzie opuszczają miasto. Wyjeżdżają do in-
nych miast i do innych krajów. W naszym przypadku, 
tak jak w całej Polsce, nie działa mityczna wiara, 
że młodzi wyjadą, zdobędą pożyteczne umiejętno-
ści i wiedzę, a potem wrócą i będą lokomotywami 
rozwoju. Nie wrócą. Jeżeli ich nie zatrzymamy teraz, 
za kilka lat będzie za późno. Nasze miasto stworzyli 
ludzie, którzy wyemigrowali z rodzinnych miejsco-
wości w poszukiwaniu pracy i możliwości rozwoju. 
Szanowni Państwo, kto z was wrócił w rodzinne stro-
ny? Jeżeli ktoś wraca, to po przejściu na emeryturę. 
Nasze dzieci i wnuki nawet na emeryturę nie będą 
chciały wrócić. Wierzę, że dzięki kandydatom lewicy 
wiele się zmieni.
Korzystałem z informacji ze stron internetowych Gazety 
Wyborczej i niemieckiej stacji DW.
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Pięścią w stół

Wystarczy fajerwerków

Kandydaci lewicy 
gwarantują, 
że głos wyborców 
będzie się liczył.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Na polecenie premier Ewy Kopacz przyspieszono 
prace nad projektami ustaw, które są w tak zwa-
nym pakiecie węglowym. Żeby skrócić procedury, 
projekty są zgłaszane jako inicjatywa poselska. 
Dzięki temu tempo ich uchwalania powinno być 
bardzo szybkie. Dwa z projektów wpłynęły do la-
ski marszałkowskiej. To oznacza, że rozpoczęła się 
procedura legislacyjna.

Pierwszy projekt dotyczy nowelizacji ustawy Pra-
wo energetyczne. Proponuje się w nim m. in. 
wprowadzenie koncesji na  sprzedaż węgla. 

Firmy, które zajmują się tym handlem, otrzymają 
koncesję po tym, jak udokumentują, że spełniają wa-
runki techniczne, finansowe i organizacyjne. Czyli ich 
działalność będzie wreszcie transparentna. Koncesje 
będzie wydawać Urząd Regulacji Energetyki. Koszt 
realizacji tych ustawowych przepisów rocznie będzie 
kosztował około 4 mln złotych. Jednak ceny węgla dla 
końcowych odbiorców spadną, gdyż tryb koncesyjny 
uniemożliwi wiele oszukańczych praktyk, które dziś 
mają często miejsce.

Drugi projekt, który też już jest w Sejmie, to no-
welizacja ustawy o monitorowaniu i kontroli jakości 

paliw. Ma ona sprawić, że dostawcy i  importerzy 
węgla będą musieli przedstawić certyfikaty, któ-
re będą porównywane z normami ustanowionymi 
przez Ministerstwo Gospodarki. To uniemożliwi 
zarzucanie polskiego rynku węglem importowanym 
przede wszystkim z Rosji, który jest gorszej jakości 
i  jest często mieszany z  lepszym polskim węglem. 
Aby ten system był skuteczny, będą wysokie kary 
za łamanie ustalonych zasad. W zależności od skali 
przewinienia byłoby to od 50 tys. złotych do miliona 
złotych. Kontrolę jakości sprowadzanego paliwa 
na przejściach granicznych przeprowadzać będzie 
służba celna. Handel detaliczny będzie kontrolować 
Inspekcja Handlowa. Takiej kontroli dotychczas 
w handlu węglem nie było.

Jednak nowelizacja przepisów, które uzdrowią 
rynek węgla, to nie wszystko. Aby polskie górnictwo 
przetrwało, musi zacząć być konkurencyjne. Tego nie 
da się zapisać w ustawach. Trzeba także pamiętać, 
że ustawy nie zagwarantują całkowitej ochrony kopalń 
przed konkurencją zagraniczną. Jesteśmy częścią rynku 
globalnego i w Sejmie nie ustalimy korzystnych cen 
i korzystnych kosztów wydobycia.
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Aby polskie 
górnictwo 
przetrwało, 
musi zacząć być 
konkurencyjne.

HENRYK 
SIEDLACZEK
poseł RP

Kij w mrowisko

Sprawy górnictwa w Sejmie

Komentuje Sławomir Starzyński

redaktor Nowego Górnika
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– Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej pod-
jął decyzję o obniżeniu od 1 października 
o 10 proc. wynagrodzeń wszystkim dyrekto-
rom kopalni JSW, Zakładu Logistyki Materia-
łowej i dyrektorom biur zatrudnionym w Biu-
rze Zarządu spółki. Decyzja została podjęta 
z powodu konieczności ograniczania kosztów 
osobowych – poinformował Jarosław Zagó-
rowski, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
SA, podczas konferencji prasowej 29 września 
w siedzibie spółki. Wynagrodzenia zarządu 
JSW SA są niższe o 10 procent od lipca.

Prezes Zagórowski poinformował dzien-
nikarzy, że tegoroczny deputat węglowy eme-
rytów i rencistów zostanie wypłacony jeszcze 
w październiku. Natomiast zarząd JSW SA 
rozważa odstąpienie od wypłacenia emery-
tom i rencistom deputatu węglowego w 2015 
roku. JSW razem z innymi spółkami węglo-
wymi zwróciła się do rządu RP z propozy-
cją przejęcia przez ZUS zobowiązań wobec 
emerytów i rencistów górniczych do bez-
płatnego węgla, podobnie jak ma to miej-
sce w przypadku emerytowanych kolejarzy 
i pracowników likwidowanych kopalń. Od-
stąpienie od wypłaty ekwiwalentu za deputat 
pozwoliłoby spółce zaoszczędzić w 2015 roku 
ponad 64 mln złotych. Zarząd JSW uważa też 
za niezbędne wdrożenie w szybkim tempie 
programu dostosowawczego dla kopalni Kru-
piński w Suszcu, który zapobiegnie dalszemu 
pogarszaniu się sytuacji ekonomicznej tego 
zakładu. Zarząd zwrócił się do związków 
działających w kopalni o wyrażenie zgo-
dy na zmianę systemu czasu pracy. Mia-
łaby ona polegać na wprowadzeniu w niej 

sześciodniowego tygodnia pracy, oczywiście 
przy zachowaniu pięciodniowego tygodnia 
pracy dla załogi – z poszanowaniem zasad 
Kodeksu pracy. Zmiany te są jednym z wa-
runków niezbędnych do poprawy sytuacji 

kopalni i zapewnienia jej rentowności w per-
spektywie najbliższych lat.

Pracownicy i związki zawodowe kopalni 
Krupiński, dostrzegając wagę problemu, wy-
razili wolę wprowadzenia zmian w systemie 

organizacji czasu pracy, jednak reprezentatyw-
ne organizacje związkowe działające w JSW 
nie zaakceptowały uzgodnień dokonanych 
pomiędzy dyrekcją kopalni a działającymi 
w niej związkami.  MAT. PRAS.

Zarząd JSW SA od lipca zarabia o 10 procent mniej. Od października zarobki kluczowych 
dyrektorów będą mniejsze także o 10 procent. – To dobrowolne decyzje 

– powiedział prezes Jarosław Zagórowski

Cięcie kosztów w Jastrzębiu
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Zarząd Kompanii Węglowej SA informuje, iż 
podjął uchwałę o likwidacji uprawnień eme-
rytów, rencistów i innych uprawnionych osób 
do bezpłatnego węgla, poczynając od  1 stycz-
nia 2015 roku. Tym samym wypowiedział po-
rozumienia zawarte z organizacjami związków 
zawodowych z 20 grudnia 2004 roku i z 6 lute-
go 2014 roku. Wypowiedzenia dokonano z za-
chowaniem trzymiesięcznego okresu, który 
upływa 31 grudnia 2014 roku.

Uchwała nie ma zastosowania do osób, 
których uprawnienie do bezpłatnego węgla 
jest realizowane na  podstawie przepisów 
ustawy z 7 września 2007 roku o funkcjono-
waniu górnictwa węgla kamiennego w latach 
2008‒2015 ze środków budżetu państwa.

Jednocześnie Kompania Węglowa SA 
podkreśla, że wraz z pozostałymi spółka-
mi wydobywczymi wystąpiła do rządu RP 
z wnioskiem o przejęcie przez Skarb Państwa 
finansowania tego świadczenia dla uprawnio-
nych osób.

Podjęcie uchwały o zaprzestaniu wypłat 
tzw. deputatów węglowych dla emerytów, ren-
cistów i innych uprawnionych podyktowane 
było trudną sytuacją ekonomiczno-finansową 
spółki, która nie jest w stanie dalej zaliczać 
tego świadczenia w ciężar swoich kosztów, 
oraz koniecznością stabilizacji kapitałów 
własnych i tym samym likwidacją zagrożenia 
upadłości przedsiębiorstwa.

– To była trudna, ale i niezbędna decy-
zja. Alternatywą była utrata kapitałów wła-
snych i złożenie wniosku o upadłość. Zarząd 
temu zapobiegł. Uzyskaliśmy stabilizację fi-
nansową firmy i utrzymaliśmy miejsca pracy 
dla 47 tysięcy ludzi. Nie mieliśmy więc żad-
nych wątpliwości, podejmując tę uchwałę. 
Teraz musimy zabiegać o długoterminowe 
źródła finansowania, które pozwolą nam 
na wdrożenie programu restrukturyzacji 
zapewniającego firmie poprawę efektyw-
ności i stabilną pozycję rynkową – powie-
dział Mirosław Taras, prezes KW SA. Za-
rząd Kompanii Węglowej SA podjął również 

decyzję o przyznaniu od 1 stycznia 2015 roku 
rekompensat finansowych dla wdów i dzieci 
po tragicznie zmarłych pracownikach Kom-
panii, które będą równoważne utraconemu 
świadczeniu.

Deputaty węglowe Kw Sa 
– poDStawowe Dane:
Uprawnieni – aktualni emeryci, renciści 

oraz inni, w tym m.in. uprawnieni z tytułu 
renty rodzinnej po zmarłym górniku.

Liczba uprawnionych – ok. 160 tysięcy.
Roczny koszt realizacji świadczenia – 

ok. 260 mln złotych.
Zawiązane rezerwy na realizację świad-

czeń – 2 mld 891 mln złotych.
Wielkość deputatu – 3 lub 2,5 tonę węgla 

(po redukcji w wyniku porozumienia z 6 lu-
tego 2014 roku – 2 lub 1,5 tony).

Wartość deputatu – 597,54  zł/tona 
(wg wskaźnika Ministerstwa Gospodarki 
za 2014 roku).

 MAT. PRAS.

KW stabilizuje swoje finanse

W Kompanii bez deputatu 
od przyszłego roku

Formalne zakończenie 
konsultacji 

w Kompanii Węglowej
Zarząd Kompanii Węglowej SA informuje, 
że wystosował do działających w spółce or-
ganizacji związkowych zaproszenie do roz-
mów konsultacyjnych w dniu 19 września 
2014 roku dotyczących „Programu napraw-
czego KW SA na lata 2014-2020”. W odpo-
wiedzi uzyskał oświadczenie działającego 
w imieniu organizacji związkowych Między-
związkowego Sztabu Protestacyjno-Strajko-
wego o odrzuceniu zaproszenia oraz pod-
trzymujące stanowisko Sztabu uznające 
konsultacje za zerwane.

W zaistniałej sytuacji zarząd przyjmuje, że 
z formalnego punktu widzenia proces konsul-
tacji ze stroną związkową został zakończony.

– Kierując się odpowiedzialnością za losy 
całej spółki, poszczególnych kopalń oraz 
wszystkich pracowników Kompanii, zarząd 
w najbliższych dniach będzie podejmował 
niezbędne działania i  decyzje wdrażające 
poszczególne elementy planu naprawczego, 
którego celem jest przywrócenie płynności 
finansowej spółki, ochrona miejsc pracy i nie-
dopuszczenie do likwidacji oddziałów wydo-
bywczych oraz trwały wzrost efektywności 
ekonomicznej – powiedział Mirosław Taras, 
prezes zarządu KW SA. MAT. PRAS.

Prezes Jarosław Zagórowski poinformował dziennikarzy, że tegoroczny deputat węglowy emerytów i rencistów zostanie wypłacony jeszcze w październiku
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Katowicki Holding Węglowy planuje emisję 
euroobligacji wartych pół miliarda euro. KHW 
szuka pieniędzy za granicą, ponieważ polskie 
banki nie chcą finansować górnictwa.

Katowicki Holding Węglowy nie może 
funkcjonować, opierając się wyłącznie na pie-
niądzach ze sprzedaży węgla. Na rynku węglo-
wym jest kryzys. Niskie ceny i ponad 1,5 mln 
ton niesprzedanego węgla na zwałach powo-
dują duże kłopoty finansowe. – Nawet naj-
większe firmy górnicze na świecie potrzebują 
kredytów. Jednym z powszechnie stosowanych 
sposobów są euroobligacje – wyjaśnia Artur 
Trzeciakowski, wiceprezes zarządu KHW ds. 
ekonomiki i finansów.

Pieniądze z  emisji euroobligacji będą 
przeznaczone na wykup obligacji krajowych, 
które KHW wyemitował w 2012 roku. Ich war-
tość to ponad 1 mld złotych. Reszta pieniędzy 
z emisji euroobligacji zostanie przeznaczona 
na uzupełnienie kapitału obrotowego.

– Sytuacja na rynkach finansowych sprzyja 
podjęciu takiej decyzji. W Polsce banki nie chcą 
finansować górnictwa. Przez sześć miesięcy tego 
roku rozmawialiśmy ze wszystkimi liczącymi się 
bankami w Polsce. Pytaliśmy o kredyty i możli-
wość emisji nowych obligacji. Wszyscy nam od-
mówili. Tymczasem na świecie sektor górniczo-
-energetyczny, także polski, ma duże zaufanie 
wśród bankowców. Wynika to ze strategicznego 
znaczenia tego sektora. Węgiel jest dla Polski 
podstawowym źródłem energii i jeszcze długo 

nie straci na znaczeniu. To wystarczająca gwa-
rancja dla instytucji finansowych, które chcą 
zaangażować się w emisję euroobligacji – po-
wiedział wiceprezes Trzeciakowski.

Czy po emisji euroobligacji Katowicki Hol-
ding Węglowy może zostać przejęty za dłu-
gi? – Praktycznie nie ma takiej możliwości. 
Euroobligacje nie będą zabezpieczone mająt-
kiem KHW. W jednym ręku będzie skupione 
od 1 do 10 proc. wartości emisji. Gdyby doszło 
do sytuacji, że wierzyciele postawiliby euroobli-
gacje w stan wymagalności, to firma musiałaby 
ogłosić upadłość. Wtedy postępowanie upa-
dłościowe byłoby prowadzone na podstawie 
polskiego prawa. Zgodnie z nim w pierwszej 
kolejności zaspokajani są pracownicy, budżet 
i  zabezpieczeni wierzyciele. W  przypadku 
wierzycieli niezabezpieczonych prawdopodo-
bieństwo odzyskania środków jest więc nikłe. 
Zdecydowanie wyższe ryzyko przejęcia mająt-
ku jest przy dzisiejszym sposobie finansowania 
– powiedział wiceprezes Trzeciakowski.

Euroobligacje są bezpiecznym sposobem 
finansowania firmy także ze względu na ogra-
niczoną liczbę warunków, które musi spełnić 
pożyczkobiorca. Poza tym oprocentowanie 
jest stałe, bez względu na zmiany rynkowe. 
Spółka otrzymała już kilkanaście ofert od in-
stytucji zajmujących się lokowaniem euro-
obligacji. Teraz KHW musi czekać na wynik 
badań ratingowych. Prowadzą je dwie firmy. 
Od wyniku ich oceny kondycji ekonomicznej 
KHW zależy koszt obsługi długu. ST

Katowicki Holding Węglowy

Polskie banki nie chcą 
pożyczać pieniędzy 
górnictwu

Górnicy z kopalni Kazimierz-Juliusz fedru-
ją. Część z nich załatwia formalności, żeby 
przejść do pracy w kopalniach KHW. W nie-
dzielę 28 września podpisano dokument, któ-
ry gwarantuje przedłużenie działania kopalni 
i zatrudnienie pracowników w przyszłości 
w innych kopalniach należących do KHW. Ka-
zimierz-Juliusz, który jest spółką z ograniczo-
ną odpowiedzialnością, miał zostać zamknię-
ty od 1 października. Po protestach górników 
i po negocjacjach w UW w Katowicach z udzia-
łem przedstawicieli rządu podpisano porozu-
mienie. Kopalnia pracuje i zostanie przekaza-
na do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Wszyscy pracownicy kopalni mają zagwa-
rantowane miejsce pracy w KHW. Wszystkie 
zaległe zobowiązania wobec nich zostaną ure-
gulowane do 15 listopada. Rozwiązano też 
kwestie mieszkaniowe. Górnicy obawiali się, 
że stracą mieszkania zakładowe, ponieważ 
wierzyciele zaczęli wchodzić na hipotekę ko-
palni. Wszystkie zobowiązania kopalni to oko-
ło 100 mln złotych. SRK dostanie te pieniądze, 
ponieważ posłowie zmienią ustawę górniczą.

Przejęcie Kazimierza-Juliusza musi 
być poprzedzone nowelizacją ustawy 

o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamien-
nego, ponieważ zgodnie z nią wsparcie dla ko-
palń likwidowanych jest niemożliwe po 2007 
roku. Sejm powinien w ciągu kilku tygodni 
poradzić sobie z nowelizacją.

ST

Tysiąc umów w dwa dni

Dla ułatwienia i  możliwie sprawnego 
przeprowadzenia formalnej strony przeno-
szenia pracowników kopalni Kazimierz-Juliusz 
do struktur KHW SA na mocy porozumie-
nia między KHW SA, zarządem spółki Kazi-
mierz-Juliusz i stroną społeczną 30 września 
rano, z polecenia pełniącego funkcję prezesa 
zarządu KHW SA, członka rady nadzorczej 
spółki, Zygmunta Łukaszczyka, przywrócono 
punkt informacyjny Holdingu w tej kopalni. 
Jest czynny w godzinach 6–21, a jego pracę 
wspierają wyjaśnieniami dodatkowo pracow-
nicy oddelegowani lub przebywający na tere-
nie Kazimierza.

Ewentualne niewielkie przesunięcia 
w czasie mogące wystąpić w pojedynczych 
sytuacjach lub potrzeba uszczegóławiania za-
pisów umów nie będą miały wpływu na kon-
tynuację lub ciągłość zatrudnienia.  l

Kazimierz-Juliusz

Kopalnia jeszcze pofedruje

A
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W niedzielę 28 września podpisano dokument, który gwarantuje przedłużenie działania kopalni 
i zatrudnienie pracowników w przyszłości w innych kopalniach należących do KHW
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Musimy rywalizować z firmami, które wydobywają węgiel przez siedem dni w tygodniu 
i nie są obciążone wydatkami na cele socjalne – mówi Jerzy Borecki, wiceprezes do spraw 

technicznych JSW SA

Musimy pogodzić wymagania 
ekonomii z oczekiwaniami załogi

 XNowy GórNik: Jastrzębska Spółka Wę-
glowa nie ma konkurencji w Polsce. Dlacze-
go firma przeżywa kryzys, skoro jest mo-
nopolistą w produkcji węgla koksowego?
Jerzy Borecki: Jeste-
śmy uzależnieni od ryn-
ków światowych i  dla-
tego jesteśmy skazani 
na konkurencję globalną. 
To oznacza, że musimy 
rywalizować z firmami, 
które wydobywają wę-
giel przez siedem dni 
w tygodniu i nie są obciążone wydatkami 
na cele socjalne. U nas fundusz płac, łącznie 
z pieniędzmi przeznaczanymi na tak zwane 
przywileje górnicze, stanowi około 50 proc. 
kosztów stałych. Nasi konkurenci mają znacz-
nie mniejszy udział płac w kosztach stałych, 
dlatego mają nad nami wielką przewagę. 
Powiększa ją system organizacji pracy. Kon-
kurencja fedruje niemal na okrągło. Dzięki 
temu koszt jednostkowy wydobytej tony jest 
niższy niż koszt ponoszony przez JSW. My już 
na starcie jesteśmy w gorszej sytuacji.

 X Jak jest dobrze, jakiekolwiek zmiany 
są niepotrzebne. Po co cokolwiek zmie-
niać, skoro jest dobrze. Jak jest źle, zmia-
ny są niepotrzebne, bo i tak nie poprawią 
sytuacji. Dlaczego w branży górniczej nigdy 
nie ma odpowiedniego czasu na zmiany?

– Rzeczywiście, trudno się rozmawia 
o ograniczeniu przywilejów, kiedy sytuacja 
ekonomiczna firmy jest dobra. Wtedy przed-
stawiciele załogi koncentrują się na tym, aby 
jak najwięcej pieniędzy trafiło do załogi. Na-
tomiast nie rozumiem powodów, dla których 
oprotestowuje się zmiany w czasie kryzysu.

 X Ponieważ bez względu na sytuację eko-
nomiczną firmy lepiej mieć większą wypła-
tę niż mniejszą.

– Zmiany proponowane przez zarząd 
koncentrowały się na tym, aby móc elastycz-
nie reagować na sytuację rynkową. Temu 
służyłoby wprowadzenie sześciodniowego 
tygodnia pracy dla maszyn przy zachowaniu 
pięciodniowego tygodnia pracy dla górników. 
Obowiązujący system wynagradzania nie po-
zwala na odczuwalne premiowanie za efek-
tywność pracy i wyniki ekonomiczne. Branża 
górnicza jest specyficzna i dlatego nie można 
uzależniać całych zarobków od wyniku. Jednak 
sądzę, że zastosowanie proporcji: 80 proc. 
płacy stałej i 20 proc uzależnione od wyni-
ków ekonomicznych byłoby rozsądnym roz-
wiązaniem. To oznacza, że spółka miałaby 
możliwość natychmiastowego dzielenia się 
z pracownikami zyskiem. To oczywista ko-
rzyść dla zatrudnionych. W czasie kryzysu 
zarobki byłyby w jakimś stopniu mniejsze, ale 
przecież lepiej mieć nawet mniejszą wypłatę, 
ale stabilne miejsce pracy.

 X Zarząd tłumaczy tę sytuację niechęcią 
związków do jakichkolwiek zmian.

– Związki  zawodowe chciały-
by, aby wszystko zostało uregulowane 

w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. 
To nie jest takie proste. Rozmowy o nowym 
układzie trwają od kilku lat i nie wiadomo, 
kiedy się skończą. Natomiast niektóre roz-
wiązania trzeba wprowadzać w zależności 
od sytuacji rynkowej. Jednak przestrzegam 
przed uogólnieniami, bo mogą być krzyw-
dzące. W kopalni Krupiński po rozmowach 
dyrekcji ze związkami zawodowymi udało 
się uzgodnić zmiany w organizacji pracy. 
Górnicy będą pracować pięć dni w tygo-
dniu, a maszyny i urządzenia przez sześć 
dni. To rozwiązanie tymczasowe, na dwa 
lata. Załoga i związki zawodowe doskonale 
wiedzą, że kopalnia Krupiński ma kłopoty 
z uzyskaniem pozytywnego wyniku finanso-
wego, ponieważ eksploatuje bardzo trudne 
złoże. Po rozpoczęciu eksploatacji w nowych 
ścianach okazało się, że poziom zanieczysz-
czenia wynosi ok. 70 proc. To powoduje, 
że niemożliwe jest osiąganie zysku. Barierą 
są szyb i zakład przeróbczy. Zwiększenie 
produkcji, które spowoduje zmniejszenie 
kosztu jednostkowego, możliwe jest tylko 
dzięki wprowadzeniu zmian organizacji 
pracy i zmianom technicznym. To dowód, 
że można wypracować porozumienie.

 X Co będzie, jeżeli centrale związkowe dzia-
łające w JSW każą wycofać się organizacjom 
zakładowym z porozumienia?

– To będzie dowód, że los pojedynczej 
kopalni i miejsca pracy 2,5 tysiąca osób nie 
mają znaczenia dla tych central.

 XMożna sobie wyobrazić sytuację, 
że w różnych kopalniach tej samej spółki 
praca jest różnie zorganizowana?

– Organizacja pracy powinna być dosto-
sowana do konkretnych warunków. Trzeba 
to  uzgodnić z  organizacjami związkowy-
mi działającymi w kopalniach. Oczywiście, 
wszystko musi mieścić się w ramach Kodek-
su pracy. Takie rozwiązanie jest najbardziej 
logiczne i  najkorzystniejsze, bo  pozwala 
zachować miejsca pracy. Kurczowe trzyma-
nie się starych układów pracy często jest 
niekorzystne.

 X Przez kilka miesięcy sypały się na pana 
gromy, gdyż kopalnie nie realizowały pla-
nów wydobycia. Był pan dyżurnym chłop-
cem do bicia.

– W jednym kwartale mieliśmy trudności, 
ponieważ w kilku kopalniach jednocześnie 
trafiliśmy na trudne warunki geologiczno-
-górnicze. Jednym z przykładów jest kumu-
lacja wielkich trudności, z jakimi mieliśmy 
do czynienia na wszystkich ruchach w ko-
palni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Mam na-
dzieję, że najgorszy czas minął. Mamy dużo 
czynnych ścian w kopalniach JSW, natomiast 
fronty wydobywcze są trudne. Górnikom nie 
muszę tłumaczyć, że rozpoznanie złoża daje 
około połowy informacji o jego charakterze. 
Reszta jest tajemnicą natury. Dopiero w cza-
sie prac wydobywczych zdobywamy wiedzę 
o warunkach geologiczno-górniczych i o skali 
zagrożeń.

 XNajbardziej radykalni związkowcy do-
magają się, aby zmienić zarząd odpowie-
dzialny między innymi za kłopoty z wydo-
byciem, ponieważ jesteście panowie złymi 
fachowcami.

– Plany wydobycia były przygotowywane 
także przez specjalistów z poszczególnych 
kopalń. Wszyscy są źli? Wszystkich zwolnić? 
Wszyscy zaangażowani w  przygotowanie 
planów są ludźmi, którzy zbudowali dobrą 
pozycję JSW i każdej kopalni z osobna. Je-
żeli któryś z liderów związkowych wiedział, 
że będziemy pracować przez kilka miesięcy 
w trudnych warunkach geologiczno-górni-
czych, to mógł o tym powiedzieć wcześniej. 
Ja uważam, że w JSW pracują bardzo dobrzy 
fachowcy. Proszę pamiętać, że rozcinkę zło-
ża i roboty przygotowawcze planuje się na-
wet z wieloletnim wyprzedzeniem. Zawsze 
priorytetem jest złoże. To oznacza, że trzeba 
je sczerpać do końca. Okazuje się, że w czasie 
kryzysu nie można wszystkich złóż eksploato-
wać do końca, bo to nieopłacalne. Uważam, 
że najwyższy czas, abyśmy powiedzieli głośno: 
musimy część węgla zostawić pod ziemią, gdyż 
nie opłaca się go wydobywać.

Wydobycie jest bardzo ważne, ale proszę 
pamiętać o znaczeniu cen światowych. W 2011 
roku JSW wydobyła około 12,6 mln ton. EBIT-
DA wyniosła 3,5 mld złotych. Rok później 
wydobyliśmy o milion ton więcej, a wyniosła 
ona 1,4 mld złotych. EBITDA to zysk przed-
siębiorstwa przed potrąceniem odsetek od za-
ciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji. 
Ten przykład pokazuje, że kluczowy wpływ 
na kondycję firmy ma cena. Jeżeli maleje, maleje 
zysk, ponieważ koszty mamy stałe. Musimy 
mieć wpływ na koszty, żeby minimalizować 
wpływ spadku cen.

 X Zarząd popełnił jeszcze jeden błąd. Pod-
jął decyzję o zakupie kopalni Knurów-Szczy-
głowice za prawie 1,5 mld złotych. Przepła-
ciliście. Mogliście poczekać, aż cena będzie 
niższa.

– Wycenę kopalni przygotowali specjaliści 
z niezależnej firmy. Specjaliści z JSW na nasz 
użytek przeprowadzili własne analizy. Zapew-
niam, że zrobiliśmy dobry interes. Targowa-
liśmy się ostro.

 X JSW ma  kopalnię Budryk i  kopalnię 
Knurów-Szczygłowice. Czy to  oznacza, 
że spółka będzie chciała sięgnąć po zło-
ża po kopalni Dębieńsko? Ma pan iskrę 

w oku, kiedy pomyśli pan o takim trójką-
cie wydobywczym.

– Można wykorzystać jedne z szybów 
ruchu Knurów dla celów wentylacyjnych 
tak, aby ułatwić eksploatację północno-za-
chodniej części złoża w Budryku. Polepszenie 
wentylacji w kopalni wysokometanowej bar-
dzo ułatwia pracę. Budryk i Knurów-Szczy-
głowice graniczą złożami. Granica między 
nimi jest granicą administracyjną, a nie geo-
logiczną. Teraz, jako właściciel tych kopalń, 
możemy w sposób bardziej racjonalny pro-
wadzić rozcinkę złoża. Wspomniał pan o Dę-
bieńsku. Moim zdaniem nikt nie wybuduje 
nowej kopalni, bo trzeba byłoby wydać 3–4 
mld złotych. W dzisiejszych czasach to po-
mysł finansowo nierealny. Złoże Dębień-
sko sąsiaduje ze złożem Budryk i Knurów-
-Szczygłowice. Analizując możliwość dostępu 
do niego od strony Knurowa-Szczygłowic, 
w ciągu roku można by rozpocząć eksploata-
cję pierwszej ściany. Także w tym przypadku 
– podobnie jak w sytuacji, o której mówiłem 
wcześniej – można by to złoże eksploatować 
racjonalniej, bez zważania na sztuczną gra-
nicę wytyczoną w koncesji.

 X Zastanawiam się, po co organizuje się po-
lowania na czarownice, zamiast siąść i usta-
lić, co zrobić, aby zminimalizować skutki 
kryzysu?

– Ma pan rację. Związki zarzucają za-
rządowi, że źle planuje, źle kieruje firmą i źle 
organizuje pracę. Czy zarząd ma odpowiadać 
na tym samym poziomie i na przykład mówić, 
że górnicy słabo fedrują? Nie, moim zdaniem  
dobrze fedrują. Problemem jest efektywność. 
Ataki na zarząd jej nie poprawią. Ciekawy 
jestem, o co chodzi tym liderom związkowym, 
którzy torpedują każdą propozycję zmierzają-
cą do poprawy efektywności pracy?

 X Nie ukrywają tego. Mówią wprost, że trze-
ba odwołać zarząd.

– Mamy schizofreniczną sytuację. Z jednej 
strony mówi się, że trudne warunki geologicz-
no-górnicze są winą zarządu, a jednocześnie 
liderzy związkowi mówią, że z powodu tych 
trudnych warunków załoga nie może tracić 
finansowo. W tym przypadku ich argument jest 
prosty – ludzie nie mają wpływu na geologię. 
Kiedy mówi się o zarządzie, wychodzi na to, 
że ludzie mają wpływ na warunki geologiczno-
-górnicze. Dlatego pytam: o co chodzi?

 XO zmianę zarządu JSW SA.
– Jeżeli chcemy, aby górnictwo śląskie 

przetrwało, to musi być ono konkurencyjne. 
JSW jest skazana na konkurencję globalną. 
Czy sądzi pan, że inny zarząd uniezależni 
naszą spółkę od cen światowych? Zadaniem 
zarządu jest szukanie rozwiązań służących 
poprawie efektywności, bo tylko wtedy moż-
na zachować miejsca pracy i zagwarantować 
godziwe wynagrodzenie dla załogi. Dlatego 
zarząd i związki muszą ustalić zasady, dzię-
ki którym pogodzimy wymagania ekonomii 
z oczekiwaniami załogi.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Nasi konkurenci mają 
znacznie mniejszy udział 
płac w kosztach stałych, 
dlatego mają nad nami 
wielką przewagę. Powiększa 
ją system organizacji pracy. 
Konkurencja fedruje niemal 
na okrągło.
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Praca pod wpływem alkoholu jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Nie ma czego się wstydzić, 
trzeba je eliminować tak, jak staramy się usunąć inne zagrożenia wynikające z tak zwanego 

czynnika ludzkiego – mówi Czesław KubaCzKa, dyrektor kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie

Bez alkoholu praca jest 
bezpieczniejsza 
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 XNowy GórNik: Ochrona kazała panu 
dmuchać w alkomat przy bramie wejścio-
wej do kopalni?
Czesław kubaCzka: 
Jeszcze nie.

 XG ó r n i c y  m u s z ą 
dmuchać.

– Wszyscy pracow-
nicy muszą dmuchać, 
jeżeli jest uzasadnione 
podejrzenie, że  któryś 
z nich jest po spożyciu alkoholu. Takie testy 
są proponowane przez ochronę.

 X Dlaczego? To uwłacza ludzkiej godności.
– Ochrona kopalni nie przeprowadza 

kontroli w sposób „widowiskowy”. Nie ma at-
mosfery łapanki. Praca w górnictwie wiąże się 
z wielkimi zagrożeniami. Nasi pracownicy 
obsługują maszyny i urządzenia wielkiej mocy. 
Jeżeli ich nie obsługują, to pracują w ich są-
siedztwie. Zagrożenia naturalne powodują, 
że chwila nieuwagi, a nawet mniejsza koncen-
tracja i powolna reakcja, mogą spowodować 
śmierć wielu osób. Człowiek pod wpływem 
alkoholu nie działa racjonalnie, ma opóźnioną 
reakcję. Proszę także pamiętać, że pod ziemią 
jest gorąco, podwyższona wilgotność i sła-
ba widzialność. W takich warunkach nawet 
mała dawka alkoholu może być przyczyną 
tragedii. Przynajmniej 70 proc. wypadków 
w górnictwie wynika z tak zwanego czynni-
ka ludzkiego. Praca pod wpływem alkoholu 
bez wątpienia jest czynnikiem ludzkim, który 

stwarza gigantyczne zagrożenie. Czy stara-
nia o poprawę bezpieczeństwa pracy mogą 
uwłaczać ludzkiej godności? Ludzka godność 
ucierpi wtedy, gdy jakiś pracownik ulegnie 
wypadkowi i okaże się, że był pod wpływem 
alkoholu. Wtedy zostanie bez środków do ży-
cia, bo żadna ubezpieczalnia nie wypłaci mu 
pieniędzy. Proszę pamiętać – zawsze jest 
sprawdzana trzeźwość uczestników wypad-
ku. Tu nie da się niczego ukryć.

 X Co  się dzieje z  pracownikiem, który 
chciałby pracować pod wpływem alkoholu?

– Jeżeli zostanie złapany na bramie wej-
ściowej, musi wziąć dzień wolny. Dostaje 
naganę. Traci barbórkę i czternastkę. Tej na-
gany nie można anulować. Jeżeli takie sytu-
acje powtarzają się, pracownik jest zwalniany 
dyscyplinarnie.

 X Związkowcy bronią ukaranych 
pracowników?

– Bronią przed zwolnieniem. Przed kon-
sekwencjami finansowymi nie mogą obronić.

 XWiele osób mówi, że zamiast zwalniać, 
należy kierować na leczenie odwykowe.

– Nie każdy, kto stawia się do pracy pod 
wpływem alkoholu, jest uzależniony. Poza tym 
kierownictwo kopalni nie może nikogo zmusić 
do leczenia odwykowego. Uważam, że oso-
bom uzależnionym należy pomóc w leczeniu. 
To nie oznacza bezkarności. Jednak pracownik 
musi chcieć skorzystać z leczenia. W wielu 
przypadkach presja rodziny, kolegów z pracy 

i przełożonych jest skuteczna i pracownicy de-
cydują się na skorzystanie z fachowej pomocy. 
Kierownictwo kopalni ułatwia takim osobom 
powrót do pracy po leczeniu.

 XWarto pomagać?
– Jeżeli miałby być to tylko jeden przypa-

dek zakończony sukcesem, to warto. Miałem 
kiedyś sytuację, że na dole zostało skontro-
lowanych trzech pracowników. Wszyscy byli 
pod wpływem alkoholu i wszyscy zostali zwol-
nieni dyscyplinarnie. W jednym przypadku 
zdecydowałem się na ponowne przyjęcie pra-
cownika. Jego sytuacja rodzinna była bardzo 
trudna. Dziecko chore na nowotwór, trudna 
sytuacja materialna. Został przyjęty po zakoń-
czonym leczeniu odwykowym. Pracuje, nie 
pije. Po roku jego żona przyjechała do mnie 
razem z córką i wręczyła mi kwiaty. To olbrzy-
mia satysfakcja. Pozostali dwaj pracownicy nie 
skorzystali z szansy.

 X Takie wyjątki nie łamią dyscypliny?
– W dobrego pracownika warto zainwe-

stować. Proszę także pamiętać, że takie de-
cyzje są wyjątkowe, poparte bardzo dobrym 
rozeznaniem. Z tej trójki zwolnionych każdy 
mógł się leczyć i wrócić do pracy. Na skorzy-
stanie z szansy zdecydował się jeden.

 X Co w sytuacji, jeżeli ktoś skorzysta z szan-
sy i wraca do nałogu?

– Traci pracę. Czym innym jest danie 
szansy, a czym innym tolerowanie zachowań 
zagrażających bezpieczeństwu pracy.

 X Czy trudna sytuacja w górnictwie powo-
duje wzrost stresu wśród górników? Jeżeli 
tak, to setka przed zjazdem odpręża.

– Nasze służby BHP biorą pod uwagę 
stres, kiedy analizują źródła zagrożeń dla 
bezpieczeństwa pracy. Jednak nie jest on 
usprawiedliwieniem dla tych, którzy pracują 
pod wpływem alkoholu. W ten sposób moż-
na by  usprawiedliwiać kierowców, którzy 
pod wpływem alkoholu powodują katastrofy 
drogowe.

 X Niemal codziennie docierają do nas infor-
macje o tragediach spowodowanych przez 
pijanych kierowców. Dziennikarze często 
mówią i piszą o przypadkach pijanych leka-
rzy, policjantów i polityków różnego szcze-
bla. Czy te informacje nie robią wrażenia 
na górnikach?

– Na niektórych robią wrażenie, na in-
nych nie. Jak pan zauważył, górnictwo nie jest 
branżą w wyjątkowy sposób narażoną na pracę 
pod wpływem alkoholu. Myślę, że część z tych, 
do których nie trafiają informacje o trage-
diach spowodowanych w stanie nietrzeźwym, 
działa bezrefleksyjnie. Część na pewno jest 
uzależniona. To ciągle jeszcze temat wstydli-
wy. Tak jest w przypadku kierowców, lekarzy 
czy policjantów. Tak samo jest w przypad-
ku górników. Moim zdaniem nie ma czego 
się wstydzić. Trzeba o tym zjawisku mówić 
i eliminować je, jak każde inne zagrożenie 
wpływające na bezpieczeństwo pracy. Praca 
bez alkoholu jest bezpieczniejsza.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

 XNowy GórNik: Setka albo trochę wię-
cej dla kurażu przed zjazdem. Tradycja czy 
zagrożenie?
JaCek Nowak: To  za-
grożenie. Około 70 proc. 
wypadków w górnictwie 
jest spowodowanych 
tak zwanym czynnikiem 
ludzkim. To  oznacza, 
że  nie byłoby tragicz-
nego zdarzenia, gdyby 
pracownik był uważny, skoncentrowany 
na pracy, wykonywał ją zgodnie z zasadami 
BHP i instrukcjami przygotowanymi do kon-
kretnego stanowiska. Alkohol osłabia kon-
centrację, wzmaga brawurę, zwalnia czas 
reakcji. Wzmaga zachowania, które zagrażają 
bezpieczeństwu pracy.

 X Jest pan dyrektorem pracy w kopalni ze-
spolonej od miesiąca. Musiał pan w tym cza-
sie podejmować decyzje w sprawie pracow-
ników pod wpływem alkoholu?

– Jeszcze nie spotkałem się z przypadkiem 
pracownika, który był pijany na stanowisku 
pracy. Kilku osobom będącym pod wpływem 
alkoholu ochrona uniemożliwiła wejście.

 X Zwolnił pan kogoś karnie?
– W tych kilku przypadkach był pijany 

pracownik, którego w tym roku trzeci raz zła-
pała ochrona. Został zwolniony dyscyplinarnie.

 X Proponował pan któremuś pracowniko-
wi: chłopie, lecz się, bo najprawdopodob-
niej jesteś uzależniony od alkoholu?

– Tak, pracownikowi, który drugi raz w tym 
roku nie został dopuszczony do pracy, ponieważ 

był po spożyciu alkoholu. Zasugerowałem, aby 
szukał rozwiązania swojego problemu.

 X Znalazł je?
– Nie wiem. Rozmowa odbyła się tydzień 

temu. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że pro-
blem z alkoholem jest bagatelizowany przez 
pracowników. Stałe tłumaczenie to hasła: 
przypadek, jednorazowa impreza, nieuwa-
ga itp. Jeżeli ktoś musi wypić alkohol przed 
przyjściem do pracy, to jest to bardzo niepo-
kojący objaw.

 XUważa pan, że  zakład pracy powi-
nien wspierać tych, którzy są uzależnieni 
od alkoholu?

– Nasze służby BHP wkładają wiele wysił-
ku, aby uświadomić pracownikom konsekwen-
cje wynikające z pracy pod wpływem alkoholu. 

Zwolnienie dyscyplinarne, kary dyscyplinarne, 
które powodują straty finansowe, zagrożenie 
bezpieczeństwa pracy – to powinno przeko-
nać ich, że nie warto ryzykować. Rozumiem, 
że osoby uzależnione są chore i tak jak w przy-
padku każdej innej poważnej choroby zakład 
powinien je wspierać. Pracownik wyszkolony, 
z dużym doświadczeniem, jest cenny dla fir-
my. To się na pewno opłaca. Jednak wsparcie 
nie może oznaczać tolerancji dla zachowań, 
które zagrażają bezpieczeństwu pracy. Dla-
tego apeluję do pracowników naszej kopalni: 
nie ryzykujcie utraty zdrowia i pracy. Tylko 
w spółce Szkolenie i Górnictwo jest kilka ty-
sięcy podań o pracę. Konkurencja jest wielka. 
Nie warto przez alkohol przekreślać swojego 
dorobku zawodowego i narażać najbliższych 
na utratę źródła utrzymania.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Rozmowa z JaCKiem NowaKiem, dyrektorem pracy KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie JSW SA

Pomoc nie oznacza 
tolerancji
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Rozmowa z EugEniuszEm PoloczkiEm, terapeutą uzależnień

Nie dzielmy włosa na czworo
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 XNowy GórNik: W kopalniach przy bra-
mach wejściowych ochrona sprawdza, czy 
wchodzący górnicy są trzeźwi. To uwłacza 
godności ludzkiej?
EuGENiusz PoloczEk: 
Kto tak mówi? Proszę 
mnie skontaktować 
z  tymi ludźmi. Mogę 
sobie wyobrazić, że sko-
rzystaliby na  kontakcie 
z terapeutą.

 X Nie ma nic uwłaczającego w tym, że nie-
którzy pracodawcy wymagają, aby górni-
cy nie mieli nawet ułamka promila alkoho-
lu w wydychanym powietrzu?

– Górnicy pracują w ekstremalnych wa-
runkach. Pracodawca ma prawo ustalać za-
sady bezpiecznej pracy w nich. Nie trzeba 
nadludzkiego wysiłku, aby w wydychanym 
powietrzu nie było alkoholu. Wystarczy nie 
pić. Nie rozumiem, dlaczego kontrola trzeź-
wości miałaby uwłaczać ludzkiej godności. 
Czy ludzkiej godności nie uwłacza pijany kie-
rowca, który zabija kilka osób na przystanku, 
albo pijany chirurg, który wycina jelito zamiast 
wyrostka? Czy ludzkiej godności nie uwłacza 
górnik pod wpływem alkoholu, który może 
spowodować wypadek? Ludzkiej godności 
uwłacza sąd, który pijanemu kierowcy wy-
mierza kilka kar w zawieszeniu, a ten kierowca 
rozjeżdża kobietę w ciąży, bo znów był pijany. 
W przypadku, o którym rozmawiamy, praco-
dawca prowadzi działania profilaktyczne. Dba 
o bezpieczeństwo pracy.

 X Są spółki, w których górnikowi, mające-
mu 0,1 promila alkoholu w wydychanym po-
wietrzu, grozi karne zwolnienie. Kierowca 
z takim stężeniem alkoholu może prowa-
dzić samochód. Gdzie w tym logika?

– Z tymi zwolnieniami to sprawa dysku-
syjna. Moim zdaniem lepsza byłaby pomoc. 
Na przykład propozycja konsultacji z tera-
peutą albo sugestia skorzystania z leczenia.

 X Nie można nikogo zmusić do leczenia.
– Kto mówi o przymusie? Zawsze można 

dać wybór.

 X Za 0,1 promila w wydychanym powietrzu 
na leczenie?

– Zaczynamy rozdzielać włos na czworo. 
To nie ma sensu. Regulamin pracy określa 
wymagania pracodawcy. Jeżeli dla górnika 
są to wymagania nie do spełnienia, może być 
kierowcą. Życie wymusza zaostrzanie przepi-
sów. Wiele razy słyszę argument, że są kraje, 
w których kierowca może mieć 0,5 promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu. Są i były 
kraje, w których można mieć nawet większe 
stężenie, ale jeśli spowoduje się wypadek, kary 
są bardzo surowe. Jeżeli w Polsce w latach 
50. i na początku lat 60. ktoś spowodował 
wypadek i był pod wpływem alkoholu, trak-
towano to jako okoliczność łagodzącą. To był 
absurd prawny, ale takie prawo obowiązywało. 
Ja jestem przeciwnikiem absurdów prawnych.

 XDziałają nadprzyrodzone sposoby? 
Na przykład przysięga abstynencji na obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej albo Chry-
stusa na krzyżu?

– Najskuteczniejsze jest leczenie. Religia 
bardzo często w nim pomaga, ale nie zastą-
pi go. Są przypadki osób, które po religijnej 

przysiędze przestały pić. My nazywamy to ob-
razowo „dupościskiem”. To oznacza, że czło-
wiek zaparł się i nawet kropli alkoholu nie wy-
pije. Jednak problem alkoholizmu to nie tylko 
fizyczne uzależnienie od alkoholu. To także 
uzależnienie psychiczne. Jeżeli alkohol przez 
wiele lat kierował życiem człowieka, trzeba 
czasu i odpowiedniego leczenia, aby alkoholik 
zaczął odbierać świat w sposób racjonalny. 
Można nie pić, a nie być trzeźwym. Trzeźwość 
to zmiana sposobu myślenia, funkcjonowania 
i widzenia świata. Podkreślam – religijność 
bardzo często pomaga, jednak trzeba ją wes-
przeć profesjonalnym leczeniem.

 X Czy jest zależność między trudną sytu-
acją w branży górniczej a liczbą wykrywa-
nych przypadków górników pracujących 
pod wpływem alkoholu?

– Logika podpowiada, że tak jest. Ludzie 
wrażliwi, mniej odporni na stres łatwiej uza-
leżniają się. Skurwiele są bardziej odporni 
na uzależnienie. Oczywiście to nie jest tak, 
że alkoholik jest lepszym człowiekiem od abs-
tynenta. Jeżeli ktoś tak mówi, to opowiada 
bzdury. Alkohol daje złudzenie psychiczne-
go odprężenia. Zmniejsza poziom strachu. 
Na krótką metę pomaga, jednak na dłuższą 
metę uzależnia. Zamienia myślenie racjonal-
no-logiczne na myślenie magiczno-życzenio-
we. Po jakimś czasie człowiek uzależniony 
od alkoholu przenosi się w nierzeczywisty 
świat.

 X Żyjąc w nierzeczywistym świecie, można 
być dobrym kombajnistą, górnikiem strza-
łowym, ratownikiem górniczym? Na kilka 
godzin można się sprężyć?

– Pod wpływem alkoholu człowiek staje 
się „odważniejszy”. Brawura dominuje nad 
zdrowym rozsądkiem. To może sprawiać wra-
żenie fachowości, ale po jakimś czasie staje się 
przyczyną nieszczęścia. Nam się wydaje, że je-
steśmy odważni, a w rzeczywistości jesteśmy 
ryzykantami. Jeżeli ktoś boi się bez alkoholu 
pracować w przodku albo być kombajnistą, 
to oznacza, że nie powinien wykonywać tego 
zawodu. Regularne picie powoduje wzrost 
tolerancji na alkohol. Po jakimś czasie może 
się okazać, że na przykład poniżej 0,5 promila 
alkoholu we krwi człowiek nie potrafi funk-
cjonować. Są osoby, które mają 1,5 promila 
i sprawiają wrażenie trzeźwych. Ale to złu-
dzenie. Ich czas reakcji, poziom koncentracji 
i zdolność logicznego myślenia są ograniczo-
ne. Tacy ludzie często ulegają wypadkom.

 XMiał pan górników pacjentów, którzy cu-
dem z życiem uszli?

– Miałem. Na przykład jeden jechał na ta-
śmie. Wpadł do zbiornika z węglem. Był tak 
zmasakrowany, że nikt mu nie dawał szans 
na przeżycie. Przeżył. Był na leczeniu odwy-
kowym. Czasem towarzyszy mi na wykładach 
dla dozoru górniczego. Zwykle atmosfera jest 
wesoła. Kiedy pokazuje swoje blizny, zapada 
cisza jak makiem zasiał. Każdy górnik to osob-
na historia. Obowiązuje mnie tajemnica, dla-
tego zakończmy ten temat.

 XWśród pacjentów byli tacy, przez których 
ktoś stracił życie pod ziemią?

– Tak, byli.

 X Jak dają sobie radę ci, którzy spowo-
dowali wypadek pod wpływem alkoholu, 

w którym ucierpieli, a nawet stracili życie 
ich koledzy? To gigantyczne obciążenie 
psychiczne.

– Oprócz terapii odwykowej przeszli 
terapię psychologiczną. Terapia odwykowa 
jest dopiero początkiem. To swego rodzaju 
przedszkole.

 X Jak pana traktują górnicy? Spotyka się 
pan z nimi, opowiada, że alkohol szkodzi. 
To śmieszny temat spotkania, w którym bio-
rą udział twardzi faceci.

– Jestem naprawdę dobrym fachow-
cem. Wiele lat piłem. To cud, że żyję. Kilka 
wypadków, rozwalona wątroba, zapalenie 
trzustki – to wszystko nie przeszkadzało 
mi pić. Kiedyś siadłem sobie i pomyślałem, 
że skoro tyle przeżyłem, to pewnie szybko 
nie umrę i długo będę się męczył. Ta myśl 
spowodowała, że skończyłem leczenie od-
wykowe i od 25 lat nie piję. Od 23 lat jestem 
terapeutą. Nie ma alkoholika, który mógłby 
mnie oszukać. Ja naprawdę byłem mistrzem 
w piciu i manipulowaniu światem. Mam 
ogromną wiedzę praktyczną uzupełnioną 
wiedzą teoretyczną.

 X Uwierzy pan, że po wypiciu jednego piwa 
przed kopalnią i po dojściu do miejsca pra-
cy można mieć 0,3 promila w wydychanym 
powietrzu?

– A od sikania pod wiatr zachodzi się 
w ciążę. Jak ktoś pije przez miesiąc, może 
funkcjonować tylko wtedy, gdy ma alkohol 
we krwi. Dlatego powtarzam: jeżeli są górni-
cy, którzy w ciągu roku mają dużo zwolnień 
lekarskich po dwa, trzy dni, mają kłopoty 

z przyjściem do pracy w poniedziałek, w czasie 
kontroli mają ułamki promila w wydychanym 
powietrzu – to powinien być dla nich i dla 
ich otoczenia sygnał, że należy się przyjrzeć 
takiemu stylowi picia. Jednak teraz pojawia się 
problem. Jeżeli kierownictwo kopalni będzie 
nalegać, aby górnik leczył się, bo to jedyny 
sposób na uniknięcie zwolnienia, to trzeba 
mu zagwarantować możliwość leczenia. Ko-
lejka oczekujących na leczenie stacjonarne 
jest długa.

 X Chodzą na mityngi Anonimowych Alko-
holików i na spotkania w poradniach.

– Chodzą, biorą kwit, że się leczą i na tym 
koniec. Oszukują siebie i przełożonych. Naj-
skuteczniejsze jest leczenie stacjonarne.

 X Gdyby pan miał czarodziejską różdżkę, 
zrobiłby pan „Hokus pokus, alkoholu zgiń”?

– Mnie alkohol nie przeszkadza. W skle-
pie koło półek z nim przechodzę tak, jak koło 
półek z podpaskami i tamponami. Bez zain-
teresowania, bo nie korzystam i nie są mi po-
trzebne. Ja nie walczę z alkoholem. Pomagam 
ludziom, którzy chcą przestać pić.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

 `Eugeniusz Poloczek jest terapeutą uzależnień. 
W kopalniach węgla kamiennego prowadzi 
zajęcia na temat uzależnień i ich wpływu 
na bezpieczeństwo pracy. Współpracuje z Komisją 
Dyscypliny Pracy w KWK Budryk JSW SA. 
Pełni dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 
w Katowicach. Można kontaktować się z nim 
w czasie dyżuru przy telefonie zaufania. Nr tel. 32 
256 92 78.

irENEusz Błędowski, 
sztyGar zmiaNowy 
GórNiczy, Jzr: Gdybym 
poczuł choćby delikatną 
woń alkoholu, górnik 
nie zjechałby do pracy. 
W czasie 20 lat kariery 
dwa razy zdarzyło mi się 
nie dopuścić do pracy osób, od których po-
czułem alkohol. Dlaczego tak rzadko to się 
zdarza? Moi ludzie wiedzą, że mam dobry 
węch. Przed zjazdem przechodzę koło każde-
go, witam się i sprawdzam, czy jest w dobrej 
formie. Nie potrzebuję alkomatu. Jestem sku-
teczniejszy niż kontrola przy bramie. Pracow-
nik pod wpływem alkoholu pod ziemią to ol-
brzymie zagrożenie. Czy górnik zjeżdżający 
pod ziemię pod wpływem alkoholu może być 
uzależniony? Przeważająca część przypadków 
to efekt głupoty. A jeśli to nałóg, a nie głupota? 
Ja jestem staroświecki i nie uznaję parasola 
ochronnego. Jak ktoś chce się leczyć, to niech 
się leczy, zanim go trafią i skontrolują. Więk-
szość się „leczy”, bo zostali złapani, a potem 
znów piją.

adriaN syrEk, sztyGar zmiaNowy, ruch 
zofiówka: Praca pod wpływem alkoholu 
to wielkie zagrożenie. Nie miałbym oporów, 
aby zabronić zjazdu osobie, która jest nie-
trzeźwa. Zawsze przed pracą zwracam uwagę, 

czy wszyscy pracownicy 
są dysponowani. Do tej 
pory nie zdarzyło się, aby 
któryś z moich podwład-
nych przyszedł do pracy 
nietrzeźwy. Czy jestem 
zwolennikiem leczenia 
osób uzależnionych od al-
koholu? Tak, trzeba leczyć, trzeba pomagać. 
Jeżeli leczenie nie pomoże i pracownik znów 
łamie regulamin pracy, nie ma wyjścia – trzeba 
go zwolnić. Osoba nietrzeźwa pod ziemią 
stwarza zagrożenie dla siebie i dla kolegów.

JózEf milczaNowski, 
GórNik, ruch zofiów-
ka: Bałbym się pracować 
z  nietrzeźwym kolegą. 
Niech lepiej siedzi pod 
ociosem i  nic nie robi. 
Samemu bezpieczniej 
niż z pijanym współpra-
cownikiem. Chodzi o to, że pijany może zro-
bić krzywdę nie tylko sobie, ale także innym. 
Oczywiście, osobom uzależnionym, które 
tego chcą, należy ułatwić leczenie. Ale jak 
leczenie nie pomoże? No cóż, nie ma wyjścia. 
Zwolnienie. Nie można bata kręcić na nie-
winnych ludzi. Praca pod ziemią to wielka 
odpowiedzialność.

l

Sonda Nowego Górnika

Trzeźwość to bezpieczeństwo



1 – 1 5  P A Ź D Z I E R N I K A  2 0 1 48 W W W . N O W Y G O R N I K . P L

A K T U A L N O Ś C I

Kilkanaście dni przed programowym wystą-
pieniem premier Ewy Kopacz w parlamencie 
związkowi liderzy z Kompanii Węglowej za-
powiedzieli górniczą manifestację na Wiej-
skiej. Górnicy – jak mówią przedstawicie-
le sztabu protestacyjno-strajkowego w tej 
spółce – mieliby zjechać przed Sejm po to, 
aby wysłuchać expose szefowej nowego ga-
binetu, nadstawiając zwłaszcza uszu na wątki 
dotyczące problemów górnictwa i, szerzej, 
Śląska. Historia takich związkowych wypraw 
na Warszawę każe jednak wątpić, że tym ra-
zem obejdzie się bez typowego górniczego 
akompaniamentu do programowego prze-
mówienia pani premier.

To, co  dzieje się we  wrześniu w  naj-
większym polskim przedsiębiorstwie górni-
czym, przypomina – jak słusznie zauważył 
były wicepremier, zaangażowany przed laty 
w restrukturyzację węglowej branży – taniec 
na Titanicu. Po sześciu miesiącach tego roku 
wynik finansowy firmy – według informacji 
prezesa Mirosława Tarasa – był przeszło 324 
mln złotych do tyłu, nie mówiąc już o ubie-
głym, kiedy spółka odnotowała mniej więcej 
700 mln złotych straty netto, zaś na samej 
sprzedaży węgla sięgnęła ona aż 1,2 mld zło-
tych. W tym kontekście wizja upadłości Kom-
panii wcale nie wydaje się aż tak iluzoryczna, 
choć doprawdy trudno sobie wyobrazić liczne 
następstwa jej pójścia na dno. Sanacyjny pro-
gram, mający zatrzymać, a następnie odwrócić 
ów fatalny bieg rzeczy, ma – według priory-
tetów zarządu firmy – spełnić kilka zasadni-
czych celów: przywrócić płynność finansową 
spółki, ochronić miejsca pracy, nie dopuścić 
do likwidacji zakładów górniczych firmy oraz 
doprowadzić do trwałego wzrostu efektywno-
ści ekonomicznej.

Tymczasem jednak w Kompanii Węglowej 
trwa przedziwny kontredans, kto jest odpo-
wiedzialny za uwiąd konsultacji wokół pro-
gramu naprawczego spółki na lata 2014–2020 
w relacjach zarząd–związki zawodowe. Jedna 
i druga strona w następujących po sobie ko-
munikatach, stanowiskach i oświadczeniach 

obwinia adwersarza, że ten gra w rozmo-
wach nie fair. W poniedziałek 22 września 
międzyzwiązkowy sztab protestacyjno-straj-
kowy, grupujący 13 tutejszych organizacji 
zawodowych, proklamował spór zbiorowy 
z zarządem. Niektórzy ze związkowych li-
derów mówią otwarcie, że ogłoszenie sporu 
rozszerza dopuszczalny arsenał środków na-
cisku na zarząd. Zapowiedziana manifestacja 
na Wiejskiej zwiastuje przeniesienie tej presji 
także na właściciela i rząd.

Przerwane konsultacje, spór zbiorowy, 
manifestacja w Warszawie… I co dalej? Przede 
wszystkim o to pytaliśmy kilku związkowych 
działaczy z protestacyjnego sztabu. Powie-
dzieli nam:

Nieuczciwa gra

Stanisław Kłysz, wiceprzewodniczący So-
lidarności w Kompanii Węglowej: – W roz-
mowach ze stroną społeczną zarząd spółki 
zignorował wszelkie reguły konsultacji, po-
dejmując decyzje, które chciał jakoby konsul-
tować. Mam między innymi na myśli zawarty 
w liście intencyjnym zamysł sprzedaży Wę-
glokoksowi czterech kopalń. Taka transakcja 
– zwłaszcza w przypadku Chwałowic i Janko-
wic – wymaga uzgodnienia ze związkowymi 
partnerami, a nie jedynie skonsultowania. 
To dwie różne rzeczy. Trudno więc przyjąć, 
że zarząd postępował uczciwie. To zaledwie 
jeden z powodów, że uznaliśmy, iż to zarząd 
spółki jednostronnie zerwał konsultacje. 
Są także inne.

W  zawiadomieniu o  wszczęciu sporu 
zbiorowego zwróciliśmy między innymi uwa-
gę, że zarząd ewidentnie łamie ustalone wiel-
kości funduszu wynagrodzeń, nie informując 

o tym związków zawodowych. Nieprzypadko-
wo więc zamierzamy posłuchać na miejscu, 
w Warszawie, programowego expose premier 
Ewy Kopacz. Jest to wprawdzie nowy rząd, 
lecz przecież tej samej koalicji. Chcemy więc 
znać odpowiedź na zasadnicze pytanie, czy 
problemy górnictwa i Śląska będą dla tego 
rządu istotne czy też nie. Jeśli nie usłyszy-
my zapowiedzi rokujących zaangażowanie 
się rządu w ratowanie polskiego górnictwa, 
będziemy zmuszeni podjąć działania pod-
porządkowane przede wszystkim ochronie 
miejsc pracy.

Pora Na ratuNkowe 
decyzje

Bogusław Studencki, przewodniczący Ka-
dry w Kompanii Węglowej: – Sytuacja, w jakiej 
znalazła się branża, jest niesłychanie trudna. 
Z tego, co wiem, Kompania Węglowa będzie 
miała pieniądze na wypłaty wynagrodzeń je-
dynie do końca tego roku. Tymczasem zarząd 
spółki niby przedstawia związkom program 
naprawczy, a w złej wierze – bo trudno inaczej 
traktować list intencyjny, będący zapowiedzią 
sprzedaży czterech kopalń – podejmuje de-
cyzje bez wiedzy partnera. Chcieliśmy kon-
sultacji, a nie pozorowanej gry.

Oczekujemy aktywniejszego zaangażo-
wania w problemy górnictwa, uosabiającego 
właściciela, ministra gospodarki. Myślę, że ad-
resatem powinien być również minister skar-
bu, który sprawuje pieczę nad elektrowniami. 
Górnictwo i energetyka to przecież naczynia 
połączone. W ostatnich miesiącach duże na-
dzieje wiązaliśmy z cyklem spotkań z pre-
mierem Donaldem Tuskiem i członkami jego 
gabinetu, otwierających widoki na rozwiązanie 

najtrudniejszych problemów krajowego gór-
nictwa. Wraz z dymisją jego rządu nastąpił 
regres w tych poszukiwaniach. Nie wiemy, 
czy pod rządami premier Ewy Kopacz będzie 
miejsce na kontynuację wcześniejszego kursu. 
Stąd decyzja związkowego sztabu protestacyj-
no-strajkowego o wyjeździe na Wiejską w dniu 
wygłaszania przez nią expose. Chcemy, aby 
pani premier wiedziała, że branża górnicza jest 
ważna, ale pogrążona w kłopotach, toteż wy-
maga podejmowania decyzji dla jej ratowania.

Potrzeba decyzji

Bogusław Ziętek, przewodniczący WZZ 
Sierpień 80: – Abstrahując od oceny jakości 
konsultacji w Kompanii Węglowej, my kon-
sekwentnie chcemy rozmawiać o problemach 
górnictwa. Ale chcemy rozmawiać z kimś, kto 
ma prerogatywy do podejmowania decyzji, 
czyli z premier i właściwymi ministrami jej 
gabinetu. Uznaję za pożyteczne wcześniejsze 
rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem. 
Pożyteczne, ponieważ zostały przygotowane 
rozwiązania, które – ufam – nowy rząd skie-
ruje na szybką ścieżkę legislacyjną. W mojej 
ocenie zwłaszcza cztery sprawy wymagają 
pilnych rozwiązań. Po pierwsze, zablokowa-
nie importu węgla. Po drugie, uregulowanie 
rynku wewnętrznego handlu tym produktem. 
Po trzecie, przywrócenie płynności finanso-
wej sektora. I po czwarte, zmiany organiza-
cyjne w branży pod kątem jej konsolidacji. 
Koncepcje konsolidacyjne to  już pole dla 
decyzji rządu, ponieważ do odpowiednich 
ministrów są przypisane funkcje właścicielskie 
w odniesieniu między innymi do górnictwa, 
energetyki…

JERZY CHROMIK

Wyprawa do Warszawy

Expose z górniczym 
akompaniamentem

Masówka w KWK Kazimierz-Juliusz

Konflikt w kopalni Kazimierz-Juliusz został zażegnany. Rząd ma o jeden problem mniej. Sytuacja w Kompanii Węglowej jest napięta. Mimo wszystko górnicy 
wysłuchają w Warszawie wystąpienia pani premier w spokoju
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Pierwsza generacja Forda S-Max była niespo-
dzianką. Auto o funkcjonalności, pojemno-
ści i wyglądzie vana prowadziło się niczym 
normalna limuzyna. Chwaląc nowy samo-
chód, Stephen Odell, wiceprezes Ford Euro-
pe, stwierdził, że „Ford S-Max trafił w gusta 
europejskich klientów, którzy poszukują cze-
goś więcej aniżeli nudnego i funkcjonalnego 
pojazdu rodzinnego. Nowy S-Max przenosi 
wszystkie zalety poprzednika w nowy wymiar, 
imponując przepiękną stylistyką, inteligent-
nymi rozwiązaniami technologicznymi oraz 
dynamiką jazdy”.

W stylistyce nowego auta dominują ak-
centy znane ze starego, więc opinię o rewo-
lucji trzeba wsadzić między marketingowe 
bajki. Miejmy nadzieję, że  więcej prawdy 
jest w zapewnieniach o stosowanych w aucie 
zaawansowanych technologiach. Nowością 
jest np. inteligentny napęd na wszystkie koła, 
wcześniej w tym modelu niestosowany. Wie-
lowahaczowe zawieszenie i nowy, adaptacyjny 
układ kierowniczy Adaptive Front Steering 
powinny jeszcze zwiększyć przyjemność jazdy. 

Do wygody, jaką oferuje wiele schowków, do-
łączyły wysokiej jakości, a przede wszystkim 
zapewniające wysoki poziom wytrzymałości 
i trwałości materiały zastosowane w kabinie.

Pojawi się też trochę rozwiązań spraw-
dzonych w innych modelach, np. adaptowa-
ny z Kugi system bezdotykowego otwierania 
i zamykania drzwi bagażnika.

Na europejski rynek nowy Ford trafi do-
piero w przyszłym roku. 

Dwulitrowy CaCtus

Nowatorskie napędy są niebywale oszczęd-
ne, ale z tradycyjnych technologii też jeszcze 
sporo można wycisnąć. Citroen stara się 
to udowodnić, przygotowując prototyp C4 
Cactus Airflow, który ma spalać 2 l/100 km. 
Oczywiście auto ma hybrydowy napęd, choć 
dość nietypowy. Trzycylindrowy silnik spali-
nowy jest wspomagany przez… sprężone po-
wietrze. Ma elektronikę optymalizującą zużycie 
paliwa i wykończenie pozwalające zmniejszyć 
straty mocy z powodu oporów o 20 proc. Po-
limerowe elementy i specjalny olej poprawiły 
efektywność o 20 proc.

Nadwozie zostało bardzo starannie dopra-
cowane pod względem aerodynamiki, którą 
udało się poprawić o 20 proc. Zastosowanie 
lżejszych części z aluminium, kompozytów 
i stali wysokiej wytrzymałości pozwoliło zre-
dukować masę auta o 100 kg, dzięki czemu 
waży niecałe 900 kg. Dodatkowo wykorzysta-
no opony o bardzo niskich oporach toczenia.

Bazaltowy Quartz

Prototypy z  grubsza można podzielić 
na dwie kategorie – niemal gotowe auta przy-
gotowywane do seryjnej produkcji i pełne fan-
tazji auta, w których producenci przemycają 
elementy modeli, jakie pojawią się dopiero 
za kilka lat. Prototyp Quartz w nadwoziu 
łączącym stylistykę SUV i samochodu spor-
towego umieścił hybrydowy napęd plug-in, 
składający się z silnika spalinowego i dwóch 
elektrycznych. Benzynowa jednostka 1,6 THP, 
dysponująca mocą 270 KM i maksymalnym 
momentem obrotowym 330 Nm, napędza 
przednią oś, w  czym wspomaga ją  silnik 
elektryczny o mocy 85 kW. Drugi silnik elek-
tryczny o tej samej mocy napędza tylną oś. 

Oba pełnią także role prądnic odzyskujących 
energię podczas hamowania i ładujących aku-
mulatory. Cały układ dysponuje w sumie mocą 
500 KM i napędem na wszystkie koła. Podsta-
wowym trybem jest współpraca obu przed-
nich silników. Tylny jest dołączany w trybie 
Race. Możliwa jest także jazda w trybie ZEV, 
w którym auto może przejechać 50 km w try-
bie całkowicie elektrycznym. Na praktyczne 
zastosowanie tego systemu trzeba jeszcze 
trochę poczekać.

MitsuBishi stworzy Fiata

Fiat i Mitsubishi porozumiały się w sprawie 
wspólnego stworzenia średniej wielkości picku-
pa opartego na nowej generacji L200. Umowa 
zakłada, że obie firmy wspólnie zaprojektują 
nowe auto, ale produkować je będzie Mitsubishi.

Takie porozumienie oznacza, że Fiat kupi 
od Japończyków ich konstrukcję. Jak na razie 
w gamie włoskiej marki jest pickup Strada, ale 
to niewielki, typowo roboczy samochód, pod-
czas gdy L200 może być i wołem roboczym, 
i rasową terenówką.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

S-Max po nowemu

Na europejski rynek nowy Ford trafi w przyszłym roku

Prototyp Quartz w nadwoziu łączącym stylistykę SUV i samochodu sportowegoNadwozie zostało bardzo starannie dopracowane pod względem aerodynamiki
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Bośnia i Hercegowina
Arcelor Mittal, jeden z  największych 

koncernów stalowych na świecie (10 proc. 
produkcji), przekazał dwa razy po 350 tys. 
dolarów na odbudowę terenów objętych ma-
jową powodzią w Bośni i Hercegowinie. Była 
to największa od 120 lat powódź na tym te-
renie. Zatopione zostały wszystkie kopalnie 
węgla brunatnego. Największa z nich, Ko-
lubara o zasobach 2,2 mld ton i wydobyciu 
rocznym 22,5 mln ton, została zalana po górne 
krawędzie gigantycznych koparek kołowych. 
Uszkodzone były też linie kolejowe i drogi 
prowadzące do kopalń węgla brunatnego. 

Kopalnia dostarcza węgiel, z którego wytwarza 
się 52 proc. energii w Serbii. Odprowadzono 
już z niej 70 proc. wody. Straty szacuje się 
na ok. 100 mln euro.

USa
Branżowe media szeroko komentują 

śmierć trzech górników w kopalniach węgla 
kamiennego w pierwszej połowie 2014 roku. 
Tym bardziej że górnictwo realizuje program 
„zero śmierci”. Zauważa się, że te wypadki 
nastąpiły w podobnych okolicznościach. Były 
związane z nieprawidłową obsługą urządzeń 
mechanicznych. Ofiarami byli młodzi górnicy 

z kilkuletnim stażem zatrudnienia. Admi-
nistracja Bezpieczeństwa i Zdrowia Górni-
ków (MSHA) zwraca uwagę na konieczność 
udzielania przez kierownictwo kopalni ścisłej 
instrukcji obsługi maszyn i urządzeń przeka-
zywanej przed wykonaniem każdego zadania. 
Tylko nieustanne powtarzanie zasad obsługi 
górniczych urządzeń mechanicznych jest gwa-
rancją bezpiecznej pracy.

Kanada

Po raz pierwszy od ponad 100 lat doszło 
tu do tak wielkiej katastrofy ekologicznej. Pod 
naporem zgromadzonych osadów 4 sierpnia 

br. pękła tama zbiornika odpadów poflota-
cyjnych kopalni rud miedzi Mount Polley 
w regionie Cariboo w środkowej Kolumbii 
Brytyjskiej. Położony na zboczu wzniesienia 
zbiornik był przepełniony. Do pobliskiego je-
ziora Quesnel Lake słynącego z najczystszej 
wody runęło 10 mln ton ścieków oraz 4,5 mln 
ton szlamu. Senator Lisa Murkowski wezwała 
sekretarza stanu USA Johna Kerry’ego do in-
terwencji w sprawie bezpieczeństwa kopalń 
znajdujących się w przygranicznej strefie Ka-
nady. Media domagają się większej kontroli 
i zaostrzenia przepisów, wymieniając w tym 
kontekście KGHM International.  AM

Marginesy

Edyta
Na prostej i zakrętach

Złoty Spodek
Polscy sympatycy sportu przeżyli ostatnio wiele radosnych emocji, których dostarczyła 

nam męska siatkarska reprezentacja. Mam na myśli zakończony w katowickim Spodku turniej 
o mistrzostwo świata. Była to najważniejsza impreza sportowa w naszym kraju. Myślę też, 
że i jedna z największych na świecie. I w tej wielkiej imprezie reprezentacja Polski okazała się 
najlepsza. Zwyciężyła i zdobyła tytuł mistrza świata. Drugi w historii polskiej męskiej siatków-
ki. Przypomnijmy, że 40 lat temu w meksykańskich halach polscy siatkarze pod kierunkiem 
Huberta Wagnera okazali się najlepsi. Potem był jeszcze złoty medal olimpijski w Montrealu 
w 1976 roku. Na kolejne medalowe trofeum sympatycy siatkówki czekali do 2006 roku. W tur-
nieju o mistrzostwo świata w Japonii dotarli do finału. Zdobyli srebrny medal. W decydującym 
pojedynku przegrali z zespołem Brazylii. Teraz w Spodku wzięli skuteczny rewanż.

Przed mistrzostwami atmosfera wokół naszej reprezentacji była nieco zakłócona. Przede 
wszystkim zaskoczyła siatkarskich kibiców decyzja o powołaniu na trenera Stephane’a Antigi, 
grającego jeszcze zawodnika PGE Skry Bełchatów. Francuski siatkarz wziął sobie do pomocy 
Philippe’a Blaina, byłego trenera reprezentacji Francji, u którego sam grał. Przyszły mecze 
w Lidze Światowej, w których nowy trener trochę eksperymentował. W żadnym meczu nie 
grał optymalnym składem. Początek rywalizacji w Lidze Światowej był niezły. Potem było 
nieco gorzej. W efekcie polska reprezentacja nie zakwalifikowała się do turnieju finałowego.

Zaczęto krytykować nowego trenera, że nie potrafi zmontować dobrej drużyny. Antiga 
przyjmował te uwagi spokojnie. Mówił, że dla niego i zawodników najważniejszy jest mistrzow-
ski turniej. Fala negatywnych uwag zwiększyła się w momencie zrezygnowania z usług Bartka 
Kurka, jednego z najlepszych europejskich zawodników. Nastąpił pewien konflikt na linii tre-
ner–zawodnik. Trener postawił jednak na swoim i Kurka zabrakło w reprezentacyjnej ekipie.

Spokojna praca trenera dała dobre efekty. Stephane Antiga potrafił odpowiednio przygo-
tować zespół i potrafił zmotywować wszystkich zawodników do gry na najwyższym poziomie. 
Stworzył rozumiejącą się drużynę. Dodajmy jeszcze, że w rezerwie jest jeszcze kilku zawodników, 
którzy zasmakowali już gry w reprezentacji i w każdej chwili mogą być powołani na kolejny 
ważny turniej. A przecież reprezentacja Polski ma nowy cel. Zakwalifikować się do turnieju 
olimpijskiego w Rio de Janeiro 2016. Tytuł mistrza świata nie daje takiego awansu. Należy grać 
w turniejach eliminacyjnych.

Przypomnijmy drogę polskiej reprezentacji do mistrzowskiego tytułu. W pierwszej fazie 
rywalizacji Polacy odnieśli pewne zwycięstwa. Zaczęło się od udanego meczu otwarcia mi-
strzowskiego turnieju na Stadionie Narodowym w obecności 60 tysięcy widzów, w którym nasz 
zespół wygrał z silną drużyną Serbii 3:0. Kolejne mecze z Australią i Wenezuelą zakończyły 
się takim samym rezultatem. Dopiero niespodziewanie zespół Kamerunu wygrał z Polakami 
jeden set. W ostatnim meczu pierwszej fazy rozgrywek Polska pokonała Argentynę 3:0. Nasza 
reprezentacja awansowała do dalszej fazy mistrzostw z wyśmienitym dorobkiem 9 punktów 
i bez straty seta. Kolejne mecze Polacy musieli rozegrać z bardzo silnymi rywalami. Zaczęło się 
nie najlepiej. Porażka z USA 1:3 skomplikowała nieco walkę o dalszy awans. Powiało optymi-
zmem po zwycięstwie nad Włochami 3:1. Potem były trudne mecze z Iranem i Francją wygrane 
po 3:2. W efekcie Polska zajęła drugie miejsce za Francją. Nieco „pomógł” nam zespół USA, 
który niespodziewanie przegrał z Argentyną.

Losowanie decydującej fazy rozgrywek nie było zbyt łaskawe dla naszej drużyny. O wejście 
do półfinału zmierzyliśmy się z Brazylią – aktualnym jeszcze mistrzem świata – i Rosją – mi-
strzem olimpijskim z Londynu 2012. Polska reprezentacja w tych meczach zaprezentowała 
się wyśmienicie. Wygrała oba mecze po 3:2. Przyszedł półfinał z Niemcami, w którym Polacy 
udowodnili swoją wyższość, wygrywając 3:1.

Finał. I ponownie mecz z Brazylią. Prawie 12 tysięcy widzów było świadkami wspaniałego 
zwycięstwa. Jednak po pierwszym secie wygranym przez Brazylijczyków nic nie zapowiadało 
końcowego sukcesu. Trzy następne sety należały już do Polaków.

Katowicki Spodek jeszcze raz okazał się szczęśliwy dla polskiej reprezentacji. Podkreślali 
to szczególnie komentatorzy telewizyjni. To fakt. To właśnie w katowickim Spodku nasza siat-
karska reprezentacja rozpoczynała skuteczny marsz do światowej czołówki. W nim odbywały 
się mecze, którymi pasjonowali się sympatycy sportu, a szczególnie siatkówki, w całej Polsce. 
Właśnie w Spodku narodziła się wspaniała rzesza kibiców, których uznano za najlepszych 
na świecie. I właśnie w Spodku doszło do wspaniałego wydarzenia – reprezentacja sięgnęła 
po tytuł mistrza świata. Stąd mój tytuł – Złoty Spodek.

 HENRYK MARZEC

W domu Edyty nigdy nie było łatwo. Do pełnoletności mieszkała w niewielkim mieszka-
niu z mamą i babcią. Nie miała własnego pokoju, matka uważała zabawki za zbędnie wydane 
pieniądze, więc nigdy nie miała ich wiele. Samotnie wychowująca ją matka nie miała dla niej 
dostatecznie dużo cierpliwości i serca, nie miały dobrego kontaktu. Edyta nigdy też nie słyszała 
od niej zbyt wiele o swoim ojcu. Właściwie były to tylko złośliwe uwagi babci, które i tak po-
jawiały się przy okazji cięższych kłótni. Choć wiele razy ją korciło, nie drążyła tematu. Matka 
niezbyt chętnie przyjmowała jej marzenia o studiach, raczej wyobrażała sobie, że córka zacznie 
pracować i wspomoże rodzinny budżet. Prawdziwa wichura rozpętała się jednak dopiero wtedy, 
kiedy Edyta poinformowała matkę, że nie tylko zamierza studiować, ale także wyprowadzić się 
do innego miasta. Powodów tej decyzji było co prawda kilka, ale najważniejszym była znale-
ziona korespondencja matki z ojcem Edyty. Przez przypadek dziewczyna dowiedziała się nie 
tylko tego, jak nazywa się jej ojciec, ale także gdzie mieszka i że przez całe jej życie wysyłał 
matce pieniądze.

Odszukanie domu ojca zajęło Edycie tylko chwilę. Jednak sama próba kontaktu z nim 
trwała już dobre miesiące. Dziewczyna często siadała w okolicy i przyglądała się, jak jej ojciec 
rozpakowywał zakupy z samochodu, porządkował ogródek czy coś naprawiał. Wiedziała, 
że ma fajny dom, ładną żonę. Pod koniec wakacji dowiedziała się również, że ma małą córecz-
kę, która przez ostatnie tygodnie odpoczywała poza domem. Mimo że przez całe życie Edyta 
starała się nie rozmyślać za bardzo o ojcu, to sama świadomość, że jest on dla kogoś ojcem, 
którego ona nigdy nie miała, bardzo ją zabolała. Przyglądała się zabawom ojca z córką i jeszcze 
bardziej chciała go poznać. W jednej z rozmów podsłuchała, że rodzina szuka nowej opiekun-
ki do dziecka i pomocy domowej. Pod wpływem impulsu, bez wcześniejszego przemyślenia, 
podeszła pewnego dnia do bawiącej się dziewczynki i jej matki i zapytała, czy nadal szukają 
pomocy, bo słyszała od sąsiadów, że może znajdzie się dla niej praca…

Edyta nie miała zamiaru wplątywać się w tak dziwny, chory układ. Jednak gdy zaczęła pra-
cować w domu swojego ojca, wsiąkła na dobre. Początkowo z nimi nie mieszkała, ale z czasem 
przystała na propozycję spania w niewielkim pokoiku z tyłu domu. Było jej tam lepiej niż przez 
wszystkie lata z matką i babcią. Dogadywała się z matką dziewczynki, świetnie rozumiała się 
z małą Anią, ale jak ognia unikała własnego ojca. Obserwowała go codziennie, chciała wszystko 
o nim wiedzieć, ale nie zamierzała się nigdy ujawniać.

Przez cały czas używała fałszywego imienia i nazwiska, a nikt nigdy nie poprosił jej o żadne 
dokumenty. Aż trudno jej było uwierzyć, jak bardzo zmieniło się jej życie. Całkowicie ucięła 
kontakt z matką, zmieniła numer telefonu, skłamała nawet, w jakim mieście mieszka, w obawie 
przed tym, że matka odkryje prawdziwe powody jej przeprowadzki.

Jedną z pierwszych poważniejszych rzeczy, jakie zrobiła sama po wyprowadzce z domu, 
było prawo jazdy. Nigdy jednak nie jeździła zbyt wiele samochodem. Po kilku miesiącach 
od wprowadzenia się do domu swojego ojca i jego rodziny dostała od nich do korzystania 
niewielkie auto. Czasem jeździła nim na zakupy, po jakimś czasie zaczęła także wozić małą 
Anię na dodatkowe zajęcia. Zawsze starała się być ostrożna i uważna na drodze. Tamtego 
dnia była jednak mgła, a droga była śliska. Edyta nie zapanowała nad samochodem, wpadła 
w poślizg i wyrzuciło ją z drogi. Jej nic się nie stało, ale ucierpiała mała Ania. Dziewczyn-
ka została przewieziona w dość ciężkim stanie do szpitala, nieprzytomna, z połamanymi 
nogami i rękami. I wśród wszystkich procedur Edyta zapomniała o tym, że jej pracodawcy 
nie wiedzą, jak naprawdę się nazywa. Początkowo nie obwiniali jej bardzo o wypadek 
– warunki były złe, każdemu mogło się przydarzyć. Gdy jednak jej ojciec zaczął łączyć 
fakty i wyszło na  jaw, kim jest naprawdę, otwarła się puszka Pandory. Ojciec Edyty we-
zwał policję i dziewczynę po obejrzeniu przez lekarza zabrano na posterunek. Niedługo 
potem wróciła do matki i babci – nie miała oszczędności, nie miała się gdzie podziać, nie 
znała właściwie nikogo, kto mógłby jej pomóc. Kilka dni później pocztą przyszła paczka 
z wszystkimi jej rzeczami.

Trzy tygodnie później dowiedziała się, że mała, choć ma jeszcze gips, jest cała i zdrowa. 
Ojciec co prawda nie chciał początkowo się z nią kontaktować, przekonała go jednak do tego 
żona i przede wszystkim – Ania. Ku wściekłości matki Edyty przyjechali do niej prosić o prze-
baczenie. Ojciec wspomniał jeszcze, że pokój, który wcześniej zajmowała, jest wolny i może 
być jej, kiedy tylko będzie chciała.

 l
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Piwo przez wieki

Duet idealny

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Stopa bezrobocia w Sierpniu wynioSła 
11,7 proc. wobec 11,8 proc. w lipcu – po-
dał GuS. Minister pracy Władysław Kosi-
niak-Kamysz pytany o prognozy stopy bez-
robocia na koniec roku mówił na początku 
września, że „na pewno wyniesie dużo poniżej 
13 proc., a jak się uda osiągnąć wskaźnik poni-
żej 12,5 proc., będzie to duży sukces polskich 
przedsiębiorców”. W projekcie przyszłorocz-
nego budżetu założono, że w 2015 roku w go-
spodarce zatrudnionych będzie 9 mln 754 tys. 
osób, z tego 5 mln 591 tys. osób w sektorze 
przedsiębiorstw. Stopa bezrobocia na koniec 
przyszłego roku ma wynieść 11,8 proc.

Młodzi Są SzczeGólnie narażeni na Silny 
StreS w pracy. Depresja wśród nich, w Europie 
i w Polsce, zaczyna wysuwać się na pierwsze 
miejsce wśród zagrożeń dla człowieka. Objawy 
tych dolegliwości to długotrwałe nieobecności 
w pracy, a często nawet wyłączenie się z życia 
zawodowego. Państwowa Inspekcja Pracy prze-
strzega, że stres związany z pracą zawodową 
wpływa na funkcjonowanie całej firmy. Pra-
cownicy i pracodawcy doświadczający stresu 
są wyczerpani fizycznie i psychicznie, odczuwa-
ją dolegliwości zdrowotne. To sprawia, że mogą 
częściej popełniać błędy i nie pracować tak efek-
tywnie i wydajnie jak wcześniej. Chroniczny 
stres w pracy może zwiększać koszty funkcjono-
wania przedsiębiorstwa, a nawet być przyczyną 
strat. Nie da się go całkowicie wyeliminować, 
ale trzeba nauczyć się właściwie nim zarządzać, 
żeby znaleźć równowagę między pracą a życiem 
rodzinnym. Do tego ważne jest stworzenie sobie 
trójkąta wsparcia – od przełożonego, kolegów 
i koleżanek oraz rodziny. Według Światowej 
Organizacji Zdrowia w 2020 roku depresja 
ma być drugim, po chorobie niedokrwiennej 
serca, najbardziej obciążającym społeczeństwa 
schorzeniem, także w sensie ekonomicznym.

Światowy rynek Sztuki wart jeSt 63 Mld 
dolarów – takie wyliczenie przyGotowała 
firMa doradcza deloitte we wSpółpracy 
ze Spółką arttactic. Bogacące się społeczeń-
stwa przyczyniają się do rozwoju rynku sztuki, 
który staje się coraz bardziej zglobalizowany, 
a na znaczeniu zyskują rynki Azji i Bliskiego 
Wschodu oraz Ameryki Południowej. Sprze-
daż dzieł sztuki w latach 2009–2013 wzrosła 
o 60 proc. Jednym z najszybciej rozwijających się 
modeli biznesowych w tym obszarze jest sprze-
daż w Internecie. Badanie pokazało, że kryzys 
gospodarczy nie wpłynął negatywnie na rynek 
dzieł sztuki, które coraz częściej są traktowane 
jako inwestycja. Według znawców tego rynku 
dobra passa utrzyma się co najmniej do 2015 
roku. Badanie pokazało, że aż 76 proc. kolek-
cjonerów kupuje dzieła sztuki, kierując się nie 
tylko swoją pasją, ale także chęcią inwestowania.

Krzyżówka panoramiczna nr 19

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „efektywnoŚć pracy”. 
Nagrodę wylosowała: anna kowalczyk z jaStrzębia-zdroju.

Kiedy myślimy o udanym związku między-
ludzkim, mamy w naszej głowie obraz lu-
dzi, którzy rozumieją się bez słów, wspierają 
w każdej sytuacji i mogą na sobie polegać. 
Trudno w życiu o taki idealny związek. Po-
dobnie sprawa wygląda, kiedy mówimy o in-
teresach. Niełatwo znaleźć partnera, który 
podzieli naszą pasję. Warto jednak szukać, 
ponieważ efekty spotkania handlowych „brat-
nich dusz” mogą być interesujące. Najlepszym 
przykładem na to są dwa pomorskie browary 
– Browar Gościszewo i AleBrowar.

Aby poznać historię tego niezwykłego du-
etu, należy cofnąć się do roku 1991. Wówczas 
Stanisław i Chrystian Czarneccy postano-
wili skorzystać z niedawnej zmiany systemu 
w Polsce i założyli własną firmę. Dzięki temu 
ich mały rodzinny biznes stał się pierwszym 
minibrowarem w naszym kraju. Od początku 
sięgali po tradycyjne metody warzenia i zu-
pełnie zrezygnowali z pasteryzowania swoich 
produktów, co spowodowało zainteresowanie 
klientów.

Początkowo bracia Czarneccy w swojej 
ofercie posiadali tylko jedną markę piwa, któ-
rym był Rycerz. Dopiero w 2007 roku zapre-
zentowali swoim klientom nowy gatunek, czyli 
piwo o nazwie Naturalne, a dwa lata później 
rozpoczęli produkcję trunku pszenicznego.

Prawdziwa rewolucja zaczęła się jednak 
w 2012 roku, kiedy Browar Gościszewo podjął 
współpracę z AleBrowarem, który właśnie 
w tym miejscu zdecydował się na produkcję 
swoich piw. Dzięki wzajemnemu wsparciu 

i zrozumieniu browar kontraktowy ruszył 
pełną parą i oczarował piwoszy swoimi nie-
samowitymi produktami. AleBrowar tworzy 
wyłącznie piwa górnej fermentacji, ponieważ 
twórcy „kochają ale”. Przez dwa lata istnie-
nia zakład podejmował współpracę z innymi 
małymi browarami (m.in. ze wspominaną 
niedawno Pintą), czego owocem były jedno-
razowe, eksperymentalne produkty.

Po tych kilku latach piwnej znajomości 
AleBrowar zdecydował się stanąć na swo-
im. Budowa własnego miejsca do warzenia 
piw ciągle jest w fazie planów, a właściciele 
o wszystkich postępach dotyczących tej sprawy 
informują na swojej stronie internetowej. Póki 
jednak współpraca tych dwóch zakładów trwa, 
warto spojrzeć na oferowane przez nich trunki.

Flagowym produktem Browaru Gości-
szewo jest wspomniany wcześniej Rycerz. 
Początkowo nie cieszył się dobrą opinią 
konsumentów, dopiero po  wielu latach 

browarnicy poprawili jego recepturę i trafili 
w gust piwoszy. Teraz to niepasteryzowane 
piwo zachwyca obfitą pianą oraz chlebowym 
posmakiem. Innym proponowanym przez 
pomorski browar trunkiem jest koźlak Bock. 
Tutaj wyczuwalne są karmelowe słody i sub-
telny smak cytrusów.

Piwa AleBrowaru zachęcają do kupna 
od razu, gdy się na nie spojrzy. Powodem 
tego są etykiety, które zapadają w pamięć, 
wykonane z  dużym poczuciem humoru, 
a niektóre nawet wywołały skandale. Najważ-
niejsze są jednak doznania smakowe, które 
w tym przypadku zyskały swoich zwolenni-
ków. Do najpopularniejszych produktów tego 
browaru należy Rowing Jack, reprezentujący 
piwo w stylu India Pale Ale, oraz witbier Lady 
Blanche. Oprócz tradycyjnych gatunków bro-
warnicy przygotowali także kilka innowacji. 
Przykładem jest na pewno Sweet Cow, uwa-
rzone w stylu milk stout. Do jego produkcji 
użyto słodu pszenicznego, palonego jęczmie-
nia, płatków owsianych i laktozy. Innym trun-
kiem wartym uwagi jest Smoky Joe. W jego 
składzie można znaleźć słód czekoladowy 
pszeniczny połączony ze specjalnym słodem 
jęczmiennym whisky malt smoked, używanym 
do produkcji whisky.

Produkty AleBrowaru i Browaru Gości-
szewo, mimo że wytwarzane są na Pomorzu, 
można bez trudu znaleźć w sklepach w nie-
mal całej Polsce. Poszukiwania tych trunków 
na pewno się opłacą – każdy na własnej skórze 
sprawdzi, jakie efekty daje idealna współpraca.

ŹRÓDŁO: WWW.ALEBROWAR.PL
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