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Firmy pracujące dla górnictwa są pomijane w planach uzdrawiania branży. Zdaniem zarządów firm 
okołogórniczych jest realne zagrożenie, że restrukturyzacja górnictwa może doprowadzić wielu 

kooperantów do upadku. Wystarczy, że Kompania Węglowa nie ureguluje swoich zobowiązań. O tym, 
jak uchronić kooperantów przed katastrofą, rozmawiali: przedstawiciele firm (m.in. Fasingu, Kopeksu, 
Famuru, Conbeltsu), wojewoda śląski Piotr Litwa, sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Wojciech 

Kowalczyk i senator Adam Zdziebło. Spotkanie odbyło się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.
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Nie przerobią 
górnictwa 
na hipermarkety

S łyszę czasem opinie, że związki zawodowe 
są niepotrzebne. Podobno wystarczą dobry 

Kodeks pracy i dobre zbiorowe układy pracy. A kto 
ma je wynegocjować? Kto ma powstrzymywać 
pracodawców przed działaniami zmierzającymi 
do maksymalizacji zysku kosztem wynagrodzeń 
i świadczeń pracowniczych?

P rzez wiele lat związki były kojarzone z załatwianiem 
„buł”. Jak ktoś pochlał, szedł do związków i lamentował: 

ratujcie. Ratowaliśmy. Ratowaliśmy także z innych opresji. 
Jednak obraz związków zawodowych, które wyłącznie 
ratują, jest fałszywy. Przede wszystkim dbaliśmy o prawa 
pracowników. Tylko dzięki związkom zawodowym 
korzystamy z Karty Górnika. Dzięki związkom zarobki 
w JSW są znacznie wyższe niż w pozostałych spółkach 
węglowych. Warunki pracy są także lepsze. Nawet 
gwarancje zatrudnienia po wejściu na giełdę to nie prezent 
od państwa albo zarządu. To efekt długich sporów, a nawet 
krótkich protestów. Wszystkim, którzy narzekają na związki, 
proponuję prosty test. Porównajcie swoje roczne dochody 
z 2009 roku i z roku 2014.

C zy związki zawodowe nie mają wad? Oczywiście, 
że mają. Proponuję jednak, abyśmy skoncentrowali 

się na eliminowaniu wad, a nie związków. Żeby 
je eliminować, potrzebna jest aktywność wszystkich, 
którzy do związków należą. Teraz mamy sytuację 
jak w przedszkolu. Niektórzy na złość mamie albo 
przedszkolance odmrożą sobie uszy. Można tak zrobić, ale 
jaki w tym sens? Często zastanawiam się, czy krytykujący 
związki zdają sobie sprawę, jaki jest logiczny ciąg dalszy 
ich rozumowania. Można sobie wyobrazić sytuację, 
że w JSW nie ma związków. Wtedy reguły gry ustalają 
zarząd, kierownictwa kopalń, kierownicy oddziałów, 
a czasem sztygarzy. Po jakimś czasie okaże się, że płace 
są uzależnione wyłącznie od wydajności.

C zy wydajność w kopalni może rosnąć w każdym 
roku? Czy można co roku wydobywać np. o 5 proc. 

węgla więcej w przeliczeniu na jednego zatrudnionego? 
Nie można. Natomiast można przygotować plan, który 
będzie to zakładał i od jego wykonania uzależnić 
wynagrodzenia. Bez związków to realne zagrożenie.

C zasy się zmieniają. Czy to oznacza, że mamy zgodzić 
się na warunki zatrudnienia jak w hipermarketach? 

Nigdy nie godziliśmy się na to, aby w górnictwie zaczęły 
obowiązywać takie zasady. Tam albo nie ma związków 
zawodowych, albo ich działalność jest maksymalnie 
ograniczona. Podobno niskie płace, nieprzestrzeganie 
praw pracowniczych, niechęć dzielenia się zyskami 
z załogą stały się w tych miejscach normą. Jeżeli górnik 
ma w rodzinie kogoś, kto pracuje w hipermarkecie, bez 
trudu dowie się, jaki luksus panuje w firmie, w której nie 
ma silnych związków.

Ż eby były silne, nie mogą być rozdrobnione. Teraz 
praktycznie każdy może założyć związek zawodowy. 

Czy kilkudziesięcioosobowy związek może bronić 
pracowników? Nie może. Może za to głośno krzyczeć. 
Rozdrobnienie ruchu związkowego jest największym 
problemem. Jestem przekonany, że w JSW powinniśmy 
się zastanowić, jak wzmocnić pozycję reprezentatywnych 
związków zawodowych. Tylko takie organizacje mogą 
służyć załodze. Reszta to bardziej towarzystwo wzajemnej 
adoracji niż reprezentanci, którzy coś wywalczą.  l

W Polsce przestaliśmy zauważać biedę. Traktujemy 
ją jak element krajobrazu, do którego przyzwycza-
iliśmy się i nad którym już nikt się nie zastanawia. 
Przestaliśmy także zauważać nieuzasadnione i ra-
żące różnice w wynagrodzeniach. Mało kogo dziwi, 
że najwyższa płaca w firmie może być 40 razy wyższa 
niż płaca najniższa. To oznacza, że wysokiej rangi szef 
w ciągu dwóch lat zarobi tyle, ile najgorzej opłacany 
pracownik zarobiłby w ciągu 80 lat. Często ta różni-
ca jest jeszcze większa. Czy szef firmy rzeczywiście 
ma taką wiedzę i tak wielki wpływ na wypracowane 
zyski, że zarabia krocie? Chyba nie.

P rzyglądam się sytuacji w górnictwie i odnoszę 
wrażenie, że kierują nim wszyscy poza mene-
dżerami. Najczęściej wymienianą grupą, która 

decyduje o górnictwie, są politycy i eksperci z firm 
doradczych. Politycy wtrącają się, żeby ugrać coś dla 
swoich ugrupowań, a nie po to, aby firma jak najlepiej 
działała. Eksperci z firm doradczych są wynajmowani, 
żeby przygotowywać dla menedżerów biznesplany 
i rozwiązania konkretnych problemów. To tak zwany 
dupochron. Eksperci za pieniądze firmy (wypracowane 
przez pracowników) wykonują część prac, które po-
winny wykonywać zarządy i pracownicy biur zarządów. 
Czy to jest uczciwe?

Zanim odpowiem na to pytanie, posłużę się przy-
kładem. Co by było, gdyby przodowy w ścianie zamiast 
podejmować konkretną decyzję, zażądał opinii eks-
pertów? Co by było, gdyby eksperci musieli być obec-
ni przez cały czas pracy przodowego i jego brygady? 
Wiem, że zaraz podniosą się głosy: praca menedżera 
jest bardziej skomplikowana. Fakt, jest też o niebo 
lepiej opłacana. Dlatego niech menedżer opłaca eks-
pertów z firm doradczych ze swoich zarobków. Jeżeli 
potrzebuje korepetycji, to na własny rachunek. Oczy-
wiście są sytuacje, które wykraczają poza kompetencje 
menedżera. Na przykład katastrofa. Wtedy należy 
korzystać z fachowców.

Jak to wszystko ma się do nieuzasadnionych różnic 
płacowych? Ano tak, że nawet najgorzej zarabiający 

pracownik potrafiłby zlecić robotę firmie doradczej 
i wcale nie musiałby brać za to miesięcznie kilku-
dziesięciu tysięcy złotych pensji. Tworzymy baśniowe 
uzasadnienia dla różnic płacowych, które nie mają 
racjonalnego uzasadnienia. Jednocześnie spychamy 
ludzi najuboższych na niewidoczny margines. Jest 
nam dobrze w drogich restauracjach, bo tam nie widać 
biedy. Nie widać biedy w kinach, w wielkich centrach 
handlowych i ośrodkach turystycznych. W przeka-
zach dziennikarskich bieda pojawia się jako sensacja, 
która ma przyciągnąć uwagę. Kiedyś taką rolę pełniły 
na przykład informacje o dwugłowym cielaku albo 
białym wilku. Nie widzimy rażących nierówności 
i tego, że ubodzy to nie tylko bezrobotni, ale także 
osoby pracujące. Dziwię się politykom, którzy chwalą 
rażące nierówności, a jednocześnie nie potrafią zro-
zumieć, dlaczego u nas ludzie nie chcą brać udziału 
w życiu społecznym. Moim zdaniem dlatego, że nie 
wierzą w swój wpływ na cokolwiek. Ciekawe byłoby 
porównanie poziomu ubóstwa i niechęci do udziału 
w wyborach. Dlaczego do tej pory nikt nie zastanawiał 
się nad tym problemem?

Przecież władza koncentruje się w rękach ludzi 
mających kasę. Ci, którym wystarcza tylko na wege-
tację, są coraz bardziej bezsilni. Bogaci dzięki swoim 
wpływom mogą tworzyć służące im prawo i stero-
wać mediami. Organizują się w grupy lobbingowe 
i załatwiają, co chcą. Mamy sytuację, w której ubogi 
ma swój głos wyborczy, a najbogatsi mają władzę 
nad wszystkimi. Jednym z największych problemów, 
jakie niosą ze sobą nierówności, jest zagrożenie dla 
demokracji. Co znaczy głos wyborczy biedaka przy 
pieniądzach najbogatszych ludzi w państwie? Nic 
nie znaczy.

Związki zawodowe protestują przeciwko wiel-
kim różnicom w wynagrodzeniach, które są efektem 
uznaniowości, a nie rzeczywistego wkładu pracy. Je-
steśmy za to krytykowani. Uważam, że robimy więcej 
dla demokracji niż wszyscy najlepiej wynagradzani 
menedżerzy w Rzeczypospolitej. 
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Pięścią w stół

Pracujemy na rzecz demokracji
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MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Z wielką uwagą przyglądam się sytuacji w Katowic-
kim Holdingu Węglowym. Wiem, że w porównaniu 
z Kompanią Węglową problemy KHW są małe. Jed-
nak od ich rozwiązania zależy istnienie firmy. Sądząc 
z oficjalnych przekazów – sytuacja jest opanowana. 
Czytając między wierszami – sytuację dopiero trzeba 
opanować. Dla mnie dobrym sygnałem będzie infor-
macja o tym, że wierzyciele zgodzili się na przesu-
nięcie terminu spłaty raty z emisji obligacji. Wierzę, 
że zarządowi jakoś uda się przekonać banki, bo al-
ternatywą jest upadłość.

T ym bardziej dziwi postawa niektórych związków 
zawodowych działających w KHW. – Chcemy 
doprecyzować niektóre punkty porozumienia 

zawartego kilka tygodni temu z zarządem – mówią 
mi związkowcy. – Nie mamy zamiaru wchodzić w ja-
kiekolwiek układy. Poczekamy parę miesięcy i zała-
twimy to po swojemu – mówią inni. Obawiam się, 
że załatwianie po swojemu oznacza, że jest w KHW 
grupa, która chciałaby pójść drogą wytyczoną przez 
działaczy Kompanii Węglowej i Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. To oznacza konflikt.

Ostatnia rzecz, jaka powinna przytrafić się gór-
nictwu, to kolejne starcie na linii związki zawodowe 
– zarząd firmy i rząd. To, że wystąpi tendencja, aby 
uwikłać w kolejny spór rząd, jest niemal pewne. Rok 

wyborczy podgrzewa nastroje. W takiej sytuacji trud-
no o racjonalny rachunek zysków i strat. Spodziewa-
ny efekt propagandowy bierze górę nad rachunkiem 
ekonomicznym. Ta reguła nie dotyczy tylko KHW. 
W Kompanii Węglowej trwa dyskusja o tym, czy po-
rozumienie z przedstawicielami rządu jest realizowa-
ne. W JSW związki chcą doprecyzowywać ostatnie 
porozumienie po strajku. Co to oznacza? Moim zda-
niem są to przygotowania do ogłoszenia, że potrzebne 
są kolejne porozumienia.

Przeraża mnie, że na dalszy plan schodzi przy-
szłość górnictwa i firm okołogórniczych. Jeden 
z przedstawicieli tych firm zapytał mnie, dlaczego 
problem kopalń to od razu problem społeczny, a pro-
blem firm pracujących dla górnictwa nie ma wymiaru 
społecznego. Według mnie ma wymiar społeczny 
choćby dlatego, że jeżeli dostawcy usług i maszyn 
nie będą mogli kredytować swojej działalności, nie 
będą także mogli kredytować górnictwa. A to oznacza 
upadek kopalń nawet w sytuacji, gdyby ceny wróciły 
do poziomu z późnej jesieni 2014 roku. Ktoś zapy-
ta: dlaczego upadek? Dlatego że nikt poza polskimi 
firmami okołogórniczymi nie zgodzi się na kredyto-
wanie polskich kopalń. Już zaczęły się nieoficjalne 
rozmowy o sposobach wsparcia dla firm okołogór-
niczych. To dobry znak.

 l

Rok wyborczy 
podgrzewa 
nastroje.
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Kij w mrowisko

Wybory podgrzewają nastroje

Komentuje Paweł Kołodziej

przewodniczący FZZG JSW SA 
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Bogdanka miała 101,6 mln złotych zysku net-
to w czwartym kwartale 2014 roku. Zysk netto 
w minionym roku wyniósł 272,4 mln złotych. 
Spółka realizuje plany, dzięki którym wzrasta 
efektywność wydobycia węgla. Wskutek kon-
sekwentnej polityki jednostkowy gotówkowy 
koszt wydobycia spadł o 12 proc. w stosunku 
do roku 2012.

– Miniony rok możemy podsumować 
z satysfakcją, zrealizowaliśmy nasze założe-
nia strategiczne, kończąc kilkuletni proces 
inwestycyjny mający na celu podwojenie mocy 
produkcyjnych – ocenia Zbigniew Stopa, pre-
zes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka. 
– Po uruchomieniu Zakładu Przeróbki Me-
chanicznej Węgla, będącego jednym z ostat-
nich etapów programu inwestycyjnego, nasze 
moce wynoszą już 10,5–11,5 mln ton. W re-
zultacie, pomimo trudnej sytuacji na rynku 
węgla, nasze wydobycie wzrosło w minionym 
roku do 9,19 mln ton, z 8,35 mln ton rok wcze-
śniej. Umocniliśmy tym samym naszą pozycję 
głównego dostawcy węgla dla energetyki za-
wodowej w Polsce. Na koniec 2014 roku nasz 
udział w tym rynku wyniósł blisko 25 proc., 
a udział w rynku węgla energetycznego ogó-
łem 16,6 proc.

W IV kwartale poziom produkcji węgla 
handlowego sięgnął 2,6 mln ton, co jest rekor-
dowym wynikiem w historii spółki i oznacza 
wzrost o 21,5 proc. wobec IV kwartału 2013 
roku (2,1 mln ton). W efekcie poziom pro-
dukcji węgla handlowego w 2014 roku sięgnął 
9,2 mln ton, co oznacza wzrost o 10,1 proc. 
w porównaniu do tego samego okresu rok 
wcześniej. Do wzrostu produkcji netto przy-
czyniło się przede wszystkim uruchomienie 
we wrześniu 2014 roku nowego Zakładu Prze-
róbki Mechanicznej Węgla, który podwoił 
nominalną wydajność na linii „mokrej” – sięga 
ona obecnie 2400 ton/godzinę.

2014 rok był trudnym okresem dla bran-
ży, ze względu na spadek zapotrzebowania 
na węgiel energetyczny oraz dużą ilość węgla 
na zwałach w elektrowniach i kopalniach ślą-
skich. Z tego powodu wskaźniki rentowności 
spółki w całym roku pozostawały pod presją 
spadku cen węgla do energetyki zawodowej 
(które na koniec stycznia 2015 roku były niższe 
o 17,5 proc. niż ceny na początku 2013 roku).

– Bogdanka działa w trudnych warun-
kach. Wpływ na to mają sytuacja na Śląsku 
i planowany program naprawczy dla Kom-
panii Węglowej, którego obecny kształt 
przewiduje dalsze bezpośrednie i pośrednie 

dotowanie nierentownych kopalń, co prze-
kłada się na możliwość sprzedaży przez nie 
węgla znacznie poniżej kosztów jego produk-
cji. Zmienia to kształtowanie się cen i popytu 
na polskim rynku, co uderza w pozostałych 
rynkowych graczy, m.in. w Bogdankę. Trud-
ną sytuację na polskim rynku dodatkowo 
komplikują ceny węgla i innych surowców 
energetycznych, jak ropa i gaz, na światowych 

rynkach, notujące obecnie najniższe pozio-
my od lat. Dlatego, zgodnie z zapowiedziami, 
zweryfikowaliśmy założenia naszej strate-
gii. Celem zmian jest przygotowanie spół-
ki do działania w warunkach dramatycznie 
zmieniającego się pod wpływem czynników 
zewnętrznych i coraz bardziej konkurencyj-
nego rynku – mówi Zbigniew Stopa. 

l

LW Bogdanka

Dobre wyniki mimo kryzysu 
na rynku węgla kamiennego

Henrykowi Markitonowi,
naszemu drogiemu Koledze,

przekazujemy wyrazy żalu i słowa 

otuchy w trudnych chwilach po śmierci 

Taty
Zarząd ZZG JSW SA JAS-MOS

Koledze

Henrykowi Markitonowi
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Ojca 
składa 

Komisja Rewizyjna ZZG JSW SA JAS-MOS

Koledze

Henrykowi Markitonowi
wyrazy szczerego współczucia i słowa żalu 

z powodu straty

Ojca
składa

Rada FZZG JSW SA

N E K R O L O G

Euracoal – Europejskie Stowarzyszenie Węgla 
Kamiennego i Brunatnego – obradowało 16 
marca w Katowicach. Członkowie z Polski, 
Czech, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Hiszpa-
nii mówili o doświadczeniach związanych 
z restrukturyzacją górnictwa. W spotkaniu 
wzięli udział m.in. pełnomocnik rządu ds. re-
strukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk 
i wiceminister skarbu Rafał Baniak. Obradom 
przewodniczył Zygmunt Łukaszczyk, prezy-
dent Euracoal i prezes Katowickiego Holdin-
gu Węglowego.

Historię konfliktów społecznych wyni-
kających z polityki angielskiego rządu wo-
bec górnictwa przedstawił Philip Lawrence, 
reprezentant Urzędu Górniczego z Wielkiej 

Brytanii. Podkreślał, by nie powtarzać pod-
stawowego błędu popełnionego w jego kraju 
– nie stawiać sytuacji na ostrzu noża. Koszty 
nie tylko finansowe, lecz także społeczne takiej 
polityki są zbyt wysokie. Wskazał też na pro-
blem wynikający z pochopnej prywatyzacji. 
Sprywatyzowane pojedyncze kopalnie mogą 
nie poradzić sobie na przykład z katastrofami. 
Przytoczył przykład pożaru, którego likwi-
dacją musiała zająć się instytucja państwo-
wa. Właściciela kopalni sytuacja ta przerosła 
finansowo.

– Węgiel i stal były tym, na czym zbu-
dowano siłę Europy. Węgiel jest tym, 
co tworzyło siłę Polski i regionu śląskiego 
– podkreślał, podsumowując konferencję, 
prezydent Euracoal Zygmunt Łukaszczyk. 

Podkreślał potrzebę przeciwstawienia się an-
tywęglowej histerii rozpętanej w Unii Europej-
skiej. Polityka stawiania kwestii klimatycznych 

nad gospodarczymi już obecnie fatalnie odbija 
się na sytuacji państw europejskich.

l

Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego

Obrady w Katowicach

N
O

W
Y 

G
Ó

RN
IK

 
N

O
W

Y 
G

Ó
RN

IK
 



A K T U A L N O Ś C I

1 6 – 3 1  M A R C A  2 0 1 54 W W W . N O W Y G O R N I K . P L

Siódmego marca na Stacji Narciarskiej Cień-
ków w Wiśle, przy pięknej pogodzie, znów 
odbyły się zawody narciarskie w slalomie gi-
gancie o Puchar Prezesa Kompanii Węglowej 
SA. W zmaganiach wzięło udział 217 zawod-
ników z 13 zakładów KW SA oraz spółek po-
wiązanych kapitałowo. Zawody przebiegły 
w duchu sportowej rywalizacji. Jedynie umie-
jętności oraz zdolność do pokonania stresu 
decydowały o wyniku na mecie. Nie zabrakło 
dobrych humorów, a także kibiców – najak-
tywniejsi byli ci z ekipy KWK Marcel. Dostali 
od organizatora miłą niespodziankę.

W tym roku statuetki dla najlepszych 
drużyn powędrowały do oddziału KWK 
Chwałowice, który zdobył największą liczbę 
punktów – 1358, KWK Marcel (II miejsce – 
1340 punktów) i KWK Jankowice (III miejsce 
– 1322 punkty).

W konkurencji indywidualnej najlepsze 
czasy uzyskali reprezentanci KWK Marcel. 
Pierwszą kobietą okazała się Barbara Smusz, 
która pokonała trasę w 35,90 s, a najlepszym 
mężczyzną był Marek Szczyrba z czasem 
28,88 s. W tej kategorii wymagano, żeby 
zawodnik był pracownikiem oddziału lub 

Centrali Kompanii Węglowej SA. Najszyb-
szym narciarzem został Maciej Bugiel, re-
prezentujący Centralę Kompanii Węglowej. 
Potrzebował zaledwie 27,66 s, by pokonać 
trudny slalom. Zarówno drużyny, jak i naj-
lepsi zawodnicy otrzymali dyplomy, medale, 
puchary i nagrody rzeczowe ufundowane 
przez sponsorów.

– Z radością przywitaliśmy nowych 
zawodników i tych, którzy towarzyszą 
nam od początku, gdyż zawody narciar-
skie stanowią doskonałą formę integracji 
dla pracowników. W obecnym, szczególnie 

trudnym dla górnictwa okresie rywalizacja 
oraz możliwość wykazania się sportowymi 
umiejętnościami z pewnością przyczynią 
się do wzmocnienia dobrych relacji w ze-
spole. Zmagania sportowe budzą pozytyw-
ne emocje. Jest to również idealna atrakcja 
dla dzieci, które należy uczyć, że sport to 
świetny pomysł na spędzanie wolnego czasu. 
Dlatego cieszę się, że zawody organizowane 
przez naszą firmę są tak popularne wśród 
pracowników kopalń – mówił Piotr Wil-
chelm, prezes NAT Sp. z o.o.

l

Zawody narciarskie w slalomie gigancie o Puchar Prezesa Kompanii Węglowej SA

KWK Chwałowice najlepsze
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Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali pracownicy Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej, 
organizatora imprezy

Doping kibiców był niezwykle gorący

Drużyna z KWK Chwałowice zdobyła pierwsze miejsce, uzyskując 1358 punktów

Zawody przebiegały w duchu sportowej rywalizacji
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 XNowy GórNik: Firmy okołogórnicze 
obawiają się, że mogą nie odzyskać dłu-
gów z Kompanii Węglowej. To dmuchanie 
na zimne czy realne zagrożenie?
MaksyMiliaN klaNk: 
W Kompanii Węglowej 
trwa proces restruktury-
zacji. W dużej mierze jest 
on skierowany na zmia-
nę jej struktury organi-
zacyjnej, a konkretnie 
– podział na dwie firmy. 
Otoczenie gospodarcze 
KW nie zostało jednoznacznie poinformowa-
ne, kto będzie następcą prawnym właściwym 
do regulowania należności i czy te należności 
będą w pełni regulowane. Sytuacja ta wzbu-
dza uzasadniony niepokój. Firmy obawiają się 
o swoje pieniądze. W przeszłości przeżywa-
ły już utratę środków finansowych poprzez 
postępowania układowe przeprowadzane 
przez spółki węglowe. Dla małych firm było 
to bolesne doświadczenie zagrażające często 
ich dalszemu funkcjonowaniu. Czy można 
zatem dziwić się, że ponownie wraca obawa, 
jak będzie tym razem? 

Po stronie zaplecza przemysłowego gór-
nictwa jest duże zrozumienie dla branży. 
Obsługa górnictwa odbywa się w atmosferze 
wydłużanych terminów płatności i zaciąga-
nych kredytów pozwalających zabezpieczyć 
ciągłość produkcji i terminowość dostaw. Czy 
w takiej sytuacji działania restrukturyzacyjne 
branży górniczej kolejny raz mają być finanso-
wane przez jej otoczenie przemysłowe?

 X Ktoś będzie chciał zrobić skok na kasę?
– Nie mówmy o skoku na kasę. Chodzi 

o prosty fakt – firmy otoczenia górniczego 
mogą utracić środki pieniężne zaangażowane 
w proces zabezpieczenia ciągłości wydobycia 
Kompanii Węglowej.

 X Kierował pan Kompanią Węglową w cza-
sie, kiedy w pięciu spółkach-wydmuszkach 
zostały zobowiązania, a do KW przeniesio-
no najwartościowszą część majątku. Okaza-
ło się, że KW musiała spłacać zobowiązania 
i większość spłaciła. Łatwo kierować firmą, 
która miała być bez długów, a nagle okazu-
je się, że musi spłacać stare zobowiązania?

– Okres tworzenia Kompanii Węglowej, 
ponad 10 lat temu, pokazał, że nie można 
budować nowej firmy, która ma się opierać 
na niepewności szkodliwej dla niej i dla jej 
otoczenia. Chciałbym przy tej okazji zwró-
cić uwagę na fakt, o którym bardzo często 
się zapomina. Otóż restrukturyzacja samego 
górnictwa nie rozwiązuje wszystkich pro-
blemów. Branża górnicza jest siecią wielu 
powiązań biznesowych i społecznych. Jeżeli 
chcemy rozwiązać problemy kopalń i skupi-
my się wyłącznie na nich, może się okazać, 
że zniszczymy otoczenie. 

Dobrze byłoby, żeby tym razem powstał 
plan traktujący całościowo szeroko rozumianą 
branżę górniczą. Mam na myśli spółki górni-
cze, firmy pracujące dla tych spółek, a nawet te 
gałęzie przemysłu, które pośrednio kooperują 
z górnictwem. W czasie kiedy polskie górnic-
two przeżywało ciężkie czasy, kierowałem 
Katowickim Holdingiem Węglowym, a później 

Kompanią Węglową. Sam doświadczyłem, jak 
trudno zarządzać spółką, kiedy jej otoczenie 
jest w niepewności własnej egzystencji. Nie-
pewność nie sprzyja zarządzaniu ani plano-
waniu przyszłości.

 X Firmy okołogórnicze mogą określić swo-
ją przyszłość?

– Jest to coraz trudniejszy proces. Pol-
skie górnictwo nie tworzy czytelnej oferty 
gospodarczej dla siebie i swojego otoczenia. 
Dodatkowo podważane jest zaufanie w rela-
cjach górnictwo – otoczenie, budowane przez 
wiele lat. Niepewność funkcjonowania górnic-
twa i jego otoczenia utrudnia prognozowanie 
przyszłości. Zaplecze górnictwa i jego proble-
my nie są dostrzegane w programach restruk-
turyzacyjnych branży górniczej. To wszystko 
nie napawa optymizmem. Szkoda, bo sym-
bioza pomiędzy tymi przemysłami zasługuje 
na odpowiedzialne potraktowanie i szczególne 
miejsce w programach restrukturyzacji.

 XDlaczego firmy okołogórnicze siedzą ci-
cho? W latach 90., a później na przełomie 
2002 i 2003 roku, protestowały.

– Firmy okołogórnicze były i są odpo-
wiedzialne za górnictwo. Załogi przyjmu-
ją do wiadomości, że branża ma problemy 
i w związku z tym dostawcy także je mają. 
Powszechnie przyjmuje się, że na jedno miej-
sce pracy w górnictwie przypadają trzy–cztery 
miejsca pracy w tak zwanym otoczeniu. Jeżeli 
w branży górniczej pojawiają się trudności, 
to są one odbierane jako problem społeczny 
i polityczny. W przypadku firm kooperujących 
ze spółkami górniczymi takie trudności nie 
mają aż takiej wagi. Nie jest to sprawiedliwe 
podejście. Od podmiotów współpracujących 
ze spółkami węglowymi wymaga się elastycz-
ności. Wydłużanie terminów płatności i obni-
żanie cen dostaw ma być ich daniną na rzecz 
wspierania branży. Jeżeli taka sytuacja będzie 
trwać, podmioty te indywidualnie z różnym 
skutkiem będą rozwiązywać własne sprawy.

Pozostaje zasadnicze pytanie: dlaczego trud-
na sytuacja ekonomiczna Kompanii Węglowej 
postrzegana jest w kategorii problemu społecz-
nego? Pewnie wynika to z tego, że rozwiązywana 
jest ona za pośrednictwem rządowych progra-
mów restrukturyzacyjnych. Przygotowywane 
są po to, aby złagodzić sytuację w miejscu jej 
zaistnienia. Nie uwzględnia się faktu, że mamy 
do czynienia z symbiozą pomiędzy branżą gór-
niczą i jej zapleczem przemysłowym. Firmy 
okołogórnicze potrafiły bez pomocy państwa 
stworzyć wydolne struktury ekonomiczne, które 
są w stanie ponieść część ciężarów restruktu-
ryzacji górnictwa. Ono nie ponosi ciężarów, 
ale domaga się wsparcia. Dla nikogo nie było 
tajemnicą, że nadejdzie kryzys. Dlaczego spółki 
górnicze nie przygotowały się do niego?

 X Na gruzach starej KW ma powstać Nowa 
KW. Co jest najtrudniejsze w przypadku tak 
tworzonej firmy?

– Najbardziej potrzebne jest przeko-
nanie załogi, że firma może osiągnąć suk-
ces gospodarczy. Wiara w to musi wynikać 
z konkretnych zamierzeń, programów i analiz 
zakładających możliwość realizacji. Nadzór 
i kierownictwo firmy ponoszą bezpośrednią 

odpowiedzialność za jej byt. Te gremia 
w pierwszej kolejności zobowiązane są do za-
pewnienia firmie efektywnego funkcjonowa-
nia. Pozostawianie istotnych przedsięwzięć 
doradcom obniża poziom własnych kompe-
tencji, a tym samym przekonanie o własnej 
determinacji w dążeniu do sukcesu.

 X Ktoś ma pomysł na górnictwo?
– Zakładam, że tak. Tak istotna dla gospo-

darki i bezpieczeństwa energetycznego branża 
nie może funkcjonować doraźnie.

 X Dlaczego śląskie górnictwo nie wypraco-
wało pomysłu na siebie?

– To smutne, ale jest w tym stwierdzeniu 
dużo prawdy. W momencie kiedy stoimy pod 
ścianą, trudno mówić o rozwiązaniach, dzięki 
którym zapewnimy sobie perspektywy rozwo-
ju. Po raz kolejny polskie górnictwo jest w sy-
tuacji, kiedy musi ratować życie. Do tej pory 
jakoś udawało się przeżyć. Czy tym razem 
przeżyjemy? Nie wiem, ponieważ rzeczywi-
stość może okazać się bardzo niesprzyjająca.

 X Kompania Węglowa ogłosiła, że będzie 
sprzedawać węgiel tanio, bo musi zdobyć 
pieniądze. Po takiej decyzji mogą ucier-
pieć kopalnie KHW i Bogdanka. Uważa pan, 
że decyzja KW może zaszkodzić innym spół-
kom górniczym?

– Moim zdaniem pozostałe spółki odczują 
negatywne skutki tej decyzji. To, co jest ko-
rzystne dla KW, staje się niekorzystne dla resz-
ty górnictwa. Według mnie to dowód, że nie 
można naprawiać fragmentu górnictwa. Trze-
ba naprawiać całą branżę i jej otoczenie. Rząd 
skoncentrował wysiłki na Kompanii Węglowej. 
Taka logika restrukturyzacji spowodowała, 

że reszta ma mniejsze znaczenie, dlatego może 
ucierpieć. W takiej sytuacji trudno budować 
przyszłość rynkową. Autorzy wdrażanych 
rozwiązań mają poważny kłopot. Najgorsze, 
że pozwolono, aby powstała sytuacja, w której 
nie ma dobrego rozwiązania.

 X Kompania nie ma wyjścia, musi pozbyć 
się węgla ze zwałów.

– To prawda. Zwracam tylko uwagę, 
że sprzedaż węgla poniżej kosztów wydoby-
cia to także problem ekonomiczny. Oznacza 
to dodatkową stratę i może mieć głębsze 
konsekwencje. Nie mam na myśli tak zwanej 
starej Kompanii Węglowej, ale zagrożenie dla 
pomysłu powołania Nowej Kompanii Wę-
glowej. Projektowana firma musi mieć jakieś 
pieniądze na start. Moim zdaniem sytuacja 
jest zła także dlatego, że właściciel zbyt długo 
tolerował wydobycie węgla, którego nikt nie 
chciał kupić, ponieważ jego jakość była bardzo 
słaba. Wydobywano na zwały niesprzedawal-
ny produkt. Brak wysokojakościowego węgla 
zastąpił jego import.

 X Jeszcze nie ma Nowej Kompanii Węglo-
wej, a już związki zawodowe podnoszą, 
że nie zgadzają się z pomysłami ogranicze-
nia zatrudnienia i większego udziału firm 
zewnętrznych w wydobyciu węgla. Opór 
związków może zagrozić Nowej Kompa-
nii Węglowej?

– Po raz kolejny okazało się, że bez zmian 
w organizacji pracy i systemie wynagradzania 
nie da się utrzymać na rynku. Zmiana nazwy 
firmy i przekazanie kilku kopalń do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń nie poprawi zna-
cząco sytuacji. Analitycy uważają, że przez 
kilka najbliższych lat ceny węgla radykalnie 
nie wzrosną. Dlatego trzeba tak planować 
system wynagrodzeń, aby można było je do-
stosowywać do sytuacji na rynku. Na łamach 
Nowego Górnika wiele razy przekonywałem, 
że kurczowe trzymanie się starych układów 
pracy nie poprawi sytuacji górnictwa. Do tej 
pory zmiany były tak przygotowywane, żeby 
po ich wprowadzeniu wszystko było po stare-
mu. To nie jest dobry sposób restrukturyzacji.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Rozmowa z MaksyMilianeM klankieM

Nie można naprawiać 
fragmentu górnictwa

Proszę zrozumieć, 
że KW musi to robić – 
to obowiązek zarządu. 
Działaniem na szkodę 
spółki byłoby nierobienie 
niczego. Wszyscy wiedzą, 
że gdyby zapasy długo le-
żały, to by się zdegrado-
wały. Druga rzecz – gdy się ma takie zapasy, 
to muszą być one przeszacowane, ponieważ 
nikt nie jest w stanie sprzedać ich po takich 
cenach jak w obowiązujących kontraktach. 
Na rynku jest nadmiar węgla. W związku 

z tym nie może być tak, że jedynie KW siedzi 
na zapasach i patrzy spokojnie, a inni produ-
cenci ich nie mają. To jest absolutny obowią-
zek zarządu – nie możemy trzymać tych zapa-
sów, musimy je spieniężyć po cenie rynkowej. 
– I robimy tak – cena rynkowa to taka cena, 
po jakiej kupują klienci. Przede wszystkim 
maksymalizujemy wysyłki na eksport. To nie 
jest takie łatwe, wymaga też czasu, ale staramy 
się. Zasypywanie polskiego rynku węglem dla 
nas też nie jest korzystne, ponieważ te zapasy 
przemieszczają się do firm energetycznych.

 l

Kompania Węglowa

Prezes Krzysztof Sędzikowski 
o sprzedaży zwałów:

Firmy otoczenia górniczego 
mogą utracić środki pieniężne 
zaangażowane w proces 
zabezpieczenia ciągłości 
wydobycia Kompanii 
Węglowej.
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 XNowy GórNik: Nawet najostrzejsze pro-
testy w kopalniach były tak organizowane, 
żeby było do czego wrócić po zakończeniu 
strajku. W kopalni Knurów-Szczygłowice nie 
ma wydobycia, bo w jednej ścianie wybuchł 
pożar, a druga stanęła, bo zagrożony był re-
jon odstawy. Dlaczego doszło do sytuacji, 
w której Szczygłowice nie mogą fedrować?
AleksANder wArdAs: 
Pożar został wykryty 12 
lutego. W świat poszła in-
formacja, że przez strajk 
górników doszło do po-
żaru endogenicznego. 
Chciałbym podkreślić, 
że nie można jednoznacz-
nie stwierdzić, że powstał 
on dlatego, że górnicy strajkowali. Byłoby 
to nadużycie. Trwają prace komisji, która usta-
li, czy strajk miał wpływ na jego powstanie. 
Ponieważ strajk i pożar w ścianie zbiegły się 
w czasie, przekaz medialny jest jednoznacz-
ny – górnicy doprowadzili do pożaru. Proszę 
pamiętać, że jest to przekaz medialny, a nie 
fakt potwierdzony przez ekspertów. 

Na razie wiemy, że w ścianie XIV w po-
kładzie 405/1 w ruchu Szczygłowice rozwinął 
się pożar endogeniczny. Ta ściana i sąsiadujące 
z nią wyrobiska zostały otamowane. Ponieważ 
pole pożarowe objęło także wyrobiska, który-
mi planowano prowadzić odstawę z sąsiedniej 
ściany XV, także ta ściana jest nieczynna. Miała 
ruszyć w lutym. Ruch Szczygłowice praktycznie 
nie fedruje. To są fakty, o których mogę mówić 

z całkowitą pewnością. Oczywiście górnikom 
nie jest łatwo pogodzić się z tym, że muszą pra-
cować na innym ruchu, a nawet w innej kopalni. 
Wśród załogi panuje nastrój przygnębienia.

 XDzięki strajkowi prezes Jarosław Za-
górowski został zmuszony do złoże-
nia rezygnacji. Jest zwycięstwo. Skąd 
przygnębienie?

– Nikt nie mówi o zwycięstwie w sytuacji, 
kiedy nie ma gdzie fedrować. Strajk jest osta-
tecznością. Dlatego związki zawodowe i kie-
rownictwo zakładu pracy muszą robić wszyst-
ko, aby uniknąć strajku. W tym przypadku nie 
zachowano procedur wynikających z ustawy 
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Mieli-
śmy do czynienia z dzikim strajkiem. Byłem 
całkowicie zaskoczony. Praktycznie wszystkie 
postulaty strajkowe dotyczyły pracowników 
kopalń, które od dawna tworzą JSW. Nas nie 
dotyczyły. Strajkowi zawsze towarzyszy dez-
organizacja pracy. Ma to wpływ na bezpie-
czeństwo w kopalni, na bezpieczeństwo pracy 
i na otoczenie społeczne. 

Dam przykład. Kiedy rozpoczął się strajk, 
władze samorządowe osiedli ogrzewanych 
przez spółkę Megawat napisali pismo z prośbą 
o informację, czy kopalnia będzie dostarczać 
węgiel do spółki. Istniało realne zagrożenie, 
że w mieszkaniach będzie zimno. Odpo-
wiedziałem, że zrobię wszystko, aby węgiel 
był dostarczany do spółki i aby w mieszka-
niach nie było zimno. Proszę zwrócić uwagę 
na pewną ironię – wielu strajkujących mieszka 

w blokach ogrzewanych przez Megawat. Z po-
wodu strajku ich mieszkania byłyby zimne.

 X Pan wie, dlaczego w kopalni wybuchł 
strajk?

– Kopalnie JSW zaczęły strajkować 
od rana. Pierwsza zmiana w kopalni Knurów-
-Szczygłowice pracowała normalnie. Około 
południa przyszli przedstawiciele związków 
zawodowych i powiedzieli, że nasza kopalnia 
przyłącza się do strajku. Uzasadnienie było 
mniej więcej takie: górnicy z Knurowa-Szczy-
głowic solidaryzują się z kolegami z innych 
kopalń JSW.

 X Co dzieje się, kiedy z minuty na minutę 
kierownictwo kopalni dowiaduje się, że bę-
dzie strajk?

– Trzeba zapewnić bezpieczeństwo na ko-
palni. To najważniejsze zadanie.

 X Były problemy?
– Czułem się nieswojo, kiedy członkowie 

komitetu strajkowego występowali w roli eks-
pertów i mówili, co można robić, a czego nie 
można, bo jest strajk. Wielu z nich pracowa-
ło na dole i wiedzieli, jakie zagrożenia wiążą 
się z nagłym przerwaniem pracy. Zgadzali 
się na to, aby wykonywać część niezbędnych 
robót.

 XMożna było zapobiec pożarowi ściany?
– Na to pytanie nikt nie udzieli jedno-

znacznej odpowiedzi. Ja pamiętam krótką 

rozmowę z liderami strajku. Poinformowa-
łem ich o pożarze i o tym, że trzeba ratować 
kopalnię. Powiedziałem także, że zwolnię dys-
cyplinarnie każdego, kto nie podporządkuje 
się decyzjom kierownictwa kopalni. W takiej 
sytuacji nie ma pola do dyskusji. Tak też było 
w tym przypadku.

 XW czasie strajku ci, którzy chcieli pra-
cować, byli łamistrajkami. Teraz ci, którzy 
strajkowali, są oskarżani o to, że zaszkodzi-
li kopalni. Atmosfera jest napięta. Co moż-
na zrobić, żeby załoga znów stanowiła zgra-
ny zespół?

– Trzeba czasu i odpowiedniego podejścia 
do ludzi. Dlatego będą szkolenia prowadzone 
przez specjalistów w dziedzinie psychologii 
i socjologii. Mamy bardzo dobrych inżynie-
rów, ale ich wiedza związana z bezkonflik-
towym kierowaniem ludźmi jest intuicyjna. 
W górnictwie jest tak, że ktoś przychodzi 
po wyższej szkole i ma zarządzać grupą ludzi. 
Człowiek jest naładowany wiedzą, ale ma pro-
blem z zarządzaniem i z komunikowaniem 
się z pracownikami. Ja byłem w takiej samej 
sytuacji. Do tego dochodzi jeszcze atmosfera 
po strajku. Naszym celem jest doprowadze-
nie do normalizacji, a nie szukanie winnych, 
oskarżanie czy nie daj Bóg szykanowanie ko-
gokolwiek. Załoga sama potrafi ocenić, kto 
popełnił błąd, organizując strajk. Rolą kierow-
nictwa kopalni jest, aby ta ocena nie wpływała 
na relacje w pracy.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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Rozżaleni górnicy wyliczają jednym tchem: 
Sześciodniowy tydzień pracy. Wydłużenie 
czasu pracy na dole z 7,5 do 8 godzin i zgo-
da na wypłacenie teraz tylko 40 proc. „czter-
nastki”. Straciliśmy pieniądze za 110 tys. ton 
niewydobytego węgla. Nie zrobiliśmy 500 
metrów robót korytarzowych. Ruch Szczygło-
wice nie wydobywa węgla, bo jedna ściana 
się zapaliła, a drugą trzeba było wyłączyć, 
aby zabezpieczyć rejon zagrożony pożarem. 

– Zarabiamy mniej, pracujemy w innych 
kopalniach. To nasze sukcesy po strajku. 
Mamy się cieszyć, że odszedł prezes Jarosław 
Zagórowski? Jeszcze niecały rok temu wy-
chwalaliśmy go, bo od Kompanii Węglowej 
kupił naszą kopalnię. Wyrwał nas z Kompanii. 
Jak zrobimy następny strajk, to pewnie po to, 
żeby móc pracować w niedzielę za pieniądze 
takie jak za czarny dzień. Ten strajk to jakaś 
paranoja – mówią górnicy w nieoficjalnych 
rozmowach. 

Oficjalnie nie są tak rozgoryczeni, ale nikt 
nie mówi o sukcesie. Najbardziej boli pożar 
endogeniczny w ścianie. – To przez strajk. 

Zamiast pracować i dbać o miejsca pracy, 
słuchaliśmy liderów związkowych – mówią 
górnicy. – Ten strajk nie miał żadnego sensu. 
Na początku lutego miały zacząć się rozmowy 
między innymi na temat zasad wyrównywania 
różnic płacowych między kopalnią Knurów-
-Szczygłowice a pozostałymi kopalniami JSW 
SA. Zamiast rozmów był strajk bez postulatów 
interesujących naszą załogę – mówią górnicy 
z długoletnim stażem pracy. 

– Nie wiemy, czy pożar w ścianie XIV 
w pokładzie 405/1 jest efektem strajku. Taka 
teza jest nadużyciem. Przyczyny wyjaśniają 
specjaliści. Dyrekcja koncentruje się na wyci-
szeniu niepotrzebnych emocji – mówi Alek-
sander Wardas, dyrektor kopalni Knurów-
-Szczygłowice. Przez wszystkie dni strajku nie 
pracowało średnio około 900 pracowników 
na dobę. Większość strajkowała kilka dni. 
Doświadczeni pracownicy, którzy pamiętają 
strajki z lat 90. XX wieku, najczęściej wzięli 
urlopy albo się rozchorowali. Ci z kilkuletnim 
stażem potraktowali strajk jako wielką przygo-
dę. Dyrektor Aleksander Wardas powstrzymu-
je się od komentarzy. – Kopalnia zorganizuje 

szkolenia. Będą je prowadzić trenerzy, specja-
liści w dziedzinie psychologii i socjologii. Mają 

one posłużyć między innymi rozładowaniu 
atmosfery – mówi. ST

Rozmowa z AleksAndrem WArdAsem, dyrektorem KWK Knurów-Szczygłowice

Załoga znów musi
tworzyć zgrany zespół

Kopalnia Knurów-Szczygłowice

Remanent po strajku
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Z częścią techniczną nie mamy problemów. 
Kupujemy najnowocześniejsze urządzenia. 
Mamy bardzo dobrych fachowców. Zarząd 
JSW wspiera nas w unowocześnianiu kopalni. 
O relacje międzyludzkie musimy dbać sami. 
Chodzi o to, aby jak najszybciej załoga prze-
stała żyć animozjami z czasu strajku. Jestem 
przekonany, że poradzimy sobie z tym pro-
blemem. Jeżeli kopalnia działa normalnie, 
sprawy bezpieczeństwa są monitorowane 
na bieżąco. Po otamowaniu rejonu zagrożo-
nego przez pożar endogeniczny sytuacja jest 
opanowana. Zmieniliśmy plan wydobycia ru-
chu Szczygłowice i lekko zmodyfikowaliśmy 
plan wydobycia ruchu Knurów. Załoga, do-
zór i kierownictwo kopalni muszą dać sobie 
radę z nową sytuacją. Nie jest to łatwe, ale 
radzimy sobie.

Wbrew pozorom problemy inżynieryjne 
nie są najtrudniejsze. W czasie strajku załoga 
podzieliła się na tych, którzy chcieli strajkować, 
i na tych, którzy chcieli pracować. Strajk odci-
ska piętno na relacjach między pracownikami. 
Konflikty pogłębiają się. Dlatego nie mamy za-
miaru czekać z założonymi rękoma. Dozór sta-
ra się, aby zadry sprzed kilku tygodni zostały jak 
najszybciej zabliźnione. Kierownictwo kopalni 
zobowiązało służby BHP do przeprowadzenia 
szkoleń dla dozoru kopalni. Trenerzy – specja-
liści z dziedzin psychologii i socjologii – prze-
prowadzą szkolenia. Na zajęciach pracownicy 
dozoru będą uczyć się, jak łagodzić konflikty, 
w jaki sposób kierować podwładnymi, aby nie 
dochodziło do nowych konfliktów.

W załodze tkwi wielki potencjał. Trze-
ba umieć go wydobyć. Na stanowisku 

kierowniczym nie wystarczy wiedza tech-
niczna. Niestety, uczelnie techniczne wciąż 
nie uczą, jak radzić sobie z rolą kierownika- 
-przywódcy, a nie tylko kierownika-fachowca. 
Przez lata panowało przekonanie, że sztygar 
czy kierownik musi być szorstki i wymaga-
jący na wzór wojskowy. Jestem przekonany, 
że po długim strajku załoga potrzebuje jasne-
go, spokojnego i konsekwentnego działania, 
a nie nerwowych reakcji.

Z czego może wynikać nerwowość? 
Powstał podział na dozór, który nie chciał 
strajku, krytykował działania liderów 
związkowych, i na górników, którzy albo 
byli za strajkiem, albo zachowywali się neu-
tralnie. Tych podziałów nie można przeno-
sić na codzienną pracę. Nie można także 
dopuścić do sytuacji, kiedy którykolwiek 

z pracowników pomyśli, że jest ofiarą mob-
bingu, ponieważ w czasie strajku kłócił się 
z przełożonym. Nie do przyjęcia jest, aby 
utrwaliło się przekonanie, że skoro przez 
jakiś czas w wielu sprawach decydujący głos 
miał komitet strajkowy, to trzeba ten zwyczaj 
przenieść na normalną pracę. Zgody nie da 
się wprowadzić zarządzeniem. Trzeba wypra-
cować metody, dzięki którym znów będziemy 
zgranym zespołem. Wy-
zywanie w czasie strajku 
można usprawiedliwić 
emocjami wynikającymi 
z kryzysowej sytuacji. 
Dyrekcji zależy, aby pra-
cą kierował profesjona-
lizm, a nie emocje. 

ROLAND BOBEK
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Roland Bobek, dyrektor do spraw produkcji: Zgody nie da się wprowadzić zarządzeniem. Trzeba wypracować metody, dzięki 
którym znów będziemy zgranym zespołem

W pracy nie można kierować się emocjami

– W czasie strajku mogło dojść do podziałów 
wśród załogi. Trzeba o nich zapomnieć. Nie 
można odgrywać się za jakieś urazy. Szkolenia 
prowadzone przez psychologów i socjologów 
pomogą nam zbudować atmosferę współpra-
cy i odpowiedzialności za kopalnię – tłuma-
czy Tadeusz Zientek, kierownik Działu BHP 
i Szkolenia kopalni Knurów-Szczygłowice.

W górnictwie obowiązuje zasada, że pro-
blemy, złe myśli i dołujące przeżycia zosta-
wiamy przed bramą. W ostateczności wie-
szamy na haku w łaźni. Niestety nie każdy 
potrafi na czas pracy zostawić swoje kłopoty 
poza miejscem zatrudnienia. Nerwowa at-
mosfera ma największy wpływ na sztygarów 
oddziałowych. Pracując na tym stanowisku, 

są naciskani przez przełożonych, którzy ocze-
kują wyników. Podwładni oczekują, że sztygar 
oddziałowy załatwi im komfort pracy i dobry 
zarobek. Jest się między młotem i kowadłem, 
bo zwykle i ci na górze, i ci na dole są prze-
konani, że mają powody do niezadowolenia. 
Kto da sobie radę na tym stanowisku, może 
daleko zajść w zarządzaniu.

Na studiach politechnicznych wciąż nie 
uczy się zarządzania ludźmi, rozładowywania 
konfliktowych sytuacji i asertywnych zacho-
wań. Organizując kursy, chcemy wypełnić 
tę lukę. Z górnictwem wciąż jest związany 
mit twardzieli, którzy wrzeszczą, przeklinają, 
czasem pomiatają podwładnymi. Czasy się 
zmieniły. Młode pokolenie górników to osoby 
wykształcone, znające świat, mające dostęp 

do informacji. Oni nie tolerują sytuacji, kiedy 
ktoś nimi pomiata, ordynarnie goni do pracy 
i wyzywa. Gdy ja zaczynałem pracę, nikt nie 
słyszał słowa „mobbing”. Teraz to temat na to-
pie. Do tego dochodzą animozje związane 
ze strajkiem. To naturalne, że część emocji 
jeszcze nie wygasła. Trzeba umieć je zneutra-
lizować. Mamy pracować bezpiecznie. Stres 
obniża poziom bezpieczeństwa.

Szkolenia, które przygotowuje kopalnia, 
mają pomóc w znajdowaniu wspólnego języka 
i porozumienia. Nie chodzi o górnolotne hasła. 
Chodzi o codzienną pracę, w której ludzie mu-
szą się porozumiewać. Grupa socjologów pod 
kierunkiem prof. Marka Szczepańskiego prowa-
dziła badania, w których górnicy mieli określić, 
jak bardzo ważna dla nich jest bezpieczna praca. 

Okazało się, że ważniejsze są rodzina i dobra 
materialne, a bezpieczna praca była w środku 
ważnych wartości. Praca wykonywana w sposób 
niebezpieczny powoduje, że w krótkim czasie 
można stracić życie albo zdrowie. Wtedy nie 
ma szczęścia rodzinnego ani dóbr materialnych. 
Wszystko się sypie. Strajk pokazał, że łatwo 
zaognić atmosferę w pracy, ale bardzo trud-
no ją uspokoić. Dlatego 
apeluję – nie odgrywajmy 
się, ale łączmy wysiłki, aby 
bezpiecznie i solidnie pra-
cować. Jestem przekonany, 
że szkolenia i treningi pod 
kierunkiem fachowców 
pomogą wszystkim.

TADEUSZ ZIENTEK

Nie wolno odgrywać się

AdAm WiWAtoWski, 25 
lAt prAcy pod ziemią: 
Moim zdaniem wśród 
załogi czuć przygnębie-
nie. Ruch Szczygłowice 
nie wydobywa węgla. Po-
żar endogeniczny w jed-
nej ścianie spowodował, 
że z ruchu trzeba było wyłączyć dwie ściany. 
Duża część załogi pracuje na przykład w kopal-
ni Zofiówka albo w ruchu Knurów. Po strajku 
nie ma wielkich konfliktów wśród załogi, ale 
przygnębienie nie jest dobrym stanem. Skąd 
się wzięło? Mogę mówić za siebie. Ja strajkowa-
łem jeden dzień. Potem pracowałem, bo trzeba 
było na przykład zapobiegać obwałowi w jednej 
ze ścian. Komitet strajkowy zgodził się na to.

Teraz zastanawiam się, co nam dał strajk? 
Kopalnia Knurów-Szczygłowice nic nie skorzy-
stała. Mamy wydłużony dzień pracy do ośmiu 
godzin. Miały być rozmowy między innymi 
o sposobie wyrównywania różnic płacowych 
między naszą kopalnią a resztą kopalń JSW. 
Nie ma ich. Naprawdę nie wiem, o co chodzi-
ło w tym strajku. Wielu kolegów też nie wie. 
Górnicy, którzy jeżdżą do innych kopalń JSW, 
są zdenerwowani. Wykonują tę samą pracę 
co ich koledzy na stałe zatrudnieni w tamtych 
kopalniach, a są opłacani znacznie gorzej. 

W skrajnych przypadkach dostają połowę tego, 
co etatowi pracownicy tamtych kopalń.

GrzeGorz pApis, trzy 
lAtA prAcy pod ziemią: 
Nie strajkowałem. Jestem 
młodym pracownikiem 
i obawiałem się, że udział 
w strajku może spowo-
dować, że będę w jakiś 
sposób ukarany. Koledzy 
to rozumieją. Nie spotkałem się z jakąkolwiek 
agresją. Tylko czasem ci, którzy strajkowali, 
i ci, którzy nie strajkowali, mówią sobie jakieś 
ironiczne uwagi. Ale nie ma w tym złości ani 
nienawiści. Wydłużenie czasu pracy do ośmiu 
godzin wzbudza najwięcej drwin. Załoga jest 
rozczarowana. Czy fakt, że był strajk, ma jakiś 
wpływ na pogorszenie bezpieczeństwa pracy? 
Nie zauważyłem takiego wpływu.

piotr czyż, nAdszty-
GAr Górniczy, pełniący 
oboWiązki kieroWnikA 
robót Górniczych ds. 
WydobyciA: Rozgorycze-
nie i żal to uczucia, które 
dominują wśród załogi. 
Kierownictwo kopalni 

zorganizuje szkolenia, na których będziemy 
uczyć się, w jaki sposób rozwiązywać sytuacje 
konfliktowe. Zajęcia będą prowadzić fachowcy 
– trenerzy z wykształceniem psychologicz-
nym i socjologicznym. To bardzo dobry po-
mysł, ponieważ atmosfera przygnębienia, żalu 

i rozgoryczenia na pewno osłabia zawodową 
ostrożność. To może mieć wpływ na obni-
żenie poziomu bezpieczeństwa. Pracownik 
zamyślony nie koncentruje się na pracy i może 
stwarzać zagrożenie dla jej bezpieczeństwa.

l

Nasza sonda:
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Nikt nie podrzuca śmieci. Nie śmierdzi. Nie 
trzeba się martwić o przepełniony pojemnik 
i walające się wokół śmieci. Gdzie? Na zabyt-
kowym osiedlu w Czerwionce-Leszczynach. 
Mają najnowocześniejsze śmietniki w regio-
nie na… karty chipowe. Przy ul. Kombatan-
tów, na terenie zabytkowego osiedla patro-
nackiego kopalni Dębieńsko z przełomu XIX 
i XX wieku, zamontowano nowoczesne pod-
ziemne kontenery na odpady. To pierwsza 
tego typu inwestycja na Śląsku.

ElEktronicznE 
rozwiązania

Kontenery zastąpiły przepełnione kubły, 
zniwelowały przykre zapachy, poprawiły es-
tetykę zabytkowego osiedla i pozwoliły zaosz-
czędzić sporo miejsca w przestrzeni miejskiej. 
Mieszkańcy testują nowe rozwiązanie od po-
nad dwóch miesięcy.

Pięć kontenerów podziemnych (odpady 
segregujemy na pięć frakcji) zakupiono i za-
montowano w ramach projektu rewitalizacji 
osiedla, dofinansowanego z funduszy Unii Eu-
ropejskiej. Każdy składa się z pojemnika, czyli 
nadziemnej części, oraz podziemnego zbior-
nika o pojemności 3 metrów sześciennych.

– Od momentu uruchomienia kontene-
rów nie mieliśmy żadnych sygnałów o proble-
mach z obsługą bądź o niezadowoleniu miesz-
kańców z systemu. Co niezwykle ważne, do 
kontenerów trafiają takie odpady, jakie powin-
ny, a więc mieszkańcy prawidłowo je segregują 
– podkreśla Elżbieta Student, naczelnik Wy-
działu Gospodarowania Odpadami w Urzę-
dzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Dostęp do kontenerów mają tylko użyt-
kownicy, którzy posiadają specjalne karty ma-
gnetyczne, przypominające te bankowe czy 
zdrowotne. W grudniu ubiegłego roku przeka-
zano je mieszkańcom okolicznych budynków. 
Przeprowadzono również krótkie szkolenie 
z obsługi systemu. Elektroniczny system po-
wiadamia zarządcę, kiedy pojemnik jest napeł-
niony (powiadomienie następuje przy 80 proc. 
załadowania). Opróżnianie kontenera zajmuje 

kilka minut. Warto wiedzieć, że odbiorca od-
padów opróżnia go wtedy, kiedy jest to zasad-
ne, a nie kiedy wskazuje na to harmonogram.

Dbałość o EstEtykę

– Wśród zalet wysepki ekologicznej 
na osiedlu przy ulicy Kombatantów należy 
podkreślić estetykę i oszczędność miejsca 
w przestrzeni publicznej. Przykre zapachy 
są zniwelowane, ponieważ odpady znaj-
dują się pod ziemią – mówi Hanna Pió-
recka-Nowak, rzeczniczka prasowa UGiM 
Czerwionka-Leszczyny.

Wartość inwestycji szacuje się na ok. 300 
tys. złotych. Realizację zadania wsparła Unia 
Europejska w ramach rewitalizacji zabytko-
wego osiedla familoków. Podziemny system 
do gromadzenia odpadów w Czerwion-
ce- Leszczynach jest częścią większego pro-
jektu pn. Rewitalizacja zabytkowego osiedla 
patronackiego kopalni Dębieńsko, którego 

celem było przywrócenie w tym miejscu wa-
lorów rekreacyjnych, społecznych, edukacyj-
nych i turystycznych.

cEnna wspólna 
przEstrzEń

Kontenery podziemne są popularne 
w wielu krajach, głównie tych kładących na-
cisk na ekologię. Można je spotkać m.in. w Ho-
landii, Skandynawii czy na południu Europy.

Systemy podziemne stają się także coraz 
popularniejsze w naszym kraju. Reprezen-
tacyjne miejsca – rynki, skwery czy deptaki 
– prezentują się dzięki nim znacznie lepiej.

Budynki, chodniki, lampy, kosze 
na śmieci, fontanny, pomniki, place zabaw 
i zieleń, czyli drzewa, krzewy, kwiaty – 
to elementy, które odpowiednio do siebie 
dopasowane tworzą niepowtarzalny kra-
jobraz każdej dobrze zagospodarowanej 
przestrzeni publicznej. Chociaż czynimy 

tu coraz większe postępy, ciągle jeszcze po-
zostaje wiele do zrobienia. Niezwykle ważne 
jest, aby otaczające nas elementy krajobrazu 
miejskiego były nie tylko funkcjonalne, ale 
też estetyczne. Niestety zbyt często można 
spotkać przypadki braku dbałości o wspólną 
przestrzeń.

Dlatego cieszy mnie przykład nowocze-
snego systemu zbierania odpadów w Czer-
wionce-Leszczynach. Tym bardziej że takie 
rozwiązania niejako wymuszają również od-
powiedni do tego sposób zachowania. Nie 
jestem zdziwiona, że mieszkańcy właściwie 
segregują odpady. Warto jeszcze wspomnieć, 
że opłaty za nie są niższe niż w wielu innych 
miastach regionu. Za jedną osobę wynoszą 
10,50 złotego miesięcznie. Jeśli w danym go-
spodarstwie domowym są więcej niż cztery 
osoby, wówczas za piątą i każdą następną 
opłata spada do 5 złotych.

BARBARA WARPECHOWSKA

Nowoczesny system gromadzenia odpadów na zabytkowym osiedlu

Ekologiczna wysepka 
w Czerwionce-Leszczynach

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Samolot zasilany jedynie energią słoneczną 
rozpoczął lot dookoła świata. Solar Impulse 
2 wystartował 9 marca z Abu Zabi w Zjedno-
czonych Emiratach Arabskich.

Pierwszy w historii lot samolotem sło-
necznym dookoła świata zaplanowano na pięć 
miesięcy, przy czym samolot spędzi w powie-
trzu łącznie 25 dni. W tym czasie szwajcarscy 
piloci Bertrand Piccard i André Borschberg 
pokonają 35 tys. kilometrów oraz zrobią 
po drodze 12 przystanków. Samolot będzie 
leciał we dnie i w nocy. Wyprawa ma promo-
wać energię ze źródeł odnawialnych.

Po starcie z Abu Zabi samolot doleciał 
już do Muscatu w Omanie. Dalsza trasa wie-
dzie do Ahmadabadu i Varanasi w Indiach, 
Mandalay w Birmie (obecnie Myanmar) oraz 
Chongqing i Nanjing w Chinach. Następnie 
przeleci Ocean Spokojny, zatrzymując się 
na Hawajach. Potem wykona trzy między-
lądowania w USA – w Phoenix w Arizonie, 
lotnisku na środkowym zachodzie Stanów 
Zjednoczonych (miejsce zostanie określone 
później, w zależności od warunków meteoro-
logicznych) oraz na lotnisku J.F. Kennedy’ego 
w Nowym Jorku. Po przekroczeniu Atlanty-
ku maszyna wyląduje w południowej części 

Europy, Afryce Północnej i pod koniec lipca 
lub na początku sierpnia zakończy wyprawę 
w miejscu jej rozpoczęcia – Abu Zabi.

Solar Impuls 2 (SI2) waży zaledwie 2300 
kilogramów, czyli tyle co samochód osobowy. 
Taką wagę uzyskano dzięki zastosowaniu włó-
kien węglowych oraz specjalnej technologii, 
wykorzystywanej w wyścigowych jachtach, 
co sprawia, że poszycie jest lżejsze od papie-
ru. Za to rozpiętość skrzydeł wynosi aż 72 
metry. Dla porównania rozpiętość skrzydeł 
największego obecnie samolotu pasażerskiego 
Airbus A380 wynosi 79,8 metrów, a Boeinga 
747 – 72 metry.

Na skrzydłach samolotu umieszczono 
17,2 tys. ogniw fotowoltaicznych, które będą 
wytwarzać prąd. Zasilą cztery silniki elek-
tryczne (o mocy 17,5 KM każdy). Energia 
będzie również magazynowana w akumu-
latorach polimerowych o łącznej wadze 633 
kilogramów. Samolot może latać do wy-
sokości 8500 metrów z prędkością od 50 
do 100 km/h.

SI 2 to udoskonalona wersja eksperymen-
talnego samolotu elektrycznego Solar Impulse 
1, który m.in. odbył wieloetapowy lot przez 
Stany Zjednoczone w 2013 roku.

BAW

Dookoła świata samolotem o napędzie słonecznym

Słoneczny samolot wystartował



1 6 – 3 1  M A R C A  2 0 1 5 9W W W . N O W Y G O R N I K . P L

M O T O R Y Z A C J A

Tegoroczny salon w Genewie nie imponował 
dużą liczbą praktycznych premier. Sporo było 
natomiast liftingów czy wersji specjalnych. 
W ramach modeli zmodernizowanych Toyota 
wystawiła Aurisa i Avensisa. Samochody trafią 
na polski rynek latem.

Avensis zyskał 40 milimetrów długości, ma-
sywniejszy przód i odmłodzone wnętrze z nową 
deską rozdzielczą i nowymi fotelami. Wnętrze 
miało przede wszystkim zwiększyć komfort 
podróżowania, ale sporo zmian dotyczy także 
stylistyki. Komfort poprawiają też zmiany w za-
wieszeniu samochodu. Z konkretów są jeszcze 
dwa nowe silniki wysokoprężne – 1,6 D-4D 
o mocy 112 KM, który zastąpi dotychczasowy 
silnik dwulitrowy, oraz nowy dwulitrowy turbo-
diesel, dysponujący już mocą 143 KM.

Auris ma być autem z nieco wyższej pół-
ki, stąd bardziej elegancki wygląd nadwozia 
i wnętrze z akcentami jak w autach luksu-
sowych. Zmiany widoczne są także w gamie 
silników. Podobnie jak w przypadku Avensisa 
dwulitrowego turbodiesla zastąpił silnik 1,6 
D-4D, a mniejszy turbodiesel, 1,4 D-4D, został 
gruntownie zmodernizowany. Nowością jest 

także benzynowy silnik 1,2 Turbo z bezpo-
średnim wtryskiem paliwa. Polski debiut od-
młodzonego Avensisa zaplanowano na lipiec 
2015 roku.

To idzie Taniość!
To jedna z ciekawszych premier Gene-

wy, gdyż Karl ma być budżetowym modelem 
Opla – jego podstawowa cena ma się mieścić 
w 9,5 tys. euro. Obecnie najmniejszy z rodziny 
Opli – Adam – kosztuje o 2 tys. euro więcej 
(dane dla rynku niemieckiego). Po wejściu 
na rynek Karla to nowy model będzie naj-
mniejszy, bo  będzie o około 20 milimetrów 
krótszy. Auto zmieści pięć osób lub bagaże 
o objętości do 940 litrów. Samochód ma być 
dostępny w trzech wersjach wyposażenia i 10 
wersjach kolorystycznych. Pod maską znajdzie 
się całkowicie aluminiowy, trzycylindrowy 
silnik o pojemności 1 litra i mocy 75 KM, który 
ma pozwolić na spalanie 4,3 l/100 km.

Karl ma być modelem budżetowym, ale 
Opel przewiduje wzbogacenie jego wyposa-
żenia. W standardzie będzie m.in. system uła-
twiający ruszanie spod wzniesienia oraz tem-
pomat z ogranicznikiem prędkości (standard 

od wersji Enjoy). Wyposażenie może też obej-
mować system ostrzegania przed niesygna-
lizowaną zmianą pasa ruchu, wspomaganie 
kierownicy z funkcją City, asystenta parko-
wania, a także funkcję doświetlania zakrętów.

nie Tylko wódka oTępia 
kierowców

Wódka i narkotyki to niejedyne sposo-
by na otępienie za kierownicą. Wystarczy 
nie spać kilkanaście godzin czy odpisywać 
na SMS-a, żeby osiągać wyniki gorsze od osób 
będących pod wpływem alkoholu.

Według amerykańskich badań brak snu 
jest za kierownicą równie niebezpieczny co al-
kohol. W Stanach Zjednoczonych w każdym 
tygodniu przysypiają za kółkiem dwa miliony 
Amerykanów, a liczba powodowanych przez 
nich rocznie wypadków drogowych sięga 1,9 
mln! Według naukowców z Harwardu przez 
zaspanych kierowców corocznie 7500 osób 
ginie w wypadkach, a 50 000 odnosi poważne 
obrażenia.

Z kolei naukowcy ze Stanford zbadali 
największe spowodowane przez człowieka 
katastrofy ostatnich lat i doszli do wniosku, 

że w jakimś momencie zawsze pojawia się 
brak snu, który powoduje złe lub niepodjęte 
na czas decyzje. Dotyczy to nie tylko katastrof 
komunikacyjnych, takich jak wypadki lotnicze 
czy zatonięcie tankowca Exxon Valdez, ale 
nawet… awarii reaktora w Czarnobylu.

Stanfordczycy zbadali więc dwie grupy 
ochotników – jedna piła, druga nie spała. Oka-
zało się, że człowiek, który od 16 godzin nie śpi, 
prowadzi gorzej niż kierowca mający we krwi 
0,5 promila alkoholu. Wydłużenie tego okresu 
o kolejną godzinę winduje domniemany „po-
ziom alkoholu” powyżej 1 promila.

Inne badania udowodniły natomiast cał-
kiem logiczne twierdzenie, że pisząc SMS-
-a podczas prowadzenia samochodu, tak 
bardzo odrywamy swoją uwagę od sytuacji 
wokół, że odpowiednia reakcja na nagłe zda-
rzenia może być niemożliwa. Okazało się, 
że reakcja ludzi esemesujących w trakcie jazdy 
jest aż o 35 proc. wolniejsza niż kierowców, 
których nic nie rozprasza. To badanie przy-
niosło kolejne zaskoczenie – w przypadku 
osoby prowadzącej pod wpływem alkoholu 
ta różnica wynosi tylko 12 proc.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Toyoty na lato

Avensis zyskał 40 milimetrów długości, masywniejszy przód i odmłodzone wnętrze Nowością jest benzynowy silnik 1,2 Turbo z bezpośrednim wtryskiem paliwa

Samochód ma być dostępny w trzech wersjach wyposażeniaKarl ma być budżetowym modelem Opla
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Podróże marzeń

Na Zanzibarze kwitnie wanilia
Ta wyspa ma wszystko, o czym marzy podróż-
nik. Bezkresne plaże o białym piasku, turkuso-
wy ocean i rafy koralowe, wśród których podzi-
wiać można bogactwo podwodnego świata. 
Na tutejszych plantacjach uprawia się dziesiąt-
ki egzotycznych przypraw: goździków, wanilii, 
cynamonu, kurkumy i gałki muszkatołowej, 
a owoce morza smakują jak nigdzie indziej.

Samolot, którym lecimy na wyspę ze stoli-
cy Tanzanii – Dar es Salaam, zabiera na pokład 
14 pasażerów. Zarówno kapitan, jak i drugi 
pilot mają na stopach sandały. Po 15 minutach 
lądujemy na Zanzibarze. W hali przylotów nie 
ma taśmy do odbierania bagaży. Nasze walizki 
przynosi grupa krzepkich Murzynów.

Hakuna matata, czyli wyluzuj

Hotel, w którym się zatrzymujemy, to kil-
kanaście krytych strzechą bungalowów, poło-
żonych przy samym oceanie. Życie toczy się 
na plaży. Miejscowe kobiety pojawiają się tutaj 
już wczesnym rankiem, zachęcając turystów 
do kupna muszli, biżuterii czy kolorowych 
pareo. Rozwijając każde z nich, fundują nam 
prawdziwie afrykański pokaz slajdów.

Wzdłuż plaży, w palmowych gajach, kryją 
się tętniące życiem wioski. Razem z naszym 

przewodnikiem Benjaminem (dla Polaków – 
Benkiem) udajemy się do Pwani Mchangani, 
najbliższej z nich. Odwiedzamy tutejszą szko-
łę, gdzie w jednej klasie uczy się prawie setka 
dzieci. Siedząc na gołej ziemi, recytują angiel-
skie słówka. Przyda się tu wszystko, co przy-
nieśliśmy – długopisy, zeszyty, słodycze.

Ślady wokalisty Queen

Nazajutrz wyruszamy z Benkiem do Sto-
ne Town, najstarszej dzielnicy Zanzibaru, 
określanej jako serce wyspy. To miasto w mie-
ście – labirynt wąskich uliczek, biegnących 
we wszystkie strony. Charakterystycznym 
widokiem są tutaj rzeźbione drzwi z meta-
lowymi bolcami. To wpływ kultury hindu-
skiej – w Indiach taka konstrukcja chroniła 
przed atakami słoni. Na Zanzibarze słoni 
nie ma, więc drzwi służą wyłącznie do celów 
dekoracyjnych.

W Stone Town na świat przyszedł Fred-
die Mercury, legendarny wokalista zespołu 
Queen. Do najciekawszych atrakcji dzielnicy 
należą m.in.: targ niewolników, stary arabski 
fort z XVII wieku, pałac sułtana i anglikań-
ska katedra, przed którą znajduje się pomnik 
upamiętniający cierpienia niewolników. Naj-
większe wrażenie robią podziemia katedry, 

w których ich przetrzymywano. Kilkadzie-
siąt osób stłoczonych było w pomieszcze-
niu o wysokości półtora metra, bez dostępu 
do jedzenia i wody. Ci, którzy wyszli z piwnicy 
o własnych siłach, byli sprzedawani.

kolacja na skale

Pod koniec pobytu udajemy się do poło-
żonej przy plaży Michamvi Pingue restauracji 
The Rock, którą wzniesiono na skale wynu-
rzającej się z Oceanu Indyjskiego. Podczas 
odpływu można dostać się do niej na własnych 
nogach, a gdy woda przybiera – trzeba dopły-
nąć łodzią. W menu królują owoce morza. 
Posiłek zaczynamy od sałatki z ośmiornicy 
i rybnego carpaccio z sosem z marakui. Na-
stępnie na stół wjeżdżają grillowane homary, 
kalmary i krewetki. Raczymy się nimi na tara-
sie, popijając schłodzone białe wino. Wsłuchu-
jąc się w szum fal, podziwiamy mieniące się 
w promieniach słońca wody oceanu. W tym 
miejscu nie można się nie zakochać.

Informacje praktyczne:

Kiedy jechać: Na Zanzibar najlepiej wy-
brać się w porze suchej, trwającej od czerwca 
do września.

Język: Językiem urzędowym jest suahili, ale 
można porozumieć się również po angielsku.

Waluta: Szyling tanzański; 1 szyling 
= 0,002 złotego. W powszechnym użyciu 
znajdują się dolary amerykańskie.

Wiza: Obywatele polscy otrzymują trzy-
miesięczną wizę przy wjeździe do Tanzanii. 
Jej koszt to 50 dol.

Trzy rzeczy, 
które musisz zrobić:

Wybierz się na Spice Tour – wycieczkę 
po plantacji przypraw, podczas której wszyst-
kiego można dotknąć, spróbować, posma-
kować. Od zapachów i smaków kręci się 
w głowie. A na koniec każdy dostaje świeżo 
rozłupanego kokosa – prosto z palmy.

Popłyń na Prison Island – wyspę zamiesz-
kiwaną przez potężne żółwie, sprowadzone 
z Seszeli. Najstarsze okazy dożywają 250 lat.

Zdobądź uprawnienia nurka – najciekawsze 
miejsce do nurkowania znajduje się w okolicach 
atolu Mnemba. Stałymi gośćmi są tutaj żółwie, 
a przy odrobinie szczęścia można spotkać też 
i rekina. Będzie to z pewnością jedna z nieza-
pomnianych podwodnych przygód.

 MAGDALENA CHROMIK

Z hotelu wychodzi się wprost na plażę

 Na lokalnym targu królują orzechy kokosoweW jednej klasie uczą się dzieci w różnym wieku
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Piwo przez wieki

Zielone święto

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Ponad 90 Proc. ankietowanych Polaków 
uważa się za osoby wierzące, ale tylko co 12. 
twierdzi, że jego wiara jest głęboka – wynika 
z sondażu CBOS, który przeprowadzono na po-
czątku lutego. Wyniki pokrywają się z bada-
niami, które we własnym zakresie przeprowa-
dza Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego 
(ISKK). Religijność Polaków w ciągu minionych 
20 lat utrzymywała się na dość wysokim i sta-
bilnym poziomie. Wiarę w Boga deklarowało 
92 do 97 proc. badanych. Odsetek tych, którzy 
uważają się za niewierzących, wahał się między 
3 a 8 proc., ale jak podkreśla CBOS, w ciągu 
10 lat, które upłynęły od śmierci polskiego 
papieża, wzrósł dwukrotnie – z 4 do 8 proc. 
Według CBOS w 2005 roku 58 proc. deklaro-
wało, że uczestniczy w mszy świętej co najmniej 
raz w tygodniu. Obecnie odsetek ten wynosi 
50 proc. i przybywa osób, które w ogóle nie 
chodzą do kościoła (wzrost z 9 do 13 proc.).

aż 55 Proc. Polaków jest zadowolonych 
ze swojej sytuacji finansowej – wskazu-
ją badania przygotowane przez TNS Polska 
na zlecenie Krajowego Rejestru Długów. 7 proc. 
z nich twierdzi, że stać ich na wszystko, czego 
tylko pragną. Druga połowa Polaków ma kło-
pot, by związać koniec z końcem. 4 proc. oby-
wateli naszego kraju przyznaje, że pieniądze, 
które mają, nie wystarczają im nawet na bieżące 
potrzeby. Oznacza to, że aż 1,26 mln osób żyje 
w skrajnej nędzy. W tej grupie najczęściej znaj-
dują się osoby z wykształceniem podstawowym 
lub zasadniczym, często mieszkający na wsi, 
których dochód przypadający na gospodarstwo 
domowe nie przekracza 1500 złotych miesięcz-
nie. Najliczniejszą grupę wśród najuboższych 
stanowią bezrobotni i emeryci. Z kolei co piąty 
Polak twierdzi, że aby przeżyć, musi bardzo 
zaciskać pasa – stać go na skromne życie, ale 
musi mocno ciąć wydatki.

liczba uPadłości będzie się w 2015 roku 
zmniejszać – prognozuje Korporacja Ubez-
pieczeń Kredytowych KUKE. Według prognoz 
w całym obecnym roku może ogłosić upadłość 
około 754 przedsiębiorstw. Byłby to wynik lep-
szy o 7,8 proc. w porównaniu z rokiem ubie-
głym, w którym upadło 818 firm. Na podstawie 
przepisów prawa upadłościowego i naprawcze-
go działalność zakończy 547 spółek prawa han-
dlowego. W porównaniu z rokiem ubiegłym 
będzie to 10-procentowy spadek, z poziomu 
608 upadłości. Mniejszy spadek przewidywany 
jest w stosunku do firm działających zgodnie 
z zasadami indywidualnej działalności gospo-
darczej. Prognozy zakładają upadek 207 takich 
podmiotów, o 1,5 proc. mniej niż przed rokiem. 
Na poprawę kondycji firm wpłynie m.in. mocna 
obniżka stóp procentowych, redukująca koszty 
funkcjonowania przedsiębiorstw. 

Krzyżówka panoramiczna nr 6

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „robota sama się chwali”.  
Nagrodę wylosował: janusz wolny z wodzisławia.

W naszym kalendarzu roi się od różnego ro-
dzaju świąt. Niektóre z nich są typowo pol-
skie, inne przybyły do nas z innych krajów. 
Do ciekawych wydarzeń należy irlandzkie 
święto – Dzień Świętego Patryka.

tradycja

Święto to ma charakter narodowy i religij-
ny. Jego główny cel to przypomnienie dokonań 
świętego Patryka, patrona Irlandii. Znany jest 
z tego, że wniósł duży wkład w rozpowszech-
nianie na Zielonej Wyspie chrześcijaństwa, 
a także sprawił, że Irlandia przyjęła chrzest. 

Każdego roku, 17 marca, Irlandczycy ob-
chodzą Dzień Świętego Patryka – ustawowo 
wolny od pracy. Jednym z elementów jego 
obchodów jest założenie ubrania w kolorze 
zielonym. Wszędzie króluje także koniczyna 
– symbol Irlandii. Podczas tego radosnego 
dnia organizowane są parady i koncerty. Jest 
on popularny nie tylko na Zielonej Wyspie, 
ale i na całym świecie. Dowodem na to jest 
oświetlanie ważnych miejsc, jak na przykład 
fontanny przed Białym Domem czy wodo-
spadu Niagara, na kolor zielony. W Polsce 
także hucznie obchodzi się to święto. W wielu 
miejscach można oglądać pokazy tradycyjnego 
tańca narodowego, spróbować tamtejszych 
potraw oraz napić się zielonego piwa.

Ten ostatni element związany z Dniem 
Świętego Patryka nie wywodzi się z Irlandii. 
Mieszkańcy Zielonej Wyspy w tym czasie piją 
whiskey, z którą związana jest jedna z wielu 

legend o ich patronie. Jeśli sięgają po piwo, 
to zazwyczaj po Guinnessa. Zielone piwo to 
pomysł, który przyszedł do Europy ze Stanów 
Zjednoczonych i zyskał wielu zwolenników. 
W wielu pubach tego dnia można skosztować 
zielonego trunku. Piwosze, którzy chcą ten 
czas spędzić w domowym zaciszu, nie muszą 
się jednak martwić – browary przygotowały 
swoje propozycje związane z tym „tradycyj-
nym” piwem irlandzkim.

co znajdziemy 
w sklePach?
Wśród browarów oferujących piwa na-

wiązujące do Zielonej Wyspy jest opisywa-
ny niedawno Krajan. Mamy w tym wypadku 
wiele możliwości. Możemy wybierać spośród 
czterech rodzajów trunków: Irlandzkiego 
Zielonego, Irlandzkiego Jasnego, Irlandzkie-
go Mocnego i Irlandzkiego Ciemnego. Co 
ciekawe, tylko pierwsze z nich ma zieloną 
barwę. Łączy je etykieta, na której widnieje 

żołnierz w irlandzkim mundurze. Pierwsze 
z wymienionych piw ma bardzo delikatną, 
słabą goryczkę. Jasna odmiana tego trunku ma 
bursztynową barwę i lekką słodycz. Niewiele 
jednak ma ona wspólnego z typowym piwem 
irlandzkim, ponieważ nie pija się tam lagerów. 

Za uwarzenie zielonego piwa zabrał się 
również Browar Witnica. Efektem jest Lubu-
skie Zielone. Ma chmielowy zapach i słodki 
smak, w którym wyczuwalne są jednak lekka 
goryczka i chlebowość. Nie jest pasteryzo-
wane. Kolor uzyskano przez użycie barwnika 
– zieleni pistacjowej. 

Innym produktem wartym uwagi jest 
Raciborskie Zielone, wyprodukowane przez 
Browar Racibórz. W jego składzie znajdziemy, 
oprócz wody, słodu i dwóch rodzajów chmie-
li, naturalny barwnik. Niestety nie podano 
dokładnie jaki. Ma prawie 5 proc. alkoholu 
i oczywiście ciemnozielony kolor. W zapachu 
czuć chmiel i słód. To dość słodkie piwo, ale 
czuć w nim goryczkę. 

zrób to sam!
Piwosze, którzy lubią eksperymenty, mogą 

zrobić własne zielone piwo. Wystarczy zaku-
pić zwykłego lagera, do którego należy dodać 
niebieski barwnik spożywczy lub likier w tym 
kolorze. 

Mimo że zielony trunek nie jest typowym 
irlandzkim elementem, na pewno warto przy-
najmniej raz w roku dać się ponieść zabawie 
i go skosztować. 
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