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PGG się przeżyło, oczekujemy 
planu na przyszłość

– O ile te spółki, które pozostały złą-
czone z energetyką, dziś się nie mar-
twią, bo jest spółka matka, która za-
rabia na innych aktywach, o tyle PGG 
może się bronić tylko kontraktami. 
Jeżeli one nie są realizowane, tak jak 
miało to miejsce ostatnio, to mamy 
problem – mówi Bogdan Hutek, prze-
wodniczący górniczej Solidarności, 
a zarazem szef związku w PGG, i do-
daje, że w obecnej sytuacji formu-
ła Polskiej Grupy Górniczej już się 
wyczerpała.
� STRONA 3

Polski kapitał, polska gościnność

– Świadomie odchodzimy od jedno-
znacznego wizerunku organizatora 
wczasów górniczych, bo możemy 
zaspokoić potrzeby szerokiej rzeszy 
gości – mówi Aleksander Wierzba, 
wiceprezes Nadwiślańskiej Agencji 
Turystycznej.
� STRONA 5

Czy dzikie zwierzęta potrzebują 
naszej pomocy?
Ochrona przyrody.
� STRONA 8

Elektryzujące prototypy

Informacje motoryzacyjne.

� STRONA 9

KATOWICE. Temat – transformacja energetyczna

Rezolucja Śląska
Ministrowie, parlamentarzyści, przedstawiciele zarządów województwa śląskiego, lubelskiego, 
małopolskiego i podkarpackiego, a także prezydenci Katowic, Rudy Śląskiej oraz Świętochłowic 

podpisali Rezolucję Śląską. Dokument powstał z inicjatywy europosła Grzegorza Tobiszowskiego 
i został przekazany polskim i zagranicznym eurodeputowanym. Rezolucja Śląska dotyczy działań, 
które należy podjąć, aby skutecznie przeprowadzić sprawiedliwą transformację energetyczną oraz 

zrealizować cele klimatyczne wyznaczone przez Unię Europejską. Dokument zakłada intensyfikację 
prac nad nowymi technologiami w energetyce, podniesienie efektywności odnawialnych źródeł 
energii, a także rozwój technologii, dzięki którym sprawniej i efektywniej będą wykorzystywane 

surowce tradycyjne. Podpisana Rezolucja Śląska została przekazana na ręce polskich i zagranicznych 
eurodeputowanych: Jessiki Stegrud, Evžena Tošenovský’ego, Grzegorza Tobiszowskiego 

i Bogdana Rzońcy. – Mamy śląską deklarację, ogromnie się z tego cieszymy i dziękujemy wszystkim 
przyjaciołom zrównoważonego rozwoju – mówił Bogdan Rzońca, poseł do Parlamentu Europejskiego. 

– Energetyka i bezpieczeństwo energetyczne są czynnikami wpływającymi na konkurencyjność 
gospodarek na świecie – dodał. – Dla wszystkich jest jasne, że musimy troszczyć się i skutecznie 

działać na rzecz klimatu. Ale w tym działaniu nie możemy zapominać o bezpieczeństwie 
energetycznym, które jest fundamentem każdego państwa. Chcemy wykorzystywać nowe technologie 

spalania węgla, aby wpisywać się w Europejski Zielony Ład, przy zachowaniu tego, co dla nas 
w województwie śląskim jest cenne – mówił Grzegorz Tobiszowski, podsumowując konferencję 

Silesia 2030.

Hanna Firlus, dyrektor ds. 
ekonomiczno- 
-pracowniczych KWK 
Wujek: – W ubiegłym 
roku bardzo rozwinęliśmy 
możliwości pola 
szkoleniowego, mocno je 
doposażając.
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Wirus paraliżuje świat

J est�jak�w�amerykańskim�filmie.�Miasta�odcięte�
od�świata.�Gospodarka�wielu�państw�popada�

w�tarapaty.�Wirus,�na�którego�nie�ma�lekarstwa,�
wywołuje�nie�tylko�chorobę,�ale�także�panikę.�Politycy�
zaczynają�martwić�się�o�spokój�społeczny.�Wstrzymane�
zostały�łańcuchy�dostaw.�Światowe�fabryki�mogą�
zacząć�odczuwać�brak�podzespołów.�Chiny,�największa�
fabryka�świata,�sparaliżowane�przez�tajemniczą�
chorobę.�W�europejskich�i�amerykańskich�sklepach�
puste�półki.�Brakuje�środków�odkażających�i�maseczek�
ochronnych.�Transport�sparaliżowany.�Brak�dostaw�
może�spowodować�wzrost�cen�produktów�i�wpłynąć�
na�poziom�życia�ludzi.�

J eden�nowy�wirus�spowodował�globalne�zamieszanie.�
Zobaczyliśmy,�że�globalizacja�to�nie�tylko�

dobrodziejstwo.�Przez�wiele�lat�zachwycaliśmy�się�
tym,�że�na�jedną�montownię�samochodów�pracuje�
wiele�fabryk�podzespołów�rozsianych�po�całym�
świecie.�Teraz�okazuje�się,�że�brak�jednej�drobnej�
części�wytwarzanej�na�przykład�w�Chinach�może�
sparaliżować�produkcję�samochodów,�komputerów,�
samolotów,�a�nawet�lekarstw,�bo�wiele�półproduktów�
przemysłu�farmaceutycznego�jest�wytwarzanych�
wyłącznie�w�tym�kraju.�Eksperci�oceniają,�że�Chiny�
będą�potrzebowały�miesięcy,�by�doprowadzić�swoją�
gospodarkę�do�stanu�pełnej�sprawności.�

I le�czasu�będzie�potrzebowała�Europa?�Nie�wiadomo.�
Jednak�już�teraz�wiadomo,�że�wypychanie�rodzimego�

przemysłu�poza�granice�Unii�Europejskiej�jest�bardzo�
ryzykownym�zabiegiem.�Czy�wróci�czas,�że�produkcja�
będzie�lokowana�blisko�konsumenta?�Czy�ktoś�w�końcu�
ogłosi�publicznie,�że�ze�względu�na�bezpieczeństwo�
i�pewność�dostaw�warto�na�miejscu�produkować�
najpotrzebniejsze�artykuły,�bo�nie�potrzeba�wojny,�aby�
sparaliżować�światową�gospodarkę?�Czasem�wystarczy�
do�tego�niewidoczny�kawałek�białka,�o�którym�nawet�
nie�można�powiedzieć,�że�jest�żywym�organizmem.�•

Chodzi o interes,  
a nie o klimat
B ardzo�prawdopodobne,�że�do�2050�roku�roczne�

zużycie�węgla�kamiennego�przez�światową�
gospodarkę�wzrośnie�do�9�mld�ton.�O�czym�
to�świadczy?�Otóż�Unia�Europejska�do�tego�czasu�
chce�wyeliminować�paliwa�kopalne,�a�reszta�świata�
nie�zrezygnuje�nawet�z�energetyki�węglowej.�Ciekawy�
jestem,�skąd�weźmiemy�potrzebną�energię.�A�może�nie�
będziemy�potrzebować�energii,�bo�nie�będziemy�mieli�
przemysłu?�

Upór�Komisji�Europejskiej�walczącej�z�paliwami�
kopalnymi�może�mieć�fatalne�skutki.�Możliwe,�

że�niemal�nieodwracalne.�U�nas�króluje�przekonanie,�
że�o�poziomie�innowacyjności�decyduje�jak�najmniejsza�
emisja�dwutlenku�węgla.�To�absurd.�Gdyby�to�była�
prawda,�Chiny�powinny�być�zacofanym�krajem,�który�
sprowadzałby�z�Unii�Europejskiej�wszystkie�produkty�
bardziej�skomplikowane�niż�sznurówki�do�butów.�
Rzeczywistość�jest�taka,�że�to�my�z�Chin�sprowadzamy�
wszystkie�skomplikowane�wyroby,�a�w�dodatku�
sznurówki�do�butów.�Buty�zresztą�też�sprowadzamy�
z�Chin.�

Z aopatrywanie�się�w�olbrzymie�ilości�towarów�
u�azjatyckich�producentów�przyczynia�się�

do�wzrostu�zanieczyszczeń�i�do�niszczenia�równowagi�
klimatycznej.�Jeszcze�nie�tak�dawno�dyskutowano�
o�wprowadzeniu�dodatkowych�opłat�za�towary�
produkowane�w�krajach,�które�praktycznie�nie�
prowadzą�polityki�klimatycznej.�Skończyło�się�
na�dyskusjach.�Dlaczego?�Bo�okazało�się,�że�wielkie�
straty�ponieśliby�także�unijni�importerzy.�Unii�
Europejskiej�opłaca�się�tolerować�zatruwanie�
środowiska�na�przykład�w�Azji,�bo�na�tym�zarabiają�
wielkie�koncerny,�które�tam�tanio�produkują,�a�drogo�
sprzedają�u�nas.�Tak,�w�tym�zamieszaniu�wokół�węgla�
chodzi�o�interes,�a�nie�o�klimat.�•
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Duże nadzieje i duże pieniądze
Podpisano list intencyjny dotyczący historycznej części 
kopalni Wieczorek. O kwocie zbliżającej się do miliarda 
złotych, jako docelowo niezbędnej do wypełnienia zamie-
rzeń miasta, mówił  podpisany 29 lutego br. list intencyjny 
dotyczący szybu Pułaski, towarzyszących obiektów i oko-
ło 20 hektarów terenów katowickiej kopalni Wieczorek. 

Spółka Restrukturyzacji Kopalń do końca roku po-
winna zamknąć prace w historycznej części zakładu. 
Przekazanie jej gminie wydaje się posunięciem lo-
gicznym i pożądanym, gdyż kopalnia wraz z osiedlem 
Nikiszowiec stanowią jedną architektoniczną całość.    

W podpisaniu listu intencyjnego uczestniczyli: 
prezydent RP Andrzej Duda, marszałek województwa 
Jakub Chełstowski oraz wojewoda śląski Jarosław 
Wieczorek. Mówiąc o zamiarach, prezydent Katowic 
Marcin Krupa wskazywał na stworzenie centrów 
nowoczesnych technologii, gier komputerowych, ob-
liczeniowych, ale też otwartej części rekreacyjnej 
i handlowej. Nie podając szczegółów, informował, 
że prowadzone są już rozmowy z chętnymi do zainwe-
stowania w te formy działalności w tym konkretnym 
miejscu. Z 70 tys. mkw. powierzchni typu biurowej 
blisko 20 tys. przewidywane jest w zaadaptowanych 
budynkach kopalnianych. 

Ze strony SRK SA, prowadzącej roboty tworzące 
warunki dla przyszłej rewitalizacji terenów kopalni,   

list intencyjny podpisał wiceprezes zarządu Radosław 
Wąsik.  ZK

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

Pięścią w stół

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

Kij w mrowisko

F E L I E T O N

A hałda nadal dymi
Gdy kopalnia sypała kamień wydobywany wraz z węglem, 
traktowano to jak dopust Boży. Jest kopalnia, to musi 
być i hałda. Z kopalni żyły dwie trzecie gminy, więc nie 
wypadało narzekać.

Jednak po 150 latach kopalni brakło, a hałda pozo-
stała. Kiedyś znajdowała się za miastem, na tyle daleko, 
że nawet gdy dymiła, nie przeszkadzało to za bardzo. 
Jednak z czasem domy podeszły do hałdy. 

Trójkąt gmina, kopalnia i hałda doszedł do punktu, 
w którym okazało się, że trzeba coś zrobić. Ale kopalni 
już nie było. Włodarze gminy przypomnieli, że kopalnia 
była przecież państwowa. Tematem więc winno zająć 
się państwo. 

Niektórzy wprawdzie wypominali, że hałdę zaczęto 
usypywać „za Niemca”, ale przecież liczy się ostatni 
właściciel. Administrator terenu obiecał, że hałdę roz-
bierze. Normalny tryb postępowania polega na zdjęciu 
żarzącej się warstwy, jej wywiezieniu, wystudzeniu 
i odzyskaniu przepalonego łupka. Pozostałości miesza 
się z ziemią i przewozi z powrotem dla ukształtowania 
terenu. 

Jednak ta koncepcja nie spodobała się. Uczeni 
sugerowali, by zwalić na hałdę parę tysięcy ton zie-
mi, a co kawałek wprowadzić w grunt lance, którymi 
pompowana będzie woda mająca zgasić podziemne 
żarzenie. Za co winno zapłacić państwo. Ponadto hałda 
ma zostać, jest bowiem cennym punktem widokowym, 
którego gmina nie chce stracić.

Gdyby podjęto gaszenie hałdy sposobem wybranym 
przez administratora, pewnie główna część prac byłaby 
już zakończona. Ale rzeczywiste niedogodności… Więc 
jest czekanie na decyzję, wraz z którą winny znaleźć 
się pieniądze. 

Przepraszam hałdy, których fragmenty wspomnień 
tu wykorzystałem. Zbieżności z ich stanem obecnym 
są przypadkowe i niezamierzone.  ZK
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NOWY GÓRNIK: Chciałem spytać o ocenę 
osiągniętego z rządem porozumienia. Jest 
satysfakcjonujące?

BOGDAN HUTEK: – Kiedy rozpoczynaliśmy 
negocjacje w sierpniu ubiegłego roku, 
sytuacja spółki była całkiem inna. 
Całkiem inna sytuacja, jeżeli chodzi 
o węgiel, była zresztą w całym kraju. 
Nie mieliśmy pełnych zwałów, węgiel 
był odbierany na bieżąco. Spółka się 
przymierzała do dobrych zysków – oko-
ło 500 mln złotych, jak w roku 2018. 
W ciągu pół roku wszystko się totalnie 
zmieniło. Nie tylko my mamy problemy 
ze zwałami, ale także JSW i Bogdan-
ka. Import rosyjskiego węgla, a przede 
wszystkim energii powoduje problemy 
nie tylko w PGG. To dotyczy całego pol-
skiego górnictwa.

W tych warunkach porozumienie za-
kładające wzrost wynagrodzeń o 6 proc. 

to wszystko, co można było uzyskać. Jest 
w nim zresztą klauzula, że jeżeli sytuacja 
się poprawi, to we wrześniu siadamy 
do dalszych rozmów. 

Porozumienie doprowadziło do poja-
wienia się np. memów twierdzących, że 
„górnicy za 300 złotych pokochali rosyjski 
węgiel”. Co pan na to?

– Raczej nie pokochaliśmy rosyjskie-
go węgla. Dla mnie jednym z kluczo-
wych elementów komunikatu z rozmów, 
podpisanego także przez wicepremiera 
Jacka Sasina, jest to, że rząd przedstawi 
plan doprowadzenia do tego, żeby pań-
stwowe spółki wykorzystywały polski 
węgiel. Uważamy, że to konieczne dzia-
łania. Chodzi zresztą nie tylko o rosyj-
ski węgiel, ale także zmianę elektrowni 
węglowych na gazowe, a także import 
samej energii. Zarządom spółek energe-
tycznych łatwiej jest po prostu sprowa-
dzić energię transgranicznie. 

To jednak już nie tylko problem gór-
nictwa, ale także energetyki konwencjo-
nalnej. Zamiana węgla na gaz spowodu-
je, że w tym sektorze też będzie redukcja 
miejsc pracy. 

Mam nadzieję, że do 21 kwietnia 
premier Mateusz Morawiecki przed-
stawi, jak zapowiedział, jakąś koncep-
cję dalszego funkcjonowania sektora. 
W obecnej sytuacji formuła PGG już się 
wyczerpała. O ile te spółki, które pozo-
stały złączone z energetyką, dziś się nie 

martwią, bo jest spółka matka, która 
zarabia na innych aktywach, o tyle PGG 
może się bronić tylko kontraktami. Je-
żeli one nie są realizowane, to mamy 
problem. Tak się stało teraz – niezreali-
zowany przez PGE kontrakt na 1,5 mln 
ton spowodował perturbacje w PGG. 

Mamy zapowiedzi wicepremiera 
Sasina, że do czerwca przedstawi plan, 
który pozwoli ustabilizować sytuację 
w górnictwie. My od co najmniej 10 lat 
wnioskujemy o to, by powstała jakaś 
grupa, by algorytm podziału zysku mógł 
się rozkładać także na górnictwo. 

W 2021 roku wejdzie rynek mocy, 
który będzie dawał pieniądze energety-
ce za utrzymywanie kotłów węglowych 
pod parą. A co z górnictwem? Będzie-
my nadal wydobywali węgiel na zwały? 
Oni za niespalanie dostaną pieniądze, 
a my za wydobycie nie dostaniemy nic, 
a nie będziemy mieli komu sprzedać 
węgla. Moje obawy budzą też zapowie-
dzi spółek energetycznych. Ostrołęka 
ma być na gaz, nowe bloki w Dolnej 
Odrze też gazowe, elektrownie Poła-
niec i Rybnik również pójdą na gaz, 
a elektrownia Turów skończy swój ży-
wot. To jest zapotrzebowanie na około 
15–16 mln ton węgla energetycznego, 
które zniknie z rynku. Jeśli dodamy 
do tego 10 TWh importowanej energii, 
to tak jakby nie wykorzystano 5 mln 
ton węgla. To w sumie 20 mln ton – 
tyle, ile sprzedaje dla energetyki PGG. 

Oczekujemy jakiegoś konkretnego 
planu.

Nie można prywatnym spółkom zabronić 
importu węgla, ale istnieje coś takiego jak 
instrumenty ochrony rynku. Jakich w tym 
wypadku działań oczekujecie?

– Oczywiście wielu klientów mówi, 
że chce rosyjskiego węgla, bo jest tani. 
Jednak, po pierwsze, gdyby z naszego 
węgla zdjęto podatki i parapodatki, ja-
kimi jest obciążony, to jego ceny także 
byłyby inne. Nie mówię o ogólnych po-
datkach, które płacą wszystkie firmy, 
ale o tych, którymi jest obciążony tylko 
węgiel. Po drugie, według moich infor-
macji rosyjski węgiel korzysta na przy-
kład z dotowania transportu do granicy 
w 60 proc. Moim zdaniem to już sygnał, 
że mamy do czynienia z dumpingiem. 
Gdyby na rosyjski węgiel nałożono takie 
same podatki jak na polski, nasz byłby 
dużo tańszy. 

Rosja należy do Światowej Organi-
zacji Handlu, więc to ogranicza nasze 
możliwości, ale ich całkowicie nie zamy-
ka. Uważam, że powinniśmy szukać dróg 
ochrony rynku. Skoro Rosjanie na grani-
cach blokują, co chcą, na przykład jabłka 
czy mięso, to my też pewnie mamy jakieś 
możliwości. Podpowiadanie konkret-
nych rozwiązań nie jest jednak moim 
zadaniem.

Rozmawiał PIOTR MYSZOR

– O ile te spółki, które pozostały złączone z energetyką, dziś się nie martwią, bo jest spółka matka, która zarabia na innych 
aktywach, o tyle PGG może się bronić tylko kontraktami. Jeżeli one nie są realizowane, tak jak miało to miejsce ostatnio, to 

mamy problem – mówi BOGDAN HUTEK, przewodniczący górniczej Solidarności, a zarazem szef związku w Polskiej Grupie 
Górniczej, i dodaje, że w obecnej sytuacji formuła PGG już się wyczerpała.

PGG się przeżyło, oczekujemy planu 
na przyszłość
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PGG partnerem projektu nauk o Ziemi

Polska Grupa Górnicza – jako jedyny pod-
miot nienaukowy w Polsce – będzie reali-
zować wspólnie z instytutami badawczymi 
największy projekt geologiczny na konty-
nencie – System Obserwacji Płyty Euro-
pejskiej EPOS-PL+. 10 marca w Głównym 
Instytucie Górnictwa w Katowicach uczest-
nicy polskiego konsorcjum EPOS-PL+ z ca-
łego kraju zebrali się na spotkaniu inaugu-
rującym nową, trzyletnią edycję projektu.

EPOS (z ang. European Plate Ob-
serving System) realizowany przez  
25 państw (od 2010 roku z udziałem Pol-
ski) jest największym europejskim pro-
jektem infrastrukturalnym w dziedzinie 
nauk o Ziemi. Został wpisany w styczniu 
na listę strategicznych elementów tzw. 
Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej 
(PMIB). 

W najnowszej edycji projektu, zapla-
nowanej na lata 2020–2023, w Polsce po-
wstaną między innymi satelitarny bank 
danych oraz nowoczesna platforma IT 

do badań metodami sztucznej inteli-
gencji, z użyciem sieci neuronowych 
i komputerów o olbrzymiej mocy 
obliczeniowej. 

WKŁAD GÓRNICTWA
Wkładem górnictwa będzie spe-

cjalistyczny poligon badawczy, który 
ma działać w ruchu Marcel kopalni ROW 
o nazwie Geofizyczny system bezpie-
czeństwa dla górniczych filarów ochron-
nych. System ten umożliwi prowadzenie 
zaawansowanych badań nad zagroże-
niem tąpaniowym i sejsmicznością ob-
szarów górniczych w filarach.

W Katowicach spotkali się przedsta-
wiciele siedmiu instytucji tworzących 
konsorcjum EPOS-PL+. Są to Instytut 
Geofizyki PAN, Centrum Komputerowe 
Cyfronet AGH, GIG, Instytut Nauk Geo-
logicznych PAN, Uniwersytet Przyrod-
niczy we Wrocławiu, Centrum Badań 
Kosmicznych PAN oraz Polska Grupa 
Górnicza SA.

– PGG to bardzo ważny partner prze-
mysłowy. Bez niej prawdopodobnie nie 
udałoby się nam wystartować i realizo-
wać całego projektu. W imieniu środo-
wiska naukowego serdecznie dziękuję 
za zaangażowanie i współpracę – po-
wiedział na inauguracji prof. Stanisław 
Prusek, dyrektor Głównego Instytutu 
Górnictwa, będącego liderem EPOS-PL+.

Polską Grupę Górniczą reprezen-
tował Rajmund Horst, wiceprezes ds. 
produkcji. Obecni byli również Jacek 
Kowalczyk, dyrektor kopalni ROW, Grze-
gorz Gwoździk, naczelny inżynier ruchu 
Marcel, Czesław Mazurek, naczelny in-
żynier ruchu Jankowice, oraz specjaliści 
z Biura Zagrożeń Naturalnych: Adam 
Barański, koordynator projektu, Alek-
sandra Pierzyna i Grzegorz Plonka.

ŚWIATOWY LIDER
Naukowcy podkreślali, że najwięk-

szy w UE producent węgla kamiennego 
od początku rozwoju EPOS aktywnie 

zaangażował się w prace nad europej-
skim projektem. Dotąd, w poprzed-
nich edycjach, w zakresie badań nad 
sejsmologią górniczą powstała między 
innymi wzorcowa Stacja Geofizyki Gór-
niczej w kopalni Bobrek w Bytomiu, 
a w zakresie oddziaływania wstrząsów 
na powierzchnię opracowano i wdro-
żono w kopalniach pierwszą na świecie 
tzw. śląską skalę siły wstrząsów, czyli 
Górniczą Skalę Intensywności Drgań 
GSI.

NAJWYŻSZA OCENA
Specjaliści z PGG SA będą odpowia-

dać za jedno z dziewięciu zadań pro-
jektu EPOS-PL+. Uzyskał on w konkur-
sie najwyższą ocenę i dofinansowanie 
w Programie Operacyjnym Inteligent-
ny Rozwój 2014–2020 Unii Europejskiej 
w wysokości prawie 38 mln złotych 
(całkowity koszt projektu oszacowano 
na 52,8 mln złotych).

PGG
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Górnictwo w zwierciadle 
bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo pracy niczym krzywe 
zwierciadło pokazuje różne twarze gór-
nictwa. Liderem bezwypadkowego fedrun-
ku węgla w 2019 roku jest załoga ruchu 
Marcel (PGG KWK ROW). W konkursie Bez-
pieczna Kopalnia zwyciężyła po raz drugi 
z rzędu, w 2018 roku także była najlepsza. 
Miniony rok był trudny dla górników ko-
palni Murcki-Staszic, w której życie stra-
ciło pięć osób. 

Statystycznym miernikiem ryzyka 
pracy pod ziemią są wskaźniki licz-
by wypadków śmiertelnych i ciężkich 
w przeliczeniu na milion ton wydobycia 
węgla lub na tysiąc osób zatrudnionych. 
Na szczęście w kopalniach węgla ka-
miennego utrzymują się one na podob-
nym poziomie od wielu już lat. W ub.r. 
było to 0,40 (na 1 mln ton węgla) i 0,22 
(na 1 tys. pracowników, a w 2015 roku 
odpowiednio 0,27 i 0,17). W minionym 
roku w polskim górnictwie węgla ka-
miennego życie straciło 16 osób, o cztery 
więcej niż pięć lat wcześniej. Ciężkich 
obrażeń doznało ośmiu pracowników 
(o trzy mniej niż rok wcześniej, w 2015 
roku ciężko poszkodowanych było sie-
dem osób). Wypadkowość ogółem wy-
niosła 1899 poszkodowanych, a pięć lat 
temu było ich 1702. 

PRZYCZYNY CIĄGLE PODOBNE
Przyczyny górniczych tragedii od lat 

są podobne, choć zmienia się ich gra-
dacja wyznaczana udziałem procento-
wym wśród najciężej poszkodowanych. 
W ubiegłym roku najpoważniejsze 
w skutkach były zdarzenia związane 
z zagrożeniami naturalnymi – odprę-
żeniami górotworu i tąpaniami. Bardzo 
duży udział w wypadkach śmiertelnych 
i ciężkich miał także szeroko rozumiany 
czynnik ludzki: nie tylko nieprzestrze-
ganie przepisów czy błąd pojedynczego 
człowieka, ale także zła organizacja ro-
bót bądź brak ich należytego nadzoru 
lub koordynacji.

– W ubiegłym roku na 33 wypadki 
ciężkie i śmiertelne w całym górnictwie 
podziemnym aż 22 były spowodowane 
błędem człowieka. A zatem można było 
tych wypadków uniknąć, przestrzega-
jąc podstawowych zasad i przepisów 
czy dokumentacji technicznej. Trudno 
zrozumieć, że świadomy zagrożenia 
człowiek używa narzędzi niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykonuje prace 
przy urządzeniach elektrycznych bez 
wcześniejszego wyłączenia napięcia. 
Niestety takie sytuacje nie są odosob-
nione. Zdarzało się też, że wykonywano 
górnicze roboty pod wpływem alkoholu 
i skutki były opłakane – wylicza Alicja 
Stefaniak, dyrektor Departamentu Wa-
runków Pracy i Szkoleń Wyższego Urzę-
du Górniczego.

Ubiegły rok byłby pod względem 
bezpieczeństwa pracy w górnictwie wę-
glowym bardzo dobry, gdyby nie dwa 
wypadki zbiorowe w kopalni Murcki-
-Staszic. Oba mieszczą się w dwóch głów-
nych grupach przyczyn skutkujących 

największą liczbą poszkodowanych. Naj-
tragiczniejszym zdarzeniem minionego 
roku był samoistny wstrząs górotworu 
o energii 9 x 106 J i tąpnięcie, w efekcie 
którego 1 lipca aż dziewięciu górników 
odniosło obrażenia, dla trzech z nich 
były one śmiertelne. 21 lutego ub.r. 
nadsztygar działu wentylacji i sztygar 
oddziałowy stracili życie po nieupraw-
nionym wejściu za tamę izolacyjną re-
jonu wyłączonego z sieci wentylacyjnej 
po akcji pożarowej.

Tąpnięcia w ostatnich pięciu latach 
były najgroźniejszym zagrożeniem dla 
życia górników, powodując aż 55 proc. 
wszystkich wypadków śmiertelnych, 
a było ich łącznie 23. Niewiele mniej 
niebezpieczne okazały się 24 zawały 
i opady skał, które mają 43-proc. udział 
w najtragiczniejszych zdarzeniach. Me-
tan, zwany kiedyś cichym zabójcą gór-
ników, wydaje się być pod większą niż 
dawniej kontrolą. W latach 2015–2019 
doszło co prawda do 17 wybuchów 
bądź zapalenia tego gazu (w tym czte-
rech w ub.r.), ale nie doprowadzały one 
do katastrof, jak to bywało kilkanaście 
lat temu. W ostatnich pięciu latach 
na skutek zdarzenia metanowego jeden 
górnik stracił życie, a jak pamiętamy, 
w Halembie w 2006 roku zginęły 23 oso-
by, a w katastrofie z 2009 roku w kopalni 
Wujek, ruch Śląsk – 20 osób. Największą 
dynamikę spośród zagrożeń naturalnych 
towarzyszących wydobyciu węgla wyka-
zują w ostatnich latach pożary, których 
było aż 69 (w tym 18 w ub.r.). Ich skutki 
ekonomiczne dla kopalń są dotkliwe, ale 
szczęściem w nieszczęściu jest, że nie 
przynoszą one ofiar. – Analizując wszel-
kie niebezpieczne zdarzenia w kopal-
niach, widać, że prewencja zagrożeń na-
turalnych jest traktowana priorytetowo 
i jest na wysokim poziomie – podkreśla 
Alicja Stefaniak.

PRACA DLA ZDROWYCH 
I WYKWALIFIKOWANYCH
W górnictwie węgla kamiennego 

dochodzi rocznie do kilku zgonów na-
turalnych. W ubiegłym roku było dzie-
więć takich przypadków (identycznie 
jak w 2018 roku). Najbardziej bulwer-
sująca była śmierć 28-letniego mężczy-
zny i to zaledwie po trzech miesiącach 
od badań lekarskich potwierdzających 
jego zdolność do pracy w ekstremalnie 
trudnych przecież warunkach pod zie-
mią. – Konieczne są rzetelne badania 

lekarskie, a nie tylko terminowe ich 
przeprowadzanie. Być może trzeba 
wrócić do dawnej koncepcji objęcia 
górników profilaktyką schorzeń układu 
krążenia. Jak wynika z naszych wielolet-
nich analiz, zgony naturalne w górnic-
twie dotyczą nie tylko mężczyzn po 50. 
czy 60. roku życia związanych etatowo 
z firmami zewnętrznymi, które chętnie 
zatrudniają emerytowanych górników. 
Apelujemy do przedsiębiorców o ustale-
nie wspólnego dla całej branży pakietu 
badań prewencyjnych wszystkich osób 
pracujących pod ziemią. Tylko w ten 
sposób można wyeliminować ryzyko 
zgonu pracowników w warunkach do-
łowych – mówi szefowa Departamentu 
Warunków Pracy i Szkoleń WUG.

Z postępowań powypadkowych pro-
wadzonych przez nadzór górniczy wy-
nika również wniosek o konieczności 
ujednolicenia wymagań kwalifikacyj-
nych do wykonywania czynności w ru-
chu zakładów górniczych. Ustawa dere-
gulacyjna obowiązująca od 1 kwietnia 
2016 roku przyniosła niepokojące skutki. 

Szkolić może niemal każdy, według swo-
jego programu i to w warunkach od-
biegających od realiów w kopalniach. 
W opinii eksperckiej Komisji Bezpie-
czeństwa Pracy w Górnictwie działającej 
przy WUG odnotowano wzrost wypad-
ków ciężkich i śmiertelnych, do których 
dochodzi podczas prac transportowych, 
zbrojeń i przygotowania ścian do likwi-
dacji oraz elektrycznych. Wnioskowano 
o ujednolicenie kwalifikacyjnych rygo-
rów. Zrobiła to powołana przez prezesa 
WUG Komisja ds. Szkoleń w Górnictwie, 
która opracowała ujednolicone wyma-
gania kwalifikacyjne do wykonywania 
określonych czynności w ruchu pod-
ziemnego zakładu górniczego, w tym ob-
sługi maszyn i urządzeń. Ustaliła także 
minimalne wymagania dotyczące okre-
sów kursów, na podstawie których wyko-
nywane będą czynności specjalistyczne. 
Przedsiębiorcy górniczy zostali zobo-
wiązani do ich zastosowania uchwałą 
podjętą przez Komisję Bezpieczeństwa 
Pracy w Górnictwie.

JOLANTA TALARCZYK 

PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!

Wejdź na stronę: www.kariera.jzr.pl

lub zadzwoń: 32 721 51 00

OFERUJEMY:
Terminowe i dobre warunki nansowe,fi

Nagrodę za zaangażowanie i wyniki,

Pewne godziny pracy,

Ubezpieczenie grupowe na życie,

Nagrodę coroczną wypłacaną

w lipcu,

Nagrodę kwartalną za frekwencję.

Więcej bene tów znajdzieszfi

na naszej stronie!

Zadbamy o bezpieczeństwo Twoje, Twojej rodziny

i Twoich nansów.fi

Należymy do największego producenta węgla koksowego w UE.

Poszukujemy nowych pracowników.170

Zatrudnimy

spawaczy, ślusarzy

i operatorów

obróbki skrawaniem

R E K L A M A

W minionym roku w polskim 
górnictwie węgla kamiennego 
życie straciło 16 osób, 
ciężkich obrażeń doznało 
ośmiu pracowników. Ogółem 
poszkodowanych zostało  
1899 zatrudnionych. 
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NOWY GÓRNIK: Na Śląsku Nadwiślańska 
Agencja Turystyczna wciąż kojarzy się 
z branżą górniczą. Czy wizerunek organi-
zatora wypoczynku dla górników ułatwia 
funkcjonowanie na rynku? A może po-
wiązania NAT z branżą górniczą kojarzą 
wyłącznie osoby z pokolenia zbliżającego 
się do wieku emerytalnego, z nostalgią 
wspominające lata młodości?
ALEKSANDER WIERZBA: – Rzeczywiście, hi-
storyczne związki naszej spółki z gór-
nictwem wciąż pozostawiają widoczny 
ślad w skojarzeniach. Branża górnicza 
jest nam bliska, doceniamy jej znaczenie 
w naszej gospodarce i pomimo podejmo-
wania nowych kierunków rozwoju i dzia-
łań marketingowo-sprzedażowych pozo-
stajemy nadal blisko górników. Z jednej 
strony rozwijamy nowe kanały i przygo-
towujemy oferty „na miarę” dla każdego, 
z drugiej – przy kopalniach wciąż funk-
cjonują nasze biura sprzedaży, organizu-
jemy eventy dla pracowników kopalń, jak 
na przykład ostatnie zawody w slalomie 
gigancie na stacji narciarskiej w Cień-
kowie. Trudno się więc dziwić funkcjo-
nującym skojarzeniom. Jednak biorąc 
pod uwagę strategię naszej spółki i jej 
realizację w ostatnim czasie, muszę pod-
kreślić, jak bardzo zmieniają się nasze 
działania. Świadomie odchodzimy od jed-
noznacznego wizerunku organizatora 
wczasów górniczych, bo możemy zaspo-
koić potrzeby szerokiej rzeszy gości. Dzi-
siaj nasza oferta jest różnorodna, trafia 
do klientów z całej Polski i zaspokaja 
potrzeby różnych grup – od maluchów 
po seniorów i od osób ceniących spo-
kój po osoby aktywnie spędzające czas. 
Z tych ofert oczywiście korzystają także 
przedstawiciele branży górniczej, z roz-
rzewnieniem wspominając, że wiele lat 
temu spędzali w naszych ośrodkach za-
kładowe kolonie. 

Jak NAT dostosowuje się do zmiany wy-
magań klientów?

– Brzmi to banalnie, ale nieustan-
nie naszym głównym celem jest rozwój, 
a punktem wyjścia – gość. Otwierając się 
na nowe działania, musimy stale obser-
wować rynek turystyczny, konkurencję 
i pojawiające się trendy, słuchać potrzeb 
naszych gości i na bieżąco wdrażać zmia-
ny. Dbamy o komfort i wygodę naszych 
gości, dlatego prowadzimy regularne 
badania ich satysfakcji. Wsłuchujemy się 
w ich uwagi i nie tylko czerpiemy satys-
fakcję z pochwał, ale przede wszystkim 
– ulepszamy to, co wymaga poprawy. 

Wypoczynek w Polsce czy za granicą? 
To pytanie zadają sobie niemal wszyscy 
planujący urlop. Co państwo robicie, aby 
odpowiedź brzmiała: „W Polsce, koniecz-
nie z NAT”.

– Przed każdym sezonem dokła-
damy wszelkich starań, żeby dopisa-
ła pogoda, jednak na to akurat mamy 
najmniejszy wpływ. Zupełnie jednak 
na poważnie, obserwujemy w ostat-
nim czasie powrót do polskiej tury-
styki – Polacy, mimo zachłyśnięcia się 
odkrywaniem zagranicy, doceniają to, 
co mają na miejscu. Nie bez znaczenia 

są zapewne zagrożenia pojawiające 
się w popularnych dotychczas kierun-
kach, jak w ulubionym przez rodaków 
Egipcie. Dla nas bezpieczeństwo na-
szych gości jest priorytetem. Na równi 
plasują się ich komfort i zadowolenie, 
stąd nasze starania – kolejne ośrod-
ki są kategoryzowane do rangi hoteli 
trzygwiazdkowych, przeprowadzamy 
ciągłe remonty, rozwijamy bazy zabie-
gowe i rekreacyjne. Wybierając pobyt 
w ośrodkach NAT, goście nie muszą się 
o nic martwić – zapewniamy nie tylko 
noclegi, ale też pełne znakomite wy-
żywienie i szereg atrakcji. Dysponuje-
my rowerami, organizujemy wyjścia 
w góry, mamy bogatą ofertę bazy za-
biegowej i SPA, organizujemy dla gości 
ogniska i wieczory taneczne. Idealnym 
przykładem jest nasza całoroczna ofer-
ta wiślańska. Wybierając się do Wisły 
zimą, bezpośrednio przy hotelu goście 
mają świetnie przygotowane stoki Stacji 
Narciarskiej Cieńków. Z kolei wiosną, 
latem i jesienią – wspaniałą rodzinną 
Pętlę Cieńkowską, którą można prze-
mierzyć spacerem lub rowerami, także 
dostępnymi w naszej ofercie. Do tego 
utrzymujemy atrakcyjne ceny, dostępne 
dla przeciętnej polskiej rodziny. Nie 
możemy też zapomnieć o lokalizacjach. 
Hotele i ośrodki NAT są doskonale poło-
żone – szczególnie te nadmorskie, usy-
tuowane w pierwszej linii brzegowej. 
Dziś, dzięki rozwiniętej infrastrukturze 
drogowej (Trasa Bursztynowa nad mo-
rze) i połączeniom kolejowym, prze-
mieszczanie się na terenie kraju jest 
łatwe i szybkie. 

Jeśli jeszcze ktoś ma wątpliwości, czy 
spędzać wakacje w Polsce – spora część 

naszych gości to obcokrajowcy, wybie-
rający właśnie nasz kraj i ośrodki NAT.

Jednak muszę dodać, że nasza oferta 
poszerza się o takie kraje jak Chorwacja, 
Grecja, Węgry czy Słowacja. Zatem jeśli 
ktoś już zna całą Polskę lub nie chce dać 
się przekonać, dla niego też coś mamy… 

NAT ma stałych klientów. To skarb. Niektó-
rzy nawet przyjeżdżają do nowej siedziby, 
żeby obsługiwały ich panie, dzięki którym 
wybrali dobrą ofertę. Czy w czasie inter-
netu da się rozbudowywać takie relacje, 
czy są to ostatni Mohikanie?

– Oczywiście, że mamy stałych gości, 
i jest to całkiem spora grupa. Według 
danych za 2019 rok aż 47 proc. naszych 
gości to stali klienci sieci, którzy albo 
korzystają z oferty jednego ośrodka, 
albo wybierają kolejne lokalizacje, po-
znając w ten sposób dzięki nam Polskę. 
Mieszkańcy Śląska często przyjeżdżają 
do naszej siedziby lub biur terenowych, 
ale budujemy relacje z gośćmi z pozo-
stałej części Polski. W każdym z naszych 
ośrodków i hoteli najważniejszy jest 
gość, a każdy członek naszego zespołu 
dba o jego pełne zadowolenie – od pra-
cowników recepcji aż po kucharza. Dzię-
ki temu klienci wracają. Ci, którzy nie 
mogą odwiedzić nas osobiście – wysyłają 
do siedziby spółki liczne podziękowania 
i słowa uznania, które są nieocenione, 
oczywiście dokonując przy tym kolej-
nych rezerwacji. Jednocześnie mamy też 
świetnie rozwijający się kanał sprzedaży 
internetowej. I tu także mamy część go-
ści stałych, powracających, mimo braku 
osobistej relacji z naszym działem sprze-
daży i rezerwacji. To najlepiej obrazuje, 
jak broni się jakość NAT. 

Proszę wymienić najważniejsze zrealizo-
wane i realizowane inwestycje. Co dzięki 
nim zyska firma, a co klienci?

– Inwestycje to dla nas niekończący 
się temat, ciągle realizujemy coś nowego, 
by goście zyskiwali lepszą ofertę i coraz 
atrakcyjniejsze warunki pobytowe. Mi-
niony rok był czasem intensywnych in-
westycji w NAT – rozbudowaliśmy hotel 
w Bukowinie Tatrzańskiej o część apar-
tamentową dla rodzin z dziećmi. Rozpo-
częliśmy remont basenu i części hotelu 
w Sarbinowie, w Krynicy Morskiej roz-
poczęła się budowa nowych domków, 
w Ustroniu dobiega końca remont części 
konferencyjnej i rekreacyjnej. Trwają 
projekty inwestycyjne dotyczące hoteli 
w Jarosławcu i Kołobrzegu, finalizuje-
my także kategoryzację ośrodka SMREK 
w Piwnicznej-Zdroju do rangi hotelu 
trzygwiazdkowego. Ośrodek Posejdon 
w Jastarni także zostanie przebudowa-
ny. Goście zyskują dzięki nam komfort, 
a my dzięki inwestycjom – zadowolo-
nych gości. 

NAT ma zapewne profil klienta, do któ-
rego chce dotrzeć ze swoją ofertą. Jakie 
to są osoby? 

– Naszymi gośćmi są mieszkańcy 
całej Polski, a nawet, jak już wspomnia-
łem, zagranicy. Terytorialnie nie mamy 
zatem żadnych ograniczeń. Co do samej 
oferty pobytowej – propozycje w naszych 
17 lokalizacjach są skonstruowane tak, 
by każdy niezależnie od wieku i prefe-
rencji co do spędzania wolnego czasu 
znalazł coś dla siebie. W różnych hote-
lach i ośrodkach w różnych terminach 
organizujemy pobyty dla poszczegól-
nych grup klienckich – wystarczy tylko 
przejrzeć naszą ofertę w internecie. Każ-
dy znajdzie coś dla siebie – dobrze się 
u nas czują i grupy senioralne, i rodziny 
z dziećmi, a także ludzie młodzi, nasta-
wieni na aktywny wypoczynek. Staramy 
się, by cenowo nie ograniczać dostępno-
ści oferty NAT. Utrzymanie atrakcyjnych 
cen jest bardzo istotne, ponieważ chce-
my, by z oferty wypoczynku w naszej 
sieci mógł swobodnie skorzystać średnio 
sytuowany Polak. 

Czy NAT dorównuje innym firmom orga-
nizującym wypoczynek? Jaką ma pozycję 
w branży i czym się wyróżnia?

– Wciąż się rozwijamy, zmieniamy 
wizerunek na coraz bardziej nowo-
czesny i rozszerzamy grupy klienckie. 
Ciężko pracujemy i efekty są widoczne 
– dzisiaj NAT jest ogólnopolską siecią 
hoteli i ośrodków wypoczynkowych. 
W turystyce krajowej jesteśmy z pew-
nością w czołówce – konkurencji opartej 
na polskim kapitale, mogącej równać się 
z nami, jest niewiele. Wyróżniamy się 
z pewnością jakością wynikającą z dba-
łości o gościa i jego zadowolenie. Dzięki 
polskiemu kapitałowi i przywiązaniu 
do tradycji nie jesteśmy korporacją, 
gdzie pracownik i gość są tylko anonimo-
wym numerem w tabeli. Zachowujemy 
dbałość o indywidualne podejście i każ-
dy u nas czuje się dobrze. Jak w domu.

Rozmawiała HANNA KRZYŻOWSKA

– Świadomie odchodzimy od jednoznacznego wizerunku organizatora wczasów górniczych, bo możemy zaspokoić potrzeby 
szerokiej rzeszy gości – mówi ALEKSANDER WIERZBA, wiceprezes Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej

Polski kapitał, polska gościnność
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D zień dobry – słyszymy, podcho-
dząc do grupy kursantów wymie-
niających podkład pod szynami 
kolejki. – Ja ci dam dzień dobry! 
Szczęść Boże – rzuca żartobliwie 

Piotr Buffi, inżynier BHP, kierownik Ze-
społu Szkoleń KWK Wujek, który jest 
opiekunem pola szkoleniowego i kierow-
nikiem zajęć praktycznych. Od podejścia 
do „szoli” spotkaliśmy kilkanaście osób 
i po raz pierwszy słyszałem inne powi-
tanie niż Szczęść Boże. W tym wypadku 
zapowiedź, że „uczymy doświadczonych 
pracowników, jak wszystkie czynności 
robić po bożemu” nabiera nieco innego 
wymiaru – oprócz mechanicznych czyn-
ności ważna jest tradycja solidnej roboty. 

Dziś na polu szkoleniowym jest grupa 
18 pracowników kopalni Murcki-Staszic. 
To doświadczeni pracownicy z długim 
stażem, którzy uczą się nowych umiejęt-
ności, bo zmieniają specjalizację. Dotąd 
byli automatykami lub elektromontera-
mi. Teraz w kopalni Murcki-Staszic elek-
tryków jest więcej, niż potrzeba. Brakuje 
górników. – Dość często trafiają do nas 
ludzie związani z kopalnią od wielu lat, 
którzy chcą nauczyć się nowych specjal-
ności, by zwiększyć swoją wielozadanio-
wość, a tym samym szanse utrzymania 
zatrudnienia – mówi Piotr Buffi. 

– W naszej kopalni jest teraz więk-
sze zapotrzebowanie na górników niż 
na elektromonterów i zakład pracy wy-
słał nas na szkolenie, abyśmy się prze-
kwalifikowali. Są to dla nas nowe rzeczy. 
Od pół roku jesteśmy już oddelegowani 
do oddziału przodkowego. Teraz przy-
gotowujemy się do egzaminów, zdoby-
wamy nowy fach – mówi Tomasz Połcik, 
elektromonter z KWK Murcki-Staszic. 

DEBIUTANCI Z DEKADAMI 
DOŚWIADCZENIA
Krystian Nowak i Tomasz Połcik 

mają 22 lata stażu pracy pod ziemią – 
tyle samo, co uczący ich dziś instruktor 
Tomasz Legierski, przodowy na pozio-
mie 370. Legierski po przepracowaniu  
12 lat w oddziale wydobywczym i na ścia-
nach podsadzkowych przeszedł kurs pe-
dagogiczny i od 10 lat pracuje na polu 
szkoleniowym. Jego dzisiejsi uczniowie 
są automatykami i elektromonterami, 
a teraz robią kurs na specjalizację M.11 
– Górnik Eksploatacji Podziemnej. 

– Czy po dwóch dekadach pod zie-
mią można was jeszcze czegoś nowego 
nauczyć? Nie nudzi się wam? – pytam.

– Nie narzekamy, bo nie ma na co. 
Pracując jako elektryk, nie zwracałem 

uwagi na sposób wykonania czynności 
typowo górniczych, takich jak zabudowa 
ryszpy (podciągu) czy wymiana stojaków 
SV. Jest więc wiele elementów, których 
muszę się nauczyć, o których muszę pa-
miętać. Instruktorzy dokładnie, po kolei 
pokazują nam poszczególne czynności 
– mówi Krystian Nowak. 

To samo mówi Witold Kucka, który 
na kopalni pracuje już od 1983 roku. 
Gdyby od razu zaczął na dole, byłby już 
na emeryturze. Kilka pierwszych lat prze-
pracował jednak na powierzchni i zostały 
mu jeszcze trzy lata pracy. – Szczerze 
powiedziawszy, z typowo górniczymi 
pracami nie miałem dotąd do czynie-
nia, bo pracowałem w dziale automaty-
ki, łączności i metanometrii. Moja pra-
ca polegała na sprawdzaniu czujników 
metanometrycznych. Teraz na starość 
się przekwalifikowuję na górnika, bo zo-
stałem przeniesiony na oddział typowo 
górniczy – śmieje się Witold Kucka.

Czynności do nauczenia się faktycz-
nie jest sporo. Jak wyjaśnia Tomasz Le-
gierski, kursanci, podzieleni na kilku-
osobowe grupy, codziennie wykonują 
inne roboty.

– Mamy wystarczająco dużo czasu, 
żeby na spokojnie wszystko wytłuma-
czyć. Po skończeniu zajęć na poziomie 
szkoleniowym uczestnicy kursu nie po-
winni mieć żadnych problemów z ich 
skutecznym i bezpiecznym wykonaniem 
– mówi Tomasz Legierski i podkreśla, 
że najwięcej uwagi zwraca się na BHP: 
– U nas to podstawa.

To samo podkreśla Paweł Baron, któ-
ry ma za sobą 12 lat pracy jako elektro-
monter. – To są rzeczy, które już w jakiś 
sposób miałem okazję poznać, widzieć. 
Każde stanowisko ma jednak swoją 
specyfikę. Jest to więc dla mnie rodzaj 
przypomnienia, tyle że teraz uczę się 
robić to według reguł sztuki górniczej – 
wyjaśnia Paweł Baron. 

CORAZ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI
Prowadzenie części praktycznej kur-

sów na polu szkoleniowym, a nie w od-
dziale macierzystym powoduje, że nie 
odczuwa się presji związanej z koniecz-
nością pogodzenia kursu z prowadzoną 
na bieżąco działalnością wydobywczą. 

Pracownicy mogą cały czas poświęcić 
na tematykę i problematykę danego 
kursu zawodowego, co pozwala lepiej 
przygotować się do nowych obowiąz-
ków. Pokład zapewnia przy tym niemal 
rzeczywiste warunki dołowe. Niemal, 
bo przy całkowitym braku zagrożeń. Po-
zwala to kursantom, ale także uczniom 
i studentom oswoić się z warunkami, 
z którymi spotkają się w czasie swych 
karier zawodowych. 

Podziemny Ośrodek Szkolenia Za-
wodowego w PGG SA Oddział KWK 
Wujek na poziomie 370 m powstał  
24 października 2008 roku. To miejsce, 
gdzie w realnych, ale bezpiecznych wa-
runkach można zapoznać się z górni-
czym rzemiosłem. Na polu szkolenio-
wym prowadzone są praktyki zawodowe 
uczniów klas górniczych oraz studentów 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Aka-
demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
Ponadto dla studentów prowadzone 

są zajęcia laboratoryjne z aerologii gór-
niczej i BHP, a członkowie Koła Nauko-
wego „Bezpieczna Ściana” Politechniki 

Pole bezpieczeństwa
PODZIEMNY OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO. Można zdobywać 

nowe umiejętności podczas pracy. Wtedy pracownik bardziej 
uczy się czy bardziej pracuje? Najczęściej połączenie efektów 
edukacyjnych z wynikami pracy nie jest najlepsze. Idealnym 

rozwiązaniem jest zastosowanie metod przyjętych przez wojsko 
– najpierw ćwiczenia na poligonie, a później gotowość bojowa. 

Nigdy odwrotnie. Ta zasada dotyczy wszystkich żołnierzy, 
nawet tych z elitarnych jednostek. W Polskiej Grupie Górniczej 

poligonem jest podziemne pole szkoleniowe. To miejsce ćwiczeń 
nie tylko dla początkujących górników. Także dla tych, którzy 
mają długi staż pracy, ale zdobywają umiejętności potrzebne 
na nowych stanowiskach pracy. Pole szkoleniowe pod ziemią, 

prawdopodobnie jedyne takie w Polsce, umożliwia naukę 
w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistego 

 miejsca pracy. 
w kopalni Wujek

Prowadzenie części praktycznej kursów na polu szkoleniowym, a nie w oddziale macierzystym powoduje, że nie odczuwa się presji związanej z koniecznością pogodzenia kursu 
z prowadzoną na bieżąco działalnością wydobywczą

W styczniu tego roku Podziemny 
Ośrodek Szkolenia Zawodowego 
w kopalni Wujek poszerzył swoją 
bazę szkoleniową o kolejne 
stanowisko – kompleks ścianowy.

Dyrekcja KWK Wujek wciąż 
chce rozwijać możliwości 
ośrodka. Kolejnym etapem 
prac będzie drążenie wyrobiska 
chodnikowego o długości 20 m 
w celu wprowadzenia kombajnu 
chodnikowego. Inwestycja 
ta pomoże w rozwinięciu bazy 
szkoleniowej o kolejne kursy. 
Na razie jednak prowadzone 
są rozmowy dotyczące 
pozyskania samego kombajnu. 
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Śląskiej sprawdzają działanie swych 
pomysłów racjonalizatorskich.

Piotr Buffi podkreśla, że pole szko-
leniowe ma bardzo duże możliwości. 
Obejmuje 22 stanowiska szkoleniowe zlo-
kalizowane w kilku nieczynnych wyrobi-
skach, w których prowadzone są zajęcia. 
Stanowiska te to między innymi: wierce-
nie otworów, obsługa kołowrotu, montaż 
i demontaż kolejki KSP, wzmacnianie wy-
robiska za pomocą podciągów stalowych, 
wzmacnianie wyrobiska za pomocą sto-
jaków drewnianych, SV i Valent, budowa 
zapory przeciwwybuchowej (wodnej i py-
łowej), budowa torowiska, lutniociągów, 
rurociągów, przenośników (taśmowych 
i zgrzebłowych), nadawanie oraz kontrola 
kierunków i niwelacji prowadzonych wy-
robisk, montaż i demontaż obudowy ŁP.

Kiedyś prowadzono tu nawet szkole-
nia dla psów ratowniczych pracujących 
dla straży pożarnej i poszukujących osób 
zasypanych pod gruzami – w jednym 

Pole bezpieczeństwa
w kopalni Wujek
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Prowadzenie części praktycznej kursów na polu szkoleniowym, a nie w oddziale macierzystym powoduje, że nie odczuwa się presji związanej z koniecznością pogodzenia kursu 
z prowadzoną na bieżąco działalnością wydobywczą

z korytarzy szukały schowanych tam 
górników. Buffi chciałby wznowić te 
ćwiczenia. Taki korytarz mógłby służyć 
także do prowadzenia szkoleń dla ratow-
ników górniczych.

BEZPIECZEŃSTWO WARTE 
KAŻDYCH PIENIĘDZY
W styczniu tego roku Podziemny 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w ko-
palni Wujek poszerzył swoją bazę szko-
leniową o kolejne stanowisko – kompleks 
ścianowy. Składa się on z sekcji obudowy 
zmechanizowanej Hydromel 12/26 POz, 
ścianowego przenośnika zgrzebłowego 
Nowomag 850 oraz kombajnu ściano-
wego KGE-710 FM. Dzięki tej inwestycji 
można będzie na polu szkoleniowym 
prowadzić część praktyczną, kursów 
związanych z obsługą oraz naprawą, 
montażem i konserwacją kombajnów, 
sekcji i przenośników. Obecnie kursy, 
na których prowadzona jest część prak-
tyczna, to między innymi: górnik, gór-
nik wiertacz, górnik kotwiarz, zaplatacz 
lin stalowych, cieśla taśmowy, obsługa 
wciągników i wciągarek, cieśla torowy, 
kurs przodowego, obsługa pomp, ma-
newrowy-konwojent kolei podziemnej, 
maszynista lokomotyw pod ziemią.

Dyrekcja KWK Wujek wciąż chce 
rozwijać możliwości ośrodka. Kolejnym 
etapem prac będzie drążenie wyrobi-
ska chodnikowego o długości 20 metrów 
w celu wprowadzenia kombajnu chod-
nikowego. Inwestycja ta pomoże w roz-
winięciu bazy szkoleniowej o kolejne 
kursy. Na razie jednak prowadzone 
są rozmowy dotyczące pozyskania sa-
mego kombajnu. 

Koszt samych urządzeń montowa-
nych na poszczególnych stanowiskach 
nie jest duży. – Wynegocjowaliśmy 
przekazanie nam zamortyzowanego już 
sprzętu z innych kopalń lub własnych 
urządzeń, które po zamortyzowaniu były 
już wycofywane. Kombajn ścianowy jest 
z Bolesława Śmiałego, sekcje były nasze, 
z ruchu Śląsk, przenośnik zgrzebłowy 
także z Wujka – wylicza Piotr Buffi. 

Jesteśmy w stanie 
prowadzić kursy  
każdego rodzaju

PIOTR BUFFI, KIEROWNIK ZE-
SPOŁU SZKOLEŃ, INŻYNIER 
BHP W KWK WUJEK:�–�Mak-
symalnie�możemy�szko-
lić�40�osób�–�ze�względu�
na�wielkość�pola,�pojem-
ność�łaźni�czy�kwestie�lo-
gistyki�więcej�nie�ma�sensu.�Zwykle�jed-
nak�szkolimy�25�osób.�Pięciu�instruktorów�
pracuje�z�nami�na�bieżąco,�a�na�jednego�
może�przypadać�pięciu�szkolonych.�W�ra-
zie�potrzeby�możemy�jednak�szybko�pozy-
skać�dodatkowych�instruktorów�w�specjal-
nościach,�w�których�rzadziej�prowadzone�
są�kursy.�Niedawno�na�przykład�prowa-
dziliśmy�kurs�górnika�kotwiarza,�w�któ-
rym�uczestniczyło�13�osób.�Od�roku�2013�

jesteśmy�ośrodkiem�szkoleniowym�dla�
kursu�kwalifikacyjnego�M.11,�a�od�ubiegłe-
go�roku�jesteśmy�ośrodkiem�przeznaczo-
nym�do�prowadzenia�wszystkich�kursów.�
Cała�działalność�szkoleniowa�jest�nadzo-
rowana�przez�kadrę�inżynierską�i�instruk-
torską�z�długoletnim�stażem�i�odpowied-
nim�przygotowaniem�pedagogicznym.
Polska�Grupa�Górnicza�zatrudnia�42�tys.�
pracowników.� Zdajemy� sobie� sprawę,�
że�nasze�pole,�choćby�było�maksymalnie�
wyposażone�i�poszerzone,�nie�jest�w�sta-
nie�zaspokoić�wszystkich�potrzeb�takiej�
liczby�pracowników.�Dlatego�też�muszą�
nas�wspierać�inne�ośrodki,�na�przykład�
kopalnia�Chwałowice,�która�ma�własną�
sztolnię.�
Od�kilku�lat�kopalnia�Wujek�jest�gospo-
darzem�konkursu�„Bezpieczny�skok�z�BHP�
do�górnictwa”�organizowanego�przez�PIP�
i�WUG�dla�uczniów�szkół�ponadpodsta-
wowych,�a�na�polu�szkoleniowym�odbywa�
się�jego�finał.

•

Wciąż mamy wiele 
do zrobienia
HANNA FIRLUS, DYREKTOR 
DS.  EKONOMICZNO-PRA-
COWNICZYCH KWK WUJEK: –�
W�ubiegłym�roku�bardzo�
rozwinęliśmy� możliwo-
ści�pola�szkoleniowego,�
mocno� je� doposażając.�
Pozyskaliśmy�kombajn�ścianowy,�prze-
nośnik�oraz�sekcje.�Ponadto�wykonali-
śmy�rozcinkę�ścianową.�Wciąż�jednak�nie�
jesteśmy�do�końca�usatysfakcjonowani.�
Chcemy�z�każdym�rokiem�poszerzać�bazę�
sprzętową�i�szkoleniową,�żeby�uruchomić�
kolejne�kursy�i�szkolenia.�Współpracuje-
my�tu�ściśle�ze�Śląskim�Centrum�Usług�
Wspólnych,�które�zleca�nam�wykonywa-
nie�części�praktycznej�prowadzonych�lub�
nadzorowanych�przez�centrum�kursów.�
W�ubiegłym�roku�w�kopalni�Wujek�za-
trudniono�50�nowych�pracowników.�In-
struktaż� stanowiskowy� dla� nich� trwał��
10�dni�–�pierwsze�pięć�dni�na�polu�szko-
leniowym� i� kolejne� pięć� na� oddziale�
docelowym.�Wszystko�po�to,�aby�szko-
lony�mógł�poznać�pracę�w�spokojnych�

i�bezpiecznych�warunkach,�bez�napięcia�
związanego�z�bieżącą�działalnością,�ale�
z�drugiej�strony�–�w�maksymalnie�zbliżo-
nych�do�charakteru�rzeczywistej�pracy�
pod�ziemią.�To�dotyczy�kopalni�Wujek,�
ale�mamy�nadzieję,�że�wkrótce�obejmie�
wszystkich�nowych�pracowników�Polskiej�
Grupy�Górniczej.�
Naszym�celem�w�dłuższej�perspektywie�
jest� udoskonalenie� i� unowocześnienie�
ośrodka,�tak�aby�te�szkolenia�i�kursy�obej-
mowały�pełny�zakres�czynności,�jakie�wy-
konują�pod�ziemią�górnicy.�
W�krótkiej�perspektywie�czasowej�chcemy�
pozyskać�kombajn�chodnikowy�i�kolejkę�
spągową� typu� Scharf.� Mamy� już� zabu-
dowaną�trasę,�a�teraz�chcemy�pozyskać�
sprzęt.�
Będziemy�poszerzać�bazę,�aby�zapewnić�
wszystkim�możliwość�szkolenia�się�w�wa-
runkach�maksymalnie�zbliżonych�do�wa-
runków�dołowych,�a�nie�w�zaadaptowa-
nych�halach.�
Prowadzimy� szkolenia� nie� tylko� dla�
pracowników,�ale�także�studentów�Po-
litechniki�Śląskiej�i�Akademii�Górniczo-
-Hutniczej.�Dla�wielu�z�nich�to�pierwszy�
rzeczywisty,�prawdziwy,�ale�i�bezpieczny�
kontakt�z�dołem.�

•

W zasadzie największym kosztem 
są godziny pracy poświęcone na przygo-
towanie pola, zabudowanie wszystkich 
urządzeń. To konkretny czas pracy, któ-
ry górnicy poświęcili na tworzenie pola 
szkoleniowego zamiast na wydobywanie 

węgla, które w końcu jest źródłem przy-
chodów kopalni. Pole zwiększa jednak 
skuteczność szkolenia, a tym samym 
bezpieczeństwo pracy pod ziemią. Tego 
nie da się przeliczyć na żadne pienią-
dze. •

Podziemny Ośrodek Szkolenia 
Zawodowego w PGG SA Oddział 
KWK Wujek na poziomie  
370 m powstał 24 października 
2008 roku To miejsce, gdzie 
w realnych, ale bezpiecznych 
warunkach można zapoznać się 
z górniczym rzemiosłem. 
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpo-
czął przyjmowanie zgłoszeń do konkursu 
„Zielone czeki”. To nagrody przyznawane 
corocznie z okazji Dnia Ziemi za działal-
ność na rzecz ochrony środowiska. Wrę-
czane od ponad ćwierć wieku „Zielone 
czeki” doczekały się w tym roku sporych 
zmian organizacyjnych.

– Uznaliśmy, że przyszedł czas na kil-
ka nowych istotnych zmian. Najważniej-
sze dotyczą regulaminu i uczestników 
konkursu, wprowadzamy nowe kate-
gorie, mamy też zupełnie nowe logo 
– wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes 
WFOŚiGW w Katowicach.

Tegoroczne nagrody za działal-
ność na rzecz ochrony środowiska 
w województwie śląskim przyznawa-
ne są w pięciu kategoriach: Ekologicz-
na osobowość roku, Ekogmina roku, 
Najaktywniejsza gmina roku walcząca 
ze smogiem i niską emisją, Inwestycja 
proekologiczna oraz Programy i akcje 

na rzecz ochrony przyrody i edukacji 
ekologicznej. W konkursie mogą teraz 
wziąć udział już nie tylko osoby fizyczne, 
ale również gminy, jednostki samorządu 
terytorialnego, przedsiębiorstwa oraz 
organizacje pozarządowe. 

– W swoich działaniach na rzecz 
ochrony środowiska w wielu przypad-
kach wyróżniają się już nie tylko pojedyn-
cze osoby. Dlatego też postanowiliśmy, 

że również takie działania będziemy do-
ceniać i nagradzać. Stąd nowe kategorie 
i „Zielone czeki” także dla gmin, przedsię-
biorstw czy organizacji pozarządowych 
– dodaje Tomasz Bednarek.

Nagrodami w konkursie są „Zielone 
czeki” o wartości – w zależności od ka-
tegorii – od 10 do 25 tys. złotych oraz 
statuetki i dyplomy honorowe. Zgłosze-
nia wraz z wnioskiem i uzasadnieniem 

można przesłać listem poleconym, 
kurierem bądź dostarczyć osobiście 
do WFOŚiGW w Katowicach, przy ul. 
Plebiscytowej 19, do 31 marca 2020 roku 
do godziny 15.30. Laureatów poznamy 
22 kwietnia 2020 roku podczas uroczy-
stej Gali „Zielonych czeków”.

Pierwsze „Zielone czeki” z oka-
zji Dnia Ziemi Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach przyznał 
w 1994 roku. Od tego czasu łączna 
wysokość przyznanych nagród wy-
niosła ponad 2,5 mln złotych! Wśród 
dotychczasowych laureatów znajdują 
się pasjonaci ochrony środowiska – 
naukowcy, nauczyciele, dziennikarze 
i przedsiębiorcy.

Szczegóły konkursu można znaleźć 
na stronie www.wfosigw.katowice.pl 

Treści zawarte w publikacji nie stanowią 
oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Czy europejska przyroda się odnawia? 
Nowe raporty wykazują, że wysiłki zwią-
zane z jej ochroną zawróciły niektóre 
gatunki znad krawędzi wyginięcia. Ale 
czy jest to część ogólnego ożywienia, czy 
raczej promyk nadziei w obliczu praw-
dziwej klęski?

Myśląc o zagrożonych gatunkach, 
łatwiej wyobrazić sobie pandy w azja-
tyckich lasach, nosorożce z afrykańskich 
równin czy oszołomione koale wyciąga-
ne z australijskich pożarów. Ale w Euro-
pie, w tym w polskich lasach, na łąkach 
czy terenach podmokłych, także wiele 
gatunków jest zagrożonych. Przyczy-
niają się do tego polowania, zanieczysz-
czenia i postępujące zmiany klimatu. 
Obecnie podejmowane są znaczące wy-
siłki w celu przywrócenia ginących ga-
tunków zwierząt. Organizacje takie jak 
Rewilding Europe próbują przywrócić 
lub wzmocnić ich populacje, co jedno-
cześnie także ma poprawić nasz eko-
system. Takie centra ratunkowe często 
otrzymują bardzo nikłą lub żadną po-
moc rządową. Szansą w takim wypadku 
stają się nakazy unijne, ale one także 
bywają ignorowane – czego najlepszym 
przykładem są zintensyfikowane wycin-
ki drzew w ostatnich latach.

EUROPEJSKA BIORÓŻNORODNOŚĆ. Europa 
charakteryzuje się ogromną różnorod-
nością siedlisk dzikich zwierząt. Nie-
wiele miejsc na świecie ma tak zróżnico-
waną dziką przyrodę na tak niewielkim 
obszarze. A my bardzo jej potrzebujemy. 

Owady pomagają zapylać uprawy – i jest 
to usługa warta 22 mld euro każdego 
roku. Obecnie prawie połowa europej-
skich ssaków i jedna trzecia gatunków 
gadów, ptaków i ryb jest zagrożona. 
Połowa mokradeł w Europie została 
osuszona, a większość francuskich, wło-
skich i hiszpańskich wydm znika. O ile 
najcenniejsze siedliska dzikich zwie-
rząt są chronione prawnie, o tyle wiele 
z nich jest w opłakanym stanie i wymaga 
odtworzenia.

Niektóre gatunki dzikich zwierząt 
są zagrożone wyginięciem z powo-
du nadmiernej eksploatacji, dotyczy 
to na przykład nadmiernych połowów 
ryb. Ogromne znaczenie ma też zmiana 
klimatu. Niektóre gatunki są w stanie 
się dostosować, ale dla wielu z nich 
oznacza to po prostu śmierć. Jeśli tem-
peratura wzrośnie o zaledwie 1,5–2 
stopnie Celsjusza, może to oznaczać 
wyginięcie nawet 30 proc. gatunków 
roślin i zwierząt.

ZNACZENIE DZIKIEJ PRZYRODY. Dzika przy-
roda ma kluczowe znaczenie dla równo-
wagi ekosystemu, ale także buduje świa-
domość, zrozumienie, empatię, a patrząc 
na to z ekonomicznego punktu widzenia 
– napędza turystykę. W Europie, podob-
nie jak w większości świata – nie ma się 
dobrze. Co roku bezpowrotnie znikają 
kolejne gatunki zwierząt, wymiera rafa 
koralowa, płoną lasy. Zeszłoroczne po-
wodzie w Wenecji, pożary w Australii 
czy choćby fakt, że od kilku lat w Polsce 
nie było prawdziwej zimy, przypomniały 

tylko o kierunku, w którym zmierza eu-
ropejska przyroda.

W Polsce można spotkać wiele ga-
tunków roślin i zwierząt, których bez 
powodzenia szukać gdzie indziej. Wilki, 
żubry, łosie, rysie, żbiki, kozice, orły, so-
koły, puchacze czy puszczyki występują 
jednak w tak małych liczbach, że trzeba 
je bezwzględnie chronić, żeby ich już 
teraz niewielkie populacje za kilka czy 
kilkanaście lat całkowicie nie zniknęły. 

CO MOŻEMY ZROBIĆ? Czy jest więc coś, 
co można zrobić, by ratować przyrodę? 
Możemy skupiać się na małych krokach 
– oszczędzaniu wody i energii, rezygnacji 

z samochodu na rzecz komunikacji zbio-
rowej, segregowaniu i ograniczaniu 
śmieci. Możemy sadzić wierzby, które 
mają większą ilość salicylanów i są na-
turalnym lekiem przeciwzapalnym dla 
zwierząt, lub siać gatunki roślin nektaro- 
i miododajnych, które wzbogacą ich bazę 
żerową. Te wszystkie rzeczy są istotne, 
jeśli robione są (nawet nieidealnie) przez 
duże grupy ludzi. Najważniejsze są jed-
nak mądre decyzje na co dzień i wybie-
ranie ludzi, którym ochrona przyrody 
nie jest obojętna i którzy są w stanie 
forsować rozwiązania systemowe będą-
ce jedyną drogą do tego, by ją chronić. •

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Zielone Czeki po nowemu

Ochrona przyrody

Czy dzikie zwierzęta  
potrzebują naszej pomocy?

W Polsce można spotkać wiele gatunków roślin i zwierząt, których bez powodzenia szukać gdzie indziej

PI
XB

AY



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

Koronawirus spowodował odwołanie wie-
lu masowych imprez, w tym i doroczne-
go salonu samochodowego w Genewie. 
Koncerny motoryzacyjne pokazują więc 
swoje nowości w internecie. Były wśród 
nich także prototypowe auta marek Volks-
wagen i Polestar.

Volkswagen podczas internetowe-
go streamingu pokazał między innymi 
pierwsze zdjęcia elektrycznego SUV o na-
zwie ID.4, który ma być zaprezentowa-
ny w produkcyjnej wersji jeszcze w tym 
roku. To drugi (po ID.3) model oparty 
na nowej modułowej platformie podło-
gowej zaprojektowanej dla samochodów 
z napędem elektrycznym (MEB). – ID.4, 
podobnie jak ID.3, jest autem neutralnym 
pod względem emisji dwutlenku węgla. 
ID.4 będziemy produkować i sprzedawać 
w Europie, Chinach i Stanach Zjednoczo-
nych – mówi Ralf Brandstätter, dyrektor 
operacyjny marki Volkswagen.

Bezemisyjny SUV odznacza się szcze-
gólnie aerodynamiczną sylwetką. – Zna-
komita aerodynamika przyczynia się 
do zmniejszenia współczynnika oporu 
powietrza i zwiększa zasięg ID.4 do na-
wet 500 km – mówi Ralf Brandstätter. 
Początkowo ID.4 będzie oferowany z na-
pędem na tylne koła. Wersja z elektrycz-
nym napędem na cztery koła zadebiutuje 
w późniejszym terminie. Wysokonapię-
ciowy akumulator jest umieszczony ni-
sko i na środku podwozia, dzięki czemu 
środek ciężkości auta wypada nisko, 
co jest optymalne ze względu na dyna-
mikę jazdy oraz na równomierny roz-
kład masy pomiędzy osie. ID.4 – dzięki 

kompaktowym rozmiarom elektryczne-
go napędu, podobnie jak wszystkie inne 
modele skonstruowane na platformie 
MEB – oferuje przestronne wnętrze. 
W pełni cyfrowy kokpit bezemisyjnego 
SUV-a ma przejrzystą strukturę. Samo-
chód obsługuje się głównie za pomocą 
dotykowych paneli i intuicyjnego stero-
wania głosem.

Podczas gdy Volkswagen pokazał sa-
mochód niemal produkcyjny, to Polestar 
wybrał znacznie bardziej odległą przy-
szłość. To marka stworzona przez Volvo, 
aby produkować samochody w pełni 
elektryczne. Precept to pierwszy prototyp 
marki Polestar mocno odbiegający od sty-
listyki Volvo. Część wykorzystanych roz-
wiązań wynika z potrzeby zmniejszenia 
wagi i poprawy aerodynamiki samocho-
du – to szczególnie ważne w przypadku 
samochodów elektrycznych, które muszą 
walczyć o zwiększenie zasięgu. 

Linia i kształty nowego samochodu 
zdradzają jego moc. Wiele uwagi poświę-
cono niskiemu oporowi aerodynamicz-
nemu nadwozia. Widać tu wiele zała-
mań, przetłoczeń, spojlerów. Nie są one 
dyskretnie ukryte, lecz wręcz dumnie 
eksponowane. Osie mają rozstaw 3,1 me-
tra, co jest parametrem godnym dużych 
limuzyn. Polestar Precept nie ma jednak 
charakteru auta dla statecznego biznes-
mena. Jest ultranowoczesny. Styliści 
mogli znacząco obniżyć linię maski, po-
nieważ z przodu nie znajdziemy na niej 
atrapy chłodnicy ani wlotów powietrza 
do silnika. Zamiast tego jest wąski panel 
z czujnikami wykorzystywanymi przez 
systemy wspomagające kierowcę. Drugie 

zgrupowanie tych czujników mieści się 
na dachu między słupkami A, w prze-
zroczystej kapsule. W nim znajduje się 
LIDAR, czyli radar laserowy, który moni-
toruje przestrzeń i obiekty znajdujące się 
przed samochodem. Rolę lusterek bocz-
nych przejęły kamery zamontowane 
na cienkich, aerodynamicznych wspor-
nikach. Tylnej szyby nie ma wcale. Jest 
panoramiczny, szklany dach zachodzący 
głęboko na tył samochodu. Tutaj także 
styliści mieli wolną rękę. Listwa świetl-
na biegnie w poprzek całej szerokości 
tyłu. Podczas cofania kierowca musi 
polegać na obrazie z kolejnej kamery 
zamontowanej z tyłu. Niewielki prześwit 
podwozia i nisko poprowadzona linia 
dachu zmniejszają opory aerodynamicz-
ne i zwiększają zasięg auta.

Środek samochodu to wręcz pod-
ręcznikowy przykład minimalizmu. 
Centralny ekran dotykowy przejął rolę 
niemal wszystkich przycisków fizycz-
nych. Zegary też mają formę cyfrowego 
wyświetlacza. Pomiędzy siedzeniami 
umieszczono pokrętło służące do obsługi 
multimediów. Dźwignia do wyboru kie-
runku jazdy znalazła się przy kierow-
nicy. Tu także wykorzystano materiały 
mające zmniejszyć masę samochodu. 
Część z nich pochodzi z recyklingu. 

W odróżnieniu od Volkswagena 
prototyp firmy Polestar nie jest samo-
chodem produkcyjnym. Zawiera zbyt 
wiele rozwiązań, które wskazują raczej 
na kierunek przyszłego rozwoju firmy. 

OSZCZĘDNE WCIELENIE KUGI
Dzięki hybrydowemu napędowi Ford 

Kuga przejeżdża na jednym litrze paliwa 
o 30 proc. więcej niż poprzednia genera-
cja. System hybrydowy Plug-in w modelu 
Kuga pomógł w uzyskaniu najlepszego 
zużycia paliwa, najniższej emisji CO2 
i największego czysto elektrycznego za-
sięgu jazdy w klasie średniej wielkości 
samochodów SUV, z możliwością poko-
nania 72 kilometrów w trybie jazdy bez 
emisji spalin (NEDC).

Porównując poszczególne, całkowi-
cie nowe układy napędowe modelu Kuga 
z ich odpowiednikami pod względem 
mocy maksymalnej i konfiguracji ukła-
dów napędowych z gamy poprzedniej 
generacji, uzyskano poprawę zużycia pa-
liwa nawet o 28 proc. (NEDC), włączając 
w to całkowicie nowe hybrydowe układy 

napędowe Kuga Plug-In Hybrid z możli-
wością jazdy przy zerowej emisji zanie-
czyszczeń w czysto elektrycznym trybie 
napędowym. Średnie zużycie paliwa ca-
łej gamy zostało poprawione o 31 proc., 
a zasięg samochodów o 28 proc.

Nowa Kuga jest najwszechstronniej 
zelektryfikowanym pojazdem Forda 
w historii i pierwszym, który oferuje 
systemy hybrydowych układów napędo-
wych miękkie, pełne i Plug-in. Zaawan-
sowane układy napędowe są wspierane 
przez udoskonaloną aerodynamikę i roz-
wiązania redukujące masę samochodu.

Kuga Plug-In Hybrid i Kuga EcoBlue 
Hybrid (miękka hybryda 48 V) wprowa-
dzają po raz pierwszy zelektryfikowane 
układy napędowe do gamy tego modelu, 
wersje te będą dostępne w sprzedaży 
jeszcze w tym roku. Wkrótce pojawi się 
także Kuga Hybrid z pełnym hybrydo-
wym, samoczynnie ładującym się syste-
mem napędowym. Dostępne są również 
zaawansowane silniki wysokoprężne 
Ford EcoBlue i benzynowe EcoBoost. 

Kuga Plug-In Hybrid zapewnia zuży-
cie paliwa od 1,2 l/100 km i emisję CO2 
od 26 g/km w cyklu NEDC (od 1,4 l/100 km 
i od 32 g/km w cyklu WLTP) przy czysto 
elektrycznym zasięgu jazdy 72 km w cy-
klu NEDC (56 km w cyklu WLTP).

Nowy Ford Kuga jest pierwszym 
SUV-em opartym na nowej, globalnej, 
elastycznej przednionapędowej archi-
tekturze Forda, która wspiera lepszą 
aerodynamikę służącą zmniejszeniu 
zużycia paliwa i ogranicza masę w po-
równaniu do modeli poprzedniej gene-
racji nawet o 80 kg przy porównywa-
niu równoważnych wariantów układu 
napędowego.

Szerokie zastosowanie aluminium 
umożliwiło zmniejszenie masy całej kon-
strukcji modelu Kuga. Użycie aluminio-
wych wahaczy zawieszenia pozwoliło 
zaoszczędzić 6,8 kg, kompozytowo-alu-
miniowa belka zderzaka zmniejszyła 
masę o 6,1 kg, a lżejszy układ hamulco-
wy pozwolił odchudzić samochód o ko-
lejne 0,8 kg.

Ford zobowiązuje się do zelektryfi-
kowania wszystkich przyszłych samo-
chodów osobowych wprowadzanych 
na rynek, a do końca przyszłego roku 
wprowadzi w Europie 18 zelektryfiko-
wanych pojazdów.

 PIOTR MYSZOR

M O T O R Y Z A C J A

Nowa Kuga jest najwszechstronniej zelektryfikowanym pojazdem Forda 

Prototyp marki Polestar mocno odbiegający od stylistyki Volvo Pierwsze zdjęcia elektrycznego SUV o nazwie ID.4
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Informacje motoryzacyjne

Elektryzujące prototypy
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Maria miała nie więcej niż osiemnaście 
lat, kiedy w pociągu, jadąc do swojej 

ciotki do Warszawy, poznała przystoj-
nego Włocha. Mieszkała w niewielkim 
miasteczku, większość czasu uczyła się 
i pomagała w domu. Była cicha i dobra, 
miała grupkę zaufanych znajomych, ale 
raczej stroniła od wielkich imprez czy 
wyjazdów. Wizyty u ciotki traktowała 
jak powiew zupełnie innego świata. 
Ciotka, niegdyś projektantka kostiumów 
w teatrze, odpalała papierosa od papie-
rosa, używała gryzących w nos różanych 
perfum i czasem opowiadała sprośne 
dowcipy. Była damą, ale potrafiła też 
siarczyście przekląć. Dawała Marii wi-
śniową nalewkę i prawdziwego szam-
pana, opowiadała o swoich licznych mi-
łościach i obdarowywała jedwabiami 
i koronkami, których w jej domu było 
pełno. Każda taka wizyta była dla nasto-
latki świętem. Tamta kwietniowa miała 
być jednak zupełnie inna i to za sprawą 
znajomości z pociągu…

Włoch, Marco, jechał do Warszawy 
złapać samolot do Mediolanu. Szczęśli-
wie do odlotu miał ponad 12 godzin. Roz-
mowa jednak tak mocno wciągnęła obo-
je, że Maria zamiast biec bezpośrednio 
do ciotki, jak to miała w zwyczaju, zabra-
ła nowego znajomego na spacer. Rozma-
wiali nie jak dwoje nieznajomych, ale jak 
ludzie, którzy znają się całe życie. O je-
dzeniu, muzyce, uczuciach, kwiatach, 

podróżach i religii… Czas odlotu Marco 
się jednak zbliżał, więc pożegnali się, nie 
licząc, że kiedykolwiek uda im się znowu 
zobaczyć. Ustalili jednak, że to wiosenne 
spotkanie było tak cudownie odświeżają-
ce, że powinni je powtórzyć za rok, tego 
samego dnia, w tym samym miejscu. 

Maria była niepoprawną roman-
tyczką. Ciotka, gdy zobaczyła ją tamtego 
dnia, spóźnioną o 10 godzin, nie potrze-
bowała wielu wyjaśnień (inna sprawa, 
że buzia dziewczyny rzadko się zamy-
kała i od razu je dostała). Nalała brata-
nicy kieliszeczek nalewki i skwitowała 
to tylko uśmiechem, pewna, że to tylko 
jedna z wielu nadchodzących „wielkich 
miłości” dorastającej dziewczyny.

Maria jednak każdego ranka budzi-
ła się i zasypiała z myślą o Marco. Nie 
wymienili się adresami, co było dla niej 
jednocześnie niezwykle romantyczne 
i bardzo bolesne. Żeby sobie z tym pora-
dzić, założyła specjalny zeszyt, w którym 
codziennie zapisywała przynajmniej je-
den list do ukochanego. Tak minęły lato, 
jesień i zbyt długa zima…

Gdy nadeszła wiosna, Maria liczyła 
dni, godziny i minuty do spotkania. Za-
planowała, w co się ubierze, co powie, 
jak będą na siebie patrzyć. W planach 
nie zaplanowała jednego. Że Marco się 
nie pojawi.

I tak, po najszczęśliwszym roku 
jej życia, który zbudowała na kilku 

godzinach z nieznajomym – nadszedł 
czas jej ciemności. Była wtedy na pierw-
szym roku studiów, mieszkała w War-
szawie, ale ani wymarzone studia, ani 
wyjścia ze znajomymi, imprezy, tańce, 
wystawy, nic jej prawdziwie nie cieszyło. 
Taki stan miał potrwać dużo dłużej, niż 
można by się spodziewać…

Jednak – w końcu prawie całkowi-
cie minął. Nie zajęło to jednak dni, tygo-
dni, ani nawet miesięcy, ale lata. Maria 
spotykała się z różnymi chłopakami, ale 
z żadnym nie przeżyła nawet ułamka 
tego, co czuła do chłopaka, którego tak 
naprawdę nigdy nie poznała. Zdawała 
sobie z tego zresztą sprawę i za wszelką 
cenę bezskutecznie próbowała o nim za-
pomnieć. Tak bardzo, że przyjęła oświad-
czyny kogoś, o kim zdarzało jej się wielo-
krotnie nie myśleć przez kilka dni.

I wtedy zdarzyło się coś, cze-
go całkiem się nie spodziewała, ale 
na co w głębi serca zawsze liczyła. 
Na organizowanej przez nią wystawie 
zjawił się Marco. Wydoroślał, zmężniał, 
ale oprócz tego nic a nic się nie zmienił. 
Podobno czekał na spotkanie przed laty 
nie mniej niż ona, ale dzień wcześniej 
złamał nogę i wylądował w szpitalu. 
Podobno latami próbował ją odszukać, 
podobno nawet kilka miesięcy miesz-
kał w Warszawie, licząc, że wypatrzy 
ją w tłumie, nie będąc nawet pewnym, 
czy ona jest w mieście.

I choć oboje wiedzieli, że od tego 
pierwszego spotkania minęło ponad 
dziesięć lat i wiele się zmieniło, to tam-
tego wieczoru poszli na spacer dokładnie 
taki, na jaki oboje mieli nadzieję, że zda-
rzy się w rocznicę ich poznania.•

R O Z M A I T O Ś C I

P E R Y F E R I A

Spotkanie

Pani Krysia przez nupelek straciła przy-
jaciółkę. Zwróciła uwagę jej trzyletniej 
córce, że nie powinna używać smoczka, 
bo inne dzieci będą się z niej śmiały na po-
dwórku. W rewanżu usłyszała od swojej 
ongiś najlepszej koleżanki, żeby zajęła 
się swoim dwudziestoletnim obibokiem. 
Nupelek wypuścił dżina z butelki konflik-
tu. Panie przestały się do siebie odzywać, 
a pracują w tym samym dziale od lat. 

Zwracanie uwagi na zachowanie cu-
dzego dziecka może być gafą. Nie wpa-
dajmy jednak w paranoję, że obcego ma-
łolata należy traktować jak powietrze. 
Nie widzieć go, nie słyszeć, nie reagować 
na jego wybryki – jest odbieraniem mu 
podmiotowości. A on przecież istnieje re-
alnie i nie jest własnością rodziców. Pies 
nie przestanie kopać dziury w trawniku 
na życzenie obcej osoby, bo słucha tylko 
swojego pana. Dziecko powinno wrzucić 
ogryzek jabłka do kosza z własnej woli, 
a jeśli takowej nie posiada, to każdy do-
rosły ma prawo go o to poprosić. 

Lepiej przekazać krytyczne uwagi ro-
dzicom niż bezpośrednio dziecku. Korona 
mu jednak z głowy nie spadnie od słowa 
dezaprobaty, a bywa ono skuteczniej-
sze niż przyzwolenie na terroryzowanie 
otoczenia. Niedawno byłam na koncer-
cie w Radiu Katowice i miałam niefart 
siedzenia na balkonie w towarzystwie 
dwóch księżniczek, które za osiem–dzie-
więć lat będą pełnoletnie. Dziewczynki 
biegały z jednego końca balkonu na dru-
gi, kopały w krzesła, tańczyły na rurze 
balustrady i rozmawiały. Poprosiłam ich 

babcię, żeby je uspokoiła. Próbowała, ale 
księżniczki dobrze wiedziały, kto rządzi 
w ich rodzinie. Powinnam była wyprowa-
dzić panieneczki za drzwi, bo wtedy ich 
opiekunki zapewne wybiegłyby za nimi, 
i zaskarbiłabym sobie wdzięczność pozo-
stałej publiczności.

Socjalizacja to proces, a nie spektakl 
jednego małoletniego aktora. Trzeba mu 
dać szansę dorosnąć do różnych ról i od-
powiedzialności. Niektórzy łudzą się, 
że to przyjdzie z wiekiem. Ale jak ktoś 
może być samodzielny ekonomicznie 
i społecznie, skoro nigdy tego nie robił. 
Blisko milion Polaków w wieku 20–34 lat, 
czyli 16 proc. ich pokolenia, nie pracuje 
i nie uczy się, zostawiając swoje sprawy 
bytowe rodzicom. Dla nich jedzenie jest 
z lodówki, a pieniądze z bankomatu. 
Co z nimi będzie, gdy rodziców żywicieli 
zabraknie? Z nupelkiem nie da się miło 
przejść przez całe życie.

 JOLANTA TALARCZYK

Język jest bardzo wszechstronnym mię-
śniem – dzięki kubkom smakowym czuje-
my smak pokarmów, ułatwia też ich żucie 
i połykanie. Odgrywa również kluczową 
rolę podczas mówienia, czyli czegoś, co po-
trafimy tylko my. Jednak ze względu na to, 
że jest jednym z najlepiej unerwionych 
i unaczynionych narządów, jego ból jest 
szczególnie dotkliwy. Jego przyczyny mogą 
być tak banalne jak przygryzienie czy opa-
rzenie, ale może być też objawem innych 
chorób.

JAK LECZYĆ PRZYGRYZIONY JĘZYK? Na drob-
ne zranienia języka zaleca się płukanki 
ziołowe oraz maści, które miejscowo 
znieczulają i przyspieszają gojenie. War-
to też stosować żel zawierający wyciąg 
z rumianku. Gdy te środki nie pomagają 
lub ból jest długotrwały, należy zgłosić 
się do laryngologa, aby wykluczyć po-
ważniejsze przyczyny, jak na przykład 
stany zapalne, które leczy się lekami 
przeciwdrobnoustrojowymi.

JAKIE SĄ PRZYCZYNY OPUCHNIĘCIA JĘZYKA? 
Częstą przyczyną obrzęku jest reakcja 
organizmu na alergeny przedostające się 
drogą pokarmową lub wziewną. Mogą 
ją wywołać nie tylko pokarmy, ale rów-
nież pasta do zębów, substancje, z których 
wykonano protezy zębowe, kosmetyki 
i leki. Język jest też podatny na urazy spo-
wodowane jego przypadkowym ugryzie-
niem, ostrymi krawędziami złamanych 
zębów lub źle dopasowanymi proteza-
mi. Obrzęk może być również wywołany 

przez odkładanie się na zębach dużej 
ilości kamienia. Inną przyczyną puchnię-
cia języka może być refluks krtaniowo-
-gardłowy, wtedy chorzy odczuwają kwa-
śny lub gorzki smak w ustach, pieczenie 
lub uczucie „guli” w gardle. Gdy dojdzie 
do infekcji bakteryjnej, mogą powstać 
bolesne ropnie, trzeba więc koniecznie 
udać się do lekarza.

JAK ROZPOZNAĆ ZAPALENIE JĘZYKA? Do ob-
jawów zapalenia języka można zaliczyć 
zaczerwienienie powierzchni języka 
i widoczne przekrwienie, zwiększenie 
jego rozmiarów oraz liczne ranki, owrzo-
dzenia i pęcherzyki. Tego schorzenia nie 
leczy się na własną rękę, tylko należy 
wybrać się z wizytą do laryngologa.

JAKIE SĄ PRZYCZYNY ZAPALENIA? Przyczyn 
wywołujących stany zapalne języka jest 
wiele, do najczęstszych należą zakażenia 
wirusowe (głównie wirusem opryszcz-
ki), zakażenia bakteryjne (powodowa-
ne przez paciorkowce) oraz zakażenia 
grzybicze, zwykle jako grzybica języka. 
Powodem zapalenia mogą być też nie-
dobory mikroelementów, na przykład 
niacyny czy witaminy B12. •

Z D R O W I E

Obrzęk za zębami, 
czyli ugryźć się w językPI
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Z nupelkiem przez życie
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Dziecku trzeba dać szansę dorosnąć do różnych ról 
i odpowiedzialności.
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Krzyżówka panoramiczna nr 6
UBIEGŁOROCZNY URLOP POLACY NAJCHĘTNIEJ 
SPĘDZALI W GRECJI I TURCJI. Często wybiera-
ne były też: Egipt, Hiszpania i Bułga-
ria. Turyści najczęściej decydowali się 
na tygodniowy wypoczynek w hotelu 
z czterema lub pięcioma gwiazdkami 
w parze lub z dziećmi.

W UBIEGŁYM ROKU W POLSCE PRZYBYŁO 14 MI-
LIARDERÓW. Magazyn Forbes opublikował 
listę 100 najbogatszych Polaków. Już  
56 polskich przedsiębiorców posiada 
majątek powyżej miliarda złotych. Listę 
najbogatszych Polaków drugi raz z rzę-
du otwiera Michał Sołowow, właściciel 
miedzy innymi Barlinka i spółki Rovese 
(z grupy Cersanit). Jego majątek szaco-
wany jest na 15,6 mld złotych. Na dru-
gim miejscu znalazł się Zygmunt Solorz, 
właściciel Cyfrowego Polsatu i Plusa  
(12 mld złotych), a trzeci w rankingu 
Jerzy Starak (właściciel Polpharmy) 
dysponuje majątkiem 9,6 mld złotych. 
Trzech debiutantów na liście to Marcin 
Iwiński (nr 9, majątek 3,4 mld złotych), 
Michał i Adam Kicińscy oraz Piotr Nielu-
bowicz, którzy majątek zarobili na grach 
komputerowych. Reprezentują oni CD 
Projekt, twórcę Wiedźmina i Cyberpunk 
2077. Notowana na GPW spółka jest wy-
ceniania na 8 mld dolarów. Tylko jedno 
przedsiębiorstwo w Europie z branży 
gier jest wyceniane wyżej.

SKALA BEZROBOCIA W POLSCE UTRZYMUJE SIĘ 
NA PODOBNYM POZIOMIE, JEDNAK W OSTATNICH 
SZEŚCIU MIESIĄCACH NIECO WZRASTA. W stycz-
niu wzrosła o 0,3 punktu proc. i wy-
niosła 2,9 proc. W tym czasie w urzę-
dach pracy zarejestrowało się o blisko  
35 tys. więcej bezrobotnych niż w grud-
niu. Zwiększony napływ rejestrujących 
się w PUP-ach nowych bezrobotnych 
obserwujemy od wielu lat na początku 
każdego roku kalendarzowego. Mimo 
to stopa bezrobocia w Polsce, na tle in-
nych państw europejskich, jest niska, 
niższe bezrobocie zanotowano jedynie 
w Czechach – 2 proc. Z kolei stopa bez-
robocia w 27 państwach członkowskich 
UE wyniosła w styczniu 6,6 proc. •

Dwanaście kilometrów pod Poznaniem, 
w miejscowości Szreniawa, znajduje się 
Muzeum Narodowego Rolnictwa i Prze-
mysłu Rolno-Spożywczego. Jego misją 
jest pokazanie publiczności, gdzie i w jaki 
sposób powstaje żywność i inne dobra 
pochodzące z surowców rolniczych i na-
turalnych, od czasów prehistorycznych 
po dzień dzisiejszy, na terenie historycz-
nych i współczesnych ziem polskich. Moż-
na śmiało powiedzieć, że nowy browar, 
który od lutego działa w siedzibie mu-
zeum, wpisuje się w jego misję – w końcu 
historia piwowarstwa w Polsce też liczy 
sobie już kilkaset lat.

Założyciele Browaru Szreniawa, 
spółka Fifny Fyrtel z Poznania, pod-
kreślają, że to jedyne takie miejsce 
w Polsce i jedno z niewielu w Europie, 
w którym kultura i tradycja łączą się 
z piwowarstwem. Jego pomysłodaw-
cami są Marek Górecki, zajmujący się 
sprzedażą i marketingiem produktu, 
i Roman Ratajczak, technolog żywności 
z wieloletnim doświadczeniem. Adapta-
cja części budynku do produkcji piw 
na terenie muzeum zajęła rok. W tym 
czasie browar wypuszczał limitowane 
serie piw refermentowanych, w ręcznie 
numerowanych butelkach, oraz serie 
piw pasteryzowanych.

OD GORZELNI DO BROWARU
Dostosowanie starych pomieszczeń 

na potrzeby piwowarstwa było o tyle 
łatwiejszym zadaniem, że budynek 
powstał w 1897 roku jako gorzelnia. 
Po drugiej wojnie światowej obiekt 
był użytkowany przez Państwowe 

Gospodarstwo Rolne w Szreniawie, 
a do 1969 roku w gorzelni pędzo-
no spirytus surowy. Po moderni-
zacji w 1977 roku uruchomiono 
w nim zakład produkcji ekstraktu 
słodowego na potrzeby przemysłu far-
biarskiego. Większość zainstalowanych 
urządzeń była używana, a część stano-
wiła wcześniej wyposażenie browarów. 
Od lat 90. budynek wraz z pozostałym 
majątkiem jest dzierżawiony przez Mu-
zeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno-Spożywczego. 

W 2011 roku przebudowując wnę-
trza, odtworzono pierwotne pomiesz-
czenia gorzelni, przystosowano obiekt 
do celów wystawienniczych przygotowa-
no projekt zakupu i instalacji urządzeń 
minibrowaru i mikrogorzelni. Na terenie 
muzeum odbywały się również imprezy 
plenerowe poświęcone piwowarstwu, 
podczas których opowiadano o tradycji 

spożywania piwa na ziemiach 
polskich, przybliżano sposo-
by warzenia, prezentowano 

małe i średnie browary działają-
ce w Wielkopolsce oraz zapraszano 

piwowarów domowych. Przybliżano też 
na nich lecznicze (zapobieganie i lecze-
nie wielu schorzeń) i znane już od staro-
żytności kosmetyczne właściwości piwa. 
Można więc powiedzieć, że fundamenty 
pod powstanie browaru zostały położo-
ne już wcześniej.

PIWA Z JELONKIEM
Na razie piwa Browaru Szreniawa 

można kupić w marketach alkoholo-
wych Duży Ben w województwie wiel-
kopolskim i w restauracjach na tere-
nie Poznania. Założyciele podkreślają, 
że liczba miejsc, w których są dostępne, 
wciąż rośnie, z czasem chcą też sprzeda-
wać swoje wyroby w innych wojewódz-
twach. Browar warzy trunki reprezen-
tujące tradycyjne style piwne – pilsnera, 
golden ale, pszeniczne, India Pale Ale, 
session APA i Belgian Blond. Ich etykiety 
nawiązują do historii miejsca – widnieją-
cy na nich jeleń w przeszłości stał przed 
majątkiem Szreniawa oraz zabytkowej 
gorzelni – ale jednocześnie mają nowo-
czesną szatę graficzną. 

Założyciele Browaru Szreniawa 
chcą w przyszłości zapraszać wyciecz-
ki, w czasie których będzie można za-
głębić się w historię zarówno samego 
piwa, jak i browaru. Ma to stanowić 
atrakcję dla pasjonatów piwowarstwa 
oraz ludzi chcących zobaczyć browar 
od kuchni.

MAREK KOWALIK
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Browar i muzeum w jednym domu
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