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Rocznica podziemnego strajku górników

35 lat po „najdłuższej szychcie”
Bohaterska i trudna historia górników kopalni Piast s. 7

Ministerstwo Energii chce włączenia KHW do PGG

Związkowcy przeciwni łączeniu
Krzysztof Urban komentuje propozycje resortu. s. 4

Przeciwni likwidacji
Około 300 osób - głównie pracowników KWK „Krupiński” z rodzinami 
- wzięło udział w pikiecie będącej wyrazem sprzeciwu wobec decyzji 
Zarządu JSW zakładającej przeniesienie zakładu do SRK

Rocznica pacyfikacji
W Katowicach odbyły się uroczystości upamiętniające górników z KWK 
„Wujek” zastrzelonych 35 lat temu przez pacyfikujących strajkujący 
zakład funkcjonariuszy ZOMO.

więcej s. 5

Podziemny strajk
15 grudnia górnicy z KWK „Makoszowy” rozpoczęli podziemny strajk, 
żądając utrzymania miejsc pracy w kopalni. Akcja miała charakter 
spontaniczny. Podziemny strajk trwał niecałą dobę.
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fakty i opinie

komentarz

Jarosław
Grzesik W obronie wyboru demokratycznego

SPołEcZEńStWo dziś obchodzi wiek emerytalny, podwyżka stawki godzinowej, 500+, choć mamy 
do tego uwagi. to są rzeczy, które interesują Polaków, a nie to, że oni stracili władzę – powiedział 
Piotr Duda w rozmowie na antenie tVP Info. 

OPINIE Przewodniczący NSZZ „Solidarność” o kryzysie politycznym

 MINIStERStWo ENERGII

Nie dla niesortu
Ministerstwo Energii zakończyło prace nad projektem przepisów, które mają 
ograniczyć napływ niesortowanego rosyjskiego węgla do Polski - podał w 
czwartek resort. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o systemie monitoro-
wania i kontrolowania jakości paliw oraz stosowne rozporządzenia.

Głównym celem proponowanych 
przez resort zmian jest wyrównanie 
szans polskiego górnictwa wobec do-
towanego węgla importowanego spoza 
Unii Europejskiej. Nowe przepisy po-
winny umożliwić ograniczenie napływu 
do Polski węgla niesortowanego, czyli 
zobligować rosyjskich dostawców to 
tego, by napływający do Polski węgiel 
był wcześniej poddawany sortowaniu.

Obecnie - jak podano podczas 
wcześniejszego, październikowego 
posiedzenia parlamentarnego zespo-
łu górnictwa i energii - z Rosji napływa 
do Polski głównie węgiel niesortowany, 
zawierający zarówno miały, jak i węgiel 
lepszych gatunków, tzw. gruby i średni, o 
wyższej wartości energetycznej. Jest on 
sortowany w Polsce. Po przesortowaniu, 
miały, stanowiące z reguły 30-40 proc. 
całości, są sprzedawane po niższych 
cenach, natomiast tzw. węgiel gruby i 
średni o dobrych parametrach trafia do 
ciepłowni i na rynek komunalny.

Resort energii od kilku miesięcy 
analizował możliwości wprowadzenia 
regulacji mających ograniczyć lub za-
blokować import rosyjskiego węgla do 
Polski. Według wcześniejszych infor-
macji, rozważano m.in. wprowadzenie 
mechanizmów jakościowych, które 
eliminowałyby taki węgiel, co jednak 
byłoby nieskuteczne w związku m.in. 
z przepisami unijnymi. Dlatego po 

analizach zdecydowano się na wyko-
rzystanie zapisów ustawy o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości 
paliw, przygotowując nowelizację tych 
przepisów.

Inne rozwiązania byłyby niesku-
teczne, ponieważ kierowany do Polski 
węgiel rosyjski może wpłynąć w do-
wolnym miejscu w Unii Europejskiej; 
wtedy jest już traktowany jako węgiel 
unijny i może bez problemu znaleźć się 
w Polsce. Stąd węgiel dostarczony z 
Rosji np. na Litwę znajduje się już le-
galnie w obszarze celnym całej Unii i 
może trafić do Polski bez dodatkowych 
obostrzeń.

Natomiast zablokowanie napływu 
do Polski węgla niesortowanego - jak 
wskazywał jeden z ekspertów podczas 
październikowego posiedzenia parla-
mentarnego zespołu - może sprawić, 
że sortowanie surowca z Rosji, obec-
nie z reguły odbywające się w Polsce, 
przeniesie się np. do krajów bałtyckich 
lub na Białoruś.

W całym ubiegłym roku wielkość 
importu węgla do Polski wyniosła 8,2 
mln ton, wobec 10,3 mln ton w roku 
2014 (spadek o 20 proc.). Z prognoz 
Agencji wynika, że całkowita wielkość 
importu w 2016 r. powinna był zbliżo-
na do ubiegłorocznej. W ciągu trzech 
kwartałów 2015 r. import wynosił 5,67 
mln ton, z czego 3,3 mln ton z Rosji.

PODCZAS ostatniego posiedzenia 
parlamentarnego zespołu górnictwa i 
energii wiceminister energii Grzegorz 
Tobiszowski poinformował, że projekt 
nowelizacji ustawy o systemie moni-
torowania i kontrolowania jakości paliw 
wraz z trzema rozporządzeniami jeszcze 
w tym roku trafi do uzgodnień między-
resortowych.

„Zapisy ustawy w jej obecnym 
brzmieniu, a w szczególności artykuł 
3a, który mówi o klauzuli wzajemności, 
uniemożliwiają zablokowanie wprost 
importu węgla rosyjskiego. Dlatego 
opracowaliśmy rozwiązanie, które ten 
import ograniczy” - powiedział Tobi-
szowski, cytowany w komunikacie Mi-
nisterstwa Energii.

Przewodniczący NSZZ 
„Solidarność” odnosił się do kry-
zysu politycznego i trwających 
od piątku protestów opozycji:

Dziwię się niektórym polity-
kom, którzy mówią – jak pan Pe-
tru – że dziś rząd stracił mandat 
społeczny do sprawowania wła-
dzy. W czyim imieniu on to mówi? 
W imieniu społeczeństwa? Nie, w 
swoim, bo chce się dorwać do ko-
ryta. Pan Petru niech się przygoto-
wuje do święta 6 króli i da spokój 
społeczeństwu. Społeczeństwo 
dziś obchodzi wiek emerytalny, 
podwyżka stawki godzinowej, 
500+, choć mamy do tego uwagi. 
To są rzeczy, które interesują Pola-
ków, a nie to, że oni stracili władzę 
–stwierdził.

To, co się dzisiaj dzieje to wielka 
hucpa. Jeśli druga strona myśli, że 
będziemy się temu biernie przyglą-
dać, to się myli. Przygotowujemy 
się do wyjścia na ulice i policzenia 
się. My ich czapkami przykryjemy. 
Nie będziemy bierni – dodawał.

Szef „S” podkreślał, że Solidar-
ność jest gotowa do konfrontacji w 
liczbie manifestantów - nie w obro-
nie rządu, ale w obronie wyboru 
demokratycznego.

Myśmy czekali osiem lat, by 
wymienić ekipę rządzącą. Po to, 
byśmy mieli takie sukcesy jak dziś. 
(…) Oni chcą takiej demokracji, że 
mają być przy korycie. My na to nie 

pozwolimy – dodawał, przekonu-
jąc, że jeśli KOD chce pikietować 
pod biurami posłów PiS, to działa-
cze „S” znają adresy biur polityków 
Nowoczesnej i Platformy.

Dziś każdy pretekst jest dobry, 
by zadymić – odparł Duda, kryty-
kując przy tym postawę marszałka 
Sejmu Marka Kuchcińskiego.

Duda nawiązywał również 
do protestów, jakie organizowała 
„Solidarność” jeszcze w czasach 
rządów Platformy Obywatelskiej i 
Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Nas musiało być prawie 100 
tysięcy, by media się zainteresowa-
ły. Pamiętam, jak nie wpuszczano 
związkowców na galerię sejmową, 
jak premier Tusk nazywał nas „pę-
takami”, jak policja stała zaopa-
trzona po zęby z tyłu, za Sejmem… 
Wtedy była demokracja pełną 

gębą!? Dziś żyjemy w państwie de-
mokratycznym, ale niektórym nie 
podoba się to, że rządzi PiS i wy-
grało demokratyczne wybory. Gdy-
byśmy za czasów Platformy chcieli 
powiedzieć, że ilościowo tamten 
rząd nie miał mandatu władzy, to 
powinien się podać z pięć razy do 
dymisji – stwierdził.

Wcześniej Duda mówił mię-
dzy innymi o swoim dzisiejszym 
spotkaniu z prezydentem Dudą. 
Jak przypominał szef „S”, chodzi o 
podpis pod ustawą obniżającą wiek 
emerytalny.

Dziś o 11:00 pan prezydent 
podpisuje ten bardzo ważny akt 
prawny dla wszystkich pracow-
ników w Polsce – podkreślił.

Źródło: TVP Info

Strona społeczna RDS apeluje 
do Marszałka Sejmu

„Apelujemy do Marszałka Sejmu o podjęcie 
wszelkich działań zmierzających do wyjaśnienia 
procedury głosowania nad ustawą budżetową 
na 2017 rok”. Organizacje pracowników i praco-
dawców uczestniczące w pracach Rady Dialogu 
Społecznego wystosowały wspólne stanowisko 
pod wpływem wydarzeń, które miały miejsce w 
ostatnich dniach w parlamencie.

Autorzy dokumentu podkreślają, że posło-
wie i senatorowie powinni postępować zgodnie z 
Konstytucją RP. Budżet jest jedną z kluczowych 
ustaw, dlatego procedura jego przyjęcia powin-
na być maksymalnie przejrzysta i nie pozosta-
wiać wątpliwości, co do jej legalności. Strona 
społeczna RDS apeluje do Marszałka Sejmu o 
podjęcie wszelkich działań zmierzających do 
wyjaśnienia procedury głosowania nad ustawą 
budżetową na 2017 rok.

Kolejny apel kieruje do Marszałków Sejmu 
i Senatu, aby w porozumieniu ze środowiskiem 
dziennikarskim zostały przygotowane zasady 
współpracy.  Do czasu ich wspólnego opraco-
wania powinny obowiązywać dotychczasowe 
zasady.

Protesty społeczne stanowią nieodłączną 
część demokracji, przypominają szefowie or-
ganizacji pracowników i pracodawców. Tym sa-
mym wyrażają „głęboki sprzeciw wobec wszel-
kich wystąpień nawołujących do konfrontacji na 
ulicach”. Racje mniejszości powinny być artyku-
łowane i słuchane z szacunkiem, przypominają.

Pod listem podpisali się liderzy NSZZ „Soli-
darność”, OPZZ, Forum ZZ, Związku Pracodaw-
ców Business Centre Club, Konfederacji Lewia-
tan, Związku Rzemiosła Polskiego i Konfederacji 
Lewiatan.

Związkowcy Solidarności we wrześniu 2014 r. zablokowali przejście graniczne w Braniewie 
na znak protestu wobec importu rosyjskiego węgla, w tym zwłaszcza tzw. niesortu.

Niby mniej 
nerwowo, ale…
DOBIEGA końca rok 2016, niewątpli-
wie znacznie mniej nerwowy niż lata 
poprzednie.

Po kilkunastu miesiącach od pod-
pisania porozumienia z 17 stycznia 
2015 r. powstała Polska Grupa Gór-
nicza. Mało tego, listopad był miesią-
cem, w którym nowy podmiot osiąg-
nął rentowność. I to byłby nawet dobry 
prognostyk na najbliższą przyszłość, 
gdyby nie inne wydarzenie, również z 
listopada.

Bruksela zaakceptowała plan prze-
kazania 8 miliardów złotych na „złago-
dzenie społecznych i środowiskowych 
skutków likwidacji niekonkurencyjnych 
kopalń węgla do 2018 roku”. Nie wypa-
da komentować krążących pogłosek, 
odnoszących się głównie do liczby ko-
palń, które polski rząd rzekomo zobo-
wiązał się zamknąć, dlatego musimy 
poznać pełną treść dokumentu notyfi-
kującego. Po naciskach ze strony gór-
niczej „Solidarności” minister energii 
zapowiedział, że go upubliczni. Oby jak 
najszybciej.

O przyszłości całej branży wie-
dzielibyśmy więcej, gdyby udało się 
przyjąć wciąż opracowywany program 
dla górnictwa na lata 2016-2030. Stra-
tegia ukierunkowana na rozwój sekto-
ra dałaby nam jako taką pewność, że 
ewentualne wymiany ekip rządzących 
nie spowodują odwrotu od surowca 
gwarantującego Polsce niezależność 
energetyczną.

I wreszcie szybujące ceny węgla… 
Zwrot sytuacji na rynku powinien dać 
do myślenia wszystkim zwolennikom 
likwidacji kopalń, na przykład takich 
jak „Krupiński”. Dzisiaj, przy relatyw-
nie niewielkim zaangażowaniu finan-
sowym, mogłaby to być przysłowiowa 
„kura znosząca złote jajka”, o czym 
wiedzą nie tylko górnicy, związkowcy 
czy samorządowcy, ale również miesz-
kańcy Suszca. Wspólnie sprzeciwiają 
się przeniesieniu KWK „Krupiński” do 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Tam 
podobno ma nastąpić jej „wygasze-
nie”, chyba że jakimś dziwnym trafem 
zostanie przejęta przez prywatnego, 
zagranicznego przedsiębiorcę, który 
potem zarobi na niej krocie. Ja wolał-
bym jednak, żeby zyski ze sprzedaży 
surowców wydobywanych w Polsce 
zasilały polski budżet, żeby wzmac-
niały polskie spółki węglowe, bo final-
nie przełoży się to na wzrost zarobków 
polskich górników - zatrudnionych na 
umowach o pracę, nie na „śmieciów-
kach” czy na innych zasadach korzyst-
nych głównie dla pracodawców.

Kończąc, w związku ze zbliżający-
mi się świętami Bożego Narodzenia, 
życzę czytelnikom Solidarności Gór-
niczej spokoju oraz odpoczynku od 
codziennego zgiełku, a na przyszły rok 
tego, by górniczy głos zaczął wreszcie 
docierać do rządzących, na czym - jak 
pokazuje przykład „Krupińskiego” - 
skorzystaliby wszyscy.
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Ministerstwo energii: zostanie ujawniony dokument notyfikujący pomoc dla górnictwa

opór coraz silniejszy
KWK „KRUPIŃSKI”

1 GRUDNIa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej Sa (JSW) zdecy-
dowało, że najpóźniej do końca marca kopalnia „Krupiński” stanie się oddziałem Spółki Restruk-
turyzacji Kopalń Sa (SRK), co rozpocznie proces likwidacji zakładu. około 90 procent uczestników 
zorganizowanych 7 grudnia masówek wyraziło sprzeciw wobec planów zamknięcia kopalni. Sytu-
acja zaostrza się. 15 grudnia górnicy blokowali drogę wojewódzką nr 935. 17 grudnia wsparli ich 
samorządowcy i mieszkańcy Suszca, biorąc udział w 300-osobowej pikiecie.

- 90 procent uczestników ma-
sówek ze zmian pierwszej i czwartej 
oraz 85 procent ze zmian drugiej i 
trzeciej poparło pozostawienie ko-
palni w strukturach JSW, udzielając 
nam mandatu do dalszych działań. 
Jeśli chodzi o pytanie dotyczące 
ewentualnej pracy gdzie indziej, wy-
nik głosowania był podobny - zdecy-
dowana większość wypowiedziała 
się przeciwko takiemu rozwiązaniu 
- mówił 8 grudnia po przeprowadzo-
nych masówkach przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” KWK „Krupiński” Mieczysław 
Kościuk. - Sam byłem nieco zasko-
czony aż tak jednoznaczną opinią. 
To tylko pokazuje, jak wielka jest 
tutaj determinacja, by bronić za-
kładu pracy, który daje utrzymanie 
tysiącom osób, a przy obecnych ce-
nach węgla w niedalekiej przyszłości 
mógłby stać się przedsiębiorstwem 
dochodowym - podkreślał.

Według związkowców przeka-
zanie KWK „Krupiński” do SRK 
przyniesie wymierne straty JSW 
już w perspektywie krótkotermi-
nowej. - Nie wiemy jeszcze, kiedy 
kopalnia miałaby zostać przejęta 
przez Spółkę Restrukturyzacji Ko-
palń, ale gdyby tak się stało przed 

Kościuk: „Stale nierentowna”? 
to kłamstwo!

Dwa dni później, 17 grudnia, 
około 300 osób - głównie pracow-
ników KWK „Krupiński” z rodzi-
nami - wzięło udział w pikiecie 
będącej wyrazem sprzeciwu wobec 
decyzji o przeniesieniu kopalni 
do SRK. Protestujących wsparli 
związkowcy reprezentujący Krajo-
wy Sekretariat Górnictwa i Ener-
getyki (KSGiE) „Solidarności” oraz 
samorządowcy.

Uczestnicy pikiety przybyli 
przed kopalnię po mszy świętej od-
prawionej w suszeckim kościele pw. 
św. Stanisława Biskupa i Męczenni-
ka. Tam wspólnie modlili się o za-
chowanie miejsc pracy.

Protest otworzyło wystąpienie 
Mieczysława Kościuka. Związko-
wiec dowodził, że zakład może stać 
się rentowny, jeśli otrzyma szansę 
na eksploatację najwyższej jakości 
węgla koksowego.

- Trzeba skończyć z kłamstwem 
powielanym w mediach, przeka-
zywanym opinii publicznej, że 
kopalnia „Krupiński” jest stale 
nierentowną kopalnią. Stoimy 
wszyscy na pokładach w ilości 
780 milionów ton - w tym są po-

Grajcarek: „Solidarność” nigdy 
się nie wycofa

Następnie głos zabierali związ-
kowcy reprezentujący inne struktu-
ry Związku. W Suszcu pojawili się 
przewodniczący KSGiE - Kazimierz 
Grajcarek, Krajowej Sekcji Zakła-
dów Zaplecza Górnictwa (KSZZG) 
- Leszek Piskała, Komisji Rewizyj-
nej KSZZG - Marek Ferdyn oraz 
szefowie organizacji zakładowych 
„Solidarności” z KWK „Budryk” 
- Andrzej Powała, KWK „Knurów-
Szczygłowice” Ruch „Knurów” - 
Krzysztof Leśniowski i KWK „Wu-
jek” Ruch „Śląsk” - Piotr Bienek 
(wiceprzewodniczący całej górni-
czej „Solidarności”).

- Kłamcy mówią, że „Solidar-
ność” wycofała się z obrony Wa-
szej kopalni - zwracał uwagę Ka-
zimierz Grajcarek. - Gwarantuję 
Wam wszystkim, że „Solidarność” 
nigdy się nie wycofa, niezależnie od 
tego, kto jest przy władzy, z obrony 
miejsc pracy. Nigdy się nie wycofała 
i się nie wycofa - deklarował.

W dalszej części wystąpienia 
wskazywał na podstawową przy-
czynę obecnej sytuacji KWK „Kru-
piński”, jaką jest - jego zdaniem 
- niekompetencja zarządzających 
polskimi spółkami węglowymi, 
zwłaszcza marketingowców.

Piotr Bienek szukał podobieństw 
do sytuacji jego własnej kopalni.

- Z kopalnią „Śląsk”, z której ja 
jestem, od 2015 jest dokładnie taka 
sama gra jak z Wami. To jest niedo-
inwestowanie, wycofywanie ludzi, 
nawet zabieranie rynków zbytu na 
węgiel; sztuczne pokazywanie, że 
ten zakład pracy, że ta kopalnia do 
niczego się nie nadaje, bo nie można 
węgla sprzedać, że są niskie ceny, a 
ostatnio nawet się pojawił taki ar-
gument, że załodze nie chce się pra-
cować. Was też to dotknie, bo jak się 
będziecie bronić, będziecie razem, 
to będą szukać różnych argumen-
tów, za każdym razem innych - prze-
strzegał.

O swoim poparciu dla obroń-
ców kopalni po raz kolejny zapew-
nili obecni na miejscu wójt gminy 
Suszec Marian Pawlas i starosta 
pszczyński Paweł Sadza.

Demonstranci trzymali trans-
parenty z hasłami: „Węgiel, konce-
sja do 2030 a wy zamykacie KWK 
Krupiński!!!” i „PiS grabarze pol-
skiego górnictwa”.

Podsumowując godzinny pro-
test, Mieczysław Kościuk zapo-
wiedział, że 19 grudnia w kopalni 
odbędą się masówki, a następnie 
zapadną decyzje co do dalszych 
form oporu wobec planów przenie-
sienia kopalni do SRK.

MJ

końcem tego roku, JSW dobrowol-
nie zrezygnowałaby z wydobycia 
1,8 miliona ton węgla w roku przy-
szłym - wskazywał lider zakładowej 
„Solidarności”.

Na pierwszy ogień - blokada
15 grudnia niemal 1000 osób 

blokowało drogę wojewódzką nr 
935 (Pszczyna-Żory) w Suszcu. Ak-
cję przeprowadzili górnicy z pierw-
szej zmiany. Około godziny 14., po 
zakończeniu pracy, zebrali się przed 
zakładem, a następnie wyszli na 
drogę, wznosząc okrzyki wyrażają-
ce dezaprobatę wobec forsowanych 
planów zamknięcia kopalni.

Niektórych zaskoczyły spore 
rozmiary protestu.

- Zaangażowała się cała pierwsza 
zmiana - relacjonował Mieczysław 
Kościuk. - Górnicy nie mają wątpli-
wości, że warto bronić miejsc pracy 
tu, na tej kopalni. Wątpliwości nie 
ma też chyba starosta pszczyński, 
który od początku wspiera nasze 
działania i wziął udział w dzisiej-
szej akcji. Istnienie KWK „Kru-
piński” przynosi wymierne zyski 
całej lokalnej społeczności powiatu 
pszczyńskiego - wyjaśniał.

Blokada trwała dwie godziny.

kłady węgla (…) hard, typu 35. (…) 
Czasokres dojścia do tego węgla, 
tego najlepszego węgla, zdaniem 
dyrekcji, zdaniem fachowców, 
geologów, którzy się tym zajmu-
ją na co dzień, to jest czasokres 
około 18 miesięcy i rozpoczyna-
my produkcję węgla koksowego - 
przekonywał, wymieniając szereg 
nietrafionych wydatków, jakich 
dokonała JSW za prezesury Ja-
rosława Zagórowskiego, przez co 
zabrakło pieniędzy na inwestycje 
w „Krupińskim”.

Jego zdaniem decyzja o przenie-
sieniu kopalni do SRK może mieć 
związek z próbą realizacji umów za-
wartych przez JSW i Silesian Coal, 
spółkę-córkę niemieckiego pod-
miotu HMS Bergbau.

- Jeżeli są jakiekolwiek zobo-
wiązania wcześniejsze, wynikają-
ce z pewnych układów i porozu-
mień, to za to dzisiaj mamy płacić 
- stwierdził Mieczysław Kościuk, 
zwracając się do pikietujących. - To 
nie my podpisywaliśmy umowy ra-
mowe z firmą Silesian Coal w 2012 
roku. I to jest fakt. To jest fakt. To 
mówił były przewodniczący Rady 
Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki 
pan Myrczek. Potwierdził nasze 
obawy i potwierdził nasze wszyst-
kie domysły, o których mówiliśmy 
podczas pamiętnych strajków w 
2015 roku. Istotnie, Jastrzębska 
Spółka podpisała dwie takie umo-
wy ramowe o współpracy. (…) Na 
czym ta współpraca miała polegać? 
Miała polegać na tym, że w zamian 
za partycypowanie w kosztach re-
montów (…) na kopalni „Krupiń-
ski”, myśmy mieli w sposób do-
browolny udzielić im (…) sprzętu i 
wszelkiego rodzaju infrastruktury 
do (…) wydobycia w tej kopalni. 
Dlatego musicie odejść, bo Niem-
cy chcą tu robić! I na to nie będzie 
zgody! Z naszej strony na to nie 
będzie zgody! - grzmiał przewod-
niczący.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski wskazał, że dokument Komisji Europejskiej dotyczący notyfikacji po-
mocy publicznej dla naszych kopalń zostanie ujawniony. Z takim wnioskiem wystąpiła górnicza Solidarność. 
W poniedziałek 12 grudnia obradowała Rada Krajowa Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność.

PRZEWODNICZąCY górniczej Solidar-
ności Jarosław Grzesik zapowiedział 
skierowanie do przedstawicieli rządu 
wniosku o upublicznienie dokumentu 
notyfikującego zgodę Komisji Europej-
skiej na pomoc publiczną dla polskich 
kopalń.

Po obradach wskazywano, że treść 
decyzji KE z 18 listopada o notyfikacji 
pomocy publicznej dla polskiego gór-
nictwa wciąż nie jest znana. I nikt do-
kładnie nie wie, do czego tak naprawdę 

zobowiązał się polski rząd w zamian za 
zgodę Brukseli na dofinansowanie pro-
cesu likwidacyjnego niektórych kopalń 
kwotą ośmiu miliardów złotych.

- Będziemy domagali się przede 
wszystkim upublicznienia dokumentu 
notyfikującego zgodę na pomoc pub-
liczną ze strony Komisji Europejskiej, 
bo do dzisiaj tak naprawdę oficjalnie 
nikt jeszcze nie poznał tego dokumentu. 
Chcielibyśmy się do tego dokumentu 
odnieść jako dokumentu, który jest już 

oficjalnym pismem, bo cały czas mamy 
tylko informacje medialne, różnego ro-
dzaju doniesienia, natomiast nie został 
on przekazany ani stronie społecznej, 
ani upubliczniony - zaznacza Jarosław 
Grzesik.

Dodał przy tym, że największa 
górnicza organizacja związkowa nie 
uczestniczyła w pracach nad dokumen-
tem notyfikacyjnym.

- Ten dokument nie został w żaden 
sposób ze stroną społeczną ani skon-

sultowany, ani omówiony - zaznaczył 
Grzesik. - Czas chyba już z naszej stro-
ny, byśmy to głośno i wyraźnie powie-
dzieli, że z tym dokumentem notyfiku-
jącym pomoc publiczną nie mamy nic 
wspólnego - powiedział szef górniczej 
Solidarności.

W czwartek 15 grudnia w programie 
Kwadrans polityczny w TVP 1 minister 
energii Krzysztof Tchórzewski wskazał, 
że dokument zostanie niebawem ujaw-
niony. Po uprzednim usunięciu pewnych 
wrażliwych danych, w tym na przykład 
osobowych.

- Ten dokument będzie ujawniony. 
Wspólnie z Komisja Europejską jest on 

w tej chwili analizowany. Rzecz pole-
ga na tym, że pierwszy dokument zo-
stał wydany w języku angielskim, my 
sami dokonaliśmy jego tłumaczenia. 
W związku z tym to tłumaczenie nie 
jest, z punktu widzenia przepisów, tłu-
maczeniem legalnym, którym można 
się posługiwać - powiedział minister 
energii.

Wskazał też, że prowadzone są 
prace nad oficjalnym tłumaczeniem 
zgodnym z procedurami KE. Minister 
wskazał, że jeszcze przed świętami ten 
dokument będzie dostępny na stronie 
resortu energii. 

jm
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Związkowcy przeciwni 
łączeniu spółek

KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY

9 GRUDNIa Zakładowa organizacja Koordynacyjna (ZoK) NSZZ „Solidarność” Katowickiego 
Holdingu Węglowego Sa (KHW) wydała stanowisko, w którym sprzeciwiła się planom włą-
czenia KHW do Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. (PGG). trzy dni później, podczas spotkania 
z przedstawicielami strony społecznej KHW i PGG, szefowie resortu energii - minister Krzysz-
tof tchórzewski i wiceminister Grzegorz tobiszowski - oficjalnie potwierdzili, że tę właśnie 
koncepcję zamierza realizować rząd.
- Szukaliśmy wariantu, który 
byłby najlepszy, zarówno z punktu 
społecznego, jak i ekonomicznego. 
Takie połączenie zapewni kopal-
niom Katowickiego Holdingu Wę-
glowego dalsze funkcjonowanie, 
a górnikom stabilne zatrudnienie 
- oświadczył minister Tchórzewski 
cytowany przez oficjalną stronę in-
ternetową KHW.

Szczegóły połączenia mają zo-
stać przedstawione do końca stycz-
nia.

- Połączenie pozwoli na wyko-
rzystanie efektu synergii w wielu 
aspektach technicznych, rynko-
wych i finansowych. Zdecydowanie 
poprawi możliwości inwestycyjne, 
zwiększy efektywność gospoda-
rowania złożami i majątkiem pro-
dukcyjnym (maszyny, urządze-
nia). Obie spółki produkują przede 
wszystkim węgiel energetyczny. 
Połączenie ich potencjałów zwięk-
szy konkurencyjność na rynkach, 
pozwoli na elastyczniejsze reago-

wanie na zmiany cen węgla i obni-
żenie kosztów administracyjnych i 
transportu. Celem jest budowa jed-
nej wspólnej sieci sprzedaży - czy-
tamy w komunikacie KHW.

Jednak zdaniem holdingowej 
„Solidarności” firma „pomimo du-
żych zobowiązań finansowych, któ-
re dzisiaj są poważnym zagrożeniem 
dla [jej - przyp. red. SG] dalszego 
bytu, posiada duży potencjał do sa-
modzielnego funkcjonowania”.

Związkowcy uważają, że dalsze 
funkcjonowanie KHW jest możli-
we, o ile nastąpi dokapitalizowanie 
Spółki, a właściciel pomoże w zro-
lowaniu obligacji zabezpieczonych 
do 2020 roku. Przeznaczenie po-
zyskanych środków na niezbędne 
inwestycje pozwoliłoby czterem 
kopalniom Holdingu posiadającym 
udostępnione złoża osiągnąć wydo-
bycie sięgające 10 milionów ton wy-
sokiej jakości węgla rocznie.

O komentarz poprosiliśmy 
Krzysztofa Urbana, członka Prezy-

dium ZOK, uczestnika poniedział-
kowego spotkania strony społecz-
nej z ministrami.

- Łączenie Holdingu z PGG po-
winno być przemyślane, przedysku-
towane i dopracowane. Na pewno 
nie powinno do niego dojść przed 
zakończeniem restrukturyzacji 
obydwu podmiotów. Rozpoczyna-
nie tak skomplikowanego procesu 
teraz spowodowałoby jeden wielki 
chaos. Do tego mielibyśmy dodat-
kowe pola konfliktu - zauważył 
nasz rozmówca.

Podał też przykłady potencjal-
nych kwestii spornych.

- Rzecz pierwsza - nikt nie jest 
w stanie powiedzieć, co stałoby się 
z pracownikami Śląskiego Centrum 
Usług Wspólnych. To spółka zależna 
KHW, świadcząca usługi admini-
stracyjne, w której zatrudnionych 
jest niemal 300 osób, głównie ko-
biet. Po włączeniu Holdingu do Pol-
skiej Grupy Górniczej oni wszyscy 
zostaliby „na lodzie”, bez możliwości 

STANOWISKO
ZAKŁADOWA ORGANIZACJA KOORDYNACYJNA NIEZALEŻNEGO 

SAMORZąDNEGO ZWIąZKU ZAWODOWEGO „SOLIDARNOŚĆ” KHW S.A. 
stanowczo sprzeciwia się włączeniu KHW S.A. do PGG.

KHW pomimo dużych zobowiązań finansowych, które dzisiaj są poważnym 
zagrożeniem dla dalszego bytu, posiada duży potencjał do samodzielnego 
funkcjonowania. Warunkiem dalszego funkcjonowania jest dokapitalizow-
anie deklarowanej już w maju 2016r. kwoty skierowanej na inwestycje z 
jednoczesną pomocą właściciela w zrolowaniu spłat obligacji zabezpieczonych 
do 2020r.

Podstawą dalszego funkcjonowania KHW jest wydobycie wysokiej jakości 
węgla na poziomie 10 mln. ton. Aby utrzymać takie wydobycie konieczne jest 
wydobycie na wszystkich czterech kopalniach, gdzie udostępnione są złoża.

skorzystania z odpraw czy innych 
elementów osłonowych. Rzecz dru-
ga - mówi się, że Węglokoks przejął-
by Katowicki Węgiel, który posiada 
sieć 200 autoryzowanych sprzedaw-
ców węgla KHW. I mamy kolejny 
konflikt, bo trudno byłoby nam się 
zgodzić na odstąpienie komukol-
wiek czegoś tak wartościowego jak 
budowany przez lata system mar-
ketingowy Katowickiego Holdingu 
Węglowego. Rzecz trzecia - miesz-
kania zakładowe. Holding sprzedaje 
mieszkania na bazie ustawy z 2000 
roku. W trakcie przejmowania Hol-
dingu przez PGG proces ten na pew-
no zostanie zamrożony, bo trzeba 
będzie zrobić dokładny bilans, osza-

cować stan posiadania KHW. To 
jest sprawa o tyle trudna, że już dziś 
padają pod adresem Spółki zarzuty 
dotyczące celowego spowalniania 
procesu sprzedaży mieszkań. Mieli-
byśmy zatem kolejny konflikt - i to 
w skali siedmiu powiatów oraz sied-
miu miast, bo na takim obszarze 
znajdują się te zasoby mieszkaniowe 
- stwierdził Krzysztof Urban. - Nie 
mówimy „nie, bo nie”, ale chcieli-
byśmy, żeby proces łączenia „miał 
ręce i nogi”. Najpierw ustabilizujmy 
sytuację obydwu firm, a potem się 
zastanawiajmy, czy i jak je połączyć 
- podsumował swoją wypowiedź. 

Mj
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SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ

zakład pokrywał i wciąż 
pokrywa straty produkcyjne 
oraz koszty osłon socjalnych 
dla odchodzących pracowni-
ków ze środków uzyskiwa-
nych w ramach pomocy pub-
licznej. Tymczasem decyzja 
Komisji Europejskiej z 18 li-
stopada o notyfikacji pomocy 
publicznej dla polskiego gór-
nictwa przewiduje, że straty 
ponoszone na wydobyciu wę-
gla przez „Makoszowy” pań-
stwo będzie mogło pokrywać 
tylko do końca roku 2016. 
Z dniem 1 stycznia 2017 r. 
pozbawiony kontraktów za-
kład musiałby osiągnąć ren-
towność, by poradzić sobie 
na rynku bez zewnętrznego 
wsparcia, co jest scenariu-
szem mało realnym.

7 grudnia pracownicy 
KWK „Makoszowy” wzięli 
udział w anonimowej ankie-
cie, odpowiadając na pyta-
nie, czy chcą do końca wal-
czyć o dalsze funkcjonowanie 
kopalni, czy też godzą się na 
alokację (przeniesienie) do 
innych zakładów górniczych.

Akcję zainicjowały zakła-
dowe organizacje związkowe 
KWK „Makoszowy”. Równo-
legle - 7 i 8 grudnia - odby-
wały się masówki informa-
cyjne dla załogi.

W przeprowadzenie an-
kiety i masówek zaangażo-
wały się struktury niemal 
wszystkich organizacji związ-
kowych funkcjonujących w 
„Makoszowach”. Wyjątkiem 
był Wolny Związek Zawodo-
wy „Sierpień 80”.

- Rozpoczęliśmy konsul-
tacje z zaniepokojoną zało-
gą. (…) Naszych działań nie 
wsparł „Sierpień 80”, który 
kopalnię „Makoszowy” ma 
zwyczajnie „gdzieś”. Szko-
da, bo związek zawodowy to 
organizacja mająca bronić 
miejsc pracy, a nie pozosta-
wać z boku, gdy waży się los 
przedsiębiorstwa zatrudnia-
jącego prawie półtora tysiąca 
osób - informował przewod-
niczący Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” KWK 
„Makoszowy” Artur Banisz.

Według szefa zakłado-
wej „Solidarności” niepokój 
górników z „Makoszów” po-
wodował brak informacji na 
temat tego, gdzie i na jakich 
zasadach będą mogli praco-
wać od 1 stycznia, gdy kopal-
nia przestanie otrzymywać 
pomoc publiczną.

- Nie mamy niczego na 
piśmie. Docierają do nas nie-
jasne propozycje mówiące 
o możliwym przeniesieniu 
pracowników KWK „Mako-
szowy” do kopalń Polskiej 

Podziemny strajk w „Makoszowach”
PRZEZ niemal dwa lata, jakie minęły od podpisania porozumienia Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Straj-
kowego, pracodawców oraz ówczesnego rządu, politykom odpowiadającym za sektor wydobywczy nie udało się 
znaleźć inwestora dla kopalni „Makoszowy”.

Z dniem 
1 stycznia 2017 r. 

pozbawiony kontraktów 
zakład musiałby

osiągnąć rentowność, 
by poradzić sobie na rynku 

bez zewnętrznego 
wsparcia, co jest 

scenariuszem mało 
realnym.

Grupy Górniczej, czyli zakła-
dów takich jak KWK „Piast-
Ziemowit”, KWK „Ruda”, 
KWK „Bolesław Śmiały” czy 
tak zwane kopalnie rybni-
ckie, oddalone o 50-60 kilo-
metrów. Wiemy jeszcze, że 
najwięcej miejsc jest w ko-
palniach rybnickich i KWK 
„Piast-Ziemowit”, a najmniej 
w KWK „Ruda”. Tylko tyle. 
Ludzie nie wiedzą, czym mie-
liby się tam zajmować, na ja-
kich stanowiskach pracować. 
Wcale nie jest powiedziane, 
że pracownik wydobycia pój-
dzie na wydobycie, a pracow-
nik działu mechanicznego na 
dział mechaniczny - tłuma-
czył. - Gdyby porozumienie z 
17 stycznia 2015 roku zosta-
ło zrealizowane, bylibyśmy 
w zupełnie innej sytuacji. 
Nikogo nie powinien dziwić 
niepokój załogi KWK „Ma-
koszowy”, a już zwłaszcza 
tych, którzy przez dwa lata 
nie zrobili nic, by tę kopalnię 
uratować, choć byli do tego 
zobowiązani podpisanym 
porozumieniem - wskazywał 
przewodniczący.

Ostatecznie ponad 98 
procent głosujących zadekla-
rowało chęć obrony kopalni 
bez względu na inne oferty 
pracy. Frekwencja wyniosła 
niecałe 84 procent. - Jeśli 
rząd nie spełni woli załogi i 
nie podejmie działań, które 
uratują „Makoszowy”, rozpo-
czynamy protesty - zapowie-
dział Artur Banisz po ogło-
szeniu wyników.

I rzeczywiście, 15 grud-
nia po godzinie 1. górnicy z 
KWK „Makoszowy” rozpo-
częli podziemny strajk, żąda-
jąc utrzymania miejsc pracy 
w kopalni.

Akcja miała charakter 
spontaniczny. Jej pierwszym 
uczestnikiem był pracownik 
zmiany rozpoczynającej pra-
cę o 17.30. Protest poparli 
górnicy, którzy mieli wy-
jechać na powierzchnię po 
nocnej zmianie.

- Nasi koledzy zdecydo-
wali o pozostaniu pod ziemią 
po godzinach pracy. To wyraz 
sprzeciwu wobec dotychcza-
sowej polityki rządu, wobec 
licznych kłamstw na temat 
kopalni, jakie cały czas płyną 
z ust przedstawicieli rządu. 
Są to informacje nierzetelne, 
mające przedstawić nasz za-
kład pracy w możliwie złym 
świetle. Jednocześnie ani 
rząd, ani Zarząd Spółki Re-
strukturyzacji Kopalń, której 
jesteśmy częścią, od półtora 
roku nie zrobił nic, by umoż-
liwić „Makoszowom” dalsze 
funkcjonowanie - wyjaśniał 
przyczyny protestu wiceprze-
wodniczący Komisji Zakła-
dowej NSZZ „Solidarność” 
KWK „Makoszowy” Dawid 
Bendkowski.

Lista związkowych za-
rzutów wobec osób odpo-
wiedzialnych za branżę i 
wobec kierownictwa Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń SA 
(SRK) była długa.

- Nie wdrożono planu re-
strukturyzacyjnego, nie prze-
prowadzono żadnych innych 
działań, które umożliwiłyby 
wydzielenie zorganizowanej 
części kopalni celem przeka-
zania jej do inwestora. Przygo-
towany plan naprawczy został 
zrealizowany tylko w części 
dotykającej załogę. Stan zało-
gi mamy nawet niż założono 
w planie. Jeśli chodzi o robo-
ty przygotowawcze czy roboty 
ścianowe, wszystkie polecenia 
zostały wykonane - podkreślał 
Dawid Bendkowski. - Górnicy 
swoje zrobili, a rząd i Zarząd 
SRK - nie. Mieliśmy funkcjo-
nować w systemie dwuścia-
nowym. Nie wiemy, dlaczego 
podjęto decyzję, że nie będzie-
my fedrować z dwóch ścian. 
Teraz wydobywamy węgiel 
tylko z jednej ściany, z dwóch 
przodków, w granicach 5500 
ton na dobę - zaznaczał.

Podziemny strajk trwał 
niecałą dobę. SRK podała, że 
ostatni z przebywających pod 
ziemią górników wyjechał 
na powierzchnię o godzinie 
21.20.

Równolegle do prób obro-
ny kopalni, pracownicy KWK 
„Makoszowy” analizowa-
li oferty pracy składane im 
przez inne spółki węglowe. 
19 grudnia ci, którzy naj-
szybciej zdecydowali się na 
odejście, rozpoczęli pracę w 
kopalni „Knurów-Szczygło-
wice” (Jastrzębska Spółka 
Węglowa SA). Kolejna grupa 
ma wzmocnić załogę KWK 
„Ruda”.

MJ
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Pokazać drogę prawdy…
ZABRZE-ZABORZE Uczcili ofiary komunistycznego bezprawia

ZWIąZKoWcy z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, dawni opozycjoniści oraz zaproszeni goście i mieszkań-
cy Śląska uczcili pamięć ofiar ogłoszonego 35 lat temu stanu wojennego. Uroczystości rozpoczęła msza święta w zabrskim 
kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej. trzy i pół dekady temu położony kilkaset metrów dalej zakład karny stał się przymusowym 
„miejscem odosobnienia” dla kilkuset osób, które miały odwagę wystąpić przeciwko komunistycznemu bezprawiu.
Prezydenta Andrzeja 
Dudę reprezentowała Ag-
nieszka Lenartowicz-Łysik. 
Wśród zaproszonych gości 
byli również: radca szefa 
Urzędu do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjono-
wanych Jan Sroka, przewod-
niczący Komisji Krajowej 
Związku Piotr Duda, woje-
woda śląski Jarosław Wie-
czorek, dyrektor katowi-
ckiego oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej Andrzej 
Sznajder, samorządowcy i 
parlamentarzyści.

Nabożeństwu w inten-
cji Ojczyzny, osób represjo-
nowanych i internowanych 
oraz ofiar stanu wojennego 
przewodniczył ordynariusz 
diecezji gliwickiej ksiądz bi-
skup Jan Kopiec.

W wygłoszonej homilii 
kapelan śląsko-dąbrowskiej 
„Solidarności” ks. prałat Sta-
nisław Puchała skupił się na 
znaczeniu pamięci zbioro-
wej.

- Chcemy pamięcią się-
gać do tamtych czasów po 
to, żeby przypomnieć so-
bie i uświadomić, jakie były 
wartości, którym chcieliśmy 
służyć i którymi chcieliśmy 
budować nową rzeczywi-
stość - powiedział. - Przecież 
(...) pamięć to jest ogromnie 
ważna sprawa w życiu na-
rodu. Umierają narody, któ-
rych pamięć znikczemniała. 
Uczył nas tego wielki Prymas 
Tysiąclecia Stefan kardynał 
Wyszyński przez 30 lat. Mu-
simy pamiętać o ludziach i 
czasach - dodał.

Następnie skrytykował 
przypadki manipulowania 
historią.

- Dzisiaj nasza pamięć 
całonarodowa uległa wielkiej 
korozji. Niektóre środowiska 
manipulują czasem prze-
szłym, przekraczając grani-
ce wszelkiej przyzwoitości. 
Mają czelność przed całym 
narodem, w świetle jupiterów 
telewizyjnych opowiadać o 

konieczności stanu wojenne-
go. (...) I wreszcie najbardziej 
trudne zjawisko dotykające 
naszej pamięci, bo najszerzej 
obecne w społeczeństwie, to 
pamięć niechciana. Nie chcą 
pamiętać ludzie, który wtedy 
było dobrze, dla których stan 
wojenny był zabezpieczeniem 
kariery i przyszłości, ale pa-
miętać też nie chcą zwykli 
ludzie - zaznaczył.

Kilka słów poświęcił sa-
mej „Solidarności” i jej roli w 
obecnej rzeczywistości.

- Bez „Solidarności” nie 
bylibyśmy dziś państwem su-
werennym, bez niej nie byli-
byśmy tutaj w tej chwili bez-
pieczni. Wiele zawdzięczamy 
„Solidarności”, kiedy byliśmy 
razem, kiedy byliśmy ze sobą 
w poczuciu odpowiedzial-
ności za to wielkie zadanie, 
któremu na imię Polska. (...) 
Dzisiaj „Solidarność” musi 
na nowo zdobyć siły na to, 
by narodowi pokazać drogę 
prawdy, drogę zagospodaro-
wywania wolności w sposób 
odpowiedzialny - wskazał.

Po mszy uczestnicy uro-
czystości zgromadzili się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
kościoła, przed tablicą po-
święconą internowanym.

Tam głos zabrał między 
innymi przewodniczący Za-
rządu Regionu Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ „Solidar-
ność” Dominik Kolorz.

- Cześć i chwała boha-
terom! Cześć i chwała tym, 
którzy 35 lat temu na kopalni 
ówczesnej „Manifest Lipco-
wy”, na kopalni „Piast”, na 
kopalni „Ziemowit”, na ko-
palni „Jastrzębie”, na hucie 
„Katowice”, i cześć i chwała 
tym, którzy na kopalni „Wu-
jek” oddali ofiarę najwięk-
szą, oddali ofiarę życia w 
imię wartości, w które wie-
rzyli; oddali ofiarę życia w 
imię godności, w imię wol-
ności dla drugiego człowie-
ka. Cześć i chwała Wam, któ-
rzy tutaj, w Zabrzu-Zaborzu, 

spędziliście trudne miesiące, 
a nawet lata internowania - 
rozpoczął swoje wystąpienie.

Dalej odniósł się do pro-
jektu tak zwanej ustawy 
dezubekizacyjnej. Ma ona 
odebrać przywileje emery-
talne byłym pracownikom 
komunistycznej bezpieki.

- To jest najnormalniej-
sza w świecie sprawiedliwość 
dziejowa - stwierdził lider 
śląsko-dąbrowskiej „Solidar-
ności”. - Wasi oprawcy, którzy 
dostawali kilkunastokrotnie 
większe emerytury niż Wy, 
wreszcie zobaczą, jak się żyje 
za emeryturę w Polsce - za-
uważył, kierując swoje słowa 
pod adresem obecnych na 
miejscu byłych opozycjoni-
stów.

Jednocześnie zaapelował 
do „władz Rzeczpospolitej” o 
przyjęcie ustawy, która dała-
by osobom represjonowanym 
realne wsparcie finansowe.

Poinformował również, 
że na wniosek NSZZ „Soli-
darność” uruchomiono pro-
cedurę pozbawienia stopni 
generalskich autorów stanu 
wojennego Wojciecha Jaru-
zelskiego i Czesława Kiszcza-
ka, co uczestnicy uroczysto-
ści przyjęli oklaskami.

Ostatnim punktem pro-
gramu obchodów było zło-
żenie kwiatów przed wspo-
mnianą wcześniej tablicą 
upamiętniającą internowa-
nych w Zaborzu.

Ogłoszenie stanu wojen-
nego przez Wojskową Radę 
Ocalenia Narodowego z Woj-
ciechem Jaruzelskim na czele 
oznaczało ograniczenie praw 
obywatelskich dla wszyst-
kich Polaków. Wprowadzono 
tzw. godzinę milicyjną (od 
22. do 6.) i zakaz swobodne-
go poruszania się po kraju. 
Pracujący w systemie zmia-
nowym otrzymali przepustki 
pozwalające na przemiesz-
czanie się z domu do miej-
sca zatrudnienia niezależnie 
od pory dnia. Wstrzymano 
wydawanie prasy, poza Żoł-
nierzem Wolności, Trybuną 

Ludu i lokalnymi organami 
Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej.

Choć spór o stan wojenny, 
mimo upływającego czasu, 
trwa w najlepsze, dwie rze-
czy nie ulegają wątpliwości: 
to, że został ogłoszony z na-
ruszeniem nawet ówcześnie 
obowiązującego prawa oraz 
fakt, że robotnicze protesty 

przeciwko nielegalnie wpro-
wadzonemu stanowi wojen-
nemu oraz aresztowaniom 
przeprowadzonym wśród 
liderów legalnie działającego 
NSZZ „Solidarność” władza 
brutalnie spacyfikowała.

15 grudnia funkcjonariu-
sze Zmotoryzowanych Od-
wodów Milicji Obywatelskiej 
(ZOMO) otworzyli ogień do 
górników z jastrzębskiej ko-
palni „Manifest Lipcowy” 
(dziś KWK „Borynia-Zofiów-
ka-Jastrzębie” Ruch „Zofiów-
ka”). Był to pierwszy przy-
padek użycia broni palnej w 
stosunku do protestujących 
górników. Dzień później do 
kolejnej operacji ZOMO wy-
mierzonej w robotników 
doszło na terenie KWK „Wu-
jek”. Tam, po aresztowaniu 
przewodniczącego zakła-
dowej „Solidarności” Jana 
Ludwiczaka, górnicy podjęli 

akcję protestacyjną. Zażądali 
odwołania stanu wojennego, 
uwolnienia wszystkich inter-
nowanych i przestrzegania 
zawartego we wrześniu 1980 
roku Porozumienia Jastrzęb-
skiego. Bilans „pacyfikacji” 
zakładu, przeprowadzonej 16 
grudnia, był tragiczny: funk-
cjonariusze ZOMO zastrzelili 
sześciu górników. Kolejnych 
trzech, rannych w wyniku 
postrzału, zmarło niedługo 
potem.

Stan wojenny zawieszono 
31 grudnia 1982 r., a znie-
siono 22 lipca 1983 r. W tym 
czasie z rąk funkcjonariuszy 
różnego rodzaju służb zginę-
ło 56 strajkujących i mani-
festujących sprzeciw wobec 
władzy, zaś całkowitą liczbę 
ofiar stanu wojennego szacu-
je się na około 120. 

Marek Jurkowski
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35 lat po „najdłuższej szychcie” 

ocalić od zapomnienia
14 grudnia, w 35. rocznicę rozpoczęcia podziemnego strajku w kopalni Piast w Bieruniu zor-
ganizowany został uliczny bieg sztafetowy „Ocalić od zapomnienia” z udziałem m.in. polity-
ków, sportowców, młodzieży i związkowców. Trasa sztafety wiodła sprzed kopalni Piast do 
Pomnika Krzyża znajdującego się przed kopalnią Wujek w Katowicach. 
 - POCZUŁEM się w obowiązku, żeby 
wziąć udział w tym biegu. Ja jestem 
z tego regionu i czuję ten klimat. Pa-
miętam stan wojenny, to były bardzo 
trudne chwile. Mój tata też pracował 
na kopalni i był w grupie strajkujących, 
a u mnie w bloku był posterunek mili-
cji. To wszystko działo się na naszych 
oczach – powiedział po zakończeniu 
sztafety Jerzy Dudek, były reprezen-
tant Polski w piłce nożnej.

 W biegu uczestniczyli także m.in. 
przewodniczący Solidarności Piotr 
Duda, szef śląsko-dąbrowskiej „S” 
Dominik Kolorz, minister sportu Wi-
told Bańka, gen Roman Polko oraz 
dyrektor katowickiego Oddziału IPN 
Andrzej Sznajder, a także hokeista Ma-
riusz Czerkawski. - W ten sposób po-
łączyliśmy pamięć o tym, co w 1981 
roku działo się na Piaście, Ziemowicie 
i Wujku.

Fajnie, że w tym biegu uczest-
niczyło bardzo wielu młodych ludzi i 
wielu ludzi o różnych poglądach. To 
byłby bardzo dobry przekaz, gdy w 
ten sposób uroczystości wyglądały 

PIAST-ZIEMOWIT Rocznica podziemnego strajku górników

NaJDłUżSZyM protestem pracowniczym w stanie wojennym był prowadzony od 14 do 28 grudnia 1981 
roku podziemny strajk górników z kopalni „Piast”. Bezpośrednim powodem podjęcia akcji stała się infor-
macja o zatrzymaniu przez milicję wicelidera zakładowej „Solidarności” Eugeniusza Szelągowskiego. 15 
grudnia, również przeciwko decyzji o uwięzieniu związkowca, przewodniczącego Kazimierza Kasprzyka, 
zaprotestował „Ziemowit”. Mija 35 lat od tamtych wydarzeń.

Strajk załogi KWK „Piast” 
przyspieszyła wiadomość o inter-
nowaniu kierownictwa „Solidar-
ności” w Przedsiębiorstwie Robót 
Górniczych (PRG) „Mysłowice”. 14 
grudnia zatrudniony tam wówczas 
jako elektryk Stanisław Trybuś za-
apelował do czekających na podszy-
biu górników o przeciwstawienie 
się - jak mówił - haniebnym i bez-
prawnym działaniom. Zdecydowa-
no, aby nie wyjeżdżać z dołu.

Kierownictwo kopalni próbowa-
ło utrudnić przyłączenie się do pro-
testu kolejnych osób. Tym pracowni-
kom, którzy pracowali na poziomie 
500 metrów, uniemożliwiono zjazd 
na niższy poziom. Nie mogąc zje-
chać klatką szybową, schodzili oni 

po drabinach 150 m niżej. Także ko-
lejna zmiana dołączyła do strajku. 
Górnicy zażądali zniesienia stanu 
wojennego, uwolnienia działaczy 
„Solidarności” z kopalni i PRG „My-
słowice” oraz respektowania zapi-
sów Porozumienia Jastrzębskiego.

Wkrótce na polecenie dyrektora 
do protestujących zjechali przedsta-
wiciele Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” KWK „Piast”, w tym 
jej przewodniczący Wiesław Za-
wadzki oraz reprezentujący górni-
czą „Solidarność” Zbigniew Bogacz. 
Celem zjazdu miało być przekonanie 
strajkujących do przerwania straj-
ku, tymczasem związkowcy wsparli 
protest i zostali pod ziemią. Dobę 
później strajkowało 2 tysiące osób.

Władze próbowały wykorzysty-
wać argument zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia. Pojawiały się 
rozpowszechniane przez funkcjona-
riuszy Służby Bezpieczeństwa (SB) 
informacje, że górnikom po wyjeź-
dzie na powierzchnię nic nie grozi 
i ze względu na rodziny mogliby 
przerwać protest, spędzając święta 
w domach. Rozpuszczano pogłoski 
o planowanym zalaniu kopalni lub 
użyciu gazu. Ze względu na pod-
ziemny charakter strajku nie był 
możliwy szturm, tak jak stało się to 
w kopalniach „Manifest Lipcowy” 
(15 grudnia) i „Wujek” (16 grudnia), 
rozważano jednak zjazd funkcjona-
riuszy Zmotoryzowanych Odwodów 
Milicji Obywatelskiej pod ziemię.

23 grudnia dyrekcja zablokowa-
ła dostawy żywności z powierzchni 
i uniemożliwiła wymianę lamp gór-
niczych w celu ich doładowania.

Determinacja protestujących 
pozwoliła im jednak spędzić pod 
ziemią całe święta.

Zakończenie strajku nastąpiło 
28 grudnia i miało związek z oba-
wami o zdrowie górników.

Uczestnicy protestu wyjechali 
na powierzchnię po uzyskaniu od 
władz gwarancji bezpieczeństwa, 
jednak bardzo szybko okazało się, 
że zapewnień tych nie zamierzano 
respektować. Już podczas powrotu 
do domów górnicy byli zatrzymy-
wani przez milicję i SB. Siedmiu 
osobom prokuratura postawiła za-
rzuty związane z organizacją i prze-

Bohaterska i trudna historia
Uroczysta masówka i akademia oraz historyczna rekonstrukcja - tak 
przebiegały dwudniowe obchody upamiętniające 35. rocznicę podziem-
nego strajku w kopalni Piast. 

prowadzeniem nielegalnej akcji 
strajkowej, żądając kar od 10 do 
15 lat pozbawienia wolności. Osta-
tecznie zostały one uniewinnione z 
braku dowodów po wycofaniu ze-
znań przez świadków oskarżenia, 
jakkolwiek nie uchroniło ich to od 
internowania. Ostatni z internowa-
nych, Zbigniew Bogacz, wyszedł na 
wolność w grudniu 1982 roku.

Prawie wszyscy uczestnicy pod-
ziemnego strajku zostali zwolnieni 
dyscyplinarnie i musieli pisać poda-
nia o ponowne przyjęcie do pracy - 
większość przyjęto, ale na gorszych 
warunkach. Około 100 osobom nie 
pozwolono na powrót do pracy.

Górnicy z „Ziemowita” nie dali się 
złamać nawet wtedy, gdy 20 grudnia 
przedstawiono im ultimatum połą-
czone z opcją rozwiązania siłowego, 
choć zdawali sobie sprawę, co wyda-
rzyło się w „Wujku” i „Manifeście”. 
Żądali spełnienia trzech postulatów: 
uwolnienia zatrzymanych działa-
czy NSZZ „Solidarność”, odwołania 
stanu wojennego oraz przywrócenia 
praw obywatelskich i konstytucyj-
nych. Wiedzieli też jednak, że do 
strajku generalnego nie dojdzie. Po 
uzyskaniu pisemnych zapewnień ze 
strony dyrektora i komisarza wojsko-
wego o bezpieczeństwie 24 grudnia 
przerwali prowadzoną akcję. Pod zie-
mią spędzili 9 dni. 

mj

w całej Polsce – podkreślił Dominik 
Kolorz.

 Na mecie  biegu przed kopalnią 
Wujek jego uczestnikom podziękował 
przewodniczący Solidarności Piotr 
Duda. - Każdy przebiegnięty metr, 
każdy przebiegnięty kilometr jest od-
daniem czci, tym wszystkim, którzy w 
stanie wojennym zostali zamordowa-
ni, byli internowani i walczyli o wolną 
Polskę – powiedział Piotr Duda pod 
Pomnikiem Krzyżem.

 Minister sportu Witold Bańka pod-
kreślił, że 35 lat temu górnicy z kopalni 
Ziemowit, Piast, Wujek rozpoczęli naj-
trudniejszy bieg swojego życia. Bieg 
ku wolnej, niepodległej Ojczyźnie. - 35 
lat temu oni zaryzykowali tak wiele, 
nie tylko swoje bezpieczeństwo, ale 
także przyszłość swoich rodzin. Za-
ryzykowali po to, by żyć w wolnej i 
niepodległej Ojczyźnie – podkreślił. 

Aga
Źródło: Tygodnik Śląsko-Dąbrowski

PRZED kopalnią zainscenizowano wydarzenia sprzed 35 lat. Pojawiły się partole 
ZOMO, milicyjne wozy i „koksioki”. Przed poranną zmianą odbyła się uroczysta 
masówka, podczas której wyświetlono film Wojciecha Wikarka pt. „Najdłuższa 
Szychta”. Przed ołtarzem św., Barbary znajdującym się w kopalnianej cechow-
ni odśpiewano hymn narodowy oraz hymn górniczy. Górnicy rozwinęli kilkuna-
stometrową biało-czerwoną flagę. W uroczystościach wzięli udział mieszkający 
obecnie w USA liderzy strajku z 1981 roku Andrzej Oczko i Adam Urbańczyk, któ-
rzy w stanie wojennym zostali zmuszeni do emigracji. - To jest bohaterska i trudna 
historia naszej kopalni. Powoli odchodzą świadkowie tamtych wydarzeń.  Dlatego 
ta młoda załoga, która jest tu dzisiaj, będzie musiała przejąć pałeczkę i pamiętać 
o tej historii – mówił podczas uroczystej masówki Bogusław Hutek, przewodni-
czący Solidarności w kopalni Piast i szef związku w Polskiej Grupie Górniczej. 

jm
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Im zawdzięczamy wolną    Polskę
KATOWICE 35. rocznica pacyfikacji „Wujka” 

W KatoWIcacH odbyły się uroczystości upamiętniające górników z KWK „Wujek” zastrzelonych 35 lat temu przez pacyfi-
kujących strajkujący zakład funkcjonariuszy Zmotoryzowanych odwodów Milicji obywatelskiej (ZoMo). Pracowniczy pro-
test wywołała wiadomość o zatrzymaniu przewodniczącego zakładowej „Solidarności” Jana Ludwiczaka. żądano odwołania 
ogłoszonego 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego, uwolnienia internowanych i respektowania zapisów Porozumienia Ja-
strzębskiego.
tymczaSem władze nie za-
mierzały z nikim rozmawiać, co 
sprawiło, że akcja protestacyjna 
w „Wujku” przyjęła postać strajku 
okupacyjnego. Na jego czele stanął 
Stanisław Płatek, współzałożyciel 
zakładowej „Solidarności”.

16 grudnia rano siły milicyjne 
otoczyły zakład. Akcja pacyfikacyj-
na rozpoczęła się około godziny 11. 
od staranowania muru kopalni przez 
czołg i wkroczenia oddziału ZOMO 
na teren kopalni. Padły strzały. Naj-
pierw „ślepymi” nabojami strzelano 
z czołgów, po czym - przez drugi 
wyłom w murze okalającym - weszli 
funkcjonariusze plutonu specjal-
nego ZOMO. Ci dokonali masakry 
strajkujących. Na miejscu zginęło 
sześciu górników: Józef Czekalski, 
Józef Giza, Ryszard Gzik, Bogusław 
Kopczak, Zbigniew Wilk i Zenon 
Zając. Od odniesionych ran śmierć 
poniosło kolejnych trzech: Andrzej 
Pełka (16 grudnia, wieczorem), Jo-
achim Gnida (2 stycznia 1982 r.) i 
Jan Stawisiński (25 stycznia). 47 
osób odniosło obrażenia. Pacyfika-
cja protestu trwała dwie godziny. 
Prowadziło ją 760 żołnierzy, 678 
funkcjonariuszy ZOMO, 120 mili-
cjantów z Komendy Wojewódzkiej 
Milicji Obywatelskiej, 283 funkcjo-
nariuszy Rezerwowych Oddziałów 
Milicji Obywatelskiej i 300 aktywi-
stów z Ochotniczej Rezerwy Milicji 
Obywatelskiej.

Do wydarzeń z 1981 r. nawiązy-
wał w swoim wystąpieniu obecny 
dziś przed Pomnikiem Dziewięciu z 
„Wujka” prezydent Andrzej Duda.

Próbował określić źródła hero-
icznej postawy strajkujących.

- Dokładnie tu, gdzie stoimy, 
zginęli ludzie. Szesnastego (...) wy-
słannicy wojskowej władzy ludowej 
stanęli przed górnikami tutaj, na 
kopalni, i powiedzieli, że jeżeli nie 
opuszczą zakładu, będzie pacyfika-
cja. Ale górnicy stali twardo wtedy 
(...) i nie cofnęli się, nie przestra-
szyli się. Dlaczego? Bo byli górnika-
mi i to, co dla zwykłego człowieka 
jest trwogą, dla nich było codzien-
nością. Oni mają taką pracę, która 
wymaga po prostu odwagi. I także 
i milicji się nie bali, bo górnicy są 
ludźmi wielkiego ducha. Górnicy są 
po prostu ludźmi twardymi. Powie-
dzieli: „dopóki nasz przewodniczą-
cy nie będzie wolny, dopóki wy się 
nie wycofacie, nie opuścimy zakła-
du” - przypomniał prezydent.

Wskazywał na znaczenie soli-
darności przez małe „s”. Według 
Andrzeja Dudy cecha ta charak-
teryzuje górników również współ-
cześnie.

- Dlaczego oni zginęli? Dlacze-
go gotowi byli zaryzykować życie 
dosłownie? - pytał, by po chwili od-
powiedzieć: - Dla wolności (...), dla 
sprawiedliwości, dla elementarnej 
godności, ale także i dla tego, co 

było wtedy w jakimś sensie treścią 
ich życia: dla solidarności. Poprzez 
tamtą ich postawę, poprzez tamten 
strajk, poprzez tą nieugiętość abso-
lutną słowo „solidarność” napełniło 
się największą treścią: „Nie wróci-
my do domu, dopóki nasz przewod-
niczący nie wróci. Bo jesteśmy 
razem, jesteśmy wspólnotą i nie 

zostawiamy nigdy nikogo. Wszyst-
kie marki muszą być odwieszone, 
żebyśmy mogli wrócić do domu!”. I 
ta solidarność przetrwała.

Mówiąc o roli wszystkich pro-
testów robotniczych przeciwko ko-
munistycznemu zniewoleniu - rów-
nież tych poznańskich z roku 1956 i 
trójmiejskich z roku 1970 - Andrzej 

Duda ocenił, że bez odwagi ich 
uczestników Polska nie odzyskała-
by wolności.

- Zawsze mówię: gdyby nie te 
dramatyczne etapy, gdyby nie tam-
ta krew, gdyby nie tamto bohater-
stwo (...), nie byłoby dzisiaj Polski w 
NATO, w Unii Europejskiej, wolnej, 
w której każdy może sobie głosić 
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Im zawdzięczamy wolną    Polskę
Pamiętamy 
- z muzyką 
przez historię
Koncert „Pamiętamy” zwieńczył 
w sobotni wieczór obchody 35. 
rocznicy krwawej pacyfikacji ka-
towickiej kopalni Wujek. 

poglądy, jakie mu się podoba. Nie 
możemy nigdy o tym zapomnieć, że 
to właśnie tym bohaterom tę Polskę 
zawdzięczamy. Ale zawsze musimy 
także i pamiętać, o jakie wartości oni 
walczyli - godność, solidarność, spra-
wiedliwość - a to oznacza również, że 
sprawy będą nazywane po imieniu. 
(...) Stan wojenny nie był kulturalnym 
wydarzeniem. To, co działo się w cza-
sie stanu wojennego, nie było robione 
kulturalnie, jak to mogliśmy ostatnio 
usłyszeć - kopalnia „Wujek” jest tego 
najbardziej dramatycznym świade-
ctwem - zauważył. Słowa te stanowi-
ły odniesienie do stwierdzenia, jakie 
nie tak dawno padło podczas mani-
festacji przeciwko nowelizacji ustawy 
o zaopatrzeniu emerytalnym służb 
mundurowych obniżającej emerytu-
ry i renty pracownikom dawnej bez-
pieki.

Oprócz prezydenta Dudy, kilka 
słów do zgromadzonych skierował 
przewodniczący Społecznego Ko-
mitetu Pamięci Górników KWK 
„Wujek” w Katowicach Poległych 

16 Grudnia 1981 Roku Krzysztof 
Pluszczyk. List od pani premier 
Beaty Szydło odczytał wojewoda 
śląski Jarosław Wieczorek.

Obchody zakończył apel pa-
mięci, po którym nastąpiła salwa 
honorowa oddana przez żołnierzy 
z kompanii honorowej 34. Śląskie-
go Dywizjonu Rakietowego Obro-
ny Powietrznej oraz ceremonia 
złożenia wieńców i kwiatów przed 
pomnikiem ku czci ofiar pacyfika-
cji KWK „Wujek”.

Wcześniej, w położonym nie-
opodal kościele pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego, odprawiona zo-
stała msza święta koncelebrowana 
pod przewodnictwem metropolity 
katowickiego Kościoła rzymsko-
katolickiego arcybiskupa Wiktora 
Skworca.

- Nadal, po 35 latach, my 
- świadkowie tamtego czasu i 
miejsca - słyszymy, jak bije puls 
tamtej ofiarnej śmierci żołnie-
rzy „Solidarności” odzianych w 
„mundury” poszarpanych robo-

czych ubrań i hełmy górniczych 
kasków. Ten puls pamięci drży w 
krzyżu postawionym na miejscu 
ich męczeństwa już nazajutrz, tuż 
po 16 grudnia 1981 roku, i w krzy-
żu drugim, i w trzecim, które mo-
żemy nazwać krzyżami wolności 
- powiedział duchowny we wstępie 
wygłoszonej homilii.

Nadmienił, że praca górników 
ma charakter patriotyczny, przy 
czym nie jest to „patriotyzm słów”, 
a „patriotyzm heroicznych czynów 
najwyższej próby”.

Tegoroczne uroczystości 
zgromadziły tłumy katowiczan i 

mieszkańców Śląska. Obecne były 
rodziny pomordowanych górni-
ków, a ponadto: przedstawiciele 
krajowych i regionalnych struktur 
NSZZ „Solidarność” z przewodni-
czącym Piotrem Dudą, samorzą-
dowcy - między innymi marszałek 
województwa śląskiego Wojciech 
Saługa i prezydent Katowic Marcin 
Krupa oraz duchowni - m.in. wspo-
mniany już abp Wiktor Skworc i bi-
skup diecezji katowickiej Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w RP 
ksiądz Marian Niemiec.

Marek Jurkowski

W PIERWSZEJ części wykonawcy przy-
pomnieli słuchaczom znane przeboje 
głównie z lat 80. XX w., nawiązujące 
m.in. do początków Solidarności czy 
stanu wojennego. W bardziej współ-
czesnych aranżacjach zabrzmiały takie 
utwory jak m.in. „Sen o Victorii” ze-
społu Dżem, piosenka stanu wojennego 
– „Więzienne tango”, „Gdy tak siedzimy” 
czy „Nie gniewaj się na mnie Polsko”.

Wykonali je m.in. Ania Rusowicz, 
Janusz „Yanina” Iwański&Y-Band, Pa-
weł Kukiz, Dariusz „Maleo” Malejonek, 
Sebastian Riedel i Cree. Muzyce towa-
rzyszyły wizualizacje i animacje m.in. 
przedstawiające rekonstrukcję tragicz-
nych wydarzeń z Wujka. Na zakończenie 
tej części koncertu słuchacze nagrodzili 
wykonawców owacjami na stojąco. Na-
stępnie artyści zaprezentowali swój re-
pertuar.

Koncert upamiętniający 35. rocznicę 
wprowadzenia stanu wojennego oraz 
wydarzeń z 16 grudnia 1981 r., który od-
był się w katowickim Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym zorganizowali: 
Społeczny Komitet Pamięci Górników 
KWK Wujek w Katowicach Poległych 16 
grudnia 1981 r., Śląskie Centrum Wol-
ności i Solidarności, śląsko-dąbrowska 
„Solidarność” oraz Instytut Pamięci Na-
rodowej. Włączyli się także m.in. Tauron 
Polska Energia i PGNiG.

Również na sobotni wieczór w Tea-
trze Śląskim zaplanowano premierę wi-
dowiska muzycznego „Wujek 81. Czarna 
Ballada”.

W ramach upamiętnienia tragicznych 
wydarzeń sprzed 35 lat organizowane 
były w ostatnim czasie m.in. konferencje 
naukowe, zajęcia edukacyjne, konkurs 
historyczny czy biegi uliczne. Ponadto 
Narodowy Bank Polski wydał srebrną 
monetę kolekcjonerską, a Poczta Polska 
– okolicznościową pocztówkę. 
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przeCzytane

Wygaszanie górnictwa, 
wygaszanie Polski…
okazuje się, że gdy w „2014 r. 
cena węgla spadła, i tak była około 
50 proc. wyższa niż w 2003 r., kie-
dy przychody akurat powołanej do 
życia Kompanii Węglowej znacznie 
przekraczały jej koszty i spółka była 
na plusie mimo tych niskich cen. W 
ostateczności jednak doprowadzono 
do niepomiernego wzrostu kosztów 
albo innymi słowy: nie dopuszczono 
do powstania dużego zysku Kompa-
nii Węglowej (...) Gdyby ktoś mądry 
(i uczciwy!) przyhamował choćby o 
połowę ten wzrost kosztów, spółka 
miałaby dziś zaoszczędzone miliar-
dy złotych” - Specjalnie dla naszych 
czytelników prezentujemy fragment 
książki wydawnictwa Biały Kruk 
„Wygaszanie Polski 1989-2015”, 
w którym 21 autorów diagnozuje 
wygaszanie polskiego państwa w 
poszczególnych obszarach życia. 
Poniżej część tekstu Leszka Sos-
nowskiego o wygaszaniu polskiej 
gospodarki:

Mam przed sobą skrócone bi-
lanse Kompanii Weglowej SA za 
rok 2012 i 2013. Ciekawe rzeczy z 
nich wynikają. Oto np. w 2012 r. w 
pozycji „Koszty Ogólnego Zarządu” 
znajdujemy olbrzymią sumę 2 mld 
118 mln 797 tys. zł, która stanowi-
ła aż 19,8 proc. przychodów netto 
ze sprzedaży! Ta proporcja jest wy-
nikiem dramatycznym, „osiągnię-
tym“ przez desygnowanych przez 
rząd do KW S.A. menadżerów. Rok 
wcześniej koszty ogólnego zarządu 
(też niemałe), stanowiły jeszcze 14 

proc. wartości sprzedaży, by następ-
nie wzrosnąć – bagatela! – o prawie 
439 mln zł! Była to „nagroda” za 
zarządzanie i handlowanie, które w 
tym samym roku doprowadziły do 
zmniejszenia przychodów ze sprze-
daży aż o 1,2 mld zł… Mimo tego 
Kompania „wyciągnęła” jeszcze 170 
mln zł zysku, czego w żadnym wy-
padku nie można jednak uznać za 
sukces, gdyż zysk powinien wyno-
sić co najmniej trzy razy tyle, gdyby 
koszty trzymane były w ryzach.

W roku następnym, 2013, kosz-
ty ogólnego zarządu były na zbli-
żonym poziomie, a sprzedaż netto 
zmalała o kolejny miliard zł. To 
właśnie o tym okresie rząd mówi: 
„Już wtedy alarmowaliśmy, że źle 
się dzieje”. Faktycznie, bardzo źle 
się działo, tylko kogo oni alarmo-
wali? Przecież powinni byli zanie-
pokoić przede wszystkim właści-
ciela, czyli – samego siebie. (...)

Wielce pouczająca jest też lek-
tura broszury Plan naprawczy dla 
Kompanii Węglowej S.A. opraco-
wanej i opublikowanej przez Mi-
nisterstwo Gospodarki 7 stycznia 
2015 r., czyli zaledwie na dziewięć 
dni przed kosmicznie szybkim 
przeforsowaniem w Sejmie ustawy 
zakładającej likwidację czterech 
kopalń wchodzących w skład KW 
S.A. Ani słowa nie ma tam o aktu-
alnych rezerwach i zapasach. Bro-
szura, upiększona wieloma wykre-
sami, treści posiada nie za wiele, 
a tendencja w niej jednoznaczna, 
wnioski bezdyskusyjne: kopalnie 

muszą upaść. Podkreślany jest wie-
lokroć właśnie czasownik „muszą”, 
a wykres na str. 5 zupełnie ku-
riozalnie zatytułowano dużymi 
literami: „Polskie górnictwo nie 
wykorzystało okresu wysokich 
cen”. „Polskie górnictwo” – czyli 
kto?! Górnik dołowy, sztygar, pani 
sprzątająca, referentka, kierowca? 
Nie! To rządowi menedżerowie nie 
wykorzystali koniunktury, oni i ich 
ministerialni mocodawcy, którzy 
teraz prą z całych sił do likwidacji. 
Zamiast odpowiadać przed jakimś 
trybunałem.

Kto się czai w tle?
Z wykresów na str. 5 powyż-

szego dokumentu jak ktoś chce, to 
może jednak trochę ciekawych rze-
czy wyczytać. Np. że w 2014 r. cena 
węgla spadła, owszem, ale i tak była 
około 50 proc. wyższa niż w 2003 r., 
kiedy przychody akurat powołanej 
do życia Kompanii Węglowej znacz-
nie przekraczały jej koszty i spółka 
była na plusie mimo tych niskich 
cen. Właśnie – koszty! Doprowa-
dzono do niepomiernego wzrostu 
kosztów albo innymi słowy: nie do-
puszczono do powstania dużego zy-
sku; w latach 2008–2009 (pierwsze 
lata kierowania gospodarką przez 
PO-PSL) był to nawet wzrost gwał-
towny. Dość powiedzieć, że koszty 
Kompanii w ciągu ostatnich 10 lat 
uległy podwojeniu! Gdyby ktoś mą-
dry (i uczciwy!) przyhamował choć-
by o połowę ten wzrost kosztów, 

spółka miałaby dziś zaoszczędzone 
miliardy złotych. Na co poszły zaro-
bione pieniądze, gdzie je skierowa-
no? To jest prawdopodobnie pytanie 
kluczowe dla rozwiązania zagadki 
kopalnianego kryzysu. Przecież gór-
nikom nie potrojono pensji w ciągu 
tego dziesięciolecia.

Na kogo zatem pracują górnicy? 
Ewidentnie coraz mniej na siebie, 
na pewno coraz bardziej na zarzą-
dy i powiązanych z nimi polityków. 
To na pewno. Ale w mrocznym tle 
widnieją pośrednicy w sprzeda-
ży węgla; to oni głównie śrubują 
ceny polskiego „czarnego złota”, a 
zaniżają rosyjskiego lub czeskiego 
surowca, który sami sprowadzają 
do Polski. W tym przypadku pań-
stwo nie ingeruje, a jeśli, to w in-
teresie hochsztaplerów, by gorzej 
nie powiedzieć o firmach pośred-
niczących, choć oczywiście nie o 
wszystkich. A wystarczyłby jeden 
ruch, np. jedna stosowna akcyza na 
rosyjski i czeski węgiel, by chronić 
to, co polskie. Jest odwrotnie: ak-
cyzą obarczono od początku 2012 r. 
rodzimy surowiec. (...)

   
Jak ratować przedsiębiorstwo? 
Likwidacją?

Poziom kreatywności i wiedzy 
państwowej kadry, bazy ludzi wy-
typowanych centralnie do zarzą-
dzania firmami państwowymi i 
ich nadzorowania, jest odwrotnie 
proporcjonalny do ich buty oraz 
arogancji. Ci ludzie prezentują że-

nująco niski poziom, jeśli chodzi o 
faktyczne uzdrawianie przedsię-
biorstw. Trudno oczywiście wy-
kluczyć, że są wśród nich fachowcy 
mający o tym pojęcie, ale jeśli tak 
– to muszą się z tym ukrywać. Na ze-
wnątrz są to dyspozycyjni osobnicy, 
którzy zjawiają się na krótko w róż-
nych zakładach w Polsce, by realizo-
wać zadania wyznaczone przez po-
lityków obozu rządzącego. Zwolnić 
ludzi, obniżyć płace, ale broń Boże 
zarządowi – oto całe uzdrawianie. 
No, jeszcze można przesunąć jakiś 
zakład (kopalnię) z holdingu do hol-
dingu, utworzyć nową spółkę, czyli 
nowe miejsca w zarządach dla ludzi 
zasłużonych i wiernych partii. W 
każdym wariancie koniecznie należy 
przy tym powołać się na marne ceny 
światowe, fatalne trendy – i plan na-
prawczy gotowy. (...)

W Niemczech działa (wg danych 
tamtejszego Związkowego Urzędu 
Ochrony Środowiska) aż 55 elektro-
wni spożytkowujących węgiel ka-
mienny. Nie tylko nikt ich nie likwi-
duje, ale rozpoczęto budowę ośmiu 
nowych. Będą to oczywiście zakła-
dy oparte o najnowsze, znacznie 
zdrowsze dla środowiska technolo-
gie. Nie trzeba być bardzo domyśl-
nym, żeby stwierdzić, iż paliwo dla 
tych elektrowni Niemcy będą mu-
sieli importować w stu procentach, 
skoro likwidują wszystkie swoje ko-
palnie. To może być drogi „szpas” i 
niebezpieczny dla bezpieczeństwa 
energetycznego tego kraju, nawet 
gdy weźmie się pod uwagę, że na 
węglu kamiennym opierać się bę-
dzie już tylko 19 proc. całej energii 
elektrycznej. Niemcy wykombino-
wali sobie wszakże inne, bezpiecz-
ne wyjście: kupić kopalnie za grani-
cą. Najlepiej tuż za granicą. I teraz 
staje się jasne, dlaczego tak usilnie 
starają się różnymi drogami i spo-
sobami przejąć na własność blisko 
nich położone kopalnie w Polsce 
albo złoża jeszcze nie eksloatowane. 
Współpraca z polskim górnictwem 
to dla nich warunek sine qua non. 
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Dlaczego jednak mają współpraco-
wać w charakterze właściciela? (...)

Zwykły obywatel zapyta: jaki 
jest w tej sytuacji sens prywatyzacji 
lub likwidacji kopalń, skoro istnieje 
niedaleko od nas tak pewny, w zasa-
dzie gwarantowany poważny rynek 
zbytu, na którym będzie można wy-
negocjować naprawdę dobre ceny?

Dlaczego państwowe 
ma być złe?

(...) System wynagradzania 
– lepszym słowem byłoby „finan-
sowania” – menedżerów pań-
stwowych przedsiębiorstw jest 
ciężko chory. Trzeba wyraźnie 
powiedzieć, że nie ukształtował 
się on wczoraj; już na samym po-
czątku transformacji stworzono w 
Polsce system oparty na braku za-
leżności między wynikami firmy 
państwowej a płacami prezesów. 
Nie wystarczyło zastosowanie do 
państwowych spółek przepisów 
Kodeksu Handlowego, to jeszcze 
nie był model kapitalistyczny. Ko-
nieczne było przede wszystkim 
totalne uzależnienie wynagrodzeń 
managementu od wyników. Jeśli 
natomiast stworzyło się obowiązek 
wypłacania niebotycznych zarob-
ków, odpraw itp. nawet w przypad-
ku fatalnego zarządzania, nawet w 
przypadku doprowadzenia firm do 
bankructwa, to zaprogramowało 
się zarazem selekcję negatywną 
kandydatów na kluczowe stanowi-
ska i wiadomo było, że niebawem 
przyjdą tacy, którzy ten system 
bezwzględnie wykorzystają. Tak 
się właśnie dzieje.

Przyczynę zła upatruje się w 
samym fakcie istnienia państwo-
wej własności. Dlaczego jednak 
państwo nie może zatrudnić właś-
ciwych ludzi, superfachowców, 
dlaczego jest z góry skazane na 
porażkę? Jeśli faktycznie nie może 
być inaczej, to analogicznie trzeba 
by dojść do wniosku, że również 
zarządzanie całym państwem – o 
ileż trudniejsze niż samymi kopal-
niami – jest tym bardziej skazane 
na porażkę. No, ale państwa nie da 
się sprywatyzować. Choć wygląda 

na to, że jednak się usiłuje – teraz 
w Polsce.

Żadna nowa partia polityczna, 
żaden rząd po 1989 r. nie zastanawiał 
się nad tym, że po sprywatyzowaniu 
tego, co konieczne, i tak pozostanie 
jeszcze dużo własności państwowej, 
którą powinni zarządzać najlepsi. 
Nie manipulatorzy, elegancko ubra-
ne cwaniaki, ludzie wiszący u klamek 
polityków, a z drugiej strony gotowi 
w każdej chwili do ich korumpowa-
nia. Potrzebna była duża baza ludzi 
kreatywnych, mądrych, uczciwych, 
świetnie zarabiających, owszem, ale 
– całkowicie niezależnych od świata 
polityki. Takich niezależnych ludzi 
mógł wytworzyć odpowiedni system 
i odpowiednie ustawodawstwo. Nie-
stety powstawał system, który kon-
sekwentnie budował gęstą sieć za-
leżności prywatnych, korupcyjnych. 
Wypromowano osobników mających 
w pogardzie górników, hutników i 
wszystkich innych „suwnicowych” 
oraz wszystkich inteligentów, którzy 
nie byli tak cwani, by załapać się w 
Warszawie na super opłacane stano-
wiska. Ci „sprytni” ludzie utrzymu-
ją przy życiu ten chory system, ten 
układ, który zżera kraj. Ich oficjalną 
ideą przewodnią było i pozostaje: 
prywatyzacja wszelkiej maści. Sprze-
dawano lub likwidowano całe gałęzie 
przemysłu, nawet kolejkę linową. (...)

Ten system musi zatem prze-
stać funkcjonować, jeśli polska go-
spodarka narodowa ma przetrwać. 
Jeżeli Polska ma przetrwać. W du-
żych, strategicznych firmach pań-
stwowych musi powstać kontrola 
społeczna nad obsadzaniem zarzą-
dów i rad nadzorczych (np. w Niem-
czech taka kontrola istnieje nawet 
w wielkich prywatnych firmach, 
a w radach nadzorczych obowiąz-
kowo zasiadają także przedstawi-
ciele związków zawodowych). Do 
takich decyzji niezbędna jest jed-
nak zupełnie inna konfiguracja na 
polskiej scenie politycznej i możli-
wie szybkie odwrócenie tendencji 
wygaszaniowych występujących 
praktycznie w stosunku do całego 
państwa.

Źródło: niezależna.pl

I co dalej Dobra Zmiano? 
czy wnioski na przyszłość 
zostaną wyciągnięte?

POLITYKA Spojrzenie na aktualną sytuację polityczną

PO PIERWSZE – pucz raczej był przed-
stawieniem obliczonym zadymę medial-
ną. Świadczy o tym film z symulantem 
i wykorzystanie go przez PO w swoim 
spocie. Poza tym – najprawdopodobniej, 
gdy Marszałek Kuchciński zdecydował o 
przeniesieniu obrad do sali kolumnowej 
cały ten pucz zdechł, bo organizatorzy 
nie byli na to przygotowani i dalej była 
już dość nieudolna improwizacja. W tej 
sytuacji jedyną bronią puczystów są 
obrazki i szczekot zagranicznych i kra-
jowych mediów. W tej sytuacji pucz nie 
ma już paliwa i sam wygaśnie, jednakże 
jego konsekwencje będą miały w nega-
tywnym wizerunku Polski wykreowanym 
poprzez te wydarzenia. To będzie wyma-
gać z kolei ciężkiej pracy polskiego MSZ 
i organizacji społecznych, odbudowanie 
tego co zostało zniszczone w ciągu jed-
nego dnia przez puczystów.

Po drugie – analiza wydarzeń po-
kazuje, że całe to przedsięwzięcie nie 
było spontaniczne, a ktoś musiał je za-
planować. Istnieje zatem jakiś ośrodek 
dyspozycyjny planujący, finansujący 
i organizujący takie wydarzenia. Dla 
tych, którzy nie wierzyli w ostrzeżenia, 
że istnieje w Polsce agentura wpływu, 
jakiegoś rodzaju zakonspirowane ośrod-
ki wykonawcze czy wprost konspiracja 
ubecka – wydarzenia ostatnich dni są 
dowodem, że to nie są „teorie spiskowe” 
ale rzeczywistość. Są na to pośrednie 
dowody, po kolei: - poseł Liroy mówi, 
że poprzedniego dnia zamówiono 1000 
kanapek do Sejmu - „spontaniczna” de-
monstracja została zarejestrowana zgod-
nie z przepisami wcześnie, było na niej 
całe wyposażenie. - to samo dotyczy de-
monstracji na Krakowskim Przedmieściu 

- uczestnicy wydarzeń mówią o jakimś 
„planie” (Kijowski, Scheuring-Wielgus) 
- Scheuring przyłapana na próbie wnie-
sienia do Sejmu megafonu (a miało być 
spontanicznie!) - Okazuje się, że wieczo-
rem pod Sejmem pod koła rzucali się an-
tifowcy – niezbędna jest tu koordynacja 
międzyorganizacyjna, to tak łatwo się 
nie dzieje. - Broniatowski wrzuca na FB 
instrukcję jak się robi majdan - GW robi 
w piątek wieczorem aferę z chwilowej 
awarii radaru i elektryczności, że niby 
PiS zablokował ruch powietrzny w kraju.

Są to dowody pośrednie – ale tyle 
można wywnioskować analizując treści 
medialne. Do tego dochodzi zorganizo-
wany i zorkiestrowany przekaz medialny 
TVN i GW.

Na razie przegrali. Jednak nie łudź-
my się – za wielkie pieniądze tracą orga-
nizatorzy tego puczu z powodu zmian w 
kraju, żeby poprzestali na tej nieudanej i 
nieudolnej próbie. To będzie się powta-
rzać do skutku. Jest to strategia obliczo-
na na zmęczenie społeczeństwa i rzą-
dzących. Dokładnie tak jak to było przed 
stanem wojennym, gdy komunistyczna 

propaganda generowała konflikty, co 
przy zmasowanym ataku medialnym 
erodowało poparcie dla Solidarności. 
Ale cóż, organizatorami są w końcu ci 
sami ludzie albo ich dzieci.

Strona niepodległościowa musi się 
zatem zmobilizować. Nie może być po-
wtórki z błędów po wyborze śp. Lecha 
Kaczyńskiego, kiedy naród wybrał, a 
potem zostawił rządzących i Prezyden-
ta na pastwę totalitarnych mediów, co 
skończyło się Smoleńskiem i dzikimi 
sabatami na Krakowskim Przedmieściu, 
gdy naród chciał Prezydenta upamiętnić. 
Teraz potrzebne jest masowe, demon-
stracyjne poparcie dla Dobrej Zmiany.

Co więcej – każdy niepodległościo-
wiec na swoim miejscu, tam gdzie jest 
i żyje powinien otwarcie mówić dlacze-
go popiera Dobra Zmianę i co oznaczają 
ekscesy totalnej opozycji. Dość lękliwo-
ści!

A komunikat jest prosty: Esbecja i 
złodzieje chcą wam odebrać 500+!

Maciej Świrski

Źródło: wpolityce.pl

Wygląda na to, że pucz się nie udał, chociaż raczej jesteśmy w środku wydarzeń, a nie przy ich końcu. 
Jednak analizując to co się wydarzyło w Warszawie można już wyciągnąć wnioski na przyszłość.
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czarny rok na miedzi
ZG RUDNA Tragiczny w wypadek w KGHM – 8 górników nie żyje

W ZaKłaDZIE Górniczym Rudna w Polkowicach, należącym 
do KGHM Polska Miedź, 29 listopada doszło do tragicznego 
wypadku. W jego wyniku śmierć poniosło ośmiu górników, a 
dziewięciu zostało rannych. 

okręgowy Urząd Górniczy we 
Wrocławiu wypadek zakwalifikował jako 
tąpnięcie, które powstało w wyniku dwóch 
wstrząsów. Zniszczenia objęły wyrobiska 
górnicze o łącznej długości ok. 5 km na ob-
szarze 90 tys. metrów kwadratowych. 

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego 
(WUG) 30 listopada powołał komisję do 
zbadania okoliczności i przyczyn tąpnięcia 
oraz wypadku zbiorowego w kopalni 
Rudna. Komisja pracuje w 17 osobowym 
składzie, są w niej eksperci z Politechniki 
Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hut-
niczej, Głównego Instytutu Górnictwa, 
Instytutu Techniki Górniczej Komag, In-
stytutu Technik Innowacyjnych Emag 
oraz przedstawiciele Państwowej Inspekcji 
Pracy, Okręgowego Urzędu Górniczego we 
Wrocławiu i WUG. 

Badania przyczyn i okoliczności 
wstrząsu w kopalni Rudna, które prowadzić 
komisja Wyższego Urzędu Górniczego, 
potrwają kilka miesięcy.

Śledztwo ws. katastrofy wszczęła Proku-
ratura Rejonowa w Lubinie. Postępowanie 
jest prowadzone w sprawie sprowadzenia 
zdarzenia zagrażającego życiu i zdrow-
iu wielu osób z powodu niedopełnienia 
obowiązków przez osoby odpowiedzialne 
za bezpieczeństwo i higienę pracy w ko-
palni Rudna.

Rok 2016 był jednym z najtragicznie-
jszych w historii KGHM – w kopalniach 

Kombinatu w tym roku życie straciło aż 17 
górników.

Zakłady Górnicze Rudna rozpoczęły 
działalność wydobywczą w 1974 r. Obecna, 
średnia zdolność produkcyjna wynosi około 
12 mln ton rudy rocznie. To największa 
kopalnia rudy miedzi w Europie i jedna z 
największych głębinowych kopalni tej rudy 
na świecie.

W kopalni funkcjonuje 11 szybów o 
głębokości od 900 do 1244 metrów – 3 
wydobywcze, 4 wentylacyjne i 4 zjazdowo-
materiałowe. Proces produkcyjny reali-
zowany jest z zastosowaniem systemów 
eksploatacji komorowo-filarowych. Ura-
bianie skał odbywa się przy pomocy tech-
niki strzałowej, zarówno w fazie robót 
udostępniająco-przygotowawczych, jak 
i eksploatacyjnych. Odstawa urobku z 
przodków realizowana jest przy pomocy 
maszyn ładująco-odstawczych i wozów 
odstawczych. Transport poziomy odbywa 
się poprzez przenośniki taśmowe.

Wśród polskich złóż użytkowanych 
przez KGHM, Rudna wyróżnia się 
największą miąższością sięgającą nawet 
kilkunastu metrów; średnia miąższość 
złoża Rudna wynosi obecnie ponad 4 me-
try, a rudy o miąższości ponad 3 metry 
stanowią aż 70 proc. zasobów tego złoża.

Igor D. Stanisławski
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Walka o polski rynek mocy
BRUKSELA Propozycje zmian w europejskiej energetyce

KoMISJa Europejska 30 listopada br. przedstawiła tzw. pakiet zimowy, czyli propozycje zmian w eu-
ropejskim rynku energii. W śród przedstawionych propozycji znalazły się też takie, które uderzają w 
wykorzystywanie węgla w energetyce. Polska przeciwko tym planom już zaprotestowała. 

PrzedStawione przez 
Komisję Europejską propo-
zycje  mają trzy główne cele: 
efektywność energetyczna 
jako priorytet, osiągnięcie 
pozycji lidera na polu energii 
odnawialnej oraz zadbanie o 
to, aby konsumenci byli trak-
towani uczciwie.

Dla Polski jednym z naj-
ważniejszych elementów 
pakietu zimowego jest frag-
ment dotyczący tzw. rynku 
mocy. Głównym celem rynku 
mocy jest zapewnienie bez-
pieczeństwa dostaw energii 
elektrycznej do odbiorców 
końcowych w ilości i czasie 
jakie wynikają z ich potrzeb. 
W tym kontekście kluczowe 
jest stworzenie zachęt do de-
cyzji w inwestycje i moder-
nizacje bloków energetycz-
nych. Obecne ceny energii 
elektrycznej są zbyt niskie, 
aby elektrowniom opłacało 
się budować nowe bloki. Ry-
nek mocy taką opłacalność 
ma zapewnić. 

W opinii Komisji Euro-
pejskiej, na rynkach energii 
elektrycznej w krajach Unii 
Europejskiej istnieje zasad-
niczo nadwyżka zdolności 
produkcyjnych. Choć nie-
dobory energii elektrycznej 
są niezwykle rzadkie, wiele 
państw członkowskich oba-
wia się jednak, że w przyszło-
ści nie będzie dysponować 
wystarczającymi zdolnoś-
ciami wytwórczymi, aby za-
spokoić zapotrzebowanie na 
taką energię. Dlatego też nie-
które państwa członkowskie 
postanowiły w związku z 
tym wprowadzić specjalne 
mechanizmy wynagradza-
nia producentów energii 
elektrycznej oraz innych do-
stawców mocy wytwórczych 
za gotowość dostaw w razie 
potrzeby. W 11 państwach 
członkowskich UE objętych 

badaniem (Belgia, Chorwa-
cja, Dania, Francja, Niem-
cy, Irlandia, Włochy, Pol-
ska, Portugalia, Hiszpania i 
Szwecja) Komisja Europej-
ska zidentyfikowała w sumie 
35 mechanizmów zdolności 
wytwórczych: byłych, istnie-
jących lub planowanych.

- Mechanizmy zdolno-
ści wytwórczych muszą być 
dostosowane do problemów 
na rynku, którym mają zara-
dzić. Muszą być też otwarte 
na wszystkie technologie i 
operatorów z innych państw 
członkowskich. Nie mogą ot-
wierać tylnej furtki dla doto-
wania wybranych technolo-
gii, np. paliw kopalnych, ani 
też być zbyt kosztowne dla 
konsumentów – komentowa-
ła Margrethe Vestager, komi-
sarz UE ds. konkurencji. 

ładna teoria, antywęglo-
wa praktyka

W teorii propozycje pa-
kietu zimowego brzmią 
bardzo ładnie i atrakcyjnie. 
Problemem są jednak szcze-
góły. Komisja Europejska 
proponuje bowiem wprowa-
dzenie wymogu emisyjności 
dla jednostek uczestniczą-
cych w rynkach mocy na po-
ziomie 550 kg CO2 na jedną 
MWh. 

- To eliminuje możli-
wość skierowania przyszłego 
krajowego rynku mocy do 
konwencjonalnych jedno-
stek węglowych, które mogą 
osiągnąć minimalną emisyj-
ność na poziomie 750 kg CO2 
na MWh. Przyjęcie propono-
wanego progu emisyjności, 
oznaczałoby utworzenie ryn-
ku mocy tylko dla jednostek 
gazowych, co zwiększy zależ-
ność energetyczną nie tylko 
Polski, ale też całej Unii Eu-
ropejskiej – wyliczył Polski 

Komitet Energii Elektrycz-
nej (PKEE), reprezentujący 
interesy polskiej energetyki. 

W ocenie PKEE, wprowa-
dzenie pięcioletniego okre-
su przejściowego, w którym 
wskazany limit byłby adre-
sowany jedynie do nowych 
jednostek wytwórczych nie 
rozwiązuje tego problemu.  

- W tym czasie nie byli-
byśmy w stanie zapewnić 28 
GWe, które przy wprowadze-
niu tego wymogu musiałyby 
zostać wykluczone z rynku 
mocy ani też zapewnić rów-
nowartości tej ilości energii 
elektrycznej poprzez import 
(rzeczywiste zdolności prze-
syłowe interkonektorów sza-
cujemy na ok. 3 GWe) – pod-
kreśla Komitet. 

Komisja proponuje rów-
nież, żeby państwa człon-
kowskie zamiast budować 
swoje nowe elektrownie, w 
przypadku braków energii 
korzystały z importu energii 
z państw. Jak przypomina 
PKEE, połączenia między-
narodowe nie powinny być 
postrzegane jako jedyne 
rozwiązanie w sytuacji nie-
doboru dostaw. Istniejące 
połączenia międzynarodowe 
nie gwarantują bowiem do-
staw energii w sytuacji nie-
doboru. 

Polska już protestuje
Już 5 grudnia 2016 r. w 

Brukseli odbyło się posie-
dzenie Rady ministrów UE 
ds. energii, w którym uczest-
niczyli też bardzo ważni 
unijni politycy: komisarz UE 
do spraw polityki klimatycz-
nej i energetycznej - Miguel 
Arias Cańete oraz wiceprze-
wodniczący Komisji Euro-
pejskiej odpowiedzialny za 
unię energetyczną - Maroš 
Šefčovič. Na tym spotkaniu 
Polska zaprotestowała prze-

ciwko propozycjom KE dot. 
rynku mocy.  

- Polskę bardzo mocno 
zaniepokoiło zawarcie w za-
proponowanym przez Ko-
misję Europejską projekcie, 
przepisu, który w mechani-
zmach wsparcia w postaci 
rynku mocy faworyzuje gaz, 
a eliminuje węgiel. Ustalenie 
poziomu emisji w wysokości 
550 gram CO2 na kWh wy-
raźnie na to wskazuje. Prze-
pis ten w sposób bezpośredni 
dyskryminuje instalacje wę-
glowe, nie biorąc pod uwagę 
ich systematycznego wzrostu 
efektywności oraz możliwo-
ści zastosowania czystych 
technologii węglowych – mó-
wił Krzysztof Tchórzewski, 
minister energii.  

Zdaniem Krzysztofa 
Tchórzewskiego szczególnie 
naganny jest również tryb 
wprowadzenia tego rozwią-
zania bez oceny jego skutków 
regulacji, a także upowszech-
nienie tuż przed posiedze-
niem komisarzy. 

- Mam jednak nadzieję, że 
dalszy dialog i konstruktyw-
na współpraca prowadzona 
transparentnie przełoży się 
na wyeliminowanie tych złych 

zapisów – podkreślił minister 
Tchórzewski. 

Kilka dni później, 15 
grudnia w Brukseli, odbyło 
się posiedzenie Rady Euro-
pejskiej (czyli szefów państw 
członkowskich UE), w którym 
uczestniczyła także premier 
Beata Szydło. Na tym spotka-
niu Polska podniosła kwestię 
propozycji Komisji Europej-
skiej dotyczących rynku ener-
gii, protestując przeciwko za-
pisom wykluczającym węgiel 
z rynku mocy. 

-Ta długa dyskusja doty-
cząca rynku energii zakoń-
czyła się sukcesem. W konklu-
zjach odnotowano zasadniczy 
sprzeciw Polski wobec wy-
branych aspektów pakietu 
zimowego. To dla nas kwestia 
bezpieczeństwa. Takie zapisy 
gwarantują, że na poziomie 
KE możemy upominać się o 
sprawy polskiej energetyki - 
podkreślała Beata Szydło.

Przypominała, że Ko-
misja Europejska przyjęła 
niekorzystne dla Polski roz-
strzygnięcia, które nie były 
wcześniej konsultowane z 
państwami członkowskimi. 

- Dlatego reakcja naszego 
kraju musiała być zdecydowana 

i jasno postawiona na szczycie. 
Nie zgadzamy się na takie pro-
cedowanie i takie rozstrzygnię-
cia - mówiła premier.

We wnioskach ze szczy-
tu podkreślono, że Polska 
ma możliwość dowolnego 
kształtowania miksu ener-
getycznego.

Podobne stanowisko 
jak Polska zaprezentowały 
Węgry, Czechy i Rumunia, 
wsparte przez Wielką Bryta-
nię i Niemcy.

temat nie jest zamknięty
Sprawa ograniczeń emi-

syjności dla elektrowni ob-
jętych rynkiem mocy nie jest 
jednak zamknięty. Wiceprze-
wodniczący Komisji Europej-
skiej Maroš Šefčovič ocenia, 
że prace nad pakietem zimo-
wym zostaną zakończone w 
2019 r. Do tego czasu będzie 
trwała polityczna przepy-
chanka nad tymi propozycja-
mi – a Polska będzie miała w 
nich słabą pozycję. Dowodzi 
tego dyskusja w Parlamencie 
Europejskim 13 grudnia br. 
Większość europarlamenta-
rzystów mówiła wówczas, że 
technologii węglowych nie 
należy wspierać ponieważ są 
„brudne”, „wysokoemisyjne” i 
„anachroniczne”. Sprawy wę-
gla bronili polscy posłowie ze 
wszystkich frakcji politycz-
nych, ale byli w mniejszości. 
To dopiero wstępna dyskusja, 
Parlament Europejski pakie-
tem zimowym na poważnie 
dopiero będzie się zajmował, 
ale wiadomo przecież że duża 
część europosłów z innych 
państw ma antywęglowe na-
stawienie. 

Igor D. Stanisławski
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co z przyszłością ZE PaK?
Na początku lutego 2017 r. rozstrzygnie się kwestia przyszłości budowy odkrywki węgla brunatne-
go ościsłowo. od tej inwestycji zależy przyszłość Zespołu Elektrowni Pątnów adamów Konin, który 
jest jednym z największych producentów energii w Polsce. 

konflikt wokół budowy od-
krywki Ościsłowo trwa od kil-
ku lat. Po jednej stronie sporu 
stoi Zespół Elektrowni Pątnów 
Adamów Konin (ZE PAK), jed-
na z największych w Polsce grup 
energetycznych i jeden z dwóch 
krajowych producentów energii 
elektrycznej w węgla brunatnego. 
Z drugiej strony jest część  oko-
licznych rolników i ekolodzy. 

W obecnie eksploatowanych 
przez ZE PAK odkrywkach powoli 
zaczyna kończyć się węgiel, dlatego 
grupa musi zbudować nowe kopal-
nie. Bez nich funkcjonowanie ZE 
PAK nie będzie  możliwe, bo po pro-
stu elektrownie  nie będą miały wę-
gla. Dlatego ZE PAK od dawna stara 
się o budowę odkrywki Ościsłowo. 

Korzyści z nowej kopalni
Jak tłumaczy spółka, na korzyść 

tej odkrywki przemawia fakt, że 
będzie ona naturalną kontynuacją 
funkcjonującej obecnie odkrywki 
Jóźwin, która jest częścią kopal-
ni węgla brunatnego Konin. Złoże 
Ościsłowo znajduje się w odległo-
ści zaledwie trzech kilometrów na 
wschód od Jóźwina, przy jego zago-
spodarowaniu będzie zatem można 
wykorzystać infrastrukturę obecnie 
eksploatowanej odkrywki. Trans-
port maszyn podstawowych na nie-
wielką odległość dzielącą Jóźwin 
od Ościsłowa nie będzie nastręczał 
trudności. Podobnie ciągi przenoś-
ników węglowych, nadkładowych i 
zwałowych oraz zasilanie, zaplecza 
i plac składowy węgla działający 
przy jóźwińskiej załadowni będą 
mogły zostać wykorzystane dla 
prowadzenia wydobycia z odkrywki 
Ościsłowo, co znakomicie ułatwi jej 
start i obniży koszty.

Za zagospodarowaniem tego 
złoża jako pierwszego spośród złóż 
perspektywicznych przemawiają 
także inne atuty, między innymi 

stosunkowo mała miąższość war-
stwy nadkładowej w rejonie plano-
wanego wkopu udostępniającego 
i, co za tym idzie, względnie mała 
ilość nadkładu do zdjęcia w tym re-
jonie, niezbędna do odkrycia stro-
pu węgla.

Zasoby bilansowe węgla leżące 
w granicach odkrywki Ościsłowo 
wynoszą około 41,3 mln ton, z cze-
go zasoby przemysłowe stanowią 
39,9 mln ton. Ich wydobycie będzie 
wymagało zdjęcia w całym wyrobi-
sku około 500 mln m3 nadkładu.

ZE PAK prognozuje, że po-
wierzchnia zajęta przez odkrywkę 
(wraz z pasem technicznym o sze-
rokości 50-150 m, przeznaczonym 
pod infrastrukturę niezbędną do 
obsługi odkrywki) obejmie oko-
ło 1580 hektarów. Natomiast po-

wierzchnia samego wkopu, czyli 
obszaru eksploatacji węgla, wynie-
sie 1235 hektarów.

Na tej powierzchni po zakoń-
czeniu eksploatacji powstanie zwa-
łowisko wewnętrzne (wielkości ok. 
880 hektarów) i wyrobisko końco-
we zajmujące około 380 hektarów, 
w granicach którego zostanie utwo-
rzony zbiornik wodny o powierzch-
ni 330 hektarów.

cenna woda i przyroda
Nie wykluczone, że z tych pla-

nów nic nie wyjdzie, ponieważ 
przeciwko budowie odkrywki Ości-
słowo protestuje część lokalnych 
rolników i ekolodzy. Przekonują 
oni, że wskutek budowy kopalń 
odkrywkowych w okolicy zaczyna 
brakować wody w studniach, usy-

nej, pod petycją o realizację tej in-
westycji  podpisało się prawie 7 ty-
sięcy mieszkańców Konina i okolic. 

Na początku grudnia 2016 r. za-
padła korzystna dla ZE PAK decyzja 
Ministra Środowiska, który zgodził 
się na odrolnienie gruntów pod od-
krywkę Ościsłowo. To ważny krok 
przybliżający budowę odkrywki, ale 
konieczne są też inne decyzje. 

W grudniu 2016 r. miała także 
zapaść decyzja Regionalnej Dyrek-
cji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w 
Poznaniu dotycząca wydania tzw. 
decyzji środowiskowej, bez której 
budowa odkrywki jest niemożliwa. 
Wydanie swojej decyzji w tej spra-
wie RDOŚ przełożyła jednak na 3 
lutego 2017 r. Jak wytłumaczono,  
przyczyną opóźnień jest skompli-
kowany charakter sprawy.

Nie tylko ościsłowo
Nie tylko ZE PAK ma kłopoty z 

budową nowych odkrywek węgla 
brunatnego. Od kilku lat starania 
o budowę odkrywki Złoczew pro-
wadzi PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna. Odkrywka ta ma 
być częścią kopalni węgla brunat-
nego Bełchatów. 

Złoczew jest jednym z per-
spektywicznych złóż węgla bru-
natnego uwzględnionych w pro-
jekcie Koncepcji Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju do 2030 
r. Jest ono położone w południo-
wo-zachodniej części wojewódz-
twa łódzkiego. Wojewódzka Rada 
Dialogu Społecznego (WRDS) z 
województwa łódzkiego 15 grud-
nia przyjęła stanowisko, w któ-
rym postuluje przyśpieszenia 
prac zmierzających do budowy 
odkrywki Złoczew. 

W połowie 2016 r. powstał Ze-
spół Parlamentarny ds. inwestycji 
Złoczew, w skład którego weszli 
głównie parlamentarzyści z woj. 
łódzkiego, w tym m.in. minister 
obrony narodowej Antoni Maciere-
wicz, który jest posłem z Piotrkowa 
Trybunalskiego. 

Wydaje się, że budowa odkryw-
ki Złoczew budzi mniejsze kontro-
wersje społeczne niż to jest w przy-
padku Ościsłowa, dlatego pojawiła 
się nadzieja, że PGE GiEK już w 
2017 r. uzyska koncesję na wydo-
bycie węgla. 

Igor D. Stanisławski

Przeciwko budowie odkrywki Ościsłowo protestuje część lokalnych rolników i 
ekolodzy. W swoich materiałach informacyjnych prezentują górnictwo z najgorszej 
strony.

chają uprawy rolne i lasy, opada 
woda w jeziorach.

Budowa odkrywki Ościsłowo 
planowana jest na granicy w woj. 
wielkopolskim, w gminach Wil-
czyn, Skulsk i Ślesin. Ekolodzy pod-
kreślają, że są to bardzo cenne przy-
rodniczo i atrakcyjne turystycznie 
tereny, sąsiadujące bezpośrednio 
z obszarami chronionymi prawem 
krajowym, jak Nadgoplański Park 
Tysiąclecia i Powidzki Park Krajo-
brazowy oraz chronione prawem 
międzynarodowym, jak obszary 
Natura 2000 Pojezierze Gnieź-
nieńskie, Jezioro Gopło i Ostoja 
Nadgoplańska. Na terenie gminy 
Ślesin w miejscowości Licheń Stary 
wybudowano największe w Europie 
sanktuarium maryjne. Walorami 
regionu są jeziora oraz lasy i rozbu-
dowana baza turystyczna.

czekając na zgody
Realizacja  tak dużej inwestycji 

wymaga uzyskanie wielu zgód ad-
ministracyjnych. 

- Niestety, starania firmy o 
uzyskanie odpowiednich zgód i 
pozwoleń nie przynoszą rezultatu, 
przeciągają się procedury wymaga-
ne np. przy zatwierdzeniu raportu 
o odziaływaniu inwestycji na śro-
dowisko czy odrolnieniu gruntów. 
Dlatego od wielu miesięcy, wystę-
pując w imieniu Rady Pracowników 
i związków zawodowych działają-
cych w kopalni, staramy się wyjaś-
nić przyczyny zwłoki. W tym celu 
występowaliśmy do przedstawicieli 
rządu – wysłaliśmy pisma np. do 
ministrów środowiska, rolnictwa i 
rozwoju wsi, energii, rodziny, pra-
cy i polityki społecznej, a także do 
parlamentarzystów i premier Beaty 
Szydło - komentuje Andrzej Mazur, 
przewodniczący Rady Pracowników 
kopalni Konin.

Budowę odkrywki popiera 
znaczna część społeczności lokal-
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JSW KOKS Pakiet gwarancji socjalnych

wydarzenia

Po długich rozmowach kompromisowe rozwiązanie
29 LIStoPaDa związki zawodowe i zarząd JSW Koks podpisały pakiet gwarancji socjalnych dla pracowników spółki. Pracodawca 
zobowiązał się w tym dokumencie, że do 20 lipca 2021 roku w firmie nie będzie zwolnień, a w przypadku złamania tego zobowiązania 
pracownikom będą przysługiwały 15-miesięczne odprawy. 
dotychczaS w spółce obwią-
zywał podobny pakiet, ale obejmo-
wał on tylko tę część pracowników 
Kombinatu Koksochemicznego w 
Zabrzu, którzy zostali zatrudnie-
ni w tym zakładzie przed 20 lipca 

2011roku. Teraz gwarancje zatrud-
nienia obejmują całą załogę spółki 
JSW Koks – i pozostałych pracow-
ników zabrzańskiego kombinatu, 
pracowników Koksowni Przyjaźń 
w Dąbrowie Górniczej. 

Podpisanie Pakietu Gwarancji 
Socjalnych dla pracowników JSW 
Koks to efekt trwających blisko dwa 
lata negocjacji pomiędzy zarządem 
spółki a związkami zawodowymi. 
O ustanowienie takich gwarancji 

strona społeczna zwróciła się do no-
wego pracodawcy w 2014 roku, tuż 
po połączeniu Koksowni Przyjaźń z 
Kombinatem Koksochemicznym w 
Zabrzu i utworzeniu na bazie spółki 
JSW Koks. – W zabrzańskim zakła-
dzie pakiet gwarancji socjalnych 
obowiązywał już od 2011 roku, ale 
obejmował tylko pracowników za-
trudnionych w dniu jego zawarcia. 
Natomiast w dąbrowskiej koksowni 
taka umowa nigdy nie funkcjono-
wała. W praktyce wyglądało to więc 
tak, że w tej samej spółce jedni pra-
cownicy mieli ochronę przed ewen-
tualnymi zwolnieniami, a drudzy 
byli jej pozbawieni. Dążyliśmy do 
tego, aby gwarancjami socjalnymi 
objąć całą załogę. Rozmowy trwa-
ło długo i były bardzo trudne, ale 
w końcu udało nam się wypraco-
wać kompromisowe rozwiązania 
– mówi Zenon Fiuk, przewodniczą-
cy Solidarności w JSW Koks.  

 W podpisanym 29 listopada 
dokumencie zarząd spółki JSW 
Koks zobowiązał się m.in., że 20 
lipca 2021 nie będzie wypowiadał 

umów o pracę, ani przeprowadzał 
zwolnień grupowych i indywidu-
alnych z przyczyn nie leżących po 
stronie pracowników. – W przy-
padku złamania przez zarząd tego 
zobowiązania pracownikowi bę-
dzie się należeć odprawa w wyso-
kości 15-krotnej pensji, liczonej jak 
ekwiwalent za urlop – podkreśla 
przewodniczący. W dokumencie 
pracodawca zastrzegł sobie prawo 
do wypowiedzenia umowy o pracę 
z przyczyn leżących po stronie pra-
cownika i w przypadku osób, które 
nabędą uprawnienia emerytalne. 
Może też zmienić warunki pracy i 
płacy w przypadku wprowadzenia 
nowego Zakładowego Układu Zbio-
rowego Pracy.

 Załoga spółki JSW Koks S.A 
liczy ponad 2400 pracowników. 
1600 zatrudnionych jest w Kok-
sowni Przyjaźń w Dąbrowie Gór-
niczej, a około 800 osób pracuje w 
Kombinacie Koksochemicznym w 
Zabrzu. Bea

Źródło: Tygodnik Śląsko-Dąbrowski
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