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Niech w te Święta w Waszych sercach zagości pokój, radość i szczęście. 
Niechaj maleńki Jezus Wam błogosławi w każdym dniu Nowego Roku. 

Z całego serca życzymy Wam spełnienia marzeń i wszystkiego co najlepsze!

Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność
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W ocenie górniczego eksperta: 

Czas na pozytywne zmiany!
Rozmowa z prof. Krystianem Probierzem  s. 7
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Wypełnić testament
poległych górników

Wiceminister energii:

Wyprowadzić górnictwo na prostą!
Rozmowa z Grzegorzem Tobiszowskim s. 3

Karczma Piwna NSZZ „Solidarność”

Prezydent u gwarków z „Sobieskiego”!
Szef państwa wskazał na znaczenie węgla s. 10-11

 PARYŻ Zawarto porozumienie na szczycie klimatycznym

12 grudnia podczas konferencji klimatycznej ONZ w Paryżu przedstawiciele 195 
państw podpisali międzynarodowe porozumienie mające zatrzymać globalne ocie-
plenie na poziomie poniżej 2 stopni Celsjusza. Porozumienie jest na tyle ogólne, że 
zadowoleni są z niego niemal wszyscy – od dużej części ekologów po reprezent-
antów Polski broniących udziału węgla w energetyce.

- To ambitna umowa. Głównym jej celem jest zatrzymanie do końca wieku glo-
balnego ocieplenia na poziomie poniżej 2 stopni Celsjusza. Jesteśmy zadowoleni 
z kształtu umowy. Pozwoli ona na ograniczenie dalszego ocieplania się klimatu, 
jednocześnie uwzględniając możliwości gospodarcze poszczególnych krajów, w tym 
Polski. W umowie uwzględniony został także nasz inny postulat, aby wykorzystywać 
lasy do zmniejszania koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze - komentuje prof. 
Jan Szyszko, minister środowiska.

Ambitna umowa bez słowa „dekarbonizacja”
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Jarosław
Grzesik
W oczekiwaniu 
na lepszy rok
PEWNIE jak większość z Was, żeg-
nając się z 2015 rokiem, chciałbym 
o nim jak najszybciej zapomnieć, 
ponieważ dla górnictwa węgla ka-
miennego był to rok najgorszy od 
wielu lat, może nawet najgorszy od 
1989 r. Już pierwsze dni 2015 roku 
przyniosły dramatyczne wydarze-
nia, kiedy to ważyła się przyszłość 
wielu naszych kopalń. Przypomnę, 
że likwidacją objęte miały być kopal-
nie: „Brzeszcze”, „Bobrek-Centrum”, 
„Pokój” oraz „Sośnica-Makoszowy”. 
I tu należy oddać szacunek i uznanie 
wszystkim pracownikom likwido-
wanych kopalń, jak również miesz-
kańcom Brzeszcz, Bytomia, Rudy 
Śląskiej, Gliwic i Zabrza, bowiem 
dzięki ich determinacji decydenci 
z Warszawy zrozumieli, że swoimi 
nieodpowiedzialnymi działaniami są 
w stanie podpalić cały region, bo do 
protestujących ze wspomnianych ko-
palń w imię solidarności przystąpili 
koledzy z innych kopalń i zakładów, 
za co również należą im się wielkie 
słowa podziękowania.

17 stycznia strona związkowa 
podpisała z przedstawicielami rządu 
porozumienie, które miało zagwa-
rantować dalsze funkcjonowanie 
wspomnianym kopalniom. Kolejne 
miesiące pokazywały, że ówczesny 
rząd pod kierownictwem premier 
Ewy Kopacz nie ma pomysłu na 
ratunek branży górniczej, albo też 
nie chce jej ratować. Mało tego, 
wydarzenia z Jastrzębia pokazały, 
że rządzący są zdecydowani użyć 
kul przeciwko górnikom dla rato-
wania skompromitowanego górni-
czego establishmentu. Spuścizną 
po nieudolnym prezesie Jarosławie 
Zagórowskim jest dziś fatalny stan 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która 
jeszcze niedawno generowała miliar-
dowe zyski. Środkami pochodzący-
mi m.in. z JSW rząd PO-PSL zasilał 
swój dziurawy budżet.

Ten trudny 2015 rok kończymy 
mimo wszystko z nadziejami na lep-
szą przyszłość naszej branży. Zmie-
nił się rząd - grabarze górnictwa 
odeszli, mam nadzieję, że na za-
wsze. Póki co, wydaje się, że nowy 
rząd rozumie znaczenie branży gór-
niczej w Polsce. Pojawiły się rów-
nież pierwsze nieśmiałe sygnały, że 
górnictwo może jednak generować 
dodatnie wyniki, czego dowodem 
jest skondensowany zysk branży za 
październik br. Oczywiście, nie zna-
czy to, że nagle wszystko się odwró-
ci i rok 2016 będzie dla nas czasem 
łatwym i przyjemnym. Wciąż górni-
ctwo węglowe w Polsce funkcjonuje 
pod ogromną presją cenową, wciąż 
bowiem tanieją wszystkie surowce 
energetyczne. Jest jednak nadzie-
ja, że będzie to czas przełamania 
kryzysu i wyjścia z impasu. I oby ta 
nadzieja zawitała do Waszych do-
mów podczas zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia, czego z całego 
serca Wam życzę.

Barbórkowa deklaracja
BRZESZCZE Premier Szydło zapowiedziała, iż ARM kupi węgiel ze zwałów

- KAŻde rozwiązanie, które pozwoli kopalniom przetrwać, jest dobre. Czekamy na szczegóły, bo nie wiemy 
chociażby tego, po jakiej cenie węgiel będzie skupowany - skomentował decyzję rządu o skupie węgla 
zalegającego na zwałach przez Agencję Rezerw Materiałowych (ARM) przewodniczący Sekcji Krajowej 
Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” Jarosław Grzesik.

ARM kupi węgiel ze zwałów, by 
zapewnić kopalniom finansowanie 
przez najbliższe miesiące - zapo-
wiedziała pani premier Beata Szyd-
ło podczas uroczystości barbórko-
wych w Brzeszczach.

 
Konkretna decyzja na ratunek 
branży

Szefowa rządu odwiedziła Li-
biąż i Brzeszcze. W pierwszym z 
wymienionych miast znajduje się 
należący do spółki Tauron Wydo-
bycie Zakład Górniczy „Janina”, 
w drugim - kopalnia „Brzeszcze”, 
która jeszcze kilka miesięcy temu 
była oddziałem Kompanii Węglo-
wej SA, obecnie jest oddziałem 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń 
SA, wkrótce zaś zostanie przejęta 
przez spółkę Nowe Brzeszcze Gru-
pa Tauron.

- Wiemy doskonale, że to co jest 
w tej chwili najważniejsze, najistot-
niejsze do zrobienia, jeżeli chodzi o 
program dla górnictwa, to jest ten 
plan perspektywiczny, strategia, 

program w dłuższej perspekty-
wie - stwierdziła, zwracając się do 
górników obecnych na akademii 
barbórkowej w Brzeszczach. - Ale 
my musimy podejmować dzisiaj 
decyzje, które trzeba podjąć już, 
od razu, żeby ratować [górnictwo 
- przyp. red. SG] (...) i musimy my-
śleć o tym, co zrobić, żeby już, w tej 
chwili, można było przynajmniej 
przez te najbliższe miesiące spokoj-
nie myśleć o funkcjonowaniu ko-
palń i zakładów górniczych. Podję-
łam decyzję, ażeby Agencja Rezerw 
Materiałowych zakupiła węgiel, 
który w tej chwili jest na zwałach i 
żeby w ten sposób kopalnie otrzy-
mały środki na funkcjonowanie w 
najbliższych miesiącach. To jest 
konkretna decyzja, która została 
podjęta przez rząd - poinformo-
wała.

Uściślijmy, że według katowi-
ckiego oddziału Agencji Rozwoju 
Przemysłu (ARP) z końcem wrześ-
nia na zwałach znajdowało się 6,2 
miliona ton węgla. Jak natomiast 

podaje prowadzony przez ARP 
serwis internetowy Polski Rynek 
Węgla (www.polskirynekwegla.
pl), miesiąc później było to 5,9 mln 
ton surowca.

 
Górnictwo potrzebne polskiej 
gospodarce

Podczas wizyty w Brzeszczach 
pani premier skrytykowała poli-
tykę „restrukturyzacji i zwijania” 
polskiego sektora wydobywczego.

- Dzisiaj trzeba mówić o roz-
woju polskiego górnictwa. (...) 
Polskie górnictwo jest potrzebne 
polskiej gospodarce, ale muszą to 
być kopalnie, zakłady górnicze do-
inwestowane, z perspektywami na 
to, żeby konkurować na rynkach 
światowych, żeby ceny węgla były 
konkurencyjne, żebyśmy konkuro-
wali nowoczesnymi technologiami 
węglowymi. Tego wszystkiego dzi-
siaj potrzebuje polskie górnictwo i 
polska gospodarka - podkreśliła.

Wskazała też, że proces two-
rzenia konkurencyjnego górnictwa 
powinien być oparty na wdrażaniu 
innowacyjnych rozwiązań wypra-
cowywanych przez polskie insty-
tuty naukowe.

- Musimy (...) bardzo mocno 
położyć nacisk (...) na to, ażeby 
budować to nowoczesne polskie 
górnictwo w oparciu o polską 
myśl technologiczną, polską myśl 
naukową. (...) My chcemy, żeby te 
nowoczesne pomysły, nowoczesne 
technologie były wykorzystywane 
w polskim przemyśle, w polskiej 
gospodarce - żeby połączyć naukę, 
przemysł i gospodarkę. Tego dzi-
siaj potrzebujemy, jeżeli chcemy 

myśleć o tym, by być konkurencyj-
nymi, by zdobywać kolejne rynki 
- wyjaśniła.

 
Pomysł dobry, ale czy 
wystarczający?

Do wystąpienia i decyzji pod-
jętej przez rząd odniósł się szef 
górniczej „Solidarności” Jarosław 
Grzesik.

- Trudno byłoby podważać tezy 
przedstawione przez panią pre-
mier. Mogę się z nimi tylko zgodzić, 
ale też przypomnieć, że przy uro-
czystych okazjach, takich jak Bar-
bórka, rządzący regularnie oka-
zują zainteresowanie górnictwem. 
Zobaczymy, co z tych wszystkich 
deklaracji pozostanie za kilka mie-
sięcy - powiedział. - Cieszy decyzja 
o skupie węgla przez Agencję Re-
zerw Materiałowych, nie wiemy 
jednak, kiedy nastąpi, nie wiemy 
też, jak długo węgiel będzie skupo-
wany, ani też - po jakiej cenie, stąd 
trudno ocenić, czy środki pozyska-
ne przez spółki węglowe w wyniku 
wykupu węgla ze zwałów przez 
ARM rzeczywiście dadzą im ten 
finansowy „oddech”. Podsumowu-
jąc, zarówno wystąpienie pani pre-
mier, jak i pierwsze kroki nowego 
gabinetu oceniam pozytywnie. O 
tym, czy ta opinia się utrwali, czy 
ulegnie zmianie, zdecydują kolej-
ne posunięcia polityków Prawa i 
Sprawiedliwości oraz to, co osta-
tecznie znajdzie się w kluczowej 
dla całego sektora rządowej strate-
gii dla górnictwa - zakończył swoją 
wypowiedź.

Marek Jurkowski

Relikwie męczennika w halembskiej parafii
14 grudnia w rudzkim kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej miała miejsce parafialna uroczystość 
wprowadzenia relikwii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
SPROWADZENIE relikwii księdza Je-
rzego Popiełuszki do Rudy Śląskiej-
Halemby stało się możliwe dzięki 
zaangażowaniu związkowców z NSZZ 
„Solidarność” KWK „Halemba-Wirek”. 
Po beatyfikacji księdza Jerzego Popie-
łuszki zawiązała się grupa adoracyj-
na pod przewodnictwem Eugeniusza 
Marszałka i Stanisława Kiermesa. 
Skierowana do metropolity warszaw-
skiego arcybiskupa Kazimierza Nycza 
prośba o zgodę na przekazanie relikwii 
halembskiej parafii została rozpatrzo-
na pozytywnie. 19 października br. 
delegacja NSZZ „Solidarność” KWK 
„Halemba-Wirek” odebrała relikwie. 
Jednocześnie, podczas pielgrzymki, 
zebrano środki na zakup obrazu ks. 
Jerzego. Wkrótce potem parafianie sfi-
nansowali zakup relikwiarza.

Wprowadzenie relikwii zamordo-
wanego w 1984 roku przez funkcjona-

riuszy Służby Bezpieczeństwa kapelana 
„Solidarności”, a od 6 czerwca 2010 
roku - błogosławionego Kościoła kato-

lickiego, odbyło się w asyście górniczej 
orkiestry i przybyłych pocztów sztan-
darowych. Chwilę potem wierni odmó-

wili litanię do męczennika za wiarę i 
Ojczyznę.

Mszy świętej koncelebrowanej w 
intencji parafian i członków NSZZ „Soli-
darność” przez wstawiennictwo bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki przewodniczył ks. 
prałat Henryk Bolczyk.

W homilii kapłan wskazał na istotę 
nauczania błogosławionego kapelana 
„Solidarności”, zwłaszcza na mocno 
akcentowany przez zamordowanego 
księdza, a wywodzący się z Listu świę-
tego Pawła do Rzymian nakaz, by „zło 
dobrem zwyciężać”.

- Zło dobrem zwyciężaj. To jest 
ćwiczenie codzienne - przypomniał 
duchowny. - Czcząc relikwie świę-
tego księdza Jerzego, do tego aktu 
zewnętrznego musimy dodać bardzo 
kosztowny, wewnętrzny akt codzien-
nego nawracania się do prawdziwego 
oblicza mojego Boga i do życia w praw-
dzie, w którym jest miejsce i dla nie-
przyjaciół. Nie jest to łatwo więc czcić 
męczennika - zwrócił uwagę.

MJ
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KOMPANIJNA „S”: 
Wszystkie kopalnie do „nowej” KW
- Zakładowa Organizacja Koordyna-
cyjna NSZZ „Solidarność” Kompanii 
Węglowej S.A. stoi na stanowisku, 
że Nowa Kompania Węglowa (...) po-
winna powstać na bazie 11 kopalń i 
4 zakładów w połączeniu ze spółka-
mi energetycznymi jako inwestorem 
strategicznym - czytamy w piśmie 
skierowanym przez kompanijną 
„Solidarność” do ministra energii 
Krzysztofa Tchórzewskiego. To od-
powiedź na sugerowaną możliwość 
wyłączenia czterech kopalń z opera-
cji tworzenia „nowej” Kompanii.

9 grudnia, podczas posiedzenia 
sejmowej Komisji do spraw Energii i 
Skarbu Państwa, szef resortu ener-

gii poinformował, że przedstawiciele 
instytucji finansowych, z którymi 
toczą się rozmowy na temat finan-
sowania restrukturyzacji górnictwa, 
oczekiwali włączenia do „nowej” 
Kompanii tylko siedmiu kopalń, a nie 
wszystkich jedenastu.

Związkowcy przestrzegają przed 
wprowadzaniem rozwiązań zakła-
dających rozdział kopalń Kompanii 
Węglowej SA (KW) pomiędzy różne 
podmioty gospodarcze. Ich zdaniem, 
takie ruchy mogą spowodować „nie-
potrzebne nikomu niepokoje spo-
łeczne”.

Zakładowa Organizacja Koordy-
nacyjna (ZOK) NSZZ „Solidarność” 

KW SA kolejny raz opowiedziała się 
za pełną realizacją kończącego strajk 
pracowników KW porozumienia z 17 
stycznia 2015 roku. 

- Powiązanie Nowej Kompanii 
Węglowej z spółkami energetycz-
nymi (...) pozwoli stworzyć stabilne 
miejsca pracy i perspektywę zrów-
noważonego rozwoju zarówno w 
kopalniach, jak i w energetyce. W 
polskich elektrowniach spalany bę-
dzie polski węgiel z korzyścią dla od-
biorców energii w Polsce, zapewnia-
jąc niezależność energetyczną kraju 
- argumentują przedstawiciele ZOK. 

mj

Musimy wyprowadzić 
górnictwo na prostą!

Rozmowa z Grzegorzem 
Tobiszowskim, wiceministrem 
energii

W większości sektorów 
gospodarczych pozostają-
cych pod kontrolą Państwa 
następują roszady będące wy-
nikiem zmian na szczytach 
władzy. Wszędzie, może poza 
górnictwem, jeśli spojrzeć na 
politykę kadrową. Zarówno 
pełnomocnik ds. restruktury-
zacji górnictwa poprzedniego 
rządu, Wojciech Kowalczyk, 
jak i prezes największej spółki 
węglowej jaką jest Kompania 
Węglowa, Krzysztof Sędzi-
kowski zachowali stanowiska, 
co jest nie ukrywajmy, sporym 
zaskoczeniem dla środowiska 
górniczego.

Wspólnie z ministrem Krzyszto-
fem Tchórzewskim uznaliśmy, że w 
sytuacji w jakiej znalazła się bran-
ża górnictwa węgla kamiennego nie 
należy dokonywać gwałtownych ro-
szad kadrowych, bowiem kondycja 
spółek węglowych jest dziś wielce 
zależna od instytucji finansowych 
wobec których spółki mają ogrom-
ne zobowiązania. Kto jak kto, ale 
sektor bankowy nie lubi być zaska-
kiwany nagłymi zmianami. Uzna-
liśmy zatem, że w tym przypadku 
ciągłość personalna będzie dobrze 
widziana przez rynek finansowy. To 
samo dotyczy relacji z Komisją Eu-
ropejską, gdzie również niezbędna 
jest kontynuacja podjętych działań 
przez wiceministra Kowalczyka i 
prezesa Sędzikowskiego. Przecie-
ranie nowych ścieżek w Brukseli w 

sytuacji w jakiej znajduje się sektor 
górnictwa węgla kamiennego w 
Polsce, kiedy to nie można pozwolić 
sobie na żadną zwłokę, byłoby dzia-
łaniem na szkodę polskich kopalń. 
Stąd też takie a nie inne decyzje 
personalne.  

Zdecydowaliście się konty-
nuować projekt, który wyda-
wał się już pogrzebany?

Postanowiliśmy kontynuować 
proces utworzenia Nowej Kompa-
nii Węglowej, bo stwarza on szansę 
na pozyskania kapitału dla kopalń 
znajdujących się w strukturach 
Kompanii Węglowej. Oczywiście, 
gdyby sytuacja sektora węglowego 
w Polsce byłaby lepsza można by 
rozważać także inne koncepcje or-
ganizacyjne. Dziś jednak jest ona 
tragiczna, a zatem nie możemy so-
bie pozwolić na eksperymenty.

Rozumiem jednak, że pro-
jekt Nowej Kompanii Węglo-
wej (NKW) mimo wszystko 
będzie zmodyfikowany?

Owszem, pierwsza zasadnicza 
zmiana polega na tym, iż odchodzi-
my od koncepcji, w której Towarzy-
stwo Finansowe Silesia miało prze-
jąć 11 kopalń Kompanii Węglowej. 
Struktura kapitałowa nowej spółki, 
zakłada, że w NKW będzie wielu in-
westorów. TF Silesia może być rów-
nież jednym z wielu akcjonariuszy, 
ale na pewno mniejszościowym. 
Liczymy na zaangażowanie się w 
ten projekt spółek energetycznych, 
bo są one najbardziej naturalnymi 
inwestorami dla takiego podmiotu. 
I tego przecież nie kryliśmy jako 
Prawo i Sprawiedliwość w trakcie 
kampanii wyborczej mówiąc o ko-

nieczności powiązań sektorowych. 
Zresztą nieskuteczność negocja-
cji poprzedniej ekipy rządowej z 
Brukselą na temat powstania No-
wej Kompanii Węglowej wynikała 
z faktu, iż firmy energetyczne nie 
zaangażowały się w proces two-
rzenia tego projektu. Uważam, że 
NKW może stać się płaszczyzną 
zacieśniania współpracy górnictwa 
z energetyką. Chcemy kontynuować 
synergię energetyki z sektorem wę-
gla kamiennego, ale to ma być połą-
czenie potencjałów.

Poszukiwanie inwestorów do 
Nowej Kompanii Węglowej rozpo-
częliśmy już w grudniu. Chcieliby-
śmy zakończyć proces tworzenia 
NKW w pierwszym półroczu 2016 
r. Do nowego podmiotu wejdzie 11 
kopalń. 

Czym oprócz pozyskania 
inwestorów zamierzacie wes-
przeć ten proces?

Przede wszystkim planujemy 
przedłużyć obowiązywanie ustawy 
o funkcjonowaniu górnictwa węgla 
kamiennego do końca 2018 r., czyli 
do momentu obowiązywania prze-
pisów unijnych. To pozwoli nam za-
gwarantować górnictwu najkorzyst-
niejsze warunki dla prowadzenia 
restrukturyzacji. Myślę tu zarówno 
o restrukturyzacji majątkowej, ale i 
osłonach socjalnych. Jednak w tym 
przypadku bardziej myślimy o osło-
nach dla pracowników powierzchni 
niż pracownikach dołowych, bo-
wiem tych akurat górnictwu braku-
je. Nie ukrywam także, że udało nam 
się dogadać z bankami finansujący-
mi Kompanię Węglową, by spółka ta 
mogła złapać nieco oddechu. 

A co z Jastrzębską Spółką 
Węglową (JSW), która przeży-
wa także ogromne trudności 
finansowe? Mówi się, że zo-
bowiązania jej sięgają obecnie 
7,5 mld zł.

Z początkiem 
roku chcemy usiąść 

ze stroną społeczną do stołu 
rozmów, by zapoznać 

ją z tezami 
dotyczącymi strategii 

górnictwa i programów 
dla poszczególnych spółek. 

Będziemy siedzieć 
tak długo przy stole rozmów, 

aż wypracujemy 
rozwiązania akceptowalne 

dla całego środowiska 
górniczego.

Sytuacja JSW jest obecnie naj-
trudniejsza spośród działających w 
branży spółek. Naprawdę niewiele 
brakowało, by instytucje finanso-
we ogłosiły jej upadłość. Razem z 
ministrem Tchórzewskim zainicjo-
waliśmy rozmowy z środowiskiem 
bankowym, by zażegnać tej dra-
matycznej sytuacji. Przygotowywa-
liśmy duży pakiet inwestycyjny w 
JSW, dzięki czemu banki odroczyły 
swoje roszczenia. Podjęliśmy de-
cyzję, że nie będziemy sprzedawać 
kapitału takiego jak Victoria, czy 
koksownia Przyjaźń prywatnym 
podmiotom. Chcemy potraktować 
aktywa Grupy JSW jako instru-
menty do pozyskania kapitału. 
Budujemy tam całe zaplecze finan-
sowe. Ale o tym chcemy mówić do-
piero po spotkaniach ze stroną spo-
łeczną, bo cały taki pakiet będzie 
doprecyzowany. Pierwsze założenia 
zostały przedstawione środowi-
skom finansowym. One to przyjęły. 

Wstępnie mamy ustalone, że jeżeli 
będziemy realizować te założenia, 
które przedstawiliśmy, to de facto 
w czerwcu przechodzimy do etapu 
ugody. Jeśli to będzie realizowane, 
co przedłożyliśmy, a będzie realizo-
wane, to myślę że JSW z początkiem 
roku będzie wchodzić na zupełnie 
inne ścieżki. 

Jeszcze przed wyborami 
deklarował Pan, deklarował 
także minister Tchórzewski, 
że w procesach zmian uczest-
niczyć będzie strona społecz-
na, że nie będzie ona zaskaki-
wana decyzjami jak miało to 
miejsca za rządów PO-PSL.

I dalej podtrzymujemy te deklara-
cje. Zresztą pierwsze rozmowy, jako 
kierownictwo Ministerstwa Ener-
gii już przeprowadziliśmy ze stroną 
społeczną w trakcie ostatniej wizy-
ty w Katowicach podczas których 
przedstawiliśmy przedstawicielom 
organizacji związkowych nasze pla-
ny wobec sektora. Z początkiem roku 
chcemy usiąść ze stroną społeczną do 
stołu rozmów, by zapoznać ją z teza-
mi dotyczącymi strategii górnictwa 
i programów dla poszczególnych 
spółek. Będziemy siedzieć tak długo 
przy stole rozmów, aż wypracujemy 
rozwiązania akceptowalne dla całego 
środowiska górniczego. Nie mamy 
bowiem innego wyjście, jeśli nie uda 
nam się wspólnie wyprowadzić gór-
nictwa na prostą, to pewnie sztuka ta 
nie uda się już nikomu. A zatem musi 
się to udać, czego życzę sobie i całe-
mu środowisku górniczego z okazji 
zbliżających się Świąt Bożego Naro-
dzenia. Niech na te kilka dni zagości 
w naszych domach spokój, radość i 
nadzieja na lepsze jutro, a rok 2016 
niech będzie dużo lepszy niż mijający 
rok.

Rozmawiał:                                    
Krzysztof Leśniowski
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dramatyczny rok dla największych spółek
ChOć w grudniu ubiegłego roku wiele wskazywało na to, że rok kolejny będzie dla polskiego górnictwa okresem niezwykle 
trudnym, nikt chyba nie mógł przewidzieć tak dramatycznego przebiegu wypadków. Poniżej przypominamy najważniejsze 
wydarzenia z ostatnich dwunastu miesięcy.

kaLenDariUm

STYCZeŃ

 KW. Po potwierdzeniu się informacji o rzą-
dowych planach zamknięcia czterech kopalń - KWK 
„Bobrek-Centrum”, KWK „Brzeszcze”, KWK „Pokój” 
i KWK „Sośnica-Makoszowy” - górnicy z „Brzeszcz” 
nie wyjechali na powierzchnię, rozpoczynając 
protest przeciwko konfrontacyjnym posunięciom 
gabinetu pani premier Ewy Kopacz. Błyskawicznie 
poparli ich pracownicy pozostałych kopalń i spółek 
węglowych, a wkrótce potem - mieszkańcy śląskich 
miast.

Porozumienie podpisane 17 stycznia przez 
przedstawicieli Międzyzwiązkowego Komitetu 
Protestacyjno-Strajkowego (MKPS) i delegacji 
rządowej - w obecności pani premier Ewy Kopacz 
- kończy protest. Ustalono zasady restrukturyzacji 
Kompanii. Ostateczny termin realizacji porozumie-
nia wyznaczono na 30 września.

 JSW. Pracownicy rozpoczynają beztermi-
nowy strajk. Wybuch niezadowolenia przyspieszyła 
decyzja Zarządu Spółki o dyscyplinarnym zwolnie-
niu z pracy dziewięciu przewodniczących zakłado-
wych organizacji związkowych działających w KWK 
„Budryk”, którzy wsparli strajkujących wcześniej 
pracowników KW. Górnicy zażądali przywrócenia 
związkowców do pracy, a także - między innymi 
- odstąpienia pracodawcy od decyzji o wypowie-
dzeniu trzech porozumień zbiorowych i odwołania 
Zarządu JSW.

LUTY

 JSW. Strajk zakończony. Związkowcom i 
przedstawicielom pracodawcy udało się wypraco-
wać porozumienie wprowadzające konieczne dzia-
łania oszczędnościowe. Rada Nadzorcza JSW od-
wołała Jarosława Zagórowskiego z funkcji prezesa 
Zarządu.

 KHW. Przedstawiciele niemal wszystkich 
organizacji związkowych podpisali się pod poro-
zumieniem dotyczącym zakresu, zasad i sposobu 
realizacji Programu Naprawczego KHW SA.

MARZeC

 PG „Silesia”. Blisko 200 pracowników we-
zwano do podpisania aneksów wprowadzających 
podwyżki płac wynikające ze zmiany stanowisk 
pracy w związku z nabyciem dodatkowych kwalifi-
kacji i uprawnień. Kolejnym 800 osobom podniesio-
no wynagrodzenia, wyrównując ich wartość wobec 
inflacji.

KWIeCIeŃ

 KHW. Po poważnym tąpnięciu w KWK 
„Wujek” Ruch „Śląsk” dwaj górnicy nie wyjechali 
na powierzchnię. Ciała sztygara i ślusarza zosta-
ły odnalezione przez ratowników po ponad dwóch 
miesiącach. Była to jedna z najdłuższych akcji ra-
towniczych w historii polskiego górnictwa.

MAJ

 SRK. KWK „Brzeszcze”, KWK „Centrum” i 
KWK „Makoszowy” przestają być oddziałami KW i 
trafiają do SRK.

 Węglokoks Kraj. Węglokoks  Kraj Sp. z o.o. 
przejmuje kopalnię „Piekary” i wydzieloną z KWK 
„Bobrek-Centrum” kopalnię „Bobrek”. Na czele 
Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „So-
lidarność” Węglokoks Kraj Sp. z o.o. staje Jarosław 
Grzesik.

 KOK. Związkowcy z Konsorcjum Ochrony 
Kopalń Sp. z o.o. wynegocjowali gwarancje zatrud-
nienia dla pracowników i odstąpienie pracodawcy 
od polityki wypowiadania im umów o pracę.

 KW. Pracownicy KW wybrali 7-osobową 
Radę Pracowników III kadencji.

 Wybory. Andrzej Duda (Prawo i Sprawied-
liwość) zwycięża w drugiej turze wyborów prezy-
denckich.

CZeRWIeC

 KW. Organizacje związkowe z KW zapro-
testowały przeciwko podjętej przez Zarząd próbie 
narzucenia załodze Kodeksu Etyki KW. Pracowni-
ków zmuszano do podpisywania oświadczeń o jego 
przyjęciu. Zdaniem związkowców, niejasny doku-
ment mógł postawić pracownika w niekorzystnej 
sytuacji wobec pracodawcy.

LIPIeC

 Branża. Podczas spotkania przedstawicieli 
górniczej „Solidarności” z kandydatką Prawa i Spra-
wiedliwości na premiera i posłanką tej partii panią 
Beatą Szydło uzgodniono, że strategia rozwoju 
polskiego górnictwa dla przyszłego rządu zostanie 
opracowana przy udziale związkowców.

SIeRPIeŃ

 LW „Bogdanka”. Koniec toczącego się od 
15 czerwca sporu zbiorowego. Związkowcy i przed-
stawiciele pracodawcy uzgodnili, że od 1 sierpnia 
umowy pracowników zatrudnionych na czas okre-
ślony będą „z urzędu” przedłużane, o ile osoby te 
nie otrzymają negatywnej opinii kierownika oddzia-
łu, a średnie miesięczne wynagrodzenie za rok 2015 
nie będzie niższe niż w roku 2013.

WRZeSIeŃ

 JSW. Reprezentatywne organizacje związ-
kowe zawarły z Zarządem Spółki porozumienie, 
które pozwoli poprawić płynność finansową JSW 
w ciągu najbliższych trzech lat, odsuwając jedno-
cześnie od firmy konieczność ogłoszenia upadło-
ści. Ceną jest czasowe ograniczenie świadczeń 
pracowniczych.

 KW. Pełnomocnik rządu do spraw restruk-
turyzacji górnictwa węgla kamiennego Wojciech 
Kowalczyk poinformował, że tak zwana „nowa” 
Kompania Węglowa nie powstanie. MKPS Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego zdecydował o odwieszeniu 
czynnej akcji protestacyjno-strajkowej.

PAŹdZIeRNIK

 Branża. Ulicami Brzeszcz przeszła niemal 
10-tysięczna manifestacja górników oburzonych 
postępowaniem rządu, który złamał styczniowe po-
rozumienie i nie doprowadził do powstania tak zwa-
nej „nowej” Kompanii Węglowej oraz znalezienia 
inwestorów dla kopalń „Brzeszcze” i „Makoszowy” 
przed końcem września. Osiem dni później górnicy 
protestowali w Rudzie Śląskiej, a 22 października - 
w Warszawie.

 KWK „Brzeszcze”. Przedstawiciele ośmiu 
zakładowych organizacji związkowych z KWK 
„Brzeszcze” podpisali z kierownictwem spółki Nowe 
Brzeszcze Grupa Tauron porozumienie określające 
warunki przejścia kopalni i załogi do nowego właś-
ciciela.

 KW. Bogusław Hutek nowym przewodniczą-
cym kompanijnej „Solidarności”. Pokieruje nią do 
2018 roku.

 Wybory. Prawo i Sprawiedliwość wygrywa 
wybory parlamentarne, uzyskując bezwzględną 
większość w Sejmie i Senacie.

LISTOPAd

 KW. Zarząd poinformował stronę społeczną, 
że posiada środki finansowe tylko na dwie kolejne 
wypłaty. W odpowiedzi związkowcy zażądali gwa-
rancji wypłacenia wszystkich świadczeń pracowni-
czych, zgodnie ze styczniowym porozumieniem.

GRUdZIeŃ

 Branża. Agencja Rezerw Materiałowych kupi 
węgiel ze zwałów, by zapewnić kopalniom finanso-
wanie przez najbliższe miesiące - zapowiedziała 
pani premier Beata Szydło podczas uroczystości 
barbórkowych w Brzeszczach.
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Wypełnić testament poległych górników
MUSIMY zastanowić się nad tym, czy ideały, za które górnicy z KWK „Wujek” oddali życie, zostały wypełnione i pozostawiony 
przez nich testament wypełnić - powiedziała pani premier Beata Szydło w Katowicach, podczas uroczystości upamiętniają-
cych ofiary pacyfikacji kopalni „Wujek” sprzed 34 lat.
WydARZeNiA z 16 grudnia 1981 
roku były następstwem wprowa-
dzenia stanu wojennego trzy dni 
wcześniej. Wśród działaczy opozy-
cji internowanych przez komuni-
styczny reżim znalazł się przewod-
niczący Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” KWK „Wujek” Jan 
Ludwiczak. Do zatrzymania Jana 
Ludwiczaka doszło 12 grudnia. 13 
grudnia załoga kopalni zażądała 
uwolnienia związkowego lidera, a 
14 grudnia - poszerzyła listę postu-
latów o odwołanie stanu wojennego, 
uwolnienie wszystkich internowa-
nych i przestrzeganie przez władze 
podpisanego 3 września 1980 roku 
Porozumienia Jastrzębskiego. Nikt 
jednak nie zamierzał rozmawiać 
z górnikami. Ich żądania zostały 
odrzucone, co spowodowało ogło-
szenie akcji protestacyjnej w po-
staci strajku okupacyjnego. Na cze-
le strajkujących stanął Stanisław 
Płatek, współzałożyciel zakładowej 
„Solidarności”.

Kontratak sił bezpieczeństwa 
nastąpił 16 grudnia, rano. Około 
godziny 8. oddziały milicji otoczy-
ły zakład. Trzy godziny później ko-
palniany mur został staranowany 
przez czołg. Gdzie indziej na teren 
KWK „Wujek” wkroczył pluton 
specjalny, strzelając do górników z 
ostrej amunicji. Na miejscu zginęli: 
Józef Czekalski, Józef Giza, Ryszard 
Gzik, Bogusław Kopczak, Zbigniew 
Wilk i Zenon Zając. Również 16 
grudnia, w szpitalu, zmarł Andrzej 
Pełka, 2 stycznia - Joachim Gnida, a 
25 stycznia - Jan Stawisiński. Obra-
żenia odniosło 47 osób.

Oprócz rodzin poległych gór-
ników i pani premier, w tegorocz-
nych obchodach upamiętniających 
ofiary największej zbrodni stanu 

„Wujek”, gdzie głos zabrała szefo-
wa rządu.

- Kiedy wspominamy tych, któ-
rzy zginęli, musimy zastanowić się 
nad tym, czy te ideały „Solidarno-
ści” - ideały, za które oni wówczas 
oddali życie - a nie chcieli wiele, 
upominali się tylko o prawo do 
godnego życia, o to, żeby każdy 
mógł czuć się gospodarzem tu-
taj, w swojej Ojczyźnie, żeby móc 
godnie żyć, chcieli pracy, godnego 
wynagrodzenia, chcieli wolności 
- (…) zostały wszystkie wypełnio-
ne? - retorycznie pytała. - My ten 
ich testament musimy wypełnić. 
Dzisiaj dla Polski ważne jest to, by-
śmy dostrzegali każdego obywatela 
i z pełną determinacją będę bronić 
tego, żeby elitą Polski byli zwykli 
obywatele, nie grupy, które walczą 
o swoje przywileje, (…) bo górnicy, 
którzy zginęli na „Wujku” za to od-
dali swoje życie - podsumowała.

List do uczestników obchodów 

skierował prezydent Andrzej Duda. 
Odczytał go szef śląsko-dąbrow-
skiej „Solidarności” Dominik Ko-
lorz.

Kolejnym punktem obchodów 
było odsłonięcie powstałej z ini-
cjatywy Śląskiej Izby Lekarskiej 
tablicy pamiątkowej ku czci leka-
rzy, pielęgniarek oraz wszystkich, 
którzy nieśli pomoc górnikom ran-
nym 16 grudnia 1981 roku. Poświę-
cenia tablicy dokonali metropolita 
katowicki Kościoła rzymskokatoli-
ckiego arcybiskup Wiktor Skworc i 
biskup katowicki Kościoła Ewange-
licko-Augsburskiego w Polsce Ma-
rian Niemiec.

Uroczystości zakończył apel 
pamięci i salwa honorowa oddana 
przez żołnierzy z kompanii hono-
rowej wystawionej przez 34. Śląski 
Dywizjon Rakietowy Obrony Po-
wietrznej.

Marek Jurkowski

wojennego uczestniczyli między 
innymi: wiceminister energii Grze-
gorz Tobiszowski, przewodniczący 
Klubu Parlamentarnego „Kukiz’15” 
Paweł Kukiz i prezes Instytutu Pa-
mięci Narodowej doktor Łukasz 
Kamiński. Komisję Krajową NSZZ 
„Solidarność” reprezentował jej 
wiceprzewodniczący Tadeusz Maj-
chrowicz. Nie zabrakło też kibiców 
GKS Katowice oraz setek Śląza-
ków.

Uroczystości przed Pomnikiem 
Dziewięciu z „Wujka” poprzedziła 
msza święta koncelebrowana pod 
przewodnictwem metropolity ka-
towickiego arcybiskupa Wiktora 
Skworca odprawiona w kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego.

Kazanie wygłosił biskup po-
mocniczy archidiecezji katowickiej 
Marek Szkudło, który 16 grudnia 
1981 roku był wikariuszem w po-
łożonej niedaleko pacyfikowanej 
kopalni parafii pw. św. Michała Ar-
chanioła.

Duchowny przywołał biblijne 
postacie Kaina i Abla oraz pierwsze 

morderstwo, które jednocześnie 
było bratobójstwem. Odniósł tam-
tą sytuację do wydarzeń sprzed 34 
lat.

- Bo to było przecież bratobój-
stwo. (…) Najgorszym aspektem 
bratobójstwa jest skrajna nie-
sprawiedliwość, bo brat jest po to 
bratem, by ochraniać, pomagać, 
wspierać. (…) Po 34 latach od tam-
tych wydarzeń, te trzy słowa wciąż 
powinny brzmieć nam w uszach 
- ochraniać, pomagać, wspierać. 
Nie bójmy się odnieść ich do współ-
czesności, bo i dzisiaj, jak wtedy, te 
trzy słowa - ochraniać, pomagać, 
wspierać - streszczają sens auten-
tycznego i szczerego sprawowa-
nia władzy. (…) Gdyby wiedzieli o 
tym ci, którzy przed laty popełnili 
grzech bratobójstwa w imię źle ro-
zumianego interesu politycznego, 
nazwanego „interesem narodu”, 
nie doszłoby do tej tragedii, której 
rocznicę dzisiaj obchodzimy - mó-
wił do zgromadzonych wiernych.

Po nabożeństwie uczestnicy 
obchodów przeszli przed kopalnię 



� spojrzenia

Coraz głośniej o podwyżkach płac 
ZARoBki Płaca minimalna w wielu państwach UE jest wyższa niż średnia płaca w Polsce

PłACA minimalna powinna być wyższa od obecnej 1750 zł i wynosić śred-
nio 2535 zł – tak, jak wynika z badań TNS, myśli trzy czwarte Polaków.
W ROKu 2015 płaca minimalna 
wynosi 1750 zł brutto, w roku 2016 
będzie ona wyższa i wyniesie 1850 
zł brutto, oznacza to wzrost płacy 
minimalnej o 100 zł.

Jest to wciąż kwota niewielka. 
Z badań ośrodka badania opinii 
publicznej TNS wynika, że 21 proc. 
Polaków ocenia, że płaca minimal-
na powinna znajdować się w wi-
dełkach pomiędzy 1 751 a 2 000 zł, 
a według 29 proc. - w zakresie od 
2 001 do 2 500 zł. Z kolei 27 proc. 
badanych chciałoby, żeby jej wy-
sokość przekraczała 2,5 tys. zł. Po 
uśrednieniu z badania wynika, że 
trzy czwarte ankietowanych chcia-
łoby płacy minimalnej w wysokości 
2 535 zł. 

Z danych Głównego Urzędu 
Statystycznego (GUS) wynika, że 
wysokość pensji, jaką najczęściej 
otrzymywali Polacy w 2014 r. to że 
2469 zł brutto. Kwota ta daleko od-
biega ona od średniej krajowej wy-
noszącej 4108 zł i mediany, która 
wyniosła 3292 zł. 

Wskaźnik pensji 2469 zł brutto, 
czyli zarobionej przez największą 
liczbę Polaków, jest niższy od śred-
niej krajowej aż o 1638 zł. Mediana 

z kolei – 3292 zł – wskazuje, iż po-
łowa pracowników zarabiała poni-
żej tej kwoty, a połowa powyżej. Aż 
10 proc. pracowników natomiast 
otrzymywało wynagrodzenie nie-
przekraczające zaledwie 1718 zł 
brutto.

Solidarność od dawna zwraca 
uwagę, że wysokość płacy minimal-
nej w Polsce nie pozwala na normal-
ne życie. A w wielu przypadkach ta 
kwota musi wystarczyć na potrzeby 
nie jednej osoby, lecz całej rodziny. 
W 2012 roku Solidarność przed-
stawiła w Sejmie projekt obywa-
telski, przygotowany przez eksper-
tów Związku, w którym zakładano 
stopniowe podwyższanie minimal-
nego wynagrodzenia za pracę do 
wysokości 50 proc. przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce na-
rodowej w tempie zgodnym z tem-
pem wzrostu gospodarczego. Ten 
pomysł poparło ponad 350 tysięcy 
obywateli. Wówczas ten pomysł nie 
znalazł poparcia w parlamencie. 
Teraz, po wymianie rządu, warto 
do tego postulatu powrócić, szansa 
na wprowadzenie takiego przepisu 
jest dziś większa niż wtedy. 

Przeciwko podwyższaniu płacy 

minimalnej są organizacje praco-
dawców a wielu liberałów uchodzą-
cych za ekonomistów i dziennikarzy 
przekonuje wręcz, że płaca mini-
malna jest szkodliwa dla gospodar-
ki a w związku z tym powinno się 
nią znieść. Mamy wolność słowa, 
więc można gadać i takie bzdury 
oderwane od rzeczywistości. 

Trzeba jednak przyznać, że w 
ostatnich tygodniach w najwięk-
szych mediach, które dotychczas 
bez zastrzeżeń lansowały liberal-
ny model gospodarki, pojawiły się 
materiały pokazujące, że za płacę 
minimalną w Polsce trudno wyżyć 
a Polacy tak naprawdę zarabiają 
znacznie mniej niż oficjalnie po-
dawana średnia krajowa, która w  
październiku 2015 r. wyniosła 4111 
zł brutto. Do tej pory główne media 
nie dostrzegały problemu niskich 
płac w Polsce zadowalając się ha-
słami o zielonej wyspie szczęśliwo-
ści. Wpływ na tę zmianę miały też z 
pewnością wyniki wyborów parla-
mentarnych. 

Płaca minimalna jest zjawi-
skiem niemal powszechnym w kra-
jach Unii Europejskiej – obowiązuje 
ona w 22 z 28 państw członkow-

skich. Wysokość płacy minimalnej 
w UE jest bardzo zróżnicowana. 
Najniższa jest ona w Bułgarii i wy-
nosi 184 euro, w Rumunii jest to 
217 euro. Nieco wyższa jest płaca 
minimalna w Czechach, wynosząca 
331 euro. Przelicznik dla Polski do 
409 euro. 

To znacznie mniej niż pensja 
minimalna w największych go-
spodarkach unijnych - w Niem-
czech wynosi ona 1473 euro, we 
Francji 1457 a w Wielkiej Brytanii 
1378 euro. Najwyższa płaca mini-
malna jest jednak w Luksembur-
gu, gdzie wynosi ona 1922 euro 
miesięcznie. 

Pomimo tak wysokich płac mi-
nimalnych takie kraje jak Niemcy 

i Wielka Brytania doskonale roz-
wijają swoje gospodarki. Warto 
zwrócić uwagę, że płaca minimalna 
w wielu państwach UE jest wyższa 
niż średnia płaca w Polsce. To po-
kazuje przepaść, jaka jest w pozio-
mie życia pomiędzy Polską a naj-
bardziej rozwiniętymi krajami UE. 
Jest to też dowodem, że nie należy 
bać się wysokiej płacy minimalnej, 
która jest korzystna nie tylko dla 
pracowników, ale i dla gospodar-
ki. Wiadomo przecież, że wypro-
dukowany towar ktoś musi kupić 
– a jeżeli pracownicy nie będą mieć 
wysokich zarobków to nie będą wy-
dawali pieniędzy. 

Igor D. Stanisławski
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Ambitna umowa bez słowa „dekarbonizacja”
PARYŻ Zawarto porozumienie na szczycie klimatycznym 

12 GRUdNIA podczas konferencji klimatycznej ONZ w Paryżu przedstawiciele 195 państw podpisali międzynarodowe poro-
zumienie mające zatrzymać globalne ocieplenie na poziomie poniżej 2 stopni Celsjusza. Porozumienie jest na tyle ogólne, 
że zadowoleni są z niego niemal wszyscy – od dużej części ekologów po reprezentantów Polski broniących udziału węgla w 
energetyce.
- TO ambitna umowa. 
Głównym jej celem jest za-
trzymanie do końca wieku 
globalnego ocieplenia na po-
ziomie poniżej 2 stopni Cel-
sjusza. Jesteśmy zadowoleni 
z kształtu umowy. Pozwoli 
ona na ograniczenie dalsze-
go ocieplania się klimatu, 
jednocześnie uwzględniając 
możliwości gospodarcze po-
szczególnych krajów, w tym 
Polski. W umowie uwzględ-
niony został także nasz inny 
postulat, aby wykorzystywać 
lasy do zmniejszania kon-
centracji dwutlenku węgla w 
atmosferze - komentuje prof. 
Jan Szyszko, minister środo-
wiska.

Porozumienie wzywa do 
redukcji emisji gazów cie-
plarnianych tak szybko, jak 
to tylko możliwe, uznając, 
że będzie to trwało dłużej w 
przypadku krajów rozwija-
jących się. Działania zmniej-
szające emisje CO2 będą po-
dejmowane przez wszystkie 
strony umowy – i co bardzo 
ważne - z poszanowaniem ich 
specyfiki i możliwości spo-
łeczno-gospodarczych. Nie 
ma więc narzucania wszyst-
kim państwom jednakowych 
celów i metod działania aby 
zmniejszyć emisję CO2. 

Lasy pochłoną CO2
Porozumienie paryskie 

wyznacza cel utrzymania 
wzrostu globalnej temperatu-
ry poniżej 2 stopni Celsjusza 
do końca wieku. Określa tak-
że, że w tym okresie powin-
niśmy osiągnąć równowagę 
między emisjami gazów cie-
plarnianych a ich pochłania-
niem, m.in. przez lasy.

Działania zmierzające 
do redukcji emisji CO2 będą 
się odbywały m.in. poprzez 
wprowadzanie nowych 
technologii czy zwiększenie 
udziału odnawialnych źró-
deł energii w bilansie ener-
getycznym. Ten postulat jest 
już realizowany w Polsce, 
gdzie ilość źródeł odnawial-
nych systematycznie rośnie. 

Z kolei równoważenie 
emisji będzie następowało 
m.in. w drodze wzrostu zale-
siania. Ten ostatni zapis zo-
stał wprowadzony do umo-
wy dzięki dużej determinacji 
polskiej delegacji. Jest to za-
pis dla Polski korzystny, po-
nieważ nasz aż 29,4 proc. 
powierzchni Polski zajmu-
ją lasy. Do roku 2020 lasy 
mają stanowić 30 proc. po-
wierzchni kraju, a w 2050 
już 33 proc. Ten wzrost jest 
możliwy dzięki realizowane-
mu krajowemu programowi 

zwiększania lesistości. 
Przed paryskim szczy-

tem i w jego trakcie państwa 
składały krajowe plany dzia-
łań na rzecz zmniejszenia 
emisji gazów cieplarnianych 
(tzw. kontrybucje). Ostatecz-
nie zostało złożonych 188 
kontrybucji, w tym najwięk-
szych gospodarek świato-
wych, takich jak Stany Zjed-
noczone, Chiny, Brazylia, 
Indie oraz Arabia Saudyjska. 
Rządy zgodziły się także co 5 
lat wyznaczać ambitniejsze 
cele i raportować, jak te do-
tychczasowe są realizowane. 

Zagrożenia dla węgla 
nie ma

Przedstawiciele polskiej 
delegacji biorący udział w 
negocjacjach są zadowoleni 
z zawartego porozumienia. 
Tomasz Chruszczow z Mini-
sterstwa Środowiska zapew-
niał, że jest „to jest najlep-
sze porozumienie, na jakie 
Polska mogła liczyć”. Pytany 
przez PAP, czy porozumienie 
nie wyeliminuje pod koniec 
tego wieku węgla, odparł, że 
nie. 

- Z tego porozumienia 
wynika, że będzie miejsce 
dla wszystkich paliw, będzie 
miejsce przede wszystkim 
dla zrównoważonego rozwo-
ju i będzie miejsce dla efek-
tywności tego rozwoju. To 
nie jest porozumienie, które 
eliminuje węgiel, to jest po-
rozumienie, które określa 
ramy zrównoważonego roz-
woju całego świata – zapew-
niał Tomasz Chruszczow. 

Porozumienie wejdzie w 
życie trzydziestego dnia po 
ratyfikowaniu przez przy-
najmniej 55 krajów (odpo-
wiadających za co najmniej 
55 procent globalnych emisji 
gazów cieplarnianych).

Negocjatorzy spotkają się 
ponownie 7 listopada 2016 
r. w Maroko – kolejna kon-
ferencja klimatyczna ONZ 
odbędzie się w Marakeszu i 
koncentrować na roli inno-
wacji w kwestii zmian kli-
matycznych i ograniczaniu 
emisji.

Jeszcze długo przed roz-
poczęciem konferencji w 
Paryżu było wiele sygnałów 
mówiących, że jakieś po-
rozumienie zostanie tam 
zawarte, ale będzie ono 
dość ogólne, aby zadowolić 
wszystkie państwa. Tak też 
się stało. W końcowym poro-
zumieniu liczącym 32 stron 
każdy znajdzie dla siebie coś 
miłego: zwolennicy redukcji 
emisji CO2 zwracają uwagę, 
że 195 państw, w tym naj-

więksi emitenci jak Chiny i 
Stany Zjednoczone, dostrze-
gają potrzebę ograniczania 
emisji. Inni, jak przedstawi-
ciele Polski, zwracają uwagę 
na dobrowolność poszcze-
gólnych państw w wyborze 
środków do redukcji emisji. 
Dla naszego kraju ważne jest 
też, że w porozumieniu nie 
ma słowa o dekarbonizacji 
gospodarki, czyli zmniejsze-
niu roli węgla w gospodarce.

Zagrożenie z innej strony
Z tego punktu widzenia 

rzeczywiście paryskie po-
rozumienie może być inter-
pretowane jako korzystne 
dla Polski. Ale zagrożenie 
jest z innej strony. Nie nale-
ży zapominać, że Polska jest 
członkiem Unii Europejskiej 
i na ta szczeblu unijnym po-
jawiają się zagrożenia dla 
węgla. Przedstawiciele Unii 
Europejskiej, jak wszyscy 
również zadowoleni z umo-
wy zawartej w Paryżu, nie 
zamierzają rezygnować z 
obranego kierunku zmniej-
szania emisji CO2. Wielce 
więc prawdopodobne, że 
reszta świata będzie prowa-
dziła samodzielną politykę 
energetyczno-klimatyczną 
– niektóre kraje z pewnoś-
cią będą zwiększać emisje 
CO2, inne utrzymają je na 
obecnym poziomie, jeszcze 
inne będą je zmniejszać, ale 
w niewielkim stopniu. Unia 
tymczasem będzie kontynu-
ować swoją politykę redukcji 
emisji CO2 w wielkim stop-
niu. Trzeba pamiętać, że  w 
przyjętych w październiku 
2014 r. i potwierdzonych w 
marcu 2015 r. celach polityki 
energetycznej UE założono 
40 proc. redukcję emisji ga-
zów cieplarnianych do roku 
2030 w stosunku do roku 
1990. 

Rząd Polski powinien 
teraz poszukać sojuszników 
wśród innych państw człon-
kowskich UE oraz między-
narodowych organizacji 
branżowych, np. węglowych, 
energetycznych czy hutni-
czych, aby zwrócić uwagę, 
że UE nadal pozostaje sa-
motna w tak dużej redukcji 
emisji CO2.  UE powinna te-
raz wziąć pod uwagę to, jak 
zachowują się inne państwa 
i urealnić swoją politykę 
energetyczno-klimatyczną. 
Unia ma wystarczająco dużo 
problemów, wiec kolejny 
problem z pogarszającym się 
stanem gospodarki nie jest 
potrzebny.

Igor D. Stanisławski
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Globalne sankcje 
na węgiel
WOBeC wrogich krajów („Iran - przykład wojny gospodarczej”) i wobec surow-
ców, uznanych za niechciane czy szkodliwe, używa się tych samych narzędzi, by je 
osłabić lub wyeliminować. Najmocniejszy z nich – jak zwykle... to pieniądz – pisze 
Andrzej Szczęśniak, ekspert rynku paliw.

WęgieL - drugi pod 
względem wielkości suro-
wiec energetyczny, dominu-
jący w wytwarzaniu energii 
elektrycznej - poddawany 
jest potężnej presji od czasu 
światowej kariery global-
nego ocieplenia. Dzisiaj to 
wręcz wojna gospodarcza.

Globalne sankcje na wę-
giel zaczynają się od polity-
ki: najbogatsze kraje świa-
ta rzucają wyzwanie temu 
surowcowi. Jako pierwszy 
prezydent Obama w czerwcu 
2013 r. zakazał finansowania 
zagranicznych projektów wę-
glowych przez U.S. Export-
Import Bank. Za nim kraje 
skandynawskie, Holandia, 
Wielka Brytania, ostatnio 
Francja – także zapowiedzia-
ły, że nie będą finansować 
wydobycia i spalania węgla. 
Później Bank Światowy, Eu-
ropejski Bank Inwestycyjny i 
EBRD również zadeklarowa-
ły blokadę finansową (choć 

przez ostatnie 5 lat zainwe-
stowały w węgiel sumę 10 
miliardów dolarów).

Walkę z węglem nagłaś-
niają organizacje ekologicz-
ne. Tworzone są rankingi 
„złych” banków, które nisz-
czą planetę ziemię, przez 
wspieranie trujących atmo-
sferę kopalni i elektrowni. 
Ideowcy, wsparci skrom-
nymi środkami, są w stanie 
zrobić złą atmosferę wokół 
pieniędzy, które jak wiado-
mo - lubią spokój i ciszę. A 
tutaj kilka ekologicznych 
fundacji (Rainforest Action 
Network, Sierra Club, 
BankTrack) przygotowuje 
raporty, uderzające w ban-
ki, finansujące inwestycje 
węglowe (Coal Finance Re-
port Card). Powstają listy 
złych banków

Organizacje ekologicz-
ne, choć w tym przypadku 
można je nazwać terro-
rystycznymi (od terror = 

strach, jaki sieją) pilnu-
ją także, by pieniądze nie 
znajdowały luk w przepi-
sach, by nie finansowały 
opłacalnych przecież pro-
jektów.

Strach wzmacniany 
jest przez moralistyczny 
ton narracji klimatycznej. 
Węgiel jest brudny, zły, za-
bija ludzi, niszczy plane-
tę. Gospodarki używające 
węgla są według ekologów 
w „węglowej spirali śmier-
ci”, a energetyka węglowa 
to przemysł mający na su-
mieniu tysiące zmarłych... 
Podobne emocjonalne hasła 
są one szeroko nagłaśniane 
przez media, które w tym 
temacie z pewnością nie 
są ani obiektywne ani bez-
stronne.

Ścieżką sankcji prze-
ciwko węglowi poszła także 
Norwegia, której parlament 
w maju uchwalił wycofanie 
się państwowego funduszu 

bogactwa (900 miliardów 
dolarów – prawie 2 razy 
więcej niż cały PKB Polski) 
z inwestycji w przedsiębior-
stwa i kopalnie, które mają 
ponad 30% swej aktywności 
z węgla. Spowoduje to wyco-
fanie 5 miliardów dolarów z 
finansowania węgla.

Jako przyczynę takich 
działań przedstawia się war-
tości moralne. Mówi się, że 
to przemysł „śmierci”, że 
zabija ludzi i niszczy klimat 
planety. Jednak prawdziwą 
ofiarą tej wojny są biedne 
kraje, które chcą się rozwi-
jać i podnosić poziom życia. 
Przykład Chin, ich ekspan-
sji węglowej i wyciągnięcia 
setek milionów z nędzy jest 
dla ekologów i bogatych 
krajów jakoś mało przema-
wiający do rozumu. W przy-
padku Norwegii, która swe 
bogactwo i całość dochodów 
Funduszu zawdzięcza tym 
„złym” paliwom kopalnym, 
ruch taki jest co najmniej 

dwuznaczny moralnie.
Efektem politycznych i 

społecznych nacisków jest 
zmiana reguł gry. Węgiel 
- najbardziej stabilny suro-
wiec energetyczny - staje się 
zagrożony. Energetyka wy-
maga dużych nakładów na 
inwestycje, węglowa wyma-
ga dużo wyższych nakładów 
kapitałowych niż gazowa, 
więc potrzebne są wielkie 
kwoty dla finansowania, o 
jak najniższym koszcie. Jeśli 
pożyczkodawca znajduje się 
pod narastającą presją (eko-
logiczną, a raczej polityczną) 
– pieniądze się wycofują, 
uciekają bojąc się ryzyka.

Wiele banków ograniczyło 
lub zaprzestało finansowania 
inwestycji w węgiel. Barclays 
Bank w 2015 r. zrezygnował z 
finansowania inwestycji wy-
dobycia węgla metodą ścina-
nia wierzchołków góry – prak-
tyki bardzo popularnej w USA 
– pod wpływem nacisków 
grup ekologicznych, przed 
którym ugięły się wcześniej 
takie banki jak Wells Fargo, 
Royal Bank of Scotland, UBS, 
BNP Paribas, Societe Genera-
le, i wiele innych. Nawet takie 
instytucje jak Kościół An-
gielski, nie będą inwestować 
swoich pieniędzy w węgiel. 
Wielkie i bogate, szanowane 
uniwersytety (Stanford, Ox-
ford czy Glasgow University), 
które także wycofują swoje 
pieniądze z „brudnych” in-
westycji. Oznacza to wyższy 
koszt kapitału, większe ryzy-
ko, mniejszą opłacalność. Je-
żeli państwo wycofuje swoje 
gwarancje, prywatne pienią-
dze są znacznie mniej chętne 
(a jeżeli już to za odpowiednią 

opłatą) do brania ryzyka tylko 
na siebie.

Ryzyko klimatyczne (dość 
iluzoryczne, bo przewidywa-
ne za sto prawie lat, na koniec 
naszego wieku) przekształca 
się wtedy w realne zagrożenie 
biznesowe. Firmy ratingowe 
obniżają wyceny wartości 
spółki, a nawet ubezpieczy-
ciele (francuska Axa) nie 
chcą aktywów węglowych w 
swoim portfelu, przerzucając 
je do energii odnawialnej.

Działania takie są sku-
teczne. Sektor węglowy, naj-
większy dostawca energii 
elektrycznej w USA – pod 
naporem taniego gazu i nie-
korzystnych regulacji – traci 
wartość, a kopalnie są za-
mykane. Między 2011 i 2013 
rokiem 264 kopalnie w USA 
zostały zamknięte, a naj-
większa na świecie prywat-
na spółka węglowa Peabody 
Energy straciła 80% swojej 
wartości giełdowej, chociaż 
Dow Jones industrial wzrósł 
o 69%.

Podobnym procesom 
podlegają wielkie europejskie 
energetyczne koncerny - nie-
mieckie E.ON id RWE, fran-
cuski GDF Suez (już dzisiaj 
Engie), Électricité de France 
i włoski Enel, dostarczają-
ce 60% europejskiej energii 
elektrycznej – straciły 100 
miliardów (37 procent) na 
wartości rynkowej w latach 
2008 – 2013.

Globalna wojna przeciw-
ko węglowi trwa. Niełatwo 
będzie ją wygrać... gdyby 
rząd się do tego zabierał.

Źródło: blog paliwowy 
Szczesniak.pl

STANOWISKO
Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”

Pod koniec listopada Grupa ING, do której należy również ING Bank Śląski, poinformowała o zakoń-
czeniu finansowania nowych elektrowni zasilanych węglem oraz kopalń węgla energetycznego na świe-
cie, ze skutkiem natychmiastowym. Zgodnie z opublikowanym oświadczeniem, nie będzie finansowała 
żadnych nowych klientów, których biznes jest zależny od działalności elektrowni zasilanych węglem lub 
kopalni węgla energetycznego w stopniu większym niż 50 %. Zamierza też rozpocząć redukcję „global-
nej ekspozycji kredytowej w sektorach powiązanych z węglem”.

Grupa ING sama przyznała, że w 2014 roku 43 % finansowania, które kieruje na projekty związane 
z wytwarzaniem energii elektrycznej, trafiło do źródeł odnawialnych, podczas gdy 5 lat wcześniej było 
to 23 %.

W związku z całkowitym porzuceniem finansowania projektów bazujących na węglu przez Grupę 
ING, Rada Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” zdecydowała o przenie-
sieniu konta bankowego SKGWK NSZZ „Solidarność” z ING Banku Śląskiego do innej instytucji finan-
sowej. Nie chcemy korzystać z usług podmiotu, który otwarcie deklaruje wrogą postawę wobec naszej 
branży.

Jednocześnie apelujemy do organizacji zakładowych zrzeszonych w Sekcji, wszystkich pracowni-
ków kopalń, zakładów górniczych i podmiotów współpracujących z górnictwem, jak również pracodaw-
ców z branży górniczej i całego sektora paliwowo-energe-tycznego, o podjęcie podobnej decyzji.
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Wszystkim Górnikom i pracownikom przemysłu węglowego 
z całego serca dziękujemy za całoroczną ciężką i rzetelną pracę, 

która zapewnia nam wszystkim ciepło i energię. 
W dniu górniczego święta składamy Wam 
wyrazy najwyższego szacunku i uznania.

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Węglokoks Kraj

Przyszłość węgla w chemii?
AZotY naziemne zgazowanie węgla coraz bliżej

Od KILKU lat mówi się o pomyśle zgazowania węgla. do tej pory ten pomysł był traktowany bardziej jako fikcja niż projekt do 
realizacji. Ostatnio sytuacja się zmieniła i jesteśmy coraz bliżej do podjęcia decyzji i budowie pierwszej w Polsce naziemnej 
instalacji zgazowania węgla kamiennego. 

JAK zapewnia prof. Andrzej 
Strugała z Zespołu Techno-
logii Paliw Akademii Górni-
czo-Hutniczej (AGH) obec-
nie na świecie obserwujemy 
prawdziwy boom związany 
z rozwojem nowych instala-
cji zgazowania węgla, które 
mają coraz większy udział w 
produkcji niektórych związ-
ków chemicznych.

Eksperci zapewniają, że 
zgazowanie węgla jest opła-
calne. Dr Tomasz Chmiel-
niak z Instytutu Chemicznej 
Przeróbki Węgla (IChPW) z 
Zabrza wylicza, że koszt wy-
tworzenia metanolu z gazu 
powstałego ze zgazowania 
węgla wyliczono na 263 euro 
za tonę i w porównaniu do 
cen rynkowych metanolu z 
roku 2014 był mniejszy o 60 
do 187 euro za tonę. Różnica 
jest więc bardzo duża. 

W ocenie Tomasza 
Chmielniaka Polska ma wę-
giel, który świetnie nadaje 
się do procesu zgazowania. 
Jego zdaniem główne zalety 
zgazowania to fakt, że jest 
on przyjazny środowisku 
i daje możliwość wielokie-
runkowego wykorzystania 
gazu, zarówno do produkcji 
energii elektrycznej, jak i 
dla sektora chemicznego. 

Pierwsza w Polsce
To wszystko powoduje, 

że trwają prace zmierzające 
do budowy pierwszej w Pol-
sce instalacji naziemnego 
zgazowania węgla, która ma 
powstać na terenie Zakła-
dów Azotowych Kędzierzyn, 
wchodzących w skład Grupy 
Azoty, będącej jedną z naj-
większych firm chemicz-
nych w Polsce. Grupa Azoty 
jest jednym z największych 
konsumentów gazu ziemne-
go w Polsce, rocznie zużywa 
go ok. 2,2 miliarda metrów 
sześciennych. Dla porówna-
nia, całkowite zużycie gazu 
w Polsce wynosi ok. 16 mld 
m sześć. Szacuje się, że około 
15 proc. obecnej konsump-
cji gazu ziemnego w Grupie 
Azoty można zamienić na 

gaz produkowany z węgla. 
Projekt instalacji zgazo-

wania węgla w Kędzierzynie 
przedstawia się imponująco. 
Koszt instalacji ma wynieść 
ok. 2,4 miliarda złotych, za-
kład ma przerabiać ok. 900 
tys. ton węgla kamiennego 
rocznie. Węgiel ma pocho-
dzić ze śląskich kopalń. 

Głównymi produktami 
instalacji będą metanol lub 
amoniak (ostateczna decy-
zja zapadnie po wykonaniu 
studium wykonalności), 
które są wykorzystywane na 
szeroką skalę w przemyśle 
chemicznym.

Główny cel budowy in-
stalacji zgazowania węgla to 
zastąpienie gazu ziemnego 
węglem i zmniejszenie za-
leżności polskiego przemy-
słu chemicznego i energe-
tycznego od importu gazu 
ziemnego, czyli głównego 
surowca wykorzystywanego 
w przemyśle chemicznym. 
Ważnym celem jest także 
obniżenie kosztu wytwarza-
nia gazu syntezowego, bę-
dącego podstawą dalszych 
syntez chemicznych.

To nie wszystkie zalety 
tego projektu. Po za tym, że 
gwarantuje on zbyt węgla i 
daje nowe miejsca pracy to 
wytycza także nowy kieru-
nek rozwoju chemii współ-
grający z rozwojem regionu. 
Co ważne, byłby to istotny 
element rozwoju polskiej 
karbochemii, czyli kierunku 
od dawna proponowanego 
zarówno przez środowisko 
górnicze jak i chemiczne. 
Byłby to też konkretny przy-
kład współpracy przemysłu 
ze środowiskami naukowy-
mi.

Inwestycja w Kędzierzy-
nie byłaby też referencyj-
nym, pierwszym przemysło-
wym wdrożeniem instalacji 
zgazowania węgla w Polsce, 
mógłby to być więc wzór, z 
doświadczeń którego można 
by skorzystać przy  budowie 
kolejnych tego typu insta-
lacji. Z pewnością w Polsce 

jest miejsce na 2 lub 3 tego 
typu inwestycje. 

Węgiel ze Śląska
Na razie droga do tego 

jest jednak daleka. Obec-
nie trwa realizacja studium 
wykonalności projektu zga-
zowania węgla w celu oceny 
jego ekonomicznego poten-
cjału, wykonawcą studium 
jest międzynarodowa grupa 
inżynierska Amec Foster 
Wheeler. Wkrótce studium 
wykonalności powinno być 
gotowe. 

Zakłady w Kędzierzynie 
przeprowadziły już wstęp-
ną analizę rynku węgla na 
Śląsku w celu doboru opty-
malnego miksu węgla, trwa-
ją bieżące prace związane z 
wpasowaniem projektu zga-
zowania węgla w istniejącą 
infrastrukturę ZAK.

Spółka rozpoczęła tak-
że współpracę z doradcą 
finansowym KPMG w celu 
zweryfikowania możliwości 
finansowania projektu.

Szacuje się, że niezbęd-
na dokumentacja przy-
gotowawcza do realizacji 
projektu będzie gotowa na 
początku 2017 roku. Obec-
nie prognozy mówią, że de-
cyzja o budowie instalacji 
mogłaby zostać podjęta w 
marcu 2017 roku. Zakła-
dany okres budowa to 36 
miesięcy, co by oznaczało, 
że według obecnych założeń 
instalacja mogłaby zacząć 
pracę w marcu 2020 roku. 
Szacowany okres eksploata-
cji instalacji wynosi 30 lat. 

Projekt zgazowania wę-
gla w Kędzierzynie jest real-
ny, ale ma przed sobą trud-
ności. Przeszkodą nie jest 
tu technologia, ponieważ 
naziemne zgazowanie węgla 
jest technologią znaną. 

- Światowa produkcja 
amoniaku wynosi ok. 224 
mln ton rocznie, z czego 27 
proc. – czyli  60 mln  ton 
– produkowane jest poprzez 
zgazowanie węgla i pro-
dukcję wodoru do syntezy 
– podkreśla dr hab. inż. Ma-

rek Ściążko, profesor Aka-
demii Górniczo-Hutniczej 
(AGH). 

Kosztowna inwestycja
Główną przeszkodą są 

wysokie nakłady inwesty-
cyjne, wynoszące aż 2,4 mld 
zł. Grupy Azoty na taki wy-
datek stać nie będzie, dlate-

go jeszcze w kwietniu 2015 
podpisano porozumienie o 
współpracy w sprawie pro-
jektu zgazowania węgla po-
między Grupą Azoty, Tau-
ron Polska Energia i KGHM 
Polska Miedź. Nie wiadomo 
jednak ostatecznie, czy Tau-
ron i KGHM na taki projekt 
się złożą. 

Eksperci wskazują, że 
tak ważny dla polskiego 
górnictwa i polskiej che-
mii projekt powinien uzy-
skać wsparcie rządowe. To 
wsparcie może być np. w 
formie nisko oprocentowa-
nego kredytu na inwestycje 
lub dotacja na uruchomienie 
przedsięwzięcia o wysokim 
ryzyku. Takie rozwiązania 
są dopuszczalne przez prze-
pisy Unii Europejskiej. 

Realizacja takiego pro-
jektu będzie wymagała sil-
nego poparcia politycznego. 

Władze firm, które zaan-
gażują się w tę inwestycję 
powinny czuć, że nie jest to 
tylko zwykła decyzja bizne-
sowa - nie zapominajmy, że 
taka inwestycja musi być 
opłacalna! - ale jest to też 
inwestycja o strategicznym 
znaczeniu dla polskiej go-
spodarki.  

Trzeba przy tym sobie 
zdawać sprawę, że zgazo-
wanie węgla nie jest lekiem 
na bolączki polskiego górni-
ctwa. Instalacja w Kędzie-
rzynie ma zużywać ok. 900 
tys. ton węgla rocznie, jak 
wiadomo nie jest to bardzo 
duża ilość, choć oczywiście 
każde stabilne i długookre-
sowe źródło odbioru węgla 
jest potrzebne.  

Igor D. Stanisławski

Pilotażowa instalacja w zabrzańskim Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla.
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Prezydent u gwarków 
z „Sobieskiego”

jaWorzno: karczma Piwna nSZZ „Solidarność” ZG „Sobieski”

TeGOROCZNA Karczma Piwna NSZZ „Solidarność” ZG „Sobieski” miała szczególny wymiar. Zgromadzonych w jaworznickiej 
hali Miejskiego Centrum Kultury i Sportu gwarków odwiedził prezydent Andrzej duda. Szef państwa zapewnił, że będzie spra-
wował patronat nad polskim górnictwem, określając je mianem jednego z „absolutnie najważniejszych” sektorów gospodar-
ki. Wspólną zabawę poprzedziła uroczystość odznaczenia Złotym Krzyżem Zasługi szesnastu zasłużonych związkowców z 
górniczej „Solidarności”.

pracował jego ojciec chrzestny, brat 
matki. Dziadek prezydenta był na-
tomiast pracownikiem jaworzni-
ckiej elektrowni.

Szef państwa wskazał na zna-
czenie węgla dla Polski.

- To trud polskich górników, wy-
dobycie węgla - i tego kamiennego, i 
brunatnego - jest dzisiaj gwarancją, 
w dużym stopniu, polskiej suwe-
renności energetycznej. 83 procent 
energii w Polsce pochodzi z węgla, z 
tego 55 procent - z węgla kamienne-
go. (...) Wszystko dzieje się w kraju, 
który ma 90 procent europejskich 
złóż węgla, który ma tego węgla, jak 
mówią eksperci, do wydobycia jesz-
cze na 200 lat. Węgiel jest naszym 
absolutnie podstawowym surow-
cem energetycznym - własnym. O 
nikogo go nie musimy prosić, od ni-
kogo go nie musimy kupować. Mo-
żemy go wydobywać sami - stwier-
dził.

Nawiązał do toczącej się na po-
ziomie europejskim i globalnym 
dyskusji na temat ograniczenia 
emisji tak zwanych gazów cieplar-
nianych. Najbardziej radykalne 
postulaty zgłaszane przez niektóre 
środowiska przewidują wyznacze-
nie terminu, w którym miałaby na-
stąpić „dekarbonizacja” czyli całko-
wite odejście od węgla jako surowca 
energetycznego.

OPRóCZ prezydenta, gośćmi Kar-
czmy byli między innymi: marsza-
łek Senatu Stanisław Karczewski, 
wicepremier i minister rozwoju 
Mateusz Morawiecki, minister w 
Kancelarii Prezydenta RP Andrzej 
Dera, minister sportu Witold Bań-
ka, minister skarbu Dawid Jackie-
wicz, wiceminister energii Grze-

gorz Tobiszowski oraz wiceminister 
pracy Stanisław Szwed. Władze 
Związku reprezentowała delegacja 
z przewodniczącym Komisji Krajo-
wej Piotrem Dudą.

Symboliczną minutą ciszy 
uczczono tych, którzy w ciągu mi-
nionego roku odeszli na „wieczną 
szychtę”.

Następnie prezydent wręczył 
odznaczenie państwowe zasłużo-
nym członkom NSZZ „Solidarność” 
(ramka obok).

Zwracając się do górników, An-
drzej Duda wspomniał o swoich ro-
dzinnych związkach z górnictwem 
i Jaworznem. W kopalni „Jan Kan-
ty” (wcześniej: „Komuna Paryska”) 

- Dzisiaj w Europie mówi się o 
„dekarbonizacji”. Proszę Państwa, 
ja się nie zgadzam z „dekarboniza-
cją” rozumianą jako odejście od wę-
gla kamiennego w przemyśle ener-
getycznym. Na pewno nie w Polsce 
- podkreślił, wywołując entuzjazm 
wśród gwarków. - Tu trzeba prowa-
dzić odpowiedzialną politykę. „De-
karbonizacja” może oznaczać niską 
emisję, ale niską emisję uzyskaną 
poprzez wdrażanie nowoczesnych 
technologii, poprzez badania na-
ukowe nad tymi technologiami, nad 
metodami wykorzystania węgla tak, 
aby było to bardziej sprzyjające śro-
dowisku natualnemu, aby tą emisję 
obniżyć. I w te badania naukowe my 
powinniśmy inwestować. I na te ba-
dania naukowe powinniśmy także, 
i unowocześnianie naszej branży, i 
wydobywczej, i polskiej energety-
ki, pozyskiwać pieniądze, również 
z Unii Europejskiej. To są wielkie 
zadania dla władz na najbliższe lata 
- podsumował.

Wicepremier Mateusz Morawie-
cki poinformował, że rząd pracuje 
nad programem uwzględniającym 
wyjątkowy status energii produko-
wanej z węgla w polskim „miksie 
energetycznym”.

- Nie sprzyja nam ani koniunk-
tura, ani Bruksela, ani polityka kli-
matyczna, ani żadne okoliczności 
zewnętrzne. Właściwie można po-
wiedzieć o pewnym paradoksie, że 
jak nastąpił rząd, który sprzyja zde-
cydowanie polskiemu górnictwu, 
to ceny są najniższe jakie by tylko 
mogły być, w związku z tym bardzo 
trudno jest robić tą restrukturyza-
cję. (...) Ale nie ma co załamywać 
rąk. Rzeczywiście przygotowujemy 
teraz z panem ministrem Tchórzew-
skim, z panem ministrem Jackiewi-
czem (...) bardzo dokładny plan, jak 
w tych szczupłych zasobach, w tym 
bardzo ciasnym pomieszczeniu, w 
którym jesteśmy, jak najlepiej za-
bezpieczyć polskie górnictwo na 
przyszłość - zapewnił. - Będziemy 
chcieli rzeczywiście, żeby górnictwo 
na wiele lat do przodu stanowiło 
kluczową część (...) „miksu energe-
tycznego” po to, żeby zasilać polski 
przemysł - dodał.

Po wystąpieniach polityków 
przyszedł czas na właściwą część 
Karczmy. Wszystkich pochłonęła 
tradycyjna rywalizacja „ławy lewej” 
z „ławą prawą”. Gwoli ścisłości do-
dajmy, że kilkuset gwarków i zapro-
szonych gości zabawiał piekarski 
kabaret Jestem. 

Mj
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Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Ka-
miennego NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgor-
nicza.org.plWśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy.
Rozwiązanie hasła w listopadowej krzyżówce brzmi: Marysia i Napoleon. Nagrody wylosowali: Wojciech 
Sierny z Jastrzębia-Zdrój oraz Roman Smorzik z Suszca. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą. 
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kRZYŻÓWkA ŚWiątECZnA

- Grzegorz Bąk (KWK „Sośnica”),
- Grzegorz Dehn (KWK „Halemba-Wirek”),
- Marek Dryps (KWK „Piast”),
- Andrzej Dudys 
  (Zakład Remontowo-Produkcyjny),
- Andrzej Dyrdoń (KWK „Brzeszcze”),
- Piotr Górka (KWK „Knurów-Szczygłowice”
  Ruch „Knurów”),
- Michał Kempa (KWK „Bolesław Śmiały”),
- Andrzej Kozek (KWK „Murcki-Staszic”),

- Dariusz Król (KWK „Rydułtowy-Anna”),
- Stanisław Kuracha (ZG „Sobieski”),
- Artur Latos (KWK „Pniówek”),
- Zbigniew Milewski (KWK „Bobrek”),
- Zenon Paprotny (KWK „Chwałowice”),
- Zygmunt Sroka (ZG „Janina”),
- Tomasz Szura (KWK „Borynia
   -Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos”),
- Sylwester Ściera (KWK „Borynia
   -Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”).

ZłOTY KRZYŻ ZASłUGI OTRZYMALI:
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