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      Koj odwołany, Dziedzic pozostaje na stanowisku

Referenda z węglem w tle
Mieszkańcy Bytomia odwołali w referendum prezydenta Piotra Koja i Radę Mia-
sta. Ta sztuka nie udała się przeciwnikom prezydent Rudy Śląskiej Grażyny Dzie-
dzic, gdyż frekwencja w rudzkim referendum była zbyt niska. 
Prezydent Grażyna Dziedzic w trakcie swojego urzędowania próbowała prowadzić 
konstruktywny dialog z władzami Kompanii Węglowej, do której należą trzy rudzkie 
zakłady (Halemba, Pokój, Bielszowice). Okazało się jednak, że w trakcie kampanii 
referendalnej współpraca miasta z górnictwem stała się powodem do niewybred-
nych ataków ze strony przeciwników obecnej prezydent. 
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Polska może być potentatem surowcowym
Gaz łupkowy – czy to się opłaca?
Rozmowa z prof. Wojciechem Góreckim z AGH   s. 8

Premiera oratorium „Czorne słońca”
Musi się coś w końcu udać…
Artystyczna wizytówka górnictwa s. 12

Obronić węgiel 
- polska racja stanu

JSW SA Referendum strajkowe

Zielone światło dla protestu

Jastrzębscy związkowcy, po tym jak załoga opowiedziała się za strajkiem, 
zapowiadają, że poza formami „tradycyjnymi”, takimi jak np. strajk ostrze-
gawczy, dyskutowane będą również niekonwencjonalne” metody protestu. 

     „WUJEK” Poznaliśmy założenia programu naprawczego

Żeby tylko nie zawalić…
Jeszcze na początku roku zakład miał zostać zlikwidowany – dziś okazuje się, że w 
maju wydobyto o 5 procent więcej węgla niż zakładał specjalnie stworzony dla ko-
palni program naprawczy. Górnicy podkreślają, że zrobią wszystko, by udowodnić, 
że ta historyczna część kopalni „Wujek” ma przed sobą jeszcze przyszłość.



komentarz

Jarosław
Grzesik
Platforma i lobby 
górnicze…
Przed kilkoma tygodniami większość 
parlamentarna odrzuciła wniosek „So-
lidarności” o referendum w sprawie 
podwyższenia wieku emerytalnego, 
mimo, że zebraliśmy ponad 2 miliony 
podpisów wśród Polaków. Można było 
się wobec tego zastanawiać, czy refer-
endum skierowane przeciw aktualnej 
władzy ma szansę powodzenia? 

Aż tu nagle, w dniu, w którym 
większość Polaków dochodziła do sie-
bie po przegranym meczu z Czechami 
w Bytomiu stał się cud. Bytomianie od-
wołali prezydenta i radę miasta. Piotr 
Koj zapłacił za swoją arogancję wobec 
mieszkańców Bytomia. Nie pomogła 
mu kosztowna kampania prowadzona 
pod hasłem „Nie idę do referendum” 
i wiele innych sztuczek piarowskich. 
A tak na marginesie, ile trzeba mieć 
w sobie obłudy, by reprezentując rze-
komo obywatelską formację (przypo-
mnę, że Koj jest człowiekiem Platformy 
Obywatelskiej) nawoływać publicznie 
do antydemokratycznych zachowań. 
Referendum to przecież jedno z najbar-
dziej demokratycznych narzędzi kon-
troli władzy.

Referendum w Bytomiu to w moim 
odczuciu swoistym wotum zaufania dla 
górnictwa węglowego na Śląsku. Dla-
czego bowiem mieszkańcy Bytomia nie 
poparli prezydenta, który na każdym 
kroku powtarzał iż, „eksploatacja gór-
nicza doprowadza do upadku miasta”. 
Każdy bowiem, kto zachował odrobinę 
zdrowego rozsądku widział, że kon-
flikt Piotra Koja z kopalnią „Bobrek-
Centrum” był dobrym alibi dla jego 
bezsilności, braku perspektywicznej 
polityki, która wyprowadziłaby miasto 
na prostą.

Wyniki referendum w Bytomiu to 
czerwona kartka dla Platformy Obywa-
telskiej, której politycy, zwłaszcza lo-
kalni grali od dłuższego czasu na anty-
węglową nutę. Pierwsze skrzypce w tej 
orkiestrze grała posłanka Danuta Pie-
traszewska z Rudy Śląskiej, która, jak 
pamiętamy forsowała w Sejmie wielce 
niekorzystny dla górnictwa podatek od 
nieruchomości podziemnych.

Pietraszewska ma wręcz obsesję 
na punkcie lobby górniczego, które 
rzekomo miało jej szkodzić w ostatnich 
wyborach parlamentarnych. Posłanka 
PO pewnie powie teraz, że to samo 
lobby stanęło na przeszkodzie w odwo-
łaniu prezydent Rudy Śląskiej Grażyny 
Dziedzic, tak rzekomo uległej wobec 
interesów górniczych.

Referenda w Bytomiu i Rudzie Ślą-
skiej miały jedno wspólne oblicze – gra 
w węgiel. W Bytomiu prezydent miasta 
przekonywał, że węgiel to przekleń-
stwo miasta, w Rudzie Śląskiej z kolei 
to przeciwnicy pani prezydent posługi-
wali się antywęglowymi stereotypami. 
W obu przypadkach przeciwnicy węgla 
przegrali, ale czy stało się to na skutek 
silnych wpływów lobby górniczego, 
czy może jednak na skutek braku zdro-
wego rozsądku? Kto chce, niech mówi, 
że węgiel to przekleństwo naszego re-
gionu, ja wciąż powtarzam, że to jest 
jego dobro i myślę, że podobny pogląd 
podziela większość mieszkańców Gór-
nego Śląska. 

Chodzi o pieniądze, czy to dziwne?
O co chodzi górnikom – zastanawia się Tomasz Głogowski na łamach Gazety Wyborczej komentując 
referendum w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Otóż wyjaśnienie jest bardzo proste. Górnikom cho-
dzi o pieniądze, tak jak wszystkim, którzy wykonują zajęcia zarobkowe. 

Są pewnie tacy (pewnie w Gaze-
cie Wyborczej ich nie brakuje), którzy 
pracują dla pasji, nie licząc się z pie-
niędzmi. Zapewne i wśród górników 
znalazłoby się kilku takich szaleńców. 
Jednak każdy poważny człowiek pra-
cuje głównie dla pieniędzy, zwłaszcza 
w takim nieciekawym miejscu jak ko-
palnia. Pył, hałas, wysoka temperatu-
ra i wszech otaczające niebezpieczeń-
stwo ma swoją cenę, zwłaszcza kiedy 
ten wysiłek przynosi określone profity 
firmie i jej właścicielom. Trudno się 
zatem dziwić górnikom z Jastrzębia, 
że chcą zarabiać więcej niż propo-
nuje zarząd spółki, który, notabene, 
sam sobie nie poskąpił, podwyższając 
swoje wynagrodzenie o 400 proc., nie 
wliczając w to pensji motywacyjnej 
do 60 proc. podstawy. Im zaś ten sam 
zarząd zaproponował wzrost pensji 
o 2,8 proc. plus dość enigmatyczną 
obietnicę wzrostu pensji poprzez pre-
mie motywacyjne. 

Myślę, że każdy z nas czułby to 
samo co górnicy w JSW, gdyby do-
wiedział się, że jego przełożony dostał 
400 proc. podwyżki, podczas gdy jemu 
samemu proponuje się symboliczną 
podwyżkę 2,8 proc. Ale tu nie chodzi 
o subiektywne odczucia. Spójrzmy 
bowiem na fakty. Według danych GUS 

- liczonych za 5 miesięcy tego roku - 
tegoroczna inflacja wynosi 4 proc., 
zaś na koniec roku, zgodnie z założe-
niami Narodowego Banku Polskiego, 
wynieść ma 4,1 proc. Czyż to nie jest 
kpina? Firma, której rentowność w 
ubiegłym roku wyniosła kilkadziesiąt 
procent proponuje górnikom wzrost 
podstawy wynagrodzeń o poziom 
niższy od inflacji. Prezes Zagórowski 
tłumaczy swoje skąpstwo koniecz-
nością inwestowania. Tyle, że jeszcze 
niedawno ten sam prezes mówił, że 
spółka nie wie co robić z pieniędzmi, 
ma ich nadmiar.

Można się oczywiście licytować 
- pracownik JSW zarabiał w zeszłym 
roku średnio 7505,39 zł brutto mie-
sięcznie (łącznie z wszelkiego rodzaju 
nagrodami rocznymi i premiami). Co 
ma jednak średnia płaca w spółce to 
zarobku podrzędnego górnika? W za-
leżności od stażu górnik na dole zara-
bia miesięcznie na rękę od 1800 zł do 
3700 zł. Oczywiście, dla wielu branż 
w naszym kraju są to i tak pieniądze 
nieosiągalne. Ale czy tą miarą, mia-
rą polskich pensji głodowych, należy 
oceniać czy górnikom z Jastrzębia 
podwyżka się należy czy nie? 

jac

Jest jak jest
KHW Porozumienie płacowe

21 czerwca podpisano porozumie-
nie płacowe między zarządem ka-
towickiego Holdingu Węglowego, a 
większością działających w spółce 
związków zawodowych. Porozu-
mienie zakończyło długi proces 
negocjacyjny oraz spór zbiorowy.

     Platini gościem „Solidarności”

Przyjechałem zobaczyć miejsce 
gdzie to się wszystko zaczęło

- Trudno sobie wyobrazić takie wydarzenie bez przy-
pomnienia, że to właśnie w Gdańsku narodziła się „Soli-
darność”, która była początkiem zmian w Polsce i całej 
Europie. Bez zwycięstwa „S” Euro 2012 nie odbyłoby się 
ani w Polsce, ani na Ukrainie - mówił Piotr Duda, przewod-
niczący KK NSZZ „Solidarność”. 

W siedzibie „S” Platini wraz z delegacją, w 
której byli m.in. Zbigniew Boniek i Martin Kalen 
spotkał się z prezydium Komisji Krajowej. W dro-
dze do Sali BHP delegacja UEFA zatrzymała się 
przed pomnikiem Poległych Stoczniowców, gdzie 
odbyło się wspólne zdjęcie. Wizytę zakończyło 
spotkanie w miejscu gdzie podpisano porozumie-
nia sierpniowe.

- Przyjechałem tutaj poznać historię i zobaczyć miej-
sce gdzie to wszystko się zaczęło – powiedział Prezydent 
UEFA Michael Platini. Dodał, że nie jest to wizyta na której 
zamierza wygłaszać jakiekolwiek oświadczenia.

Podczas spotkania przewodniczący Duda opowiedział 
szefowi UEFA historię miejsc, które zwiedzali. Na zakoń-
czenie goście wpisali się do pamiątkowej księgi i złożyli 
swoje autografy na fladze „S”. 

„Solidarność” przygotowała się i do turnieju i do spot-
kania z szefem piłkarskiej federacji. Na budynku siedziby 
Związku w Gdańsku zawisły bannery z hasłem „I tak wy-
gramy...!”. To hasło, które towarzyszyć będzie „Solidarno-
ści” w najbliższym czasie podczas kolejnych akcji związ-
kowych. Oprócz baneru Związek zaprojektował również 
koszulki czy znaczki z polską i angielską wersją hasła: „I 
tak wygramy...” – „We will win, any way!”.

Idea „Dnia Solidarności na Euro 2012” narodziła się w 
marcu ubiegłego roku, podczas wizyty przewodniczącego 
KK NSZZ „S” w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyon. Pod-
czas spotkania Piotra Dudy z prezydentem UEFA Michelem 
Platinim pojawiła się dwustronna deklaracja, że turniej roz-
grywany w Polsce i na Ukrainie będzie okazją do promocji 
„Solidarności” i jej dokonań. Szef Związku zaprosił wów-
czas prezydenta UEFA, by podczas jednej z najbliższych 
wizyt w Polsce był gościem związku i odwiedził m.in. hi-

Prezydent ueFa Michael Platini był gościem nszz „solidarność”. Przed meczem ćwierćfinałowym w 
Gdańsku zwiedził wystawę „drogi do wolności” oraz historyczną salę BHP w stoczni Gdańskiej.  

JesT jeszcze za wcześnie, by dokonać 
pełnej oceny holdingowego porozumienia, 
ale jedno jest pewne - nie zawsze wysiłek 
związkowców kończy się sukcesem strony 
społecznej. Trudno inaczej ocenić porozu-
mienie, w którym związkom zawodowym 
udało się wynegocjować podwyżki na po-
ziomie niższym niż 3 proc. Załoga nie może 
być zadowolona, ale cóż zrobić, skoro sy-
tuacja Holdingu jest tragiczna.

Pomimo tych trudności można było 
wysilić się nieco mocniej, by sformuło-
wania zawarte w porozumieniu były nie-
co bardziej jasne. Cóż bowiem znaczą 
słowa:  kontynuowane będzie stosowanie 
motywacyjnego systemu kształtowania 
wynagrodzeń w zależności od osiąganej 
wydajności, co tworzy możliwość wzrostu 
wynagrodzeń ponad poziom wyjściowy 
przyjętym w porozumieniu? 

Interpretacja znaczenia tych słów bu-
dzi szereg niejasności i myślę, że podob-
ne odczucia ma większość załogi KHW. 
Ktoś powie – dali się znów wymanewro-
wać zarządowi spółki. Nikt z nas jednak 
nie wątpi, że intencje naszych kolegów-
związkowców były dobre. Po prostu, wy-
szło jak wyszło. 

jac 
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kalendarium

Wotum nieufności 
wobec prezesa
97 procent za rozpoczęciem akcji protestacyjnej przy 62-procentowej frekwencji - to oficjalne 
wyniki dwudniowego referendum z udziałem pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA 
(JSW). Załoga udzieliła „wotum nieufności” prezesowi JSW Jarosławowi Zagórowskiemu i jego 
antypracowniczym poczynaniom. O formie i terminie protestu związkowcy zdecydują we wto-
rek, 26 czerwca.

16 LuTy Związki zawodowe z Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej skierowały do Pań-
stwowej Inspekcji Pracy skargę, której 
przedmiotem są przygotowane przez pra-
codawcę wzory umów o pracę dla nowo 
zatrudnianych pracowników. 
28 LuTy W odpowiedzi na skargę związ-
kowców w Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
rozpoczęła się kontrola PIP, dotycząca 
nowych wzorów umów o pracę. 
29 LuTy Związkowcy z Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej wszczęli spór zbiorowy 
z zarządem firmy, a ściślej dwa spory:  w 
zakresie wynagrodzeń oraz  sporu zbio-
rowego w zakresie umów o pracę dla 
osób nowo przyjmowanych. Wcześniej 
związkowcy wystąpili do zarządu JSW z 
postulatem podwyżki stawek płac zasad-
niczych w tym roku o 7 proc. 28 lutego 
otrzymali negatywną odpowiedź. 
12 Marca Państwowa Inspekcja Pracy 
zakwestionowała nowe umowy o pracę 
dla nowo przyjętych górników w Jastrzęb-
skiej Spółce Węglowej.
13 Marca Związki zawodowe działające 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej nega-
tywnie zaopiniowały propozycję zarzą-
du JSW w zakresie wprowadzenia dla 
pracowników premii motywacyjnej
19 Marca Negocjacje płacowe zarządu 
ze związkami zawodowymi zakończyły 
się niczym. Spisano protokół rozbież-
ności.
20 Marca Podczas Górniczego Zespołu 
Trójstronnego związkowcy wskazywali, 
że w JSW dochodzi do łamania prawa 
pracy i że zarząd tej spółki nie chce się 
dostosować do stanowiska Państwowej 
Inspekcji Pracy w sprawie nowych umów 
o pracę. W obradach nie uczestniczył Ja-
rosław Zagórowski, prezes JSW. 
28 Marca W kopalniach JSW odbyły 
się masówki informacyjne. W ich trakcie 
przedstawiciele związków zawodowych 
przedstawili załodze kwestie dotyczące 
prowadzonych sporów zbiorowych, a tak-
że kwestie regulaminów motywacyjnych.
30 Marca Jastrzębska Spółka Węglowa 
wprowadziła nowe wzory umów o pracę 
dla pracowników zatrudnianych po 15 lu-
tego tego roku. 
10 kWieTnia Związki z JSW zorgani-
zowały konferencję Mity i fakty JSW. 
Związkowcy odnieśli się m.in. do ostat-
nich wypowiedzi prezesa JSW Jarosława 
Zagórowskiego oraz do spraw, wokół któ-
rych trwa konflikt. 
11 kWieTnia Doszło do negocjacji z 
udziałem mediatora Jerzego Nowaka wy-
znaczonego przez Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej. Bez skutku.
23 kWieTnia Związki chcą, by Rada Nad-
zorcza spółki wpłynęła na prezesa. Związ-
kowcy w JSW uważają, że zarządzanie 
spółką poprzez podtrzymywanie konfliktu 
uderza w interesy akcjonariuszy.
28 MaJa Podpisaniem protokołu rozbież-
ności zakończyły się mediacje prowadzo-
ne w ramach sporu zbiorowego pomiędzy 
związkami zawodowymi z JSW a kierow-
nictwem Spółki, dotyczącego wprowa-
dzenia nowych wzorów umów o pracę dla 
przyjmowanych pracowników.
31 MaJa Odbyło się walne zgromadzenie 
JSW SA z udziałem związkowców. Doszło 
do kolejnej potyczki na słowa.
5 czerWca Przewodniczący śląsko-dą-
browskiej Solidarności Dominik Kolorz 
i szef górniczej Solidarności Jarosław 
Grzesik zwrócili się do szefa związku Pra-
codawcy RP Andrzeja Malinowskiego z 
apelem o interwencję.
12 czerWca W JSW SA powołano Mię-
dzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-
Strajkowy. 

JSW referendum strajkowe

Skarga na Zagórowskiego

Karty referendalne zawierały 
dwa pytania: „Czy jesteś za zorga-
nizowaniem strajków protestacyj-
nych dotyczących żądania osiąg-
nięcia podwyższenia stawek płac 
zasadniczych w JSW S.A. o 7 %.” 
i „Czy jesteś za zorganizowaniem 
strajków protestacyjnych w związ-
ku z niezgodnym z prawem wpro-
wadzeniem w życie przez Zarząd 
JSW S.A. uchwały nr 113/VII/12 
z dnia 14.02.2012 r. w sprawie 
umów o pracę zawieranych z oso-
bami przyjmowanymi do pracy.”. 
Na pierwsze z nich „tak” odpowie-
działo 97,24 procent głosujących, 
na drugie - 96,20 procent.

- Wyniki należy traktować 
jako swoiste „wotum nieufno-

ści” dla prezesa Zagórowskiego 
i Zarządu Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej - komentuje wiceprze-
wodniczący NSZZ „Solidarność” 
JSW SA Roman Brudziński. 
- Jesteśmy bardzo zadowoleni. 
Frekwencja byłaby z pewnością 
dużo wyższa, gdyby nie sięgająca 
niemal 24 procent absencja urlo-
powa. Pamiętajmy, że w zasadzie 
rozpoczął nam się sezon waka-
cyjny - dodaje.

Należy też zwrócić uwagę, 
że pracodawca, jak tylko mógł, 
utrudniał związkowcom sprawne 
przeprowadzenie referendum, np. 
nie udostępniając list pracowni-
ków, zasłaniając się koniecznoś-
cią ochrony danych osobowych. 

- Dlatego w większości kopalń wy-
łożyliśmy czyste listy z rubrykami, 
gdzie pracownik wpisywał swoje 
imię i nazwisko, numer kompu-
tera oraz znaczek. Na podstawie 
tego wpisu otrzymywał kartę do 
głosowania.

Brudziński zaznacza, że spo-
śród tych pracowników, którzy 
nie wzięli udziału w głosowaniu, 
dominują zatrudnieni w biurach 
zarządu spółki oraz kadra kie-
rowniczo-techniczna kopalń. 
- W naszej ocenie nie wzięli oni 
udziału w referendum, ponieważ 
obawiali się, że zostaną ukarani 
przez władze spółki. Ci, którzy 
ciężko pracują na dole w znako-
mitej większości poszli głoso-

wać i poparli zorganizowanie akcji 
strajkowych. 

Referendum strajkowe przepro-
wadzone w JSW to efekt fiaska me-
diacji w sprawie sporu dotyczącego 
nowych wzorów umów o pracę, po-
zbawiających pracowników upraw-
nień z Karty Górnika, nastąpiło 
wraz z brakiem zgody Zarządu na 
poddanie umów pod arbitraż auto-
rytetów w dziedzinie prawa pracy 
lub tzw. arbitraż społeczny przy Są-
dzie Wojewódzkim w Katowicach. 
O niezgodności z prawem nowych 
wzorów wypowiedziała się wcześ-
niej Państwowa Inspekcja Pracy, 
jednak kierownictwo JSW zignoro-
wało opinię tej instytucji.

Kierownictwo Spółki nie zgo-
dziło się także na postulowany 
przez związkowców wzrost stawek 
płacy zasadniczej o siedem procent. 
W zamian wprowadzono system 
oparty na premiach: motywacyjnej 
i zadaniowej. Premiowanie pracow-
ników za ewentualną realizację nie-
realnych, zawyżonych założeń wy-
dobywczych to krok do obniżenia 
wynagrodzeń, czemu zdecydowa-
nie sprzeciwia się strona społecz-
na. Ponadto wprowadzenie premii 
nastąpiło, zdaniem związkowców, 
niezgodnie z prawem, o czym zo-
stała poinformowana prokuratura.

Teraz zbierze się siedmiooso-
bowy Międzyzwiązkowy Komitet 
Protestacyjno-Strajkowy JSW SA, 
aby podjąć decyzje odnośnie dal-
szych działań. Jastrzębscy związ-
kowcy zapowiadają, że poza form-
ami „tradycyjnymi”, takimi jak np. 
strajk ostrzegawczy, dyskutowane 
będą również „niekonwencjonalne” 
metody protestu. Wszystko wyjaś-
ni się 26 czerwca, w dniu wydania 
niniejszego numeru Solidarności 
Górniczej

 
Marek Jurkowski

szeFoWie „Solidarności”, górniczej - Jarosław 
Grzesik i śląsko-dąbrowskiej - Dominik Kolorz, 
wezwali prezydenta Pracodawców Rzeczypospoli-
tej Polskiej Andrzeja Malinowskiego, by ten skłonił 
prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) 
Jarosława Zagórowskiego do przestrzegania pod-
stawowych kanonów prawa pracy. Jeśli Zagórowski 
nadal będzie unikał dialogu ze stroną społeczną, o 
praktykach panujących w JSW zostaną poinformo-
wane międzynarodowe organizacje pracodawców.

Liderzy „Solidarności” zwrócili się do prezyden-

ta Pracodawców RP Andrzeja Malinowskiego, orga-
nizacji zrzeszającej pracodawców, do której należy 
Jarosław Zagórowski, pełniąc tam nawet funkcję 
wiceprezydenta.

- Z przykrością musimy stwierdzić, że pan Ja-
rosław Zagórowski, członek organizacji Pracodaw-
cy RP i jeden z jej wiceprezydentów, (...) w swojej 
codziennej działalności łamie podstawowe zasady 
dialogu społecznego, nie dba o współpracę z pra-
cownikami i związkami zawodowymi, za nic ma 
sprawiedliwe i stabilne warunki zatrudnienia pra-

cowników - piszą przewodniczący branżowych i 
regionalnych struktur NSZZ „Solidarność”.

Następnie wzywają prezydenta Pracodawców 
RP Andrzeja Malinowskiego, by ten skłonił Zagó-
rowskiego do podjęcia rozmów z przedstawicielami 
załóg. Jeśli prezes JSW nie zrezygnuje z dotych-
czasowych praktyk, „Solidarność” powiadomi mię-
dzynarodowe organizacje pracodawców, że władze 
Pracodawców RP tolerują wśród swoich członków 
łamanie prawa pracy i podstawowych zasad dialogu 
społecznego.

 mj
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temat numeru

Uczciwy podział

    KONGRES SGiE 

Krytycznie wobec reformy edukacji

KOMPANIA WĘGLOWA Nagrodzona załoga

W czerwcu na konta pracowników Kompanii Węglowej trafiły pieniądze, 
jako bonus z wypracowanego w ubiegłym roku zysku. Przyznana pracow-
nikom spółki nagroda jest pierwszym tego rodzaju  świadczeniem w histo-
rii Kompanii Węglowej. 

       KW SA Zawody ratownicze

„Ziemowit” najlepszy
na terenie kompleksu sportowego „Górnik” w rybniku-Boguszowicach, 15 czerwca 2012 r. odbyły 
się szóste już zawody górniczych zastępów ratowniczych kopalń kompanii Węglowej. 17 ekip ra-
towniczych walczyło o puchar prezesa spółki.

Tradycyjnie zespoły miały do poko-
nania ratowniczy tor przeszkód. Zgod-
nie z regulaminem o kolejności miejsc 
decydował czas uzyskany przez za-
stęp, z uwzględnieniem ewentualnych 
kar czasowych. Na torze przeszkód 
ratownicy mieli do pokonania osiem 
stanowisk: przejście przez przepust ta-
mowy, użycie przygotowanego sprzętu 
pneumatycznego do podniesienia ele-
mentu stalowego, pokonanie niskiego 
przejścia, wymiana butli tlenowej u ra-
townika wskazanego przez sędziego na  
linii startu, skręcanie przygotowanych 
wcześniej dwóch odcinków rur o śred-
nicy 150 mm, przy czym poprawne 
wykonanie zadania było kontrolowane 
przez wykonanie próby ciśnieniowej, 
transport poszkodowanego (manekin) 
na noszach z użyciem aparatu odde-
chowego przystosowanego do ewaku-
acji poszkodowanego, przecięcie siatki 
zgrzewanej przy użyciu nożyc ręcznych 
na szerokość umożliwiającą bezpiecz-
ne przejście zastępu z noszami przez 

przeszkodę, przejście z  poszkodowa-
nym przez przepust tamowy.

Zawody wygrała ekipa z kopalni 
„Ziemowit”, która uzyskała rewelacyjny 
czas na torze przeszkód – 3,38,82 s. 
Bieg ratowników z „Ziemowita” był bez-
błędny, sędziowie nie doliczyli karnych 
sekund.

Ekipa „Ziemowita” wystąpiła w 
składzie: łukasz Grudowski – zastępo-

wy, Wojciech Sorek, Grzegorz Karliński, 
Michał Kumor, Mariusz Sekuła, Dawid 
Karlik i Kamil Załachowski – rezerwowi, 
Władysław Duda, mechanik. Trenerem 
zwycięskiej ekipy jest Krzysztof Berger, 
natomiast kierownikiem kopalnianej 
stacji ratownictwa górniczego – Karol 
Wagstyl. 

jac

     PG SILESIA Wyjazdowe zebranie górniczej Solidarności

Na własne oczy
12 czerwca br. odbyło się wyjazdowe zebranie sekcji krajowej Gór-
nictwa Węgla kamiennego nszz „solidarność”, które gościło w ko-
misji zakładowej przy PG siLesia. 

PG siLesia należąca do czeskiej grupy 
Energetický a průmyslový holding a.s. 
(EPH) – przejęła od Kompanii Węglowej 
kopalnię „Silesia” w grudniu 2010 roku. 
Od momentu akwizycji, inwestor doko-
nał wiele istotnych zmian, których celem 
była modernizacja kopalni oraz zwięk-
szenie bezpieczeństwa i komfortu pracy 
górników. Suma nakładów finansowych 
przeznaczonych na modernizację kopalni 
od 2010 roku wyniosła 108 mln euro.

Zaproszeni związkowcy mogli na 
własne oczy przyjrzeć się jak dziś funk-
cjonuje stara-nowa kopalnia, która po 
wielu miesiącach wznowiła na począt-
ku maja tego roku eksploatację. Goście 
zjechali na dół do nowo otwartej ściany 
160.

Wielu z nich po wyjeździe na po-
wierzchnię nie ukrywało, że inwestycje 
poczynione w kopalni robią wrażenie, 

a rzuca się zwłaszcza w oczy porządek 
panujący na dole. Swoimi wrażeniami 
dzielili się podczas spotkania z przedsta-
wicielami dyrekcji Przedsiębiorstwa. 

- Nie przesadzajmy, żeby zobaczyć 
prawdziwy porządek musicie przyjechać 
do nas – śmiał się Czesław Brzyski z lu-
belskiej „Bogdanki”.

W trakcie spotkania, Arkadiusz Ka-
wecki, dyrektor pracowniczy PG SILE-
SIA zwracał uwagę na problemy, będące 
górniczym tabu jak np. alkohol w pra-
cy. Nie ukrywał, że pracodawca w tym 
względzie jest bezwzględny. Większość 
zaproszonych związkowców zgodziła 
się, że jest to problem z którym należy 
walczyć, aczkolwiek nie zabrakło też 
sceptycznych głosów wobec metod sto-
sowanych przez PG Silesia (m.in. perma-
nentne kontrole).

- U nas miało być podobnie, aż w 
końcu kontrole alkoholowe zaczęły słu-
żyć poniżaniu pracowników – zwracał 
uwagę Waldemar Sopata z Południowe-
go Koncernu Węglowego. 

Kiedy dyskusja zeszła na temat płac 
i metod wynagradzania (a w PG SILESIA 
dużą część pensji stanowi premia mo-
tywacyjna) wielu gości-związkowców 
kręciło pod nosem, bo motywacyjne 
systemy wynagrodzeń w górnictwie, jak 
niektórzy zauważyli, nie zawsze potrafią 
obiektywnie ocenić zaangażowanie pra-
cowników. 

jac

- sTanoWisko dotyczy zagrożeń, ja-
kie wynikają z wprowadzonej w sierpniu 
ubiegłego roku ustawy o szkolnictwie, 
gdzie eliminuje się możliwość kształ-
cenia górników w szkołach wieczoro-
wych, np. jeśli ktoś by chciał uzupełnić 
technikum górnicze, gdzie miał zaliczo-
ne wszystkie przedmioty podstawo-
we, a uzupełnienie dotyczyć by miało 
przedmiotów zawodowych. Jeśli zatem 
ktoś ma ukończone inne technikum, a 
chciałby zdobyć „górnika”, będzie mu-
siał zrobić technikum górnicze od pod-
staw. Nowe prawo likwiduje też system 
kursowy, a okres szkolenia pracownika 
na stanowisko „górnik” wydłuża z 76 
do niemal 800 godzin - streścił zało-
żenia ustawy i powód związkowego 
sprzeciwu Stanisław Kłysz, wiceprze-
wodniczący górniczej „Solidarności”.

Przyjęte stanowisko Kongresu SGiE 
trafiło do Ministerstwa Gospodarki, któ-
re - zdaniem związkowców - powinno 
zawnioskować o wprowadzenie sto-
sownych zmian nowelizacyjnych, uchy-
lających szkodliwe dla branży zapisy. 
Jeśli Ministerstwo nie zareaguje, już od 
września zacznie się tworzyć nowa luka 
pokoleniowa w sektorze, tym razem 
wynikająca ze znaczącego wydłużenia 
czasu szkolenia górników. - Do ścian 
czy przodków będą posyłani niewykwa-
lifikowani, nie mających odpowiednich 
uprawnień ludzi - przewiduje Kłysz.

Powyższy problem był szeroko 
opisany w ostatnim wydaniu „Solidar-
ności Górniczej”. Archiwalne numer 
gazety są dostępne na stronie www.
solidarnoscgornicza.org.pl 

mj, jac

dariusz dudek, szef „solidarności” w 
PG siLesia odpowiadał na wiele pytań 
swoich gości.

delegaci Vi kongresu sekretariatu Górnictwa i energetyki, który odbył się 
29 maja w katowicach przyjęli stanowisko, w którym wyrażono zdecydo-
wany sprzeciw wobec reformy systemu kształcenia likwidującej możli-
wość zdobycia uprawnień górnika poprzez szkolenia uzupełniające.

- To świadczy o dobrej kondycji 
ekonomicznej naszej firmy. Wia-
domo, że chcielibyśmy, by wartość  
tej nagrody była jak najwyższa, bo 
koszty utrzymania wciąż rosną, 
ale i tak nasze załogi są z niej za-
dowolone. Te pieniądze z pewnoś-
cią stanowią motywację do jeszcze 
lepszej pracy. Warto podkreślić, że 
w ostatnim czasie Kompania Wę-
glowa jest jedyną spółką węglową, 
która w drodze dialogu rozwiązuje 
wszystkie problemy pracownicze 
- mówi Stanisław Kłysz, wiceprze-
wodniczący kompanijnej „Soli-
darności”.

P r z y p o m n i j m y , 
ostateczne kwoty brutto 
nagrody z zysku 

eme-
ryta w 

kopalni położo-
nej najbliżej miejsca 

zamieszkania, jeśli kopalnia, 
gdzie pracował, jest oddalona o po-

nad 20 km.

- Zarząd przedstawił wylicze-
nia, co do których nie wnieśliśmy 
żadnych uwag. Podział nagrody 
pomiędzy poszczególne grupy pra-
cownicze wyglądał tak, jak zapisano 
w wynegocjowanym przez obydwie 
strony regulaminie - informuje Sta-
nisław Kłysz.

Nagrodę z zysku w podanej wy-
sokości otrzymali pracownicy za-

trudnieni w 2011 roku, którzy 
przepracowali wszyst-

kie „czarne” dniów-
ki. Podział pieniędzy 

według grup pra-
cowniczych 

to efekt 
i n -
t e r -
wen-
c j i 
kom-

p a -
n ijnej 

„ S o l i d a r -
ności”, choć 

wcześniej pracodawca 
chciał podziału ze względu na 

ubiegłoroczne zarobki, co działało-
by na korzyść kadr kierowniczych, 
z niekorzyścią dla górników. Na-
grody z zysku otrzymali także nowo 
przyjęci pracownicy oraz ci, którzy 
w 2011 roku odeszli na emerytury 
bądź inne świadczenia. 

mj

za rok 2011 uzgodnione przez stro-
nę społeczną i Zarząd Kompanii 
Węglowej SA wyniosły: 2009 zł dla 
pracujących pod ziemią, 1507 zł dla 
pracowników przeróbki, 1306 zł dla 
pracujących na powierzchni i 1206 
zł dla administracji. Związkow-
cy wynegocjowali tak- ż e 
aneks do porozumie-
nia „deputatowego”, 
który wprowadza 
możliwość pobiera-
nia deputatu przez 
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Jeszcze na początku roku za-
kład miał zostać zlikwidowany 
– dziś okazuje się, że w maju wy-
dobyto o 5 procent więcej węgla niż 
zakładał specjalnie stworzony dla 
kopalni program naprawczy. Gór-
nicy podkreślają, że zrobią wszyst-
ko, by udowodnić, że ta historycz-
na część kopalni „Wujek” ma przed 
sobą jeszcze przyszłość.

- Pracujemy, jak niegdyś 
Pstrowski, dajemy z siebie wszyst-
ko, by było dobrze – mówią napot-
kani górnicy.

Jak przyznaje prezes Katowi-
ckiego Holdingu Węglowego, Ro-
man Łój, w kopalni widać duże 
zmiany. Wydobycie, jak sam przy-
znaje, jest realizowane ponad plan,  
który i tak został mocno wyśrubo-
wany. 

- Stan zagrożenia zawsze powo-
duje mobilizację. Kiedy rozeszła się 

informacja o nierentowności jest 
mniej awarii i przestojów, wzrosła 
wydajność. 

Według szacunków Holdingu, 
w tym roku kopalnia Wujek przy-
niesie straty rzędu 100 – 120 mi-
lionów złotych. Zarząd ma jednak 
nadzieję, że dzięki wprowadzonym 
zmianom kolejny rok będzie znacz-
nie lepszy i w końcu kopalnia nie 
tylko wyjdzie na zero, ale w końcu 
zacznie zarabiać.

Przyjęty program naprawczy 
zakłada dwie wersje działań.

Wariant I zakłada m.in.:
Układ robót górniczych w tym 

wariancie polega na zachowaniu 
dotychczasowego modelu kopalni 
tj. :

Na ruchu Wujek – prowadzenie 
eksploatacji ciągiem dwóch ścian w 
tym frontem zawałowym w pokła-
dach 405L i 407/4L i frontem pod-

sadzkowym w pokładach 404/5 i 
407/4 w O.G. Stara Ligota I.

Na ruchu Śląsk – prowadzenie 
eksploatacji ciągiem dwóch ścian 
zawałowych w latach 2012 i 2013 a 
od roku 2014 ciągiem trzech ścian 
zawałowych.

W latach 2012 i 2013 następuje 
odbudowa frontu zawałowego na 
ruchu Śląsk.

W wariancie tym zatrudnienie 
spada w roku 2012 z 4500 do 4256, 
w roku 2013 do 4034 a od roku 
2014 jest stałe w wysokości 4250 
pracowników.

Wariant II różni się od warian-
tu I jedynie sposobem kierowania 
stropem przy eksploatacji pokładu 
405 w polu L. 

Plan może się udać, o ile kopal-
ni uda się uzyskać zgodę na wydo-
bywanie na zawał, a nie na pod-
sadzkę pokładu 405. Ten pokład 

leży pod terenami leśnymi. Nie 
ma tam żadnych zabudowań, ani 
mieszkalnych, ani przemysłowych, 
poza nieczynnym od lat dworcem 
towarowym Katowice-Muchowiec 
oraz wieżą ciśnień.

Wszystko w rękach katowickie-
go samorządu, który ma wyrazić 
zgodę na eksploatację na zawał pola 
graniczącego z Ochojcem, Bryno-
wem i Ligotą. Samorząd wydaje 
się być kluczowy, choć instytucji z 
którymi kopalnia musi się dogadać 
jest dużo więcej, m.in. lasy czy wo-
dociągi. 

Jeśli nie będzie zgody realizacja 
planu naprawczego będzie trud-
niejsza, ale nawet wówczas kopal-
nia, przynajmniej według założeń 
programu naprawczego, ma osiąg-
nąć rentowność.

Wynik finansowy KWK „Wu-
jek” w latach 2012 – 2020 dla wa-

riantu zawałowego  ma wynieść 
łącznie ok. 835 mln zł, zaś dla wa-
riantu podsadzkowego - ok. 683 
mln zł. 

Piotr Bienek, przewodniczący 
„Solidarności” na Ruchu Śląsk jest 
pełen optymizmu, choć nie ukrywa 
także pewnych obaw.

- Załoga „Wujka” już pokazała, 
że chce i potrafi dobrze pracować, 
o ile widzą sens i cel wzmożonego 
wysiłku. Pytanie tylko jak długo 
może potrwać okres zintensyfi-
kowanych prac, gdyż ludzie to nie 
maszyny. Ważne jest bowiem, by 
zwiększone zadania produkcyjne 
nie odbiły się na bezpieczeństwie 
pracy, a mamy już w tym względzie 
bardzo tragiczne doświadczenia. 

Jacek Srokowski

I co dalej?
KHW Zgoda na obligacje

„WUJEK” Poznaliśmy założenia programu naprawczego

Żeby tylko nie zawalić…
Załoga kopalni „Wujek” broni zakładu przed widmem likwidacji. Oby tylko jej wysiłek 
nie został zmarnowany przez holdingowych decydentów. 

Walne zgromadzenie katowickiego Holdingu Węglowego sa podjęło 14 czerwca br. decyzję 
pozwalającą na wyemitowanie przez obligacji zabezpieczonych  na łączną kwotę  1 050 mln zł.

- Zgoda- jest bezwarunkowa. Teraz 
wszystko w rękach zarządu i rady nad-
zorczej spółki - powiedział wicepremier, 
Waldemar Pawlak.

Przygotowania do emisji trwały 
ponad rok. Przedstawiciele holdingu 
wskazują, że jest to całkiem nowy pro-
gram w polskim górnictwie, unikalny 
także dla całego sektora górniczego 
w Europie. Zmienia on dotychcza-
sową strukturę kredytowania firmy i 
jak twierdzą przedstawiciele zarządu 
spółki, pozwoli na uporządkowanie jej 
modelu finansowego. Po raz pierwszy 

w tej branży udało się uzyskać zgodę 
banków na finansowanie średnio- i 
długoterminowe, pięcioletnie, a nie 
– jak dotychczas – jednoroczne. Stało 
się to możliwe m.in. dlatego, że holding 
przygotowuje sprawozdania finansowe 
w standardach międzynarodowych.

- Będą to obligacje pięcioletnie, 
z dwuletnim okresem karencji i trzy-
letnim czasem na spłaty. Obligacje 
imienne o ograniczonej zbywalności, 
wyemitowane w złotych, na podstawie 
prawa polskiego. Ich zabezpieczeniem 
będą hipoteki na majątku pozapro-

dukcyjnym oraz zastawy rejestrowe 
– precyzuje Artur Trzeciakowski, wice-
prezes Zarządu KHW SA ds ekonomiki 
i finansów.

750 mln zł stanowić będą obligacje 
terminowe, które najprawdopodobniej 
zostaną sprzedane w kilku transzach.  
Natomiast 300 mln zł - obligacje obro-
towe. Warunki wynegocjowane z ban-
kami odpowiadają tym, jakie w ostat-
nim okresie uzyskiwały w podobnych 
programach inne duże firmy.

Program emisji obligacji przepro-
wadzi konsorcjum pięciu banków: PKO 

BP, Nordea, BZ WBK, BNP Paribas i DZ 
Bank.

Środki uzyskane przez z emisji obli-
gacji zostaną w znacznym stopniu wy-
korzystane na poprawę finansowanie 
programu inwestycyjnego, mającego 
zapewnić ciągłość wydobycia węgla 
przez kopalnie należące do Holdingu. 
Przewidziany na rok 2012 program in-
westycyjny to ponad 650 mln złotych.

Pozytywna decyzja walnego zgro-
madzenia holdingu, którego funkcje 
wypełnia minister gospodarki, pozwala 
na uruchomienie kolejnych procedur. 
Chodzi m.in. o zgodę ministra Skarbu 
Państwa na ustanowienie zastawów 
będących zabezpieczeniem obligacji 
oraz ich sądową rejestrację.

Co ważne nie będą to obligacje za-
mienne. To rodzaj obligacji dających jej 
posiadaczowi możliwość (prawo) do 
zamiany ich na akcje firmy emitującej 
lub akcje rodzimego przedsiębiorstwa 
emitenta. 

– Na tym zapisie bardzo nam zale-
żało. Jego brak oznaczałby możliwość 
przeprowadzenia prywatyzacji holdingu 
„tylnymi drzwiami” – mówi Piotr Bie-
nek, przewodniczący Solidarności w 
kopalni Wujek – Ruch Śląsk i wiceprze-
wodniczący górniczej Solidarności.

Niemniej i to nie do końca rozwią-
zuje problem – nazwijmy go umownie 
– obligacji i akcji. Zwróciliśmy się do 
Katowickiego Holdingu Węglowego z 
pytaniem co dokładnie oznacza sfor-
mułowanie „Ich zabezpieczeniem będą 
hipoteki na majątku pozaprodukcyjnym 
oraz zastawy rejestrowe”?

- Nie podajemy konkretnie obiek-
tów, ani wartości zastawów – usłyszeli-
śmy jedynie w odpowiedzi.

A zatem brak jednoznacznej odpowie-
dzi pozostawia szeroką sferę domysłów i 
hipotez, gdyż zastaw można ustanowić 
np. na zbywalnych prawach majątko-
wych, czyli np. na akcjach spółki. 

jac
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Wydarzenia

INICJATYWY Zawiesić Pakiet Klimatyczny!

Wprowadzenie unijnego Pakietu Klimatycznego skutkować będzie utratą 250 tysięcy miejsc pracy w Polsce. Katastrofie 
gospodarczej może tylko zapobiec zawieszenie Pakietu.

Wniosek złożony, czas na podpisy

W KatoWicKieJ siedzibie 
śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” 
odbyła się konferencja prasowa z 
udziałem pomysłodawców dopro-
wadzenia do zawieszenia zapisów 
unijnego Pakietu Klimatycznego. 
Poseł Solidarnej Polski Ludwik 
Dorn poinformował o poparciu po-
mysłu przez organizacje z siedmiu 
innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej, co pozwoliło na for-
malne złożenie wniosku do Brukse-
li. Wkrótce ruszy zbiórka podpisów 
pod wnioskiem o zablokowanie an-
tywęglowych regulacji.

Zaszkodzić energetyce 
węglowej

Celem inicjatywy Solidarnej 
Polski, wspartej w styczniu br. 
przez NSZZ „Solidarność”, jest za-
wieszenie większości zapisów Pa-
kietu Klimatycznego - zbioru ure-
gulowań zaproponowanych przez 
Komisję Europejską, zaakceptowa-
nych przez rządy państw unijnych, 
przewidujący nakładanie wysokich 
opłat na przedsiębiorstwa za po-
nadnormatywną emisję tzw. gazów 
cieplarnianych. Zgodnie z założe-
niami Pakietu, w roku 2020 pań-
stwa członkowskie UE, niezależnie 
od stopnia zamożności i aktualnej 
struktury energetycznej, powin-
ny pozyskiwać 1/5 całej energii ze 
źródeł odnawialnych. Oficjalną 
przyczyną wprowadzenia Pakietu 
było powstrzymanie rzekomego 
ocieplania się klimatu Ziemi wsku-
tek działalności człowieka, choć tej 
hipotezy nikt dotąd nie udowodnił. 
Nieoficjalnie mówi się o próbie za-
szkodzenia energetyce węglowej 
jako takiej, na czym skorzystałyby 
państwa posiadające rozwiniętą 

energetykę jądrową i firmy pro-
dukujące prawodawstwo miało 
przynieść korzyści państwom ba-
zującym na energetyce jądrowej 
i zachodnioeuropejskim firmom 
produkującym np. wiatraki ener-
getyczne.

Unijne rozwiązania mają wejść 
w życie 1 stycznia 2013 roku. Ich 
skutkiem będzie likwidacja zakła-
dów pracy emitujących tzw. gazy 
cieplarniane, których nie będzie 
stać na wykupienie dodatkowych 
limitów emisji, a w konsekwencji 
- utrata miejsc pracy przez co naj-
mniej 250 tysięcy osób. Dotyczy to 
branż takich jak hutnictwo, prze-
mysł stalowy, chemiczny, cemen-
towy czy papierniczy. Czekają nas 
także znaczące, nawet kilkudzie-
sięcioprocentowe podwyżki cen 
energii, bo wykup limitów obej-
mie wytwarzające energię i ciepło, 
a emitujące „gazy cieplarniane”, 
elektrownie węglowe i elektrocie-
płownie.

Europejska Inicjatywa 
Obywatelska

Aby uchwalony już Pakiet za-
blokować, politycy i wspierający ich 
związkowcy zdecydowali się sko-
rzystać z Europejskiej Inicjatywy 
Obywatelskiej (EIO). To procedura 
przewidująca możliwość zgłaszania 
przez obywateli krajów członkow-
skich Unii wniosków o charakterze 
ustawodawczym. Wnioskodawcy 
muszą stworzyć Komitet Organi-
zacyjny EIO, składający się z mini-
mum 7 członków reprezentujących 
7 unijnych państw. Po zarejestro-
waniu wniosku przedstawionego 
przez Komitet, na co urzędnicy z 
Komisji Europejskiej (KE) mają 

dwa miesiące, zgłaszający mogą 
rozpocząć zbiórkę podpisów. Jeśli 
w ciągu roku zbiorą ich co najmniej 
milion, zyskują prawo do wysłu-
chania przed KE i Parlamentem 
Europejskim.

Na samoograniczaniu się Unii 
Europejskiej, która opłatami wyni-
kającymi z Pakietu będzie dobijać 
własnych przedsiębiorców, skorzy-
stają przede wszystkim państwa 
takie jak Chiny, Stany Zjednoczone, 
Indie czy Rosja, które podobnych 
ograniczeń u siebie wprowadzać 
nie zamierzają. Produkcja prze-
mysłowa w tych właśnie krajach 
będzie po prostu tańsza. - Innymi 
słowy, na wykluczenie energetycz-
ne, na powstrzymanie rozwoju, 
na utratę miejsc pracy skazuje się 
ludność z krajów Unii Europejskiej 
bez realizacji żadnego z założonych 
celów Pakietu. Stąd postulat, aby 
ten Pakiet był zawieszony do czasu 
realnego, globalnego porozumie-
nia z udziałem Chin, Indii, Stanów 
Zjednoczonych, Kanady, Rosji - 
tłumaczył podczas konferencji Lu-
dwik Dorn, poseł Solidarnej Polski 
pełniący funkcję przedstawiciela 
Inicjatywy. Dodał przy tym, że po-
mysł zawieszenia Pakietu nie obej-
muje zawartych w nim przepisów 
dotyczących wzrostu efektywności 
energetycznej.

W tej chwili Komitet EIO two-
rzą przedstawiciele Austrii, Czech, 
Danii, Grecji, Litwy, Rumunii, 
Wielkiej Brytanii i Polski. Zwraca 
uwagę fakt, że wśród tych ostatnich 
znalazło się trzech przedstawicieli 
NSZZ „Solidarność”: lider śląsko-
dąbrowskiej „S” Dominik Kolorz, 
przewodniczący Sekcji Krajowej 

Górnictwa Węgla Kamiennego Ja-
rosław Grzesik oraz szef związko-
wego Sekretariatu Górnictwa i 
Energetyki Kazimierz Grajcarek. 
- Związek zawodowy „Solidarność” 
od pięciu lat kwestionuje zasadność 
wprowadzenia Pakietu Klimatycz-
nego, dlatego tak ochoczo przyłą-
czyliśmy się do inicjatywy Solidar-
nej Polski - tłumaczył aktywność 
Związku przewodniczący Kolorz. 
- Naszym zdaniem, wszystkie śro-
dowiska w Polsce powinny być 
zainteresowane tym, żeby inicja-
tywa się udała. Nie bez kozery też 
konferencja odbywa się na Śląsku. 
Jeśli Pakiet Klimatyczny wejdzie 
w życie w takim kształcie, w jakim 
został przyjęty, to najgorsze skut-
ki społeczne dotkną tę ziemię, bo 
przemysł energochłonny jest uloko-
wany przede wszystkim na Śląsku 
- mówił szef regionalnej „S”.

Ostatnia deska ratunku
Kolorz przedstawił wnioski 

płynące z wykonanych na zlecenie 
Związku opracowań Narodowego 
Banku Polskiego, które przewidują 

spadek produktu krajowego brutto 
Polski o 0,3-0,8 procent. - Założe-
nia NBP są i tak optymistyczne, bo 
przyjmuje się, że środki pozyskane 
ze sprzedaży dodatkowych limitów 
emisji dwutlenku węgla zostaną 
przeznaczone również na stworze-
nie systemów rekompensacyjnych 
dla przemysłu energochłonnego. 
Na dzień dzisiejszy nie ma jednak 
żadnych dokumentów, założeń czy 
ustaleń w tej mierze. Jest wielkie 
prawdopodobieństwo, że te środki 
zasilą po prostu budżety państw 
unijnych - powiedział przewodni-
czący śląsko-dąbrowskiej „Solidar-
ności”.

Wniosek o zablokowanie wej-
ścia w życie Pakietu został już zło-
żony w Brukseli. Po jego rejestracji 
rozpocznie się zbiórka podpisów, 
będąca ostatnią deską ratunku 
przed horrendalnymi podwyżkami 
cen prądu i utratą pracy na prze-
strzeni kilku następnych lat przez 
setki tysięcy Europejczyków.

Marek Jurkowski
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Wniosek złożony, czas na podpisy Polska racja stanu

kaziMierz GraJca-
rek, przewodniczący 
SGiE NSZZ Solidarność:

Decydenci nie 
chcą słuchać tego co 
mamy do powiedzenia 
w sprawie pakietu kli-
matycznego. W środ-

kach masowego przekazu jest „szlaban” na informacje o 
katastrofalnych skutkach wprowadzenia w życie Pakietu 
klimatycznego w wersji proponowanej przez Komisję Euro-
pejskiej. I pewnie nic się w tej kwestii nie zmieni jeśli Pol-
ska będzie rządzona przez pryzmat interesów partyjnych, 
a nie narodowych. Ważniejsze są sprawy ideologiczne 
niże gospodarcze. Prawda, iż węgiel jest naszym dobrem 
narodowym i należy z niego korzystać jest tak prosta jak 

najprostsze równanie matematyczne: 2+2 = 4, a do wyni-
ku tego nie trzeba nikogo przekonywać. Zwróciliśmy się do 
Pana Prezydenta, by chciał nas wysłuchać. Nie chce. Zwró-
ciliśmy się do Pana Premiera. Nie chce. Zwróciliśmy się 
do klubów parlamentarnych tworzących koalicję rządową. 
Nie chcą. Tymczasem Rzeczpospolita Polska będzie mieć 
ogromny problem, ba, już go ma. „Solidarność” sporządziła 
już symulację na temat tego, ile miejsc pracy może zostać 
zlikwidowanych na skutek wprowadzenia pakietu klimatycz-
nego zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej. Liczby są 
przerażające. Dzieje się coś, czego ja nie jestem w stanie 
racjonalnie sobie wytłumaczyć, skoro i rządzący nie chcą 
słuchać autorytetów naukowych. Co nam w tej sytuacji po-
zostaje? Chyba tylko wypowiedzieć posłuszeństwo wobec 
naszego rządu, bo nie uwierzę w to, że wszystko co nam 
narzuci Unia Europejska Polska musi to respektować.

AGH Konferencja „Węgiel – skarb czy przekleństwo dla gospodarki Polski”

11 CZERWCA 2012 r. odbyła się w murach Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie otwarta debata 
dotyczącą roli węgla kamiennego i brunatnego w gospodarce Polski. Uczestnicy debaty, której ha-
sło brzmiało: „Węgiel – skarb czy przekleństwo dla gospodarki Polski”, dyskutowali nad ważnymi 
dla przyszłości Polski zagrożeniami związanymi z polityką klimatyczną UE oraz jej przełożeniem na 
życie gospodarcze kraju.

Debatę zorganizował Komitet 
Górnictwa Polskiej Akademii Nauk 
zrzeszającego wybitnych naukow-
ców ze wszystkich uczelni wyż-
szych zajmujących się tematyką 
górnictwa i energetyki jak również 
ważnych postaci życia gospodar-
czego związanego z tymi gałęzia-
mi przemysłu. Komitet Górnictwa 
PAN  miesiąc wcześniej wystoso-
wał list-apel do premiera Donalda 
Tuska.

Prof. Antoni Tajduś, przewod-
niczący Komitetu Górnictwa PAN, 
rektor AGH, zarysował w nim kata-
strofalne skutki, jakie dla polskiej 
gospodarki i dla stanu naszych 
portfeli przynieść musi antywę-
glowa polityka Brukseli. Podkreślił 
przy tym, że od lat trwają intensyw-
ne prace nad wytworzeniem czystej 
technologii węglowej.

Prof. Bronisław Barchański 
z AGH przypomniał, że nie tylko 
polski świat nauki jest mocno scep-
tyczny wobec teorii wpływu antro-
pogennych gazów (CO2 i CH4 i in-
nych) na efekt cieplarniany. 31072 

amerykańskich naukowców i 9021 
doktorantów, którzy podpisali pe-
tycję do rządu USA ma równie kry-
tyczne spojrzenie. 

„Wzywamy rząd Stanów Zjedno-
czonych do odrzucenia porozumie-
nia o globalnym ociepleniu, które 
zostało podpisane w Kioto, Japonii 
w grudniu 1997 r. oraz wszelkich 
innych, podobnych propozycji. Za-
proponowane limity gazów cieplar-
nianych zaszkodziłyby środowisku, 
utrudniłyby postęp nauki i techno-
logii, a także zaszkodziły zdrowiu i 
dobrobytowi ludzkości.” – napisali 
amerykańscy naukowcy we wspo-
mnianej petycji.

Ja zauważył prof. Barchański w 
emisji CO2 bierze udział 207 kra-
jów. Na kraje UE przypada ok. 11-
12 proc. Tymczasem najwięksi emi-
tenci Stany Zjednoczone i Chiny nie 
ratyfikowały protokołu z Kioto.

Co więcej, jego zdaniem polity-
ka klimatyczna Unii Europejskiej 
dyskryminuje nowe kraje człon-
kowskie, gdyż kraje postkomuni-
styczne w wyniku transformacji 

gospodarczej i likwidacji przemysłu 
ograniczyły emisję CO2 o 32 proc., 
podczas gdy kraje zachodniej Euro-
py zwiększyły ją o ok. 4 proc.

Prof. Maciej Kaliski z AGH, były 
wiceminister gospodarki, oceniając 
tą politykę powiedział: - Zabranie 
nam węgla przypomina sytuację, 
jakby ktoś odebrał nam chleb i w 
zamian kazał jeść sałatę.

Dr Bolesław Jankowski eks-
pert spółki Badania Systemowe 
EnergSys przedstawił fakty, które 
wskazują, że węgiel może bardzo 
ucierpieć na skutek wdrożenia pa-
kietu klimatycznego. Raport „Oce-
na wpływu ustanowienia celów 
redukcji emisji wg ‘Roadmap 2050’ 
dla Polski do roku 2050” nie pozo-
stawia wątpliwości - utrzymanie 
dotychczas wdrożonych rozwiązań 
i wprowadzenie proponowanych ce-
lów do roku 2050 stanowić będzie 
ogromne obciążenie dla polskiej go-
spodarki i gospodarstw domowych.

Wdrożenie polityki dekarbo-
nizacji spowoduje dalszy wzrost 
cen, które w roku 2020 przekroczą 
poziom 330 zł/MWh i będą nadal 
rosły, sięgając 470 zł/MWh w roku 
2050. W efekcie polityki dekarbo-
nizacji hurtowe ceny energii elek-
trycznej po roku 2020 będą 3 - 4 
krotnie wyższe od cen z roku 2005.

W warunkach prowadzenia re-
strykcyjnej polityki dekarbonizacji 
spowolnienie wzrostu PKB w ca-
łym okresie będzie wyraźniejsze. 
Zarówno w przypadku kontynuacji 
obecnej polityki, jak i jej zaostrzenia 
- spadek PKB do roku 2030 osiąga 
8 - 10%. Spadek PKB dla Polski jest 
ponad trzykrotnie wyższy niż dla 
innych krajów Unii Europejskiej.

Największe koszty w kwotach 
absolutnych poniosą przemysły: 
chemiczny, mineralny i metalur-
giczny, w których kontynuacja obec-
nej polityki klimatycznej (Pakiet 
Klimatyczny) powoduje w 2020 r. 

Mroźno-Gorąco

W Wyniku efektu cieplarnianego 
średnia temperatura powierzchni 
Ziemi wynosi ok. 15 C. Gdyby nie 
efekt cieplarniany średnie tempera-
tury wahałyby się pomiędzy -80 C 
do +100 C, biorąc pod uwagę pory 
dnia i pory roku.

Czyste jak łza

W ciąGu ostatnich 50 lat tempe-
ratura w świecie wzrosła o ok. 0,5 
C, w Europie Zachodniej o ok. 1,5 
C. „Winnym” tej anomalii, zdaniem 
naukowców z Holenderskiego In-
stytutu ds. Pogody i Klimatu, jest 
coraz czystsze powietrze. Niebo 
nad Europą nigdy nie było tak czy-
ste jak obecnie. Stacje pomiarowe 
Umweltbundesamt (Niemcy) wyka-
zały, że obecnie wartości zapylenia 
powietrza są najniższe od chwili 
rozpoczęcia tego typu pomiarów. 
Koncentracja pyłów w powietrzu w 
ciągu ostatnich 30 lat spadła o 60 
proc.

Płynie ciepło

GoLFsTroM w ciągu jednego dnia 
dostarcza do Europy ilość ciepła 
równą energii wydzielonej przez 
spalanie węgla w skali światowej w 
ciągu 10 lat.

Źródło: Czy CO2 emitowane przez 
energetykę węglową ma wpływ na 
klimat? – prof. dr hab. inż. Bronisław 
Barchański – AGH Kraków

dodatkowy koszt w wysokości ok. 1 
mld zł, a w 2030 r. ok. 1,7-1,9 mld zł. 
Wdrożenie polityki dekarbonizacji 
w przybliżeniu podwaja ten koszt. 
Następne branże pod względem wy-
sokości przyrostu kosztów to: prze-
mysł rafineryjny, spożywczy, wę-
glowy, papierniczy i koksownictwo, 
w których przewidywane dodatko-
we koszty mieszczą się w granicach 
25%-45% poziomu odnotowanego 
w branżach o najwyższym przyro-
ście kosztów. Wiele firm tych branż 
po prostu musi upaść.

Przedstawione wyniki pokazu-
ją, że koszty energii w budżetach 
domowych, nawet bez polityki kli-
matycznej, stanowią dość wysoki 
udział, a liczone w stosunku do me-
diany dochodu rozporządzalnego 
aż do roku 2040 plasują się w pobli-
żu poziomu 10%, który jest czasem 
uznawany za próg tzw. ubóstwa 
energetycznego. Wdrożenie polity-
ki klimatycznej znacząco zwiększa 
koszty energii i ich udział w bu-
dżetach gospodarstw domowych. 
W przypadku polityki kontynuacji 
wzrost ten dotyczy głównie energii 
elektrycznej i ciepła. Natomiast w 
przypadku polityki dekarbonizacji 
obejmuje także pozostałe paliwa. W 
efekcie, polityka dekarbonizacji po 
roku 2020 zwiększa udział kosztów 
energii w budżetach domowych o 3 
- 5 punkty procentowe w stosunku 
do polityki bez ograniczeń na emi-
sje CO2.

Na dodatek zapowiadane przez 
Komisję Europejską mechanizmy 
kompensacyjne przewidywane dla 
pakietu klimatycznego nie zadzia-
łają, co przyznaje sama Bruksela.

W trakcie konferencji Jankow-
ski zastanawiał się czy ostatnie, 
dość ostrożne stanowisko rządu zo-
stanie utrzymane, czy też nie. 

- Tego się bardzo obawiamy. 
Rząd wprawdzie korzysta z naszych 
analiz, wtedy kiedy jest mu wygod-
nie, ale jednocześnie nie prezentuje 
w sposób wystarczający i klarowny 
swojego stanowiska wobec unijnych 
polityki klimatycznej.

Uczestnicy konferencji podkre-
ślali, że francuską racją stanu jest 
stawianie elektrowni atomowych, 
rosyjską dbanie o gaz i ropę. I Pa-
ryż, i Moskwa twardo ją realizują. 
Racją stanu Polski jest węgiel, ale o 
niego polscy politycy się nie trosz-
czą. 

A Kazimierz Grajcarek, szef 
Sekretariatu Górnictwa i Energe-
tyki „Solidarności” grzmiał: - Czy 
w Polsce rządzą durnie, czy sprze-
dawczyki, bo jak inaczej można na-
zwać ludzi, którzy odwracają się od 
węgla? 

Jakub Michalski

Nie chcą słuchać
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Wydarzenia

Proces szczelinowania hydraulicznego wraz z opcjonalnym monitorowaniem geometri powstawania szczelin.

Gaz łupkowy 
– czy to się opłaca?

Czy eksploatacja gazu łupkowe-
go może stanowić zagrożenie dla 
środowiska naturalnego? Z różnych 
stron świata,  przede wszystkim ze 
Stanów Zjednoczonych dociera-
ją przerażające wieści o skutkach 
szczelinowania hydraulicznego 
– jedynej metody, która pozwala 
na uwolnienie gazu zamkniętego 
w mikroskopijnych porach ciem-
nych, nieprzepuszczalnych łupków 
sylurskich zalegających na głębo-
kości 3–4 km w pasie od Pomorza 
Środkowego do Lubelszczyzny. O 
zagrożeniach, ale i o korzyściach 
płynących z gazu łupkowego roz-
mawiamy z z prof. Wojciechem 
Góreckim, Kierownikiem Katedry 
Surowców Energetycznych AGH

Według raportu Państwo-
wego Instytutu Geologicznego 
gazu z łupków może być nawet 
blisko 2 bln m3, jednak naj-
bardziej prawdopodobne jest, 
że zasoby gazu z łupków w Pol-
sce mieszczą się w przedziale 
od 346 do 768 miliardów m3. 
amerykanie są jednak prze-
konani, że gazu łupkowego w 
Polsce jest znacznie więcej. 
Pan sam kilka lat temu prze-
konywał, że w Polsce może  być 
nawet 3 bln m3 tego surowca. 
Podtrzymuje Pan dziś swo-
ją prognozę? Na ile prognoza 
PIG jest prawdopodobna?

Podtrzymuję wielkość zasobów, 
o których mówiłem kilkanaście lat 
temu, że w Polsce zasoby progno-
styczne mogą mieć wielkość ok. 
3 bln m3. Wykonana w Katedrze 
Surowców Energetycznych ocena 
zasobów dolnego permu wykazała, 
że w tej formacji zasoby progno-
styczne wynoszą 1,5 bln m3. W myśl 
tej oceny PGNiG podjęło program 
rozpoznania głębokich stref wy-
stępowania osadów piaszczystych 
formacji czerwonego spągowca. 
Obecnie wiercony jest otworów 
Kutno-2 do głębokości 6500 m, a 
aktualna głębokość wynosi 5500 
m. Program przewiduje dalsze kon-
sekwentne rozpoznanie utworów 
dolnego permu z potwierdzony-
mi pułapkami, które potencjalnie 
mogą zawierać złoża o zasobach od 
kilkudziesięciu do kilkuset mln m3 
gazu. Pragnę również podkreślić, 
że szanse poszukiwawcze związane 
są ze strefami Karpat fliszowych, w 
których również PGNiG S.A. pro-

wadzi program głębokich wierceń. 
Perspektywy poszukiwawcze roku-
ją formacje karbońsko-dewońska i 
górnopermska. 

Kiedy dowiemy się, że pro-
dukcja gazu łupkowego w Pol-
sce może być efektywna eko-
nomicznie?

Zarówno oceny amerykańskie 
jak i przygotowane przez PIG mają 
charakter wybitnie przybliżony ze 
względu na niewielką ilość danych 
dla poszczególnych stref koncesyj-
nych. Najwcześniej po kilku latach, po 
podjęciu eksploatacji będziemy mieli 
wiarygodną ocenę dla części stref 
koncesyjnych o wielkości zasobów 
wydobywalnych i zasobów przemy-
słowych, które uwzględniają opłacal-
ność ekonomiczną i uwarunkowania 
związane z ochroną środowiska. 

Główny Geolog Kraju dość 
szczodrze swego czasu udzie-
lał koncesji poszukiwawczych 
zagranicznym koncernom, 
głównie amerykańskim, uza-
sadniając to tym, iż nie po-
siadamy środków na ten cel 
i nowoczesnych technologii. 
Czy faktycznie jesteśmy w tym 
względzie zależni od zagra-
nicznych firm?

Główny Geolog Kraju udzielał 
koncesji podmiotom krajowym i 
zagranicznym, w tym amerykań-
skim zgodnie z określoną proce-
durą wyartykułowaną w Prawie 
Geologicznym i Górniczym. Pragnę 
podkreślić, że najwięcej koncesji w 
liczbie 15 posiada PGNiG S.A. Nie 
ma żadnego związku pomiędzy 
udzielaniem koncesji a techniką i 
technologia rozpoznania, udostęp-
niania i eksploatacji gazu ziemnego 
z łupków. Jest oczywiście oddziel-
nym zagadnieniem fakt, że polskie 
firmy serwisowe nie posiadają do-
świadczenia zarówno w wierce-
niu otworów horyzontalnych jak i 
przede wszystkim w całym procesie 
szczelinowania hydraulicznego. W 
związku z powyższym w pierwszym 
etapie rozpoznania i eksploatacji 
jesteśmy zmuszeni do korzystania 
z serwisowych firm zagranicznych, 
jakkolwiek sytuacja będzie się zmie-
niała wraz z intensyfikacją prac przy 
wydobyciu gazu ziemnego z łupków. 

Czy Polska może w stosun-
kowo krótkim czasie dorobić 
się własnych technologii eks-
ploatacji gazu łupkowego? Czy 
mamy należyty do tego poten-
cjał? 

Mamy zarówno potencjał na-
ukowo-badawczy jak i przemysło-
wy. Niewątpliwie brakuje nam od-
powiednich urządzeń, aparatury 
etc.  Sądzę, że w przeciągu kilku lat 
polskie firmy będą brały aktywny 
udział w realizacji rozpoznania i 
wydobycia. 

a czy mamy dostateczny po-
tencjał kadrowy, by myśleć po-

ważnie o gazowym eldorado?
Potencjał kadrowy związany 

jest przede wszystkim z PGNiG 
S.A. oraz z ośrodkami badawczymi 
w Akademii Górniczo-Hutniczej 
na Wydziałach Geologii, Geofizyki 
i Ochrony Środowiska i Wiertni-
ctwa, Nafty i Gazu oraz w Instytu-
cie Nafty i Gazu. 

Z zakresu badań podstawo-
wych geologii naftowej, geofizyki 
poszukiwawczej, wiertnictwa re-
prezentujemy poziom światowy, a 
w kilku dziedzinach, w tym szcze-
linowaniu hydraulicznym będzie-
my szkolić polskich specjalistów 
przy współpracy z ośrodkami za-
granicznymi. 

Zapewne główny problem 
technologiczny eksploatacji 
gazu łupkowego stanowi wciąż 
problem szczelinowania hy-
draulicznego? 

Proszę wziąć pod uwagę, że od 
kilkunastu lat serwisowe firmy 
amerykańskie dokonują rocznie ty-
siące szczelinowań hydraulicznych. 
Jest to proces technologicznie bar-
dzo wyrafinowany i niezbędne jest 
ogromne doświadczenie. Kluczem 
do szczelinowania hydraulicznego 
są m.in. bardzo dokładne badania 
rdzeni wiertniczych pod kątem pa-
rametrów geomechanicznych, pe-
trofizycznych, geochemicznych etc.  
Niezbędne jest również wykonanie 
badań mikrosejsmicznych, które 

umożliwiają śledzenie przebiegu 
szczelin. 

Czy argumenty jakie pod-
noszą w tej kwestii ekolodzy 
są pozbawione podstaw mery-
torycznych, czy może jednak 
jest to realny problem? 

Problemy związane z ochroną 
środowiska są monitorowane rów-
no w poszukiwaniach i eksploatacji 
węglowodorów ze złóż konwencjo-
nalnych jak i będą przy eksploatacji 
gazu ziemnego z łupków. Osobiście 
nie widzę poważnych zagrożeń 
ekologicznych, jakkolwiek przewi-
dywana skala działań, w tym ilości 
wierceń, transport, pobór wody, 
hałas wymaga monitoringu. 

Czy nie jest tak, że atmo-
sfera polityczna jaka unosi się 
nad gazem łupkowym nie po-
woduje, że w Polsce problemy 
wydobycia gazu łupkowego są 
bagatelizowane? 

Atmosfera polityczna w Polsce 
wręcz zachęca firmy do szybkich 
i intensywnych działań na rzecz 
rozpoznania i wydobycia. Problem 
tkwi w sensownych uregulowaniach 
prawnych i fiskalnych. Kwestie 
związane z opodatkowaniem eks-
ploatacji gazu ziemnego powinny 
być poddane regulacji co najmniej 
za kilka lat, kiedy będziemy znali 
jak jest opłacalność ekonomiczna 
wydobycie i skala produkcji. 

Jakich korzyści społeczno-
gospodarczy moglibyśmy się 
spodziewać wraz z rozpoczę-
ciem wydobycia na masową 
skalę? Realną korzyścią jest 
spadek cen gazu, a inne korzy-
ści? 

Przyjmując Pański punkt wi-
dzenia, że w perspektywie czasowej 
nastąpi wydobycie gazu ziemnego 
na wielka  skalę, to niewątpliwie 
surowiec ten znajdzie szerokie za-
stosowanie w sektorze elektroener-
getycznym tak jak to jest w wielu 
krajach Unii Europejskiej. Pozwoli 
to na obniżenie emisji CO2 z elek-
trowni gazowych. Inne niewątpliwe 
korzyści to wzrost zatrudnienia, ak-
tywizacja gospodarcza wielu regio-
nów Polski północnej i wschodniej. 

Czy informacja, że exxon-
Mobil wycofa się z poszuki-
wań gazu łupkowego w Polsce 
świadczy, że jego eksploatacja 
nie będzie opłacalna? 

ExxonMobil podpisał ostatnio 
wielkie umowy z firmą rosyjską 
Rosneft na eksploatację złóż sy-
beryjskich ropy naftowej, które 
mogą być znacząco większe niż 
stwierdzone zasoby w Stanach 
Zjednoczonych. Firma ta ma inną 
skalę działania i inne prioryte-
ty. ExxonMobil wykonał w obrę-
bie koncesji w Polsce dwa otwory 
wiertnicze. Li tylko w oparci o te 
badania nie można stwierdzić, 
że eksploatacja gazu ziemnego z 
łupków w Polsce będzie nieopła-
calna. Taka opinia byłoby meryto-
rycznym nadużyciem. Na koncesji 
obejmującej 1200 km2 może być 
wiele stref, które mogą zawierać 
gaz ziemny w łupkach z opłacalna 
produkcją, zaś w innych strefach 
wydobycie może być nieopłacalne. 
Wymaga to jednak wykonanie ba-
dań sejsmicznych 3D i odpowied-
niej liczy wierceń. 

Rozmawiał: Jacek Srokowski
przedruk z magazynu teberia
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ZABRZE

90-lecie WUG
22 czerWca br. w Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu odbyła się wysta-
wa i sesja historyczna przypominająca 
najważniejsze fakty i dokonania nadzoru 
górniczego. Uroczyste spotkania było 
kulminacyjnym punktem obchodów 
90-lecia nadzoru górniczego. Patronat 
honorowy nad jubileuszowymi impre-
zami sprawuje prezydent RP Bronisław 
Komorowski. Sesję historyczną uświet-
niła premiera filmu dokumentalnego po-
święconego historii WUG.

KOS

Pierwsi w Polsce
Kompanijny Ośrodek Szkolenia - 

jako pierwsza placówka edukacyjna w 
Polsce – otrzymała 21 czerwca certy-
fikat systemu zarządzania ISO 29990 
dla dostawców usług edukacyjnych w 
dziedzinie kształcenia i szkolenia. Mię-
dzynarodowa norma ISO 29990 jest 
skierowana do instytucji, świadczą-
cych usługi na potrzeby kształcenia 
i szkolenia. Norma stanowi standard 
podstawowych wymagań dla do-
stawców usług edukacyjnych. Oferta 
edukacyjna Ośrodka obejmuje ponad 
300 kursów i szkoleń zawodowych. 
W ciągu roku, średnio biorąc, wiedzę 
i kwalifikacje podnosi w jego salach 
wykładowych i pracowniach ok. 60 
tys. pracowników Kompanii Węglowej. 
Certyfikat jakości, oparty na normie 
ISO 29990, posiadają dotąd 23 firmy 
edukacyjne w Europie. Kompanijny 
Ośrodek Szkolenia w Knurowie jest 
wśród nich pierwszą spółką z Polski.

KW SA

Dotacja na 
środowisko
urząd Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów zgłosił do Komisji Europejskiej 
projekt pomocy na działania związane 
z ochroną środowiska w Kompanii 
Węglowej. Dotacja, której wysokość 
wynosi ok. 17 mln zł, ma zostać prze-
znaczona na inwestycje, które mają 
podwyższyć poziom ochrony środo-
wiska. Komisja ma dwa miesiące na 
decyzję, czy planowane wsparcie jest 
zgodne z przepisami unijnymi. Podmio-
tem udzielającym Kompanii pomocy 
jest Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. Jego 
środki mają wspomóc ograniczenie 
negatywnego oddziaływania na środo-
wisko, wynikające z wydobywania ko-
palin i likwidacji zakładów górniczych.

MG

Absolutorium 
udzielone
MinisTer Gospodarki  zatwierdził 
sprawozdania Zarządów z działalności 
spółek (Katowickiego Holdingu Węglo-
wego S.A., Kompanii Węglowej S.A., 
Polskich Sieci Elektroenergetycznych 
Operator S.A., Spółki Restrukturyza-
cji Kopalń S.A. oraz WĘGLOKOKSU 
S.A.), które ma w nadzorze właściciel-
skim, i ich sprawozdania finansowe 
za 2011 r. oraz udzielił absolutorium 
wszystkim osobom pełniącym funkcje 
w organach tych spółek w ubiegłym 
roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenia 
poprzedzone było spotkaniami Kie-
rownictwa Ministerstwa Gospodarki 
z firmami audytorskimi, których biegli 
rewidenci badali sprawozdania finan-
sowe spółek.

REGION Koj odwołany, Dziedzic pozostaje na stanowisku

Mieszkańcy Bytomia odwołali w referendum prezydenta Piotra Koja i Radę Miasta. Ta sztuka nie 
udała się przeciwnikom prezydent Rudy Śląskiej Grażyny Dziedzic, gdyż frekwencja w rudzkim re-
ferendum była zbyt niska. 

W ostatNIM czasie nastąpi-
ła wręcz eksplozja referendalna w 
województwie śląskim, gdyż obok 
Bytomia i Rudy Śląskiej mieszkań-
cy decydowali o losach władz gminy 
Koziegłowy (zbyt niska frekwencja), 
a w przygotowaniu jest referendum 
w Gliwicach. Nie wykluczone, że i 
mieszkańcy Siemianowic Śląskich 
zdecydują o przyszłości swoich 
władz. 

Do tej pory referendum było 
rzadko wykorzystywanym narzę-
dziem kontroli lokalnych władz. 
Jeśli były organizowane to zwykle 
kończyły się niepowodzeniem ich 
organizatorów (wyjątek stanowi 
odwołanie prezydenta Częstocho-
wy Tadeusza Wrony) lub jak w 
Sopocie były wotum zaufania dla 
obecnych władz. Tym bardziej wy-
niki bytomskiego referendum są 
zaskakujące. W Bytomiu ogólna 
liczba głosujących musiała sięgnąć 
minimum 21 585 osób, by referen-
dum było ważne. Do urn poszło 
niemal 29 tysięcy mieszkańców, z 
czego jedynie 771 chciało, by Koj 
kontynuował swoje rządy. Reszta 
wyraziła dezaprobatę dla prezy-
denta i rady miasta. 

Koj zapłacił niewątpliwie za 
swoją arogancję. Tuż przed refe-
rendum rozesłał do domów by-
tomian ulotki, by nie szli do urn. 
W mieście wisiały też bilboardy 
nawołujące do kontestowania re-
ferendum. Ten ruch spowodowa-
ło, że przekornie jeszcze więcej 
mieszkańców poszło do głosowa-
nia. Powodem odwołania Koja były 
jego niepopularne decyzje: m.in.: 
podatek od deszczówki, likwidację 
„Elektronika” oraz ogromne zadłu-
żenie miasta. Co więcej, Bytom ma 

liczba osób, które zarejestrowały 
się w rudzkim urzędzie pracy wy-
nosiła 10.317, w 2011 – już tylko 
8.473 (ok. 9 proc.). A zatem ogólna 
liczba osób bezrobotnych zareje-
strowanych w PUP w Rudzie Ślą-
skiej w 2011 roku była o 1844 osoby 
niższa niż w 2009 roku, kiedy mia-
stem rządziła ekipa z Platformy 
Obywatelskiej.

- W Rudzie Śląskiej mamy 
wciąż kilka działających kopalń, 
a kopalnie generują dużą liczbę 
tzw. miejsc około górniczych pra-
cy, które tworzone są w związku z 
działaniem kopalni. A więc firmy 
współpracują w kopalniach przy 
organizowaniu pewnych działań, 
czy przy tworzeniu nowych sprzę-
tów – te firmy na pewno generują 
dużą liczbę miejsc pracy – zauważa 
Iwona Woźniak-Bagińską, dyrek-
tor Powiatowego Urzędu Pracy w 
Rudzie Śląskiej.  

Uległość wobec kopalń…
Trudno się zatem dziwić, że pre-

zydent Grażyna Dziedzic w trakcie 
swojego urzędowania próbowała 
prowadzić konstruktywny dialog z 
władzami Kompanii Węglowej, do 
której należą trzy rudzkie zakła-
dy (Halemba, Pokój, Bielszowice). 
Okazało się jednak, że w trakcie 
kampanii referendalnej współpraca 
miasta z górnictwem stała się po-
wodem do niewybrednych ataków 
ze strony przeciwników obecnej 
prezydent. Solą w oku przeciwni-
ków górnictwa stała się pozytywna 
opinia prezydent miasta wobec pla-
nów wydobywczych KWK „Pokój”. 

„W Rudzie Śląskiej współpraca 
z górnictwem polega na pełnej ule-
głości wobec żądań kopalń. Dzię-
ki takiej strategii budujemy sobie 
wizerunek miasta górniczego, a w 
zasadzie koloni wydobywczej, w 
najbardziej eksploatacyjnym, de-
wastacyjnym wydaniu” – w ten dość 
wymowny sposób przeciwnicy Gra-
żyny Dziedzic określili współpracę 
miasta z lokalnym górnictwem.

W tym przypadku kampania 
przeciw górnictwu przyniosła od-
wrotny skutek. Zarówno prezy-
dent Rudy Śląskiej Grażyna Dzie-
dzic, jak i tamtejsi radni zachowali 
swoje stanowiska. Referendum w 
sprawie ich odwołania okazało się 
nieważne ze względu na niską fre-
kwencję. Co warto zauważyć, nikt 
w Rudzie Śląskiej nie prowadził 
kampanii nawołującej do kontesto-
wania referendum. W przeciwień-
stwie do Bytomia na ulicach Rudy 
Śląskiej nie pojawiły się bilbordy 
„Nie idę do referendum”. 

Jakub Michalski

Piotr koj stracił stanowisko prezydenta Bytomia, prezydent rudy Śląskiej Grażyna dziedzic zachowała je. różniło ich zasad-
niczo podejście do współpracy z górnictwem.

W Rudzie Śląskiej 
współpraca z górnictwem 
polega na pełnej uległości

wobec żądań kopalń. 
Dzięki

takiej strategii budujemy 
sobie wizerunek miasta 

górniczego, 
a w zasadzie koloni 

wydobywczej, w
najbardziej eksploatacyjnym, 

dewastacyjnym
wydaniu.

zwolennicy odwołania 
Grażyny Dziedzic

największy w regionie śląska po-
ziom bezrobocia, za to Prezydent 
Koj zarabiał jedynie 200 zł mniej 
niż Prezydent Warszawy. 

Winna kopalnia…
Piotr Koj próbował od wielu 

miesięcy obciążyć kopalnię „Bo-
brek-Centrum” odpowiedzialnoś-
cią za fatalny stan budynków w 
mieście, brak inwestycji w Byto-
miu, za jego degradację. Oskar-
żenia nasiliły się po tym jak we 
wrześniu i październiku 2011 r. 
głośne w całym kraju stało się wy-
kwaterowanie kilkuset mieszkań-
ców dzielnicy Karb, którym - pod 
wpływem szkód - poważnie popę-
kały domy.

- Po tym, co stało się w Karbiu, 
do Urzędu Miejskiego w Bytomiu 
wpływa bardzo dużo listów, także 
od byłych górników, którzy nie chcą, 
by kopalnia w sposób zagrażający 
ich bezpieczeństwu wydobywała 
węgiel. (...) Stanowczo wypowiada-
ją się właściciele mieszkań, domów 
i prywatnych przedsiębiorstw. Ka-
tastrofa budowlana w Karbiu jest 
bodźcem do coraz głośniejszego wy-
rażania swojego niezadowolenia z 
pracy kopalni. Nie zapominajmy, że 
nie jest ona jedynym zakładem pra-
cy, działającym na terenie Bytomia. 
Chcą tu bezpiecznie pracować też 
inni przedsiębiorcy - stwierdził w 
jednym z wywiadów Piotr Koj. - Od 
wielu lat robimy wszystko, by ściąg-
nąć do miasta dużych inwestorów, 
którzy stworzyliby miejsca pracy 
dla pozostałych mieszkańców i nie 
ukrywam, że przez szkodliwą dzia-
łalność kopalni jest to utrudnione.

W końcu z jego słów padły 
słowa: „Na przykładzie Bytomia 
widać, że eksploatacja górnicza 
doprowadza do upadku miasta.” 
Na nic się jednak zdała kampania 
pomówień skierowana przeciw 
kopalni „Bobrek-Centrum”, której 
działalności broniło wielu miesz-
kańców miasta. Trudno się jednak 
dziwić, skoro jest to największy 
pracodawca w mieście o najwyż-
szej skali bezrobocia w wojewódz-
twie (ok. 20 proc. osób czynnych 
zawodowo pozostaje bez stałego 
zatrudnienia).

Inaczej sytuacja wygląda w Ru-
dzie Śląskim. Poziom bezrobocia w 
mieście maleje i utrzymuje się na 
poziomie niższym, niż w miastach 
ościennych. 

Jeszcze w 2009 roku całkowita 
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Wydarzenia

Lepiej sprzedawać energię elektryczną 

Strategia Kompanii Węglowej

Prezentujemy założenia „Strategii rozwoju i funkcjonowania Kompanii Węglowej SA w latach 2010 –  2015 z perspektywą do 
roku 2020”. W tym numerze czas na prezentację linii biznesowej „energetyka”.

PRosta prawda ekonomiczna 
brzmi – lepiej sprzedawać przetwo-
rzony produkt, bo się na tym więcej 
zarabia, niż surowiec. Potwierdza 
ją polska rzeczywistość gospodar-
cza. Energetyka osiąga większe zy-
ski od górnictwa, które dostarcza 
jej paliwa. 

- Lepiej sprzedawać energię 
elektryczną, czyli produkt przetwo-
rzony z 20 proc. marżą niż z 5 proc. 
marżą produkt nieprzetworzony w 
postaci węgla - przekonuje Joanna 
Strzelec-Łobodzińska, prezes Kom-
panii Węglowej.

Inwestycje daleko wykraczające 
poza ramy bieżących potrzeb są wy-
zwaniem nowoczesnego koncernu 
paliwowo-energetycznego, do po-
wstania którego konsekwentnie dąży 
zarząd Kompanii Węglowej. Flagową 
inwestycją będzie budowa wraz z 
partnerem branżowym elektrowni, 
opalanej węglem kamiennym, o naj-
wyższych możliwych do uzyskania 
parametrach technicznych. Przyjmu-
je się, że będzie to jednostka o mocy 
900 MW. Oprócz korzyści wynikają-
cych z pozyskania energii elektrycz-
nej, własna elektrownia zapewni zbyt 
węgla na poziomie od ok. 2,5 do 3,5 
mln t węgla rocznie.

Nadkrytyczna jakość
Elektrownia, o której mowa po-

wstać ma na terenach byłej kopalni 
Czeczott w Woli. Ma to być nowo-

Damy przykład, jak 
spełnić wymogi pakietu 

klimatycznego. Pokażemy, 
jak nie zwalczając węgla 

promować energetykę 
niskoemisyjną.

Joanna Strzelec-Łobo-
dzińska, prezes Kompanii 

Węglowej

30 tego gazu, a blisko 70% jest emi-
towana do atmosfery wraz z powie-
trzem wentylacyjnym kopalń. Gaz 
ten, jako wysokoenergetyczne pa-
liwo jest w coraz większym stopniu 
wykorzystywany.

Agregaty prądotwórcze napę-
dzane silnikami spalinowymi na 
gaz z odmetanowania znalazły za-
stosowanie już w czterech kopal-
niach Kompanii (Halemba-Wirek, 
Bielszowice, Sośnica-Makoszowy, 
Knurów-Szczygłowice), a w 3 ko-
lejnych są w fazie przygotowania. 
Łączna moc pracujących instalacji 
wynosi 5 MW. I na tym nie kończą 
się koncepcje zagospodarowania 
metanu.

Kompania Węglowa utworzy-
ła z Instytutem Inżynierii Che-
micznej konsorcjum naukowo-
przemysłowe, którego celem jest 
wybudowanie instalacji pilotowo-
badawczej spalającej metan za-
warty w powietrzu wentylacyjnym 
szybu wydechowego w wybranej 
kopalni Kompanii Węglowej. Uty-
lizacja metanu wentylacyjnego 
jest zadaniem znacznie trudniej-
szym – aniżeli ujmowanego na 
powierzchnię systemami odme-
tanowania wyrobisk - ze wzglę-
du na bardzo niskie stężenie tego 
gazu w powietrzu wentylacyjnym 
przepływającym przez wyrobiska 
górnicze.

Jacek Srokowski

czesna jednostka węglowa o spraw-
ności energetycznej wynoszącej co 
najmniej 46 proc. zbudowana w 
technologii tzw. nadkrytycznej.

Bloki nadkrytyczne są dużo bar-
dziej wydajne, jednocześnie produ-
kują mniej szkodliwych gazów. Ak-
tualnie na świecie pracuje kilkaset 
kotłów o parametrach nadkrytycz-
nych. Ciśnienia pary tych jednostek 
przekroczyły 300 bar, natomiast 
temperatury osiągnęły poziom 615 
stopni C, co zapewniło sprawność 
bloków około 44 proc. W niedale-
kiej przyszłości przewiduje się pod-
niesienie temperatury do wartości 
co najmniej 640 st. C, dzięki czemu 
sprawność bloku przekroczy impo-
nujący poziom 50 proc. Oczywiście 
wzrost sprawności kotła (i bloku) 
nie tylko zmniejsza ilość (a zatem i 
koszt) paliwa, lecz także przyczynia 
się do obniżenia emisji CO2, SO2, 
NOx i innych zanieczyszczeń. 

– Damy przykład, jak spełnić 
wymogi pakietu klimatycznego – 
podkreśla Joanna Strzelec–Łobo-
dzińska. – Pokażemy, jak nie zwal-
czając węgla promować energetykę 
niskoemisyjną.

Wsparcie z Azji
Prąd z nowej elektrowni po-

winien popłynąć w 2018 roku. Do 
września tego roku Kompania Wę-
glowa zamierza wyłonić partnera 
do dalszych rozmów w sprawie 

wspólnej budowy elektrowni węglo-
wej na Śląsku. Obecnie trwa trzecia 
już tura rozmów z zainteresowany-
mi projektem firmami – chińską i 
koreańską. Rozmowy prowadzone 
są przy udziale wybranego przez 
Kompanię doradcy technicznego. 
Obaj oferenci deklarują również 
zapewnienie finansowania dla tej 
inwestycji.

- Nie chodzi nam tylko o wspól-
ne przedsięwzięcie w postaci bu-
dowy elektrowni, ale i o późniejsze 
wspólne jej eksploatowanie. My w 
Kompanii Węglowej mamy kompe-
tencje przede wszystkim do wydo-
bywania węgla. Dlatego pragniemy, 
żeby fachowiec zarządzał elektro-
wnią – podkreśla Pani prezes.

Budowa nowej elektrowni to nie 
jedyny element strategii spółki na 
linii „energetycznej”.

Prąd z metanu
- Planujemy wzrost ujęcia me-

tanu do poziomu 149 mln metrów 
sześciennych, zakładamy też więk-
szy poziom jego gospodarczego 
wykorzystania. Na dzień dzisiej-
szy około 23 proc. ujętego meta-
nu jest emitowane do atmosfery, 
chcemy zmniejszyć tę emisje do 
ok. 18 proc. i znacząco zwiększyć 
zagospodarowanie metanu we 
własnych źródłach. Szacujemy, że 
z metanu wyprodukujemy ok. 145 
MWH energii 1,4 mln GJ ciepła 

– informuje Joanna Strzelec-Ło-
bodzińska.

Inwestycje skierowane na wyko-
rzystanie metanu będą realizowane 
poprzez budowę nowych systemów 
odmetanowania i zakup nowoczes-
nych, wysokosprawnych urządzeń 
– silników kogeneracyjnych, co do-
prowadzi do ograniczenia kosztów 
oraz szkodliwego oddziaływania 
tego gazu cieplarnianego na środo-
wisko.

Metan jest gazem cieplarnia-
nym skuteczniejszym niż dwutle-
nek węgla. Zmniejszenie emisji me-
tanu o 1 tonę daje taki sam efekt, co 
uniknięcie emisji 21 ton dwutlenku 
węgla.

W kopalniach Kompanii Węglo-
wej uwalnia się rocznie około 355 
mln m3 czystego metanu. Czynne 
stacje odmetanowania ujmują ok. 

10 prezentacJe

nowoczesna elektrownia węglowa to technologicznie zaawansowane instalacje.
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KRZYżóWKA

ZG SOBIESKI DZIEń DZIECKA Z NSZZ SOLIDARNOŚć

Tradycyjnie z początkiem czerwca nszz solidarność zG so-
bieski organizuje zawody wędkarskie z okazji dnia dziecka. 
W sobotę 2 czerwca na stawie Grajdołek w jaworznickim dę-
bie rywalizowały dzieci o tytuł najlepszego wędkarza. Młodzi 
adepci sztuki wędkarskiej zostali podzieleni na dwie katego-
rie do lat 10 i powyżej 10 roku życia.
W zaWodacH wzięło udział 
około 50 dzieci, pracowników ZG 

Sobieski. Wędkowanie rozpoczę-
to o godzinie 1000 właśnie wtedy 

sędzia główny zawodów Kamil 
Kisiel dał sygnał do rozpoczęcia 
rywalizacji. Dzieci i młodzież ry-
walizowała do godziny 1200. Po 
dwugodzinnych połowach zosta-
ły ogłoszone wyniki zawodów. W 
kategorii do lat 10 pierwsze miej-
sce zajął Piotr Fedak na miejscu 
drugim uplasował się Adam Pa-
stuszka natomiast miejsce trzecie 
przypadło dla Nikolasa Hendel. W 
kategorii powyżej 10 lat na naj-
wyższym podium stanęła Julia 
Fila kolejne miejsce zajął Kacper 
Odrzywołek natomiast miejsce 
trzecie zajęła siostra mistrzyni 
Aleksandra Fila.

Przed rywalizacją dzieci swo-
je umiejętności zaprezentowali 
seniorzy. W tej grupie wiekowej 
pierwsze miejsce zajął repre-
zentant oddziału taśmowego 
Beniamin Kozub za nim był Se-
bastian Legień z oddziału trzecie-
go, natomiast trzeci na podium 
był Kazimierz Fila z GPP ojciec 
dziewczyn, które zajęły pierwsze 
i trzecie miejsce w kategorii dzie-
ci powyżej 10 lat. 

jm

MaJoWa pielgrzymka mężczyzn do Piekar Śląskich 
miała szczególne znaczenie dla maratończyków 
z Knurowa, którzy co roku pojawiają się przed 
obrazem Matki Boskiej Piekarskiej, by pomodlić 
się za swoje rodziny, członków Związku oraz 
mieszkańców miasta. Docierają tam, oczywiście, 
na własnych nogach. Przed tygodniem udało im się 
to już po raz dziesiąty. Wszystko pod patronatem 
i przy finansowym wsparciu Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice” 
Ruch „Knurów”.

Tradycję pielgrzymek biegowych mężczyzn z 
Knurowa do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości 
i Miłości Społecznej, bo tak brzmi pełna nazwa 
piekarskiej kalwarii, zainicjował okrągłą dekadę 
temu lokalny oddział Akcji Katolickiej.

Trasa biegu liczyła 36 kilometrów, którą jego uc-
zestnicy pokonali bez przerw. Start nastąpił o wpół 
do szóstej rano, po odebraniu błogosławieństwa z 

rąk księdza Andrzeja Wieczorka, proboszcza rzym-
skokatolickiej parafii pw. św. Cyryla i Metodego w 
Knurowie. To również dziesięcioletnia tradycja. Po 
niecałych czterech godzinach biegu knurowianie 
dotarli pod piekarskie wzgórze, gdzie uczestnic-
zyli w uroczystej mszy świętej, będącej centralnym 
wydarzeniem pielgrzymki.

Przemierzając kolejne miasta Górnośląskiego 
Okręgu Przemysłowego biegacze-pielgrzymi mijali 
inne grupy, zmierzające do Piekar pieszo i na rower-
ach. - Nasza inicjatywa najwyraźniej jest już znana, 
bo spotkaliśmy się z licznymi wyrazami sympatii, 
a pozdrawiający nas ludzie wiedzieli, że jesteśmy z 
Knurowa - mówi Bogdan Leśniowski, wielokrotny 
maratończyk.

W tegorocznej edycji pobiegło sześciu 
knurowian: Adam Hasa, Zbigniew Kopszak, Lesław 
Kroczyk, cytowany już Bogdan Leśniowski, Szy-
mon Masarczyk i Edward Włodarski. mj

Religijni maratończycy

KNURÓW PIELGRZyMKA BIEGOWA DO PIEKAR

Połowy na Grajdołku

rozwiązania krzyżówki prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ 
„Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody rzeczowe. Miłej zabawy.
rozwiązanie hasła w majowej krzyżówce brzmi: „Chleb otwiera każde usta”. Nagrody wylosowali: Maria 
Winnicka z Rybnika, Dariusz Dubiel z Bytomia, Grzegorz Abramczuk z Cieszyna. Gratulujemy. Nagrody 
prześlemy pocztą. 

„BRZESZCZE” Pielgrzymka do Świątyni Opatrzności Bożej

Czarna Monstrancja
W niedzielę 3 czerwca już po raz 
piąty na warszawskich polach 
wilanowskich przed Świątynią 
opatrzności Bożej obchodzo-
ne było Święto dziękczynienia. 
uczestnikami uroczystości byli 
również członkowie nszz „soli-
darność” kWk „Brzeszcze” wraz 
z Pocztem sztandarowym.

Tegoroczne Święto Dzięk-
czynienia odbywało się pod ha-
słem „Dziękujemy za dar życia 

i rodzinę”. Modlitwie, koncer-
tom i zabawie przed Świątynią 
Opatrzności Bożej w Wilanowie 
towarzyszyła zbiórka pieniędzy 
na dokończenie świątyni prowa-
dzona w całym kraju.

Głównym motywem tego-
rocznego spotkania była rodzi-
na, bowiem w tym samym cza-
sie w Mediolanie odbywało się 
spotkanie rodzin z całego świa-

ta z papieżem Benedyktem XVI. 
Zdaniem metropolity warszaw-
skiego kard. Kazimierza Nycza 
„współczesny świat poświęca 
sprawom życia i rodziny za mało 
uwagi, czasu i serca”.

To ważne wydarzenie religij-
ne rozpoczęło się pielgrzymką 
dziękczynną z Pl. Piłsudskiego. 
Kulminacyjnym punktem obcho-
dów była Msz Św. w Świątyni 

Opatrzności Bożej w Wilanowie 
z wystawieniem Najświętszego 
Sakramentu w „Czarnej Mon-
strancji”.

Idea powstania monstrancji 
z „czarnego złota” zrodziła się 
jako wyraz wiary i przywiązania 
górników 

do Kościoła z okazji II piel-
grzymki Papieża Jana Pawła 
II do Ojczyzny w 1987 r. Ów-
czesne władze nie zezwoliły na 
przekazanie monstrancji Pa-
pieżowi, ale w 25 rocznicę tej 
pielgrzymki historia zatoczyła 
koło, bowiem stanęła ona przy 
relikwiach Błogosławionego 
Jana Pawła II. 

Po Mszy św. Odbyły się 
występy artystów m.in. Majki 
Jeżowskiej, Brathanków, Raz 
Dwa Trzy, Joszko Brody, Miet-
ka Szcześniaka i Maleo Reggae 
Rockers. 

jm
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R E K L A M A

Musi się coś w końcu udać…
Oratorium „Czorne słońca”

KIEDy Jan Drechsler przeczytał, że władze Bytomia zamierzają sprowadzić warszawskich 
celebrytów, by posłużyć się nimi w walce z kopalnią „Bobrek-Centrum” nie wytrzymał, wziął 
pióro i napisał tekst piosenki. Jego przyjaciel, muzyk Michał Malicki namówił go do stworze-
nia większej formy poetyckiej, do której on skomponuje muzykę. W ten sposób powstało Ora-
torium „Czorne słońca” – poetycko-baśniowym zapis dnia toczącego się wokół życia kopalni, 
który dotyka realnych spraw Śląska.

Jan drecHsLer z zawodu lekarz wete-
rynarii, z umiłowania literat. Jest jednym 
z założycieli Tarnogórskiego Kabaretu 
Literackiego „Tarnina”, jego pomysło-
dawcą, dlatego potocznie i uszczypliwie 
zwany  jest „Ojcem Założycielem”. Kaba-
ret ma już 6 lat.

Z pozoru wydawałoby się, że górni-
ctwo to odległy dla niego temat. Jednak 
dla ojca dwóch absolwentów wydziału 
górnictwa i geologii oraz córki studentki 
tegoż wydziału na Politechnice Śląskiej, 
górnictwo obce być nie może.  

Niewiele brakowało, a kopalnia ode-
brałaby mu jednego z synów, sztygara 
w oddziale górniczym kopalni „Bobrek-
Centrum”, który w ubiegłym roku uległ 
poważnemu wypadkowi na skutek silnego 
tąpnięcia.

- Przeżył wypadek, więc perspektywy 
są wielkie, jak drugi raz  narodzonego czło-
wieka, zwłaszcza kiedy ma dla kogo żyć. 
Ma na utrzymaniu żonę i córeczkę, która 
jeszcze nie wie, że los ją obdarzył ojcem, 
a nie tylko nagrobkiem z jego personaliami 
– nie ukrywa emocji Jan Drechsler.

Autor  „Czornych słońc” choć dotknięty 
osobiście negatywnymi skutkami węglowej 
eksploatacji nie pisze wyroku na bytomską 
kopalnię, jest wręcz zniesmaczony antywę-
glową krucjatą władz Bytomia.

- Sprawa walących się domów w 
Bytomiu, zrzucenie całej odpowiedzial-
ności na kopalnię, która być może... nie 
być może, ale naprawdę powoduje takie 
skutki, lecz na miły Bóg, nie czyni tego 
złośliwie, chce pomóc, chce tych ludzi 
wesprzeć! Trzeba zadać sobie pytanie, 
czy zaniedbane ulice, dzielnice całe są 
grzechem kopalni, czy raczej polityki 
municypalnej, a może brakiem zaintere-
sowania, a co gorsze brakiem koncepcji 
władz centralnych co robić z niejednym 
zrozpaczonym miastem?

Oratorium „Czorne słońca” zaczy-
na się wschodem oraz ożywieniem kół 
wyciągowych, które dla ludzi górnictwa 
przedstawiają się jako życiodajne czarne 
słońca. Akcja dotyczy różnych aspektów 
życia, tych tragicznych i wesołych, ale 
główny sens obraca się wokół szekspi-
rowskiego pytania – być albo nie być – 
dla zakładów wydobywczych. Jedne siły 
robią wszystko, żeby trwać przy produk-
cji, inne starają się jej zaszkodzić prosząc 
o interwencję śląskie demony. Zagrożony 
bezrobociem górnik szuka możliwości 
powrotu do normalnego życia. Prośby 
zostają wysłuchane, a śląskie kopalnie 
znowu są nadzieją dla regionu. Dzień dla 
górnika się kończy, ale nie na zawsze, a 
czarne słońca pozostają, co jest sporym 
ładunkiem nadziei na lepsze jutro.

Jan Drechsler: Chciałem tym teks-
tem przekazać ducha optymizmu, ale nie 
wypływającego z propagandy sukcesu, 
to po pierwsze. Po drugie zaś - przeła-
mać poczucie beznadziejności, które 
skutecznie zaszczepiają nam władze 
czyniąc atmosferę permanentnego kry-
zysu w kraju, regionie i Unii. Stale jeste-
śmy winni, ciągle pracujemy za mało, a 

jeśli pracujemy za dużo to też jesteśmy 
winni. Z tym należy skończyć, nie mo-
żemy sobie pozwolić, żeby nas pouczali 
ludzie, którzy sami nie wiedzą co z sobą 
zrobić, co zrobić z krajem, chociaż obie-
cywali raj na ziemi.  

Duch optymizmu, o którym wspomi-
na Jan Drechsler udzielił się publiczności 
biorącej udział w prapremierze orato-
rium, które miało miejsce 2 czerwca w 
Tarnogórskim Centrum Kultury (TCK). 
Wychodząc z przedstawienia niejeden 
uczestnik podśpiewywał pod nosem re-
fren jednej z piosenek: „Musi się coś w 
końcu udać - rzeczywistość albo cuda”. 

Janowi Drechslerowi i Michałowi 
Malickiemu udało się zaangażować do 
przedstawienia sporą grupę wykonaw-
ców, bo oprócz Tarnogórskiego Kaba-
retu Literackiego „Tarnina”, na deskach 
TCK pojawili się chór „Kolejarz”, pod dy-
rekcją Izabeli łysik-Różańskiej, soliści: 
Magdalena Korosiewicz, Ola Kowalska, 
Karol Chachurski, Andrzej Kanclerz. 

- To, co obejrzeć można było w Tar-
nogórskim Centrum Kultury jest dziełem 
pasjonatów, nie dysponowaliśmy żad-
nym dofinansowaniem. Wiemy wszyscy 
- twórcy i wykonawcy, że po dodaniu wizji 
do słowa i dźwięku może powstać spek-
takl godny Śląska jako krainy, jako woje-
wództwa, obraz mogący być artystyczną 
wizytówką górnictwa. Aplauz widowni 
upewnił mnie, że trafiliśmy do serc. Może 
zamiast wspomnianych celebrytów nale-
ży pokazywać całej Polsce takie utwory, 
mniemam, że trafią do serc tuzinkowych 
rodaków, a przed wszystkim polityków, 
którzy powinni zrobić bilans między szko-
dami górniczymi a wszelakim pożytkiem 
z kopalń płynącym. 

Drechsler i Malicki chcą spektakl po-
kazać górnikom i ich rodzinom w święto 
Barbórki, ale, jak twierdzą, to już zależy nie 
tylko od zespołu. Przede wszystkim po-
trzebne są finanse, bo spektakl potrzebuje 
godnej oprawy scenicznej. Nie wypada nie 
wierzyć, iż znajdą pomoc w realizacji dzia-
ła. Wszak musi się coś w końcu udać…

Jacek Srokowski
Zapis Oratorium „Czorne słońca” 

znajdziecie na stronie http://rec.wali-
gora.eu/czorneslonca/

1� kultura


