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ROZWÓD Z WĘGLEM

Polski górnik 
na końcu świata
W  indyjskiej kopalni Adriyala pracuje kilku naszych rodaków. 
Z jednym z nich udało nam się porozmawiać o specyfice pracy, 
jak i życiu codziennych w tym egzotycznym kraju.

Kolejne restrykcje 
klimatyczne
Komisja Europejska 14 października 2020 r. przyjęła strategię 
mającą ograniczyć emisję metanu, który jest drugim – po dwu-
tlenku węgla – najważniejszym czynnikiem przyczyniającym się 
do zmiany klimatu. 

Apel Przewodniczącego NSZZ „S”  

Brońcie naszych kościołów!
Piotr Duda zwraca się do Członków Związku s. 2

Dwa tiry darów 
dla górników

Zdaniem szefa Solidarności w Polskiej Grupie Górniczej:

Krytycy porozumienia niech ...Krytycy porozumienia niech ...
Bogusław Hutek o porozumieniu i negocjacjach ws. umowy społecznej s. 3

Knurowskie magazyny spółki Haldex zostały wypełnione środkami 
dezynfekującymi ufundowanymi przez światowy koncern kosme-
tyczny Saraya. Wkrótce mydła antybakteryjne i żele antybakteryjne 
trafią do kopalń, gdzie skorzystają z nich górnicy. 
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Apel Przewodniczącego NSZZ „S” do Członków Związku 

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał przesłankę eugeniczną do abor-
cji za niekonstytucyjną środowiska progresywne wpadły w furię, a aborcjonistyczni 
lewaccy bojówkarze zaatakowali kościoły, broniących ich wiernych i księży. Znisz-
czona została również elewacja dolnośląskiej Solidarności. Na elewacji siedziby re-
gionu Związku namalowano symbole czerwonej błyskawicy, podobne do symboliki 
nazistowskiej, oraz kilka napisów Je.ać PiS oraz To jest wojna. Namalowano również 
obsceniczny rysunek męskich genitaliów

Brońcie naszych kościołów!
DRODZY Członkowie i Sympatycy Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność”! Drodzy Przyjaciele!

 GDYNIA Parodia Zbyszka Godlewskiego

Profanacja bohatera 
Grudnia 1970

Nie ma dość ostrych słów, by wyrazić oburzenie po sparodiowaniu przez 
uczestników manifestacji w Gdyni Ofiary Grudnia 1970 – Zbyszka Godlews-
kiego – ocenia w swoim stanowisku Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Sol-
idarność".

Stanowisko Prezydium KK NSZZ „Solidarność” w sprawie wczorajszego 
incydentu podczas manifestacji w Gdyni

Zbliżamy się do obchodów 50. rocznicy grudniowej masakry na Wybrzeżu  
1970 roku. Jak zawsze będziemy czcić Ofiary zrywu, który przyczynił się do 
powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” 
i  przywrócił społeczeństwu wolną Ojczyznę. W  tej sytuacji porażające były 
wczorajsze wydarzenia w Gdyni, gdzie w  ramach proaborcyjnej manifestacji 
zbezczeszczono pamięć naszych Bohaterów.

Nie ma dość ostrych słów, by wyrazić oburzenie po sparodiowaniu przez 
uczestników manifestacji w Gdyni Ofiary Grudnia 1970 – Zbyszka Godlews-
kiego. A  tak naprawdę wszystkich Ofiar tego zrywu! Trzeba by użyć wulgar-
yzmów, jakich używają uczestnicy tych manifestacji, ale do tego poziomu nie 
wolno się zniżać.

Pozostaje nam jedynie w imieniu NSZZ „Solidarność” połączyć się w bólu 
z  rodzinami Ofiar, gdyż trudno sobie wyobrazić co muszą czuć, gdy po raz 
kolejny pomiata się pamięcią ofiar ich bliskich.

Przykład ten uświadamia, że w Polsce nie jest respektowane prawo i nie 
ma już żadnych granic. Policja i służby państwowe zaniechały przez ostatnie 
lata egzekucji prawa, gdy nasilały się profanacje najświętszych dla katolików 
symboli religijnych, niszczone były pomniki, gdy atakowani byli ludzie, którzy 
próbowali się temu przeciwstawiać. Dzisiaj zbieramy tego owoce, a sytuacja 
będzie coraz gorsza. Poczucie bezkarności powoduje eskalację żądań, a sam 
wyrok Trybunału Konstytucyjnego okazał się tylko pretekstem. Tak więc bier-
ność, która miała deeskalować, stała się przyczyną eskalacji.

Obecnie stoimy w obliczu powszechnej anarchizacji, zmuszającej milczącą 
dotąd większość społeczeństwa do samoorganizacji i samoobrony. To z kolei 
może doprowadzić do tego, że sytuacja całkowicie wymknie się spod kontroli. 
Szczególnie w obliczu szalejącej pandemii.

Apelujemy, aby organa państwa wzięły wreszcie odpowiedzialność 
i zaczęły się wywiązywać ze swoich podstawowych obowiązków: zapewnie-
nia praworządności i wolności obywatelskich. Prawo jednych nie może deptać 
praw drugich.

                                                     Za Prezydium KK NSZZ “Solidarność"
                                                                         Piotr Duda

ZWRACAM się do Was z gorą-
cym apelem – brońcie naszych Ko-
ściołów. Angażujcie się w ochronę 
świętości Mszy Świętych, przeciw-

działajcie profanacjom symboli 
religijnych i naszych Świątyń. Nie 
pozwólcie, aby Kościół, na który 
zawsze mogliśmy liczyć, wobec bez-

precedensowych napaści pozostał 
dzisiaj osamotniony.

„Solidarność” przy ogromnym 
wsparciu Kościoła, wywalczyła 
Polsce wolność. W tym wolność do 
protestów i zgromadzeń. Każdy, 
nawet w najostrzejszej formie, ma 
prawo do wyrażania swoich postu-
latów. Każdy ma prawo wyjść na 
ulicę i wykrzyczeć swoje żądania. 
Wielokrotnie robiliśmy to również 
my, związkowcy. Ale każda wolność 
ma swoje granice, a tą granicą są 
prawa i wolności innych ludzi. W 
tym prawo do swobodnego wyzna-
wania swojej wiary.

To się nazywa t-o-l-e-r-a-n-c-
-j-a!

Demonstranci profanując Ko-
ścioły i zakłócając Msze Święte, tę 
granicę już dawno przekroczyli. Do 
rangi symbolu urastają profanacje 
figur Jana Pawła II, dzięki któremu 
„Solidarność” powstała, a któremu 
Polska w drodze do odzyskania nie-
podległości tak wiele zawdzięcza.

Niestety, poziom agresji, nie-
spotykany wulgaryzm i napaści fi-
zyczne na księży i uczestników na-
bożeństw, zmuszają nas katolików 
do obrony. Dlatego proszę, abyście 
włączali się w działania Straży Na-
rodowej, lub inne spontanicznie 
tworzone grupy chroniące nasze 
kościoły. Bądźcie też w kontakcie 
ze swoimi proboszczami. Kiedyś 
my mogliśmy liczyć na ich pomoc, 
dzisiaj oni tej pomocy od nas po-
trzebują.

Dziękuję serdecznie wszystkim, 
którzy wczoraj włączyli się w ochro-
nę kościołów. Otrzymałem wiele 
sygnałów, że nie zabrakło wśród 
nich Członków „Solidarności”. Ja 
osobiście – jako katolik, ale też 
człowiek „Solidarności”, również 
nie będę w tej sytuacji bierny.

Ze związkowym pozdrowie-
niem

Piotr Duda, przewodniczący 
KK NSZZ “S”

Komu 
przeszkadza 
porozumienie?
DO TEJ pory nigdy nie komentowa-
łem zmian personalnych w zarzą-
dach koncernów, spółek węglowych 
czy ich radach nadzorczych. Teraz 
jednak muszę to zrobić, bo sytuacja 
jest szczególna. Mój niepokój bu-
dzą ostatnie roszady w Radzie Nad-
zorczej Polskiej Grupy Górniczej.

Przypomnę, że jesteśmy po pod-
pisaniu porozumienia z 25 września, 
a przed ostatecznym uzgodnieniem 
treści umowy społecznej i jej noty-
fikacji przez Komisję Europejską. Od 
akceptacji umowy społecznej przez 
Brukselę zależy los PGG - tysięcy 
miejsc pracy w samych kopalniach 
i w przemyśle kooperującym. Jeśli 
nie będzie finansowego wsparcia dla 
likwidowanych kopalń, zaś energety-
ka nadal nie będzie płacić za zakon-
traktowany węgiel i nie będzie tych 
kontraktów na kolejne lata, najwięk-
sza polska spółka węglowa „zwinie 
się” w tempie błyskawicznym.

Należy zadać sobie pytanie, czy w 
momencie, kiedy wszyscy - związkow-
cy, członkowie Rady Nadzorczej PGG, 
Zarządu PGG - powinni się skupić na 
wypracowaniu umowy potwierdza-
jącej porozumienie, dokonywanie ja-
kichkolwiek ruchów kadrowych może 
przynieść cokolwiek dobrego? Chciał-
bym być dobrze zrozumiany: nie kwe-
stionuję kompetencji osób, które wpro-
wadzono do Rady Nadzorczej PGG, 
jestem jednak zaniepokojony tym, że 
dokonano tego właśnie teraz. Przecież 
nowi członkowie RN będą się musieli 
zapoznać z sytuacją firmy, co zawsze 
zabiera czas, a my czasu nie mamy.

A może chodziło o celowe wy-
wołanie zamieszania, jakie zawsze 
towarzyszy zmianom na wysokich 
stanowiskach? Nie chciałbym być po-
strzegany jako miłośnik teorii spisko-
wych, ale uważam, że można zadać 
pytanie, czy komuś zależy na tym, 
by wrześniowe porozumienie, które 
półtora miesiąca temu uspokoiło na-
stroje na Śląsku, nigdy nie weszło w 
życie? I komu? Prezesowi Kaczyń-
skiemu? Premierowi Morawieckie-
mu? Wicepremierowi Sasinowi? Nie 
mam pojęcia. W tych wszystkich 
układankach polityczno-personal-
nych naprawdę można się pogubić.

Źle się dzieje, że w ogóle musimy 
o tym pisać, bo dziś w PGG najważ-
niejszy jest spokój. Wspólnie walczy-
my o to, by wrześniowe porozumienie 
weszło w życie, co wcale nie jest takie 
oczywiste. Trudne rozmowy trwają. 
Muszę przyznać, że tym razem nikt 
się od nich nie uchyla. Spotykamy 
się bardzo często. Miejmy nadzieję, 
że mimo tych wszystkich utrudnień, 
jakie niosą ze sobą wspomniane ro-
szady kadrowe, uda nam się uzgodnić 
możliwie łagodny przebieg najtrud-
niejszego etapu transformacji bran-
ży górniczej w Polsce. Byleby tylko 
nikt nam w tym nie przeszkadzał.
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Krytycy porozumienia 
niech wynegocjują lepsze
O szczegółach rozmów w sprawie umowy społecznej dotyczącej transformacji polskiego górnictwa, od której zależy 
wejście w życie porozumienia podpisanego we wrześniu i pojawiającej się krytyce dokumentu kończącego strajk sprzed 
miesiąca rozmawiamy z Bogusławem Hutkiem, szefem Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ „Solidarność” 
Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG).

Solidarność Górnicza: - 
Panie przewodniczący, mie-
siąc temu centrale związkowe 
i rząd porozumiały się co do 
ram czasowych, w jakich ma 
przebiegać dalsza restruktu-
ryzacja polskiego górnictwa 
węgla kamiennego. Uzgod-
niono, że do 15 grudnia po-
wstanie tak zwana umowa 
społeczna. Załącznikiem do 
umowy ma być porozumienie 
z 25 września. Potem doku-
ment ten będzie jeszcze mu-
siała notyfikować Komisja 
Europejska. Czasu mało, a 
pracy wciąż sporo. Na jakim 
etapie jesteśmy, jeśli chodzi 
o treść umowy? Toczą się w 
ogóle jakieś rozmowy z udzia-
łem związków zawodowych?

Bogusław Hutek, przewod-
niczący ZOK NSZZ „Solidar-
ność” PGG SA: - Rozmowy się 
toczą, dość zresztą intensywnie. 
We wszystkich spółkach węglowych 
powołano po trzy zespoły robocze 
mające uszczegółowić ustalenia z 
września. Członkowie zespołu „spo-
łecznego” pracują nad kwestią przy-
szłej alokacji pracowników z kopalń 
likwidowanych do kopalń, które 
będą funkcjonowały nieco dłużej 
i nad sprawą osłon socjalnych dla 
tych, którzy zdecydują się odejść 
z zawodu. Zespół „likwidacyjny” 
zajmuje się modelem likwidacji za-
kładów górniczych. Rolą zespołu do 
spraw geologiczno-rynkowych jest 

natomiast przygotowanie planów 
produkcyjnych, inwestycyjnych i 
sprzedażowych dla kopalń, które 
nadal wydobywają i będą wydo-
bywać węgiel. W tygodniu spoty-
kamy się co najmniej 2-3 razy.

Z pracowniczego punktu 
widzenia najistotniejszą kwe-
stię stanowią regulacje gwa-
rantujące zatrudnienie do mo-
mentu likwidacji kopalń lub 
uzyskania uprawnień emery-
talnych. Czy w tej chwili może-
my powiedzieć, że górnicy mają 
pracę zagwarantowaną?

Szukamy rozwiązań legisla-
cyjnych, które sprawią, że każdy 
pracownik dopracuje do emerytu-
ry. Przypadek każdej z kopalń ana-
lizujemy niezwykle szczegółowo. 
Przyglądamy się, jaki jest staż pracy 
pracowników poszczególnych zakła-
dów, ile komu brakuje do emerytu-
ry. Chcemy, by efektem prac zespołu 
„społecznego”, oprócz formuł praw-
nych umożliwiających wprowadze-
nie zapisów wrześniowego poro-
zumienia, była także wiedza, gdzie 
będą alokowani pracownicy z li-
kwidowanych zakładów górniczych. 
Chcemy precyzyjnie wiedzieć, gdzie 
i kiedy trafi każdy pracownik.

Po podpisaniu wrześnio-
wego porozumienia część 
środowiska górniczego mo-
gła odnieść wrażenie, że za-
pisane gwarancje dotyczą 

wyłącznie pracowników do-
łowych i pracowników zakła-
dów przeróbki mechanicz-
nej węgla. A co z pozostałymi 
grupami pracowniczymi?

Nie zapomnieliśmy o tej części 
załogi. W ramach zespołu „społecz-
nego” chcemy uzgodnić rozwiązania 
prawne, które sprawią, że pracow-
nicy ci będą mogli skorzystać z pew-
nego rodzaju osłon socjalnych. Cho-
dzi tutaj nie tylko o administrację, 
ale całą szeroko pojętą „powierzch-
nię”. Oni też chcieliby dopracować 
do momentu uzyskania uprawnień 
emerytalnych. Wiemy o tym, pa-
miętamy i pracujemy nad rozwią-
zaniami, które to umożliwią.

Poruszyliśmy temat zatrud-
nienia, to wyjaśnijmy jeszcze, 
co z zarobkami? Wszak przed 
wrześniowym protestem 
rząd, oprócz likwidacji ko-
palń, chciał również obniżać 
górnicze wynagrodzenia.

Na pewno będziemy chcieli 
rozmawiać o możliwości wprowa-
dzenia w życie układu zbiorowego 
pracy dla pracowników PGG. To 
sprawa kosztowna, stąd pytanie, 
czy byłaby możliwość pokrycia 
tych kosztów ze środków przezna-
czonych na cały proces restruk-
turyzacyjny. Jeśli tak, byłoby to 
korzystne, bo ostatecznie uregulo-
wałoby kwestie płacowe w skali ca-
łej Polskiej Grupy Górniczej. Jako 
„Solidarność” chcemy też rozma-
wiać o tym, jak waloryzować płace. 
Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, 
w której obecny poziom wynagro-
dzeń zostanie zamrożony i przez 
29 lat pracownicy będą zarabiać 
tyle samo. Padają różne propozy-
cje, ale nie zapadły jeszcze żadne 
rozstrzygnięcia. Jedno jest pewne - 
zapis dotyczący waloryzacji z pew-
nością być musi, bo po pandemii 
koronawirusa gospodarka ruszy z 
miejsca, wynagrodzenia także. Po 
paru latach bez waloryzacji płac w 
górnictwie może się okazać, że nikt 
tu nie będzie chciał pracować, bo 
więcej zarobi w innych branżach. 
Do tego dopuścić nie możemy, 
dlatego mówimy o tym już dziś.

Wraz z podpisaniem poro-
zumienia pojawiły się krytycz-
ne komentarze w stosunku do 
jego zapisów. Niektórzy zarzu-
cali związkowcom, że zgodzi-
li się na taką, a nie inną treść 
podpisanego dokumentu, że w 
harmonogramie restruktury-
zacyjnym niektórych kopalń 
brakuje, że ulegli stronie rzą-
dowej. Czy po miesiącu, będąc 

związkowcem i spoglądając na 
treść porozumienia, można 
być z niego zadowolonym?

Nigdy nie twierdziłem, że je-
stem z niego zadowolony. Wręcz 
przeciwnie. Dokument ten zawiera 
harmonogram likwidacji polskiego 
górnictwa węgla kamiennego, a ja 
zawsze podkreślałem, że w interesie 
Polski leżałby rozwój sektora wydo-
bywczego oraz energetyki opartej 
na węglu, bo jest to surowiec, który 
mamy na miejscu, który gwaranto-
wałby nam bezpieczeństwo ener-
getyczne. Niestety, wskutek decyzji 
Brukseli o stworzeniu niesprawie-
dliwego systemu dodatkowego opo-
datkowania branż energochłonnych 
zwanego systemem ETS, ale także 
kolejnych kroków polskiego rządu, 
prezesów spółek energetycznych, 
na końcu zaś banków o zaprze-
staniu finansowania inwestycji 
węglowych spółki węglowe wydo-
bywające węgiel energetyczny zna-
lazły się na historycznym zakręcie. 
Zadaniem związków zawodowych 
było wynegocjowanie takich zasad 
transformacji, które w jak najmniej-
szym stopniu uderzą w ludzi, bo sa-
mej transformacji chyba zatrzymać 
się nie da - zbyt wielkie kapitały 
globalne i zbyt wpływowi ludzie z 
europejskiej sceny politycznej się w 
to zaangażowali. Ten, kto nie zdaje 
sobie z tego sprawy, żyje w jakiejś 
alternatywnej rzeczywistości.

Przecież założenia „polity-
ki klimatycznej” Unii Europej-
skiej nie są żadną tajemnicą. 
Sekretariat Górnictwa i Ener-
getyki NSZZ „Solidarność” 
przestrzegał przed ich skut-
kami 13 lat temu. Nikt dziś 
nie może mówić, że nie wie, 
co się dzieje i co w danej sy-
tuacji jest możliwe, a co nie.

Są tacy, którzy udają, że nie 
wiedzą. Zróbmy tak - niech usiądą 
do rozmów z rządem i wynegocjują 
coś lepszego w obecnych warun-
kach. Zapraszam. Jeśli wywalczą 
perspektywę transformacji do roku 
2100 czy nawet 2060, doprowadzą 
do rezygnacji Unii z „polityki klima-
tycznej”, doprowadzą do rezygnacji 
Unii z systemu ETS i załatwią po-
wrót do finansowania nowocze-
snych technologii węglowych przez 
banki, będę bił im brawo. Wtedy 
uczciwie przyznam, że byliśmy sła-
bymi negocjatorami. Niech wyne-
gocjują swoje porozumienie, niech 
się pochwalą, co potrafią. Tylko o 
jedno proszę, niech w naszym po-
rozumieniu, wywalczonym z takim 
trudem, nie zmieniają ani przecin-

ka. Na razie jest tak, że nawet eu-
ropejskie organizacje związkowe 
popierają „politykę klimatyczną” 
Brukseli. Górnictwo nie ma sojusz-
ników. Jak w takiej sytuacji nego-
cjować korzystniejsze porozumie-
nie? Kiedy Polska Grupa Górnicza 
walczyła „o życie”, kiedy pracowni-
kom Grupy groziło obniżenie wyna-
grodzeń czy odebranie „czternast-
ki”, inni się tym nie interesowali, a 
często nawet mówili, że to sprawa 
PGG i nic im do tego, bo oni prze-
trwają. Jeszcze wcześniej nikt się 
nie przejmował tym, że kopalnie 
opuszczające Kompanię Węglową 
czy Polską Grupę Górniczą wycho-
dziły „wyczyszczone”, a wszyst-
kie obciążenia związane ze spłatą 
długów tych kopalń czy wypłatą 
świadczeń emerytalnych dla byłych 
pracowników pozostawiono nam. 
Nikt o tym nie mówił. Wiem, że nie 
tylko prezesi, ale i związkowcy z 
koncernów energetycznych kryty-
kują porozumienie. Cały czas mają 
przy tym mówią o bezpieczeństwie 
energetycznym kraju. Gdzie jednak 
byli, kiedy ich pracodawcy importo-
wali węgiel, nie odbierając go zara-
zem ani od własnych spółek-córek, 
ani od PGG, czym w rzeczywistości 
dobili największą spółkę węglową 
w Unii Europejskiej? Nie muszę 
dodawać, że swoimi decyzjami dali 
zarobić zagranicznym przedsiębior-
stwom górniczym i ułatwili zadanie 
tym, którzy chcieli błyskawicznej li-
kwidacji polskiego górnictwa. Atak 
się pojawił, bo wydłużyliśmy czas 
funkcjonowania kopalń PGG, czym 
naruszyliśmy poważne interesy aż 
kilku grup zainteresowanych za-
mknięciem kopalń wydobywają-
cych węgiel energetyczny. Pracow-
nicy PGG podjęli czynną akcję na 
rzecz przedłużenia funkcjonowania 
swoich zakładów pracy. Tylko dzięki 
determinacji ludzi, którzy zostali na 
dole, mamy wrześniowe porozumie-
nie. Dziękuję im raz jeszcze za tę de-
terminację, za podjęcie działań, bo 
nikt przecież nie wiedział, jak to się 
wszystko skończy. A tym, którzy się 
odwołują do tego, że górnicy nadal 
powinni walczyć, wychodzić na uli-
ce, protestować, zwłaszcza w obro-
nie innych, też przypomnę, że kiedy 
mamy rzeczywiste problemy, wszy-
scy się chowają albo górników hej-
tują. Górnicy mają wspierać wszyst-
kich, ale kiedy mają problemy, 
zostają z tymi problemami sami.

Dziękujemy za rozmowę.

rozmawiał: Marek Jurkowski

SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU 
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Dokończenie na str. 6

 DIALOG SPOŁECZNY

Największy związek 
zawodowy poza RDS!

21 PAŹDZIERNIKA prezydent Andrzej Duda powo-
łał w skład Rady Dialogu Społecznego czterech re-
prezentantów strony rządowej: wicepremiera oraz 
ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Go-
wina, ministra edukacji i nauki Przemysława Czarn-
ka, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, a także 
panią Olgę Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i 
technologii jako przedstawiciela ministra właściwe-
go do spraw pracy odpowiedzialnego za dialog.

Zdaniem związkowców, specustawa o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 
pozbawiła prezydenta prawa do powoływania no-
wych członków RDS.

Co równie istotne, w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii premier uzyskał 
prawo do odwoływania członków Rady powoła-
nych przez pracodawców lub związki zawodowe. 
Jednym z powodów odwołania członka RDS może 
być fakt współpracy z PRL-owskimi służbami spe-
cjalnymi, innym zaś „sprzeniewierzenie się działa-
niom Rady” i doprowadzenie do „braku możliwości 
prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regu-
larnego dialogu”.

- My, jako „Solidarność”, a także nasi współ-
pracownicy, którzy wchodzą w skład RDS, podję-
liśmy decyzję, że z dniem dzisiejszym składamy 
rezygnację z członkostwa w Radzie Dialogu Spo-
łecznego. Nie będziemy firmować fasady Rady 
Dialogu, w którym główne skrzypce ma rząd - 
poinformował podczas konferencji prasowej Piotr 
Duda. - Nie mamy innych możliwości sprzeciwu 

jako „Solidarność”. Nie ma drogi prawnej. Jedy-
nym naszym sprzeciwem może być sprzeciw poli-
tyczny, co też robimy - wyjaśnił.

Szczególną krytykę związkowców wzbudziło 
przyznanie premierowi dużej swobody w odwoły-
waniu z RDS przedstawicieli strony społecznej.

- To jest niedopuszczalne, że premier ma możli-
wość odwoływania członka Rady, dlatego że ma taki 
kaprys - stwierdził przewodniczący „Solidarności”. - 
Premier na zasadzie ogólności - utraty zaufania - może 
odwołać członka. Nie wyobrażam sobie, że 700 tysię-
cy członków Związku wybiera, a pan premier może 
mnie odwołać, bo stracił zaufanie - dodał.

Piotr Duda podkreślił, że NSZZ „Solidarność” 
nie zgadza się na „niszczenie dialogu przez rząd 
Zjednoczonej Prawicy”.

- Domagamy się jak najszybszego procedo-
wania przez Trybunał Konstytucyjny skargi złożo-
nej przez prezydenta Andrzeja Dudę lub noweliza-
cji - oświadczył.

Powołana ustawą z 27 sierpnia 2015 roku 
Rada Dialogu Społecznego jako forum trójstron-
nej współpracy zastąpiła istniejącą wcześniej 
Trójstronną Komisję do spraw Społeczno-Go-
spodarczych. W skład RDS wchodzą przedstawi-
ciele związków zawodowych i organizacji praco-
dawców, wskazani przez rząd członkowie Rady 
Ministrów oraz przedstawiciele ministra pracy 
i ministra finansów. Funkcję przewodniczącego 
pełnią rotacyjnie przez rok przedstawiciele każdej 
ze stron - związkowców, pracodawców i rządu.

MJ

Błędne informacje rządu w sprawie 
sprawiedliwej transformacji

KOMISJA KRAJOWA

WEDŁUG NSZZ „Solidar-
ność” obecna „polityka kli-
matyczna” Unii Europejskiej 
to wprowadzany pod pozo-
rem ochrony klimatu „pro-
gram zmierzający do mar-
ginalizacji rozwijających się 
gospodarek, w tym polskiej, 
jak i wymuszanie federali-
zacji państw narodowych w 
kierunku jednolitego euro-
pejskiego superpaństwa”.

- Jednym z istotnych 
narzędzi (…) nacisku, któ-
re dodatkowo pozostaje w 
sprzeczności z zasadami 
wolnego rynku, jest unij-
ny system handlu emisjami 
ETS. Oczywistym jest, że 
wbrew licznym wezwaniom 
UE nie zrezygnuje z tego sys-
temu - zaznaczono.

Zdaniem związkowców, 
po dokonaniu analizy prze-

biegu ostatnich wydarzeń 
- zwłaszcza działań i zanie-
chań rządu - wyraźnie wi-
dać, iż „w zakresie transfor-
macji energetycznej nie ma 
przed Polską perspektywy 
50-60 lat”.

- Nie ma nawet perspek-
tywy do 2050 roku, dekla-
rowanej w ramach podpi-
sanych ostatnio górniczych 
porozumień. Wręcz prze-
ciwnie, ważąc plany rewi-
talizacji konwencjonalnych 
bloków energetycznych i re-
zygnację z budowy nowych, 
już dzisiaj widać naciski na 
likwidację większości z nich. 
To oznacza rewolucyjny (…) 
odwrót od energetyki opar-
tej na węglu i skraca tę per-
spektywę nawet kilkanaście 
lat - podkreślono.

Zarzucono rządowi błęd-

ne informowanie strony 
społecznej na temat przyję-
tych kierunków transforma-
cji energetycznej. Ponadto 
skrytykowano brak infor-
macji o szczegółach rozmów 
dotyczących budżetu Unii 
Europejskiej.

- Nie wiemy (…), co pol-
ski rząd zadeklarował w 
ramach negocjacji nowe-
go unijnego budżetu, który 
jak przypominamy zakłada 
przede wszystkim realizację 
unijnej polityki „Sprawiedli-
wej transformacji” opartej o 
„Zielony ład”. Potwierdzają 
to również założenia polity-
ki energetycznej państwa z 
września 2020 r. (sprzeczne 
z wcześniejszymi konsulta-
cjami), oznaczające całkowi-
ty zwrot w zakresie transfor-
macji energetycznej kraju, 

w konsekwencji skazujące 
Polskę na niemal całkowi-
te uzależnienie od importu 
energii - stwierdziły władze 
„Solidarności”.

Dokument kończą „fun-
damentalne pytania, na które 
w trybie pilnym NSZZ »Soli-
darność« oczekuje odpowie-
dzi, opartych o wiarygodne 

analizy skutków społecznych 
i kosztów realizowanych 
przez rząd działań”:

- „jak polskie władze będą 
realizowały cel, rozwoju go-
spodarczego Polski, generu-
jącego odpowiednią liczbę 
dobrych i wysokopłatnych 
miejsc pracy?”,

- „jak rząd zamierza dla 
tego rozwoju zapewnić bez-
pieczeństwo energetyczne, 
które będzie odpowiadało 
wyzwaniom rozwijającej się 
gospodarki?”,

- „jak w perspektywie kil-
ku, kilkunastu i kilkudziesię-
ciu lat będzie wyglądał pol-
ski mix energetyczny i jakie 
środki rząd zamierza na to 
przeznaczyć?”.

Związek zażądał „podjęcia 
(…) pilnych i rzeczywistych 
rozmów w tym zakresie”.

MJ

- WSZYSTKO wskazuje na to, że jesteśmy przez polski rząd błędnie informowani, jakoby Polska wynegocjowała własną 
drogę sprawiedliwej transformacji energetycznej - czytamy w październikowym stanowisku Prezydium Komisji Krajowej (KK) 
NSZZ „Solidarność” i działającego przy KK zespołu do spraw polityki klimatycznej. Autorzy dokumentu podpisanego przez 
lidera Związku Piotra Dudę po raz kolejny skrytykowali „politykę klimatyczną” Unii Europejskiej (UE), a następnie zażądali 
odpowiedzi na trzy pytania dotyczące przyszłości gospodarki oraz polityki energetycznej Polski.

„Solidarność” opuściła Radę Dialogu Społecznego (RDS) w geście protestu przeciwko 
„bezprawnemu powołaniu nowych członków RDS” przez prezydenta Andrzeja Dudę. Z 
członkostwa w Radzie zrezygnowało ośmiu przedstawicieli Związku: przewodniczący Komi-
sji Krajowej Piotr Duda oraz Bogdan Kubiak, Henryk Nakonieczny, Wojciech Ilnicki, Andrzej 
Kuchta, Jarosław Lange, Waldemar Sopata i Leszek Walczak.
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Ostro w grupie PGE. Spór 
zbiorowy i odejście od węgla
POLSKA Grupa Energetyczna 
(PGE), największa w Polsce firma 
energetyczna, produkująca prawie 
40 proc. prądu w naszym kraju 
– przede wszystkim z węgla - 19 
października 2020 r. opublikowała 
nową strategię, która zakłada cel 
osiągnięcia neutralności klima-
tycznej do 2050 r. 

- Polska Grupa Energetyczna 
jest gotowa do bycia liderem zrów-
noważonej transformacji energe-
tycznej, a zarząd ma na to bardzo 
konkretny plan. W nowej strategii 
odpowiedzieliśmy na oczekiwania 
społeczne, zmiany regulacyjne oraz 
rynkowe i zdecydowanie postawili-
śmy na nisko i zeroemisyjne źródła 
energii. Nasz cel to neutralność kli-
matyczna Grupy PGE w 2050 roku. 
Aby go zrealizować przyspieszamy 
proces zmian w spółce. Już w 2030 
roku Grupa PGE będzie całkowicie 
innym przedsiębiorstwem – mówi 
Wojciech Dąbrowski, prezes zarzą-
du PGE.

Zagrożone tysiące miejsc 
pracy

Jednym z celów nowej strategii 
jest dekarbonizacja, czyli odejście 
od węgla. Obecnie PGE ponad 80 
proc. energii produkuje z węgla ka-
miennego i brunatnego.

- W horyzoncie 2030 roku 
utrzymanie pozycji lidera wy-
twarzania zamierzamy oprzeć na 
wzmocnieniu portfela odnawial-
nych źródeł wytwórczych oraz 
konwersji paliwa węglowego na 
gazowe w ciepłownictwie syste-
mowym. Gaz ziemny jest paliwem 
przejściowym i jego wykorzysta-
nie będzie możliwe jeszcze przez 
ok. 20 lat. Późniejsze inwestycje 
w zakresie źródeł gazowych będą 
zależały od tempa rozwoju alter-
natywnych technologii. W 2050 
roku będziemy dostarczać na-
szym klientom 100 proc. zielonej 
energii – podkreśla  Wojciech Dą-
browski.

W tym celu do 2030 roku gru-
pa PGE zamierza wybudować 2,5 
GW nowych mocy w morskich 
elektrowniach wiatrowych, 3 GW 
w energetyce słonecznej oraz roz-
budować portfel lądowych farm 
wiatrowych o co najmniej 1 GW.

- Naszym długoterminowym 
celem strategicznym jest, aby 
w 2050 roku 100 proc. energii 
sprzedawanej przez PGE pocho-
dziło ze źródeł odnawialnych - in-
formuje  Wojciech Dąbrowski.

Plany PGE zostały określone 
w dwóch horyzontach czasowych. 
Do 2030 roku nastąpi zwiększenie 
udziału energetyki odnawialnej 
w portfelu grupy do poziomu 50 
proc., natomiast do 2050 roku gru-
pa zamierza osiągnąć neutralność 
klimatyczną, czyli zero emisji netto 
CO2 oraz zapewniać 100 proc. zie-
lonej energii dla swoich klientów.

Tylko do 2030 roku PGE pla-
nuje wydać na inwestycje ponad 
75 mld złotych: będą to inwesty-
cje w energię odnawialną i gazo-
wą, PGE nie planuje inwestycji 
w energetykę węglową. PGE nie 
planuje inwestycji w strategiczne 
złoże węgla brunatnego Złoczew, 
które miałoby dostarczać węgiel 
do elektrowni Bełchatów. Węgiel 
z obecnie eksploatowanych odkry-
wek skończy się za kilkanaście lat 
– skoro nie będzie nowej odkryw-
ki to znaczy, że elektrownia Beł-
chatów będzie musiała skończyć 
działalność. Likwidacja kopalni 
i elektrowni Bełchatów, oraz wielu 
spółek z nimi współpracujących, 
oznacza utratę pracy dla wielu ty-
sięcy pracowników! 

Ministerstwo Aktywów Pań-
stwowych (MAP) przygotowuje 
plan wydzielenia kopalń węgla 
i elektrowni węglowych z działają-
cych grup energetycznych i prze-
niesienie ich do nowopowstałej 
spółki. Tam te kopalnie i elektrow-
nie mają działać, ale nie dłużej niż 
20-30 lat. 

Spór zbiorowy w PGE
Przedstawiona nowa strategia 

PGE wzbudziła ogromne emocje 
w spółkach grupy. W grupie PGE 
powstał Komitet Protestacyjno-
-Strajkowy, zdaniem którego za-
rząd PGE nie przeprowadził pro-
cesu uzgodnieniowego projektu 
strategii, co wynika z obowiązu-
jących w grupie kapitałowej PGE 
porozumień zbiorowych, czym na-
ruszył obowiązujące porozumienie 
zbiorowe. 

Brak prowadzenia przez zarząd 
PGE rzeczywistego i konstruktyw-
nego dialogu społecznego ze stroną 
związkową, nieprzestrzeganie we-
wnątrzzakładowych źródeł prawa 
obowiązujących w grupie kapitało-
wej  PGE, działania na szkodę spół-
ek grupy PGE oraz pracowników 
spowodowało wszczęcie z końcem 
września 2020 r. we wszystkich 
liniach biznesowych grupy PGE 
wielozakładowego sporu zbiorowe-
go. Zdaniem związkowców zarząd 
PGE nie chce wziąć odpowiedzial-
ności za powstały spór oraz nie 
ma woli przystąpienia do rokowań 
w celu podpisania porozumienia 
kończącego spór zbiorowy. 

- Komitet protestacyjno-straj-
kowy grupy kapitałowej PGE 
oświadcza, że nie wyraża zgody na 
rozwiązania wynikające ze stra-
tegii grupy PGE, w szczególności 
nie wyraża zgody na zwolnienia 
pracowników, wypowiadania źró-
deł prawa pracy oraz degradację 
spółek grupy PGE – czytamy liście 
Komitetu Protestacyjno-Strajko-
wego do wicepremiera i ministra 
aktywów państwowych Jacka Sa-
sina i prezesa PGE Wojciecha Dą-
browskiego. 

Związkowcy to nie hostessy
Nowe plany PGE wzbudziły tak-

że emocje w spółce PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna (PGE 
GiEK), do której należą m.in. ko-
palnie węgla brunatnego Bełchatów 

i Turów oraz elektrownie węglowe 
Bełchatów, Turów i Opole. Między-
zakładowa Komisja Koordynacyjna 
NSZZ Solidarność przy PGE GiEK 
z wielkim niepokojem obserwuje 
rozwój wydarzeń w grupie. 

MKK NSZZ Solidarność w PGE 
GiEK w swoim stanowisku pisze, 
że od chwili wyboru Wojciecha Dą-
browskiego na stanowisko prezesa 
PGE dialog w grupie PGE sprowa-
dzony został do fasadowych pre-
zentacji ogłaszanych jednostron-
nie nie tyle stronie społecznej, co 
dziennikarzom. Dochodzi do tra-
gikomicznych sytuacji, gdy o pre-
zentowanych materiałach wcze-
śniej i więcej wiedzą dziennikarze 
niż doproszeni w ostatniej chwili 
związkowcy. 

- Odnosimy wrażenie, że strona 
społeczna pełni rolę hostess związ-
kowych – mamy robić za tło, ładnie 
wyglądać i się uśmiechać! Co gorsze, 
zanim zdążymy fizycznie powrócić 
do swoich zakładów pracownicy 
już zostają mailowo poinformowa-
ni przez działy komunikacji kon-
cernu o planach PGE i oczywiście 
o roli związków zawodowych, które 
uczestniczyły w spotkaniu (czy-
taj: wszystko wiedzą i akceptują!). 
PGE podkreśla rolę dialogu i wciąż 
mówi o szacunku wobec strony spo-
łecznej, gdy w rzeczywistości nie 
prowadzi z nią żądnych rozmów na 
temat przyszłości koncernu – czyta-
my w oświadczeniu.  

W związku z powyższym Soli-
darność z PGE GiEK informuje, iż 
prowokacyjne zachowanie preze-
sa PGE wywoła określone konse-
kwencje. 

- Nie mamy zamiaru dowia-
dywać się o wyłączaniu kopalń 
i elektrowni ze struktury PGE, czy 
też nowej strategii PGE z mediów! 
Nie będziemy biernie patrzeć, 
jak kilkudziesięcioletni dorobek 
wielu oddziałów PGE GiEK ulega 
bezpowrotnej degradacji. Dosyć 
poniżania strony społecznej i mó-

wienia (w mediach), że związkowcy 
o wszystkim wiedzą, gdyż zostali 
poinformowani w drodze społecz-
nych konsultacji – napisano. 

Żadne konsultacje z MKK 
NSZZ na temat strategii PGE nie 
miały miejsca. 

- Strona społeczna nie pozosta-
nie bezwolną kukłą wobec prowo-
kacji prezesa PGE. Informujemy, 
że to nie PGE Stadion Narodowy 
jest miejscem do publicznego ogła-
szania o losach kopalń i elektrowni 
zrzeszonych w MKK NSZZ Solidar-
ność – czytamy w oświadczeniu. 

Jak zadeklarowano, jeżeli pre-
zes nie ma w zwyczaju odpowiadać 
na pisma strony społecznej, nie ma 
czasu ani ochoty  na spotkania ze 
stroną społeczną, to także i on bę-
dzie dowiadywał się o działaniach 
związków zawodowych  za pośred-
nictwem mediów. 

- To media, wzorem standardu 
dialogu zaproponowanego przez 
Wojciecha Dąbrowskiego będą in-
formowały o naszej strategii na 
najbliższe tygodnie i miesiące – 
podkreślono w stanowisku MKK 
NSZZ Solidarność z PGE GiEK.  

Nowa strategia PGE zosta-
ła przygotowana w konsultacji 
z przedstawicielami rządu. W kon-
ferencji prasowej, na której prezes 
PGE prezentował nową strategię, 
uczestniczył Jacek Sasin, wice-
premier i minister aktywów pań-
stwowych oraz Michał Kurtyka, 
minister klimatu. Jacek Sasin po-
wiedział, że nowa strategia PGE 
wpisuje się w oczekiwania społecz-
ne, ponieważ dzisiaj Polacy chcą 
mieć dostęp do taniej energii, która 
jest wytwarzany w sposób nieszko-
dzący środowisku.

W najbliższych tygodniach 
napięcie społeczne w PGE z pew-
nością będzie narastać, tu w grę 
wchodzi przecież istnienie tysięcy 
miejsc pracy!

Igor D. Stanisławski

W POLSKIEJ Grupie Energetycznej (PGE), największej polskiej firmie energetycznej, narasta społeczne wrzenie: 
w grupie wszczęto spór zbiorowy a prezes ogłosił nową strategię, zakładającą rezygnację z energetyki węglowej.

SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU 



6

Polski górnik na końcu świata
SWEGO czasu, przy wsparciu polskich fachowców powstało w Indiach kilkanaście podziemnych kopalń węgla kamiennego. 
Marka polskiego górnictwa cieszy się w Indiach wciąż dużym uznaniem. To kraj który zmuszony jest ściągać fachowców 
z całego świata do pracy przy obsłudze systemów ścianowych, które stanowią dla hindusów wciąż nowość i pewne wyzwanie 
technologiczne. W kopalni Adriyala należącym do koncernu Singareni Collieries Company Limited pracuje kilku naszych 
rodaków. Z jednym z nich udało nam się porozmawiać o specyfice pracy, jak i życiu codziennych w tym egzotycznym kraju. 

Jak to się stało, że trafiłeś 
do Indii, do jednej z tamtej-
szych kopalń?

Droga była długa i kręta. W 2001 
roku wziąłem jednorazową odpra-
wę pieniężna i odszedłem z kopalni 
Zofiówka, gdzie pracowałem przez 
kilka lat. Trafiłem, jak wielu górni-
ków z Polski do Czech, do jednej z 
kopalń OKD. Tam pracowałem przez 
pięć lat, po czym trafiłem do jednej z 
hiszpańskich kopalń.

Co cię skłoniło, żeby iść da-
lej w świat?

Niestety, przodowi z polskiej fir-
my usługowej w OKD, w której pra-
cowałem traktowali nas górników 
jak śmieci. Człowiek zapierdzielał 
jak tylko mógł i nic z tego nie miał, 
bo o premiach i innych nagrodach 
decydowano według klucza towa-
rzyskiego. Kiedy tylko nadarzyła 
się okazja postanowiłem odejść. 
Pojawiło się bowiem ogłoszenie o 
pracy w hiszpańskich i niemieckich 
kopalniach dla górników z Polski. W 
ten sposób trafiłem do hiszpańskiej 
Asturii gdzie przepracowałem sie-
dem lat jako kombajnista. Niestety, 
kryzys jaki nadszedł w Hiszpanii i 
drastyczny spadek zarobków zmusił 
mnie do tego by znów rozejrzeć się 
za czymś nowym. Za namową kole-
gi, który znalazł ogłoszenie na temat 
pracy w angielskiej kopalni przenio-
słem się. Niestety, tam popracowa-
łem kilka miesięcy, gdyż kopalnia 
do której na początku trafiłem na 
skutek pożaru musiała zamknąć 
produkcję. Trafiłem do innej kopal-
ni angielskiej, lecz tam zarobki były 
już mało zadowalające. Podzwoni-
łem po kolegach i w ten sposób tra-
fiłem do Niemiec. Tam przepraco-

wałem cztery lata, w tym w kopalni 
Prosper-Haniel, która była ostatnią 
kopalnią w Niemczech, a w jednej 
z zamkniętych kopalń budowałem 
komory na odpady radioaktywne. Z 
Niemiec, za namową jednego z by-
łych pracowników Kopexu trafiłem 
do Indii. W niemieckiej firmie, która 
świadczyła usługi dla Hindusów za-
daniem moim na początku była na-
uka tamtejszych górników pracy na 
kombajnie, zbrojenia ściany i wielu 
innych elementów pracy w ścianie. 
Sam oczywiście też wykonywałem 
pracę kombajnisty łącząc to ze swo-
istą pracą nauczycielską. Kto z Hin-
dusów chciał się nauczyć to nauczył 
się tej pracy. Gorzej im wychodziła 
obsługa sekcji zmechanizowanych. 
Po tym czasie wróciłem na jakiś czas 
do Polski.

To jak to się stało, że znów 
trafiłeś do Indii?

Hindusi z jednej z lokalnych 
firm, która świadczyła usługi dla 
kopalni Adriyala, w której pracowa-
łem zwrócili się z propozycją pracy, 
ponieważ miejscowi nie dawali so-
bie rady z prowadzeniem ściany. Był 
taki moment, że zamknęli ścianę, 
bo nie dawali rady. Żeby przejechać 
kombajnem nie wyjeżdżali sekcja-
mi, poodpinali belki czy tzw. piny. 
Kompletnie nie dawali sobie rady z 
prowadzeniem sekcji. Jak wrócili-
śmy do Indii to przez miesiąc musie-
liśmy podopinać belki, żeby wrócić 
do właściwego prowadzenia kom-
pleksu ścianowego. 

Co skłoniło Ciebie, żeby 
mimo tylu przeciwności jed-
nak podjąć tam pracę?

Kasa, nie ukrywam. Zarobki wy-
kwalifikowanego, doświadczonego 

górnika ścianowego zaczynają się 
tam od 4 tys. funtów. 

Rozumiem, że nie byłeś tam 
sam, a było Was więcej górni-
ków z Polski?

Zgadza się. Początkowo pojecha-
ło nas tam 14 polskich górników. 
Później zostało dokooptowanych do 
nas dwóch Niemców. Dozór stano-
wili ludzie z Caterpillara, który do-
starczał tam sprzęt. 

Pierwsze zetknięcie z India-
mi wywoływało szok kulturo-
wy? Miałeś obawy jadąc tam?

Miałem obawy. Bałem się cho-
rób, więc zaszczepiłem się na 
wszystkie możliwe choroby. Indie 
to może jest piękny kraj, ale brud 
jest tam niesamowity. Hindus po-
trafi wyjść poza swoje gospodar-
stwo i wyrzuć śmieci, bo to już nie 
jest jego podwórko. Między domami 
ganiają zwierzęta domowe, ale też 
małpy. Już samo wyjście z samo-
lotu wywołuje pewien szok, bo jest 
niesamowity smog i niemiły zapach. 
Nasz polski smog to przy indyjskim 
przysłowiowy pikuś. Aklimatyzacja 
w Indiach trwa kilka tygodni. Ja 
przez pierwszy miesiąc miałem bie-
gunki, bo jedzenie jest smaczne, ale 
ostre. 

Ktoś z Waszej grupy wy-
miękł?

Tak, dwóch kolegów wymiękło 
już na samym początku. Ja akurat 
jestem przyzwyczajony do pracy za-
granicą, bo już 18 lat się błąkam po 
świecie, ale ktoś kto pierwszy raz 
wyjeżdża z Polski i od razu jedzie 
do tak egzotycznego kraju może nie 
wytrzymać. Najgorszy jest ten mo-
ment rozłąki z rodziną. Pierwszy 
miesiąc jest najtrudniej wytrzymać. 

Na szczęście, w naszym guest housie 
mamy internet, więc codziennie 
możemy na skype czy messengerze 
rozmawiać z bliskimi. Na szczęście 
udało na się dogadać z firmą co do 
w miarę sensownych cykli pobytu 
i powrotów do domu. Początkowo, 
mieliśmy pracować 6 miesięcy i na 
1 miesiąc zjeżdżać do domu, ale tak 
się dogadaliśmy, że po dwóch mie-
siącach pracy mogliśmy zjeżdżać na 
dwa tygodnie do domu. 

Jak żona znosi te rozłąki?
Moja żona jest przyzwyczajona, 

bo ja to już jestem trochę jak mary-
narz (śmiech). Wcześniej czy w Hisz-
panii czy w Niemczech żona była ze 
mną na wyjeździe. 

Do Indii żony byś nie za-
brał?

Nie, absolutnie. Zjedli by ją tam 
(śmiech). 

Ciekaw jestem jak wygląda 
twoje życie w Indiach poza go-
dzinami pracy?

Kiedy pracowaliśmy dla Cater-
pillara to na tzw. guest housie mieli-
śmy wiele atrakcji: telewizja, bilard, 
stół do tenisa stołowego czy siłownia 
mała. Po zakończeniu tego kontrak-
tu do Indii wróciło nas pięciu. Nie-
stety, wszystko było zdewastowane. 
Złożyliśmy się w piątkę, by kupić so-
bie choćby siłownię. W tygodniu to 
człowiek pogada przez messengera 
z rodziną, obejrzy jakiś film i idzie 
spać. Niedziela jest wolna, więc nie 
ukrywam, że w sobotę wieczorem 
zwykle chodzimy z chłopakami do 
barów by się czegoś napić, piwa czy 
whiskey. 

Wróćmy na dół, do kopalni. 
Czy indyjska kopalnia odbiega 
wielce od naszych kopalń?

W ścianie nie ma wielkich róż-
nic. Tylko w przodkach, bo tam 
wszystkie wyrobiska są wyposa-
żone w obudowę kotwową. Na dół, 
zjeżdżamy upadową kolejką krze-
sełkową co też jest pewną różnicą. 
Oczywiście nie taką jakie znamy w 
naszych górach. Do ściany dojeżdża 
się specjalnymi wozami, a nie kolej-
ką podwieszaną. Sprzęt do ściany 
także transportujemy się wozami. 

A zagrożenia naturalne?
Nie ma ich wiele. Póki co, nie 

mieliśmy metanu, dopiero z głę-
bokością pojawia się, ale na razie 
szczątkowa ilość. Jedyna groźna 
sytuacja jaką pamiętam, to przy li-
kwidacji ściany, w zrobach pojawił 
się pożar. Oczywiście tzw. BHP w 
hinduskich kopalniach jest na dużo 
niższym poziomie niż w polskich 
kopalniach, ale ja nie miałem takiej 
sytuacji, jak długo tam pracuję, że 
czułbym się zagrożony. Podczas mo-
jej 6-letniej pracy w Indiach zetkną-
łem się z dwoma wypadkami, ale ża-
den z nich nie był śmiertelny. Więcej 
niebezpieczeństw czyha na górze niż 
na dole (śmiech). 

Jak wygląda współpraca z 
Hindusami na dole?

Bardzo dobrze, ale do czasu kie-
dy na dole nie pojawi się ktoś z hin-
duskiego dozoru, choćby lokalny 
nadsztygar, bo wówczas hinduski 
górnik zrobi tak jak mu każe hindu-
ski nadsztygar, nawet gdyby te jego 
wskazania byłyny błędne. To się 
wiąże z ich kulturą kastowości, któ-
ra charakteryzuje się określoną hie-
rarchią społeczną. Na tle różnic w 
podejściu do pracy wielokrotnie ści-
naliśmy z kopalnianym dozorem. 

Firma, która Was bezpo-
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Polski górnik na końcu świata
Indie głodne węgla

Do 2023-2024 Indie staną się niezależne od importu węgla - powiedział Pralhad 
Joshi, minister odpowiedzialny w rządzie Indii za kwestie górnictwa.

Podczas spotkania Joshiego ze specjalistami omówiono sposoby osiągnięcia wydo-
bycia węgla w Indiach przez Coal India Limited do końca roku budżetowego 2023-2024 
na poziomie 1 miliarda ton (rok budżetowy Indii trwa od 1 kwietnia do 31 marca).

Co ciekawe, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Indian Railways i Minister-
stwa Żeglugi. O ile bowiem zwiększenie wydobycia nie powinno być problemem, to 
wąskim gardłem w uzyskaniu samowystarczalności węglowej związane jest z ograni-
czeniami logistycznymi. Obecne możliwości wydobywcze kopalń są znacznie większe, 
jednak hamuje je kwestia wysyłki paliwa.

Według danych na 31 stycznia 2020 roku Coal India wyprodukowało 451 mln ton 
węgla w roku budżetowym 2019-2020. Całkowity import węgla energetycznego w 
2019 roku wyniósł 181,93 mln ton, podczas gdy import węgla koksowego wyniósł 
48,84 mln ton.

Według informacji opublikowanych przez serwis World Coal, przewiduje się, że do 
2040 r. w Indiach potroi się zapotrzebowanie na energię. Choć kraj ten ciągle instaluje 
nowe jednostki produkujące energię ze źródeł odnawialnych, zapotrzebowanie to bę-
dzie trzeba pokrywać węglem, gdyż – jak zaznaczono w publikacji – słońce nie zawsze 
świeci, a wiatr nie zawsze wieje.

średnio zatrudnia na zlecenie 
kopalni bazuje na ludziach ja-
kiej nacji?

To taki trochę międzynarodo-
wy tygiel, bo pracują jeszcze ludzie 
z Południowej Afryki, Brytyjczycy, 
Niemcy, Australijczycy czy też Ame-
rykanie. Wcześniej pracowało kilku 
Chińczyków, ale firma rozstała się z 
nimi na skutek konfliktu indyjsko-
-chińskiego, jaki pojawił się w ostat-
nim czasie. 

Nie potrafię tego zrozu-
mieć, że w kraju, w którym 
żyje ponad miliard ludzi, jest 
bieda i bezrobocie, zatrudnia 
się i to za całkiem niemałe pie-
niądze ludzi z zagranicy. Dla-
czego tak się dzieje?

Hindusom brakuje odpowied-
niej kultury technicznej i organiza-
cyjnej. Mało tego, duża część załogi 
jest niedożywiona, więc najzwyczaj-
niej w świecie nie mają werwy i siły. 
Ale to, moim zdaniem, bierze się z 
ich kultury. Hindus nie jest przy-
zwyczajony do ciężkiej pracy, więc 
trudno wśród tzw. lokalsów pozy-
skać dobrą załogę, co nie oznacza 
że nie trafiają się pracowici i kom-

petentni Hindusi. Trzeba wziąć pod 
uwagę, że kopalnia Adriyala przez 
długie lata funkcjonowała jako ko-
palnia odkrywkowa i dopiero od 
kilku ostatnich lat Hindusi zmusze-
ni zostali by przejść na eksploatację 
podziemną z uwagi na  to że eks-
ploatacja odkrywkowa przestała się 
opłacać. Dlatego, oni tych kompe-
tencji nie posiadają. Muszą się tego 
od nas uczyć. 

Czyli zapotrzebowanie na 
doświadczonych górników w 
Indiach jest?

Ogromne. Jak kiedyś rozma-
wiałem z naszymi kolegami z Ca-
terpillara dowiedziałem się, że 
hinduskie kopalnie zamówiły u 
nich w najbliższych latach ok. 50 
kompleksów ścianowych. Kto to 
obsłuży, jeśli im brakuje tych kom-
petencji? Ich górnictwo podziemne 
dopiero zaczyna się rozwijać. Ja się 
sam dziwię, że polscy producenci 
maszyn nie starają się wejść na ten 
rynek, skoro sprzęt Cata czy Joya 
do tanich jak wiem nie należy. Ale 
tam w Indiach wyznaje się zasadę, 
że jeśli dostarczasz sprzęt to musisz 
jeszcze zagwarantować ludzi, którzy 

ten sprzęt potrafią efektywnie eks-
ploatować. 

A może wynika to ze stra-
chu, że Hindus cwaniak nie 
jest uczciwy.

Jeśli taki jest stereotyp to ja 
temu zaprzeczam. Hindusi są uczci-
wi. Mnie nigdy się nie zdarzyło, 
żeby ktoś mnie próbował oszukać. 
Jak się na coś umawiałem to zawsze 
to otrzymałem. Zawsze 25 dnia 
miesiąca dostawałem pieniądze. 

Wspominałeś na wstępie 
o zarobkach. Jak to w twoim 
przypadku wygląda jak może-
my Cię zapytać?

Powiem, bo umówiliśmy się, że 
moich danych nie podacie do wia-
domości publicznej. Zarabiam ok. 5 
tys. funtów miesięcznie. 

Twoje wynagrodzenie jest 
uzależnione od efektywno-
ści?

Nie, ja mam robić swoje. Oczy-
wiście, muszę wykonywać swoją 
pracę należycie, bo kontrakty są 
terminowe. 

Czy to jest zarobek na czy-
sto?

Tak, to jest zarobek po odprowa-

dzeniu ubezpieczenia i podatku. Do-
datkowo, firma która nas zatrudnia 
zapewnia nam nocleg, sprzątanie i 
pranie, wyżywienie, opiekę lekarską 
oraz bilety samolotowe. 

Na jakich fachowców twoim 
zdaniem jest duże zapotrze-
bowanie w hinduskich kopal-
niach?

Kombajniści, sekcyjni, ślusarze 
czy elektrycy. Fachowcy ścianowi 
generalnie rzecz biorąc. Fachowcy z 
Polski są tam naprawdę bardzo ce-
nieni. 

Potrzebna jest pewnie zna-
jomość języka angielskiego?

Nie jest wymagana perfekcyjna 
znajomość. Wystarczy opanować fa-
chowe wyrażenia, potrzebne do pod-
stawowej komunikacji w pracy?

Dziś jesteś w Polsce dłużej, 
bo?

W czasie gdy wybuchła pande-
mia koronawirusa i kraj ogłosił tzw. 
lock down musiałem zostać dłużej w 
Indiach, bo powrót był niemożliwy. 
Dziś odbieram zaległe wolne stąd 
moja dłuższa obecność.

Nie bałeś się koronawirusa 
będą w Indiach?

Bałem się jak każdy, ale jeszcze 
bardziej Hindusi bali się nas Po-
laków i obcokrajowców, bo wielu z 
nich uważało, że to my przywieźli-
śmy wirusa do Indii. Był taki czas, że 
koledzy Hindusi nie odzywali się do 
mnie. Dopiero spotkanie z dozorem 
i rozmowa doprowadziła do przeła-
mania strachu, co też pokazuje, że są 
to bardzo prości ludzie. 

Jak długo planujesz jeszcze 
pracować w Indiach?

Rok, może dwa lata. Chcę za-
robić tyle, żebym mógł odłożyć na 
starość. Część pieniędzy zainwesto-
wałem ostatnio w ziemię orną. Może 
na emeryturze stanę się rolnikiem 
(śmiech). 

Rozmawiał:                                      
Krzysztof Leśniowski

Dane osobowe naszego roz-
mówcy na prośbę nie zostały ujaw-
nione. 

SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU 



8 WYDARZENIA

 POLITYKA KLIMATYCZNA Unia chce ograniczyć emisję metanu

Kolejne restrykcje klimatyczne
Komisja Europejska 14 października 2020 r. przyjęła strategię mającą ograniczyć emisję metanu, który jest drugim 
– po dwutlenku węgla – najważniejszym czynnikiem przyczyniającym się do zmiany klimatu. Unia Europejska 
odpowiada za zaledwie 5 proc. światowej emisji metanu. 
KOMISJA Europejska przedstawiła 
strategię Unii Europejskiej na rzecz 
ograniczenia emisji metanu. Metan jest 
drugim – po dwutlenku węgla – najważ-
niejszym czynnikiem przyczyniającym 
się do zmiany klimatu. Jest on również 
silnym lokalnym czynnikiem zanie-
czyszczenia powietrza. Walka z emisją 
metanu ma być częścią tzw. Europej-
skiego Zielonego Ładu, którego celem 
jest neutralność klimatyczna Unii Euro-
pejskiej w 2050 r.  

Energetyka, rolnictwo i odpady
- Ograniczenie emisji metanu ma 

zatem zasadnicze znaczenie dla osią-
gnięcia naszych celów klimatycznych 
na 2030 r. oraz celu neutralności klima-
tycznej do 2050 r., a także dla osiągnię-
cia celu Komisji w zakresie zerowego 
poziomu emisji zanieczyszczeń – infor-
muje Komisja Europejska. 

Strategia ta określa środki służące 
ograniczeniu emisji metanu w Europie i 
na świecie. Przedstawiono w niej dzia-
łania legislacyjne i pozalegislacyjne w 

sektorach energii, rolnictwa i odpadów, 
które w skali światowej odpowiadają za 
około 95 procent emisji metanu związa-
nych z działalnością człowieka. 

Komisja będzie współpracować z 
międzynarodowymi partnerami UE oraz 
z przemysłem na rzecz ograniczenia 
emisji w całym łańcuchu dostaw.

Aby ograniczyć emisje metanu w 
sektorze energetycznym, zapropono-
wane zostanie wprowadzenie zobo-
wiązania do poprawy wykrywania i 
naprawy wycieków w infrastrukturze 
gazowej i rozważone zostanie ustano-
wienie przepisów zakazujących praktyk 
rutynowego spalania gazu w pochodni i 
uwalniania do atmosfery.

Jednym z największych emitentów 
metanu jest rolnictwo i hodowla zwie-
rząt. Komisja Europejska zapowiada tu 
„wymianę najlepszych praktyk w zakre-
sie innowacyjnych technologii ograni-
czania emisji metanu, żywienia zwierząt 
i zarządzania hodowlą”. 

Komisja twierdzi, że strumienie nie-
zdatnych do recyklingu organicznych 

odpadów i pozostałości komunalnych i 
rolniczych mogą być wykorzystywane 
do produkcji biogazu, biomateriałów i 
biochemikaliów. Może to generować 
dodatkowe źródła dochodu na obsza-
rach wiejskich przy jednoczesnym uni-
kaniu emisji metanu. W związku z tym 
nadal będą oferowane zachęty do zbiór-
ki tych odpadów.

Odnośnie do sektora gospodar-
ki odpadami Komisja rozważy dalsze 
działania na rzecz poprawy zarządzania 
gazem powstającym na składowiskach 
odpadów, wykorzystując jego poten-
cjał energetyczny przy jednoczesnym 
ograniczeniu emisji, a w 2024 r. dokona 
przeglądu odpowiednich przepisów do-
tyczących składowania. 

Minimalizacja trwałego składowa-
nia odpadów ulegających biodegradacji 
na składowiskach ma kluczowe znacze-
nie dla uniknięcia powstawania metanu. 
Komisja rozważy również zapropono-
wanie dalszych badań nad technologia-
mi dotyczącymi produkcji biometanu z 
odpadów.

5 proc. światowych emisji
Komisja Europejska przyznaje, że 

własna emisja metanu Unii Europejskiej 
stanowi zaledwie 5 procent świato-
wej emisji - to jeszcze mniej niż udział 
UE w emisji CO2, który wynosi ok. 10 
proc. Pomimo tak niewielkiego udzia-
łu w światowej emisji metanu UE jako 
największy światowy importer energii i 
ważny podmiot w sektorach rolnictwa i 
odpadów będzie dążyć do podjęcia glo-
balnych działań na rzecz redukcji emisji 
metanu. W czasach kryzysu gospo-
darczego wywołanego przez Covid19 
wydaje się, że wiele gospodarek będzie 
szukało jak najszybszych sposobów 
wyjścia ze spowolnienia i nie będzie 
chciało nakładać na siebie kolejnych 
ograniczeń. Opór widać także w kra-
jach Unii Europejskiej. W lipcu 2020 r. 
doszło do dużych protestów rolników w 
Holandii, którzy protestowali przeciwko 
planom rządu, który chce im narzucić 
nowe normy dot. ekologii. Podobne 
protesty w Holandii miały już miejsce 
w 2019 r. 

Górnictwo dużym emitentem 
metanu

Sprawa emisji metanu jest oczy-
wiście ważna także dla polskiego 
górnictwa węgla kamiennego. Jak 
poinformował Zygmunt Łukaszczyk z 
Politechniki Śląskiej na łamach porta-
lu nettg.pl, łączna emisja metanu do 
atmosfery wynosiła w 2019 r. ponad 
611 mln metrów sześc., z czego po-
nad 506 mln metrów sześc. w wen-
tylacji zaś metanu wypuszczonego po 
ujęciu w powierzchniowych stacjach 
odmetanowania ponad 105 mln m 
sześc. 

Całkowita ilość metanu ujętego w 
powierzchniowych stacjach odmeta-
nowania kopalń węgla kamiennego w 
Polsce wyniosła w 2019 r. 300,7 mln 
metrów sześc., z czego zagospodaro-
wano tylko 195,5 mln m sześc., resz-
ta zaś została wyemitowana została 
bezpowrotnie do atmosfery. Metan z 
pokładów węgla jest bardzo cennym 
paliwem – o wartości opałowej ok. 50 
MJ/kg. 

Liderem w wykorzystywaniu uję-
te metanu z kopalń jest Jastrzębska 
Spółka Węglowa (JSW). Tylko w ko-
palniach JSW w 2019 r. uwolniło się 
377,6 mln m sześc. metanu, natomiast 
systemem odmetanowania ujęto 131,7 
mln m sześc., z czego ponad połowę -  
76,9 mln m sześc. - zużyto w układach 
kogeneracyjnych.

Andrzej Piasecki

Megawaty czystej energii
JSW Oddano kolejne silniki gazowe opalane metanem

TRZY nowe instalacje umożliwiające wytwarzanie prądu, ciepła i chłodu z metanu pozyskanego podczas eksploatacji węgla 
rozpoczęły w ostatnich tygodniach pracę w kopalni Knurów-Szczygłowice. Wkrótce Jastrzębska Spółka Węglowa, do której 
należy zakład, ma uruchomić tam cztery kolejne układy tego typu.
Inwestycje w kopalniach Knu-
rów-Szczygłowice i Budryk to część 
wartego ponad 300 mln zł progra-
mu inwestycyjnego JSW, służącego 
m.in. zwiększeniu efektywności 
wykorzystania metanu. Program 
przewiduje nie tylko uruchomie-
nie zasilanych tym gazem układów 
kogeneracyjnych o łącznej mocy 
48 megawatów elektrycznych, ale 
także budowę i modernizację in-
frastruktury towarzyszącej - stacji 
odmetanowania, rozdzielni elek-
trycznych, rurociągów powierzch-
niowych i dołowych oraz estakad 
rurowo-kablowych.

„Na początku lipca zostały od-
dane do użytkowania trzy układy w 
ruchu Knurów, o mocy 4 megawa-
tów każdy. Trwa procedura prze-
targowa na zabudowę kolejnych 
czterech takich układów w ruchu 
Szczygłowice, gdzie aktualnie pra-
cują dwa urządzenia o mocy 2 me-
gawatów każdy. Układ kogeneracyj-
ny o mocy 2 megawatów oddaliśmy 
niedawno do eksploatacji także w 
kopalni Budryk” - powiedział wice-
prezes JSW ds. technicznych i ope-
racyjnych Artur Dyczko.

Inwestycje są współfinanso-
wane z pozyskanego w ub. roku 
przez JSW kredytu z Europejskie-
go Banku Inwestycyjnego. Przed-
stawiciele JSW liczą, że również 
w przyszłości europejski bank, a 
także instytucje unijne, utrzymają 

możliwość finansowania przedsię-
wzięć służących energetycznemu 
wykorzystywaniu metanu. Będzie 
to tym istotniejsze, jeżeli metan 
- co jest obecnie rozważane na 
forum unijnym - zostanie objęty 
systemem europejskiego handlu 
emisjami; wówczas JSW musiałaby 
ponosić wysokie koszty związane z 
emisją tego gazu.

„Potencjał cieplarniany metanu 
jest ok. 28-krotnie większy od po-
tencjału dwutlenku węgla. Dzięki 
projektom takim jak te w kopal-
niach Knurów-Szczygłowice i Bu-
dryk znacząco redukujemy emisję 
tego gazu do atmosfery, chroniąc 
klimat” - podkreślił wiceprezes 
Dyczko, wskazując, iż zwiększanie 
produkcji energii z metanu jest tak-
że krokiem do planowanego przez 
grupę JSW osiągnięcia samowy-
starczalności energetycznej w naj-
bliższych latach.

„Mamy nadzieję, że polityka - 
zarówno na poziomie UE, jak i kra-
jowym - nie będzie skupiała się na 
nakładaniu kar, ale na pomocy, da-
jącej korzyści ekologiczne i energe-
tyczne. Emisja metanu towarzyszy 
i zawsze będzie towarzyszyć wydo-
byciu węgla, natomiast wiemy, jak 
ten gaz wykorzystywać jako paliwo. 
Wsparcie dla inwestycji służących 
wychwytywaniu i wykorzystaniu 
metanu da olbrzymi efekt ekolo-
giczny, a przy okazji ekonomiczny” 

- przekonuje wiceprezes JSW.
Kopalnia Knurów-Szczygłowi-

ce, gdzie koncentrują się metano-
we inwestycje JSW, jest zakładem 
o najwyższym obecnie wskaźniku 
metanowości w polskim górnic-
twie, z wydzielaniem gazu rzędu 
210 m sześc. na minutę. W więk-
szości metan wydziela się z dwóch 
eksploatowanych ścian w ruchu 
Szczygłowice; ich metanowość 
oscyluje na poziomie 60–80 m 
sześc. na minutę. Zapewnienie gór-
nikom bezpieczeństwa w takich 
warunkach wymaga bardzo sku-
tecznego odmetanowania. Inten-
cją JSW jest, by ujęty w specjalne 
instalacje metan nie był następnie 
wypuszczany w powietrze, ale słu-
żył do produkcji energii.

Ujęcie metanu poprzez system 
odmetanowania w kopalniach nie 
jest stabilne - różni się w czasie 
zarówno pod względem ilości, jak 
i stężenia metanu w ujmowanym 
gazie. Np. w ruchu Szczygłowice 
metanowość jest obecnie wyższa od 
prognozowanej, zaś w ruchu Knu-
rów znacznie niższa. Stąd układy 
kogeneracyjne pracujące w kopalni 
Knurów zasilane są gazem ze Szczy-
głowic. By było to możliwe, zdecy-
dowano o budowie w wyrobiskach 
dołowej stacji przetłaczania gazu.

Wyzwaniem jest również prze-
syłanie ujętego metanu na po-
wierzchnię. Gaz o średnim stężeniu 

50 proc. transportowany jest tam 
rurociągami pod wpływem depre-
sji wytwarzanej na stacji odmeta-
nowania. Obecnie w kopalni Knu-
rów-Szczygłowice eksploatowane 
są dwie powierzchniowe stacje od-
metanowania, w każdym ruchu po 
jednej. W budowie jest jeszcze jedna 
stacja - w ruchu Szczygłowice. Łącz-
na możliwa do ujęcia przez wszyst-
kie stacje (łącznie z nową) ilość gazu 
wyniesie 400 m sześc. na minutę.

Według wiceprezesa JSW, o 
wadze, jaką spółka przykłada do 
projektu wykorzystania metanu, 
świadczą dokonane w ostatnich 
miesiącach zmiany organizacyjne. 
Jeszcze niedawno projekty zwią-
zane z odmetanowaniem zlecane 
były firmom zewnętrznym. Obecnie 
spółka chce bezpośrednio zarzą-
dzać infrastrukturą metanową - w 
strukturach JSW powstało Biuro 

Odmetanowania i Zarządzania Me-
diami Energetycznymi, pracuje tak-
że specjalny Zespół Pozyskiwania i 
Zagospodarowania Metanu. Pracę 
w strukturach odmetanowania zna-
lazło ponad 200 specjalistów.

„Pracujemy nad tym, aby ukła-
dy kogeneracyjne, podobnie jak 
stacje odmetanowania, były obsłu-
giwane i serwisowane przez nasze 
służby. Chodzi zarówno o ujęcie 
metanu w wyrobiskach dołowych, 
jego przesył na powierzchnię, jak 
i produkcję energii elektrycznej, 
ciepła i chłodu z metanu. Obecnie 
wszystko jest już nadzorowane 
przez jedno biuro” - wyjaśnił Dycz-
ko, zapowiadając, iż niebawem 
JSW zamierza uruchomić specjal-
ny serwis internetowy poświęcony 
problematyce pozyskiwania i wy-
korzystania metanu. 

red
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Węgiel wciąż z przyszłością…
W MEDIACH pojawiły się nieprawdziwe informacje o zamknięciu do 2049 roku wszystkich kopalń w Polsce na mocy zawartego 
porozumienia pomiędzy rządem a stronom społeczną, dotyczącą transformacji górnictwa w związku z polityka klimatyczną 
UE. Informacja ta jest nieprawdziwa, albowiem to porozumienie dotyczy producentów węgla energetycznego, bo to oni 
ponieśli największe koszty unijnej polityki klimatycznej zielonego ładu, stworzonego przez bank Goldman Sachs.

 KWK „KNURÓW-SZCZYGŁOWICE” RUCH „KNURÓW” 

Czas na młodzież 
POMYSŁ założenia powyższej 
sekcji padł podczas jednego z 
zebrań Zarządu. Przewodniczący 
związku, Krzysztof Leśniowski 
zaskoczony aktywnością mło-
dych członków odwiedzających 
biuro, postanowił wzorem Sek-
cji Młodych NSZZ „Solidarność” 
Regionu Śląsko Dąbrowskiego 
utworzyć taki organ przy knu-
rowskiej „Solidarności”. Jak 
stwierdził – młodych na kopalni 
jest teraz tylu, że aż się prosi o 
ich dobre i aktywne wykorzy-
stanie w „Solidarności”. I tak od 
słowa przeszliśmy do czynu... 

Inicjatorem pomysłu utwo-
rzenia sekcji młodych został 
23-letni Przemysław Grochal, 
pracujący od 4 lat na kopalni, 
student górnictwa i młody tata. 
Jak stwierdził – powołanie takiej 
struktury jest potrzebne, ponie-
waż młodzi ludzie muszą mieć 
swój głos w związku. – Chcemy 
zwracać uwagę na problemy 
młodych pracowników i zasta-
nawiać się, w jaki sposób je 

rozwiązywać. Mówi się o nas, 
że jesteśmy pokoleniem stra-
conym, nastawionym tylko na 
konsumpcję, że nic nam się nie 
chce i nic nie dajemy z siebie. 
To nieprawda. Gdyby tak było, 
to dzisiaj nie spotkalibyśmy się 
tutaj – powiedział Grochal, przy 
spotkaniu inicjującym Sekcje 
Młodych przy knurowskiej „S”. 

Do sekcji zaproszono kilku 
młodych pracowników kopalni, 
którzy w swojej krótkiej karierze 
okazali się bardzo aktywni na 
płaszczyźnie społecznej i związ-
kowej. Jednym z najważniejszych 
celów, jaki młodzi działacze po-
stawili przed sobą jest zachęca-
nie innych do zapisywania się do 
związku. Ich zdaniem barierą jest 
niechęć młodych pracowników 
do związków zawodowych i ste-
reotypowe postrzeganie działa-
czy związkowych. – Według nich 
związkowiec to ten, który pali 
opony, dużo krzyczy i nic po za 
tym nie potrafi robić – stwierdza 
Dominik Borczyk, najmłodszy w 

tej grupie 21-latek, który na ko-
palnie, podobnie jak Przemysław 
Grochal trafił prosto po techni-
kum elektrycznym w Czerwion-
ce-Leszczynach. Dominik mimo 
młodego wieku ma już kilka zna-
czących dokonań jak szefostwo 
w ogólnopolskim społecznym 
programie Szlachetnej Paczki w 
rejonie Knurów, czy też prowa-
dzenie najszybciej się rozwijają-
cego niezależnego portalu miej-
skiego Twój Knurów. 

– Młodzi nie garną się do 
związku, bo związek kojarzy im 
się z jakąś pikietą czy marszem. 
Dotarcie do ludzi myślących w ten 
sposób jest bardzo trudne. Jak się 
teraz nie obudzimy, to związki cze-
ka marna przyszłość – podkreśla 
Przemysław Grochal.

Zdaniem 22-letniego Bartło-
mieja Jureczki, który do kopalni 
trafił z spółki córki SiG w JSW 
– najtrudniejsze dla nas okazało 
dostanie się na kopalnie. Przyjęć 
już prawie nie ma i cieszy nas 
gwarancja zatrudnienia pod Ja-

strzębską Spółką Węglową dla 
uczniów mojej szkoły, które wy-
walczyła dla nas „Solidarność” 
i jej przewodniczący, Krzysztof 
Leśniowski. Warto więc być w 
takim związku zawodowym, 
który już na starcie coś dla mnie 
zrobił. 

Sporą winę za stereotypowe 
postrzeganie związków pono-
szą media, które przedstawiają 
związki zawodowe, a zwłaszcza 
„Solidarność”, jako najmocniej-
szy w tym towarzystwie układ 
starych i nic nie robiących działa-
czy. U nas tak nie ma – stwierdził 
Piotr Ryba, który z ramienia Za-
rządu knurowskiej „S” nadzoruje 
i wspomaga młodych. – Młodzi 
ludzie są w związku po to, żeby 
coś w swojej firmie zmienić. 
Żeby jednak to się udawało star-
si, doświadczeni związkowcy 
muszą wciągać młodych w dzia-
łalność i słuchać tego, co mają 
do powiedzenia – mówi Ryba – a 
taki układ dwukierunkowej wy-
miany pomysłów daje nam nie-

OPINIE Jaka rysuje się przyszłość kopalń węgla kamiennego w Polsce?

W ARTYKUŁACH „Kto stwo-
rzył pakiet klimatycznego biz-
nesu?”, „W pułapce klimatycz-
nego biznesu oraz „Zielony ład 
klimatyczny Goldmana Sach-
sa” ,dosyć szczegółowo opisałem 
logiczną zależność pomiędzy dra-
matyczną sytuacja kopalń węgla 
energetycznego w Polsce a strategią 
działania i nowym trendem inwe-
stycyjnym przyjętym przez bank 
Goldman Sachs, przy wyjątkowo 
korzystnym klimacie ze strony 
przywódców UE. Wszystkie te ar-
tykuły dostępne są w Internecie. 

Ocena i cena zawartego 
kompromisu w sprawie górni-
czej transformacji.  

Wypracowane porozumienie co 
do górniczej transformacji sektora 
węgla energetycznego w Polsce nale-
ży uznać za optymalnie dobre w tych 
warunkach i co do prognozowanej 

przyszłości zapotrzebowania na ten 
surowiec ze strony energetyki jako 
najważniejszego odbiorcy w bardzo 
niekorzystnym klimacie zielonego 
ładu, pomimo tego, że zakłada one 
likwidację kopalń węgla energetycz-
nego w Polsce w przeciągu najbliż-
szych 29 lat. Mogło być tutaj jednak 
znacznie gorzej, ponieważ lobbyści 
biznesu klimatycznego liczyli i ciągle 
liczą na to, ze przy unijnej polityce 
zielonego ładu, Polska zostanie zmu-
szona zamknąć kopalnie w okresie 
15, a nie 29 lat. Liczą więc na to, że 
unijni przywódcy na swoim grud-
niowym posiedzeniu nie zgodzą się 
na zatwierdzenie porozumienia za-
wartego pomiędzy rządem a stroną 
społeczną w sprawie sprawiedliwej 
transformacji górnictwa.

Przyszłość polskiego gór-
nictwa w kontekście unijnej 
polityki klimatycznej.

Polityka klimatyczna UE jest 
również niekorzystna dla produ-
centów węgla koksowego, gdyż 
wysokie ceny emisji, doprowadziły 
do tego, że większość europejskich 
koncernów hutniczych zdecydowa-
nie ograniczyły swoje moce pro-
dukcyjne, co dotyczy również i Pol-
ski. Dlatego UE nie odgrywa dzisiaj 
znaczącej roli w kształtowniku 
ceny węgla koksowego na świato-
wym rynku surowcowym, co by-
łoby możliwe od strony popytowej, 
gdyby nie prowadziła ona tak rygo-
rystycznej polityki klimatycznej. 
Jednak ze względu na to, iż węgiel 
koksowy jest wciąż potrzebnym 
surowcem do produkcji stali napę-
dzającym europejską gospodarkę, 
posiadającym właściwości ekolo-
giczne, które można powiązać z po-
lityka unijnego zielonego ładu, UE 
zdecydowała się na umieszczenie 

węgla koksowego na liście unijnych 
surowców strategicznych, co jest 
bardzo korzystne dla przyszłości 
JSW — jako największego produ-
centa węgla koksowego w UE.

Mając więc na uwadze obecne 
uwarunkowania tworzone przez 
unijną politykę klimatyczną, pol-
ska transformacja górnictwa po-
winna opierać się na przechodzeniu 
z produkcji nieopłacalnego węgla 
energetycznego w produkcję i po-
szukiwanie złóż węgla koksowego 
oraz maksymalnego wykorzysta-
niu wodoru z gazu koksowniczego 
jako ekologicznego paliwa przy-
szłości, które w UE ma świetla-
ną przyszłość. I tutaj Jastrzębska 
Spółka Węglowa może skorzystać z 
doświadczenia polskich instytutów 
badawczych oraz innych poten-
tatów hutniczych zajmujących się 
produkcją wodoru z gazu koksow-

niczego takim jak japoński koncern 
„Nippon Steel Corporation”. Myślę, 
że na tym polu JSW mogłaby rów-
nież nawiązać korzystną współpra-
cę z naszym paliwowym gigantem 
– koncernem Orlen. 

Odkąd tylko pamiętam, różnice 
cen węgla koksującego i energe-
tycznego znacząco od siebie odbie-
gały. Te różnice w cenie w przeli-
czeniu na jedną tonę wynosiły od 
70 - 120 dolarów. Nie inaczej jest i 
obecnie. Cena węgla energetyczne-
go na rynku europejskim wynosi 
57 dolarów, zaś koksowego 130 do-
larów. Myślę, ze po ustaniu tej pan-
demii cena węgla koksowego może 
szybko podskoczyć do 160 dolarów, 
co wpłynie korzystnie na kondycje 
finansową producentów węgla kok-
sowego. 

pr

spodziewanie wielkie sukcesy. 
Z jednej strony doświadczenie 
starszych działaczy, z drugiej 
zapał młodych. Mieszanka do 
maszyny która daje nadzwy-
czajne efekty! 

Podobna sekcja działa już 
także w krajowych strukturach 
związku. Knurowska została 
właśnie sformalizowana i 28 
października, powołano jej Za-
rząd. Przewodniczącym Sekcji 
młodych przy NSZZ „Solidar-
ność” KWK „Knurów-Szczy-
głowice” Ruch „Knurów” został 
Przemysław Grochal. Jego za-
stępcą i Wiceprzewodniczącym 
został Daniel Górka. Sekreta-
rzem i rzecznikiem prasowym 
oczywiście został Dominik 
Borczyk, z racji doświadczenia. 
Członkiem Zarządu został Bar-
tłomiej Jureczka. 

– Mimo pandemii i obo-
strzeń, młodzi zapowiedzieli 
częste spotkania w trybie zdal-
nym. Już na początku widać, 
że nowoczesny świat nie jest 
im obcy, a górnictwo przy nich 
może tylko zyskać. Liczymy, że 
i inne struktury „Solidarności” 
pójdą naszym śladem i założą 
u siebie równie prężne sekcje 
młodych – stwierdził Leśniow-
ski podsumowując wybór Za-
rządu w sekcji. 

pryba

Kilka miesięcy temu rozpoczęła się działalność Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice” 
Ruch „Knurów”. Zdaniem założycieli, ich nadrzędnym celem ma być rozwiązywanie problemów młodych pracowników 
i przekonywać ich do tego, że warto należeć do związku zawodowego. 

SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU 
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PGG Pracownia biologii molekularnej dla gliwickiego szpitala

Supernowoczesne wsparcie

 KATOWICE Śląskie Centrum Wolności i Solidarności czeka przebudowa

Nowe muzeum na 40. rocznicę

 JSW Wsparcie dla lokalnej służby zdrowia

Wspólnie przeciw pandemii
NOWOCZESNĄ pracownię laboratoryj-
ną oficjalnie otwarto w szpitalu w Wo-
dzisławiu Śląskim i Rydułtowach. Jej 
wyposażenie pozwoli na błyskawiczne 
i precyzyjne wykonywanie testów na 
obecność wirusa SARS–CoV–2 oraz 
innych biologicznych czynników cho-
robotwórczych. Pracownia powstała 
dzięki pomocy Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej.

JSW sfinansowała zakup kom-
pletnego zestawu analizatora i komory 
laminarnej do molekularnego wy-
krywania DNA patogenów chorobo-
twórczych. Na ten cel spółka wyasy-
gnowała 330 tys. złotych. Z pomocą 
pośpieszyła też Fundacja JSW, która 
dołożyła 50 tys. zł.

– To nasi górnicy swoja ciężką 
pracą pozyskali środki na zakup tego 
sprzętu. Oczywiście służyć on będzie 
wszystkim mieszkańcom regionu. W 
ten sposób postrzegamy rolę JSW 
jako dobrego sąsiada, który w trud-
nych chwilach zawsze przychodzi z 
pomocą lokalnej społeczności – po-
wiedział Artur Dyczko, zastępca pre-

 ZG SOBIESKI Kolejna akcja krwiodawca za nami

Górnicy zawsze ofiarni
Pomimo pandemii koronawirusa i przybywających w zatrważającym 
tempie zachorowań na sars-cov 2 w piątek 16 października w Zakładzie 
Górniczym Sobieski w Jaworznie odbyła się kolejna akcja krwiodawcza 
zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski 
oraz NSZZ Solidarność ZG Sobieski. 

EPIDEMIA wymusza nowe obostrze-
nia podczas oddawania krwi. Na każ-
dym kroku nieodłączna jest dezynfek-
cja rąk, przed wejściem do autokaru 
do poboru krwi, każdy ma mierzoną 
temperaturą, atrybutem każdego 
krwiodawcy jest maseczka zasłaniają-
ca usta i nos. Po dokładnym wywiadzie 
lekarskim oraz badaniu krwiodawca, 
który jest zdrowy jest dopuszczony do 
donacji. 

Mimo zagrożenia epidemiologicz-
nego na piątkową akcję krwiodawczą 
wstawiła się liczna grupa honorowych 
krwiodawców. Podczas tej akcji odda-
no ponad 20 litrów krwi a w jej zbiórce 

wzięło udział 46 osób. 
Gorące podziękowania kierujemy 

w stroną tych anonimowych bohate-
rów, którzy nie bacząc na szalejącą 
zarazę zdecydowali się na oddanie 
cząstki siebie. Dziękujemy Pani Agacie 
Jasickiej za udostępnienie pomiesz-
czenia dla krwiodawców, służbom 
ochrony ZG Sobieski za zabezpieczenie 
parkingu dla autokaru do poboru krwi, 
dyrekcji ZG Sobieski, ekipie z Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa z Katowic. 

Kolejną akcja krwiodawcza w ZG 
Sobieski odbędzie się w piątek 27 li-
stopada.

NAJWIĘKSZE wrażenie robią 
ekstraktory do automatycznej izo-
lacji i oczyszczania RNA naszego 
największego przeciwnika czyli wi-
rusa SARS-CoV-2.

- Są to jedne z najszybszych urzą-
dzeń dostępnych na rynku, wykonu-
je się dzięki nim 24 ekstrakcje w 22 
minuty. Następnie materiał trafia 
do pracowni RT PCR. Konkretne 
rezultaty? Wynik badania można 
uzyskać po trzech godzinach, oczy-
wiście w zależności od liczby próbek 
- mówi Kinga Kozień, kierownik la-
boratorium analitycznego w Szpita-
lu Miejskim nr 4 w Gliwicach.

Drugim, niezwykle ważnym 
urządzeniem jest komora laminar-
na, która zapewnia optymalne wa-
runki pracy personelu oraz niskie 
zużycie energii. Pozostałe elementy 
wyposażenia jak wirówki, pipety 
automatyczne i elektroniczne oraz 
wszelkie materiały zużywalne mają 
przede wszystkim zapewnić kom-
fort pracy całemu zespołowi labo-
ratorium, przed którym stanęły 
teraz niezwykle trudne zadania, a 
także odpowiedzieć na wzrastające 
potrzeby dotyczące badań w kie-
runku  SARS-CoV-2.

- Dzięki tej inwestycji przenosi-

my się na zupełnie inny poziom, jeśli 
chodzi o diagnostykę laboratoryjną, 
mamy doskonałe warunki do dzia-
łania. Sfinalizowanie całego pro-
jektu w dobie pandemii było gigan-
tycznym wyzwaniem - podkreśla 
Przemysław Gliklich, prezes Szpi-
tala Miejskiego nr 4 w Gliwicach.

Supernowoczesne laboratorium 
Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwi-
cach nie jest pierwszą inwestycją 
tego typu, którą wsparła Polska 
Grupa Górnicza. Spółka fundowa-
ła sprzęt m.in. dla laboratorium 
COVID w Zabrzu, wspiera szpitale 
i placówki medyczne w regionie, 

NAJWYŻSZEJ klasy sprzęt laboratoryjny o wartości miliona złotych 
trafił do gliwickiej lecznicy dzięki Polskiej Grupie Górniczej. Kompleksową 
modernizację pomieszczeń oraz przystosowanie ich do nowych zadań 
w walce z koronawirusem zapewniło Miasto Gliwice.

oferuje też specjalny program in-
formatyczny pomagający w walce 
z pandemią Powiatowym Stacjom 
Sanitarno-Epidemiologicznym w 
kilku regionach Polski.

- Postanowiliśmy zaangażować 
się w tworzenie nowoczesnego la-
boratorium, które będzie pracować 
na potrzeby PGG S.A., ale także 
całej społeczności Śląska. Dzięki 
szybkiemu dostępowi do testów 
będziemy mogli w przyszłości wy-
kluczyć tworzenie się ognisk epide-
micznych w kopalniach, zadbać o 
bezpieczeństwo pracowników oraz 
zaplanować ciągłość pracy naszych 

zakładów - wyjaśnia Tomasz Roga-
la, prezes PGG S.A.

Gliwicka placówka przy ulicy 
Zygmunta Starego 20  od maja do 
września 2020 roku pełniła rolę 
szpitala zakaźnego jednoimenne-
go, od października jest na tzw. II 
stopniu zabezpieczenia. Aktualnie 
na oddziałach obserwacyjno-za-
kaźnym oraz intensywnej opieki 
medycznej przebywa ponad 70 cho-
rych z COVID-19 wymagających 
specjalistycznej opieki. Najstarsza 
pacjentka, która opuściła szpital po 
pomyślnie zakończonym leczeniu, 
miała 94 lata, najmłodsza – 26.

zesa zarządu JSW ds. technicznych i 
operacyjnych.

Istotną zaletą nowoczesnego 
sprzętu, w który wyposażono szpitalne 
laboratorium, jest szybkość. Na wyko-
nanie badania urządzenie potrzebuje od 
30 do 60 minut. Technologia moleku-
larna pozwala ograniczyć prawdopo-
dobieństwo błędu diagnostycznego do 
minimum.

– Ta nowoczesna aparatura pozwa-
la wykrywać nie tylko SARS–CoV–2, 
ale też wskazywać inne groźne pato-

geny, jak na przykład wirusy grypy czy 
bakterii Clostridium Difficile, która jest 
odpowiedzialna za większość zakażeń 
szpitalnych. Darowizna JSW i Fundacji 
JSW znacznie poprawia bezpieczeń-
stwo, nie tylko pacjentów czy personelu 
medycznego, ale wszystkich mieszkań-
ców regionu, którymi są też pracownicy 
JSW – mówił Krzysztof Kowalik, dyrek-
tor Powiatowego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wo-
dzisławiu Śląskim.

 jm

Rozpoczęła się przebudowa Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności 
w Katowicach, muzeum poświęconego pacyfikacji kopalni „Wujek”.
OTWARCIE ekspozycji stałej w Śląskim 
Centrum Wolności i Solidarności jest 
planowane na 40. rocznicę strajku w 
kopalni „Wujek” i jego pacyfikacji. Wy-
stawa zostanie udostępniona na trzech 
poziomach budynku, który w przeszło-
ści był kopalnianym magazynem odzie-
żowym. Ekspozycja będzie poświęcona 
przede wszystkim strajkowi w kopalni w 
grudniu 1981 r. oraz oporowi Polaków 
wobec systemu komunistycznego w la-
tach 80. XX wieku.

Jednym z najważniejszych ekspona-
tów prezentowanych na wystawie stałej 
będzie czołg T-55, ponieważ tego typu 
czołgi brały udział w pacyfikacji strajku 
w kopalni „Wujek” – 16 grudnia 1981 r. 
Czołg został przekazany w użyczeniu Ślą-
skiemu Centrum Wolności i Solidarności 

przez Ministerstwo Obrony Narodowej. 
Przygotowano go do prezentowania na 
wystawie przez żołnierzy Batalionu Czoł-
gów w Czarnem 2 Brygady Zmechanizo-
wanej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Złocieńcu. Obecnie stoi przy budynku 
dyrekcji kopalni „Wujek”.

Siedziba Śląskiego Centrum Wolno-
ści i Solidarności znajduje się w ponad 
stuletnim budynku, w którym niegdyś 
mieścił się magazyn odzieżowy kopalni 
„Wujek”. Potrzeba rozbudowy wynika 
przede wszystkim ze zbyt małej po-
wierzchni muzeum.

Nowa ekspozycja ma być skierowa-
na przede wszystkim do młodych ludzi, a 
jej szeroki zakres nawiązywać będzie do 
historii tego miejsca i ówczesnej sytuacji 
w kraju. Obecnie ekspozycja zajmuje ok. 

140 metrów kwadratowych na parterze 
zabytkowego obiektu. To zdecydowanie 
za mało, by pokazać wszystkie ekspo-
naty znajdujące się w zbiorach ŚCWiS. 
Po rozbudowie muzeum będzie trzypo-
ziomowe. Ekspozycja wystawiennicza 
zostanie zaprezentowana na poddaszu 
oraz w piwnicy i tym samym zajmie w 
sumie powierzchnię ponad 1100 me-
trów kwadratowych. Kondygnacje połą-
czy winda i klatka schodowa.

Wyeksponowana zostanie także znaj-
dująca się w budynku rampa, z której 16 
grudnia 1981 r. pluton specjalny ZOMO 
oddał strzały w kierunku strajkujących 
górników. W części centralnej budynku 
zaprojektowano przeszklony wykusz ze 
świetlikiem, umożliwiający zwiedzającym 
wgląd na teren kopalni. Ceglana elewacja 
budynku, która obecnie pokryta jest tyn-
kiem, zostanie odtworzona. 

jm
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Dwa tiry darów 
dla górników
KNUROWSKIE magazyny spółki Haldex zostały wypełnione środkami 
dezynfekującymi ufundowanymi przez światowy koncern kosmetyczny 
Saraya. Wkrótce płynne mydła antybakteryjne w półlitrowych 
dozownikach i żele antybakteryjne w mniejszych tubach trafią 
do kopalń, gdzie skorzystają z nich górnicy - grupa szczególnie 
narażona na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

PANDEMIA Społeczna odpowiedzialność biznesu w najlepszym wydaniu

INICJATOREM akcji był sam 
koncern Saraya. Wsparcia w re-
alizacji pomysłu udzieliła „Soli-
darność” (Komisja Krajowa oraz 
Krajowy Sekretariat Górnictwa i 
Energetyki). Sukces nie byłby jed-
nak możliwy bez pośrednictwa Da-
miana Jonaka.

Należy zaznaczyć, że zaangażo-
wanie zawodowego pięściarza nie 
było dziełem przypadku. Damian 
Jonak od wielu lat podkreślał swoją 
przynależność do NSZZ „Solidar-
ność”. Dostrzegli to menedżerowie 
kosmetycznego giganta.

- Przedstawiciele Saraya Poland 

z wiceprezesem Sławomirem Mi-
czorkiem zwrócili się do mnie o po-
moc i pośrednictwo w przekazaniu 
górnikom olbrzymiej ilości ufun-
dowanych mydeł i żeli antybak-
teryjnych. Z racji tego, że jestem 
członkiem „Solidarności”, naj-
większej w kraju organizacji pra-
cowniczej zrzeszającej dziesiątki 
tysięcy górników, od razu zapropo-
nowałem, by do akcji zaangażować 
Związek. Spotkałem się z bardzo 
pozytywnym odzewem zarówno na 
poziomie Komisji Krajowej, jak też 
Krajowego Sekretariatu Górnictwa 
i Energetyki - powiedział spor-

towiec. - Śląsk od kilku miesięcy 
znajduje się w czołówce regionów, 
gdzie zakażeń jest najwięcej. Ła-
twiej się tutaj zarazić niż gdzie in-
dziej, do tego dochodzą dodatkowe 
zagrożenia wynikające ze specyfiki 
pracy górników. Pomysł koncernu 
Saraya jest przykładem społecznej 
odpowiedzialności biznesu w naj-
lepszym wydaniu. A takich przy-
kładów bardzo nam teraz trzeba. 
Równie ważne jest zaangażowanie 
przewodniczącego Krajowego Se-
kretariatu Górnictwa i Energety-
ki NSZZ „Solidarność” Jarosława 
Grzesika. Jego osobisty nadzór nad 

kwestią rozdysponowania środków 
pomiędzy zakłady górnicze gwa-
rantuje, że trafią one tam, gdzie 
będą naprawdę potrzebne - podsu-
mował.

3 listopada dwie ciężarówki 
wypełnione darami dotarły do 
Knurowa. Tam zostały zdeponowa-
ne w magazynach udostępnionych 
nieodpłatnie przez Haldex SA.

Wcześniej ustalono, że trzeci 
transport zostanie rozdysponowa-
ny pomiędzy szkoły, którym patro-
nuje „Solidarność” lub ksiądz Jerzy 
Popiełuszko, legendarny kapelan 
Związku.

- Nie zapomnieliśmy o naj-
młodszych i o ich bezpieczeństwie. 
„Solidarność”, co wynika z samej 
jej nazwy, dbała i dba nie tylko o 
swoich członków, ale o wszystkich 
ludzi. Prawdziwi związkowcy po-
maganie mają po prostu „we krwi”. 
Kiedy dowiedzieliśmy się, że w 
szkołach są braki, jeśli chodzi o do-
bre środki dezynfekujące, powstała 
idea, by część darów przekazanych 

przez Saraya Poland trafiła do pla-
cówek oświatowych - wyjaśnił Da-
mian Jonak.

Zaznaczył, że warte ponad pół 
miliona złotych środki przekazane 
przez koncern to produkty najwyż-
szej klasy, posiadające wszelkie 
wymagane atesty i certyfikaty.

34 tysiące sztuk mydeł anty-
bakteryjnych i 130 tys. sztuk żeli 
antybakteryjnych otrzymają ko-
palnie, a 17 tys. sztuk mydeł i 65 
tys. sztuk żeli - uczniowie.

- We współpracy z firmą Sa-
raya, która obdarzyła nas zaufa-
niem w rozdysponowaniu środków 
antybakteryjnych, przekazaliśmy 
dwa tiry darów na Śląsk, dla górni-
ków. Środki z trzeciego tira powę-
drują do szkół związanych z „So-
lidarnością” na Śląsku, Pomorzu, 
Mazowszu i Podlasiu - poinformo-
wał Bogdan Biś, pierwszy zastępca 
przewodniczącego Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność”.

MJ
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KRZYŻÓWKA

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „So-
lidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła w wrześniowej krzyżówce brzmi: Jaki 
dzwon taki dźwięk. Nagrody wylosowali: Janina Gawlik z Jastrzębia-Zdrój oraz Roman Smorzik z Rudziczki. Gratulujemy. Na-
grody prześlemy pocztą.

Wystawa 
o „Solidarności” w Peru

W POPRZEDNIM numerze opisywa-
liśmy, jak świat obchodzi jubileusz 
powstania naszego związku zawo-
dowego. Napis „Solidarność” pojawił 
się na figurze Jezusa Chrystusa, która 
znajduje się na szczycie granitowej 
góry Corcovado w Rio de Janeiro. 
Rocznicowe logo „Solidarności” lub 
biało-czerwone barwy były również 
wyświetlane na innych symbolicznych 
i ważnych obiektach architektonicz-
nych w pozostałych częściach świa-
ta, w europejskich stolicach, Stanach 
Zjednoczonych czy Azji.

O bohaterstwie ludzi „Solidar-
ności” przypomniano także w Peru 
między innymi oświetlając budynek 
Kongresu Republiki Peru w Limie, ale 

także organizując uroczystość przed 
siedzibą peruwiańskiego parlamentu, 
podczas której podkreślano znaczenie 
porozumień sierpniowych i narodzin 
Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”. Wskazy-
wano, że wydarzenia te przyczyniły 
się do upadku komunizmu w Polsce 
i w Europie oraz zakończenia zimnej 
wojny. W Limie zaprezentowano tak-
że wystawę mało znanych, a często 
całkowicie nieznanych zdjęć, które 
dokumentują powstanie NSZZ „So-
lidarność”. Na tablicach, oprócz fo-
tografii bohaterów tamtych czasów, 
umieszczono opisy w języku hiszpań-
skim, który jest urzędowym językiem 
w Peru.

40. rocznica powstania NSZZ „Solidarność” obchodzona jest 
na całym świecie. W październiku w Peru zaprezentowano wystawę 
przypominającą walkę Polaków o wolność.

 40. ROCZNICA POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH

Uroczyste zamknięcie 
jubileuszowej wystawyGórniczy różaniec 16 października w Warszawie uroczyście zamknięto wystawę 
przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej (IPN) z okazji 
40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.

W WYDARZENIU, które miało miejsce na 
placu Józefa Piłsudskiego, wzięli udział 
twórcy i członkowie „Solidarności” z lat 
80. XX wieku. IPN po raz kolejny oddał 
hołd członkom Związku oraz uczcił roczni-
cę wyboru Karola Wojtyły na papieża, bo 
właśnie 16 października 1978 r. metropoli-
ta krakowski kardynał Karol Wojtyła został 
wybrany na papieża i przybrał imię Jan 
Paweł II.

- To jest wystawa o was, to jest wy-
stawa dla was i będzie dalej eksponowa-
na od Jeleniej Góry po Przemyśl - mówił 
prezes IPN Jarosław Szarek, zwracając 
się do ludzi „Solidarności”.

Uczestnicy wydarzeń z lipca i sierp-
nia 1980 roku podkreślali, jak duże zmia-
ny dokonały się w Polsce przez ostatnie 
dekady.

- Wreszcie jesteśmy wolnym kra-
jem, wreszcie jesteśmy u siebie. „So-
lidarność” to była taka mała niepodle-
głość - mówiła Teresa Bochwic.

Na pl. Józefa Piłsudskiego wyeks-

ponowano 255 plansz, 510 fotografii i 
dokumentów.

Był to kulminacyjny moment wysta-
wy, której poszczególne części od 1 lipca 
prezentowano w innych częściach Polski, 
również na Górnym Śląsku. Ekspozycje 
składały się z części ogólnopolskiej, części 
regionalnych oraz lokalnych, omawiają-
cych powstawanie „Solidarności” w niemal 
każdym zakątku kraju. Z treścią wystawy 
mogli się zapoznać między innymi miesz-
kańcy Bielska-Białej, Jastrzębia-Zdroju czy 
Dąbrowy Górniczej. W Tarnowskich Gó-
rach na tablicach przypomniano o strajku 
pracowników Fabryki Zmechanizowanych 
Obudów Ścianowych „Fazos”, pierwszym 
dużym proteście robotniczym w regionie. 
Protestujący solidaryzowali się wówczas 
ze strajkującymi na Wybrzeżu. Właśnie 
ten zryw spowodował później, że doszło 
do fali protestów w innych zakładach prze-
mysłowych. Dzięki strajkom możliwe było 
podpisanie porozumień sierpniowych oraz 
powstanie NSZZ „Solidarność”.

11 PAŹDZIERNIKA w parafii pw. Świętej Rodziny w Bytomiu-Bobrku 
odmówiono górniczy różaniec. Patronat nad modlitewnym 
spotkaniem objęła Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ 
„Solidarność” Węglokoks Kraj Sp. z o.o.
GÓRNICZY różaniec został zor-
ganizowany po raz pierwszy i od-
był się z inicjatywy NSZZ „Soli-
darność” Węglokoks Kraj Sp. z o.o. 
oraz Stowarzyszenia Muzyczno-
-Kulturalnego Górnicza Orkiestra 
Dęta „Bytom”. Górnicy wraz z ro-
dzinami modlili się w intencji całej 
Braci Górniczej. Podczas nabożeń-
stwa oddano hołd górnikom, któ-
rzy odeszli. Modlono się również 
za górników, którzy wciąż wykonu-
ją tę ciężką pracę. Górnicza Orkie-
stra Dęta „Bytom” grała i śpiewała 
w intencji pracowników kopalń.

Osoby biorące udział w tym 
pięknym nabożeństwie wyrażały 
nadzieję, że to początek nowej tra-
dycji i górniczy różaniec odbędzie 
się również w przyszłym roku. 
To, że uroczystość zorganizowa-
na została w kościele w Bobrku, 
nie było przypadkiem. Parafia od 
ponad stu lat jest mocno związa-
na z górnictwem. Kopalnia węgla 
kamiennego funkcjonuje tam od 
XIX wieku, a kiedy 28 marca 1900 
roku rozpoczęto budowę kościoła, 
wśród fundatorów znalazł się mię-
dzy innymi Fundusz Górników. 
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