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Górnicza „Solidarność” 
broni „ekogroszków”
Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ „Soli-
darność” naciska na rząd, by ten zrewidował treść projektu Rozporzą-
dzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościo-
wych dla paliw stałych takich jak popularne „ekogroszki”.

Gazowa pułapka 
Unii Europejskiej
Państwa Unii Europejskiej mają duży problem z rosnącymi cenami 
gazu ziemnego i prądu. W dużej mierze te podwyżki są skutkiem po-
lityki energetycznej UE, która polega na zastępowaniu własnych su-
rowców, jak np. węgiel, surowcami z importu, jak gaz. 

Kto będzie mógł 
skorzystać z osłon?
Zatrudniająca ok. 38,9 tys. osób Polska Grupa Górnicza rozpoczęła 
przyjmowanie wniosków pracowników zainteresowanych osłonami 
socjalnymi przewidzianymi w nowelizowanej ustawie o funkcjonowa-
niu górnictwa.
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Prorok Prawdy - ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
  Felieton Filozofa

HISTORIA naszej cywilizacji jest 
nierozerwalnie związana z  chrześci-
jaństwem powstałym w  okoliczno-
ściach, co najmniej zaskakujących jak 
na religię, która dotarła do krańców 
świata. W  Imperium Romanum tylko 
naprawdę bardzo nieliczni wiedzie-
li o  Betlejem, Nazarecie, Kafarnaum 
czy Galilei. Wyjątkowo nieliczni. 

Trochę więcej osób mogło słyszeć 
o Jerozolimie. Ten odległy zakątek ów-
czesnego świata nie był jednak nawet 
niewielkim centrum uwagi, oczywiście 
poza jego mieszkańcami, żyjącymi 
w dualizmie tronu i  ołtarza – żyjącymi 
w  cieniu mieniącego się „boskim” ce-
zara i blasku jedynego Boga Abrahama, 

Górnicza „Solidarność” 
broni „ekogroszków”

PRAWO Spór o wymagania jakościowe dla paliw stałych

Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ „Solidarność” 
naciska na rząd, by ten zrewidował treść projektu Rozporządzenia Ministra Klimatu 
i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Przypomnijmy, 
że proponowane przepisy wyeliminowałyby z rynku popularne „ekogroszki” - ze 
szkodą dla spółek węglowych, ale i gospodarstw domowych, których właściciele, 
za namową rządu, wymienili przestarzałe instalacje grzewcze na niskoemisyjne 
kotły węglowe. Oficjalne stanowisko KSGWK w sprawie projektu trafiło na ręce 
ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki.
WEDŁUG Związku proponowa-
ny projekt rozporządzenia „dotyczy 
kwestii o fundamentalnym zna-
czeniu dla funkcjonowania sektora 
wydobywczego, spółek okołogórni-
czych oraz całego otoczenia branży”.

Górnicza „Solidarność” przeko-
nuje, że wprowadzenie wymagań 
jakościowych zawartych w załącz-
niku do projektu rozporządzenia 
wyeliminuje produkcję wszystkich 
„ekogroszków” oferowanych przez 
spółki górnicze kontrolowane przez 
Skarb Państwa.

- Zmiany proponowane przez 
resort klimatu przekreślą przepro-
wadzone w ostatnich latach, warte 
setki milionów złotych, inwestycje 
tych spółek w budowę infrastruk-

tury umożliwiającej produkcję wy-
sokiej jakości ekologicznych sorty-
mentów węgla przeznaczonego do 
wykorzystania w sektorze komu-
nalno-bytowym. Ponadto projekt 
(...) skonstruowano w sposób elimi-
nujący ze sprzedaży najwyższej ja-
kości sortymenty węgla opałowego 
produkowanego przez polskie ko-
palnie. Konsekwencją będzie utra-
ta milionowych wpływów z tytułu 
sprzedaży tego typu paliwa przez 
spółki węglowe - piszą związkowcy.

Poszkodowanych byłoby jed-
nak znacznie więcej.

- Projekt uderza (...) w tysiące 
polskich gospodarstw domowych, 
które w ostatnich latach poniosły 
ogromne koszty wymiany prze-

starzałych instalacji grzewczych 
na nowoczesne, niskoemisyjne 
kotły węglowe 5. klasy i Ecodesi-
gn. Kotły te są przystosowane do 
spalania ekogroszków, czyli pali-
wa, które resort klimatu zamierza 
wyeliminować z rynku. Co war-
te podkreślenia, w zdecydowanej 
większości przypadków zakup ni-
skoemisyjnych kotłów węglowych 
przez gospodarstwa domowe był 
współfinansowany ze środków 
publicznych w ramach Progra-
mu „Czyste Powietrze” - twierdzą 
przedstawiciele największej górni-
czej organizacji związkowej.

Nadto zwracają uwagę, że po-
średnim skutkiem wejścia w ży-
cie krytykowanego przez KS-

GWK rozporządzenia może być 
wstrzymanie realizacji projektów 
inwestycyjnych z obszaru nowo-
czesnych technologii wykorzysty-
wania węgla, które wpisano do 
załącznika nr 2 umowy społecznej 
dotyczącej transformacji sektora 
górnictwa węgla kamiennego oraz 
wybranych procesów transforma-
cji województwa śląskiego.

- Chodzi o budowę instalacji do 
produkcji paliw niskoemisyjnych 
(E-coal, ECOCOAL) z przeznacze-
niem na rynek komunalno-bytowy. 
Innymi słowy projekt resortu kie-
rowanego przez Pana Ministra stoi 
w jawnej sprzeczności z Umową 
społeczną podpisaną przez dele-
gację rządu RP, która miała rzeko-
mo być fundamentem prawdziwie 
sprawiedliwej transformacji sek-
tora wydobywczego oraz regionu 
Górnego Śląska - wskazują.

Górnicza „Solidarność” opo-
wiada się za dalszym obowiązywa-
niem obecnego - wypracowanego 
„w toku bardzo trudnych negocja-
cji i w dużym kompromisie w 2018 
roku” - rozporządzenia dotyczące-
go wymagań jakościowych dla pa-
liw stałych.

Przestrzega też przed ignorowa-
niem postulatów strony społecznej.

- Jeżeli resort klimatu będzie 
prowadził w dalszym ciągu kon-
frontacyjną politykę, doprowadzi to 
do rozpoczęcia akcji protestacyjnej 
w obronie naszych miejsc pracy - 
podkreśliła KSGWK w zakończeniu 
pisma do ministra.

nych, niż chrześcijaństwo, religii. 
Od wielu wieków dumą polskiego 

Kościoła Katolickiego była niezachwiana 
wierność Rzymowi. Apogeum tej wier-
ności osiągnięto oczywiście podczas 
pontyfikatu św. Jana Pawła II. Jednocze-
śnie w obliczu różnych zawirowań histo-
rycznych, zawsze naród polski, jakimś 
zrządzeniem Opatrzności, otrzymywał 
ludzi, których głos stawał się jakby gło-
sem chrześcijańskiego sumienia naszej 
wspólnoty. Można by szukać w historii 

tych głosów, lecz ja chcę podjąć próbę 
zwrócenia uwagi na jeden z najbardziej 
aktualnych głosów w  naszej teraźniej-
szej rzeczywistości. W  sytuacji, gdy 
niektóre, bardzo ważne dokumenty 
opublikowane przez papieża Franciszka 
od kilku lat nie znajdują pełnego wyra-
zu w polskim Kościele, a  precyzyjniej, 
znajdują wyraz w  zachowaniach wier-
nych, lecz nie są w pełni akceptowane 
przez hierarchię, pomimo oczywistego 
faktu, że ich źródłem jest nauczanie 
papieża; w  sytuacji gdy w  ten sposób 
zrywa się z tradycją wierności Rzymo-
wi, pragnę zwrócić uwagę na księdza, 
który z  niebywałą odwagą przemawia 
głosem, z  którym tak wielu wiernych 
w  pełni się utożsamia i  tak wielu hie-
rarchów w  ogóle się nie utożsamia.

W obliczu różnych zawirowań historycznych, zawsze naród polski, jakimś zrządzeniem Opatrzności, 
otrzymywał ludzi, których głos stawał się jakby głosem chrześcijańskiego sumienia naszej wspólnoty. 
Jednak tylko bardzo nieliczni hierarchowie potrafią tak mówić prawdę, jak wypowiada ją ksiądz Tadeusz 
Isakowicz-Zaleski…

Izaaka i  Jakuba. Chrześcijaństwo, z  tej 
nieznanej krainy, dotarło poprzez ducho-
wość wschodu i  rzymskie katakumby 
do najodleglejszych zakątków świata. 
Przeniknęło do najróżniejszych tradycji 
i  wpłynęło na kształt społeczeństw. 

Nie inaczej było również w  tej czę-
ści Europy, na której, właśnie w oparciu 
o  chrześcijaństwo, wyłoniło się z  ple-
mion i  ludów państwo Polskie. Już kil-
ka wieków wcześniej chrześcijaństwo 
spajało powstające na gruzach Imperium 
Romanum państwa, a Polska dołączyła 
do tej rodziny. Każde państwo posiada 
jednak własną historię, tradycję, posiada 
naród, który w naszej ojczyźnie powinien 
być rozumiany jako te pokolenia, które 
żyły wcześniej, jako pokolenia żyjące ak-
tualnie i te, które dopiero się narodzą. Ten 
warkocz pokoleń stanowi nasz naród. 

W  poszczególnych państwach 
chrześcijaństwo posiada swoją wła-
sną historię, zakorzenioną w  historii 
powszechnej i  historii danego kraju. 
Złożona historia Polski powoduje, cha-
rakterystyczną historię chrześcijań-
stwa w  Polsce. Po II wojnie światowej 
zdecydowana większość naszego spo-
łeczeństwa deklaruje wśród wyznań 
chrześcijańskich, wyznanie rzymsko-
katolickie. Pamiętać oczywiści należy, 
że w  Polsce żyją również chrześcijanie 
innych wyznań oraz wyznawcy in-

Dokończenie na str. 12

Pod 
ostrzałem
GÓRNICTWO znów znalazło się „pod 
ostrzałem”. Chodzi o rosnące ceny 
węgla dla indywidualnych odbiorców. 
Atak ten - przynajmniej w odniesieniu 
do Polskiej Grupy Górniczej, najwięk-
szego producenta „ekogroszków” - 
jest całkowicie bezpodstawny. PGG 
sprzedaje „ekogroszki” za pośrednic-
twem swojego sklepu internetowego 
po 795, 815 i 825 zł za tonę. To mniej 
niż w ubiegłym sezonie grzewczym! 
Trudno natomiast, by spółka węglowa 
odpowiadała za marże, jakie potem 
narzucają dilerzy węgla w swoich 
składach. Na to producent wpływu 
nie ma. Ktoś, kto po raz kolejny pró-
buje o coś oskarżać górników, powi-
nien się najpierw dowiedzieć, kto i za 
co odpowiada.

Kolejny temat. 26 października de-
legacja związkowa została zaproszona 
do Warszawy, gdzie mogła się oficjal-
nie zapoznać z projektem Rozporzą-
dzenia Ministra Klimatu i Środowiska 
w sprawie wymagań jakościowych 
dla paliw stałych. Usłyszeliśmy, że 
prace nad projektem trwały od paź-
dziernika 2020 roku. Przez okrągły 
rok nikt nie uznał za stosowne, by o 
zdanie zapytać organizacje reprezen-
tujące górników, choć w tym samym 
czasie dokument skonsultowano z 
radykalnymi organizacjami ekologicz-
nymi. Przypominam, że równolegle ten 
sam rząd negocjował z nami „umowę 
społeczną”. Niestety, przedstawiony 
projekt całkowicie demoluje „umo-
wę”. Domagamy się pozostawienia 
rozporządzenia w obecnym brzmieniu, 
bo w odniesieniu do tej jego wersji 
negocjowaliśmy zapisy „umowy spo-
łecznej”, a tam zawarliśmy określone 
parametry, które mają realizować po-
szczególne kopalnie. Jeśli rządzący 
zlikwidują „ekogroszki”, PGG w ciągu 
najbliższych 3 lat straci od 500 do 600 
milionów złotych. Pomijam fakt, że 
wcześniej wydano 200 mln zł na in-
frastrukturę pozwalającą produkować 
„ekogroszki”. Wprowadzenie w życie 
nowego rozporządzenia zostanie przez 
nas potraktowane jak wypowiedzenie 
przez rząd „umowy społecznej” - ze 
wszystkimi tego konsekwencjami.

Wreszcie trzecia kwestia. Od 
odwołania ministra Artura Sobonia 
trochę czasu minęło, a my wciąż nie 
wiemy, kto w rządzie będzie teraz od-
powiadał za górnictwo i energetykę. 
Rozmowy w sprawie prenotyfikacji 
„umowy społecznej” w Komisji Eu-
ropejskiej stanęły. Nic się nie dzieje. 
To jest jakiś dowcip, a może kolejny 
dowód na to, że rząd przestał trakto-
wać „umowę społeczną” poważnie. 
Mam nadzieję, że polityk, który za-
stąpi ministra Sobonia, nie będzie się 
musiał zapoznawać z tematem przez 
pół roku, tylko od razu „pociągnie” 
te rozmowy dalej. Bo jeśli tak ma to 
dalej wyglądać, na Śląsku spokoju nie 
będzie.
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Dokończenie na str. 10

TURÓW Warszawa swoje, Bruksela swoje, Praga swoje…

Czeski film wciąż trwa

 JÄNSCHWALDE Czeska kopalnia w Niemczech na którą skarżą się Polacy 

Kij ma dwa końce…
W  kontekście sytuacji kopalni Turów warto przyjrzeć się sprawie usytuowanej w  Niemczech, przy granicy 
z Polską, kopalni węgla brunatnego Jänschwalde. Obecnie należy ona do czeskiego koncernu EPH. Mieszkańcy 
okolicznych gmin polskich skarżą się na skutki jej działalności, chodzi m.in. o drastyczne obniżenie poziomu 
wód gruntowych. Dziennikarze portalu wpolityce.pl zapytali o problem wójta przygranicznej gminy Brody.
„CHCEMY zainteresować czyn-
nik centralny tą  sprawą chociażby 
ze  względu na  to, co  się dzieje w  Tu-
rowie” - mówi w  rozmowie z portalem 
wPolityce.pl  Ryszard Kowalczuk, wójt 
przygranicznej gminy Brody. Z  kolei 
wojewoda lubuski, Władysław Daj-
czak, w  rozmowie z  naszym portalem 
podkreśla, że  w  ostatnich dniach do-
tarły do  niego sygnały o  problemach 
mieszkańców przygranicznych gmin. 
Zapowiedział zajęcie się  tą  sprawą.

Jak słyszymy, problemy mieszkań-
ców polskich miejscowości, związane 
z  działalnością kopalni Jänschwalde, 
mają miejsce już od… 2000  roku. 

To jest długa historia, która się cią-
gnie od 2000 roku. Przedtem oddziały-

wanie tej kopalni było większe niż teraz, 
bo oni już ją  trochę wygaszają i  jej eks-
ploatacja odchodzi już bardziej na północ 
od terenów naszej gminy. Były wójt gmi-
ny Przewóz w  roku 2002 lub 2003 miał 
możliwość wykonania ekspertyzy przed 
profesora z  Uniwersytetu Szczecińskie-
go. Wtedy ta  kopalnia była jeszcze pod 
własnością szwedzkiego koncernu Vat-
tenfall. Wójt zwrócił się o pomoc do mini-
sterstwa środowiska o sfinansowanie tej 
ekspertyzy i dochodzenia roszczeń z tego 
tytułu od tego koncernu. Natomiast wte-
dy był taki moment, że  mieliśmy wejść 
do UE i dostał odpowiedź, że teraz nie jest 
pora do tego, żeby takie roszczenia wysu-
wać. Powiedziano mu, że ma siedzieć ci-
cho i się nie wychylać. On odpisał im wte-

dy, że  Polak zarówno przed szkodą, jak 
i po szkodzie jest głupi. Wiem natomiast, 
że gmina Gubin ze względu na to, że woda 
w  studniach powysychała, dostała wte-
dy 20  tys. marek na  budowę  wodocią-
gów – relacjonuje w  rozmowie z  porta-
lem wPolityce.pl  Ryszard Kowalczuk.

– My w roku 2015 lub 2016 wysła-
liśmy do  koncernu Vattenfall wniosek 
o  wypłatę odszkodowań ze  względu 
na  działalność ich kompleksu energe-
tycznego. Ja  musiałem z  tego powodu 
zdecydować o  budowie nowej stacji 
uzdatniania wody i  o  budowie wodo-
ciągów w  przygranicznych miejscowo-
ściach, bo  ludzie zaczęli się skarżyć, 
że  woda w  studniach im  wysycha, 
a  ta  która jest, nie nadaje się do  picia, 

bo  bardzo pogorszyła się jej jakość. 
Niestety Vattenfall, który wtedy ogło-
sił, że wychodzi z elektrowni węglowej 
i  wystawił tę  kopalnię na  sprzedaż, 
potraktował nas z góry i  zapowiedział, 
że z ich badań wynika, że nie jest możli-
we, by to oddziaływanie kopalni było tak 
znaczące, jak my to przedstawiamy i do-
browolnie oni nic nam ani jednego euro 
nie  dadzą – mówi wójt gminy Brody. 

Nie ukrywa, że  wraz z  innymi 
włodarzami okolicznych gmin po-

dejmuje starania, by  zainteresować 
tę  sprawą wyższe szczeble władzy 
chociażby dlatego, iż  ma  ona znacze-
nie w  kontekście sytuacji  w  Turowie.

– Chcemy zainteresować czyn-
nik centralny tą  sprawą chociaż-
by ze  względu na  to, co  się dzieje 
w  Turowie. Po  tym, jak wycofał się 
szwedzki Vattenfall, właścicielami tej 
kopalni stała się czeska firma EPH. 

Premier Mateusz Morawiecki podtrzymuje, że Polska nie zaprzestanie wydobycia węgla 
w kopalni Turów. Tymczasem Komisja Europejska zwróciła się do władz polskich o pilne 
dostarczenie dowodu zaprzestania działalności wydobywczej węgla brunatnego w kopalni 
Turów, zgodnie z nakazem Trybunału Sprawiedliwości UE.
22 PAŹDZIERNIKA władze 
unijne potraktowały związkowców 
z Polski niczym bydło, grodząc sie-
dzibę TSUE drutem kolczastym. 2 
tysiące związkowców Solidarno-
ści przyjechało do Luksemburgu, 
żeby zaprotestować przeciw decyzji 
TSUE o zaprzestaniu wydobycia 
w kopalni Turów. Nikt z przedsta-
wicieli TSUE nie pofatygował się do 
protestujących, by odebrać petycję. 

Bruksela pyta o Turów
Obrazek zasieków w Luksembur-

gu w symboliczny sposób pokazuje, 
że urzędnicy unijni mają w nosie los 
tysięcy polskich pracowników, bez-
pieczeństwo energetyczne milionów 
Polaków. Dowód bardziej wymow-
ny? Kilka dni po związkowym pro-
teście w Luksemburgu okazało się, 
że Komisja Europejska zwróciła się 
do władz polskich o pilne dostarcze-
nie dowodu zaprzestania działalno-
ści wydobywczej węgla brunatnego 
w kopalni Turów, zgodnie z naka-
zem Trybunału Sprawiedliwości UE.

„Pismem z dnia 19 października 
2021 r. Komisja zwróciła się do Pol-
ski o przekazanie informacji, w jaki 
sposób zamierza zastosować się do 
nakazu o środkach tymczasowych. 
Ponadto zwróciła się do władz pol-
skich o pilne dostarczenie Komisji 
dowodu zaprzestania działalności 
wydobywczej węgla brunatnego 
w kopalni Turów, zgodnie z naka-
zem Trybunału Sprawiedliwości UE 
- powiedział Tim McPhie, rzecznik 
Komisji Europejskiej na konferencji 
prasowej w Brukseli.

Rzecznik KE dodał, że „w przy-
padku braku dowodu takiego za-
przestania Komisja zacznie re-

mi zostały gwałtownie przerwane 
1 października. Doszło wówczas do 
nocnej, nerwowej wymiany SMS-ów 
między Andrejem Babišem i Mate-
uszem Morawieckim. Premierzy po-
kłócili się przede wszystkim o termin 
ważności umowy i zabezpieczeń.

W ostatnich dniach czeskie mi-
nisterstwo środowiska zapropono-
wało stronie polskiej wznowienie 
negocjacji w sprawie kopalni Turów. 
Rzeczniczka resortu Petra Roubicz-
kova powiedziała, że ma on poparcie 
przedstawicieli koalicji, które nego-
cjuje powstanie nowego rządu Czech.

Propozycja wznowienia nego-
cjacji jest odpowiedzią na opubliko-
wany w środę apel samorządowców 
kraju (województwa) libereckiego, 
którzy wezwali ministrów odcho-
dzącego rządu Czech do kontynu-
owania negocjacji z Polską. Prze-
konywali ją, że nie można czekać 
dwa-trzy miesiące, aż po wyborach 
ukonstytuuje się nowy gabinet.

Sytuacja polityczna po stronie 
naszych południowych sąsiadów 
nie jest prosta. Teoretycznie rząd 
Andreja Babiša będzie miał legi-
tymację do prowadzenia rozmów. 
– Teoretycznie do czasu powołania 
nowego rządu, który miałby zatwier-
dzić prezydent. Ale Miloš Zeman 
jest chory i nikt nie wie, jak długo 
to potrwa – tłumaczy nasz rozmów-
ca. Wiele może zależeć od tego, kto 
obejmie MSZ i resort środowiska: 
politycy przychylnej Polsce ODS czy 
ich bardziej zdystansowani wobec 
współpracy regionalnej sojusznicy 
z mniejszych partii centroprawi-
cowych, jak KDU-ČSL czy TOP09. 
Od tego może zależeć czy nowy rząd 
uzna, takie porozumienie.

Poza tym Warszawa obawia się 
też, że jeśli zapłacimy Czechom za 
szkody środowiskowe, z identycz-
nym roszczeniem wystąpią Niemcy. 

Po stronie polskiej sprawy też się 
nieco skomplikowały, gdyż odpowie-
dzialny za rozmowy z Czechami Mi-
chał Kurtyka jest już poza rządem. 

Michał Jakubowski

Ręce precz od Turowa – relacja 
z manifestacji Solidarności w Luk-
semburgu. Strony 6-7

gularnie wydawać wezwania do 
zapłaty”.

Jak dodał przedstawiciel Bruk-
seli, brak takiego dowodu będzie 
skutkował regularnym wystawia-
niem Warszawie wezwań do zapła-
ty. A później potrąci niezapłacone 
kary z unijnych środków. Dziś (36 
dni po wyznaczeniu kary) jest to 
już 18 mln zł. Kwota każdego dnia 
rośnie o kolejne 500 tys. euro.

Problem w tym, że KE takiego 
dowodu się nie doczeka, bo kopalnia 
i elektrownia Turów działa w najlep-
sze. I rząd nie zamierza tego zmie-
niać, o czym mówił wielokrotnie.

– Chcecie państwo, żeby lu-
dzie marzli w zimie? – pytał pod-
czas niedawnej konferencji praso-
wej premier Mateusz Morawiecki. 
– Trudno, żebyśmy zmienili naszą 
decyzję i zamknęli od 4 do 7 proc. 
naszego systemu energetycznego. 
Trudno, żeby Polska na zlecenie 
Pani Sędzi Trybunału Sprawiedli-
wości pozbawiała ciepła dziesią-
tek tysięcy mieszkańców, tysięcy 
pracowników pozbawiała pracy, 
a prądu pozbawiała miliony go-
spodarstw domowych. Ja na takie 
coś na pewno się nie zgodzę” – 
powiedział Morawiecki.

18 runda rokowań?
Rozwiązaniem tej patowej sy-

tuacji byłoby porozumienie pol-
sko-czeskie. Problem w tym, że 
porozumienia na horyzoncie brak. 
Polsko-czeskie negocjacje dotyczą-
ce kopalni Turów rozpoczęły się 
w czerwcu. Po 17 rundach rokowań 
z udziałem przedstawicieli resortów 
ochrony środowiska i spraw zagra-
nicznych oraz ekspertów i przed-
stawicieli samorządów, a także kie-
rownictwa kopalni, 30 września 
minister Kurtyka poinformował, że 
rozmowy zakończyły się fiaskiem. 
Kontynuowane rozmowy z Czecha-
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RYNEK ENERGII

TAURON WYDOBYCIE Metan z kopalni 
w służbie mieszkańcom regionu

KOGENERACJA, czyli jednoczesne wy-
twarzanie energii elektrycznej i  ciepl-
nej, z  powodzeniem stosowana jest 
w  nowoczesnych elektrociepłowniach. 
To druga tego typu instalacja Tauro-
na. Bliźniacze urządzenie od początku 
roku funkcjonuje na terenie należącej 
do Grupy Tauron kopalni. W ciągu roku 
obie instalacje przetworzą około 20 mln 
m3 czystego metanu.

–  W  Tauronie pracują eksperci 
posiadający najlepszą wiedzę i  do-
świadczenie na rynku, dlatego możemy 
sprawnie i szybko dostarczać na rynek 
nowoczesne rozwiązania technologicz-
ne – mówi Patryk Demski, wiceprezes 
ds. strategii i  rozwoju Tauron Polska 
Energia. – Instalacje kogeneracyjne 
zasilane metanem z  ZG Brzeszcze po-
zwalają na wypracowanie konkretnego 
zysku. Co jest nawet bardziej istotne, 
takie rozwiązania pomagają chronić 
środowisko. Zrealizowana właśnie 
koncepcja zagospodarowania energii 
chemicznej zawartej w  gazie pozyski-
wanym w  procesie odmetanowania 
pokładów węgla to tylko jeden z  ele-

mentów naszej działalności  – dodaje 
Demski.

Metoda zastosowana przez Tauron 
Nowe Technologie w  Zakładzie Górni-
czym Brzeszcze zarządzanym przez 
Tauron Wydobycie, pozwala na użycie 
do napędu generatorów metanu – gazu, 
który jest naturalnym źródłem poważ-
nego zagrożenia bezpieczeństwa pracy 
w  kopalni. Klasyczne instalacje koge-
neracyjne zasilane są głównie węglem, 
biomasą lub gazem ziemnym.

– Nasza spółka koncentruje się na 
opracowaniu i  wprowadzaniu w  życie 
projektów innowacyjnych i  proeko-
logicznych  – mówi  Artur Warzocha, 
prezes zarządu Tauron Nowe Technolo-
gie. – Uruchomienie instalacji kogene-
racyjnej w  kopalni w  Brzeszczach jest 
elementem szerszego projektu. Naszą 
ambicją jest przechwycenie możliwe 
największej ilości metanu, tak by nie 
przedostawał się on w sposób niekon-
trolowany do atmosfery. Dzięki temu 
będziemy mieli możliwość pozyskiwa-
nia taniej energii, a przy okazji zadbamy 
o klimat – wyjaśnia Warzocha.

Kopalnia w Brzeszczach posiada jed-
ne z najbogatszych złóż metanu w kraju. 
By móc bezpieczne eksploatować pokła-
dy węgla, należy prowadzić odmetano-
wanie w celu ujęcia jak największej ilości 
niebezpiecznego gazu. Proces odmeta-
nowania górotworu jest skomplikowany, 
ale konieczny, bo zapobiega niekontro-
lowanemu przedostawaniu się gazu do 
wyrobisk kopalni w postaci wypływu czy 
wręcz wyrzutu metanu i skał. W wyniku 
odmetanowania, część gazu zostaje uję-
ta i  przetransportowana na powierzch-
nię, gdzie wykorzystywana jest na wła-
sne potrzeby lub sprzedawana. Tauron 
Nowe Technologie przygotował projekt 
efektywnego wykorzystania tego gazu, 
a  uruchomienie kogeneracyjnych jed-
nostek wytwórczych to tylko początek 
zmian.

– Nasza kopalnia w Brzeszczach, jako 
pierwsza w kraju, uzyskała status kopal-
ni bezodpadowej. Teraz staje się również 
mniej emisyjna. Uruchomione silniki me-
tanowe wzmocnią jej efektywność przy 
jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa 
pracy załogi – mówi Jacek Pytel, prezes 

zarządu Tauron Wydobycie. –  Chcemy 
sprawniej wykorzystać gaz z  procesu 
odmetanowania pokładów węgla w wy-
sokosprawnej kogeneracji gazowej, 
czyli produkcji prądu i ciepła. Zagospo-
darowanie większej ilości gazu będzie 
generowało dobry efekt ekonomiczny   
i korzyści dla środowiska naturalnego – 
podkreśla prezes Tauron Wydobycie.

Niemal połowa absorbowanego tu 
metanu pozyskiwana jest w  procesie 
odmetanowania i  trafia do instalacji 
produkującej prąd i ciepło. Reszta wy-
prowadzana jest natomiast wraz z  po-
wietrzem wentylacyjnym. Specjaliści 
Taurona pracują już jednak nad monta-
żem prototypowego urządzenia, które 
pozwoli na wyłapanie cząsteczek meta-
nu w instalacji wentylacyjnej.

Instalacja kogeneracyjna popra-
wi także bezpieczeństwo zasilania ZG 
Brzeszcze na wypadek wystąpienia 

awarii sieciowych. Możliwe jest rów-
nież ograniczenie mocy zamówionej na 
jednym z przyłączy, a to przełoży się na 
wymierne oszczędności.

Według raportu Wyższego Urzędu 
Górniczego w  Katowicach w  zeszłym 
roku wydzieliło się przy eksploatacji 
węgla kamiennego w  polskich kopal-
niach 819,6 mln m sześc. metanu. Po-
nad jedna trzecia wydzielającego się 
w  kopalniach metanu jest ujmowana 
w specjalne instalacje, a pozostała trafia 
do atmosfery. W minionym roku w  ra-
mach odmetanowania ujęto 302,8 mln 
m sześc. gazu. Część ujętego metanu 
wykorzystywano do produkcji ciepła, 
prądu i chłodu. W tym celu w zeszłym 
roku zużyte zostało - głównie w  insta-
lacjach energetycznych - 187,9 mln m 
sześc. tego gazu. 

jm

Gazowa pułapka Unii Europejskiej
Państwa Unii Europejskiej mają duży problem z rosnącymi cenami gazu ziemnego i prądu. W dużej mierze te podwyżki 
są skutkiem polityki energetycznej UE, która polega na zastępowaniu własnych surowców, jak np. węgiel, surowcami 
z importu, jak gaz. Szukając ratunku z tej pułapki Unia brnie w kolejne sidła i chce zwiększyć import gazu z Rosji.

Unia Europejska od lat walczy 
z węglem, zarówno kamiennym, 
jak i brunatnym, który przez długie 
lata był podstawa energetyki w wie-
lu krajach. Dzisiaj węgiel w więk-
szości krajów UE nie jest znaczą-
cym surowcem energetycznym, na 
duża skalę używa się go w Niem-
czech i Czechach oraz - oczywiście 
- w Polsce. Jednym z surowców, 
które stopniowo wypiera węgiel 
z energetyki jest gaz ziemny.

I tu zaczyna się problem. Wę-
giel to w dużej mierze paliwo lokal-
ne. Tak jest zwłaszcza w przypad-
ku węgla brunatnego, którego nie 
transportuje się na duże odległości, 
i elektrownie na węgiel brunatny 
zawsze są budowane w bezpośred-
nim pobliżu złóż węgla.

Inaczej ma się rzecz z węglem 
kamiennym, który można trans-
portować nawet na duże odległo-
ści, ale wtedy trzeba ponosić duże 

koszty transportu. Więc zawsze 
lepiej, gdy elektrownie na węgiel 
kamienny są blisko kopalń. Złoża 
węgla kamiennego i brunatnego 
znajdują się w wielu krajach UE, 
ale wskutek polityki klimatycznej 
nie będą one wykorzystywane. Za-
miast produkować prąd z węgla, 
państwa Ue będą produkować prąd 
z gazu. Niestety, UE posiada bar-
dzo niewielkie własne zasoby gazu 
ziemnego.

Łapać złodzieja!
Bank Pekao w swoim raporcie 

poświęconym rynkowi gazu w UE 
zauważa, że od kilku lat zdecydo-
wanie rośnie zależność UE importu 
gazu. Z danych banku wynika, że 
w 2020 r. aż 90 proc. gazu zużywa-
nego w UE pochodziło z importu, 
a jeszcze w roku 2013 było to 68 proc. 
Można się spodziewać, że zależność 
Unii od importu gazu będzie rosła. 
W październiku 2021 r. zakończono 
budowę gazociągu Nord Stream 2, 
który ma dostarczać gaz z Rosji do 
Niemiec po dnie Morza Bałtyckie-
go. Nie wiadomo jeszcze, kiedy gaz 
zacznie być przesyłany tym gazocią-
giem, jego przeciwnicy starają się 
do tego nie dopuścić, ale patrząc na 
wydarzenia z ostatnich lat wydaje się 
mało prawdopodobne, żeby nagle ta 
niemiecko-rosyjska inwestycja nie 
zaczęła pracować. Strona rosyjska 
już sieje propagandę mówiąc, że uru-
chomienie Nord Stream 2 doprowa-
dzi do obniżenia cen gazu w UE. To 
przypomina działania złodzieja, któ-
ry w nocy okrada dom a w dzień po 
napadzie namawia właściciela domu 
do zakupu systemu antywłamanio-
wego. Działania Rosji są bowiem jed-
nym z czynników, które doprowadzi-
ły do wzrostu cen gazu w Europie.

Chiny i Rosja
Jak ocenia Polski Instytut Eko-

nomiczny (PIE) gwałtowny wzrost 

cen gazu ziemnego na giełdach 
w państwach UE wynika przede 
wszystkim ze zwiększonego zapo-
trzebowania na dostawy do Azji 
(zwłaszcza do Chin). Jest ono zwią-
zane w dużej mierze z warunkami 
pogodowymi i popandemicznym 
ożywieniem gospodarczym. Jednak 
gwałtowny skok cen spowodowała 
także polityka Gazpromu - rosyj-
skiego państwowego koncernu. Ga-
zprom, mimo zwiększonego zapo-
trzebowania na gaz, nie zwiększył 
dostaw i ograniczył handel na ryn-
kach spotowych według aktualnie 
obowiązujących cen. Chociaż kon-
cern w ostatnich miesiącach wypeł-
niał swoje zobowiązania umowne, 
to jednak zdecydował nie zwiększać 
dostaw powyżej zakontraktowa-
nych w umowach długotermino-
wych poziomów, uzasadniając to 
m.in. koniecznością uzupełnienia 
krajowych magazynów.

- Wysyłane przez przedstawi-
cieli rosyjskiego monopolisty sy-
gnały dotyczące ograniczania po-
daży i rezygnacja z rezerwowania 
przepustowości na tranzyt gazu do-
datkowo przyczyniały się do podbi-
jania cen. Na ceny oddziałuje także 
najniższe od 2013 r. zapełnienie 
europejskich magazynów gazu (na 
początku września o około jedną 
czwartą mniejsze niż w ostatnich 2 
latach) - informuje PIE.

Tauron uruchomił w Jawiszowicach instalację kogeneracyjną zasilaną gazem pozyskiwanym 
z Zakładu Górniczego Brzeszcze. Każdy z dwóch zamontowanych tam silników gazowych 
generuje moc 2,7 MWe.
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Hutek: Energetyka zarabia 
miliardy, górnictwo ponosi koszty
– Energia wytwarzana z węgla w Polsce – choć może się to wydawać nieprawdopodobne – jest jedną z najtańszych 
w Europie. (...) Dlaczego? To proste – dzięki górnikom, dzięki branży, która sprzedaje energetyce węgiel po cenach 
zakontraktowanych przed zwyżką cen, po 70 dolarów – mówi przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla 
Kamiennego (KSGWK) NSZZ „Solidarność” Bogusław Hutek w rozmowie z Solidarnością Górniczą i pyta retorycznie, 
czy sektor wydobywczy powinien się godzić na subsydiowanie niskiej ceny energii niskimi cenami węgla w sytuacji, 
gdy energetyka bezwzględnie to wykorzystuje i sama zarabia miliardy? 

Solidarność Górnicza: – 
Panie przewodniczący, zna-
czący wzrost surowców ener-
getycznych, również węgla, 
w wymiarze czysto gospodar-
czym powinien cieszyć każde-
go, kto jest związany z górnic-
twem. Jakie nastroje panują 
wśród górników?

Bogusław Hutek, przewod-
niczący KSGWK NSZZ „Solidar-
ność”: – Powiedziałbym, że umiar-
kowane. Górnicy nie lubią być 
oszukiwani. Już tłumaczę, o co 
chodzi. Wszyscy widzą, że ceny wę-
gla według indeksu ARA oscylują 
wokół 200 dolarów, przejściowo 
osiągnęły nawet poziom 274,5 do-
lara. Elektrownie podobno pracują 
na 100 procent mocy, tymczasem 
energia wytwarzana z węgla w Pol-
sce – choć może się to wydawać 
nieprawdopodobne – jest jedną 
z najtańszych w Europie i to mimo 
wszelkich regulacji unijnych oraz 
drożejących uprawnień do emisji 
„gazów cieplarnianych”. Dlaczego? 
To proste – dzięki górnikom, dzięki 
branży, która sprzedaje energetyce 
węgiel po cenach zakontraktowa-
nych przed zwyżką cen, po 70 dola-
rów. Nie muszę chyba dodawać, że 
na całej tej sytuacji, z jaką mamy 
do czynienia, w największym stop-
niu korzysta sektor energetyczny; 
po pierwsze – spółki energetyczne 
produkują prąd z węgla kupowa-
nego po „starej” cenie, o czym już 
przed chwilą mówiłem; po drugie 
– elektrownie węglowe tę energię, 
wyprodukowaną z węgla kupione-
go po niższej cenie, eksportują do 
innych krajów i na tym zarabiają; 
po trzecie – energetyka już ogłosi-
ła, że podniesie ceny prądu dla od-
biorców krajowych o 40–60 pro-
cent. Teraz jest pytanie – czemu 
chcą podnieść ceny energii, skoro 
węgiel, z którego tę energię produ-
kują, kupują od spółek węglowych 
po „starej” cenie? Jeśli tak się rze-
czywiście stanie, znów górnictwo 
i górnicy, oskarżani w mediach 
o szereg przeróżnych rzeczy, oka-
żą się tymi, którzy dają energetyce 

zarobić, zaś sama energetyka za-
cznie zarabiać krocie na podwyż-
kach cen prądu, które wcale nie 
zostały spowodowane wyższą ceną 
węgla, bo ten – przypominam – 
spółki energetyczne nadal kupują 
po zakontraktowanych wcześniej, 
o wiele niższych niż rynkowe, ce-
nach. Czy powinniśmy się godzić 
na subsydiowanie niskiej ceny 
energii niskimi cenami węgla 
w sytuacji, gdy spółki energetycz-
ne bezwzględnie to wykorzystują 
i zarabiają miliardy?

Jeszcze nie tak dawno 
głównym problemem był brak 
odbioru węgla przez energe-
tykę...

Wszystko okazało się kwestią 
ceny. Kiedy węgiel według indeksu 
ARA kosztował 50 dolarów, energe-
tyka nie odbierała zakontraktowa-
nego węgla i żądała obniżenia cen 
surowca. Jednocześnie państwowe 
spółki energetyczne kupowały wę-
giel za granicą, działając na szkodę 
należących do państwa spółek wę-
glowych. Do tego importowały samą 
energię. Wszystkimi tymi działania-
mi postawiły chociażby Polską Gru-
pę Górniczą na krawędzi upadłości. 
Problemy mają też spółki węglo-
we wchodzące w skład koncernów 
energetycznych, bo tam – o ile mi 
wiadomo – spółki wytwarzające 
energię otrzymują węgiel podobno 
po cenach dumpingowych, co pro-
ducentów surowca stawia na stra-
conej pozycji. Jeśli do tego wszyst-
kiego wspomniane spółki węglowe 
zostaną wydzielone z koncernów 
energetycznych, czeka je katastrofa 
wynikająca chociażby ze sztucznie 
wygenerowanego zadłużenia w sto-
sunku do spółek–matek.

To jak – wobec postawy 
spółek energetycznych – po-
winny teraz postąpić spółki 
węglowe?

Odwołam się do przykładu Pol-
skiej Grupy Górniczej, która jest 
największym takim podmiotem 
na obszarze Unii Europejskiej. 

Moim zdaniem, biorąc pod uwagę 
obecne uwarunkowania, Zarząd 
PGG powinien realizować zalece-
nia Najwyższej Izby Kontroli z 2019 
roku. Przypomnę, że NIK postawił 
wówczas zarzut, iż producent nie 
potrafił wykorzystać panującej ko-
niunktury na węgiel. Czy powinni-
śmy zatem postąpić tak, jak do tej 
pory postępowały i wciąż postępu-
ją spółki energetyczne – zażądać 
renegocjacji kontraktów na takie, 
które będą odzwierciedlały wzrost 
cen węgla na światowych rynkach, 
a równolegle sprzedawać wydoby-
ty węgiel za granicę, gdzie z pew-
nością będzie można uzyskać cenę 
o wiele wyższą od zakontraktowa-
nej przed laty z koncernami ener-
getycznymi? Takie działanie było-
by w interesie wszystkich polskich 
spółek węglowych sprzedających 
węgiel elektrowniom. Pamiętajmy, 
że wzrost cen energii na świecie 
wpływa na kondycję całych gospo-
darek, wszystkich działających na 
rynku podmiotów, więc coraz droż-
sze są dostawy materiałów, narzę-
dzi czy maszyn, które kupują spółki 
węglowe. One również muszą na 
siebie zarobić. Nie podnosząc cen 
węgla energetyce, sami zaczniemy 
wpadać w spiralę zadłużenia. Naj-
wyższy czas, by spółki węglowe ra-
towały same siebie i najwyższy czas, 
by zrozumieli to rządzący, którzy są 
właścicielami spółek węglowych 
i energetycznych.

Czy jest jakieś rozsądne wyj-
ście z tej sytuacji – i to wyjście, 
na które będzie zgoda ze strony 
branży energetycznej?

Trudno powiedzieć, ale skoro 
energetyka niemal jawnie chwali się 
tym, że nabywa węgiel po bardzo ni-
skich cenach od spółek węglowych 
oraz tym, że ma bardzo duże zyski, 
być może nadszedł czas, by podzieli-
ła się jakoś tymi ogromnymi zyska-

mi z producentami węgla. To byłoby 
rozsądne. Jeśli natomiast chodzi 
o wspomniane zyski, jest jeszcze 
jeden czynnik, którego – jako „So-
lidarność” – potwierdzić nie może-
my, bo nie mamy pełnego dostępu 
do pewnych danych, ale podobno 
jest tak, że handlujące węglem spół-
ki-córki koncernów energetycznych 
sprzedają węgiel za granicę i może 
to być ten sam węgiel, który pozy-
skują po „starych” cenach od spółek 
węglowych. Gdyby tak było, mie-
libyśmy do czynienia z olbrzymim 
skandalem. Szkoda, że nie możemy 
tej informacji w pełni zweryfikować. 
Powinno to zrobić Ministerstwo Ak-
tywów Państwowych w dobrze poję-
tym, swoim interesie.

Padło już tutaj stwierdze-
nie, że „elektrownie pracują 
na 100 procent mocy”. Skąd 
wezmą tani węgiel, jeśli spółki 
węglowe rzeczywiście zmody-
fikują politykę sprzedażową 
i zaczną sprzedawać surowiec 
gdzie indziej?

W sezonie zimowym z pewno-
ścią wzrośnie zapotrzebowanie na 
węgiel. Jeśli go wtedy zabraknie, 
winne będą wyłącznie zarządy kon-
cernów energetycznych, bo będzie 
to skutek ich obecnych poczynań. 
Przypominam, że po podpisaniu 
umowy społecznej regulującej za-
sady transformacji polskiego gór-
nictwa i energetyki kopalnie mają 
ściśle określone parametry wydo-
bywcze, które mogą zrealizować – 
tyle i tyle ton, ani jednej tony wię-
cej. Niech nikt potem nie wskazuje 
na górników, na kopalnie, na spółki 
węglowe, że nie dostarczają węgla. 
Chcąc pozostać w zgodzie z umową 
społeczną, nie będą mogły tego zro-
bić. Niech osoby zarządzające ener-
getyką i odpowiedzialni politycy 
mają to dziś na uwadze, bo potem 
będzie za późno.

Konkludując, czego górni-
cza „Solidarność” oczekuje od 
osób odpowiadających za sek-
tor wydobywczy? Proszę krót-
ko i konkretnie.

Jako „Solidarność” oczekujemy 
od zarządów wszystkich spółek wę-
glowych, nie tylko PGG, aby te roz-
poczęły rozmowy o cenach węgla ze 
spółkami energetycznymi – zgodnie 
z zapisami umowy społecznej, która 
mówi o parytecie cenowym według 
cen węgla z indeksu ARA. Jeśli tego 
nie uczynią, jeśli nadal będą się go-
dzić na sprzedaż węgla energetyce 
po „starych” cenach, będzie to dzia-
łanie na szkodę spółek węglowych 
i brak realizacji zawartej 28 maja 
umowy. Natomiast do rządzących 
zwracamy się o pilne spotkanie 
w celu omówienia i rozwiązania 
tego kluczowego – z punktu widze-
nia przyszłości spółek węglowych 
– problemu. Bez zaangażowania 
rządu, który odpowiada zarówno za 
sporą część spółek energetycznych, 
jak i spółek węglowych, tej palącej 
kwestii nie będzie się dało rozwią-
zać, a rozwiązać ją musimy, jeśli 
chcemy, by spółki węglowe w ogóle 
przetrwały i by mogły realizować 
zapisy zaakceptowanej przez ten 
sam rząd umowy społecznej. Nie 
może być tak, że po raz kolejny to 
spółki węglowe są na skraju płyn-
ności finansowej i to w sytuacji, gdy 
ceny węgla według indeksu ARA 
są cztero- czy pięciokrotnie wyższe 
od dotychczasowych, podczas gdy 
spółki energetyczne na tej sytuacji 
zarabiają grube miliardy. Można też 
sobie zadać pytanie, dlaczego do tej 
pory rząd się tą znaną powszechnie 
kwestią nie zainteresował i dlaczego 
znów musi o tym głośno mówić gór-
nicza „Solidarność”, by ktoś w ogóle 
podjął temat?

Rozmawiał: Marek Jurkowski

Rozwiązanie lepsze i prostsze
Obniżenie podatku VAT na energię elektryczną jest znacznie lepszym 
rozwiązaniem niż rekompensaty za podwyżki cen prądu – oceniło Walne 
Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” 
w stanowisku skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego. Stawka 
tego podatku w Polsce należy do najwyższych w Unii Europejskiej.

W OCENIE WZD śląsko-dąbrowskiej 
„Solidarności” znacznie lepszym rozwią-
zaniem byłaby obniżka stawki podatku 
VAT nałożonego na energię elektryczną z 
obecnych 23 proc. do 15 proc. – Wcze-
śniejsze próby wdrażania systemów re-
kompensat pokazywały, że ten instrument 
zupełnie nie sprawdza się w praktyce, 
generując dodatkowe problemy i kosz-
ty. Obniżka VAT jest narzędziem o wiele 
prostszym, które nie wymaga ogromnych 

nakładów na obsługę administracyjną 
– czytamy w stanowisku skierowanym 
do premiera Mateusza Morawieckiego. 
Zdaniem delegatów gospodarstwa do-
mowe objęte systemem rekompensat 
i tak odczują wzrost cen prądu pod-
czas robienia codziennych zakupów. 
– Przedsiębiorstwa z pewnością będą 
przerzucać wzrost kosztów energii na 
swoich klientów poprzez podniesienie 
cen dostarczanych przez siebie pro-

duktów i usług. Obniżka stawki podat-
ku VAT choć w części ograniczy ten 
problem – podkreślili członkowie WZD.  
Jak wskazano w stanowisku, stawka 
VAT na energię elektryczną należy w 
Polsce do najwyższych w Unii Euro-
pejskiej. – Tylko w pięciu państwach 
Wspólnoty jest ona równa lub wyższa 
od tej, która obowiązuje w naszym kra-
ju. Natomiast np. w Grecji wynosi ona 6 
proc., we Włoszech 10 proc., a w Niem-
czech 19 proc. – czytamy w dokumencie. 
Delegaci zaznaczyli również, że oprócz 
doraźnych działań łagodzących skutki 
podwyżek cen energii polski rząd powi-
nien dążyć do zmiany unijnej polityki kli-
matyczno-energetycznej, która wywołała 
obecny kryzys energetyczny. 

jm
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LUKSEMBURG Manifestacja przed siedzibą TSUE

Ręce precz od Turowa!

Związkowcy stanowczo sprzeci-
wiają się postanowieniu TSUE, które 
stanowi zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa energetycznego Polski i dopro-
wadzi do likwidacji tysięcy miejsc 
pracy. 

– Przyszliśmy pokazać, że Turów 
jest, był i będzie. Jesteśmy dziś poko-
jowi, ale jak będzie trzeba, to zablo-
kujemy całą Unię Europejską – mó-
wił podczas piątkowej manifestacji 
w Luksemburgu, szef Solidarności 
w kopalni węgla brunatnego Turów 
Wojciech Ilnicki

Demonstrację zabezpieczały licz-
ne służby porządkowe. Na ulicach 
Luksemburga powstały zapory, za-
sieki, widać też wozy opancerzone.

Związkowcy w żółtych kamizel-
kach z nadrukami „Hands off Turów” 
(Ręce precz od Turowa) i transparen-
tami „Wczoraj Moskwa dziś Bruksela 
suwerenność nam zabiera” w roz-
dawanych ulotkach tłumaczą, że 
w „wyniku jednoosobowej absolutnie 
bezdusznej decyzji TSUE o zamknię-
ciu kopalni Turów stajemy w obliczu 
utraty setek tysięcy miejsc pracy, pa-
raliżu całego regionu, wepchnięcia 
nas i naszych rodzin w nędzę ener-
getyczną. Nigdy nie pozwolimy się 
traktować jak polityczni zakładnicy. 
Jesteśmy zmuszeni bronić naszych 
praw i miejsc pracy w każdy dostępny 
dla nas sposób. Stąd ten protest”.

Potraktowali nas gorzej niż 
bydło

Przed manifestacją Przewodni-
czący Piotr Duda powiedział. – Od-
grodzono się od nas drutem kolcza-
stym jak od bydła, gdzie europejskie 
lewactwo mówiące, że płoty należy 
likwidować?

– To nie walka o Turowa, to nie 
walk o energetykę. To walka o całą 
naszą gospodarka! – powiedział szef 
Krajowego Sekretariatu Górnictwa 

Dudą był w delegacji, która udała się 
do gmachu TSUE. 

Nie psujmy naszych relacji!
Związkowcy udali się także pod 

czeską ambasadę w Luksemburgu. 
Tam przewodniczący „Solidarności” 
Piotr Duda złożył na ręce ambasado-
ra Czech w Luksemburgu petycję do 
naszych sąsiadów.

– Sytuacja do jakiej doszło po-
między naszymi Narodami za spra-
wą sporów prawnych wokół kopalni 
w Turowie, toczonych z inspiracji nie-
mieckich interesów przez niektórych 
czeskich oligarchów i polityków, nie 
mogą zepsuć naszych wieloletnich 
dobrych relacji - zaznaczono na wstę-
pie dokumentu.

– Prawdziwym skutkiem sporu 
wokół Turowa będzie ograniczanie 
suwerenności naszych gospodarek, 
słabnąca pozycja w Unii Europejskiej 
i marginalizacja coraz prężniej dzia-
łającej Grupy Wyszehradzkiej – czy-
tamy w petycji.

– W imieniu Niezależnego Sa-
morządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność” zwracamy się do Was, 
drodzy czescy sąsiedzi, o roztrop-
ność i refleksję. Czy warto dla lokal-
nego, nawet ważnego sporu, stawiać 
na szali naszą przyszłość i gasić po-
tencjał naszych gospodarek? Mamy 
swoje miejsce w Unii Europejskiej. 
I nie jest to miejsce zaplecza taniej 
siły roboczej rozwiniętych gospoda-
rek. My też mamy prawo się rozwijać. 
I tylko razem możemy to osiągnąć.

Jakub Michalski

i Energetyki „S” Jarosław Grzesik. 
–  Przybyliście tutaj pomimo tego, 
że tak wiele kilometrów dzieli nas od 
naszej Ojczyzny, od naszych miejsc 
zamieszkania, tutaj pod te budynki 
hańby i zniesławienia, dziękuję, że 
wszyscy jesteście. Jest nas dzisiaj 2 
tysiące, bo na więcej urzędnicy eu-
ropejscy się nie zgodzili. Jesteśmy 
tutaj dlatego, że to właśnie ta insty-
tucja podjęła haniebną decyzje o za-
mknięciu kopalni Turów bez żadnego 
powodu, tylko dlatego, że ktoś złożył 
skargę, że mu brakuje wody, co jest 
nieprawdą. Hańba! – Mówił Grze-
sik. –  Potraktowali tu nas gorzej niż 
bydło. Komisja Europejska zabroni-
ła grodzić pastwisk dla bydła dru-
tem kolczastym, a tu pół miasta jest 
ogrodzone drutem kolczastym i to 
przeciwko nam, przeciwko Polakom, 
przeciwko związkowcom z „Solidar-
ności”. – Odniósł się do zasieków 
w Luksemburgu Jarosław Grzesik. 

Następnie głos zabrał Przewod-
niczący NSZZ Solidarność z KWB 
Turów Wojciech Ilicki.

– TSUE zachowuje się jak dykta-
tura w Korei Północnej. Nie zgadza-
my się na to. Dziś przyszliśmy po-
kazać, że Turów jest był i będzie. 
Jesteśmy dziś pokojowi, ale jak 
będzie trzeba to zablokujemy cała 
Unię Europejską. My dziś trybunał 
zamkniemy jednoosobowo – posta-
nowieniem Piotra Dudy – zazna-
czył Wojciech Ilnicki, przewodniczą-
cy KM KWB „Turów.

Podpalimy Europę!
Po przewodniczącym Ilickim 

głos zabrał szef „S”, Piotr Duda: – Je-
steśmy tu jako reprezentacja całego 
kraju. W całej Polsce wspierają nas 
pracownicy. Mamy prawo we wła-
snym kraju pracować i pilnować 
miejsc naszej pracy! – Dajemy Wam 
czas do namysłu, a jeśli nie, to pod-
palimy Europę! Podpalimy ją w na-
szych sercach, aby dać odpór tym 
idiotom, którzy zamykają tysiące 
miejsc pracy i chcą pozbawić ener-
gii elektrycznej miliony Polaków 
– mówił w piątek w Luksemburgu 
przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
Piotr Duda.

 – Solidarność to piękne słowo, to 
związek zawodowy, to ludzie ciężkiej 
pracy, którzy doprowadzili do tego, 
że żyjemy w wolnej Europie. Proszę 
się rozejrzeć wokół – to wygląda jak-
byśmy byli na granicy polsko biało-
ruskiej – mówił podczas manifestacji 
w Luksemburgu szef „Solidarności” 
Piotr Duda. Jak podkreślił, „kolej-
nych błędów, tak jak to było w latach 
90’, już nie popełnimy, kiedy to Ko-

misja Europejska zamykała w Polsce 
stocznie, huty i kopalnie”. – Na to 
już nie pozwolimy! – powiedział sta-
nowczo.

Słów kilka o złotym Donku
Przewodniczący NSZZ „Soli-

darność” wystosował także krótkie 
przemówienie do szefa PO i byłego 
premiera Donalda Tuska.

– Nie byłbym sobą, gdybym nie 
powiedział paru zdań o moim ulu-
bieńcu – o złotym Donku. Nie po-
wiem nic odkrywczego. Zacytuję 
jego słowa z Sejmu z 2012 roku: „To 
co pan dzisiaj robi, to potrafi każ-
dy pętak. Pan powinien być tutaj 
i bronić polskich miejsc pracy i pol-
skiej gospodarki, a nie być na usłu-
gach Niemców! – skierował słowa 
do szefa PO przewodniczący Piotr 
Duda. – Tak proszę pana, to co pan 
dziś robi w naszym kraju, to potrafi 
każdy pętak. Pan powinien być tu-
taj z nami i bronić polskich miejsc 
pracy, polskiej gospodarki i bronić 
suwerenności naszego kraju, a nie 
być na usługach Niemców! – dodał 
Przewodniczący Duda ku zadowole-
nia zgromadzonych. 

W czasie pikiety głos zabrał m.in. 
Piotr Duda, który apelował do pre-
miera Mateusza Morawieckiego, aby 
w kwestii polityki klimatycznej nie 
robił ani jednego kroku w tył.

Zastępcą przewodniczącego 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność”, Tadeusz Majchrowicz od-
czytuje pismo o zamknięciu TSUE. 
W trybie zabezpieczenia do czasu 
rozstrzygnięcia przez Krajowy Zjazd 
Delegatów wniosku, podjęto decyzję 
o natychmiastowym zawieszeniu 
funkcjonowania TSUE! 

– Zawsze byliśmy solidarni 
i dziś musimy być szczególnie so-
lidarni z Turowem. Nie będziemy 
respektować nakazów i zakazów 
Trybunału Niesprawiedliwości – za-
znaczył przewodniczący NSZZ „So-
lidarność” Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego Dominik Kolorz.

Związkowcy Solidarności mieli 
zamiar wręczyć petycję i postano-
wienie o zamknięciu Trybunału, co 
się nie udało. Delegacji do budynku 
nie wpuściła policja.

– Hańba. Petycję musieliśmy 
wsadzić w dziurę w płocie. Nie 
traćmy tu więcej czasu, pod tym 
budynkiem hańby. Chodźmy pod 
czeską ambasadę, tam być może nas 
przyjmą – mówił do uczestników 
manifestacji szef Krajowego Sekre-
tariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ 
Solidarność Jarosław Grzesik, któ-
ry m.in. z szefem związku Piotrem 

Ponad 2 tysiące związkowców Solidarności protestowało przed 
siedzibą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. 
Demonstracja miała związek z  decyzją sądu o  wstrzymaniu wydobycia 
węgla w kopalni Turów. – Dajemy wam czas do namysłu. Jeżeli nie, to 
podpalimy Europę. Podpalimy ją w naszych sercach, aby dać odpór tym 
idiotom – mówił szef związku Piotr Duda.
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Dudą był w delegacji, która udała się 
do gmachu TSUE. 

Nie psujmy naszych relacji!
Związkowcy udali się także pod 

czeską ambasadę w Luksemburgu. 
Tam przewodniczący „Solidarności” 
Piotr Duda złożył na ręce ambasado-
ra Czech w Luksemburgu petycję do 
naszych sąsiadów.

– Sytuacja do jakiej doszło po-
między naszymi Narodami za spra-
wą sporów prawnych wokół kopalni 
w Turowie, toczonych z inspiracji nie-
mieckich interesów przez niektórych 
czeskich oligarchów i polityków, nie 
mogą zepsuć naszych wieloletnich 
dobrych relacji - zaznaczono na wstę-
pie dokumentu.

– Prawdziwym skutkiem sporu 
wokół Turowa będzie ograniczanie 
suwerenności naszych gospodarek, 
słabnąca pozycja w Unii Europejskiej 
i marginalizacja coraz prężniej dzia-
łającej Grupy Wyszehradzkiej – czy-
tamy w petycji.

– W imieniu Niezależnego Sa-
morządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność” zwracamy się do Was, 
drodzy czescy sąsiedzi, o roztrop-
ność i refleksję. Czy warto dla lokal-
nego, nawet ważnego sporu, stawiać 
na szali naszą przyszłość i gasić po-
tencjał naszych gospodarek? Mamy 
swoje miejsce w Unii Europejskiej. 
I nie jest to miejsce zaplecza taniej 
siły roboczej rozwiniętych gospoda-
rek. My też mamy prawo się rozwijać. 
I tylko razem możemy to osiągnąć.

Jakub Michalski
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GLASGOW Rusza światowy szczyt klimatyczny

Instytut zauważa, że magazy-
ny gazu w UE, których właścicie-
lem lub dzierżawcą jest Gazprom 
są zapełnione w niższym stopniu 
niż inne magazyny na terenie UE. 
Największy magazyn w Niem-
czech we władaniu Gazpromu 
w Rehden zapełniony jest na przy-
kład w niecałych 10 proc. (stan na 
połowę października 2021 r.).

Rosnąca presja
Nie powinno dziwić, że - jak 

informuje PIE - polityka Gazpro-
mu w sprawie dostaw do państw 
UE jest w dużej mierze motywo-
wana politycznie. Rosja w 2020 
r. odpowiadała za przeszło 43 
proc. dostaw gazu ziemnego do 
państw UE. Moskwa, wzmacnia-
jąc problemy z podażą gazu, sta-
ra się zwiększyć presję w UE na 
szybkie uruchomienia gazociągu 
Nord Stream 2, który pozwoli jej 
całkowicie zrezygnować z tranzy-
tu przez Ukrainę.

Przedstawiciele Gazpromu 
i rosyjscy politycy sugerowali wie-
lokrotnie, że uruchomienie Nord 
Stream 2 przyczyni się do ograni-
czenia problemów z dostępnością 

gazu w państwach UE. Aktual-
na dyskusja dotycząca eksportu 
gazu do UE i uruchomienia Nord 
Stream 2 stała się także impulsem 
do zintensyfikowania wysiłków 
o prawo do eksportu gazu przez 
największy rosyjski koncern naf-
towy Rosnieft.

Spółka ta stara się o zniesie-
nie przysługującego Gazpromowi 
monopolu na eksport rosyjskiego 
gazu gazociągami. Dopuszczenie 
Rosnieftu do handlu gazem uła-
twiłoby Moskwie ominięcie ewen-
tualnych ograniczeń dotyczących 
wykorzystania gazociągu Nord 
Steam 2. W przypadku objęcia ga-
zociągu zasadą dostępu podmio-
tów trzecich (third-party access), 
wynikającą z trzeciego pakietu 
energetycznego,

Gazprom nie mógłby wykorzy-
stywać całej jego przepustowości. 
Ze względu na ścisłe powiązanie 
obu spółek z rosyjskim syste-
mem władzy takie rozwiązanie 
nie zmniejszy jednak podatności 
państw UE na ewentualny szantaż 
zmniejszeniem dostaw.

Pieniądze z UE do Rosji
Z wyliczeń PIE wynika, że 

sprzedaż gazu i ropy naftowej sta-

nowi ponad 60 proc. rosyjskiego 
eksportu i odpowiada za ponad 
1/3 rosyjskich przychodów bu-
dżetowych. Z rosyjskiego punktu 
widzenia Unia Europejska jest 
najważniejszym rynkiem. 

Co w tej sytuacji chce zrobić 
Unia Europejska? Na razie nic... 
Szefowie państw UE na szczycie 
w Brukseli zaapelowali 21 paź-
dziernika 2021 r., aby Komisja 
Europejska zbadała działanie 
rynku gazu i prądu oraz unijnego 
systemu handlu uprawnieniami 
do emisji dwutlenku węgla (ETS). 
Następnie Komisja ma ocenić, czy 
pewne zachowania handlowe wy-
magają działań regulacyjnych. 

Znając tempo pracy bruksel-
skich urzędników, zanim wezmą 
się za te analizy i wypracują kon-
kretne wnioski to minie wiele 
miesięcy, a do tego czasu Nord 
Stream 2 będzie prawdopodobnie 
pracował pełną parą a unijni od-
biorcy będą płacili wysokie ceny 
za importowany gaz.

Po październikowym szczycie 
UE szefowa Komisji Europejskiej 
Ursula von der Leyen powiedzia-
ła, że polityka energetyczna UE 
nadal będzie opierała się na od-
nawialnych źródłach energii oraz 

na gazie ziemnym, nieśmiało 
wspomniała też o energetyce ato-
mowej. To oznacza kontynuację 
dotychczasowej polityki. Państwa 
UE nadal będą zwiększać swoje 
uzależnienie od importu gazu, 
więc Władimir Putin może być 
zadowolony. Ciekawe jak będą 
reagować wyborcy państw UE na 
obecną politykę. Ursula von der 
Leyen to bliska koleżanka kanc-
lerz Angeli Merkel, była mini-
strem w jej rządzie, należała do tej 
samej partii CDU. Niedawno nie-
mieccy wyborcy pokazali, że nie 
życzą sobie dotychczasowej polity-
ki, że oczekują zmian. W kilku kra-
jach UE odbyły się protesty ludno-
ści przeciwko drożejącemu gazowi 
i prądowi, prawdopodobnie będzie 
większa społeczna presja na rządy 
poszczególnych państw UE, ale 
nie na Komisję Europejską. Spo-
łeczne protesty i obawa o utratę 
rządów może doprowadzić do tego, 
że szefowie państw będą starali się 
nakłonić Komisję Europejską do 
zmiany polityki energetycznej. Nie 
wiadomo, czy to się stanie, nawet 
jeżeli to nastąpi, to z pewnością nie 
stanie się to szybko.

Igor D. Stanisławski

Gazowa pułapka Unii Europejskiej

Konferencja 
czy konfrontacja stron?
KONFERENCJA klimatyczna 
COP26 to wydarzenie, podczas 
którego przywódcy niemal wszyst-
kich państw świata spotkają się, by 
ustalić, jak przeprowadzić global-
ne działania na rzecz rozwiązania 
kryzysu klimatycznego.

Niemal 30 lat temu światowi 
przywódcy po raz pierwszy zebrali 
się, by wspólnie zająć się proble-
mem zmiany klimatu. ONZ popro-
siła państwa, by podpisały kon-
wencję klimatyczną zobowiązującą 
każde z nich do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych.

Co kto może zrobić?
Od tego czasu państwa-sy-

gnatariusze konwencji (formalnie 
zwane „stronami”) spotykają się 
co roku, by omawiać postępy i wy-
zwania (w 2020 r. spotkanie nie 
odbyło się z uwagi na pandemię 
Covid-19).

Skrót COP oznacza „konferen-

cję stron” (ang. conference of the 
parties) konwencji ONZ w sprawie 
zmian klimatu. COP 26 to 26. spo-
tkanie stron konwencji, a jego go-
spodarzem będzie Wielka Brytania 
we współpracy z Włochami.

Na spotkaniu w Glasgow pań-
stwa dokonają przeglądu swoich 
zobowiązań w ramach celu po-
rozumienia paryskiego, jakim 
jest utrzymanie wzrostu średniej 
temperatury na świecie znacznie 
poniżej 2 stopni Celsjusza w sto-
sunku do poziomu sprzed epoki 
przemysłowej oraz kontynuowa-
nie działań na rzecz ograniczenia 
wzrostu temperatury do 1,5 stop-
nia Celsjusza.

Celem COP 26 jest to, aby pań-
stwa zobowiązały się do realizacji 
ambitniejszych celów w zakresie 
ograniczenia emisji gazów cie-
plarnianych do 2030 r. Państwa 
mają zwiększyć finansowanie 
działań klimatycznych, zwłaszcza 
na rzecz krajów rozwijających się.

Unia na czele
Unia Europejska chce być wzo-

rem, stając na czele globalnej wal-
ki ze zmianą klimatu. Przez te lata 
przyjęła jedne z najbardziej restryk-
cyjnych przepisów środowiskowych 
na świecie. W tym roku UE zobo-
wiązała się do ograniczenia emisji 
CO2 o co najmniej 55 proc. do 2030 
r. Na konferencji COP 26 Unia chce 
zachęcić innych do zwiększenia ich 
zobowiązań i działań na rzecz ogra-
niczenia emisji i nasilenia środków 
przystosowawczych, tak by cele po-
rozumienia paryskiego nadal były 
możliwe do osiągnięcia.

Nie wszystkie państwa świata 
chcą iść drogą radykalnej redukcji 
emisji CO2, wytyczonej przez UE. 
Przed szczytem w Glasgow brytyj-
skie media informowały, że część 
krajów zamierza podważyć usta-
lenia nowego raportu Międzyrzą-
dowego Panelu ds. Zmian Klimatu 
ONZ (IPCC). Wśród nich są Austra-

lia, Arabia Saudyjska i Japonia, któ-
re chcą wolniej odchodzić od węgla. 
Bogatsze kraje kwestionują też ko-
nieczność pomocy biedniejszym.

Obrona paliw kopalnych
Z informacji brytyjskiego BBC 

wynika, że do nowego raportu IPCC 
skierowano aż 32 tysiące uwag od 
państw należących do Organizacji 
Narodów Zjednoczonych.

Jak informuje portal Bizne-
sAlert Arabia Saudyjska miała 
się opowiadać przeciwko zapisom 
o „potrzebie pilnej i przyspieszonej 
akcji na rzecz mitygacji (ogranicze-
nia) zmian klimatu”, a także chce 
wykreślenia postulatu jak najszyb-
szego odejścia od paliw kopalnych 
na rzecz źródeł zeroemisyjnych. 
Australia odmawia uznania ko-
nieczności zamknięcia elektrowni 
węglowych oraz zapisów o roli lob-
bingu tego sektora przy blokowaniu 
aktywności chroniących klimat.

Naukowcy z Indii ostrzegają, 
że węgiel pozostanie jeszcze dłu-
go głównym źródłem energii ze 
względu na wyzwania związane 
z koniecznością zapewnienia ni-
skich cen energii. Australia, Arabia 
Saudyjska, Chiny i Japonia promu-
ją technologię wychwytu i magazy-
nowania dwutlenku węgla (CCS).

Szczyt w Glasgow będzie więc 
kolejnym miejscem, gdzie zetrą się 
interesy państw, które chcą szybkiej 
i dużej redukcji emisji CO2 z pań-
stwami, które chcą wolniejszych 
zmian w tym zakresie. Oczywiście, 
będzie dużo moralnego szantażu, 
że jak ludzkość nie zdecyduje się na 
radykalne działania to za kilka lat 
wszyscy się podusimy i wymrzemy. 
Coraz więcej przywódców państw 
z różnych stron świata wydaje się 
być odpornych na te argumenty. 
Warto śledzić COP26, z pewnością 
szykuje się niezłe widowisko. 

opr. IDS

 NIEMCY

Znaczący 
wzrost 
emisji

Od 31 października do 12 listopada 2021 w. szkockim mieście Glasgow odbędzie się światowy szczyt klimatyczny COP26. 
Już wiadomo, że na szczycie będzie zderzenie państwa chcących szybkich i radykalnych działań na rzecz redukcji 
emisji CO2 z państwami chcącymi wolniejszych zmian w światowej energetyce. 

Emisje niemieckiej energetyki 
wzrosły w pierwszej połowie 2021 
roku o jedną czwartą - podał serwis 
Montel News.
JAK podaje serwis Montel News, po-
wołując się na analizy think tanku Ago-
ra Energiewende, w  pierwszej połowie 
2021 roku niemieckie emisje sektora 
energetycznego wzrosły o  25%. Ma to 
związek ze wzrostem zapotrzebowania 
na energię spowodowanym wycho-
dzeniem z  gospodarczego spowolnie-
nia po koronakryzysie oraz z  gorszymi 
warunkami pogodowymi, co z  kolei 
przekłada się na produkcję energii elek-
trycznej ze źródeł odnawialnych.

Według wskazań Instytutu Fraun-
hofera, jw 2021 roku jak dotychczas 
najwięcej energii w  Niemczech wyge-
nerowano z węgla brunatnego i kamien-
nego (74,5 TWh). Na drugim miejscu 
uplasowała się energetyka wiatrowa na 
lądzie i morzu (62,2 TWh). Kolejna była 
energetyka jądrowa (35,34 TWh).

Niemcy planują zamknąć wszystkie 
swoje elektrownie jądrowe do końca 2022, 
co będzie miało negatywne przełożenie 
na emisje sektora energetycznego.

Dokończenie ze str. 4
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RESTRUKTURYZACJA Projekt rozporządzenia w konsultacjach

 POLSKA GRUPA GÓRNICZA

Kto będzie mógł skorzystać z osłon?
Zatrudniająca ok. 38,9 tys. osób Polska Grupa Górnicza rozpoczęła przyjmowanie wniosków pracowników zainteresowanych 
osłonami socjalnymi przewidzianymi w nowelizowanej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa. Chęć skorzystania z urlopów 
przedemerytalnych lub odpraw można zgłaszać do 2 listopada.

„OBECNIE są zbierane wnioski pra-
cowników zamierzających skorzystać 
z  instrumentów osłonowych. Proces 
ten będzie trwał do 2 listopada. Po jego 
zakończeniu dyrektorzy kopalń i zakła-
dów podejmą decyzje dotyczące tego, 
kto z pracowników będzie mógł skorzy-
stać z osłon” - poinformował rzecznik 
PGG Tomasz Głogowski.

Przypomniał, że po nowelizacji 
ustawy górniczej PGG zamierza prze-
kazać do Spółki Restrukturyzacji Ko-
palń (SRK) - wraz z grupą pracowników 
zainteresowanych osłonami - ruch Po-
kój w Rudzie Śląskiej, będący częścią 
kopalni zespolonej Ruda.

„Będzie się to wiązało z  możliwo-
ścią skorzystania przez pracowników 
z  instrumentów osłonowych. Planuje 
się, że nieodpłatne zbycie ruchu Pokój 
nastąpi w  grudniu bieżącego roku” - 
przekazał rzecznik.

Chodzi o  tzw. urlopy górnicze dla 
pracowników dołowych, którym do 
emerytury zostały nie więcej niż cztery 
lata, urlopy dla pracowników zakładów 
przeróbki węgla (maksymalnie na trzy 

lata przed emeryturą) oraz jednorazowe 
120-tysięczne odprawy pieniężne dla 
tych, którzy przepracowali w  górniczej 
spółce – na dole lub na powierzchni - co 
najmniej rok. 

Takie rozwiązania przewiduje przy-
jęta 1 października przez Sejm noweliza-

cja tzw. ustawy górniczej, którą teraz ma 
zająć się Senat. Po ostatecznym przyję-
ciu przez parlament i  podpisaniu przez 
prezydenta ustawa ma wejść w  życie 
z początkiem grudnia br. Na jej podsta-
wie - jak informował wcześniej resort 
aktywów państwowych - do likwidacji 

Likwidowany ruch Pokój w Rudzie Śląskiej to jedna z trzech części kopalni Ruda 
w tym mieście.

w  Spółce Restrukturyzacji Kopalń zo-
stanie przekazany majątek kopalń Pokój 
(z Polskiej Grupy Górniczej) i Jastrzębie 
III (z Jastrzębskiej Spółki Węglowej).

Wraz z  nieprodukcyjnym majątkiem 
do spółki restrukturyzacyjnej zostanie 
przeniesiona grupa pracowników, by tam 
mogli skorzystać z  ustawowych osłon. 
Jak podano w  trakcie prac nad ustawą 
w  Sejmie, łącznie z  obu zakładów do 
SRK ma trafić 3719 osób, z których 1371 
ma otrzymać jednorazowe odprawy pie-
niężne, a 2348 skorzysta z urlopów gór-
niczych i przeróbkarskich. 

Na początku października w  Pol-
skiej Grupie Górniczej przeprowadzono 
nieformalny sondaż dotyczący zainte-
resowania osłonami. Pracownicy mogli 
niezobowiązująco zgłaszać chęć odej-
ścia z pracy za pośrednictwem interne-
towego Portalu Pracownika. Według nie-
oficjalnych informacji w sondażu wzięło 
udział ok. 6000 pracowników, jednak 
duża część z nich nie spełnia przewidzia-
nych w  ustawie kryteriów skorzystania 
z osłon. 

Wnioski dotyczące odejścia z pracy 

z wykorzystaniem urlopów lub odpraw 
mogą zgłaszać pracownicy wszystkich 
kopalń PGG oraz katowickiej centrali 
spółki. Jeżeli otrzymają zgodę praco-
dawcy na odejście, przed przekazaniem 
majątku do SRK zostaną formalnie 
przeniesieni do kopalni Pokój, a stam-
tąd trafią do spółki restrukturyzacyj-
nej. Przedstawiciele PGG zastrzegają, 
że przeniesienie do SRK każdorazowo 
wymaga zgody pracodawcy. 

Likwidowany ruch Pokój w Rudzie 
Śląskiej to jedna z trzech części kopalni 
Ruda w tym mieście. Pokój wstrzymał 
wydobycie węgla wczesną wiosną tego 
roku. Pracownicy są zatrudnieni przy 
pracach likwidacyjnych lub przeszli do 
sąsiednich kopalń.

Latem tego roku sondaż dotyczą-
cy zainteresowania osłonami prze-
prowadziła wśród pracowników rów-
nież zatrudniająca ok. 22 tys. osób 
Jastrzębska Spółka Węglowa, która 
ma przekazać do SRK część niepro-
dukcyjnego majątku pod nazwą ruch 
Jastrzębie III. Zgłosiły się 1804 oso-
by, z  których 1367 chciałoby przejść 
na urlopy górnicze, a  437 - otrzymać 
jednorazową odprawę pieniężną. Ów-
czesny zarząd JSW ocenił jednak, że 
na osłony będzie mogło odejść jedynie 
ok. 550 pracowników. Nowy zarząd 
firmy nie sprecyzował dotąd oficjalnie, 
jaka będzie liczba pracowników prze-
chodzących do SRK wraz z  ruchem 
Jastrzębie III. 

jm

120 tys. zł za odejście z zawodu 
Do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt rozporządzenia, regulującego zasady udzielania i rozliczania dotacji 
budżetowej, z której finansowane będą koszty urlopów przedemerytalnych dla górników oraz pracowników zakładów 
przeróbki węgla. Ministerstwa mogą zgłaszać swoje uwagi do 8 listopada.
CHODZI o tzw. urlopy górnicze 
dla pracowników dołowych, któ-
rym do emerytury zostało więcej 
niż cztery lata, oraz urlopy dla 
pracowników zakładów przerób-
ki mechanicznej węgla - maksy-
malnie na trzy lata przed emery-
turą. To rozwiązania osłonowe, 
przewidziane - obok jednorazo-
wych, 120-tysięcznych odpraw 
pieniężnych dla odchodzących 
pracowników kopalń - w znowe-
lizowanej 1 października przez 
Sejm Ustawie o funkcjonowaniu 
górnictwa węgla kamiennego. 
Po przyjęciu przez Senat oraz pod-
pisaniu przez prezydenta, ustawa 
ma wejść w życie 1 grudnia tego 
roku. Aby możliwe było szyb-
kie uruchomienie instrumentów 
osłonowych, potrzebne jest nowe 
rozporządzenie dotyczące dota-
cji budżetowej przeznaczonej na 
finansowanie świadczeń z tytułu 
urlopów górniczych i przeróbkar-
skich. Jego projekt, przygotowany 
w Ministerstwie Aktywów Pań-
stwowych, został właśnie skiero-
wany do uzgodnień i umieszczony 
na stronie internetowej Rządowe-
go Centrum Legislacji w serwisie 
„Rządowy Proces Legislacyjny”. 
Rozporządzenie ma określić szcze-
gółowe warunki i tryb przyznawa-
nia oraz sposób wykorzystania do-
tacji budżetowej na finansowanie 
urlopów, a także tryb rozliczania 
dotacji oraz warunki powodujące 
czasowe wstrzymanie jej wypłaty. 

Zgodnie z projektem, dotacja bę-
dzie udzielana na wniosek przed-
siębiorstwa górniczego - Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń, do której 
przejdą uprawnieni do osłon pra-
cownicy wraz z przeznaczonym do 
likwidacji górniczym majątkiem. 
Wniosek musi zawierać m.in. kon-
kretną liczbę osób uprawnionych 
do otrzymania świadczeń oraz 
oczekiwaną wysokość środków. 
Dotacja będzie przekazywana 
w transzach, zaś spółka będzie 
rozliczać środki w odstępach mie-
sięcznych i rocznych.

Jak informował resort akty-
wów podczas prac nad nowelizacją 
ustawy w Sejmie, na podstawie tej 
regulacji, do likwidacji w Spół-
ce Restrukturyzacji Kopalń trafi 
majątek kopalń Pokój (z Polskiej 
Grupy Górniczej) i Jastrzębie III 
(z Jastrzębskiej Spółki Węglowej). 
Wraz z nieprodukcyjnym mająt-
kiem do spółki restrukturyzacyj-
nej zostanie przeniesiona grupa 
pracowników, by tam mogli sko-
rzystać z ustawowych osłon. Łącz-
nie z obu zakładów do SRK ma 
trafić 3719 osób, z których 1371 ma 
otrzymać jednorazowe odprawy 
pieniężne, a 2348 skorzysta z urlo-
pów górniczych i przeróbkarskich. 
W opublikowanym wiosną tego 
roku uzasadnieniu do projektu 
nowelizacji ustawy, koszty proce-
su restrukturyzacji w najbliższych 
trzech latach szacowano na ponad 
2,2 mld zł, z czego blisko 1,2 mld 

zł to szacunkowe koszty urlopów 
górniczych i przeróbkarskich 
w okresie wypłaty tych świadczeń. 
Koszt jednorazowych odpraw 
pieniężnych to ponad 160 mln zł. 
Znowelizowana 1 październi-
ka ustawa wydłużyła do końca 
2023 r. możliwość przekazywania 

kopalń do spółki restrukturyza-
cyjnej oraz ich likwidacji ze środ-
ków budżetowych do końca roku 
2027. Regulacja zwiększyła też 
wysokość świadczenia przysługu-
jącego na urlopie górniczym do 80 
proc. dotychczasowego wynagro-
dzenia (wcześniej było to 75 proc.) 

oraz podniosła wartość jednora-
zowej odprawy pieniężnej do 120 
tys. zł „na rękę”. Aby skorzystać 
z odprawy, wystarczy przepraco-
wać w górnictwie - na dole lub na 
powierzchni - co najmniej rok. 

jm
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To  Czesi, a  nie Niemcy zarządzają 
tą  kopalnią, zatem chcieliśmy tutaj też 
dać argument polskiej stronie w negocja-
cjach, ale moim zdaniem nie poświęcono 
temu tematowi należytej uwagi – zazna-
cza. Przedstawia szereg problemów, 
związanych z działaniem kopalni.

– Znajomy leśnik mi  powiedział, 
że z powodu tego, że poziom wód grun-
towych jest obniżony, to tylko na terenie 
jego leśnictwa wypadło około 100 hek-
tarów świerka, 50 hektarów starodrzewu 
i 50 hektarów w lasach mieszanych, tam, 
gdzie był posadzony młody świerk. Poza 
tym odczuwamy uciążliwości w postaci 
kwaśnych deszczy. Nasze uprawy, które 
nie są pod foliami, pięknie się rozwijają 
do  pierwszego opadu deszczu. Jeżeli 
mamy np. pomidory, które nie są  pod 
osłonami foliowymi, to  one po  opadzie 
deszczu czarnieją, tak jakby zostały 
po prostu spalone – podkreśla.

Wójt mówi, że  włodarze okolicz-
nych miejscowości potrzebowaliby m.in. 
wsparcia finansowego na  wykonanie 
specjalistycznych badań dot. wpływu 
działalności kopalni Jänschwalde na śro-
dowisko.

– Nie jesteśmy w  stanie określić, 
co  tam się stało, bez specjalistycznych 
badań, na które nas jako włodarzy przy-
granicznych gmin po prostu nie stać, je-
żeli nie dostaniemy wsparcia z wyższego 
szczebla samorządu – stwierdza.

– Rozmawialiśmy z  przewodniczą-
cym sejmiku województwa. On wykręcił 
się trochę, że jak będzie nowa perspekty-
wa finansowa, to wtedy może coś się zro-
bi, a tak w ogóle, to czy jest sens kruszyć 
kopie biorąc pod uwagę, że  ta  kopalnia 
kończy już działalność i żeby nie drażnić 
wielkiego sąsiada za Nysą, to lepiej to zo-
stawić. Jestem zdziwiony taką odpowie-
dzią – mówi.

Wojewoda lubuski, Władysław Daj-
czak, w rozmowie z portalem wPolityce.

Dokończenie ze str. 3

Kij ma dwa końce… pl przyznaje, że w ostatnim czasie do-
tarły do  niego sygnały o  problemach 
przygranicznych gmin w związku z dzia-
łalności kopalni Jänschwalde. Deklaruje, 
że zajmie się tą sprawą.

– Informację od  samorządowców 
o  tych problemach otrzymałem dopiero 
w ostatnim czasie. Zgłosili mi, że ta ko-
palnia ma wpływ na to, że spada poziom 
wód gruntowych, jest problem z  wodą. 
Tematowi się przyjrzymy, mamy Regio-
nalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, 
będę z nią rozmawiał o  tej sprawie. Sy-
gnały, które w  ostatnich dniach otrzy-
małem, pokazują, że  jest jakiś problem 
i trzeba go zbadać – podkreśla wojewo-
da lubuski.

Wytknięcie szkód górniczych nie-
mieckiej kopalni, należącej do czeskiego 
koncernu może wydawać się kuszące. 
Jednak zdaniem niektórych ekspertów 
taki ruch może pozbawić Polskę kluczo-
wych argumentów, które wykorzystuje 
w negocjacjach z Czechami w sprawie 
Turowa. 

jm
Źródło: wpolityce.pl

Tamte zbrodnie nie mają 
przedawnienia

ROZMOWA Z TADEUSZEM ARENTEM (2)

Kontynuujemy rozmowę z Tadeuszem Arentem, pierwszym 
przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK 
„Szczygłowice”, posiadaczem statusu pokrzywdzonego w rozumieniu 
ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. 38 lat temu opozycjonista 
- pod presją komunistycznego reżimu - wyjechał do Stanów 
Zjednocznych. We wrześniu tego roku po raz pierwszy odwiedził Polskę.

Solidarność Górnicza: - 
Zdarzenia, o których rozma-
wialiśmy, całkowicie przykrył 
stan wojenny. Jego ogłoszenie 
w dniu 13 grudnia 1981 roku 
miało trwale wpłynąć na losy 
Pana i Pańskiej rodziny. Jak 
Pan zapamiętał wprowadze-
nie stanu wojennego?

Tadeusz Arent, działacz opozy-
cyjny w PRL, były przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” KWK „Szczygłowice”: - Tak, 
że tuż po północy funkcjonariusze 
milicji - „bijącego serca partii” - bez 
zapowiedzi wyrąbali siekierą drzwi 
do mojego mieszkania i wyprowa-
dzili mnie w kajdankach. Wszystko 
działo się bardzo szybko. Przewie-
ziono mnie na komendę, gdzie żona 
dostarczyła mi ubranie, bo nie dano 
mi ani chwili czasu, żeby z domu co-
kolwiek ze sobą zabrać. Zostałem in-
ternowany na okrągły rok. Najpierw 
trzymali mnie w Zabrzu-Zaborzu, 
potem w Uhercach…

Wypuszczono Pana po 
roku. Co dalej? Przecież „So-
lidarność” zdelegalizowano. 
Mógł Pan w ogóle wrócić na 
kopalnię?

Wypuszczono mnie w Barbór-
kę. Ostatnim miejscem, gdzie mnie 
przetrzymywali, były Uherce. Co 
dalej? Najpierw byłem na choro-
bowym, bo internowanie wpłynęło 
na pogorszenie się mojego stanu 
zdrowia. Skutki odczuwam zresz-
tą do dziś. Wróciłem na kopalnię, 
tylko do robót pomocniczych, a nie 
strzałowych. Wiedziałem, kto dzia-
ła w podziemiu. Wiedziałem też, 
że wszystko jest pod 24-godzinną 
obserwacją. Trzeba było się na coś 
zdecydować. Ale zanim zdążyłem 
dobrze pomyśleć, już otrzymałem 
wezwanie do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. Tam pułkownik 
Służby Bezpieczeństwa poinfor-
mował mnie, że toczy się śledztwo 
w związku z próbą siłowego oba-
lenia ustroju socjalistycznego. Za-
rzucono mi, że przyczyniłem się 
do wyrzucenia „starych” związków 
zawodowych z kopalni, co było 
nieprawdą, bo oni zmienili piętro 
i lokal na mniejszy ze względu na 
mniejszą liczbę członków. Pyta-
no mnie, co mówiła Anna Walen-
tynowicz, kiedy przyjechała do 
Szczygłowic. Odpowiedziałem, 

że mówiła o powstaniu „Solidar-
ności”, a to nie stanowiło żadnej 
tajemnicy. Przesłuchiwano mnie. 
Kiedy funkcjonariusz SB próbował 
namówić mnie do współpracy, od 
razu tę propozycję odrzuciłem i po-
wiedziałem, że nie mamy o czym 
rozmawiać. Zaczęły się szykany. 1 
maja 1983 roku bez wyraźnego po-
wodu zostałem zatrzymany na 48 
godzin. Wtedy zatrzymano również 
świętej pamięci Grzesia Łyskawę, 
też działacza szczygłowickiej „So-
lidarności”. Pod moim blokiem bez 
przerwy stała karetka pogotowia 
z prowadzącymi obserwację funk-
cjonariuszami SB.

Nie zdecydował się Pan na 
działalność w konspiracji?

To był dla mnie i dla mojej ro-
dziny bardzo trudny czas. Mogłem 
się zaangażować, ale gdybym trafił 
do więzienia, moja rodzina znów 
zostałaby sama. Nie było mi łatwo, 
bo bardzo lubię kontakty z ludźmi. 
Ostatecznie zdecydowaliśmy się na 
wyjazd do Stanów Zjednoczonych. 
Miałem potem ogromnego „kaca”, 
ale kto to mógł przewidzieć, że 
w 1989 roku, zaledwie 6 lat później, 
system upadnie? Nikt.

Jak to było z tym wyjazdem 
do Stanów? Zmuszono Pana 
wprost, dano „propozycję nie 
do odrzucenia”?

Tak, dano wybór - albo będę tu-
taj cały czas nękany, albo wyjadę. 
Cały czas mnie obserwowali. Gdy-
bym został, gdybym zaczął działać 
w podziemiu, szybko zdemasko-
wałbym ludzi. Potem powiedzie-
liby, że Arent to kapuś. Żona też 
powiedziała - „wybieraj”. Miałem 
dwie córki w wieku 6 i 8 lat. Musia-
łem myśleć o rodzinie.

Jak układały się Pana losy 
w Stanach Zjednoczonych?

Trafiłem na Florydę, do Or-
lando. Byłem górnikiem, bez zna-
jomości języka angielskiego, bo 
u nas uczono tylko rosyjskiego. Na 
szczęście szybko uzyskałem wspar-
cie w Kościele luterańskim. Dzięki 
temu Kościołowi miałem załatwio-
ną pracę na budowie. Ciężko było. 
Nieraz łzy z oczu leciały, ale wsta-
wało się i szło do roboty, żeby dzie-
ci miały co zjeść i w co się ubrać. 
Dla moich córek amerykański styl 

życia szybko stał się czymś natu-
ralnym, ale dla mnie - nie. Często 
wchodziłem w spory z kolegami na 
temat przyjęcia obywatelstwa ame-
rykańskiego. Wielu przyjęło tamto 
obywatelstwo. Ja uważałem i nadal 
uważam, że skoro się urodziłem 
Polakiem, to i umrę Polakiem. Jeśli 
wyjechałem, to nie dlatego, że mi 
„dolary pachniały”, tylko dlatego, 
że mi „komuna śmierdziała”.

Przejdźmy do czasów 
znacznie nam bliższych. Co 
sprawiło, że zdecydował się 
Pan ubiegać o status „po-
krzywdzonego” w rozumieniu 
ustawy o IPN?

Wszystko zaczęło się od upu-
blicznienia tak zwanej listy Wild-
steina. Byłem całkowicie zaskoczo-
ny, kiedy zobaczyłem na niej swoje 
imię i nazwisko. Przecież wiedzia-
łem, co robiłem, co i komu mówi-
łem. Natychmiast napisałem do 
Instytutu Pamięci Narodowej, żeby 
to wyjaśnić. Na moje pismo odpo-
wiedział ówczesny prezes IPN Leon 
Kieres. Napisał, że to tylko przy-
padkowa zbieżność nazwisk i że jest 
mu bardzo przykro ze względu na 
zaistniałą sytuację. Wkrótce otrzy-

małem status „pokrzywdzonego”. 
Mogłem ubiegać się o wgląd do 
„swojej” teczki. Jak się okazało, li-
czyła 700 kartek. Znalazłem w niej 
między innymi sześć szyfrogra-
mów na mój temat, jakie Komenda 
Wojewódzka Milicji Obywatelskiej 
wysłała do Warszawy. Tych szyfro-
gramów IPN nie jest w stanie od-
czytać, więc nie wiem, jakie plany 
wobec mnie miała ówczesna wła-
dza, ale wiem, że interesowały się 
mną władze centralne. Gdybym nie 
wyjechał, kto wie, co by się stało… 
Jak się widzi te dokumenty przed 
sobą, różne myśli przychodzą do 
głowy… Działacze opozycyjni byli 
przecież likwidowani, a sprawcy 
pozostawali nieznani…

Jak gęsta była sieć kon-
fidentów, którzy na Pana do-
nosili? I ilu było esbeków, któ-
rzy Pana inwigilowali?

Na kopalni było ich kilku, ale 
najistotniejsza wydaje mi się inna 
rzecz. W pewnym miejscu „zakła-
dowy” esbek skarży się swojemu 
przełożonemu, że w ścisłym kie-
rownictwie „Solidarności” nie ma 
nikogo, kto mógłby torpedować na-
sze „ekstremistyczne” zapędy.

Co spowodowało, że przy-
jechał Pan do Polski dopiero 
teraz - po 38 latach od opusz-
czenia kraju i po 32 latach od 
przełomu, jakim był rok ’89? 
Co Pan czuł, kiedy dotarł pan 
do Szczygłowic?

Miałem ochotę uklęknąć i poca-
łować tę ziemię, tak jak to robił świę-
ty Jan Paweł II. Naprawdę. Dlaczego 
przyjechałem dopiero teraz? Odpo-
wiem tak - Floryda to przepiękne 
miejsce dla turysty, ale człowiek tam 
mieszkający, jeśli chce zapewnić 
godne życie sobie i swojej rodzinie, 
musi ciężko pracować. Były mie-
siące, kiedy pracowałem 16 godzin 
na dobę. Nie było dnia, żebym nie 
pracował. Potem żona ciężko zacho-
rowała. Byłem przy niej do końca. 
Zmarła rok temu, 6 października. 
Parę miesięcy temu dowiedziałem 
się, że organizowane są uroczysto-
ści związane z 60-leciem kopalni 
„Szczygłowice”. Pomyślałem sobie - 
i powiedziałem to w rozmowie tele-
fonicznej z kolegą Czesławem Sobie-
rajskim - że z moim stanem zdrowia 
nie ma tego co odkładać. Przyjazd 
do Polski był moim marzeniem i to 
marzenie się spełniło. Mam też jed-
nak drugie marzenie, polityczne. 
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KWK PIAST Wydarzenia upamiętniające najdłuższy 
podziemny strajk górników
Górniczy mural oficjalnie odsłonięty

Tyscy hokeiści zagrali ku pamięci 
strajkujących górników

Mural podziwiać można na ścianie 
bloku na osiedlu Granitowa w  Bieruniu, 
w  sąsiedztwie kopalni Piast.   Przypo-
mnijmy, że w  grudniu tego roku mija 
40. rocznica pamiętnego strajku gór-
ników kopalni Piast, będącego aktem 
sprzeciwu wobec wprowadzenia stanu 
wojennego w Polsce. Był to najdłuższy, 
trwający dwa tygodnie,   strajk dołowy 
w  historii powojennego górnictwa. Za-
kończył się na szczęście bezkrwawo. Na 
stałe wpisał się w świadomość i pamięć 
mieszkańców Bierunia.

Twórcami muralu są  Marta Pi-
róg  i  Marek Grela, tworzący pracownię 
Czary-Mury. Monumentalne malowidło 
przedstawia strajkujących   górników ła-
miących się opłatkiem oraz odniesienia do 
charakterystycznej architektury wież szy-
bowych kopalni Piast, bryły węgla i gór-
nicze hełmy. Charakter wydarzeń sprzed 
40 lat podkreśla przecinający malowidło 
nieregularny, biało-czerwony pas.  Mural 
jest efektem współpracy członków Ko-
mitetu Honorowego Obchodów 40-lecia 
Strajku w kopalni Piast, w skład którego 
wchodzi m.in. Polska Grupa Górnicza S.A. 
oraz władze miasta Bierunia. Patronat nad 
inicjatywą objął Jakub Chełstowski, mar-
szałek Województwa Śląskiego. Przedsię-
wzięcie było realizowane i    finansowane 
przez Śląskie Centrum Wolności i Solidar-
ności. 

Jm

W  PIĄTEK 15 października w  Bieru-
niu   przy dźwiękach orkiestry gór-
niczej   został oficjalnie odsłonięty 
mural  upamiętniający najdłuższy pod-
ziemny strajk górników, który wybuchł 
w  proteście  przeciwko wprowadzeniu 
stanu wojennego w  grudniu 1981 r.

W wydarzeniu udział wzięły władze 
miasta i powiatu na czele z burmistrzem 
Bierunia  Krystianem Grzesicą  oraz 
starostą Powiatu Bieruńsko-Lędziń-

skiego  Bernardem Bednorzem,  przed-
stawiciele Komitetu Honorowego Ob-
chodów Rocznicy Strajku  Bogusław 
Hutek oraz Jerzy Demski,   wiceprezes 
Polskiej Grupy Górniczej S.A.  Jerzy 
Janczewski, dyrektor kopalni Piast-
-Ziemowit Krzysztof Krasucki, dyrektor 
Śląskiego Centrum Wolności i Solidar-
ności Robert Ciupa, środowiska górni-
cze oraz uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Bieruniu.

W PIĄTEK 1 października 2021 r. mecz 
Polskiej Hokej Ligi pomiędzy GKS Tychy 
a  Re-Plast. Unia Oświęcim upamiętnił 
40. rocznicę strajku w KWK Piast.

Przed rozpoczęciem hokejowego 
starcia na lód wyjechali młodzi tyscy 
hokeiści z  flagami m.in. z  logo strajku, 
a na telebimie zaprezentowano fragment 
filmu Najdłuższa szychta. Tyscy hokeiści 
wystąpili w  koszulkach z  logo strajku, 
a  na trybunach zasiedli górnicy, którzy 
w grudniu 1981 roku spędzili 14 dni pod 
ziemią. W  przerwach między tercjami 

przygrywała orkiestra górnicza KWK 
Piast, a nad boksami zawisła okoliczno-
ściowa fana.

Już w  5. minucie tyszanie objęli 
prowadzenie po celnym strzale Ra-
dosława Galanta, jednak potem mecz 
nie układał się po myśli gospoda-
rzy.  Wynik spotkania 1:5 na 122 se-
kundy przed końcową syreną ustalił 
Sebastian Kowalówka, wykorzystując 
sytuację sam na sam. Trzy punkty, 
jak najbardziej zasłużenie, pojechały 
do Oświęcimia.

Chodzi o to, by zbrodniarze komu-
nistyczni zostali wreszcie ukarani. 
Jeden z najporządniejszych ludzi, 
pan Antoni Macierewicz, przygo-
tował akt degradacji PRL-owskich 
wojskowych. Sejm zatwierdził. Nie 
wiem, co kierowało prezydentem 
Andrzejem Dudą, że zawetował ten 
dokument i zdegradował pana Ma-
cierewicza, a nie komunistycznych 
generałów. To był straszny policzek 
dla wszystkich opozycjonistów, któ-
rzy tyle przeszli i którzy wierzyli, że 
teraz wreszcie będzie sprawiedliwie. 
Pan prezydent ma jeszcze czas, może 
coś z tym zrobi? A może będziemy 
musieli poczekać na kolejnego pre-
zydenta?… Czyny, o jakich mówimy, 
nie mają przedawnienia. Jeśli poli-
tycy chodzą pod pomniki, kłaniają 
się przed nimi i mówią o ofiarach, 
to powinni też pamiętać o zbrodnia-
rzach. Nie chcę bronić zomowców, 
ale gdyby nie stan wojenny i gdyby 
nie ci, którzy wydali im te rozkazy, 
oni pewnie by nie strzelali. Tymcza-
sem jest tak, że zomowcy ukarani 
zostali, a ich zwierzchnicy pozostali 
bezkarni. Nie zostali nawet zdegra-
dowani.

Podsumujmy zatem naszą 
rozmowę. Ma Pan niezwykle 
bogatą biografię, piękne prze-
życia, ale też niezwykle trudny 
czas na emigracji. Czy czego-
kolwiek Pan żałuje - zaanga-
żowania w „Solidarność”, bo 
zakończyło się internowaniem 
i wyjazdem, a może samego 
wyjazdu?

Odpowiem wprost - gdybym 
miał wybór, ponownie przystąpił-
bym do strajku; gdybym miał wybór 
i znalazł się raz jeszcze na cechowni 

kopalni „Szczygłowice” w tamtych 
okolicznościach, postąpiłbym tak 
samo. Jestem przekonany, że zrobi-
łem słusznie. Kilka lat temu za swo-
ją działalność zostałem odznaczony 
Krzyżem Wolności i Solidarności. 
Odznaczenie przesłałem do siedziby 
„Solidarności”, bo kim ja bym był, 

gdyby nie Związek? Jedyne, czego 
żałuję, to właśnie wyjazdu. Było 
ciężko, naprawdę ciężko… W Ame-
ryce jest tak, że dopóki pracujesz, 
wszyscy ci klaszczą. Przestają to 
robić, kiedy dzieje się źle. Wtedy za-
pominają. Ja w pewnym momencie 
przeszedłem zawał serca. Dobrze, że 

Pan Bóg mi dopomógł, przeżyłem… 
Dwa dni po operacji w szpitalu zja-
wił się pastor luterański. Zapewnił, 
że o mnie pamięta i że kiedy tylko 
mój stan zdrowia się poprawi, będę 
mógł przyjść do pracy w parafii. Tak 
też się stało. Od 20 lat jestem ko-
ścielnym w Kościele luterańskim, 

choć sam pozostałem konserwa-
tywnym katolikiem i chodzę na 
mszę świętą sprawowaną tradycyj-
nie, po łacinie. A na co dzień staram 
się być przede wszystkim dobrym 
człowiekiem.

rozmawiał: Marek Jurkowski
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Tegoroczna 
pielgrzymka 
w tradycyjnej 
formie
Jeśli sytuacja pandemiczna nie ulegnie gwałtownemu 
załamaniu, a wprowadzone przez rząd obostrzenia pozostaną 
na dotychczasowym poziomie, 21 listopada górnicy 
ponownie przybędą na Jasną Górę, by wspólnie dziękować 
Matce Boskiej Częstochowskiej za opiekę i prosić o dalsze 
łaski. W roku 2020 branżowa pielgrzymka do Częstochowy 
miała ograniczony wymiar ze względu na szczyt drugiej fali 
pandemii chińskiego koronawirusa.

 JASNA GÓRA Wkrótce XXXI Pielgrzymka Górników

- MAMY (...) nadzieję, że XXXI 
Pielgrzymka Górników na Jasną 
Górę będzie mogła się odbyć w for-
mule znanej z lat ubiegłych - pisał 
przewodniczący Krajowego Se-
kretariatu Górnictwa i Energetyki 
(KSGiE) NSZZ „Solidarność” Jaro-
sław Grzesik tuż przed ubiegłorocz-
ną Barbórką.

Wiele wskazuje na to, iż tak się 
stanie. Przekazany przez KSGiE 
program tegorocznej pielgrzymki 
zakłada jej tradycyjny przebieg.

Przed godziną 10. pątnicy zbio-
rą się w częstochowskim koście-
le pw. św. Barbary. Tam zostaną 
przywitani przez proboszcza pa-
rafii ojca Ryszarda Bortkiewicza. 
Następnie - wraz z pocztami sztan-
darowymi - utworzą pochód, który 
przejdzie ku Jasnej Górze.

O godz. 11. rozpocznie się nabo-
żeństwo Drogi Krzyżowej na jasno-
górskich wałach. Wcześniej obecne 
delegacje złożą kwiaty przy pomni-
ku błogosławionego ks. prymasa 
Stefana Wyszyńskiego.

Punktem kulminacyjnym tej 
wyjątkowej niedzieli będzie zapla-
nowana na godz. 12.30 msza święta 
koncelebrowana w Kaplicy Cudow-
nego Obrazu. Odprawią ją ksiądz 
biskup Paweł Stobrawa, kapelan 
KSGiE NSZZ „Solidarność” ks. pra-
łat Bernard Czernecki, ks. Grzegorz 
Dymek, ks. Dariusz Pietraś, ks. 
Grzegorz Stolczyk, o. Jan Zinówko 
i ks. prałat Jan Żak.

Całość zakończy ceremonia za-
wierzenia górników i górniczych 
rodzin Jasnogórskiej Pani.

Prorok Prawdy 
- ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

 Tylko bardzo, bardzo nieliczni hie-
rarchowie potrafią tak mówić prawdę, jak 
wypowiada ją ks. Tadeusz Isakowicz-Za-
leski. W historii jednak już tak bywało, że 
prawdziwymi prorokami nie byli korono-
wani, lecz ludzie skromni, a  bardzo od-
ważni i  oddani sprawie. Ksiądz Tadeusz 
(ur. w 1956 r.) jest polskim Ormianinem, 
poetą, działaczem społecznym, wielo-
letnim i  niezłomnym uczestnikiem anty-
komunistycznej opozycji, jest katolickim 
duchownym obrządku ormiańskiego 
i  łacińskiego.  Działał pod kilkoma pseu-
donimami. Urodzony w Krakowie, w mło-
dości był związany z  ruchem oazowym. 
W  połowie lat siedemdziesiątych, już 
jako kleryk, został powołany do służby 
wojskowej. Był działaczem Studenckiego 
Komitetu Solidarności oraz działaczem 
NSZZ Solidarność. Komunistyczna Służ-
ba Bezpieczeństwa poddawała księdza 
Tadeusza nieustannym represjom. Dwu-
krotnie funkcjonariusze SB dotkliwie po-
bili księdza: w Wielką Sobotę 1985 roku 
oraz w dzień wspomnienia liturgicznego 

św. Barbary 1985 roku. Ten niezłomny 
kapłan poza zaangażowaniem w  dobro-
czynną działalność i  opiekę nad niepeł-
nosprawnymi (Fundacja im. Św. Brata 
Alberta) stał się dziś bardzo znamien-
nym, moim zdaniem, głosem chrześci-
jańskiego sumienia naszej Ojczyzny. 

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski od 
lat domaga się ujawnienia konfidentów 
SB wśród duchownych, domaga się lu-
stracji w  Kościele, bezskutecznie prosi 
hierarchów o działania w tych kwestiach, 
samodzielnie prowadzi badania na pod-
stawie własnych dokumentów, które 
otrzymał z  Instytutu Pamięci Narodowej 
jako represjonowany przez SB, lecz hie-
rarchowie zakazali księdzu prowadze-
nia tych badań. Nawet w  tak oczywistej 
kwestii, jak konieczność ujawnienia 
współpracowników SB w  Kościele, ten 
kapłan był, nie waham się użyć tego 
słowa, prześladowany, lecz już nie przez 
komunistyczne służby, ale przez repre-
zentantów Kościoła, którym najbardziej 
powinno zależeć na jakości tej wspólno-
ty. Spór o  lustrację w  Kościele trwa już 

od dekad, ale Niezłomny głos sumienia 
polskich wiernych, bo tak trzeba postrze-
gać księdza Tadeusza, wybrzmiewa dziś 
w tych kwestiach, które były najbardziej 
skrywane, a charakteryzują się najwięk-
szym plugastwem jakiego można było 
się w  wspólnocie Kościoła dopuścić, 
a  potem skrywać, milczeć, zatajać, kła-
mać, operować półprawdami, nawet 
w  obliczu służb Stolicy Apostolskiej 
i  samego Ojca Świętego, niezależnie od 
tego, kto na Stolicy Piotrowej zasiadał. 

Głos księdza Tadeusza w  kwestii 
nadużyć seksualnych wybrzmiewa ja-
sno i wyraźnie. Jest już słyszalny przez 
papieża Franciszka. Głosy, które chcą 
przemilczania problemów stają się męt-
nym bełkotem. Tak mi się wydaje, że 
trzeba modlić się i bardzo wspierać księ-
dza Tadeusza, bo ten Prorok Prawdy ma 
jeszcze wiele do zrobienia, a opór tych, 
którzy nie życzą sobie żadnych zmian 
będzie prawdopodobnie narastał.

Szczęść Boże,
z wyrazami szacunku 

Adam Grzegorzyca

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 we wrześniowej krzyżówce brzmi: W zło-
ści nie ma miłości. Nagrody wylosowali: Elżbieta Erlich z Rybnika oraz Krystian Kania z Rud. Gratulujemy. Nagrody prześlemy 
pocztą.
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