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Jarosław
Grzesik Z prośbą o ratunek przed katastrofą

JaSna GÓra  XXiii ogólnopolska pielgrzymka Górników

Trzy tysiące osób – górników i ich rodzin – uczestniczyło w XXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Górników na Jasną Górę. Pątni-
cy dziękowali Bogu za otrzymane łaski, prosząc zarazem o opiekę w obliczu dramatu, który może stać się udziałem wielu, jeśli 
dojdzie do zapowiadanych zwolnień pracowników kopalń. do Częstochowy przyjechali pracownicy górnictwa węgla kamien-
nego, ale także brunatnego, rud cynku i ołowiu, siarki, miedzi, soli oraz ropy naftowej. Nie zabrakło emerytów i rencistów.

- Ten rok jest szczególny, ponieważ 
oprócz tych próśb z którymi przycho-
dzimy jak co roku, mamy skompliko-
waną i trudną sytuację w naszej bran-
ży. (...) Górnictwo węgla kamiennego 
znajduje się w niewygodnej pozycji, 
gdzie rozpoczyna się spadek po rów-
ni pochyłej, który może zakończyć się 
katastrofą – opisywał sytuację sektora 
przewodniczący górniczej „Solidarno-
ści” Jarosław Grzesik, przedstawiając 
zarazem główną intencję, z którą pra-
cownicy sektora stawili się na Jasnej 
Górze.

Pielgrzymka przebiegała pod 
hasłem „Matko Boża, błogosław 
górniczy trud”. Rozpoczęła się tra-
dycyjnie, przy kościele pw. św. Bar-
bary. Stamtąd jej uczestnicy wyru-
szyli w stronę sanktuarium.

Po złożeniu kwiatów przy po-
mniku Prymasa Tysiąclecia, górni-
cze delegacje dołączyły do pozosta-
łych pielgrzymów na jasnogórskich 
wałach, by wziąć udział w nabożeń-
stwie Drogi Krzyżowej.

Kulminacyjnym punktem piel-
grzymki była msza święta konce-

lebrowana pod przewodnictwem 
ordynariusza diecezji bielsko-ży-
wieckiej księdza biskupa Tadeusza 
Rakoczego.

Przybyłych do bazyliki na Jas-
nej Górze powitał ojciec Jan Zinów-
ko OSPPE, który w kilku słowach 
nawiązał do problemów górnictwa 
wynikających z polityki klimatycz-
nej Unii Europejskiej. - Polskie gór-
nictwo przed kilku laty przeszło za-
wał, do dziś nie może się wyleczyć z 
tej choroby, a już postawiono inną 
diagnozę, że polski węgiel truje śro-
dowisko, więc trzeba ograniczyć 
jego wydobycie – zwracał uwagę 
duchowny. - A co z miejscami pra-
cy? - retorycznie pytał.

W wygłoszonej homilii ks. bp 
Tadeusz Rakoczy wskazywał na 
konieczność modlitwy o godne i 
bezpieczne warunki pracy w górni-
ctwie, o utrzymanie miejsc pracy i 
rozwój polskiego górnictwa oraz o 
to, by sektor był dobrze zarządzany. 
- Przyszliśmy tutaj, aby raz jeszcze 
powtórzyć naszej Matce i Królowej 
– jestem przy Tobie, pamiętam, 

czuwam. Właśnie te słowa - „czu-
wam” - są dla górników tak bardzo 
bliskie i drogie, bo przecież górnik 
najbardziej potrzebuje czuwającej 
mocy z nieba, by godnie żyć i bez-
piecznie pracować – mówił.

Mszę świętą – i całą pielgrzym-

kę – zakończyło odczytanie przez 
szefa Sekretariatu Górnictwa i 
Energetyki NSZZ „Solidarność” 
Kazimierza Grajcarka uroczystego 
aktu zawierzenia Braci Górniczej 
i górniczych rodzin Matce Bożej 
Częstochowskiej.

      JSW SA Związkowy projekt ZUZP skierowany na ręce Zarządu

Dni wolne od pracy są rzeczą świętą
Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) przedstawili własny projekt Zakła-
dowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). Zostały w nim zawarte uzgodnienia stanowiące 
treść porozumień zawartych w maju 2011 roku (gwarancje zatrudnienia), 2012 roku (regulacje 
dotyczące wzrostu płac w następnych latach) i kwietniu br. (zasady współpracy pracodawcy 
ze związkami zawodowymi), jednak najważniejszą rzeczą - zdaniem związkowców - jest próba 
ostatecznego uregulowania kwestii dni wolnych od pracy.
PROJEKT przygotowany przez 
organizacje tworzące Wspólną 
Reprezentację Związków Zawo-
dowych, w tym NSZZ „Solidar-
ność”, ma być „podstawą do 
rokowań nad Układem”. Został 
już przekazany Zarządowi Spółki 
i właścicielowi, reprezentowane-
mu przez Ministra Gospodarki.

- Istotne są dla nas wszystkie 
kwestie zawarte w projekcie, jeśli 
jednak miałbym wymienić tę naj-
ważniejszą, byłoby to potwierdze-
nie, że dniami wolnymi od pracy 
są soboty, niedziele i święta. To 
jest rzeczą święta, której naru-
szyć nie wolno - tłumaczy istotę 
dokumentu wiceprzewodniczący 
„S” w JSW Roman Brudziński.

Związkowcy przypominają, 
że o wznowienie rozmów na te-
mat jednolitego ZUZP apelują od 
dawna. Poprzedni Układ został 
wypowiedziany przez Zarząd 
Spółki w 2009 roku, jednak jego 
zapisy wciąż obowiązywały. Tuż 
przed upublicznieniem JSW i jej 
debiutem na warszawskiej gieł-
dzie pracodawca przedstawił 
własny projekt ZUZP, który dla 
strony społecznej okazał się nie 

do przyjęcia. kolejnych rozmów 
w tej sprawie nie prowadzono - 
jak zaznacza strona społeczna: z 
winy Zarządu.

Organizacje związkowe kry-
tykują metodę tworzenia propo-
zycji Układu stosowaną przez 
pracodawcę. Skłonne są też do 
określonych ustępstw, o ile te nie 
zaszkodzą pracownikom i będą 
zgodne z obowiązującym pra-
wem pracy.

- Nie może być tak, że Za-
rząd tworzy jednolity Zakładowy 
Układ Zbiorowy Pracy, odnosząc 
jego zapisy do sytuacji na rynku 
w danej chwili, bo kryzys minie, 
a ZUZP pozostanie. Możemy się 
zgodzić na wpisanie do nowego 
ZUZP procedur zgodnych z ko-
deksem pracy, np. możliwości 
zawieszenia obowiązywania 
części Układu na określony czas, 
gdyby od tego zależało utrzyma-
nie miejsc pracy w określonej 
sytuacji kryzysowej, oczywiście 
za zgodą obydwu stron - praco-
dawcy i związków zawodowych 
- wyjaśnia Roman Brudziński.

O tym, czy związkowa inicja-
tywa zostanie doceniona i stanie 

się „podstawą do rokowań” nad 
ZUZP, zdecyduje Zarząd JSW. Z 
pewnością można powiedzieć 
już teraz, że sam fakt złożenia 
projektu obala opinię prezesa Za-
rządu JSW o jastrzębskich związ-
kowcach.

- Nieprawdą jest, jak od cza-
su do czasu sugeruje prezes Za-
górowski, że związkowcy na nic 
się nie zgadzają. Jeśli już, to nie 
zgadzamy się na łamanie prawa 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
- konkluduje Brudziński. I dodaje: 
- Mam nadzieję, że i w tej sprawie 
zyskamy jasność, bo wkrótce ru-
szają pierwsze procesy dotyczą-
ce wprowadzenia przez Zarząd 
nowych wzorów umów o pracę, 
pozbawiających pracowników 
uprawnień, które posiadają ich 
koledzy zatrudnieni na tych sa-
mych stanowiskach tylko dlate-
go, że zostali przyjęci po 15 lute-
go 2012 roku. Pierwsza rozprawa 
toczyć się będzie z powództwa 
jednego z pracowników, druga - z 
powództwa Państwowej Inspek-
cji Pracy.

Marek Jurkowski

Smutna 
Barbórka
NADchODZI Barbórka, czas górni-
czego świętowania. Nie chciałbym 
być złym prorokiem, ale obawiam 
się, że będzie to najsmutniejsze od 
lat  górnicze święto, jeśli nie dla 
wszystkich, to na pewno dla pra-
cowników kompanii Węglowej.

Władze spółki zapowiedziały, 
że już na dniach przedstawią osta-
teczną wersję programu restruk-
turyzacyjnego. Jednak już teraz 
znamy założenia tego dokumentu, 
z których wynika m.in. zapowiedź 
zwolnień wśród pracowników admi-
nistracji, łączenie kopalń, likwidacja 
19 ścian wydobywczych i redukcja 
części składników wynagrodzeń i 
świadczeń socjalnych. Retoryka, 
której używa zarząd spółki - „to nie 
wy będziecie zarządzać tą spółką”, 
słyszymy to na każdym kroku jako 
związkowcy – pozwala nam wysnuć 
domysły, iż kierownictwo kompa-
nii nie zamierza odejść z obranego 
kierunku. kierunku, który zmierza 
wprost ku konfrontacji ze stroną 
społeczną.

Wprawdzie wicepremier Janusz 
Piechociński zapewnia, że wszelkie 
działania restrukturyzacyjne będą 
przebiegać w duchu dialogu społecz-
nego, to jednak praktyka wskazuje 
na coś zupełnie innego. Przypomnę, 
że kilka tygodni temu usłyszeliśmy 
to samo ze strony zarządu i rady 
nadzorczej kompanii Węglowej, a po 
dwóch dniach okazało się, że dyrek-
torzy kopalń dostali zadanie ograni-
czenia zatrudnienia na powierzchni, 
a szefom kopalń określonych jako 
„planowane do łączenia” wręczy-
li nowe schematy organizacyjne. 
Gdzie zatem podział się „duch dialo-
gu społecznego”.

Żeby była jasność – mamy 
świadomość, że kompania Węglo-
wa wymaga działań naprawczych. 
Trudno jednak zrozumieć nam 
pewne posunięcia, jak choćby pla-
nowaną sprzedaż kopalni „knurów-
Szczygłowice”. kopalni, która może 
przynosić spółce spore profity i 
pozwala jej dywersyfikować swoją 
produkcję dzięki sporym zasobom 
węgla koksującego. Takie działanie, 
to – obym się mylił – powolny wstęp 
do wyprzedaży „sreber rodowych”. 
Już wyobrażam sobie jak w kolejce 
po kolejne kopalnie ustawią się inni 
kupcy, a wiem, że takowi są. Na koń-
cu wyprzedaży kompania Węglowa 
pozostanie z najmniej efektywnymi 
kopalniami, a wówczas...

Czy na tym ma polegać restruk-
turyzacja kompanii Węglowej? Jesz-
cze wczoraj spółka miała wielkie 
plany inwestycyjne. dziś ma wielkie 
plany... likwidacyjne.

Polska drugą Japonią 
Wyjazd polskich związkowców na konferencję do 
Japonii w kosztach, którego partycypowali górniczy 
pracodawcy stał się pożywką dla liberalnych me-
diów. Pod adresem związkowców padły oskarżenia, 
iż wykorzystują swoją pozycję dla własnego dobra. 
Szkoda, że nikt nie zadał sobie trudy, by zrozumieć 
istotę sprawy.
ZAłOżENIE było dość pro-
ste - jeśli związki zawodowe 
weszły w spór z pracodawcą 
to automatycznie przekre-
śliły szansę na współpra-
cę z pracodawcą w innych 
obszarach. a zatem takie 
kwestie jak choćby problem 
eliminacji węgla z rynku pod 
pretekstem niskiej emisji, pa-
kiet klimatyczny czy rozwój 
energetyki jądrowej w Polsce 
nie powinny być pretekstem 
do podejmowania wspólnych 
działań na rzecz obrony prze-
mysłu górniczego w Polsce. 
W myśl tego, zamysł każdej 
inicjatywy o współpracy na-
leży tępić w zarodku. I być 
może dlatego wyjazd pol-
skich związkowców do Japo-
nii został medialnie zaliczony 
jako wyjazd turystyczny. 

Tymczasem to co dzie-
je się obecnie w Japonii 
ma kolosalne znaczenie dla 
przyszłości branży górniczej, 
także w Polsce. kryzys elek-
trowni w Fukushimie lawino-
wo pociągnął za sobą szereg 
działań, które znacznie wpły-

nęły na koszty energii. do tej 
pory 50 japońskich reaktorów 
atomowych zostało wyłączo-
nych z użycia (1/3 potencja-
łu elektrycznego kraju). Nic 
dziwnego, że japoński rząd 
przyśpiesza proces oceny 
środowiskowej, dotyczącej 
budowy nowych elektrowni 
węglowych. Potrzebuje bo-
wiem energetyki węglowej. 
dlatego też Japonia uchodzi 
dziś za jednego z głównych 
oponentów porozumienia kli-
matycznego z... japońskiego 
kioto. Paradoksalnie zatem, 
staliśmy się dziś poniekąd 
drugą Japonią. Wiedza na te-
mat zmian jakie zachodzą w 
świecie, a przede wszystkim 
liczne kontakty (nie tylko z 
japońskimi związkowcami 
i przedsiębiorcami) to cen-
ny kapitał, jaki przywieźli z 
sobą nasi koledzy, przydatny 
nie tylko organizacji związ-
kowej...

jac

Więcej na temat wizyty związ-
kowców w Fukushimie str. 7
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Na ostrym zakręcie
KOMPANIA WĘGLOWA

W środę 27 listopada we wszyst-
kich kopalniach i zakładach należą-
cych do Kompani przeprowadzone 
będą masówki informacyjne dla 
załogi. Związkowcy podzielą się 
z pracownikami na razie jedynie 
szczątkowymi informacjami jakie 
posiadają, gdyż strona społeczna 
poznała jedynie założenia przygo-
towywanego programu. Te jednak 
nie napawają optymizmem.

– W tych zarysach programu, 
który nam przedstawiono mówi się 
tylko o redukcji kosztów kosztem 
pracowników Kompanii Węglo-
wej. Mówi się o zwijaniu działal-
ności, natomiast nie mówi się nic 
o inwestycjach w przyszłość, nie 
mówi się nic o próbach rozwijania 
działalności handlowej, o próbach 
znalezienia nowych rynków zbytu, 
to jest zarząd, który tą firmę zwija 
zamiast ją rozwijać – uważa Jaro-
sław Grzesik, szef górniczej „Soli-
darności”.

Przypomnijmy, że przyjęciu 
poprzedniej propozycji progra-
mu naprawczego przeciwna była 
zarówno strona związkowa, jak i 
Rada Nadzorcza Kompanii. Związ-
kowcy domagali się odstąpienia od 
planów oszczędnościowych pole-
gających na przenoszeniu części 

załóg i zmniejszaniu wydoby-
cia. Rada Nadzorcza przeciwnie 
– uznała tamten program za zbyt 
łagodny i odrzucając go, zaleciła 
zastosowanie jeszcze radykalniej-
szych środków, które pozwoliłyby 
zmniejszyć koszty funkcjonowa-
nia Spółki w najbliższych latach. 
Wszystko wskazuje na to, że nowa 
wersja dokumentu będzie odpo-
wiedzią na oczekiwania członków 
Rady.

– Pracodawca poinformował 
nas, że całość projektu planu re-
strukturyzacyjnego Kompanii na 
lata 2013-2020 ujrzy światło dzien-
ne 29 listopada – relacjonuje prze-
wodniczący Rady Pracowników i 
zarazem lider kompanijnej „Soli-
darności” Jarosław Grzesik. - Na 
razie należy stwierdzić, że więk-
szość tych założeń pokrywa się z 
tym, o czym mówił pan premier 
Piechociński podczas niedawnego 
spotkania z centralami związków 
zawodowych – dodaje.

A to oznacza praktycznie, że za-
rząd spółki ma przyzwolenie właś-
ciciela na wdrożenie programu, 
dodajmy, niełatwego programu – o 
czym daje do zrozumienia koordy-
nujący prace zarządu KW wicepre-
zes Marek Uszko.

„Wprowadzenie programu re-
strukturyzacji w życie wymagać 
będzie zarówno wielkiego wysił-
ku ze strony kadry zarządzającej 
Kompanią Węglową, jak i solidar-
ności po stronie pracowników.  
Od tej solidarności, polegającej w 
głównej mierze na rzetelnej pracy, 
ale być może także na konieczności 
rezygnacji z pewnych przywilejów, 
zależeć będzie nasza wspólna przy-
szłość. Zarząd Kompanii Węglowej 
stoi na stanowisku, iż niezbędnym 
warunkiem wyjścia naszej firmy z 
zapaści jest konstruktywna i me-
rytoryczna współpraca ze stroną 
społeczną i obopólna odpowie-
dzialność za jej losy.” - napisał wi-
ceprezes Uszko na stronie interne-
towej spółki.

Od przeszło miesiąca w Kompa-
nii Węglowej trwa pogotowie straj-
kowe. W piątek 22 listopada sztab 
protestacyjno-strajkowy, w skład 
którego wchodzą wszystkie związki 
zawodowe działające w Kompanii, 
zapowiedział rozpoczęcia procedu-
ry sporu zbiorowego z pracodawcą. 
Jakie będą dalsze kroki strony spo-
łecznej dowiemy się zapewne jesz-
cze przed Barbórką. 

Mj, jac

Zgodnie z informacjami przekazanymi Radzie Pracowników przez 
Zarząd KW, nowy program naprawczy dla Kompanii ma zakładać:

• zmniejszenie średniej płacy w roku 2014 o około 2 procent poprzez likwidację dopłat 
do L4, likwidację świadczeń na pomoce szkolne i biletów z karty Górnika, likwidację 
rekompensaty węglowej oraz likwidację funduszu motywacyjnego,

• zamrożenie płac na wyżej wymienionym poziomie po 2014 roku,
• wypłatę „czternastki” w trzech równych ratach (luty, lipiec, wrzesień),
• likwidację węgla „emeryckiego” oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń So-

cjalnych dla emerytów,
• połączenie kopalń z dniem 1 kwietnia 2014 roku – kWk „Bobrek-Centrum” z kWk „Pie-

kary”, trzech kopalń rudzkich (”Bielszowice”, „Halemba-Wirek”, „Pokój”), kWk „Piast” 
z kWk „Brzeszcze”, kWk „Ziemowit” z kWk „Bolesław Śmiały”, kWk „Marcel” z kWk 
„Rydułtowy-anna” i kWk „Chwałowice” z kWk „Jankowice”,

• sprzedaż kopalni „knurów-Szczygłowice” Jastrzębskiej Spółce Węglowej Sa do 30 
czerwca 2014 roku, o czym świadczyć może ujawniony fakt podpisania listu intencyj-
nego w tej sprawie przez przedstawicieli kW i JSW,

• wyprowadzenie Centrum Usług księgowych poza struktury kompanii Węglowej z dniem 
1 kwietnia 2014 roku,

• wyprowadzenie Zakładu „Elektrociepłownie” poza struktury kompanii Węglowej z 
dniem 1 kwietnia 2014 roku po uprzedniej konsolidacji służb elektrociepłowniczych,

• wyprowadzenie Zakładu Remontowo-Produkcyjnego poza struktury kompanii Węglo-
wej z dniem 31 grudnia 2014 roku,

• likwidację Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych (ZGRI) z dniem 1 kwietnia 2014 
roku i przeniesienie pracowników ZGRI do kopalń „Piast” i „Ziemowit”,

• ograniczenie liczby ścian z 54 do około 35,
• zmniejszenie liczby pracowników administracji o 1020 osób,
• wstrzymanie przyjęć do roku 2020 – w tym czasie zatrudniani byliby jedynie absolwen-

ci szkół górniczych (w liczbie około 6900).

Obniżenie wynagrodzeń, likwidacja niektórych świadczeń, wyprowadzenie 
jednostek organizacyjnych nie będących kopalniami poza struktury firmy      
i sprzedaż kopalni „Knurów-Szczygłowice” Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
SA (JSW) – to główne założenia nowego programu restrukturyzacyjnego 
Kompanii Węglowej SA (KW). Zarząd spółki zobowiązał się do przekaza-
nia ostatecznej wersji dokumentu Radzie Nadzorczej, Radzie Pracowników           
i związkom zawodowym w najbliższy piątek 29 listopada.



4 wydarzenia

PROGNOZYWyrównywanie 
szans
Górnicza Izba Przemysłowo-handlowa w Katowicach we współpracy z praw-
nikami Ernst & Young przygotowała tzw. koncepcję preferencyjnych alokacji. 
Z grubsza chodzi w niej o to, by darmowe uprawnienia do emisji uzyskiwali 
jedynie ci producenci energii, którzy zużywają węgiel wydobywany w pań-
stwach stosujących politykę klimatyczną.

Scenariusze dla węgla

Według Janusza Olszowskiego, prezesa 
GIPH unijne regulacje klimatyczne powodują 
wzrost kosztów produkcji działających w pań-
stwach UE przedsiębiorstw, a liczba przydzie-
lanych darmowych uprawnień do emisji jest 
regularnie pomniejszana, co rzutuje na cenę 
towarów pochodzących z sektorów o wysokiej 
emisji CO2. W efekcie dochodzi do tzw. uciecz-
ki emisji, czyli przenoszenia produkcji niektó-
rych towarów do krajów nieobjętych regulacja-
mi klimatycznymi.

W praktyce koncepcja preferencyjnych 
alokacji ma doprowadzić do ograniczenia im-
portu węgla, np. ze Wschodu. Izba wskazuje, 
że cena surowca z tego kierunku nie uwzględ-
nia żadnych obciążeń związanych z polityką 
klimatyczną. Proponowane rozwiązania mia-
łyby służyć utrzymaniu konkurencyjnej pozy-
cji gospodarek państw wdrażających politykę 
klimatyczną, poprzez wzmocnienie ich pozycji 
wobec krajów, gdzie takie działania nie są pro-
wadzone.

Koncepcja preferencyjnych alokacji opiera 
się na powiązaniu możliwości uzyskiwania dar-
mowych uprawnień do emisji CO2 z miejscem 

pochodzenia danej partii surowca (węgla). 
100 proc. uprawnień miałby podmioty spala-
jące węgiel z krajów objętych nowym mecha-
nizmem, nie miałyby ich natomiast podmioty 
korzystające z innego węgla.

Proponowane rozwiązania mają sprawić, 
by węgiel pochodzący spoza krajów objętych 
mechanizmem stracił na atrakcyjności jako pa-
liwo dla instalacji korzystających z darmowych 
uprawnień do emisji CO2. W efekcie popyt 
na węgiel powinien przesunąć się w kierunku 
krajów objętych tym rozwiązaniem, a przynaj-
mniej część wzrostu popytu będzie dotyczyć 
węgla produkowanego w Polsce. Górnictwo 
mogłoby liczyć nawet na wzrost wydobycia. 

Na nowym rozwiązaniu straciłyby firmy 
korzystające wcześniej z darmowych upraw-
nień do emisji, a spalające węgiel pochodzący 
z krajów nierespektujących polityki klimatycz-
nej. Musiałyby one zmienić dostawcę węgla lub 
płacić za uprawnienia do emisji.

Prawnicy z Ernst & Young przeanalizowali 
ryzyka prawne towarzyszące koncepcji i wska-
zali na argumenty, które można podnosić na 
poziomie międzynarodowym i krajowym.

4 listopada br w Katowicach podczas konferencji zorganizowanej przez 
Górniczą Izbę Przemysłowo-handlową przedstawiono wyniki specjalne-
go raportu, w którym umieszczono prognozy zapotrzebowania polskiej 
gospodarki na węgiel brunatny i kamienny jako surowiec dla energetyki 
w perspektywie 2050 roku. 

Praca została zrealizo-
wana na zlecenie Górniczej 
Izby Przemysłowo-Handlowej 
w Instytucie Gospodarki Su-
rowcami Mineralnymi i Ener-
gią Polskiej akademii Nauk 
we współpracy z: akademią 
Górniczo-Hutniczą im. St. 
Staszica w krakowie - Wy-
dział Energetyki i Paliw aGH 
w krakowie oraz Instytutem 
Studiów Energetycznych w 
Warszawie.

Pierwszy scenariusz, 
określony jako referencyjny, 
zakłada budowę nowych ko-
palń oraz wzrost inwestycji 
w udostępnienie złóż węgla 
kamiennego oraz brunatnego, 
których prognozowane zu-
życie w 2050 r. miałoby wy-
nieść odpowiednio 50 oraz 60 
mln ton z krajowych źródeł. 

drugi scenariusz zakłada 
zaniechanie dalszych inwe-
stycji górniczych oraz niemal 
całkowite odejście od węgla 

brunatnego w wyniku wyczer-
pania jego udostępnionych 
zasobów. W tej prognozie 
zużycie węgla kamiennego z 
krajowych źródeł wyniosłoby 
około 20 mln ton, natomiast 
dwa razy tyle surowca musia-
łoby pochodzić z importu.

Trzeci scenariusz pro-
gnozuje rozwój energetyki 
jądrowej po 2025 r. oraz przy-
rost mocy w tym sektorze o 
około 1000 MW co pięć lat. 
Pomimo zmniejszenia zapo-
trzebowania na węgiel, wciąż 
pozostaje on kluczowym ele-
mentem w krajowym miksie 
energetycznym.

- Scenariusz referencyj-
ny jest najbezpieczniejszy 
dla energetyki, ponieważ 
daje tzw. wskaźnik bezpie-
czeństwa energetycznego w 
wysokości 90%, podczas 
gdy przy scenariuszu jądro-
wym jest to 70-75%, a przy 
zachowaniu status quo mniej 

więcej 50% - czyli tyle, ile 
wynosi średnia europejska w 
tym zakresie. W scenariuszu 
referencyjnym  najniższe są 
koszty pozyskania energii, 
które rosną w scenariuszu 
przewidującym status quo, a 
najwyższe są w scenariuszu 
jądrowym – tłumaczy Maciej 
kaliski, dyrektor departamen-
tu Górnictwa w Ministerstwie 
Gospodarki.

W opinii Ministerstwa Go-
spodarki uzupełnieniem mik-
su energetycznego może być 
gaz z łupków, jednak w chwili 
obecnej trudno jest prognozo-
wać dynamikę rozwoju jego 
eksploatacji. Jednocześnie, 
energia pochodząca z odna-
wialnych źródeł energii ma 
stanowić w dalszym ciągu 
jedynie uzupełnienie dla sek-
tora energetycznego opartego 
na wydobyciu węgla. 

jac
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Związkowe podsumowanie
KATOWICE Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego „S”

142 delegatóW reprezentu-
jących pracowników większości 
branż funkcjonujących na Górnym 
Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim 
przyjechało do Katowic, by podsu-
mować efekty działań podejmowa-
nych przez NSZZ „Solidarność” od 
lipca 2012 do listopada 2013 roku.

W krótkim wystąpieniu na in-
augurację WZD ksiądz prałat Sta-
nisław Puchała, kapelan śląsko-
dąbrowskiej „S”, nawiązał do nauki 
papieża Jana Pawła II o ludzkim 
wymiarze dialogu, stanowiącego 
podstawę każdej działalności na 
rzecz człowieka, zwłaszcza dzia-
łalności związkowej. Duchowny 
podkreślił, że istotą dialogu w uję-
ciu papieskim powinno być przede 
wszystkim spotkanie człowieka z 
człowiekiem – następnie wysłu-
chanie jednych przez drugich, po-
tem zadawanie pytań i wreszcie 
dojście do porozumienia.

Występując w charakterze za-
proszonego gościa, przewodniczą-
cy Komisji Krajowej „S” - a zarazem 
delegat – Piotr Duda wskazywał 
na konieczność konsekwentnego 
dążenia do zmiany ustawy o refe-
rendach krajowych. Zwrócił uwa-
gę, że dzięki wprowadzeniu odpo-
wiednich zapisów konstytucyjnych 
politycy zabezpieczyli się przed 
jakąkolwiek odpowiedzialnością 
wobec społeczeństwa między jed-

nymi a drugimi wyborami.
Przedstawiając doroczne spra-

wozdanie, szef regionalnej „S” 
Dominik Kolorz wymienił naj-
ważniejsze akcje z udziałem pra-
cowników należących do Związku 
ze szczególnym uwzględnieniem 
przeprowadzonego 26 marca ge-
neralnego strajku solidarnościo-
wego. Zdaniem Kolorza, jednym 
z najistotniejszych skutków spo-
łecznych, będących konsekwencją 
przygotowań do marcowej akcji, 
stało się upowszechnienie wiedzy 
o skutkach wprowadzania w życie 
Pakietu Klimatycznego, co wyni-
kało ze zgłoszonego i wielokrotnie 
wówczas omawianego postulatu 
objęcia branż energochłonnych 
programem rekompensat, tak jak 
to ma miejsce w innych krajach 
członkowskich Unii Europejskiej.

Lider śląsko-dąbrowskiej „So-
lidarności” przytoczył ostateczne 
liczby związane ze strajkiem: re-
ferendum strajkowe przeprowa-
dzono w 517 organizacjach zakła-
dowych Związku, a do protestu 
przystąpiło około 85 tysięcy osób.

Wśród przyjętych dokumen-
tów znalazło się wspomniane już 
stanowisko dotyczące dramatycz-
nej sytuacji pracowników kopalń i 
zakładów Kompanii Węglowej SA, 
wynikającej z wdrażania założeń 
tzw. programu naprawczego, choć 

ŚLĄSKO-DĄBROWSKA „Solidarność” wezwała Zarząd Kompanii Węglowej SA (KW) do natychmiastowego wstrzymania dzia-
łań opartych na założeniach nowego „programu naprawczego”. - Założenia programu dotyczące zwolnień pracowników, ob-
niżenia świadczeń i uprawnień dla byłych i obecnych pracowników (...) odbieramy jako rozpoczęcie procesu likwidacji wielu 
kopalń wchodzących w skład KW – stwierdzili delegaci na Walne Zebranie Delegatów (WZD) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
„S” w przyjętym stanowisku.

jakichkolwiek decyzji rzutujących 
na bezpieczeństwo pracowników 
i przyszłość Kompanii Węglowej, 
które opierałyby się na „programie 
naprawczym” sygnowanym przez 
Zarząd Spółki. 

mj

nie został on jeszcze przedstawio-
ny stronie związkowej do konsul-
tacji, ani Radzie Nadzorczej KW do 
zatwierdzenia. Delegaci na WZD 
wezwali władze Kompanii oraz 
organ właścicielski (Ministerstwo 

Gospodarki) do podjęcia rzetel-
nych i transparentnych negocjacji, 
których celem będzie uzgodnienie 
programu funkcjonowania fir-
my na kolejne lata. Zażądali też 
natychmiastowego wstrzymania 



� opinie

Z okazji barbórkowego święta pragniemy złożyć 
wszystkim górnikom i ich rodzinom życzenia  

wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości  
w ciężkiej i niebezpiecznej pracy.  
 
Niech Święta Barbara nieustannie otacza  
Was i Wasze rodziny ochronnymi ramionami,  
zapewniając poczucie bezpieczeństwa  
i pewności dnia jutrzejszego. 

Szczęść Boże!
Zarząd i Rada Nadzorcza

Siłę naszego państwa musimy 
oprzeć na węglu
W SeJmie, z inicjatywy Grzegorza Tobiszowskiego, śląskiego posła PiS, odbyła się debata 
poświęcona sytuacji w polskim górnictwem kamiennym i energetyce. Janusz Piechociński, 
wicepremier i minister Gospodarki, zadeklarował, że nie będzie zwolnień w kopalniach, 
a polski węgiel pozostanie najważniejszym paliwem dla naszej energetyki.
KilKa lat temu wiceprezy-
dent Stanów Zjednoczonych 
sformułował opinię, którą 
każdy  polityk odpowiedzial-
ny za losy państwa powinien 
sobie oprawić w ramki i po-
stawić na widocznym miejscu 
w gabinecie. Wiceprezydent 
największego mocarstwa 
świata powiedział, że dostęp 
do nośników energetycznych 
decyduje o istnieniu suwe-
rennego państwa. Dla nas, 
dla Polaków i mieszkańców 
Śląska, to zdanie nabiera wy-
jątkowej aktualności właśnie 
teraz, kiedy w kontekście 
pakietu klimatycznego Unia 
Europejska rysuje scenariu-
sze dla przemysłu energe-
tycznego. 

Niestety, my nie mamy 
silnego głosu w tej struktu-
rze, a stoimy przed poważny-
mi problemami dotyczącymi 
podstawowego sektora pol-
skiej gospodarki, dającego 
nam suwerenność energe-
tyczną i bezpieczeństwo po-
lityczne. Nie możemy zabrać 
głosu w obronie tego sektora 
na arenie międzynarodo-
wej, bo musimy wypełniać 
kryteria Unii Europejskiej. 
Podczas debaty w Sejmie 
zadałem premierowi proste 
pytanie: gdzie my jesteśmy?  
Jako suwerenny kraj mamy 
obowiązek, a raczej rząd ma 
obowiązek, prezentować na-

spektywie najbliższych kil-
kudziesięciu lat polski węgiel 
pozostanie najważniejszym 
paliwem dla polskiej ener-
getyki. Ja i setki tysięcy osób 
związanych z polskim górni-
ctwem i energetyką, trzyma-
my Pana Wicepremiera za 
słowo.

Grzegorz Tobiszowski, 
poseł na Sejm RP

kach finansowych. Nie bez 
powodu Kompania Węglowa 
miała olbrzymie trudności z 
pozyskaniem z rynku środ-
ków na wyemitowanie obli-
gacji. A był to jedyny  ratunek  
przed ogłoszeniem upadło-
ści. Problem w tym, że ten 
kapitałowy zastrzyk i tak nie 
ratuje sytuacji spółki. Bran-
żowe media alarmują, że pie-
niędzy starczy zaledwie do 
marca przyszłego roku. Mówi 
się o łączeniu kopalń, jako o 
jednym ze sposobów wyjścia 
z tej dramatycznej sytuacji. 
Z podawanych informacji 
wynika, że liczba pracowni-
ków Kompanii Węglowej ma 
zostać zredukowana z 59 tys. 
do 50 tys. do 2015 roku. Po-
jawia się pytanie, jaki będzie 
mechanizm tych zwolnień? 
Jak Kompania Węglowa chce 
utrzymać front robót przy 
tak dużej redukcji pracowni-
ków?

Nie definiując na nowo  
narodowego planu energe-
tycznego, w kontekście pakie-
ty klimatycznego, nie dajemy 
żadnego sygnału międzyna-
rodowym rynkom. A niewie-
dze rodzi wiele pytań.  Jakie 
mamy wytyczne dotyczące 
węgla kamiennego?  Ile i ja-
kiego węgla potrzebujemy na 
polskim rynku? Ile surowca 
mają wydobywać kopalnie? 
W jakiej strukturze mają 

sze stanowisko i interesy. 
Polskie elektrownie kupu-
jąc polski węgiel, nie kupują 
jedynie surowiec opałowy, 
ale także bezpieczeństwo 
energetyczne, a w kontekście 
tego, co mówił wiceprezy-
dent USA, także bezpieczeń-
stwo polityczne państwa. To 
warunek zbudowania silnej 
pozycji na arenie między-
narodowej.  Trzeba mówić o 
tych sprawach właśnie teraz, 
kiedy dowiadujemy się, że 
straty Kompanii Węglowej 
wynoszą ok. 300 mln zł, a 
sytuacja finansowa Katowi-
ckiego Holdingu Węglowego 
jest niewiele lepsza. Mówimy 
o dwóch największych spół-
kach węglowych w Polsce. 
Przypomnę, że w 2011 roku 
Kompania zanotowała zysk 
na poziomie ok.  600 mln zł 
zysku, a Holding zarobił po-
nad 100 mln zł. Pojawia się 
pytanie, co robił państwowy 
właściciel tych spółek, kiedy 
w 2012 roku zaczęły spadać  
ich zyski i dochody?

Dziś dopływają do nas 
różne informacje. Nie wiemy 
konkretnie, czy na zwałach 
– jak podają jedne źródła 
– leży 9 mln ton węgla, czy 
może 6 lub 5,5 mln ton, a 
może jest go mniej? Ten cha-
os informacyjny powoduje, 
że sektor węgla kamiennego 
nie jest partnerem na ryn-

funkcjonować?
Od 2007 roku wciąż 

mamy ten sam rząd, koali-
cji PO-PSL, który nadzoruje 
procesy związane z wdraża-
niem dyrektyw pakietu kli-
matycznego . Z tym wiąże się 
także plan dotyczący polskich 
surowców i energetyki. Nie 
może być tak, że dziś traci-
my bezpieczeństwo na rynku 
międzynarodowym. Jakim 
jesteśmy podmiotem na are-
nie międzynarodowej skoro 
nie potrafimy zabezpieczyć 
swojego suwerennego bytu 
i poczucia bezpieczeństwa 

energetycznego? Jeżeli za-
mkniemy kolejne kopalnie, 
zamkniemy dostęp do kolej-
nych pokładów, to jak odbu-
dujemy  swoją siłę, związaną 
z węglem kamiennym?   Pod-
czas sejmowej debaty, Janusz 
Piechociński, wicepremier 
i minister gospodarki zade-
klarował, że nie będzie zwol-
nień w Kompanii Węglowej. 
Zapewnił  także, że w per-

Z okazji Górniczego Święta „Barbórki” wszystkim 
górnikom, osobom pracującym w sektorze węgla ka-
miennego, składam najserdeczniejsze życzenia wszel-
kiej pomyślności w życiu osobistym i w pracy zawo-
dowej.

Życzę, aby praca w górnictwie – trudna i ofiarna 
– dawała Wam dużo satysfakcji i osobistych korzyści, 
by była zawsze należycie doceniana i opłacana. Niech 
tradycje górnicze będą nadal kultywowane, a umiejęt-
ność dobrej, uczciwej pracy przekazywana tak jak do 
tej pory z pokolenia na pokolenie.

Życzę Wam, aby nawet w tych trudnych czasach praca  
w kopalni zapewniała godziwy byt, a Święta Barbara 
nieustannie otaczała Was i Wasze Rodziny swoją opie-
ką, zapewniając poczucie bezpieczeństwa i pewności 
dnia jutrzejszego.

Grzegorz  Tobiszowski
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Nieprzewidziana awaria, 
katastrofalne skutki

fukuSHima � lata po awarii elektrowni atomowej

Celem spotkania było omówienie 
sytuacji w Fukushimie po trzech 
niemal latach od katastrofy ekolo-
gicznej, która z czasem przerodziła 
się w katastrofę społeczną.

Kosztowna pomyłka
Temat Fukushimy i konse-

kwencji awarii, do której doszło w 
związku z trzęsieniem ziemi i towa-

rzyszącą mu falą tsunami, pozornie 
tylko nie dotyczy Polski i Polaków. 
Dyżurnym argumentem zwolen-
ników budowy elektrowni jądro-
wej w kraju jest jej wydajność oraz 
rozwój zaawansowanych systemów 
chroniących otoczenie przed kon-
sekwencjami ewentualnej awarii. 
Przewodniczący Sekretariatu Gór-
nictwa i Energetyki (SGiE) NSZZ 

„S” Kazimierz Grajcarek widzi tutaj 
analogię do sytuacji sprzed budo-
wy siłowni w Fukushimie. - Prze-
konywano wtedy mieszkańców, że 
jest to konstrukcja „stuprocentowo 
bezpieczna”, do czego przyznał się 
ostatnio jeden z jej projektantów 
– mówi związkowiec. - Specjal-
nie zapisałem sobie tę wypowiedź. 
„Powiedzieliśmy ludziom – i prze-

konywaliśmy ludzi – że oddajemy 
do dyspozycji stuprocentowo bez-
pieczne urządzenie. I tu się pomyli-
liśmy” - cytuje naukowca przewod-
niczący SgiE.

Przede wszystkim nie przewi-
dziano skali kataklizmu, który na-
wiedził japońskie wybrzeże. - Przed 
elektrownią, od strony morza, wy-
budowano falochron obliczony na 
10-metrową falę. Nie przewidziano 
jednak, że może przyjść fala liczą-
ca 17 metrów, co doprowadziło do 
uszkodzenia reaktorów położonych 
bliżej brzegu – wyjaśnia Grajcarek. 
- Co może wydawać się zaskakujące, 
bezpośrednią przyczyną katastrofy 
wcale nie było uszkodzenie reakto-
rów przez żywioł. Doprowadziło do 
niej podmycie słupów stanowiących 
część linii przesyłowej, dostarcza-
jącej prąd do systemu chłodzenia 
reaktorów, a stąd już prosta droga 
do ich przegrzania, stopienia rdzeni 
i radioaktywnego wycieku. Na tym 
polegał problem – dodaje przewod-
niczący górniczej „Solidarności”, 
również uczestnik konferencji, Ja-
rosław Grzesik.

Naprawdę silnych trzęsień zie-
mi nie było w Polsce od kilkuset lat. 
Pytaniem otwartym pozostaje, czy 
zapewniającej chłodzenie reakto-

rów linii przesyłowej nie mógłby u 
nas zniszczyć inny żywioł, np. hura-
ganowy wiatr?

martwa strefa
Podczas wizyty w Japonii przed-

stawiciele związków zawodowych z 
całego świata na własne oczy prze-
konali się, czym grozi katastrofa 
perfekcyjnie, zdawać by się mogło, 
działającej elektrowni atomowej.

– Martwą strefę, z której wy-
siedlono ludzi, jeszcze dzisiaj wy-
znacza okrąg o promieniu 20 kilo-
metrów od elektrowni – relacjonuje 
Kazimierz Grajcarek. - Jadąc przez 
okoliczne miejscowości, mija się 
opuszczone budynki. Przed do-
mami stoją samochody. Wrażenie 
robią detale, na przykład kubek 
stojący na dystrybutorze paliw, po-
zostawiony zapewne przez kogoś, 
kto w związku z nagłą ewakuacją 
zwyczajnie o nim zapomniał – opo-
wiada Jarosław Grzesik.

Wysiedleni trafili do dużych 
miast, gdzie musieli przyjąć obcy 
im – mieszkańcom wsi – styl ży-
cia. Wielu straciło pracę. Słabsi 
psychicznie nie wytrzymywali, 
stąd wyjątkowo liczne w tej gru-
pie samobójstwa. Osobną kwestią 
są problemy zdrowotne, związane 
m.in. z płodnością wśród kobiet-
mieszkanek okolic Fukushimy, o 
czym wspominały uczestnikom 
konferencji członkinie japońskich 
związków zawodowych.

Po pewnym czasie pierwotną 
strefę bezpieczeństwa zmniejszo-
no z 60 do wspomnianych już 20 
kilometrów, jednak ewakuowani 
wstrzymują się z powrotami. A jeśli 
nawet zdecydują się zamieszkać w 
dawnym miejscu, po tak trauma-
tycznych przeżyciach nigdy zapew-
ne nie wyzbędą się poczucia nie-
pewności i stresu.

 – Czy tak ma wyglądać postęp w 
energetyce? I czy warto nań stawiać 
w takiej postaci, choć nie ma abso-
lutnej pewności, że nie wydarzy się 
powtórka z rozwiniętej i doskonale 
zorganizowanej Japonii? - retorycz-
nie pyta lider górniczej „S”.

Marek Jurkowski

POLSKA przygotowuje się do budowy elektrowni atomowej. Jej pierwszy blok miałby zacząć funk-
cjonować między 2019 a 2024 rokiem. Tymczasem Japonia, po katastrofie w Fukushimie, całkowi-
cie rezygnuje z energetyki jądrowej. O konsekwencjach awarii na własne oczy przekonali się polscy 
związkowcy, m.in. z NSZZ „Solidarność”, którzy uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez 
Międzynarodową Sieć Związków Zawodowych Pracowników Energetyki Jądrowej (INWUN) i świa-
tową federację związkową Industriall.
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Zaślubiny węgla z ekologią
WARSZAWA Happening górniczej Solidarności

WZMOżONA kampania antywęglowa działaczy Greenpeace zmobilizowała członków górniczej „Solidarności” do natychmiasto-
wej odpowiedzi. Związkowcy zrezygnowali jednak z tradycyjnych form protestu. W zamian zorganizowali „zaślubiny” węgla z 
ekologią – happening promujący ekologiczne metody spalania surowca. A wszystko przed warszawskim Stadionem Narodowym, 
gdzie od ponad tygodnia obradują uczestnicy XIX Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu.
górniCy przyjechali do 
stolicy z zamiarem przepro-
wadzenia swoistej kampanii 
na rzecz węgla. Przed Stadio-
nem Narodowym pojawiły 
się piece pozwalające spalać 
węgiel w sposób ekologicz-
ny. Wydarzeniom na scenie, 
gdzie stanęły piece i skąd 
przemawiali związkowi lide-
rzy, towarzyszyła ekspozycja 
plakatów obrazujących moż-
liwości zastosowania węgla: 
z korzyścią dla ludzi, lecz bez 
szkody dla środowiska natu-
ralnego.

– Opowiadamy się za ekolo-
gią, za czystym środowiskiem, 
bo wszyscy chcemy żyć w czy-
stym środowisku, ale chcemy 
również udowodnić, że węgiel 
to również jest paliwo ekolo-
giczne – rozpoczął niecodzien-
ną pikietę przewodniczący 

Sekretariatu Górnictwa i Ener-
getyki NSZZ „Solidarność” 
(SGiE) Kazimierz Grajcarek. 
W dalszej części swojego wy-
stąpienia wymieniał oczywiste 
dla każdego górnika, ale nieko-
niecznie dla węglowego laika 
korzyści płynące z posiadania 
i eksploatacji własnych pokła-
dów „czarnego złota”. - Dla nas 
węgiel jest bardzo ważny, nie 
tylko dlatego, że my przy nim 
pracujemy, że dzięki niemu 
utrzymujemy swoje rodziny. 
Dla nas węgiel jest ważny dla-
tego, że on podtrzymuje naszą 
gospodarkę. Dla nas węgiel 
ważny jest dlatego, że energia, 
która jest potrzebna każdemu 
z nas przecież, powstaje z na-
szego węgla, że dzięki temu je-
steśmy państwem niezależnym 
energetycznie – to jest dla nas 
niezwykła wartość – mówił do 

zgromadzonych przed Stadio-
nem Narodowym górników i 
dziennikarzy.

– Od roku 2007 próbujemy 
uświadomić wszystkim – na-
szym kolegom i naszym kole-
gom z zagranicy, rządzącym 
naszym krajem, rządzącym 
Europą, rządzącym światem i 
tym, od których zależy to, w ja-
kim kierunku ten świat pójdzie 
– że oni nie do końca opierają 
się na właściwych założeniach. 
Mówienie o tym, że „węgiel za-
bija”, to jest nieprawda. Dzięki 
węglowi wszyscy mamy pracę, 
dzięki węglowi nie tylko my 
funkcjonujemy, ale funkcjonuje 
wiele naszych przedsiębiorstw, 
dzięki węglowi funkcjonuje 
polska energetyka, dzięki wę-
glowi funkcjonuje polska go-
spodarka – wtórował przewod-
niczącemu SGiE szef Sekcji 

Krajowej Górnictwa Węgla Ka-
miennego NSZZ „Solidarność” 
Jarosław Grzesik.

Akcja przed Stadionem 
Narodowym miała być odpo-
wiedzią na działania organiza-
cji Greenpeace. Kilka dni temu 
„ekolodzy” w tajemniczy spo-
sób opanowali dach budyn-
ku Ministerstwa Gospodar-
ki, skąd rozwiesili olbrzymi 
transparent o treści: „Kto rzą-
dzi Polską? Przemysł węglowy 
czy obywatele?”. O innym zda-
rzeniu, również skierowanym 
przeciwko węglowi, przypo-
mniał lider górniczej „S”.

– Pewne organizacje od 
jakiegoś czasu, szczególnie 
od momentu rozpoczęcia (...) 
konferencji klimatycznej pró-
bują wmówić polskim me-
diom, a przez polskie media 
– polskiemu społeczeństwu, 
że „węgiel zabija”, że węgiel 
„umiera”. Pamiętacie, że 

zrobiono taką małą pikietę: 
dziesięciu ludzi przyjechało z 
taczkami pod tą bramę [cho-
dzi o bramę wejściową Sta-
dionu Narodowego – przyp. 
red. SG], wysypali węgiel z 
tych taczek i powiedzieli, że 
urządzają pogrzeb polskie-
go węgla, że polski węgiel 
jest niepotrzebny, że polski 
węgiel się kończy. My przy-
jechaliśmy (...), żeby poka-
zać, że polski węgiel żyje, że 
polski węgiel ma się dobrze. 
I chcemy pokazać, że da się 

„zaślubić” polski węgiel z pol-
skim czystym środowiskiem 
– tłumaczył treść symbolicz-
nego aktu „zaślubin” węgla z 
ekologią Jarosław Grzesik.

Wspomniany akt „zaślu-
bin” ekologii z reprezentu-
jącym polski węgiel górni-
kiem w galowym mundurze 
zakończył pikietę. Finałem 
happeningu było utworzenie 
„korowodu weselnego”, który 
odprowadził „nowożeńców” 
sprzed Stadionu Narodowego 
w kierunku autokarów. mj
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Zrównoważony rozwój 
zamiast walki z węglem

BRUKSELA IV Europejskie Dni Węgla

– W SYTUACJI, gdy bezrobocie 
w niektórych krajach sięga 16-25 
procent, należy szukać źródeł ta-
niej energii – ta opinia Davida Wil-
kinsona, przedstawiciela Komisji 
Europejskiej (KE), skierowana do 
uczestników inaugurującego EDW 
„śniadania roboczego”, mogła za-
skakiwać. Do tej pory KE wspierała 
niezwykle kosztowne ze względu 
na konieczną infrastrukturę „odna-
wialne źródła energii”. O tym, czy 
w polityce Unii wobec przemysłu 
wydobywczego rzeczywiście nastą-
pi zwrot, przekonamy się wkrótce. 
Z pewnością można powiedzieć, 

że po czterech latach inicjatywa 
Marcinkiewicza i Ehlera nabra-
ła charakteru na tyle znaczącego, 
by do grona dyskutantów dołączył 
reprezentant Komisji Europejskiej 
– unijnego „rządu” - i wygłosił dość 
zaskakującą, a możliwe, że zwia-
stującą lepszy czas dla węgla w UE, 
deklarację.

Wśród uczestników inauguracji 
odbywających się od 12 do 14 listo-
pada Dni nie było przedstawicieli 
związków zawodowych. Podstawo-
we wnioski płynące z wypowiedzi 
polityków i przedsiębiorców nie 
różniły się jednak od tego, o czym 

związkowcy z NSZZ „Solidarność” 
powiedzieli 6 lat temu jako pierwsi 
(Kalendarium decyzji ws. Pakietu. 
Spór rozstrzygnięty?): zmuszanie 
państw opierających swe gospodar-
ki na węglu do budowania swoich 
„miksów” energetycznych w opar-
ciu o tzw. odnawialne źródła energii 
musi wywołać wzrost cen energii. 
Czynnikiem, który wzmocnił ne-
gatywny wpływ projektów takich 
jak Pakiet Klimatyczny na sytuację 
gospodarczą wielu państw, stał się 
światowy kryzys gospodarczy. W tej 
sytuacji najprostszym wyjściem wy-
daje się być powrót do najtańszych 

źródeł energii, takich jak np. węgiel, 
przy jednoczesnym rozwoju ekolo-
gicznych technologii jego spalania.

W toku dyskusji Bogdan Mar-
cinkiewicz zwrócił uwagę, że odczu-
walnym już dziś skutkiem wprowa-
dzania radykalnych ograniczeń w 
zakresie emisji dwutlenku węgla i 
opłat za przekroczenie tych norm 
jest zjawisko „ucieczki” przemysłu (i 
miejsc pracy) poza Unię. - Od kilku-
nastu lat jednym z głównych skutków 
prowadzonej przez państwa wysoko 
uprzemysłowione, głównie kraje 
członkowskie Unii Europejskiej, 
polityki klimatycznej jest w rzeczy-
wistości transfer emisji z obszarów 
państw Unii do krajów rozwijają-
cych się, głównie Chin, gdzie obo-
wiązują, i to od niedawna, znacznie 
niższe standardy w zakresie ochrony 
środowiska i przeciwdziałania za-
nieczyszczeniom – wyjaśniał śląski 
europarlamentarzysta.

Przestrzegał, by lekkomyślnie 
nie rezygnować z górnictwa wobec 
braku zapotrzebowania na węgiel, 
co jest – jego zdaniem – zjawiskiem 
wynikającym z cyklu koniunktu-
ralnego. - Obecnie w Unii Europej-
skiej, ale i na świecie, podobnie jak 
w Polsce zauważalna jest wyraźnie 
nadpodaż węgla energetycznego. 
Nie oznacza to jednak, że sytuacja 
taka będzie się utrzymywać w dłu-
gim terminie. A pokonanie kryzysu 
ekonomicznego i powrót na ścieżkę 
wzrostu gospodarczego przyczyni 
się do zwiększenia popytu na ener-
gię i paliwa. Trzeba pamiętać, że do-
stęp do własnych zasobów węgla po-
zwala w istotny sposób zmniejszyć 
ryzyko wystąpienia negatywnych 
skutków gospodarczych, będących 
skutkiem ewentualnych wysokich 
cen na międzynarodowych rynkach 
węgla – stwierdził.

O tym, że odgórne przestawia-
nie gospodarek wszystkich państw 
unijnych na odnawialne źródła 
energii jest procesem sztucznym, a 
przy tym kosztownym, przekonywał 
prezes Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej SA (JSW) Jarosław Zagórowski. 

Jego zdaniem, najkorzystniejszym 
wyjściem dla wszystkich byłaby 
polityka zrównoważonego rozwo-
ju, uwzględniająca dotychczaso-
wą strukturę źródeł pozyskiwania 
energii przez gospodarki krajowe. 
- „Miks” energetyczny poszcze-
gólnych państw Unii Europejskiej 
został ukształtowany historycznie 
z uwagi na dostępność zasobów 
naturalnych. Na przykład: w Skan-
dynawii w strukturze wytwarzania 
energii znaczącą część odgrywa 
energia produkowana dzięki spad-
kom wody, w Danii – dzięki wiatro-
wi, w Polsce i w Niemczech – dzięki 
węglowi, a we Francji jest energia 
atomowa. Uważam za błędne w po-
lityce Unii Europejskiej nakładanie 
tych samych celów emisji dwutlen-
ku węgla wszystkim państwom bez 
głębszego zrozumienia podstaw bu-
dowy systemu wytwarzania energii 
elektrycznej. Dziś, aby według tej 
recepty przestawić systemy ener-
getyczne na bardziej ekologiczne i 
odnawialne źródła energii, potrze-
ba miliardów nakładów i dziesiątek 
lat – mówił przedstawiciel praco-
dawców, dodając że posiadanie i 
rozwój przemysłu wydobywczego w 
oparciu o własne surowce daje ko-
rzyści natury politycznej: pozwala 
uniezależnić się od mało stabilnych 
państw czy rejonów świata, z któ-
rych surowce energetyczne są im-
portowane.

Drugi dzień obrad uczestników 
EDW zbiegł się w czasie z wizytą 
wicepremiera i ministra gospodar-
ki Janusza Piechocińskiego, który 
zachęcał do rozszerzenia Pakietu 
Klimatycznego o dwa nowe zało-
żenia. - Już w 2020 roku przemysł 
niskoemisyjny powinien stanowić o 
20 procentach europejskiej gospo-
darki. Ale celem nadrzędnym musi 
być obniżenie kosztów produkcji 
energii o wspomniane 20 procent. 
Ważne, by odpowiedzieć sobie na 
zasadnicze pytanie – czy tania ener-
gia elektryczna musi być w Europie 
dobrem luksusowym? - podkreślał 
wiceszef rządu. Przypomnijmy, że 
obowiązująca wersja unijnej stra-
tegii klimatycznej zakłada redukcję 
emisji gazów cieplarnianych o 20 
procent, wzrostu produkcji energii 
ze źródeł odnawialnych do 20 pro-
cent oraz poprawę efektywności 
energetycznej o 20 procent – cele 
do osiągnięcia przed końcem roku 
2020.

Czwartej edycji Europejskich 
Dni Węgla towarzyszyła wystawa 
„Coal in Action”, ukazująca – w for-
mule plakatowej – aspekty eksplo-
atacji węgla oraz udane przykłady 
rekultywacji i zagospodarowania 
terenów poeksploatacyjnych na ob-
szarze państw członkowskich UE.

Marek Jurkowski

UNIA Europejska potrzebuje polityki zrównoważonego rozwoju w zakresie źródeł wytwarzania energii 
elektrycznej zamiast dotychczasowego zmuszania państw opierających swoje gospodarki na węglu, by 
te błyskawicznie przestawiły się na korzystanie z tzw. odnawialnych źródeł energii za cenę olbrzymich 
wstrząsów społecznych i ekonomicznych – to podstawowy wniosek płynący z dyskusji przeprowadzonych 
podczas IV Europejskich Dni Węgla (EDW), które odbyły się w Brukseli.
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Zakaz palenia węglem? 
Związkowcy pytają, resort kluczy

proGram antySmoGowy

Z Całą pewnością można 
stwierdzić, że odpowiedź 
podpisana przez podse-
kretarza stanu w Minister-
stwie Środowiska Janusza 
Zaleskiego stoi w sprzecz-
ności z wypowiedzią prze-
wodniczącego sejmowej 
Komisji Ochrony Środowi-
ska Stanisława Żelichow-
skiego (Polskie Stronni-
ctwo Ludowe). Pod koniec 
września, na łamach Gaze-
ty Wyborczej, polityk ten 
stwierdził: - Zakładamy 
wprowadzenie dopłat do 
likwidacji domowych pie-
ców węglowych i zastąpie-
nie ich bardziej ekologicz-
nym ogrzewaniem. Będą 

też dopłaty do ociepleń 
domów, by koszty ogrzewa-
nia były niższe. Następny 
krok to zakaz stosowania 
węgla przez gospodarstwa 
domowe w regionach o 
najgorszej jakości powie-
trza. Elektrownie i zakłady 
przemysłowe nadal będą 
mogły stosować węgiel, na 
którym oparta jest nasza 
gospodarka, bo one mają 
już systemy filtrów, które 
znacznie ograniczają za-
nieczyszczenie.

Choć planów wprowadze-
nia zakazu palenia węglem w 
piecach na tę chwilę nie ma, 
resort przyznał, iż „rozważana 
jest możliwość wprowadzenia 

wymagań jakościowych dla 
paliw, w tym zwłaszcza dla 
paliw węglowych oraz wymo-
gów technicznych dla źródeł 
spalania stosowanych w sek-
torze bytowo-komunalnym. 
Wprowadzenie takich regula-
cji prawnych wyeliminowało-
by problem stosowania w tym 
sektorze paliw wysokoemi-
syjnych, takich jak muły po-
flotacyjne, miał węglowy czy 
też węgiel złej jakości”. Jakie 
miałyby być parametry węgla 
dopuszczonego do spalania, 
Ministerstwo Środowiska nie 
precyzuje.

Czytamy też, że „admi-
nistracja rządowa nie ma 
bezpośredniego wpływu na 

zakres tworzonego progra-
mu ochrony powietrza, jak 
również na określone w nim 
działania naprawcze, które 
dedykowane są do organów 
samorządowych wszystkich 
szczebli (województwo, po-
wiat i gmina), jak również 
podmiotów gospodarczych i 
osób fizycznych zamieszku-
jących strefę, w której odno-
towano przekroczenia stan-
dardów jakości powietrza”.

Kolejne fragmenty mi-
nisterialnego pisma zawie-
rają wykaz działań na rzecz 
poprawy jakości powietrza 
podejmowanych przez agen-
dy rządowe i jedną z inicja-
tyw społecznych (Krakowski 

Alarm Smogowy) oraz suge-
stie, czym powinny kierować 
się samorządy, tworząc sto-
sowne programy naprawcze 
na szczeblu lokalnym.

– Ta odpowiedź niczego 
nowego nie wnosi. Jest raczej 
typowym przykładem „spy-
chologii” - w tym przypadku 
ze strony Ministerstwa Śro-
dowiska na samorządy wo-

jewódzkie. Zamiast udzielić 
konkretnej odpowiedzi, napi-
sano „nie, ale” i przytoczono 
szereg luźno związanych ze 
sprawą argumentów, budząc 
jeszcze większe wątpliwości 
co do prawdziwych intencji 
rządu – ocenia przewodni-
czący górniczej „Solidarno-
ści” Jarosław Grzesik. 

mj

MINISTERSTWO Środowiska odpowiedziało na pismo, w którym górnicza „Solidarność” zażądała 
wyjaśnień odnośnie planów wprowadzenia zakazu opalania gospodarstw domowych węglem po 
roku 2020. - Rząd (...) nie pracuje nad rządowym programem, który od 2020 r. zakazywałby stoso-
wania węgla jako źródła energii cieplnej w indywidualnych paleniskach domowych – brzmi począ-
tek ministerialnego stanowiska. Nie zadowoliło ono jednak związkowców. Ich zdaniem, dokument 
tak naprawdę niczego nie wyjaśnia.



4LISTOPAD 2013       SOLIDARNOŚĆ GÓRNICZA 11O TyM SIĘ MóWI

Zapobieganie niskiej emisji
DoNieSieNiA o projektach zakazu spalania węgla w gospodarstwach domowych wywołały zaniepokojenie wielu środowisk. Nie tylko 
samych użytkowników tego węgla, ale również jego producentów, dystrybutorów oraz tysięcy firm  związanych z produkcją nowo-
czesnych, niskoemisyjnych kotłów węglowych i specjalistycznego oprzyrządowania do ochrony powietrza. Branża ta rozwijała się 
dynamicznie przez ostatnie kilkanaście lat, a polskie rozwiązania w tym zakresie należą do jednych z najlepszych na świecie.
rZuCone hasło jest proste 
– chcesz mieć czyste powie-
trze (co ma oznaczać – lepiej 
oddychać, lepiej się czuć, nie 
chorować, nie ocieplać kli-
matu, więcej zarabiać na tu-
rystach...) – odstaw węgiel!

Przeciwko używaniu wę-
gla występują lobbujący za 
gazem, atomem, wiatrakami, 
panelami fotowoltaicznymi i 
biomasą (ostatnie trzy grupy 
– pod warunkiem utrzyma-
nia, a najlepiej powiększenia 
dopłat do energii pochodzą-
cej z urządzeń i paliwa, które 
sprzedają), grupy wierzące w 
możliwość zmniejszania ob-
ciążeń środowiska przy stale 
zwiększającej się ilości ludzi 
na kuli ziemskiej oraz część 
polityków.

Hałas wokół tematu, po-
woływanie się na kolejnych 
ekspertów ma zamaskować 
to, co widzą i odczuwają  lu-

dzie płacący za ogrzewanie 
domów. Mogą oni w prakty-
ce porównać, że przy spala-
niu ekogroszku (sprawność 
urządzeń rzędu 85 proc.) 
koszt uzyskania odpowied-
nika 1 kWh to 11 groszy, przy 
węglu w gatunku orzech I 
(sprawność pieca rzędu 60 
proc.) 15 groszy, a przy naj-
tańszym gazie ziemnym i 
założeniu 100-proc. spraw-
ności urządzeń – nie mniej 
niż 22 grosze... I przeliczają 
to na stan swoich budżetów 
domowych.Jest też kwestia 
druga. Od lat w gospodar-
stwach domowych, rolnych 
oraz w  innych drobnych 
źródłach wytwarzania ciepła 
spala się rocznie od 11 do 13 
milionów ton wysokokalo-
rycznych węgli opałowych 
o bardzo niskiej zawartości 
zanieczyszczeń.  Jest to ekwi-
walent około 10 miliardów m3 
gazu ziemnego. Warto pod-

kreślić (dane PGNIG) że na 
ponad 13 milionów go-
spodarstw domowych w 
Polsce, tylko około 50% 
ma dostęp do gazu ziem-
nego a i tak - ze względów 
ekonomicznych - tylko 
kilkanaście procent tych 
gospodarstw stosuje gaz 
do celów grzewczych. 

Sektor komunalno-byto-
wy, zwłaszcza indywidualne 
ogrzewnictwo, jest w naszym 
kraju znaczącym udziałow-
cem w emisji substancji 
szkodliwych dla zdrowia i 
środowiska. Jednak odpo-
wiedzialnym za ten stan nie 
jest węgiel jako paliwo, ale 
przestarzałe techniki spala-
nia stosowane dla otrzymy-
wania energii użytkowej do 
ogrzewania pomieszczeń, 
przygotowania ciepłej wody 
czy tez przygotowania po-
siłków. Równocześnie brak 
jakichkolwiek uregulowań 

prawnych w zakresie jakości 
urządzeń grzewczych oraz ja-
kości paliw stałych.

Zapomina się, że spala-
nie stałej biomasy, będą-
cej podstawowym źród-
łem energii odnawialnej 
w Polsce, jak też spalenie 
gazu i oleju opałowego w 
nieodpowiednich urzą-
dzeniach grzewczych sta-
nowi takie samo zagroże-
nie dla ludzkiego zdrowia 
i dla środowiska, jak spa-
lanie węgla.

odpowiednie palenisko

Na krajowym ryku od 
kilkunastu lat rozwija się 
prężnie branża producentów 
zautomatyzowanych, wyso-
kosprawnych i niskoemisyj-
nych kotłów węglowych. Ich 
wzór został sprowadzony do 
Polski w ramach jednej z edy-
cji programu PHARE.

Kotły te dostosowane są 
do spalania specjalnych, wy-
sokojakościowych sortymen-
tów węgla (paliwa kwalifiko-
wane -  znane na rynku pod 
nazwami handlowymi „Eko-
ret”, „Ekogroszek” i inne), a 
stosowane rozwiązania kon-
strukcyjne nie pozwalają na 
spalanie w tych kotłach in-
nych paliw czy też ich odpa-
dowych substytutów.

Obecnie krajowi pro-
ducenci oferują jednostki o 
mocy  od 10 do 2000 kW  i o 
sprawności dochodzącej do 
85 %, a głównymi zaletami 
tych kotłów są:

• wysoka sprawność, gwa-
rantująca najniższe koszty wy-
twarzania ciepła(dwukrotnie 
niższe od gazu  ziemnego),

• zautomatyzowana praca 
i bardzo małe zaangażowanie 
obsługi  (zasyp węgla w kot-
łach małych raz na 3 - 5 dni, 
obsługa kotłów większych -  
do 1 godz. / dobę ),

• redukcja  emisji produk-
tów spalania o ponad 90 % 
w stosunku do tradycyjnych 
kotłów węglowych.

Dzięki inicjatywie pro-
ducentów krajowych niektó-
re dzisiejsze konstrukcje są 
znacznie bardziej zaawanso-
wane technicznie niż sprowa-
dzony pierwowzór kotła, do-
puszczonego do stosowania 
w krajach UE.

Kotły te są przeznaczo-
ne do ogrzewania mieszkań, 
domów jedno- i wielorodzin-
nych, gospodarstw rolnych, 
dużych obiektów komunal-
nych i przemysłowych - mię-
dzy innymi takich jak szkoły, 
szpitale, cegielnie i piekar-
nie, w ciepłowniach -  jako 
kotły podstawowe lub źródła 
lokalne o łącznej mocy do 8 
MW ( przykład: kotłownia o 

mocy 5,6 MW w Tychach ). 
Mogą być również używane 
do produkcji ciepłej wody 
użytkowej i  pary technolo-
gicznej.

Urządzenia te były do nie-
dawna wspomagane fundu-
szami z  WFOŚiGW  i  BOŚ w 
ramach realizowanych przez 
lokalne samorządy, progra-
mów ograniczania niskiej 
emisji - PONE .

Nie musi być drożej

W miejsce zakazu spa-
lania węgla w indywidual-
nym ogrzewnictwie, bardziej 
sensownym jest wdrażanie 
dobrych i sprawdzonych roz-
wiązań czystych technologii 
spalania paliw stałych. Nale-
ży je promować i uwzględniać 
w programach ograniczania 
niskiej emisji w realizowa-
nych przez lokalne samorzą-
dy. Podstawą zaś jest i będzie 
stosowanie kwalifikowanych 
paliw węglowych oraz sta-
łych biopaliw o odpowiedniej 
jakości. Pozytywne doświad-
czenia w tym zakresie zostały 
uzyskane w wielu gminach na 
terenie całego kraju.

Platforma  Niskoemisyj-
nych Urządzeń Grzewczych 
na Paliwa  Stałe oraz Kwa-
lifikowanych Paliw Stałych 
działająca przy Polskiej Iz-
bie Ekologii przedstawiła w 
ministerstwach Środowiska 
oraz Gospodarki, w bieżącym 
roku, propozycje rozwiązań, 

uwzględniających doświad-
czenia innych krajów UE 
w tym zakresie. Polska jest 
bowiem eksporterem węgla 
opałowego dla gospodarstw 
domowych, między inny-
mi w Niemczech, Wielkiej 
Brytanii, Irlandii, Austrii, 
Czechach o raz na Słowacji i 
Węgrzech.

Wykorzystanie dotych-
czasowych doświadczeń wal-
ki z niską emisją, szczególnie 
z województwa śląskiego oraz 
wprowadzenie odpowied-
nich uregulowań prawnych, 
włącznie z monitorowaniem 
sektora komunalno-bytowe-
go pod kątem oddziaływania 
na środowisko przyniesie 
wymierne efekty. Składa 
się na nie poprawa jakości 
powietrza, a równocześnie 
ochrona olbrzymiego rynku 
pracy ludzi zatrudnionych w 
branżach związanych z pro-
dukcją i  dystrybucją kwalifi-
kowanych paliw stałych oraz 
nowoczesnych kotłów służą-
cych do spalania tych paliw. 
A chodzi przy tym o wytwa-
rzanie najtańszego ciepła w 
obecnych realiach. Ma to ko-
losalne znaczenie dla budże-
tów większości gospodarstw 
domowych.

Dr inż. Leon Kurczabinski
Przewodniczący Platformy 

Niskoemisyjnych Kotłów i Kwalifiko-
wanych Paliw Stałych 

przy Polskiej Izbie Ekologii 
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W szczególnym Dniu Górnika, 
w którym odżywają piękne i chlubne tradycje,
składamy wszystkim górnikom 
wyrazy uznania dla wspólnego trudu.
W tak uroczystym dniu,
życzymy całej Braci Górniczej
oraz Waszym rodzinom
zdrowia i szczęścia górniczego
oraz wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym.

Z górniczym 
pozdrowieniem

Zarząd i Rada 
Nadzorcza
Południowego Koncernu 
Węglowego S.A.

Nieprzerwanie od 1958 roku
SZKoła od samego po-
czątku kształciła kadrę tech-
niczną na potrzeby przede 
wszystkim kopalń usytuo-
wanych na teranie Jaworzna, 
ale nie tylko. Większość ucz-
niów, kończąc szkołę, podej-
mowała pracę w kopalniach 

Jaworzna, Mysłowic, Trze-
bini czy w Libiążu. Jej absol-
wenci wybierali też studia w 
AGH w Krakowie, na Poli-
technice Śląskiej, na uczel-
niach Śląska i Krakowa.

W latach 1993-1994 ja-
worznickie technikum po-

zostało samotne na polu 
kształcenia górniczego. 

- Wtedy jako jedyni wciąż 
kształciliśmy kadry dla po-
trzeb górnictwa, rozumie-
jąc, że przyjdzie taki czas, 
gdy będą one potrzebne, bo 
niemożliwe jest zamknięcie 

Technikum Górnicze im. Jana III Sobieskiego, które obecnie wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6                   
w Jaworznie obchodzi w bieżącym roku szkolnym jubileusz 55-lecia istnienia. Jest to wyjątkowa szkoła, gdyż jako jedyne 
technikum górnicze w Polsce nie zaprzestało kształcenia pracowników kopalń, nawet w trudnych dla branży latach 90.

SpoJrzenia

wszystkich kopalń i całkowi-
te zaprzestanie wydobywa-
nia naszego „czarnego złota” 
- wspomina Simona Smu-
gowska, dyrektor szkoły.

Pomimo, że i jaworzni-
cka szkoła miała wówczas 
problem z naborem uczniów, 
władze miasta zgodziły się w 
krytycznym czasie na otwar-
cie 17-osobowej klasy. Kształ-
cenie górnicze przetrwało.

Dziś Technikum Górni-
cze im. Jana III Sobieskiego 
liczy ok. 200 uczniów kie-
runków górniczych (szkoła 
posiada także klasy o profilu 
logistycznym). Dyrekcja nie 

skarży się na brak zaintereso-
wania, wręcz przeciwnie. W 
tym roku chętnych do nauki 
w klasach górniczych było 
więcej niż szkoła mogła przy-
jąć. Absolwenci szkoły mają 
bowiem ułatwione zadanie ze 
znalezieniem pracy w górni-
ctwie. I co ciekawe, do grona 
uczniów w zawodzie tech-
nik górnictwa podziemnego 
dołączyły także dziewczęta 
(obecnie jest ich 6). 

Od 2005 roku klasy 
kształcące w zawodzie tech-
nik górnictwa podziemnego 
zostały objęte patronatem 
Południowego Koncernu Wę-

glowego S.A. Korzyści płyną-
ce z tego faktu są następujące: 
uczniowie szkoły odbywają 
praktyki na terenie Zakła-
du Górniczego ,,Sobieski”, 
co roku najlepsi uczniowie 
otrzymują nagrody rzeczowe 
na zakończenie roku szkolne-
go, uczniowie kończący szkołę 
mają zagwarantowaną pracę, 
a ci, którzy podejmą naukę 
na uczelniach wyższych na 
kierunkach górniczych, mogą 
starać się o stypendium fun-
dowane przez Południowy 
Koncern Węglowy.

 jac

JAWORZNO Jubileusz 55-lecia Technikum Górniczego  im. Jana III Sobieskiego

Skok ku 
nowoczesności

Rozmowa z Simoną Smugowską, dyrektor 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 6 w Jaworznie

Udając się na nasze spotkanie zauważyłem, 
że nauczyciel przedmiotu trzymał w ręku dość 
stary podręcznik do nauki zawodu górnika. Za-
pewne jest to dla Państwa pewien problem. 

Tak i to znaczny. Podręczniki do nauki gór-
nictwa, które są w obiegu i z których korzystają 
nauczyciele pochodzą jeszcze z lat 60., a nawet 
z lat 50. Tylko, że jest to nie tylko nasz problem, 
ale całego kształcenia zawodowego. Na liście 
podręczników zawodowych, zatwierdzonych 
przez Ministerstwo Edukacji występuje jedynie 
21 podręczników dla wszystkich profesji. Wśród 
nich jest tylko jedna pozycja górnicza - „Maszyny 
i urządzenia górnicze”, podręcznik sprzed dwóch 
lat. Z tego też względu nauczyciele bazują prze-
de wszystkim na tzw. literaturze pomocniczej i 
materiałach własnych. W tym względzie nieza-

stąpiony jest Internet. Całe szczęście, że mamy 
silne wsparcie  Południowego koncernu Węglo-
wego, gdzie młodzi ludzie mogą na własne oczy 
zobaczyć na czym polega praca we współczesnej 
kopalni.

A jak wygląda na tym polu współpraca z 
producentami maszyn i urządzeń górniczych?

Nasi uczniowie każdorazowo obecni są na 
targach górniczych, gdzie zapoznają się z nowoś-
ciami rynkowymi. Organizujemy także wycieczki 
do fabryk maszyn i urządzeń górniczych, gdzie 
młodzież zapoznaje się z nowymi trendami w pro-
jektowaniu i budowie maszyn górniczych. Poza 
tym staramy się brać udział w różnych konferen-
cjach poświęconych nowinkom technologicznym 
w górnictwie. 

I pewnie dostrzegacie Państwo jak kolo-
salny nastąpił skok technologiczny w branży 
górniczej.

Oczywiście, że to dostrzegamy. Mamy rów-
nież świadomość, że nauczanie górnicze staje 
się coraz bardziej interdyscyplinarne, gdzie co-
raz większe znaczenie mają takie przedmioty jak 
informatyka czy też mechatronika. O znaczeniu 
technologii w pracy górniczej najdobitniej świad-
czy to, że Południowy koncern Węglowy nie 
składa u nas zapotrzebowania na absolwentów 
z zawodowym wykształceniem, tylko z technicz-
nym wykształceniem, co zostało przez naszego 
partnera wyraźnie zaakcentowane na samym po-
czątku naszej współpracy. 

ciekaw jestem, czy sami uczniowie mają 
świadomość konieczności dalszego kształcenia  
zawodowego?

Świadomość ta jest decydowanie coraz 
większa. Wprawdzie większość naszych absol-
wentów po zakończeniu nauki w technikum trafia 
do pracy w kopalni, to jednak coraz więcej z nich 
decyduje się na studia zaoczne na kierunkach 
górniczych, ale nie tylko, bo część z nich zdecy-
dowała się na studia w zakresie BHP, co okazało 
się bardzo przydatne w ich pracy zawodowej w... 
kopalni. 

Rozmawiał: Jacek Srokowski 
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Karczmy i Biesiady 
czas zacząć!

ZBLIżA się dzień Świętej Bar-
bary. W górnictwie to czas 
podsumowań, ale i dobrej 
zabawy, którą zapewniają 
Biesiady i karczmy Piwne. 
Przedstawiamy poniżej fo-
torelację z Biesiady Piwnej 
zorganizowanej przez komi-
sję Zakładową NSZZ „Solidar-
ność” przy kWk „Sośnica-
Makoszowy” oraz z karczmy 
Piwnej, którą urządziła „Soli-
darność” na „Budryku”.

ROZMAITOŚCI

KWK „SOŚNIcA-MAKOSZOWY”

KWK „BUDRYK”



14 Sport

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Jonak jednogłośnie 
pokonał carslawa

PIERWSZą rundę Szkot zaczął z 
odwrotnej pozycji, utrzymując po-
jedynek na dystans. Polak zgodnie 
z oczekiwaniami dążył do zepchnię-
cia rywala do defensywy, jednak ten 
umiejętnie poruszał się na nogach 
dookoła ringu. Jonak punktował le-
wym prostym, jednak miał proble-
my z celnym ulokowaniem ciosów w 
kombinacjach.

Z upływem kolejnych rund Polak 
coraz częściej przebijał się przez gardę 
przeciwnika z lewym sierpowym, jed-
nak Brytyjczyk potwierdził opinię pięś-
ciarza odpornego na ciosy. W drugiej 
połowie pojedynku Jonak coraz łatwiej 
spychał do lin podmęczonego Carsla-
wa, który cały czas dosyć szczelnie 

chował się za wysoko postawioną po-
dwójną gardą.

Szkot nie podejmował większego 
ryzyka i nie dawał Polakowi okazji do 
odważniejszego ataku, koncentru-
jąc się przede wszystkim na akcjach 
obronnych. W dwóch ostatnich run-
dach Jonak starał się jeszcze mocniej 
przycisnąć i kilka razy złapał Carsla-
wa serią ciosów przy linach. Szkot w 
drugiej połowie pojedynku ponownie 
zaczął zmieniać pozycję i szukał spo-
sobu, aby przetrwać kolejne rundy, 
sporadycznie kontrując.

dla Jonaka, który w ostatnich mie-
siącach zmagał się z licznymi kontu-
zjami było to drugie tegoroczne zwy-
cięstwo.

W głównej walce wieczoru gali „Wojak Boxing Night” 
w Jastrzębiu-Zdroju Damian Jonak (36-0-1, 21 KO) 
pokonał jednogłośnie na punkty Krisa carslawa (18-
4, 8 KO). Po dziesięciu rundach sędziowie punktowali 
98-93, 99-91 i 100-90.
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POZIOMO:
2) szczęśliwy
5) wymiana
8) waluta
9) najstarsza

10) śląski
12) pomocny
13) wykrywa
15) atrybut
17) zakończenie
18) przysłowiowy
21) rodzaj
22) żołnierz
23) kwitnie
24) metal
25) czubek

26) pieśń

PIONOWO:
1) odblask
2) wokół
3) szpiegowski
4) nadaje
5) tłuszcz
6) rysunkowa
7) nagłówek

11) wylew
13) morski
14) starogreckie
16) japońska
19) związek
20) rozprawia

Początki określeń wyrazów podano jak w tradycyjnej krzyżówce,
a ich dokończenia w kolejności przypadkowej.

DOKOŃCZENIA OKREŚLEŃ:
pożaru; towarowa; pospólstwo;
w kuchni; fale; na orbicie; Zeusa;
o moralności; z opery; łamigłówka;
lufy; do ziemniaków; traf; twierdzy
z wodą; śpioch; europejska;
nadwozia; lekkiej kawalerii;
jesienią; buta; państw; gra
planszowa; książki; era Ziemi;
szlachetny; połysk meblom;
brydż; krwi do tkanek ciała; żarłacz.

SWATKA

Rozwiązanie - powieść Stanisława Lema.

PRAWOSKOŚNIE:
 1)  twarde cukierki
 2)  koczownik z pustyni
 4)  groźny tlenek węgla

LEWOSKOŚNIE:
 1)  odmiana dyni
 3)  gatunek, typ
 5)  imię reżysera Kazana

POZIOMO:
 6)  bransoletki dla przestępcy

PIRAMIDKA

W rozwiązaniu należy podać

liczbę wystąpień litery K.

1

2 3

4 5

6

Start

23 x6 -17 +55 :3 x5 -10 :4 Z tego 7/5
Pierwiastek

z tego

Startując od pierwszej komórki z liczbą,
należy wykonać kolejno dziewięć działań

arytmetycznych, aby otrzymać rozwiązanie.

Quizy matematyczno-
logiczne

 I.
 Uzupełnij szereg:
 987489 ...... 456254
 jeśli wiadomo, że:
 943886 (412732) 531154
 albo:
 846824 (210523) 636301

 II.
 Uzupełnij trzeci wiersz
 brakującą liczbą:

       64 81 98
       16 27 14
       ?    3   7

 III.
 Wnuczek zapytał dziadka:
 - Ila masz lat, dziadziu?
 Dziadzio odpowiedział:
 - Jeżeli przeżyję jeszcze
 połowę tego, co już prze-
 żyłem i do tego jeszcze
 rok, to będę miał równiut-
 ko sto lat.
 Ile lat miał dziadek?

 IV.
 W salonie hrabiowskim
 paliło się osiem świec.
 Przechodzący kamer-
 dyner zgasił dwie świece.
 Ile zostało?

Rozwiązanie – termin biologiczny.

1 10 13

1 2 3
4

4

6 3 7 9

5 6
12

7
5

15 2 11

8
8

9 10 11

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Litery z ponumerowanych pól, w każdym diagramie osobno, utworzą rozwiązanie - imię i nazwisko reżysera oraz tytuł filmu.

WIRÓWKA
Kierunek wpisu do odgad-
nięcia.
PRAWO-, LEWOSKRĘTNIE:
 1)  podstęp, wybieg
 2)  dawny pośrednik
 3)  barokowy aniołek
 4)  stolica Basków
 5)  port w Libii, walki
      w 1941 r.
 6)  nakładany na lufę
      karabinu
 7)  miara kąta płaskiego
 8)  z eksponatami
 9)  miasto Demokryta
10)  pleciuga
11)  szatan

< poprzedni następny >

http://krzyzowki.pnet.pl/
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Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja krajowa Górnictwa Węgla kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 katowice lub drogą mailową: 
redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl 
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody książkowe. Miłej zabawy.
Rozwiązanie hasła w październikowej krzyżówce brzmi: Wrogiem jest lepsze dobrego. Nagrody wylosowali: Sylwia Bochenek z Świerklan, Maria Świętek z Miasteczka Śląskiego. Gratulujemy. 
Nagrody prześlemy pocztą. 



1� promocJa

Autokopex Cars sp. z o.o.

salon: T serwis: T 
www.autokopexcars.pl

W nowym Hyundaiu i10 nie ma miejsca tylko na jedno: niepewność.
Całkiem nowy Hyundai i10 już od 560 zł* z klimatyzacją i radiem oraz promo-

cyjnym ubezpieczeniem w PZU "-15%”. O szczegóły pytaj w salonie.
Ilość samochodów w ofercie promocyjnej ograniczona.

* Kredyt na 96 miesięcy przy wpłacie własnej 0% z możliwością wcześniejszej spłaty dla wersji wyposażenia Access

Specjalna oferta ubezpieczeniowa Autokopex Cars:
15% zniżki w PZU na ubezpieczenie Twojego aktualnego samochodu!

Nowy

Nowy Hyundai i10
w barbórkowej ofercie specjalnej
dla górników!

Nowy Hyundai i10
w barbórkowej ofercie specjalnej
dla górników!


