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Władze Unii Europejskiej strzeliły sobie w 
stopę, bo narzuciły krajom członkowskim UE 
ograniczenia, których nie zamierzają wprowa-
dzać inne największe gospodarki świata - ame-

rykańska, chińska czy hinduska. Teraz nikt nie 
wie, jak się z tego wszystkiego wycofać - mówi 
Kazimierz Grajcarek, uczestnik konferencji kli-
matycznej w Cancun.

Udało się 
uniknąć katastrofy

Statystyczny Kowalski miał w zeszłym 
roku jeden dzień wolny od pracy, 
oprócz sobót i niedziel, jednocześnie 
przepracował 2015 godzin. To rekord w 

Unii Europejskiej! Bardziej pracowici w 
świecie są tylko Koreańczycy i Rosja-
nie. Za to Japończycy zostają za nami 
daleko w tyle...

Zgubne
Trzech Króli
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KWK „Silesia” sprzedana!
Dudek: Czarny Pelikan
„Silesia” zmierza w nieznanym kierunku s. 5

„Bogdanka” nie trafi do NWR
Wpłynęliśmy na groźne wody
Rozmowa z Antonim Pasiecznym s. 4

ENERGETYKA

Niech Święta Bożego Narodzenia 
i Wigilijny wieczór, 
tak jak cały nadchodzący Nowy Rok 
upłyną Wam w szczęściu i radości
 
życzy
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Panu już dziękujemy
Życzę 
Wam...
dROGIe Koleżanki i Koledzy, z okazji 
zbliżających się Świąt Bożego Na-
rodzenia i Nowego Roku chciałbym 
Wam życzyć stabilnej pracy i lepszej 
płacy, pewnej przyszłości, by nikt nie 
manipulował przy Waszych emery-
turach, by nikt też nie przehandlował 
byle jak Waszych miejsc pracy. 

Życząc tego Wam noszę obawy, 
że są to życzenia bez pokrycia. Po-
wiem więcej, boje się, że przyszły 
rok przyniesie nam wiele przykrych 
niespodzianek. 

Jedni z Was, a dotyczy to 
zwłaszcza kolegów z Katowickiego 
Holdingu Węglowego mogą znaleźć 
się w sytuacji, kiedy to ich firmę do-
tknię upadłość. Jeśli właściciel nie 
znajdzie dla Holdingu właściwego 
rozwiązania (a nie wiem czy połą-
czenie was z Węglokoksem to op-
tymalne wyjście z pętli zadłużenia), 
spółka załamie się pod ciężarem 
długów, które już przekroczyły masę 
krytyczną. 

Nie lepiej mają ci, którzy pracu-
ją w Kompanii Węglowej, bo coraz 
częściej „tęgie umysły”, które kie-
dyś doprowadziły do zamknięcie 
dziesiątek kopalń, doradzają rozbiór 
tej spółki. Wokół Kompanii, niczym 
sępy nad padliną, zaczęli krążyć po-
tencjalni inwestorzy, którzy z tego 
ciasta chcą wybrać co bardziej łako-
me kawałki, a to co pozostanie to już 
problem... chyba tylko Was samych, 
bo na górze nikt się poważnie nie 
interesuje sprawami tej branży. Bo 
po co im węgiel, skoro wezmą od 
Ruskich gaz? A i Bruksela się z tego 
ucieszy, bo Polska przestanie kopcić 
CO2. 

Kolegom z Jastrzębia też się 
szykuje ciekawy rok. Rząd chce 
was sprzedać, jak worek kartofli, 
żeby mógł za pozyskane ze sprze-
daży pieniądze wciskać dalej kit o 
„polskim cudzie gospodarczym”. 
Nie wierzyłbym Tuskowi i Gradowi, 
że Skarb Państwa zachowa kontro-
lę nad spółką. To samo obiecywali 
górnikom z „Bogdanki”, a jak to się 
skończyło ostatnio widzieliśmy. 

Bez względu na to, gdzie jeste-
śmy, naszym wspólnym problemem 
może być nasza przyszłość... emery-
talna. Już od wielu miesięcy Polacy 
karmieni są informacjami o tragicz-
nej sytuacji ZUSu. Nie wierzę, żeby 
ktoś zdecydował się na likwidację 
otwartych funduszy emerytalnych, 
by ich pieniędzmi zatkać deficyt zu-
sowski. Jak by to było, gdyby rząd 
PO machnął się na prywatne fundu-
sze? Szybciej zabiorą uprawnienia 
emerytalne, tym, którze jeszcze je 
mają. Wmówią społeczeństwu, że 
to biedny podatnik ponosi koszty 
górniczych emerytur i jeszcze się 
okaże, że PO przybędzie w słupkach 
popularności. 

A zatem życzę sobie i Wam moi 
drodzy, żeby obudziła się w nas so-
lidarność społeczna, żebyśmy po-
trafili się skrzyknąć naraz i pokazać 
swe niezadowolenie i jak trzeba bę-
dzie zawalczyli nie tylko o swoje.

Kompania Karna

TeGOROczNa Barbórka miała wyjątkową oprawę. 
Wspólnie po latach przerwy, podczas wspólnej imprezy 
świętowała cała brać górnicza. 3 grudnia, w zabrzań-
skim Domu Muzyki i Tańca odbył się uroczysty kon-
cert barbórkowy, współorganizowany przez wszystkie 
spółki węglowe oraz Wyższy Urząd Górniczy, Centralną 
Stację Ratownictwa Górniczego i Węglokoks. Temu 
szczególnemu wydarzeniu patronował sam wicepre-
mier Waldemar Pawlak, który z całą swą świtą dworską 
przybył do Zabrza mimo zamieci śnieżnych. 

Naprawdę było co świętować, bo branża górnicza 
znów zakończyła rok z wynikiem dodatnim. I to, jak-
że imponującym, blisko 1 miliarda złotych. I cóż, że na 
ogólny rachunek złożyły się dobre wyniki Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej, która skorzystała z powracającej 
koniunktury na rynku koksu i stali. Jeszcze do tego 
ogólnego wyniku dołożyła się „Bogdanka”, choć już nie 
kontrolowana przez Skarb Państwa. Fakt, że Katowicki 
Holding Węglowy jest na skraju upadłości, że Kompa-
nia Węglowa ledwie dyszy nie zmęcił dobrego nastroju 
„Pierwszego Górnika RP”, jak został przedstawiony w 
Zabrzu wicepremier Pawlak. 

Obecność w pierwszych szeregach - wśród do-
stojników przyjmowanych z honorami - byłego prezesa 
Kompanii Mirosław Kugiela (przypomnijmy, na którym 
ciążą zarzuty korupcyjne) wskazuje, że nic złego się w 
tym roku w górnictwie nie wydarzyło. Zauważyliśmy 
też, że w niezłych humorach występy artystów podzi-
wiał winanuszek prezesów Katowickiego Holdingu Wę-
glowego, którym nastroju nie mącił fakt, iż lada chwila 
ich firma wyzionie ducha na skutek ich „genialnego” 
zarządzania. 

Jeżeli więc minister Pawlak z taką pompą święto-
wał swoje „nicnierobienie” dla branży górniczej, to aż 
trudno wyobrazić sobie przyszłoroczną Barbórkę (bo 
ponoć impreza ma być kontynuowana), kiedy wreszcie 
nastąpią pierwsze efekty jego polityki.

Krzysztof Leśniowski

Podczas II wojny światowej wszystkie 
Przyczółki Czerniakowskie, Wały Pomor-
skie, forsowania Odry itd. rozpoczynały się 
od kompanii karnych. Żołnierze, którzy wra-
cali bez rozkazu, z pozycji zajmowanej przez 
taką kompanię, mogli liczyć jedynie na „9 
gramów ołowiu”. Do kompanii karnych tra-
fiali żołnierze, którzy nie tylko dopuszczali 
się rażącego łamania dyscypliny i zwykłych 
przestępstw, ale także niepewni politycznie, 
dezerterzy niemieccy polskiego pochodzenia 
(Ślązacy, Poznaniacy, Pomorzanie) i party-
zanci akowscy (najczęściej oficerowie i pod-
oficerowie), a nawet ci, którzy pozwolili sobie 
na merytoryczną krytykę dowództwa. 

Wiceprezes Kompanii Węglowej ds. zarzą-
dzania produkcją uznał więc (a może ktoś mu 
podpowiedział), że taki sam patent zastosuje 
w kopalniach spółki, bo jak twierdzi w pro-
jekcie polecenia służbowego (które udało nam 
się zdobyć): „analiza przyczyn i okoliczności 

wypadków przy pracy w kopalniach Kompanii 
Węglowej S.A., wskazuje na niezadowalający 
poziom stanu bezpieczeństwa i higieny pra-
cy”. A więc co następuje? „Zero tolerancji dla 
niebezpiecznych metod pracy”. A to oznacza, 
że w każdej kopalni trzeba utworzyć specjalny 
oddział utrzymania wyrobisk dołowych. Do 
tych – nie bójmy się tego nazwać – kompanii 
karnych trafiać mają pracownicy, którzy nie 
przestrzegają przepisów BHP. Okres pracy w 
kompanii karnej nie może być dłuższy niż trzy 
miesiące lecz nie krótszy niż miesiąc. O okre-
sie służby decydować ma specjalna komisja. 
Ona też, w skrajnych przypadkach może zde-
cydować, że pracownik z tego „czyśca” trafi na 
„zieloną trawkę”. Co jeszcze ciekawe, „żołnie-
rze” kompanii karnej mają się odznaczać na 
dole kamizelkami o jaskrawej kolorystyce, by 
prawi koledzy mogli ich wytykać palcami. 

O przydziale do kompanii karnej decydo-
wać ma dozór. No i tu jest problem, bo prze-
cież wiemy dobrze, że wielu pracowników 
dozoru (oczywiście nie wszyscy) nie tylko 
toleruje zachowania niezgodne z przepisami 
BHP, ale wręcz zmusza pracowników do ta-
kiej pracy, by gonić wynik. 

Istnieje prawdopodobieństwo, graniczące 
z pewnością, że do kompanii karnych trafiać 
będą nie tylko ci, którzy nie przestrzegają prze-
pisów BHP, ale także ci, którzy, jak w wojsku, 
wykazują się niesubordynacją wobec przełożo-
nych, a niesubordynacja może mieć wiele od-
cieni, także aktywności na polu związkowym.

Kiedy czytam „Zero tolerancji dla niebez-
piecznych metod pracy” to w oczy rzucają mi 
się jedynie dwa pierwsze człony tego sformu-
łowania, bo zero tolerancji zawsze zmierza 
do autorytaryzmu i totalitaryzmu. Ale jest 
jedno „zero tolerancji”, które mimo wszystko 
akceptuję: zero tolerancji dla głupoty!

Jakub Michalski

przestrzegasz przepisów BHP?
zero tolerancji dla niebezpiecznych 

metod pracy

Resztkami instynktu samozachowaw-
czego wicepremier Waldemar Pawlak wycofał 
swoje poparcie dla kandydatury Eugeniusza 
Postolskiego. Gorzej, że Kompania Węglowa 
pozostała bez prezesa i przez kolejne miesią-
ce największa firma górnicza Europy będzie 
funkcjonowała w zawieszeniu.

Kiedy kilka tygodni temu do udziału w 
konkursie na prezesa Kompanii Węglowej 
zgłosił się były wiceminister Eugeniusz Po-
stolski środowisko górnicze przyjęło tę infor-
mację z niedowierzaniem. Kiedy minał pierw-
szy szok, stało się jasne, że to pewniak na to 
stanowisko. Tymbardziej, że minister Pawlak 
pytany o tą kandydaturę stwierdził, że ocenia 
ją bardzo dobrze. 

Dla większości osób w branży było wiado-
me, że wybór Eugeniusza Postolskiego na szefa 
górniczego giganta to z pewnych określonych 
powodów (o których nie będziemy wypowia-

dać się wprost, bo chyba większośc wie o co 
chodzi) to stąpanie po bardzo kruchym lo-
dzie. Kariera Postolskiego zresztą to potwier-
dza. Nie było miejsca, w którym na dłużej 
zagrzałby miejsca. Dopiero powrót do władzy 
jego kolegi Waldemara Pawlaka pozwolił mu 
na powrót z niebytu, ale jako wiceminister też 
się nie narządził. Wiemy nieoficjalnie, że kan-
dydaturę Polstolskiego wspierał mocno jeden 
ze znanych producentów maszyn górniczych. 
Na nic się to jednak zdało.

Pewnie dobrze się stało jak się stało, ale 
gdyby nie to kuriozum natury polityczno-
towarzyskiej, Kompania Węglowa mogłaby 
sięgnąć po zdecydowanie poważniejszą kan-
dydaturę na stanowisko prezesa, który miałby 
szansę pociągnąć do przodu niemrawego ko-
losa, jakim od pewnego czasu jest Kompania. 
Jeszcze niedawno mówiło się, że spółką móg-
łby pokierować obecny wojewoda Zygmunt 

Łukaszczyk, który dał się poznać jako spraw-
ny organizator, otwarty na dialog społeczny. 

Stało się inaczej, spółką wciąż tymcza-
sowo kierować będzie Jacek Korski. Trudno 
powiedzieć na ile to rozstrzygnięcie to wo-
tum zaufania dla jego osoby, bo gdyby tak w 
istocie było, rada nadzorcza pozbyłaby go w 
konkursie niewidzięcznego skrótu p.o., czy-
niąc go prezesem. Trudno zatem przesądzać, 
czy to rozstrzygnięcie da koniec wojenkom 
toczonym w zarządzie spółki pomiędzy wice-
prezesem Korskim, a wiceprezesem Markiem 
Uszko, które Kompanii na pewno nie służą. 

Z kolei wybór Romana Łoja na prezesa 
Katowickiego Holdingu Węglowego pozosta-
wimy bez komentarza. Za komentarz najlepiej 
niech służy katastrofalny stan spółki za który 
odpowiedziałność ponosi cały dotychczasowy 
zarząd, w którym Łój był wiceprezesem. 

KL

Racja stanu nie może stać ponad prawdą
MiNęło 29 lat od wprowadzenia stanu wojennego i masakry górników z kopalni „Wujek” protestujących przeciwko 
aresztowaniu szefa zakładowej „Solidarności” Jana Ludwiczaka. Główne uroczystości upamiętniające to drugie wyda-
rzenie miały miejsce, jak co roku, pod Pomnikiem Dziewięciu z Wujka w Katowicach.
W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 
roku Wojskowa Rada Ocalenia 
Narodowego z generałem Wojcie-
chem Jaruzelskim na czele wpro-
wadziła stan wojenny. Większość 
działaczy NSZZ „Solidarność” 
uwięziono, Związek zdelegalizo-
wano, a na ulicach pojawiło się 
wojsko i Zmotoryzowane Odwody 
Milicji Obywatelskiej (ZOMO). 
Aresztowano również Jana Lu-
dwiczaka, przewodniczącego Ko-
misji Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” KWK „Wujek”, co wywołało 
napięcie wśród górników, a w kon-
sekwencji strajk. Komunistyczny 
reżim był jednak bezwzględny w 
tłumieniu wszelkich protestów 
- 16 grudnia w katowickiej KWK 
„Wujek” z rąk ZOMO zginę-
ło 9 górników: Józef Czekalski, 
Krzysztof Giza, Joachim Gnida, 
Ryszard Gzik, Bogusław Kopczak, 
Andrzej Pełka, Jan Stawisiński, 
Zbigniew Wilk i Zenon Zając. 21 
górników zostało rannych.

PAMięTAJą o zBRoDNi
Uroczyste obchody 29. rocz-

nicy masakry strajkujących gór-
ników rozpoczęła msza święta w 
kościele pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego przy ul. Pięknej z udzia-
łem metropolity katowickiego ar-
cybiskupa Damiana Zimonia.

Po mszy uczestnicy uroczy-
stości przemaszerowali przed 
Pomnik Dziewięciu z Wujka, 
gdzie odbyła się główna część 
obchodów. Uczestniczyli w niej 
m.in. prezydent Polski Bronisław 
Komorowski i przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-

ność” Piotr Duda. Wyjątkowym 
gościem była pani Jolanta Prze-
woźnik, żona Andrzeja Przewoź-
nika, sekretarza Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa tra-
gicznie zmarłego w katastrofie 
smoleńskiej. Andrzej Przewoźnik 
przez całe lata wspierał wszelkie 
formy upamiętnienia górników 
poległych w KWK „Wujek”, w tym 
stworzenie funkcjonującej dziś 
przy kopalni Izby Pamięci KWK 
„Wujek”. Mimo kilkunastostop-
niowego mrozu na miejscu zebra-
ło się także wielu mieszkańców 
Katowic.

ChłoDNe PRzyJęCie 
W GRUDNioWy WieCzóR

Jako pierwszy głos zabrał pre-
zydent Bronisław Komorowski, 
który przypomniał, że strajkowali 
również górnicy z „Manifestu Lip-
cowego” (tam w wyniku pacyfika-
cji przez ZOMO rannych zostało 4 
górników) i „Piasta” (najdłuższy 
strajk w stanie wojennym - od 14 
do 28 grudnia). - Wolna Polska 
wyrosła z „Solidarności” - mówił. 
Podobnie jak to często robił jego 
poprzednik Lech Kaczyński przy-
pomniał także o wielkiej porażce 
demokratycznego wymiaru spra-
wiedliwości, jaką jest brak wyro-
ków w sprawach dotyczących ko-
munistycznych zbrodni.

Choć większość zgromadzo-
nych przed kopalnią „Wujek” za-
pewne zgadzała się ze słowami 
szefa państwa, zostały one przyję-
te wyjątkowo chłodno. Pod koniec 
listopada Wojciech Jaruzelski zo-

stał zaproszony przez prezydenta 
Komorowskiego na posiedzenie 
Rady Bezpieczeństwa Narodowe-
go, co - jak można się było przeko-
nać w Katowicach - powszechnie 
odebrano jako próbę rehabilitacji 
komunistycznego dyktatora.

Owacje ze strony zgromadzo-
nych zebrali natomiast dwaj ko-
lejni goście.

Pierwszy z nich, Piotr Duda, 
mówił: - Jesteśmy tutaj co roku 
nie dlatego, że „tak wypada”, ale 
dlatego, że mamy taką potrzebę 
serca, aby podziękować naszym 
bohaterom z „Wujka”, którzy prze-
zwyciężyli strach i stanęli w obro-
nie godności i wolnej Polski. Duda 
podkreślił także, że dziś, między 
innymi dzięki górnikom z kopalni 
„Wujek”, Polska jest wolna, ale nie 
jest wolna od patologii. Przywołał 
tutaj deptanie godności pracow-
ników i łamanie ich praw stwier-
dzając, że w niepodległej Polsce 
założenie związku zawodowego w 
prywatnej firmie jest często trud-
niejsze niż niegdyś działanie w 
podziemnej „S”. Odniósł się także 
do wspomnianej wcześniej poraż-
ki polskiego wymiaru sprawiedli-
wości, który nie potrafi zakończyć 
procesów przeciwko Wojciechowi 
Jaruzelskiemu i byłemu ministro-
wi spraw wewnętrznych Czesła-
wowi Kiszczakowi. - Wojciech Ja-
ruzelski i Czesław Kiszczak mają 
na rękach krew górników z „Wuj-
ka” i to oni pośrednio odpowia-
dają za ich śmierć. I żadna racja 
stanu nie może tutaj stać ponad 
prawdą - powiedział Duda. Odpo-
wiedziały mu brawa wszystkich 

KTOŚ z naprawdę „tęgim” umysłem wpadł w Kompanii Węglowej na pomysł utworzenia specjalnych 
oddziałów wzorowanych na kompaniach karnych, jakie spotkać można było kiedyś w wojsku.

KomENTARz

Dominik
Kolorz

Bal na cześć „nicnierobienia”

KWK WUJEK
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Panu już dziękujemy
Racja stanu nie może stać ponad prawdą
MiNęło 29 lat od wprowadzenia stanu wojennego i masakry górników z kopalni „Wujek” protestujących przeciwko 
aresztowaniu szefa zakładowej „Solidarności” Jana Ludwiczaka. Główne uroczystości upamiętniające to drugie wyda-
rzenie miały miejsce, jak co roku, pod Pomnikiem Dziewięciu z Wujka w Katowicach.
W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 
roku Wojskowa Rada Ocalenia 
Narodowego z generałem Wojcie-
chem Jaruzelskim na czele wpro-
wadziła stan wojenny. Większość 
działaczy NSZZ „Solidarność” 
uwięziono, Związek zdelegalizo-
wano, a na ulicach pojawiło się 
wojsko i Zmotoryzowane Odwody 
Milicji Obywatelskiej (ZOMO). 
Aresztowano również Jana Lu-
dwiczaka, przewodniczącego Ko-
misji Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” KWK „Wujek”, co wywołało 
napięcie wśród górników, a w kon-
sekwencji strajk. Komunistyczny 
reżim był jednak bezwzględny w 
tłumieniu wszelkich protestów 
- 16 grudnia w katowickiej KWK 
„Wujek” z rąk ZOMO zginę-
ło 9 górników: Józef Czekalski, 
Krzysztof Giza, Joachim Gnida, 
Ryszard Gzik, Bogusław Kopczak, 
Andrzej Pełka, Jan Stawisiński, 
Zbigniew Wilk i Zenon Zając. 21 
górników zostało rannych.

PAMięTAJą o zBRoDNi
Uroczyste obchody 29. rocz-

nicy masakry strajkujących gór-
ników rozpoczęła msza święta w 
kościele pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego przy ul. Pięknej z udzia-
łem metropolity katowickiego ar-
cybiskupa Damiana Zimonia.

Po mszy uczestnicy uroczy-
stości przemaszerowali przed 
Pomnik Dziewięciu z Wujka, 
gdzie odbyła się główna część 
obchodów. Uczestniczyli w niej 
m.in. prezydent Polski Bronisław 
Komorowski i przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-

ność” Piotr Duda. Wyjątkowym 
gościem była pani Jolanta Prze-
woźnik, żona Andrzeja Przewoź-
nika, sekretarza Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa tra-
gicznie zmarłego w katastrofie 
smoleńskiej. Andrzej Przewoźnik 
przez całe lata wspierał wszelkie 
formy upamiętnienia górników 
poległych w KWK „Wujek”, w tym 
stworzenie funkcjonującej dziś 
przy kopalni Izby Pamięci KWK 
„Wujek”. Mimo kilkunastostop-
niowego mrozu na miejscu zebra-
ło się także wielu mieszkańców 
Katowic.

ChłoDNe PRzyJęCie 
W GRUDNioWy WieCzóR

Jako pierwszy głos zabrał pre-
zydent Bronisław Komorowski, 
który przypomniał, że strajkowali 
również górnicy z „Manifestu Lip-
cowego” (tam w wyniku pacyfika-
cji przez ZOMO rannych zostało 4 
górników) i „Piasta” (najdłuższy 
strajk w stanie wojennym - od 14 
do 28 grudnia). - Wolna Polska 
wyrosła z „Solidarności” - mówił. 
Podobnie jak to często robił jego 
poprzednik Lech Kaczyński przy-
pomniał także o wielkiej porażce 
demokratycznego wymiaru spra-
wiedliwości, jaką jest brak wyro-
ków w sprawach dotyczących ko-
munistycznych zbrodni.

Choć większość zgromadzo-
nych przed kopalnią „Wujek” za-
pewne zgadzała się ze słowami 
szefa państwa, zostały one przyję-
te wyjątkowo chłodno. Pod koniec 
listopada Wojciech Jaruzelski zo-

stał zaproszony przez prezydenta 
Komorowskiego na posiedzenie 
Rady Bezpieczeństwa Narodowe-
go, co - jak można się było przeko-
nać w Katowicach - powszechnie 
odebrano jako próbę rehabilitacji 
komunistycznego dyktatora.

Owacje ze strony zgromadzo-
nych zebrali natomiast dwaj ko-
lejni goście.

Pierwszy z nich, Piotr Duda, 
mówił: - Jesteśmy tutaj co roku 
nie dlatego, że „tak wypada”, ale 
dlatego, że mamy taką potrzebę 
serca, aby podziękować naszym 
bohaterom z „Wujka”, którzy prze-
zwyciężyli strach i stanęli w obro-
nie godności i wolnej Polski. Duda 
podkreślił także, że dziś, między 
innymi dzięki górnikom z kopalni 
„Wujek”, Polska jest wolna, ale nie 
jest wolna od patologii. Przywołał 
tutaj deptanie godności pracow-
ników i łamanie ich praw stwier-
dzając, że w niepodległej Polsce 
założenie związku zawodowego w 
prywatnej firmie jest często trud-
niejsze niż niegdyś działanie w 
podziemnej „S”. Odniósł się także 
do wspomnianej wcześniej poraż-
ki polskiego wymiaru sprawiedli-
wości, który nie potrafi zakończyć 
procesów przeciwko Wojciechowi 
Jaruzelskiemu i byłemu ministro-
wi spraw wewnętrznych Czesła-
wowi Kiszczakowi. - Wojciech Ja-
ruzelski i Czesław Kiszczak mają 
na rękach krew górników z „Wuj-
ka” i to oni pośrednio odpowia-
dają za ich śmierć. I żadna racja 
stanu nie może tutaj stać ponad 
prawdą - powiedział Duda. Odpo-
wiedziały mu brawa wszystkich 

zgromadzonych.
Andrzej Rozpłochowski, le-

gendarny przywódca „S” z Huty 
Katowice, który wystąpił w imie-
niu odznaczonych tego dnia przez 
prezydenta osób, rozpoczął swoje 
przemówienie od słów: - Ostatni 
raz 16 grudnia byłem tutaj w roku 
1987, kiedy panował jeszcze mrok 
komunistycznego zniewolenia 
pod rządami tego szczególnego 
specjalisty od spraw rosyjskich 
dyktatora generała Jaruzelskiego 
- czym, podobnie jak Duda, wy-
wołał entuzjazm obecnych tłu-
mów katowiczan.

Warto dodać, że jedną z wy-
różnionych osób był ksiądz prałat 

Bernard Czernecki, kapelan Se-
kretariatu Górnictwa i Energetyki 
NSZZ „S”, który „za wybitne zasłu-
gi we wspieraniu przemian demo-
kratycznych w Polsce, za działal-
ność społeczną, charytatywną i 
duszpasterską” został odznaczony 
Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski.

Ostatnim akcentem uroczy-
stości było uroczyste odsłonięcie 
tablicy poświęconej wspomnia-
nemu już tutaj Andrzejowi Prze-
woźnikowi, którą umieszczono w 
Izbie Pamięci KWK „Wujek”.

Marek Jurkowski

Wieniec przed kopalnią „Wujek” składa delegacja górniczej „Solidarności”. Od 
lewej: Waldemar Sopata (ZG „Sobieski”), Sławomir Kozłowski (KWK „Pnió-
wek”) i Krzysztof Leśniowski (KWK „Knurów-Szczygłowice”). (fot. Marek 
Jurkowski, SG)

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej bez zmian…

dOSzLIŚMY do wniosku, że nie bę-
dziemy odpowiadać na niekulturalne 
zaczepki prezesa Zagórowskiego. 
Nie będziemy arbitrem we własnej 
sprawie. Prezes Zagórowski może 
w dalszym ciągu prowadzić swoją 
wojenkę, ale bez nas. Ciągłe szuka-

nie tematów zastępczych przy braku 
zaangażowania w rozwiązywanie 
bieżących problemów firmy zostanie 
w końcu zauważone. Chcielibyśmy, 
aby prezes Zagórowski nie wypowia-
dał się w imieniu związków zawodo-
wych bez względu na to, czy chciałby 

nas chwalić czy też obrażać, a nade 
wszystko - aby nie mijał się z prawdą.

Nie jest prawdą stwierdzenie pre-
zesa, że bez względu na to co zapro-
ponuje Zarząd JSW, czy też właściwy 
minister odpowiedzialny za górnictwo, 
zawsze mówimy „nie”. Stwierdzamy 
tylko, że bez informacji o zasadniczych 
sprawach dotyczących przyszłości fir-
my i jej załogi oraz bez rozwiązywania 
bieżących problemów nie możemy za-
jąć stanowiska w tak ważnej sprawie 
jak prywatyzacja Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. Dotyczy to między innymi:

- wypracowania i podpisania Za-
kładowego Układu Zbiorowego Pracy, 
który musi zawierać pakt gwarancji 
pracowniczych,

- wypracowania rzetelnego i przy-
stającego do specyfiki górnictwa sy-
stemu wynagrodzeń,

- wprowadzenia zasad, które 
zapewnią pracownikom bezpieczne 
warunki pracy i przestrzeganie prawa 
pracy.

Panowie pracodawcy nie mogą 
wciąż zapominać, że żyjemy w cywi-
lizowanym kraju należącym do Unii 
Europejskiej. Oczekujemy konkret-
nych informacji i ustaleń dotyczących 
między innymi:

- zachowania przy prywatyzacji 
przez Skarb Państwa większościowe-
go pakietu akcji (minimum 51%), po-
nieważ przykład kopalni „Bogdanka” i 
próba przejęcia tego przedsiębiorstwa 
przez Czechów (NWR, którym kieruje 
Zdenek Bakala) daje wiele do myśle-
nia,

- określenia wartości księgowej 
akcji i szacunkowej ich wartości ryn-
kowej,

- zabezpieczenia interesów pra-
cowników, którzy nie są uprawnieni 
do darmowych akcji Spółki poprzez 
tzw. premię prywatyzacyjną i określe-
nie jej wysokości,

- określenia podziału środków 
uzyskanych z giełdy (ile uzyska z pry-
watyzacji Skarb Państwa i jakie środ-

ki zostaną przeznaczone na rozwój 
JSW),

- zapewnienia, że będą przestrze-
gane zapisy dotyczące prywatyzacji 
Spółki zawarte w „Strategii dla górni-
ctwa”.

Po uzyskaniu tych informacji i 
podpisaniu stosownych porozumień 
możemy zająć stanowisko dotyczą-
ce prywatyzacji JSW, która nie może 
być przeprowadzona ze szkodą dla 
pracowników. Prywatyzacja nie może 
być celem samym w sobie, musi słu-
żyć firmie i jej pracownikom. Byłoby 
karygodne, gdyby miała służyć pre-
zesom do wyjścia spod tzw. ustawy 
kominowej, która ogranicza ich za-
robki czy też być trampoliną do dal-
szej kariery. Oczekujemy w dalszym 
ciągu na rzetelny, a nie pozorowany 
dialog.

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna
NSZZ „Solidarność” JSW SA

NIe BędzIeMY odpowiadać na niekulturalne zaczepki prezesa zagórowskiego. Nie będziemy arbitrem we własnej sprawie. Prezes zagó-
rowski może w dalszym ciągu prowadzić swoją wojenkę, ale bez nas - piszą w specjalnym oświadczeniu związkowcy z NSzz „Solidarność” 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej Sa (JSW) i po raz kolejny wzywają zarząd do podjęcia rzetelnego, a nie pozorowanego dialogu.

(fot. Marek Jurkowski, SG)

PROSTO Z JASTRZĘBIA

Bal na cześć „nicnierobienia”

KWK WUJEK
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Wpłynęliśmy na groźne wody
Rozmowa z Antonim Pasiecznym, przewodniczącym komisji zakładowej NSzz „Solidarność” przy 
LW „Bogdanka” S.A.

− Firmie NWR nie udało się 
wezwanie na zakup akcji Bogdan-
ki. Czy sądzi Pan, że to już koniec 
waszych problemów ze Zdenkiem 
Bakalą, że ten czeski biznesmen 
odpuścił wam?

− Chciałbym, żeby tak było. 
Obawiam się jednak, że determi-
nacja NWR do tego, żeby przejąć 
„Bogdankę” jest zbyt duża, by po-
przestali na pierwszej próbie. Myślę, 
że Zdenek Bakala nie powiedział 
jeszcze ostatniego słowa.

- A dlaczego tak bardzo opono-
waliście przeciw NWR? Czesi za-
pewniali, że połączone firmy czeka 
dynamiczny rozwój. 

− Mamy wiele powodów, żeby 
nie wierzyć w obietnice przedstawi-
cieli NWR. Z jednej strony słyszymy 
zapewnienia o dynamicznym rozwo-
ju naszej kopalni pod szyldem NWR, 
a z drugiej strony widzimy jaki jest 
zastój przy dotychczasowych inwe-
stycjach NWR w Polsce, jak choćby 
przy osławionej już kopalni „Dę-
bieńsko”, gdzie w zasadzie nic albo 
niewiele się dzieje. Nam w najbliż-
szych latach potrzebna jest stabiliza-
cja, bo mamy ściśle określony plan 
rozwoju. Nie potrzebujemy gwał-
townych zwrotów, nowych strategii, 
roszad kadrowych i wszystkiego co 
wiąże się ze zmianami właściciel-
skimi. Nam zaś jako związkowcom, 
najbardziej na sercu leży stabilizacja 
zatrudnienia, a uważam, że wrogie 
przejęcie przez NWR zapewne za-
chwiałoby tą stabilizacją. Nie wierzę 
także, że Zdenek Bakala gwaranto-
wałby załodze utrzymanie dotych-
czasowych uprawnień wynikających 
z umowy zbiorowej. Nie wspomnę 

już o tym, że NWR chciał wyreje-
strować naszą spółkę z Polski, co 
niosłoby jakże niekorzystne skutki 
dla budżetów gmin, regionu, kraju.

- Jakich nauk dostarczyło wam 
zamieszanie wokół próby wrogiego 
przejęcia? 

− Myślę, że do większości z nas 
dotarło, że nasz „mały stateczek” 
pod nazwą „Bogdanka” znalazł się 
na oceanie zwanym giełdą, gdzie 
nie tylko wieje pomyślny wiatr, ale i 
czyha wiele niebezpieczeństw.

Żeby dopłynąć do wyznaczone-
go kierunku musimy zachować wie-
le ostrożności i pokory. Samo słowo 
„zaufanie” nabrało dla mnie zupeł-
nie nowego znaczenia. Odnoszę to 
zwłaszcza do zapewnień ministra 
skarbu, który sprzedając nasze akcje 
zapewniał nas, że nic złego stać się 
nam nie może.

- Jak Pan ocenia spekulacje 
związane z możliwością łączenia 
Bogdanki z Jastrzębską Spółką 
Węglową? 

− Związek „Bogdanki” z Ja-
strzębską Spółką Węglową wydaje 
się nam mało prawdopodobny, ale 
życie nauczyło nas, że nie można ni-
czego wykluczać. Spekulacje te, bo 
na razie tak je traktuję, są chyba po 
to, by odwrócić uwagę od faktycz-
nych problemów zarówno „Bogdan-
ki” jak i JSW. 

− Jeśli jednak musielibyście 
wybierać pomiędzy NWR a JSW?

− Zawsze koszula jest bliższa 
ciału niż kożuch. Jeśli więc trzeba 
byłoby wybierać, to lepszy byłby in-
westor z kapitałem polskim niż za-
granicznym.

- Czy jesteście dziś równie en-

5 października
New World Resources, międzynarodowa 
grupa o czeskich korzeniach, kontrolowana 
przez miliardera Zdenka Bakalę, ogłosiła 
zamiar wezwania akcjonariuszy „Bogdan-
ka” do sprzedaży wszystkich posiadanych 
akcji. Proponuje 100,75 zł za akcję, czyli 
ponad 3,4 mld zł za całą LWB. 
12 października
Związki zawodowe działające w LW Bog-
danka otwarcie sprzeciwiają się zamiarom 
NWR.
21 października
Zarządu „Bogdanki” zaleca akcjonariuszom 
nieodpowiadanie na wezwanie. Cena pro-
ponowana przez NWR jest „rażąco niższa 
od wartości godziwej”, a spółka może się 
lepiej rozwijać jako niezależny podmiot - 
podała lubelska kopalnia w komunikacie.
29 października
Rozpoczyna się wezwanie na sprzedaż ak-
cji 100 proc. kopalni Bogdanka ogłoszone 
przez NWR. Zdaniem dużej części akcjona-
riuszy oferta NWR jest zbyt niska.
8 listopada
Wolę współpracy w staraniach o zacho-
wanie niezależność kopalni w Bogdance, 
zagrożonej możliwością przejęcia przez 
koncern NWR, zadeklarowali związkowcy, 
parlamentarzyści i samorządowcy z Lubel-
szczyzny podczas spotkania w Bogdance. 
17 listopada
NWR dostał zgodę Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów na przejęcie kontroli 
nad „Bogdanką”. 

„BoGDANKA”: kalendarium próby wrogiego przejęcia

tuzjastycznie nastawieni do giełdy 
i prywatyzacji jak do niedawna, co 
zarzucają wam koledzy ze Śląska?

− Stawiając tak sprawę nie na-
leży zapominać o całym kontekście 
debiutu giełdowego. „Bogdanka” 
szła na giełdę po kapitał na niezbęd-
ne inwestycje dla dalszego rozwoju i 
funkcjonowania kopalni, ponieważ 
gdzie indziej nie była w stanie go po-
zyskać. Ten kierunek, przy zachowa-
niu kontroli Skarbu Państwa wyda-
wał się jak najbardziej słuszny i był 
akceptowany przez stronę społeczną. 
Minister skarbu gwarantował, że 
Skarb Państwa pozostanie akcjona-
riuszem większościowym.

Nikt z nas, powiem to szczerze, 
nie dopuszczał myśli, że minister 
skarbu tak szybko pozbędzie się 
swoich akcji. Uważamy, że minister 
Grad zachował się nieuczciwie wo-
bec załogi kopalni „Bogdanka”. Te 
doświadczenia spowodowały, że dziś 
nieco inaczej oceniamy prywatyza-
cję naszej kopalni.

- W trakcie ostatnich zdarzeń 
pojawił się nawet postulat doty-
czący nacjonalizacji „Bogdanki”. 
Panu on się podoba? 

− Od chwili zgłoszenia przez 
NWR zamiaru przejęcia „Bogdanki” 
uczestniczyliśmy w szeregu spotkań 
z przedstawicielami administracji 
państwowej i samorządowej, parla-
mentarzystami. W trakcie jednego z 
takich spotkań, pojawił się faktycz-
nie postulat nacjonalizacji „Bogdan-
ki”. Nie wydaje mi się, żeby w obec-
nej sytuacji politycznej mogłoby 
dojść do tego. Rząd Platformy Oby-
watelskiej wybrał przeciwny kurs, 
czyli prywatyzacji wszystkiego co 

jeszcze jest państwowe. Ale kto wie, 
jeśli zmieni się układ rządzący, być 
może wtedy tenże postulat doczeka 
się realizacji? Tym bardziej, że co-
raz częściej słyszmy o konieczności 
nacjonalizacji aktywów otwartych 
funduszy emerytalnych, a to one 
są dziś głównymi akcjonariuszami 
„Bogdanki”.

 - Akcje spółki posiada wielu 
pracowników kopalni. Jest obawa, 
że część z nich jak tylko pojawi się 
taka możliwość spróbuje je spienię-
żyć. Jak chcecie przekonać ludzi, 
by pozostawili w swoich portfelach 
akcje kopalni? 

− Zgadza się. Około 10 proc. 
akcji jest w posiadaniu byłych i 
obecnych pracowników kopalni. 
W stosunku do zatrudnionych pro-
wadzimy działania informacyj-
no-edukacyjne, których celem jest 
uświadomienie pracownikom praw 
i powinności wynikających z akcji. 
Do większości pracowników docie-
ra powoli nasza argumentacja, że 
wraz z zakończeniem procesu inwe-
stycyjnego wzrośnie nie tylko war-
tości samych akcji, ale zdecydowa-
nie wzrosną wpływy z dywidendy, 
bo kopalnia będzie osiągała wyższe 
zyski. Niestety, mamy ograniczone 
możliwości oddziaływania na by-
łych pracowników kopalni. A prob-
lem jest naprawdę bardzo poważny, 
gdyż dochodzą do nas sygnały, iż 
odbywa się nielegalny proceder 
zbywania akcji za przysłowiowe 
psie pieniądze (akcje pracownicze 
dopiero po upływie określonego 
czasu mogą trafić do legalnego ob-
rotu – red.).

- Do prywatyzacji szykuje się 

22 listopada
NWR zachęca inwestorów specjalnie urucho-
mioną stroną nwrandbogdanka.com.
23 listopada
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cy w wezwaniu. Oznacza to, że wezwanie nie 
doszło do skutku.

zarówno JSW jak i KHW. Jakich 
rad moglibyście udzielić kolegom 
ze śląska? 

− Przede wszystkim bądźcie 
czujni i uważni, wystarczy chwila 
nieuwagi, błędna interpretacja jakiś 
zapisów i zostaniecie przehandlowa-
ni, tak jak myśmy zostali z dnia na 
dzień sprzedani funduszom emery-
talnym. Jeżeli już miałoby dojść do 
prywatyzacji to tylko pod warun-
kiem zachowania większościowego 
pakietu przez Skarb Państwa. Bez 
tych gwarancji, spisanych czarno 
na białym nawet nie dopuszczaj-
cie myśli o prywatyzacji. Nie chcę 
oczywiście demonizować własności 
prywatnej, ale my już po tych krót-
kich doświadczeniach z prywatnymi 
właścicielami dostrzegamy, że dla 
nich liczy się nade wszystko zysk, 
a pogoń za zyskiem nie zawsze 
wychodzi na dobre pracownikom, 
zwłaszcza w tak specyficznej bran-
ży jak górnictwo.

Rozmawiał: Jakub Michalski 

„silesia” w strukturach Kom-
panii Węglowej, jak twierdzą 
związkowcy z Czechowic-Dzie-
dzic była konsekwentnie od lat 
degradowana. Niedoinwestowana 
kopalnia stale przynosiła straty. 
Sprzęt jaki tu trafiał był zwykłym 
złomem. Do historii przeszedł już 
obrazek kombajnu, który trafił do 
Czechowic z ruchu „Brzeszcze” na 
którym rosła... brzózka. 

- W istocie, maszyny, które 
w ostatnich latach pracowały na 
„Silesii” stanowiły konglomerat 
złomowanego sprzętu z innych 
kopalń Kompanii. Przy tej kla-
sie sprzęcie „Silesia” nie była 
w stanie wydobyć nawet mini-
malnie założonego planu wydo-
bycia. Uznaliśmy, że skoro nikt 
nas nie chce i chcą nas zlikwi-
dować to już lepiej by nas sprze-
dali. W ten sposób narodził się 
projekt prywatyzacji „Silesii” 
- wspomina Dariusz Dudek, 
główny inicjator obrony kopal-
ni. Obrony dość nietypowej dla 
związkowca, bo obrony poprzez 
prywatyzację.

Dudek przyzneje, że sytuacja 
jaka ma miejsce w „Silesii” jest 
bardzo niewdzięczna dla zakła-
dowych organizacji związkowych 
(nie tylko „Solidarność” opowie-
działa się za przemianami), któ-
rych centrale związkowe są prze-
ciwne prywatyzacji kopalń, a już 
na pewno nie opowiadają się za 
modelem prywatyzacji, jaki ma 
miejsce w „Silesii”. 

- Musimy łączyć wodę z og-
niem. Nie działamy jednak wbrew 
naszym centralom. Jaki jednak 
mamy wybór, jeśli Kompanii nie 
stać na kilkuset milionowe inwe-
stycje, bez których „Silesia” nie 
ma przyszłości? Kładąc więc na 
szalę prywatyzację i likwidację, 
opowiadam się za tym pierw-
szym.  

iNWeSToRzy
Pierwsza próba sprzedaży ko-

palni „Silesia” miała miejsce w 
2008 roku. Spośród kilku poten-
cjalnych inwestorów Kompania  
wyłoniła brytyjską firmę Gibson 
Group, która zaoferowała za „Sile-
się” ok. 250 mln zł, przy ówczesnej 
wycenie 111 mln zł. Wokół oferty 
Gibson Group pojawiło się wiele 
niejasności. Podważano wiary-
godność szkockiego inwestora, 
mimo że ręczył za nią attache 
handlowy brytyjskiej ambasady.  
W końcu jednak CBA unieważni-
ło przetarg. 

Po nieudanej próbie nastąpiła 
kolejna. Rok później Kompania 
Węglowa ogłosiła zaproszenie do 
rokowań w sprawie sprzedaży 
zorganizowanej części majątku. 
Na zaproszenie odpowiedziała 
firma energetyczna Enea. Współ-
praca początkowo przebiegała 
bardzo pomyślnie. Wydawało się, 
że powstanie podmiot na wzór 
Południowego Koncernu Ener-
getycznego, dopóki krytycznie 
wobec tego pomysłu nie wypo-
wiedział się ówczesny prezes Vat-
tenfall Polska, który stwierdził, 
że „niekoniecznie, żeby napić się 
piwa trzeba kupować browar”. 
Vattenfall był wprawdzie mniej-
szościowym właścicielem Enei, 
ale wszystko wtedy wskazywało, 
że Skarb Państwa odsprzeda mu 
pakiet większościowy. Enea, nie 
podając konkretnych przyczyn 
wycofała się z transakcji. 

W tym momencie zarząd Kom-
panii Węglowej był zdecydowany, 
żeby postawić kopalnię w stan li-
kwidacji. 

- Przyszła taka chwila zwątpie-
nia, bo nie mogłem się pogodzić z 
myślą, że to ja będę musiał zgasić 
ostatni światło. Strasznie mnie to 
dołowało. Załoga też była sfru-

strowana takim stanem zawie-
szenia. Muszę podziękować moim 
kolegom Krzysztofowi Babijowi i 
Zdziśkowi Pyce, którzy postawili 
mnie na nogi, przekonując mnie, 
że nie możemy się poddać, tylko 
musimy działać dalej – wspomina 
Dudek.

Związkowcy byli zdetermi-
nowani. Zjechali wszystkie biura 
parlamentarne na Śląsku i Pod-
beskidziu, jak i lokalne samorzą-
dy w poszukiwaniu pomocy dla 
kopalni „Silesia”. Reakcja była 
natychmiastowa, z gmin zaczęły 
wychodzić pisma do ministerstwa 
gospodarki, zaczęły też spływać 
interpelacje poselskie do wicepre-
miera Pawlaka. 

− Szczególne podziękowania 
należą się Staszkowi Szwedzie, po-
słowi PiS, który okazał nam najwię-
cej wsparcia.  Podziękowania także 
należą się posłom: Izabeli Kloc, An-
drzejowi Celińskiemu, Tadeuszowi 
Motowidło. Bez ich wsparcia już by 
nas nie było – wylicza Dudek.

Związkowcy są wdzięczni 
także wiceminister gospodarki 
Joannie Strzelec-Łobodzińskiej 
za okazaną pomoc. Wsparcia gór-
nikom z „Silesii” udzieliła także 
kancelaria prezydenta śp. Lecha 
Kaczyńskiego.

− Najważniejsze, że zaczęto 
mówić głośno o Silesii.

PG „SiLeSiA”
Na skutek tego zarząd Kompa-

nii zdecydował się ogłosić trzeci 
przetarg. Tyle, że zadanie wyda-
wało się karkołomne, bo kopalnię 
miała kupić spółka pracownicza. 
Nikt już nie liczył na inwestora z 
zewnątrz. Związkowcy przystali-
śmy na to. Zobaczyli jak funkcjo-
nują lokalne spółki pracownicze 
Falmed i Bielmar. Okazało się 
jednak, że ich doświadczeń nie da 
się wprost przełożyć na sytuację 

Czarny Pelikan

Związkowcy z „Silesii” musieli przebrnąć przez sterty dokumentów zanim udało się dopiąć na ostatni guzik prywatyzację 
kopalni. (fot: Bogdan Kułakowski).

Do TRzeCh razy sztuka. Po dwóch nieudanych próbach załoga „Silesii” doczekała się prywatnego inwestora. Kopalnię 
kupiła czeska firma energetyczna ePh wraz z grupą pracowników „Silesii”. Dariusz Dudek, szef zakładowej „Solidarno-
ści” nie ukrywa, że to podróż w nieznane.

(fot: LW „Bogdanka”)



4GRUDZIEŃ 2010  SOLIDARNOŚĆ GÓRNICZA �WYDARzENiA

Wpłynęliśmy na groźne wody
Rozmowa z Antonim Pasiecznym, przewodniczącym komisji zakładowej NSzz „Solidarność” przy 
LW „Bogdanka” S.A.
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Czarny Pelikan
kopalni. Zdecydowali się powołać 
spółkę z ograniczoną odpowie-
dzialnością. 

− I tu zaczęły się schody, 
bo musieliśmy przekonać załogę, że 
warto to zrobić. Udało się, 364 pra-
cowników przystąpiło do powstałej 
spółki Przedsiębiorstwo Górnicze 
„Silesia”. A ile było przy tym robo-
ty? Trzeba było spisać dane osobowe  
każdego z udziałowców, a następnie 
przygotować aż 364 aktów notarial-
nych. Spółka wymagała umowy i 
wielu innych aktów prawnych. Zna-
leźliśmy też firmę tworzącą biznes-
plany. 

Za stworzenie tego dokumenty 
związki zawodowe zapłaciły blisko 
40 tysięcy złotych, co jak dla nich 
było sporym majątkiem. Powstał 
biznesplan w oparciu o przewi-
dywane ceny węgla w Kompanii 
Węglowej, w którym bazowano 
na tzw. szkielecie starej kopalni 
(ok. 25 mln ton zasobów). Wyszło 
na to, że kopalnia ma przed sobą 
całkiem niezłe perspektywy. Po 
4-5 latach pojawiały się pierwsze 
zyski. Gorzej, że na biznesplan 
składają się takie pojęcia: inwe-
stycje, kapitały, zobowiązania itd. 
Wiadomo, papier wszystko strawi, 
ale życie nie. 

Ale co tam. PG „Silesia” z kapi-
tałem ok. 70 tys. złotych postano-
wiła przystąpić do przetargu zor-
ganizowanego przez Kompanię. 
To niewiele, ba, śmiesznie mało, 
gdyż spółka wyceniła majątek ko-
palni na ok. 111 mln zł. 

- Nawet gdyby Kompania 
sprzedała nam zakład za przysło-
wiową złotówkę to przy zderzeniu 
z pierwszą wypłatą mogłaby się 
skończyć nasza przygoda ze spół-
ką pracowniczą. Biorąc pod uwa-
gę nie tylko bieżące utrzymanie 
kopalni, ale również inwestycje 
potrzebowaliśmy nawet nie kil-
kadziesiąt, ale kilkaset milionów 
złotych. 

Związkowcy próbowali prze-
konać miasto, by weszło z nimi 
w spółkę, ale okazało się, że to 
przekracza możliwości samorzą-
du. Rozpoczęli więc rozmowy z 
bankami. Odpowiedź bankow-
ców: analiza biznesplanu może 
potrwać nawet rok czasu. 

− Zorganizowano nam nawet 
wideokonferencję z jednym z lon-
dyńskich banków, który był zaintere-
sowany tą inwestycją. 

Bankowcy z Londynu pytają 
górników: ile mamy czasu? Ich 
odpowiedź: miesiąc.

Na co usłyszeli: „Wybaczcie 
tak się nie robi interesów. To nie-
możliwe”.

− My, niestety, byliśmy pod 
ścianą – mówi Dudek.

Firma, która przygotowywa-
ła górnikom biznesplan przesłała 
oferty do kilkuset inwestorów w 
świecie. Dudek i koledzy zwrócili 
się także o pomoc do innej firmy 
specjalizującej się w wyszukiwa-
niu inwestorów zagranicznych dla 
polskich firm. Prezes tej firmy był 
kolejnym finansistą, który niemal 

spadł z krzesła gdy usłyszał o ter-
minie miesiąca. 

− No, ale obiecał, że postara 
się pomóc.

Ku zaskoczeniu górników, 
zgłosili się trzej inwestorzy,

− Niestety, tylko zagranicz-
ni, choć do polskich także się zwra-
caliśmy.

CzeSKi KieRUNeK
Pierwsze dwie oferty współ-

pracy zostały odrzucone, zosta-
ła oferta czeskiej firmy energe-
tycznej EPH. Okazało się, że jej 
przedstawiciele doskonale znali 
sytuację „Silesii”, bo zastanawiali 
się nad przystąpieniem do wcześ-
niejszych przetargów na zakup 
kopalni. 

Pierwszy raz spotkali się w 
Ostrawie. Początkowo rozmowa 
była luźna. Czesi coraz z więk-
szym zainteresowaniem przysłu-
chują się związkowcom z „Silesii”. 
Powoli atmosfera staje się mniej 
napięta, można rozluźnić krawa-
ty. Czesi dopytują o wiele szczegó-
łów, czym PG „Silesia” dysponuje, 
jakie są mocne i słabe strony ko-
palni, aż w końcu co razem mogą 
osiągnąć.

− Wreszcie udało nam się 
wyciągnąć od nich list intencyjny, 
w którym dali wyraz swojego za-
interesowania kopalnią i tego, że 
dysponują odpowiednią kwotą i że 
mogą przystąpić do naszej spółki. To 
wystarczyło, żebyśmy mogli złożyć 
ofertę kupna kopalni.

Później już była podróż do Pra-
gi na negocjacje dotyczące wspól-
nego przedsięwzięcia. Same tylko 
negocjacje trwały 36 godzin. 

− Efektem rozmów było pod-
pisanie porozumienia pomiędzy EPH 
a PG „Silesia”. Czesi objęli 91 proc. 
udziałów w spółce PG „Silesia”. My 
za to, w pięcioosobowej radzie nad-
zorczej mamy dwóch swoich przed-
stawicieli. 

Po wielu miesiącach udało 
się wynegocjować załodze pa-
kiet socjalny, który gwarantuje 
pracownikom dotychczasowe 
przywileje. Będą inwestycje, a 
tym samym kopalnia zwiększy 
zatrudnienie. EPH to dynamicz-
na firma, drugi co do wielkości 
producent energii w Czechach, 
która posiada zarówno kapitał 
jak i doświadczenie.

Sam Dariusz Dudek, wyróż-
niony przez kolegów z Regionu 
Podbeskidzia „S” tytułem „Peli-
kana” (to ptak, który da się zabić 
w obronie własnego gniazda), cały 
ten ciężki okres okupił ubytkami 
na zdrowiu. Pewnego dnia, jak 
długi padł na podłogę. Trafił do 
szpitala, bo organizm odmówił 
posłuszeństwa. Dziś już po wielu 
przejściach i doświadczeniach de-
klaruje, że nie chce uczestniczyć 
w zarządzie powstałej spółki, chce 
dalej kontynuować swoją pracę 
związkową. I jest zadowolony, że 
ocalił swoje gniazdo.

Jacek Srokowski

Związkowcy z „Silesii” musieli przebrnąć przez sterty dokumentów zanim udało się dopiąć na ostatni guzik prywatyzację 
kopalni. (fot: Bogdan Kułakowski).

Do TRzeCh razy sztuka. Po dwóch nieudanych próbach załoga „Silesii” doczekała się prywatnego inwestora. Kopalnię 
kupiła czeska firma energetyczna ePh wraz z grupą pracowników „Silesii”. Dariusz Dudek, szef zakładowej „Solidarno-
ści” nie ukrywa, że to podróż w nieznane.

(fot: LW „Bogdanka”)
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„S” przeciwna „klimatycznym” zapędom Brukseli

Przeciwko pomysłom Brukseli 
w oficjalnym dokumencie zaprote-
stowało Prezydium Komisji Krajowej 
NSZZ „S” (KK). Związek zwrócił się 
do premiera Donalda Tuska o pod-
jęcie wszelkich działań mogących 
zablokować wprowadzenie unijnych 
rozwiązań w niekorzystnym dla Pol-
ski kształcie.

Prezydium KK zwraca uwagę 
na specyfikę polskich branż ener-
gochłonnych (metale nieżelazne, 
przemysły: stalowy, chemiczny, 
cementowy, papierniczy, szklarski), 
które są zagrożone nowymi unijnymi 
rozwiązaniami ze względu na wzrost 

kosztów energii elektrycznej, który 
będzie skutkiem wprowadzenia tych 
rozwiązań. Jak czytamy w przyję-
tym stanowisku, cena uprawnienia 
do emisji 1 tony CO2 na poziomie 39 
euro spowoduje wzrost udziału kosz-
tów energii w wartości produkcji o 
około 10 proc. Konsekwencją takiego 
stanu rzeczy będzie też spadek kon-
kurencyjności tych przedsiębiorstw.

NSZZ „Solidarność” podkreśla 
też, że bez rozwiązań rekompensu-
jących wzrost kosztów energii elek-
trycznej wywołanych obowiązkowym 
zakupem uprawnień do emisji CO2 
przez polskie elektrownie, zakłady te 

nie mają szans na ekonomicznie 
uzasadnione funkcjonowanie 
po 2013 r. Związek proponuje 
przy tym możliwe formy rekom-
pensaty: przydział darmowych 
uprawnień do emisji CO2 nie-
zbędnych do wyprodukowania 
energii elektrycznej pokrywającej 
wolumen zapotrzebowania zakła-
du energochłonnego lub środki 
pieniężne pokrywające wzrost 
kosztów energii elektrycznej z 
tytułu wprowadzenia obowiązku 
zakupu uprawnień do emisji CO2 
przez polskie elektrownie.

Na koniec Prezydium KK 
informuje, że do tej pory Mini-
sterstwo Gospodarki i rząd jako 
całość nie podjęły działań w kie-
runku przyjęcia wspomnianych 
rekompensat.
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„WaLKa z globalnym ociepleniem” toczona przez Komisję europejską (Ke) znów może dać się Polakom we znaki. Bruksela zapowiada wprowadzenie 
nowych zasad przyznawania darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Realizacja planów Ke w tym kształcie uderzy głównie w polskie 
przedsiębiorstwa i energetykę bazującą na węglu. Wzrost kosztów produkcji energii z węgla przełoży się na wzrost ceny prądu dla wszystkich.

Ucieczka od węgla?

Udało się uniknąć katastrofy
o zAKońCzoNeJ 10 grudnia światowej konferencji klimatycznej w Cancún i jej skutkach dla polskiego górnictwa węgla 
kamiennego rozmawiamy z przewodniczącym Rady Sekretariatu Górnictwa i energetyki NSzz „Solidarność” Kazimie-
rzem Grajcarkiem, który był jedną z dwóch osób reprezentujących w Meksyku polskie związki zawodowe.

Solidarność Górnicza: 
- Panie przewodniczący, 
czym konferencja zakończyła 
się dla Polski? czy jej ustale-
nia pomogą, a może - tak jak 
wymyślony przez Unię Euro-
pejską Pakiet Klimatyczny 
- jeszcze bardziej zaszkodzą 
polskiemu górnictwu i ener-
getyce opartej na węglu?

Kazimierz Gracjarek: 
- Przede wszystkim chciałbym 
powiedzieć, czym konferencja 
się nie zakończyła - nie zakoń-
czyła się dla Polski katastrofą. 
Delegacje rządowe uczestniczą-
ce w obradach podpisały jedynie 
wstępne porozumienie, które do 
niczego nie zobowiązuje, poza 
stworzeniem tzw. zielonej puli, a 
więc funduszu tworzonego przez 
kraje rozwinięte na rzecz rozwoju 
„czystych” technologii w krajach 
rozwijających się. Będzie to kilka 
miliardów dolarów rocznie i bio-
rąc pod uwagę ilość krajów skła-
dających się na kwotę nie jest to 
suma zbyt wygórowana. I to tyle. 
Dla Polski o wiele ważniejsze by-
łoby załatwienie innej sprawy, a 
mianowicie uznanie Porozumie-
nia z Kioto jako dokumentu wciąż 
obowiązującego. Wynegocjowany 
w 1997 roku Protokół zakładał re-
dukcję emisji cieplarnianych i li-
czył tę redukcję w odniesieniu do 
poziomu emisji w roku 1990. Nasz 
kraj zrealizował założenia proto-
kołu bodaj jako jedyny w Europie, 
więc byłby uznany za kraj „czy-
sty”, bardziej ulgowo traktowany 
w kolejnych ograniczeniach od 
„krajów-trucicieli”. Niestety, de-
cyzję w sprawie Protokołu z Kio-
to przełożono na przyszłorocz-
ną konferencję, choć wszystko 
wskazuje na to, że wtedy Protokół 
zostanie uznany - z korzyścią dla 
Polski.

SG: - czy ustalenia kon-
ferencji klimatycznych są w 
stanie wpłynąć na Unię Eu-
ropejską, aby ta wstrzymała 
lub przynajmniej złagodziła 
wprowadzany powoli w życie 
Pakiet Klimatyczny?

na konferencjach klimatycznych 
w imieniu związkowców wypo-
wiada się wyłącznie Międzyna-
rodowa Konfederacja Związków 
Zawodowych, której stanowisko 
jest w dużej mierze konsultowane 
z ekologiczną organizacją Green-
peace. Jest sprawą oczywistą, że 
w głos ekologów powinniśmy się 
wsłuchiwać, ale na pewno nie na-
leży polegać tylko na nich. Wypra-
cowanie jednolitego stanowiska 
przez związki zawodowe jest przy 
tym dość trudne, bo pracownicy 
różnych branż mają różne inte-
resy - np. producenci wiatraków 
i całej infrastruktury związanej 
z odnawialnymi źródłami ener-
gii będą popierali wszelkie decy-
zje proekologiczne, a górnicy czy 
energetycy będą bronili swoich 
miejsc pracy, a więc energetyki 
opartej na węglu.

SG: - Jaka była rola przed-
stawicieli związków zawo-
dowych na tej konkretnej 
konferencji? co udało się 
osiągnąć?

KG: - Związki zawodowe za-
częły domagać się tego, o czym 
my, jako górnicza „Solidarność”, 
mówimy od dawna, a miano-
wicie, żeby wreszcie policzyć 
koszty, również społeczne, wpro-
wadzania takich ograniczeń na 
przemysł jak unijny Pakiet Kli-
matyczny. Związkowcy wycho-
dzą z założenia, że nie można na 
wszystkie kraje nakładać takich 
samych ograniczeń, nie biorąc 
pod uwagę sytuacji ekonomicz-
nej tych państw czy stopnia 
rozwoju przedsiębiorstw. Na ra-
zie, niestety, nasze prognozy się 
sprawdzają. Niestety, mieliśmy 
rację, i - niestety - miejsca pracy 
już są likwidowane. Związkowcy 
z innych krajów, również nieste-
ty, zbyt późno zorientowali się w 
sytuacji i dzisiaj przyznają nam 
rację. Po moim wystąpieniu na 
forum konferencji wielu z nich 
zmieniało zdanie. Było ich na tyle 
dużo, że przekonało mnie to do 
podjęcia próby stworzenia może 
nawet wspólnie z pracodawcami 
takiej nieformalnej światowej 

koalicji na rzecz węgla, tak jak 
teraz funkcjonuje złożona z bar-
dzo różnych środowisk koalicja 
przeciwko węglowi.

SG: - czy polskie związki 
zawodowe wyobrażają sobie 
tutaj jakiś kompromis, czy 
też jedynym wyjściem jest, 
Państwa zdaniem, całkowite 
odrzucenie propozycji pro-
ekologicznych?

KG: - Rozwiązanie jest i to 
całkiem proste: rozwiązania ta-
kie nie powinny doprowadzać do 
likwidacji setek tysięcy miejsc 
pracy, tak jak to zaczyna się dziać 
w Unii Europejskiej. Najpierw 
stwórzmy dwa „zielone” miejsca 
pracy, żeby potem zlikwidować 
jedno „czarne”. Jeśli np. likwi-
dujemy kopalnię zatrudniającą 5 
tysięcy osób, to wcześniej musimy 
wiedzieć, gdzie ci ludzie będą po-
tem pracować.

rozmawiał: Marek Jurkowski

KG: - Na razie w Unii Europej-
skiej - podkreślam, nie w Europie, 
a w Unii Europejskiej - ustalenia 
są takie, że za emisję CO2 będzie 
się płacić. To oznacza, że cena 
energii wzrośnie. Władze Unii Eu-
ropejskiej strzeliły sobie w stopę, 
bo narzuciły krajom członkow-
skim UE ograniczenia, których 
nie zamierzają wprowadzać inne 
największe gospodarki świata 
- amerykańska, chińska czy hin-
duska. Teraz nikt nie wie, jak się 
z tego wszystkiego wycofać. Do-
tychczasowe próby, podejmowane 
podczas poprzedniej i tegorocznej 
światowej konferencji klimatycz-
nej, nie powiodły się. Jeśli rozwią-
zania Pakietu Klimatycznego będą 
realizowane to gospodarki państw 
unijnych z Europy Zachodniej 
sobie poradzą, bo od dawna in-
westują w „czyste” technologie. 
Tak naprawdę na unijnych ograni-
czeniach poważnie stracą jedynie 
biedniejsze państwa Unii, takie 
jak Polska.

SG: - czy delegacje rzą-
dowe, które podpisują doku-
menty końcowe wypracowa-
ne przez konferencję, liczą 
się ze zdaniem związkowców 
w sprawach klimatycznych?

KG: - Liczą się. Rola związ-
ków nie jest tutaj może decydują-
ca, ale na pewno istotna, bo nikt 
nie odważyłby się podjąć decyzji 
bez konsultacji ze związkowcami. 
Byłoby to niepoprawne politycz-
nie. Problem leży gdzie indziej - 

Władze Unii europejskiej 
strzeliły sobie w stopę, bo 
narzuciły krajom człon-

kowskim Ue ograniczenia, 
których nie zamierzają 

wprowadzać inne najwięk-
sze gospodarki świata 

- amerykańska, chińska 
czy hinduska. Teraz nikt nie 
wie, jak się z tego wszyst-

kiego wycofać.
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TUż pod nosem jednej z kopalń węgla ka-
miennego, nasz największy producent ener-
gii z węgla Tauron Polska Energia planuje bu-
dowę - na terenie Elektrociepłowni Katowice 
- bloku opalanego gazem ziemnym o mocy 
około 135 MWe oraz 87 MWt wytwarzają-
cego w kogeneracji energię elektryczną i cie-
pło. Koncern rozważana także zmiana paliwa 
z węgla kamiennego na gaz w projekcie bu-
dowy elektrowni Blachownia w Kędzierzynie 
Koźlu. 

- Za zastosowaniem paliwa gazowego 
przemawia niższy koszt inwestycji, krótszy 
czas realizacji projektu, łatwiejsza do wy-
konania infrastruktura, brak konieczności 
zapewnienia miejsca składowania węgla 
– tłumaczy Marcin Lauer z biura prasowego 
Tauron Polska Energia.  

Już wcześniej decyzje o zaniechaniu bu-
dowy bloków węglowych podjęło kilka kon-
cernów działających w Polsce. Na początku 
września RWE poinformował o rezygnacji z 

budowy elektrowni węglowej w Woli. We-
dług planów elektrownia miała powstać na 
terenie byłej kopalni węgla kamiennego Piast 
Ruch II, dawniej KWK Czeczott, należącej 
do Kompanii Węglowej. Jej uruchomienie 
planowane było na początek 2015 roku. Jej 
moc miała wynosić 800 MW. 

Plany wycofania się z energetyki węglo-
wej ma także Vattenfall. Wcześniej koncern 
zapowiadał zapowiadał zbudowanie co naj-
mniej dwóch elektrowni opalanych węglem - 
W Puławach i w Opalnie na Pomorzu. Żadna 
z tych elektrowni nie powstanie. Mało tego, 
szwedzki koncern rozważa wycofanie się z 
rynku polskiego. 

Ucieczka od węgla to tendencja wystę-
pująca w całej Unii Europejskiej, która za cel 
główny postawiła sobie walkę z globalnym 
ociepleniem i emisją dwutlenku węgla. A 
wiadomo, że węgiel jest znacznie większym 
emitentem CO2 niż gaz ziemny, nie wspomi-
nają o energii odnawialnej.

Według danych Komisji Europejskiej, z 
27,5 GW nowych mocy zainstalowanych w 
2009 roku w UE, aż 37 proc. (10,8 GW) to 
elektrownie wiatrowe, 24 proc. to elektro-
wnie gazowe, a 21 proc. to ogniwa fotowol-
taiczne. Nowe bloki węglowe to zaledwie 8,7 
proc. (ok. 2400 MW).

Zagwozdkę jest dziś koszt zakupu limi-
tów emisji CO2, które narzuca na producen-
tów energii Bruksela. Nie ma mądrego, kto 
wiedziałby jak w przyszłości kształtować się 
będą ich ceny i stąd duża nieufność sektora 
finansowego do inwestycji węglowych. 

Ratunkiem dla węgla mają być tzw. czy-
ste technologie węglowe (CTW), dzięki któ-
rym zostanie radykalnie ograniczona emi-
sja CO2 pochodząca ze spalnia węgla. Do 
wspomnianych technologii zalicza się m.in. 
instalacje do wychwytywania i magzyno-
wania dwutlenku węgla zwane CCS (od ang. 
Carbon Capture Storage) czy też instalacje 
do zgazowania węgla (zarówno naziemnego 

jak i podziemnego). 
Jednym z sztandarowych projektów 

CTW w Polsce ma być elektrownia polige-
neracyjnej  o mocy 309 MWe i 137 MWt w 
Kędzierzynie-Koźlu. Projekt ma być reali-
zowany w ramach joint-venture pomiędzy 
Grupą TAURON (poprzez PKE S.A) a spółką 
ZAK S.A. 

Najogólniej pomysł jest taki, że w wyni-
ku zgazowania węgla część energii zostanie 
zamieniona na energię elektryczną i cieplną, 
natomiast powstały przy tym CO2 zostanie 
wykorzystany do produkcji chemikaliów 
(metanolu, moczniku), a reszta dzięki CCS 
trafi do podziemnych magazynów.  

Obecnie trwa żmudna procedura, której 
celem jest dofinansowanie projektu z UE.

− Finalne rozpoczęcie projektu 
nastąpi po podjęciu decyzji Komisji Europej-
skiej odnośnie finansowania projektu – za-
pewnia Marcin Lauer.

Problem jednak w tym, że coraz mniej 

osób zaangażowanych w ten projekt wierzy 
w to, że uda się uzyskać dofinansowanie. 
Innym problemem jest to, że Bruksela tylko 
częściowo może sfinansować projekt. Dlate-
go na korytarzach Południowego Koncernu 
Energetycznego (partner projektu ze strony 
Taurona) coraz częściej mówi się „wygasza-
niu” projektu. 

To najlepiej dowodzi, że czyste techno-
logie węglowe w Polsce to nic innego jak „pic 
na wodę, fotomontaż”. Wszelkie deklaracje 
polityczne o wsparciu projektów CTW mają 
się nijak do rzeczywistości. Pomyśleć tylko, 
że kosztem wielu milionów powstaje na Ślą-
sku Centrum Czystych Technologii Węglo-
wych, a nasze uczelnie techniczne angażują 
się w międzynarodowe projekty na rzecz 
czystych technologii węglowych. Jednym 
słowem, rzeczywistość skrzeczy. Pozostaje 
się więc zapytać: czy węgiel w Polsce ma 
jeszcze szanse?

Jakub Michalski

Ucieczka od węgla?

ENERGETYKA

W mijającym roku kilka koncernów eneregtycznych wycofało się z planowanych w Polsce inwestycji w energetyce 
węglowej. Pod dużym znakiem zapytania stoją też tzw. czyste technologie węglowe. 

Udało się uniknąć katastrofy
o zAKońCzoNeJ 10 grudnia światowej konferencji klimatycznej w Cancún i jej skutkach dla polskiego górnictwa węgla 
kamiennego rozmawiamy z przewodniczącym Rady Sekretariatu Górnictwa i energetyki NSzz „Solidarność” Kazimie-
rzem Grajcarkiem, który był jedną z dwóch osób reprezentujących w Meksyku polskie związki zawodowe.

na konferencjach klimatycznych 
w imieniu związkowców wypo-
wiada się wyłącznie Międzyna-
rodowa Konfederacja Związków 
Zawodowych, której stanowisko 
jest w dużej mierze konsultowane 
z ekologiczną organizacją Green-
peace. Jest sprawą oczywistą, że 
w głos ekologów powinniśmy się 
wsłuchiwać, ale na pewno nie na-
leży polegać tylko na nich. Wypra-
cowanie jednolitego stanowiska 
przez związki zawodowe jest przy 
tym dość trudne, bo pracownicy 
różnych branż mają różne inte-
resy - np. producenci wiatraków 
i całej infrastruktury związanej 
z odnawialnymi źródłami ener-
gii będą popierali wszelkie decy-
zje proekologiczne, a górnicy czy 
energetycy będą bronili swoich 
miejsc pracy, a więc energetyki 
opartej na węglu.

SG: - Jaka była rola przed-
stawicieli związków zawo-
dowych na tej konkretnej 
konferencji? co udało się 
osiągnąć?

KG: - Związki zawodowe za-
częły domagać się tego, o czym 
my, jako górnicza „Solidarność”, 
mówimy od dawna, a miano-
wicie, żeby wreszcie policzyć 
koszty, również społeczne, wpro-
wadzania takich ograniczeń na 
przemysł jak unijny Pakiet Kli-
matyczny. Związkowcy wycho-
dzą z założenia, że nie można na 
wszystkie kraje nakładać takich 
samych ograniczeń, nie biorąc 
pod uwagę sytuacji ekonomicz-
nej tych państw czy stopnia 
rozwoju przedsiębiorstw. Na ra-
zie, niestety, nasze prognozy się 
sprawdzają. Niestety, mieliśmy 
rację, i - niestety - miejsca pracy 
już są likwidowane. Związkowcy 
z innych krajów, również nieste-
ty, zbyt późno zorientowali się w 
sytuacji i dzisiaj przyznają nam 
rację. Po moim wystąpieniu na 
forum konferencji wielu z nich 
zmieniało zdanie. Było ich na tyle 
dużo, że przekonało mnie to do 
podjęcia próby stworzenia może 
nawet wspólnie z pracodawcami 
takiej nieformalnej światowej 

koalicji na rzecz węgla, tak jak 
teraz funkcjonuje złożona z bar-
dzo różnych środowisk koalicja 
przeciwko węglowi.

SG: - czy polskie związki 
zawodowe wyobrażają sobie 
tutaj jakiś kompromis, czy 
też jedynym wyjściem jest, 
Państwa zdaniem, całkowite 
odrzucenie propozycji pro-
ekologicznych?

KG: - Rozwiązanie jest i to 
całkiem proste: rozwiązania ta-
kie nie powinny doprowadzać do 
likwidacji setek tysięcy miejsc 
pracy, tak jak to zaczyna się dziać 
w Unii Europejskiej. Najpierw 
stwórzmy dwa „zielone” miejsca 
pracy, żeby potem zlikwidować 
jedno „czarne”. Jeśli np. likwi-
dujemy kopalnię zatrudniającą 5 
tysięcy osób, to wcześniej musimy 
wiedzieć, gdzie ci ludzie będą po-
tem pracować.

rozmawiał: Marek Jurkowski
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zgubne Trzech Króli
STATySTyCzNy Kowalski miał w zeszłym roku jeden dzień wolny od pracy, oprócz sobót i niedziel, jednocześnie przepracował 
2015 godzin. To rekord w Unii europejskiej! Bardziej pracowici w świecie są tylko Koreańczycy i Rosjanie. za to Japończycy 
zostają za nami daleko w tyle... Jednak dzięki ostatniej nowelizacji kodeksu pracy mamy szansę wyjść na pierwsze miejsce.
kRakoWska agencja doradz-
twa zawodowego Sedlak&Sedlak 
porównała statystyki kilkudzie-
sięciu krajów Organizacji Wspól-
noty Gospodarczej i Rozwoju. 
Polska zajmuje w nich trzecie 
miejsce pod względem rocznego, 
przeciętnego czasu pracy w prze-
liczeniu na jednego pracownika. 
Wychodzi bowiem, że statystycz-
ny Kowalski przepracował w ze-
szłym roku 2015 godzin. Bardziej 
pracowici są tylko Koreańczycy i 
Rosjanie, ale ci nieznacznie. Za to 
Japończycy zostają za nami dale-
ko w tyle...

Średnio w państwach człon-
kowskich OECD roczny czas 
pracy wynosi 1652 godziny i od 
2000 roku systematycznie spa-
da. Najbardziej zapracowani są 
Koreańczycy, którzy rocznie prze-
pracowują 2074 godzin, Polacy 
2015 godzin i jest to tylko godzina 
mniej od Rosjan. Nasi południowi 
sąsiedzi Czesi spędzają na stano-
wisku pracy prawie 1879 godzin, 
Grecy, gdzie ostatnio ze zdwojoną 
siłą uderzył kryzys finansowy, 
pracują 1777 godzin w roku. Co 
ciekawe według Sedlak&Sedlak 
uznawani powszechnie za chy-
ba najbardziej pracowity naród 
świata Japończycy spędzają rocz-
nie w pracy tylko 1733 godziny. 
Na szarym końcu rankingu są Hi-
szpanie - 1615 godzin, Irlandczycy 
- 1470 godzin oraz Niemcy - 1309 
godzin.

Szansą na to, by Polska nie 
przewodziła w tej niechlubnej sta-
tystyce była nowelizacja kodeksu 
pracy, która ustanawia 6 stycznia, 

czyli Święto Trzech Króli, dniem 
wolnym od pracy. Nowelizacja 
wejdzie w życie od 1 stycznia 2011 
r. Zgodnie z ustawą, Trzech Kró-
li będzie od 2011 r. uznawane za 
święto państwowe. Oznacza to, że 
tego dnia pracownicy będą mie-
li wolne. Czy dzięki temu Polacy 
będą mniej pracować? 

– Pomimo wprowadzenia do-
datkowego dnia wolnego w Świę-
to Trzech Króli pracownicy będą 
pracować dłużej – ostrzega „Soli-
darność”.

Związek zaapelował do Broni-
sława Komorowskiego, by przed 
podpisaniem nowelizacji ustawy 
wystąpił do Trybunału Konsty-
tucyjnego o zbadanie zgodności z 
Konstytucją art. 1 tej ustawy. Ten 
jednak apelu nie posłuchał i 19 li-
stopada podpisał ustawę.

Jak to możliwe, że będzie-
my pracować dłużej? 

Nowelizacja wprowadza też 
inne zmiany w Kodeksie pracy. 
Nie będzie można odbierać - jak 
obecnie - wolnego za święta przy-
padające w sobotę. W 2011 r. pra-
cownicy nic na tym nie stracą, 
gdyż w sobotę przypada w tym 
roku tylko jedno święto - Nowy 
Rok.

Według wyliczeń Platformy 
Obywatelskiej, która była auto-
rem projektu, wprowadzenie do-
datkowego dnia wolnego od pra-
cy, 6 stycznia, w okresie od roku 
2011 do roku 2020 przyniesie do-
datkowo dziewięć dni wolnych od 
pracy, a zniesienie uprawnień do 
„odzyskiwania” dnia wolnego za 
święto przypadające w sobotę w 

tym samym okresie „zwróci” go-
spodarce osiem dni roboczych.

Gdzie zatem ukryty jest 
haczyk?

Ustawa znosi obowiązujący do 
tej pory zapis, że jeżeli święto (nie 
tylko Trzech Króli, ale także każdy 
inny dzień świąteczny, np. 1 Maja 
czy Boże Narodzenie) przypada 
w dniu wolnym wynikającym z 
rozkładu czasu pracy w przecięt-
nie pięciodniowym tygodniu pra-
cy (czyli najczęściej w sobotę), to 
obniża ono wymiar czasu pracy. 
W zamian pracodawcy mieli obo-
wiązek udzielić dnia wolnego w 
innym terminie.

Tymczasem zapisy nowelizacji 
dadzą pracodawcy możliwość wy-
znaczania dnia wolnego od pracy 
innego niż niedziela właśnie na 

przypadający w tygodniu dzień 
świąteczny.

Zapisy nowelizacji dadzą pra-
codawcy możliwość wyznaczania 
dnia wolnego od pracy innego niż 
niedziela właśnie na przypadający 
w tygodniu dzień świąteczny. 

– Inaczej mówiąc - w takim 
tygodniu sobota dla pracowników 
stanie się zwykłym dniem robo-
czym - tłumaczy Wojciech Gu-
mułka, rzecznik prasowy Piotra 
Dudy, przewodniczącego NSZZ 
„Solidarność”.

Zapis ten daje więc spore moż-
liwości do kombinowania czasem 
pracy nieuczciwym pracodaw-
com, a tych jest w Polsce, niestety, 
nie mało.  

– Żałuję, że pan prezydent nie 
pochylił się nad naszym wystą-

pieniem do niego, ponieważ - na-
szym zdaniem - ustawa odbiera 
pracownikom ważne uprawnie-
nia. My nie kapitulujemy, sami 
skierujemy sprawę do Trybunału 
Konstytucyjnego i mamy nadzie-
ję, że Trybunał uważnie przyjrzy 
się sprawie - skomentował decyzję 
prezydenta szef „S”, Piotr Duda i  
zapowiedział, że związkowy wnio-
sek do Trybunału zostanie skiero-
wany „w trybie pilnym, tak szybko 
jak tylko będzie to możliwe”.

Świętując więc wkrótce Trzech 
Króli weźcie więc głęboki oddech, 
bo czeka was zapewne jeszcze 
więcej pracy, zwłaszcza tam, gdzie 
nie ma reprezentacji związkowej.

 
Jakub Michalski

Lekcja 
francuskiego
GdY w Polsce na ulice wychodzi 
zaprotestować 10 tysięcy osób 
mowa jest o megamanifestacji. 
We Francji ludzie potrafią się zor-
ganizować wychodząc na ulice 
setkami tysięcy. I nikt nikogo nie 
odsądza od czci i wiary, nikt nie 
nazywa protestuących zadymia-
rzami, oszołomami. Bo społeczeń-
stwo jest świadome swoich praw. 
I nie boi się przynależności do 
związków zawodowych, nie boi się 
okazywać związkowcom zaufania i 
sympatii. 

Niestety, w Polsce tkwimy w 
jakimś gazetowo-tvnowskim znie-
woleniu umysłowym. Jak w GW 
napiszą, że tak nie wypada, duża 
część społeczeństwa przyjmuje to 
bez szemrania, jak w TVN nazwą 
jakiegoś związkowca oszołomem, 
duża część społeczeństwa się z 
tym zgodzi. Przestałem się już dzi-
wić, kiedy dowiaduje się, że bez-
robotni (i to niejeden) w wyborach 
oddają głos na Platformę Obywa-
telską. Kiedy to opowiedziałem ko-
ledze z Francji, uwierzcie mi, śmiał 
się do rozpuku. Zbliża się 2011 r., 
a z nim wiele reform anytyspo-
łecznych w Polsce (ponoć nie-
uniknionych), w tym także reforma 
emerytalna. Może czas wreszcie 
odrobić lekcję francuskiego. 

Jakub Michalski

POzORNIe prezydent Nicolas Sarkozy 
wygrał tą trudną batalię nie tyle z so-
cjalistami, centralami związkowymi, 
co niemal z całym francuskim spo-
łeczeństwem. Pod koniec paździer-
nika parlament przyjął ostatecznie 
niezwykle kontrowersyjną rządową 
reformę emerytalną. Do 2018 r. wiek 
emerytalny osób urodzonych od 1951 
r. ma zostać stopniowo podniesiony z 
60 do 62 lat, a wiek, w którym odcho-
dzi się na emeryturę mając automa-
tycznie prawo do pełnego świadczenia 
emerytalnego, z 65 do 67 lat.

Jest to jednak pozorne zwycię-
stwo, gdyż nie tylko zostało okupione 
ograomnym spadkiem popularności 
francuskiego prezydenta. Zgodnie z 
sondażem instytutu IFOP, jedynie 29 
proc. Francuzów pozytywnie ocenia 
prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego. Aż 
70 proc. wyraziło na jego temat opi-
nię negatywną. To najgorszy rezultat, 
jaki otrzymał Sarkozy od początku 
swej prezydentury. Ba, od 30 lat żaden 
prezydent Francji nie miał gorszych 
notowań. 

Ale gorsze dla Sarkozy’ego jest 
pewnie to, że według sondażu ośrod-
ka badania opinii publicznej CSA z 26 
października, przeprowadzonego dla 

dziennika „Le Parisien”, 65 proc. Fran-
cuzów wyraziło sympatię dla strajku-
jących, a przecież strajki niemal spa-
raliżowały Francję. Strajkowały koleje, 
rafinerie, stacje paliw i wiele innych 
branż oraz instytucji publicznych. Nikt 
się na strajkujących nie obrażał, bo 
według sondaży aż 71 proc. obywateli 
sprzeciwiało się reformie (w tym aż 87 
proc. pracowników i aż 84 proc. osób 
w wieku od 18 do 24 lat).

12 i 19 października, w 266 mia-
stach na ulice wyszło łącznie około 
3,5 miliona osób! Tą niezwykłą batalią, 
największą od 1968 r., kierują razem 
wszystkie centrale związkowe, które 
utworzyły krajową koordynację, choć 
tradycyjnie francuski ruch związkowy 
jest bardzo podzielony. We Francji jest 
aż 8 głównych central.

Do protestów włączyła się mło-
dzież, głównie licealna, uniemożliwia-
jąc prowadzenie zajęć, często razem z 
nauczycielami i rodzicami. Już dziś dla 
25 proc. młodych ludzi wchodzących 
na rynek pracy nie ma zatrudnienia, a 
reforma jeszcze bardziej zmniejszy licz-
bę mniej pracy. Bo podniesienie wieku 
emerytalnego sprawi, że zwolni się 
mniej miejsc pracy dla absolwentów 
szkół.

Konieczność reform systemu 
emerytalnego rząd tłumaczył deficy-
tem wynoszącym 32 miliardy euro. Z 
tytułu samych tylko ulg przyznawanym 
pracodawcom w opłacaniu składek na 
ubezpieczenia społeczne pod preteks-
tem, że tworzą oni miejsca pracy, któ-
rych wcale nie tworzą, skarb państwa 
traci rocznie dokładnie tyle samo – 32 
miliardy euro. Drugie tyle traci z po-
wodu obniżek podatków przyznanych 
najzamożniejszym gospodarstwom 
domowym. 

Czarę goryczy przelała afera wo-
kół dziedziczki L’Oréala Liliane Bet-
tencourt. Miliarderka (druga na liście 
najbogatszych Francuzów) została 
posądzana o oszustwa podatkowe i 
nielegalne wsparcie finansowe Nico-
lasa Sarkozy’ego. Sprawa na tyle jest 
poważna, że rząd  Francoisa Fillona 
zapowiedział wzrost skali podatkowej 
dla najbogatszych Francuzów. I to jest 
kolejny sukces batalii społecznej we 
Francji. 

jm

Batalia, która połączyła społeczeństwo 
Fala masowych manifestacji i strajków przeciwko reformie emerytalnej we Francji to jedno najważniej-
szych wydarzeń społecznych mijającego roku w Europie. Czegoś takiego Francja nie widziała od 1968 
roku, kiedy to przez kraj przelała się fala studenckich protestów.

fRANCJA



4GRUDZIEŃ 2010  SOLIDARNOŚĆ GÓRNICZA �REKLAmA

STATySTyCzNy Kowalski miał w zeszłym roku jeden dzień wolny od pracy, oprócz sobót i niedziel, jednocześnie przepracował 
2015 godzin. To rekord w Unii europejskiej! Bardziej pracowici w świecie są tylko Koreańczycy i Rosjanie. za to Japończycy 
zostają za nami daleko w tyle... Jednak dzięki ostatniej nowelizacji kodeksu pracy mamy szansę wyjść na pierwsze miejsce.

tym samym okresie „zwróci” go-
spodarce osiem dni roboczych.

Gdzie zatem ukryty jest 
haczyk?

Ustawa znosi obowiązujący do 
tej pory zapis, że jeżeli święto (nie 
tylko Trzech Króli, ale także każdy 
inny dzień świąteczny, np. 1 Maja 
czy Boże Narodzenie) przypada 
w dniu wolnym wynikającym z 
rozkładu czasu pracy w przecięt-
nie pięciodniowym tygodniu pra-
cy (czyli najczęściej w sobotę), to 
obniża ono wymiar czasu pracy. 
W zamian pracodawcy mieli obo-
wiązek udzielić dnia wolnego w 
innym terminie.

Tymczasem zapisy nowelizacji 
dadzą pracodawcy możliwość wy-
znaczania dnia wolnego od pracy 
innego niż niedziela właśnie na 

przypadający w tygodniu dzień 
świąteczny.

Zapisy nowelizacji dadzą pra-
codawcy możliwość wyznaczania 
dnia wolnego od pracy innego niż 
niedziela właśnie na przypadający 
w tygodniu dzień świąteczny. 

– Inaczej mówiąc - w takim 
tygodniu sobota dla pracowników 
stanie się zwykłym dniem robo-
czym - tłumaczy Wojciech Gu-
mułka, rzecznik prasowy Piotra 
Dudy, przewodniczącego NSZZ 
„Solidarność”.

Zapis ten daje więc spore moż-
liwości do kombinowania czasem 
pracy nieuczciwym pracodaw-
com, a tych jest w Polsce, niestety, 
nie mało.  

– Żałuję, że pan prezydent nie 
pochylił się nad naszym wystą-

pieniem do niego, ponieważ - na-
szym zdaniem - ustawa odbiera 
pracownikom ważne uprawnie-
nia. My nie kapitulujemy, sami 
skierujemy sprawę do Trybunału 
Konstytucyjnego i mamy nadzie-
ję, że Trybunał uważnie przyjrzy 
się sprawie - skomentował decyzję 
prezydenta szef „S”, Piotr Duda i  
zapowiedział, że związkowy wnio-
sek do Trybunału zostanie skiero-
wany „w trybie pilnym, tak szybko 
jak tylko będzie to możliwe”.

Świętując więc wkrótce Trzech 
Króli weźcie więc głęboki oddech, 
bo czeka was zapewne jeszcze 
więcej pracy, zwłaszcza tam, gdzie 
nie ma reprezentacji związkowej.

 
Jakub Michalski
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(fot. Archiwa Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność”)

Karczmy Piwne 2010

człONKOWIe NSZZ „Solidarność” KWK „Bobrek-Centrum” uczestniczyli 
w Karczmie Piwnej zorganizowanej przez Związek jeszcze w listopadzie. 
Wśród gości bytomskich górników znaleźli się m.in. szef Komisji Krajowej 
„S” Piotr Duda i Damian Jonak, pięściarski mistrz świata, wieloletni członek 
„Solidarności”.

TeGOROczNa Karczma Piwna dla członków NSZZ „Solidarność” KWK 
„Bolesław Śmiały” odbyła się w Domu Kultury w Gostyni. Korzystając z za-
proszenia przewodniczącego Bogdana Syposza, 20 listopada górników od-
wiedzili przewodniczący Komisji Krajowej „S” Piotr Duda i przewodniczący 
kompanijnej „Solidarności” Jarosław Grzesik. Gwarkowie uczestniczący w 
Karczmie bawili się wyśmienicie, a goście żegnając się złożyli obecnym ży-
czenia dalszej aktywnej działalności w Związku, rozwoju Komisji Zakładowej 
i szczęścia górniczego.

dOSKONała zabawa, konkursy i wesołe śpiewy gwarków towarzyszyły Karczmie 
Piwnej NSZZ „Solidarność” KWK „Budryk”, która odbyła się 20 listopada w Ornontow-
icach. Uczestników Karczmy profesjonalnie zabawiał kabaret Jestem z Piekar Śląskich, 
żegnany przez gwarków owacją na stojąco. Na zdjęciu (od lewej): Andrzej Powała 
- przewodniczący zakładowej „S”, Piotr Duda - przewodniczący Komisji Krajowej 
Związku, Piotr Chmiel - dyrektor kopalni i Zbigniew Wiernicki - wiceprzewodniczący 
„S” KWK „Budryk”. (fot. Archiwum „S” KWK „Budryk”)

W TeGOROczNeJ Karczmie Piwnej NSZZ „Solidarność” KWK „Brzeszcze” uczestniczyło 460 górników i ich 
gości. Karczmę zaszczycił swoją obecnością m.in. przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
Piotr Duda, który pięknie zdobioną replikę szabli polskiej. W imieniu członków „Solidarności” KWK „Brz-
eszcze” szablę wręczyli przewodniczący zakładowej „S” Stanisław Kłysz i były wieloletni przewodniczący 
Mirosław Szot. Artystyczna część Karczmy była utrzymana w konwencji nawiązującej do starożytnego Rzy-
mu. Za sprawą prowadzących kontrapunktów Piotra Gembali i Krzysztofa Kochmana co rusz rozlegały się 
salwy śmiechu. Oprawę muzyczną tworzyła Orkiestra Górnicza KWK „Brzeszcze” pod dyrekcją kapelmistrza 
Józefa Obstarczyka i kantora Mieczysława Zająca. Karczma Piwna nie może się odbyć bez złocistego trunku 
i sutej wyżerki w postaci tradycyjnej golonki, która smakowała wybornie. Wspomnienia z karczemnego 
współzawodnictwa i chóralnych śpiewów z pewnością na długo pozostaną w pamięci górników i ich gości.
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RyceRz, znany w muzycznym 
świecie wiolonczelista, hodowca 
gołębi, kanarków, koni, paralot-
niarz, maratończyk, mistrz po-
żarnictwa, zawodnicy curlingu, 
kobieta jeżdżąca na  ścigaczu, 
inna trenująca aikido i rzeźbiarz. 
Jednym słowem ludzie z pasją i 
wspólny mianownik - wszyscy są 
pracownikami Jastrzębskiej Spół-
ki Węglowej. To oni są bohaterami  
kalendarza firmowego na 2011 rok, 
którego tematem przewodnim są 
właśnie pasje pracowników JSW.  
- Efekt zdjęć przeszedł nasze 
najśmielsze oczekiwania - nie 
kryli zadowolenia uczestnicy.   
 - Kiedy odebrałam telefon z propo-
zycją pozowania, byłam pewna, że 
ktoś mnie wkręca - śmieje się Da-

nuta Skuta, na co dzień pracująca 
w sekretariacie dyrektora ds. pracy 
w kopalni Budryk. - Dopiero potem 
powiedziałam do siebie: „a dlacze-
go nie?!”- dodaje rozbawiona. Da-
nuta Skuta jest miłośniczką aikido. 
Na zdjęciach widać jak rzuca swoim 
mężem o matę. - Może i dobrze, że 
nie widać jego twarzy - dodaje ze 
śmiechem. - Podczas sesji zdjęcio-
wej była dobra zabawa, ale też faj-
ny jest cel akcji - chcemy pokazać, 
że ludzie pracujący w górnictwie 
mają też swoje niezwykłe pasje, za-
interesowania, sukcesy - wylicza.  
Rzadko zdarza się nam chwalić 
zarząd JSW, ale tym razem należą 
mu się wielkie brawa za tą cenną 
inicjatywę. 

JS

Skrzydlaci goście jak co 
roku zlecą do Sosnowca
W sosnowieckim expo Silesia trwają ostatnie przygotowania do najwięk-
szego w kraju spotkania hodowców i miłośników gołębi. Międzynarodowe 
Targi Gołębi Pocztowych eXPOGołębie 2011 rozpoczną się 7 i potrwają do 
9 stycznia. Równolegle z targami odbędzie się 61. Ogólnopolska Wystawa 
Gołębi Pocztowych, organizowana przez PzHGP.

TaRGI EXPOGołębie to dla miłośni-
ków gołębi, nie tylko pocztowych, 
najważniejsza impreza w roku. Co 
roku przyciąga ponad 20 tysięcy pa-
sjonatów. Podczas minionych trzech 
edycji targów i wystawy można było 
obejrzeć blisko 15.000 najpiękniej-
szych ptaków – głównie czempio-
nów i medalistów, a ceny najdroż-
szych z zaprezentowanych okazów 
wahały się od 10 tys. nawet do 100 
tys. Euro. 

W EXPOGołębie 2011 udział weź-
mie około 200 wystawców z Polski, 
Niemiec, Holandii, Belgii, Norwegii, 
Czech i Słowacji. Swoje okazy zapre-
zentują czołowi hodowcy z różnych 
zakątków świata, w tym tacy poten-
taci jak Beduco, Ovator, Travipharma 
czy Ronfried. W sumie eksponowa-
nych ma być ponad 5 tysięcy najpięk-
niejszych gołębi, a prócz tego sprzęt 
i wyposażenie gołębników, karmy, 
odżywki, leki, witaminy i środki czy-

stości. Własne usługi polecać będą 
też przychodnie weterynaryjne i wy-
dawnictwa fachowe.

Równolegle z targami odbędzie 
się 61. Ogólnopolska Wystawa Gołę-
bi Pocztowych, organizowana przez 
Polski Związek Hodowców Gołębi 
Pocztowych. W jej trakcie zobaczy-
my dekoracje Mistrzów Polski GMP 
i Lotów Narodowych, a współza-
wodnictwo w kategoriach standard 
i sport będzie miało charakter mię-
dzyokręgowy. 

Jak zwykle w sosnowieckiej hali 
Expo Silesia, oprócz zwiedzania i 
oglądania skrzydlatych pupili znaj-
dzie się specjalnie przygotowane 
miejsce, by w komfortowych wa-
runkach zjeść posiłek, pogwarzyć i 
wymienić się doświadczeniami. Or-
ganizatorzy zapraszają do udziału w 
wydarzeniu całymi rodzinami.

Szczegóły na expogolebie.pl

Ludzie 
pasji

Rozwiązania krzyżówki prosimy przesyłać na adres: 
Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego 
NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice 
lub drogą mailową: 

redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody 
rzeczowe. 
Miłej zabawy.
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