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Do szopy, hej pasterze, 
Do Szopy, bo tam cud! 
Syn Boży w żłobie leży, 
by zbawić ludzki ród.

Śpiewajcie Aniołowie, 
pasterze, grajcie Mu. 
Kłaniajcie się Królowie, 
nie budźcie Go ze snu.

Padnijmy na kolana, 
to Dziecię to nasz Bóg, 
Witajmy swego Pana, 
wdzięczności złóżmy dług.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wielu głębokich i radosnych przeżyć,

wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości
oraz błogosławieństwa Bożego

w każdym dniu nadchodzącego Roku

życzy 

Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego
NSZZ „Solidarność”

W ocenie dyrektora GIG:
Nie dajmy się ogłupić!
Rozmowa z prof. Józefem Dubińskim  s. 4

Po szczycie klimatycznym w Durbanie
Targi zielonej próżności
Konferencja widziana oczami naszych delegatów  s. 5

Pozbyć się 
Solidarności! 
Pozbyć się 
Sopaty!

strona 6
strona 3

W Południowym Koncernie 
Węglowym trwa zmasowany 
atak na zakładową „Solidar-
ność”. Ostatnią ofiarą ata-
ków jest szef „Solidarności” 
Waldemar Sopata.

Gloria victis! 
Chwała poległym górnikom!
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Jarosław
Grzesik Pozbyć się Solidarności! 

Pozbyć się Sopaty!
W POłuDNiOWym Koncernie Węglowym trwa zmasowany atak na zakładową „Solidarność”. 
Ostatnią ofiarą ataków jest szef „Solidarności” Waldemar Sopata.

- Nie szykanujemy członków 
związku, ani tym bardziej człon-
ków komisji zakładowej. To zwykłe 
pomówienia – przekonuje Piotr 
Lichota, dyrektor pracowniczy w 
Zakładzie Górniczym „Sobieski”. 
Pikanterii sprawie dodaje fakt, że 
sam Lichota jest członkiem… „So-
lidarności”.

Konflikt pomiędzy zarządem 
spółki oraz dyrekcją ZG „Sobie-
ski” a „Solidarnością” trwa od do-
brych kilku miesięcy. 

Zaczęło się niewinnie, od za-
rządzenie nr 13/2010 Dyrektora 
Technicznego ZG Sobieski z dnia 
05.10.2010 r.  w sprawie zjazdów 
oraz przebywania osób oddelego-
wanych do pełnienia funkcji spo-
łecznych, które utrudniło wyko-
nywanie działaczom związkowym 
zjazdów na dół kopalni a tym sa-
mym pozbawia ich możliwości 
kontroli stanowisk pracy.

Zjazd na dół wiązał się z ko-
niecznością zapoznania się z to-
mami dokumentacji, a to zajęcie 
na kilka godzin co wręcz uniemoż-
liwiłoby natychmiastową reakcję 
w miejscach gdzie wymagana jest 
natychmiastowa pomoc ze strony 
związków zawodowych.

Kolejnym przykładem łama-
nia prawa związkowego i pracow-
niczego było powołanie Komisji 
do Spraw Zdrowia. Inicjatywa 
wiceprezesa PKW SA, Tadeusza 
Bożka, jak przekonują członko-
wie komisji zakładowej „S”, jest 
złamaniem ustawy o Ochronie 
Danych Osobowych, gdyż komisja 
zmusza pracowników do ujawnia-
nie tzw. danych wrażliwych.

- Jest rzeczą niedopuszczal-
ną w cywilizowanym świecie, by 
pracodawca dowiadywał się o 
każdej dolegliwości pracownika, 
bo dla każdego z nas są to intym-
ne obszary – twierdzi Waldemar 
Sopata, szef zakładowej „Solidar-
ności”. 

Wiele wezwań na komisję 
kończyło się nieuzasadnionym 
kierowaniem pracownika na ba-
dania kontrolne pomimo faktu, iż 
dany pracownik posiadał aktual-
ne badania okresowe, a stan jego 
zdrowia nie pogorszył się od tych 
badań.

Skierowanie na badania kon-
trolne spotkało również członka 
Komisji Zakładowej NSZZ Soli-
darność ZG Sobieski. 

- Przez 11 lat nikomu nie prze-
szkadzała choroba członka naszej 
komisji zakładowej, bez problemu 
przechodził badania kontrolne i 
nagle ktoś postanowił skierować 
go na badania kontrolne pomimo 
ważności badań okresowych jesz-
cze pół roku. Niestety badań tych 
nie przeszedł i został zmuszony do 
przejścia na emeryturę – relacjo-
nuje Sopata.

Sprawą, która była wyraźnym 
sygnałem, że w PKW SA coś jest 
nie tak, był atak skierowany prze-
ciw Zakładowemu Społecznemu 
Inspektorowi Pracy. Kiedy pod-
czas wyjaśniania przyczyn i oko-
liczności jednego z wypadków In-
spektor zasugerował, iż wypadek 
powinien być potraktowany jako 
wypadek zbiorowy (dział BHP 
próbował zrobić z tego 2 wypad-
ki indywidualne), przedstawicie-
le BHP wezwali ochronę zakładu 
z alkomatem, aby skontrolować 
ZSIP czy aby nie jest pod wpły-
wem alkoholu. Ten stanowczo za-
protestował wobec takiemu trak-
towaniu i odmówił poddaniu się 
badaniu żądając wezwania policji. 
Został on wyprowadzony z zakła-
du przez służby ochrony nie do-
czekawszy się na policję. Udał się 
on sam do izby wytrzeźwień gdzie 
poddał się badaniu w obecności 
lekarza. Oczywiście był w 100% 
trzeźwy. Minęło kilka dni, oka-
zało się, że owo zdarzenie miało 
być pretekstem do rozwiązania 
stosunku pracy w trybie art. 52 § 
1 pkt. 1 Kodeksu Pracy z powodu 
ciężkiego naruszenia przez pra-
cownika podstawowych obowiąz-
ków pracowniczych tj. odmowy 
poddania się badaniu na zawar-
tość alkoholu. 

Sprawa jednak jest głębsza, 
ponieważ sięga jednego z przeglą-
dów SIP, który odbył się w dniach 
28 – 29 października 2010 r. 
Stwierdzono wówczas brak szyn 
kolejek podwieszanych KSP. Po-
mimo zaleceń wymiany ok. 3000 
m szyn, które ze względu na to, że 
niespełniany norm grubości ma-
teriału, nie zostały wymienione. 
Mimo pism Solidarności, szyny 
KSP zaczęto wymieniać dopie-
ro pół roku później, po wypadku 
zbiorowym, który wydarzył się w 
ZG Janina. kiedy to spadł zestaw 
kolejki podwieszanej do transpor-
tu pracowników. 

NOWA strategia zakłada trzy linie biznesowe zwią-
zane z wydobyciem węgla, energetyką i ochroną 
środowiska. Pierwszy filar to oczywiście węgiel, 
którego wydobycie spółka nie tylko chce ustabili-
zować, ale zwiększyć zgodnie z potrzebami rynku. 
Odnosi się to również do zatrudnienia. W tym roku 
spółka przyjęła do pracy pięć tysiące osób.  Podob-
ną skalę przyjęć zakłada w następnych latach.

drugim filarem stanie się energetyka. kom-
pania z partnerem biznesowym wybuduje elektro-
wnie węglową o najwyższej z obecnie możliwych 
technicznej sprawności wynoszącej 46 procent. 
Istniejące  bloki energetyczne mają sprawność 36 
procentową. Podwyższenie jej o 10 procent  po-
zwoli na zmniejszenie emisji CO2 o 30 procent.

- damy przykład, jak spełnić wymogi pakietu 
klimatycznego – podkreśla Joanna Strzelec –ło-
bodzińska, prezes zarządu kompanii Węglowej. 
– Pokażemy, jak nie zwalczając węgla promować 
energetykę niskoemisyjną.

Taki sposób myślenia miał wpływ na wy-
odrębnienie w nowej strategii trzeciego filaru 
kompanii Węglowej związanego z ochroną śro-
dowiska. Temu celowi służyć będzie większe nić 
dotychczas zagospodarowanie odpadów popro-
dukcyjnych i metanu. 

- Stawiamy na rozwój, a nasza strategia ma 
charakter agresywny, co spotkało się z akceptacją 
rady nadzorczej spółki – pokreśliła prezes Joanna 
Strzelec – łobodzińska. – Uznaliśmy, że kto nie 
idzie do przodu, nie reaguje na potrzeby rynku, ten 
się cofa i przestaje być potrzebny. a rynek na nasz 
produkt mamy bardzo duży, czego dowodem jest 
import do Polski w tym roku około 15 milionów 
ton węgla.

kompania przygotowała również zmiany or-
ganizacyjne, m.in. zlikwidowane zostaną Centra 
Wydobywcze. Większe kompetencje otrzymają 
dyrektorzy kopalń. 

jac

JSW bez „kominówki”

Ostatnia Barbórka w „Annie”

SOLIDARNOŚĆ za referendum

Przeciw zmianom w emeryturach
16 grudnia Solidarność rozpoczęła akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie zachowania obecnie 
obowiązującego wieku przechodzenia na emeryturę. - Polacy mają prawo wypowiedzieć się w tak ważnej społecznie kwe-
stii, a niestety dialog dla rządu premiera Tuska jest czymś obcym - powiedział Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „S”.

fot. archiwum SG

- Po expose mieliśmy nadzieję, 
że rozpocznie się dialog. Ale oba-
wiam się, że rząd będzie swoje 
propozycje omawiał przy stole, 
a my będziemy zmuszeni robić 
to na ulicach. Wszelkie sondaże i 
pokazują, że Polacy nie chcą pod-

Komisji Krajowej „S” w siedzibie 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności 
w Katowicach.

Przewodniczący odniósł się 
również do zapowiedzianych w 
expose premiera Donalda Tuska 
zmianach w systemie emerytur 
górniczych. - Pan premier powie-
dział, że z emerytur górniczych 
będą korzystać ci, którzy pracują 
bezpośrednio przy wydobyciu wę-
gla. Nie wiem, czy pan premier się 
nie orientuje, czy doradcy źle mu 
podpowiadali, ale nie zdaje sobie 
chyba sprawy z tego, że wszyscy 
górnicy pod ziemią pracują bez-
pośrednio przy wydobyciu węgla 
- powiedział Duda.

Członek prezydium KK Hen-
ryk Nakonieczny podkreślił, że 
zdaniem „S” podniesienie wieku 
emerytalnego nie jest skutecz-
nym narzędziem do poprawienia 
sytuacji systemu emerytalnego 
i  spowoduje, iż znaczna część 

osób zostanie jedynie przesunię-
ta z systemu emerytalnego na 
świadczenia rentowe. Zaznaczył, 
że wydłużając wiek emerytalny, 
nie rozwiążemy problemu demo-
graficznego i niskiej dzietności. 
Zdaniem Nakoniecznego zamiast 
podnoszenia wieku emerytalnego 
należałoby m.in. dążyć do zwięk-
szenia liczby ubezpieczonych pra-
cowników, ujednolicenia zasad  
wnoszenia składki do systemu 
oraz stworzenia narzędzi  umoż-
liwiających przechodzenie pra-
cowników z umów śmieciowych 
na umowy o pracę. - To są rozwią-
zania pozytywne, nie tylko dla sy-
stemu emerytalnego, ale także dla 
rozwoju państwa i gospodarki. W 
przeciwnym razie będziemy stale 
gonić kryzys demograficzny.

Podpisy pod związkowym 
wnioskiem o referendum będą 
zbierane we wszystkich siedzi-
bach Solidarności. 

Z końcem lutego 2012 roku, po 169 latach zakończy swój żywot Ruch „Anna”, niegdyś osob-
na kopalnia, a od 2004 roku część KWK „Rydułtowy-Anna”. Ostatnia Barbórka w pszowskim 
zakładzie miała zatem nieco smutny, ale i uroczysty charakter. Towarzyszący górnikom 
od ponad stu lat obraz świętej Barbary z cechowni przeniesiono do pobliskiej bazyliki pw. 
Narodzenia Najświętszej maryi Panny. Wydarzeniu towarzyszyła procesja złożona z pra-
cowników kopalni i mieszkańców miasta.

   

Wreszcie do przodu
Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej na ostatnim posiedzeniu  (16 br.) przyjęła strategię 
spółki do 2015 roku oraz plan techniczno – ekonomiczny na 2012 rok. Wreszcie nastąpił 
odwrót od dotychczasowej polityki „zwijania” spółki.

  Kompania Węglowa

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjęła 
18 listopada uchwałę o podpisaniu z członkami zarządu 
firmy kontraktów menedżerskich. Jak podała „Rzecz-
pospolita”  kontrakty te zostały podpisane 1 grudnia
WYSOKOŚĆ nowego wy-
nagrodzenia zarządu JSW 
zostanie podana jednak do-
piero w raporcie rocznym za 
rok 2011.W oświadczeniu 
rady nadzorczej czytamy, 
że jej decyzja jest zgodna 
z zaleceniem komisji Eu-
ropejskiej z 2004 r., które 
mówi, iż „forma, struktu-
ra i poziom wynagrodzeń 
dyrektorów pozostają w 
kompetencjach spółek i ich 
akcjonariuszy”.

Uchwała rady „wyzwa-
la” wynagrodzenie zarządu 
z tzw. ustawy kominowej, 
w myśl której miesięcz-
ne zarobki ich szefów nie 
mogą być wyższe niż sześ-
ciokrotność przeciętnej 

płacy. Za jej sprawą prezes 
JSW Jarosław Zagórowski 
zarobił w 2010 r., „jedynie” 
246,6 tys. zł brutto (plus 
135,1 tys. zł brutto w spół-
kach zależnych, z nagród 
i dodatków). analizując 
wzrost wynagrodzenia za-
rządu „Bogdanki” jaki do-
konał się po prywatyzacji 
spółki można pokusić się 
o twierdzenie, że pensja 
prezesa JSW i jego zastęp-
ców może wzrosnąć nawet 
o kilkaset procent. a przy-
pomnijmy, że prezes uznał 
w trakcie ostatnich nego-
cjacji płacowych iż spółkę 
stać tylko na wzrost wyna-
grodzeń pracowników o na 
poziomie 2,8 proc.!

W uroczystościach uczestnic-
zyli m.in. Dominik Kolorz, 
przewodniczący śląsko-
dąbrowskiej „Solidarności” i Pi-
otr Rykala, wiceprezes Kompanii 
Węglowej SA, do której należy ko-
palnia. - Chcieliśmy uniknąć pom-
patycznych ceremonii i świętować 
głównie w gronie załogi, stąd 
skromna reprezentacja gości 
spoza kopalni - mówi Marek Os-
trowski, przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” 

KWK „Rydułtowy-Anna” Ruch 
„Anna”.

Obraz przedstawiający świętą 
Barbarę (na zdjęciu) od ponad 
stu lat towarzyszył górnikom w 
drodze do i z pracy. Teraz na stałe 
zagości w pszowskiej bazylice 
„Pani Uśmiechniętej” (tak nazy-
wany jest znajdujący się tam obraz 
Matki Boskiej Pszowskiej). W ce-
chowni miejsce oryginału zajęła 
kopia.

Likwidacja „Anny” ma związek 

z całkowitym wyczerpaniem za-
sobów węgla. Do tej pory największy 
zakład w Pszowie zatrudniał około 
tysiąca osób i wydobywał wysokiej 
jakości węgiel koksujący.

Zatrudnieni w „Annie” pracy 
nie stracą. Zostaną przeniesieni 
głównie do kopalni „Rydułtowy”. 
Można się też spodziewać dalszego 
kultywowania niektórych tradycji 
górniczych, bo wykonujący ten 
zawód z miasta nie znikną. Nie 
ulega jednak wątpliwości, że dobi-

ega końca ważna epoka w historii 
miasta - po niemal dwu stuleciach 
Pszów przestaje być miejscem, 
w którym wydobywa się (dobry) 
węgiel. 

mj

wyższenia wieku emerytalnego. 
Niestety rządzący po wyborach 
zapominają, kto ich wybrał, uwa-
żają, że maja patent na mądrość i 
nie prowadzą dialogu - powiedział 
Piotr Duda podczas konferencji 
prasowej kończącej posiedzenie 

Czas 
podsumowań
ROK 2011 dobiega końca. Był to rok 
niełatwy dla całej branży górnictwa 
węgla kamiennego, w tym zwłaszcza 
dla załogi Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej, gdyż upłynął on pod znakiem jej 
debiutu giełdowego. debiutu okupio-
nego protestami społecznymi, które 
nie wynikały z fanaberii działaczy 
związkowych, jak próbowano wma-
wiać opinii publicznej, lecz z próby 
sprzedania JSW na łapu-capu, bez 
gwarancji socjalnych dla załogi spół-
ki. determinacja pracowników JSW, z 
jaką walczyli o swoje prawa zaowo-
cowała przyzwoitym jak na te cza-
sy pakietem świadczeń socjalnych. 
Nie zmienia to faktu, że spółce pod 
kierownictwem Jarosława Zagórow-
skiego daleko do standardów dialogu 
społecznego przyjętego w cywilizo-
wanym świecie.

Niełatwo wiodło się także naszym 
koleżankom i kolegom w katowickim 
Holdingu Węglowym. Zarząd spółki 
stojącej na skraju bankructwa kombi-
nował jak tylko mógł, by ograniczyć 
koszty… kosztem załogi, czyli ogra-
niczyć załodze wynagrodzenie. 

Mijający rok to czas niełatwy tak-
że dla naszych kolegów z Południo-
wego koncernu Węglowego, którzy 
zwracając uwagę na nieprawidłowo-
ści w zakresie bezpieczeństwa pracy 
mocno narazili się pracodawcy. W 
konsekwencji tego przewodniczący 
związku jest dotkliwie szykanowany, 
ale zapewniam, że nie pozostawimy 
go w tej walce osamotnionego.

W kompanii Węglowej rok ten nie 
zapowiadał się różowo, ale zmiana 
kierownictwa spółki przyniosła pozy-
tywne efekty. Zmiany organizacyjne i 
nowa strategia spółki dają nadzieję na 
lepsze jutro. kompania to dobry przy-
kład, że można działać efektywnie nie 
odrzucając dialogu społecznego.

Rok 2011 zaobfitował także po-
zytywnymi wydarzeniami, jak choćby 
marcowa demonstracja związkowa w 
katowicach przeciw polityce rządu. 
Udowodniła ona, że górnicze związki 
zawodowe potrafią wspólnie działać 
na rzecz pracowników. Najlepszym 
dowodem na to, że związki zawodowe 
potrafią nie tylko głośno krzyczeć, ale 
także działać konstruktywnie jest po-
stawa naszych kolegów z kWk „kazi-
mierz-Juliusz”, którzy nie tylko obronili 
kopalnię przed decyzją o likwidacji, ale 
też pokazali wszystkim, że zamknięcie 
kopalni byłoby błędem nie tylko spo-
łecznym, ale i gospodarczym.

dosłownie za kilka dni pożegnamy 
stary rok i przywitamy nowy. Już dziś 
z całą pewnością można stwierdzić, że 
rok 2012 do łatwych należał nie będzie, 
bo trudno sobie wyobrazić, by kryzys 
gospodarczy nie odbił się na kondycji 
naszej branży. To może zaowocować 
antyspołeczną i antypracowniczą po-
lityką rządu i pracodawców. 

Wierzę jednak głęboko, że wspól-
nie uda nam się obronić godność 
pracownika i nasze miejsca pracy. Ży-
czę Wam, aby złych chwil w nadcho-
dzącym roku było jak najmniej, żeby 
Święta Barbara czuwała nad każdym 
z Was z osobna i nad całą Bracią Gór-
niczą. Niech też Święta Bożego Na-
rodzenia upłyną Wam w atmosferze 
radości i szczęścia. Szczęść Boże!
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tAk mINął ROkPozbyć się Solidarności! 
Pozbyć się Sopaty!
W POłuDNiOWym Koncernie Węglowym trwa zmasowany atak na zakładową „Solidarność”. 
Ostatnią ofiarą ataków jest szef „Solidarności” Waldemar Sopata.

- Nie szykanujemy członków 
związku, ani tym bardziej człon-
ków komisji zakładowej. To zwykłe 
pomówienia – przekonuje Piotr 
Lichota, dyrektor pracowniczy w 
Zakładzie Górniczym „Sobieski”. 
Pikanterii sprawie dodaje fakt, że 
sam Lichota jest członkiem… „So-
lidarności”.

Konflikt pomiędzy zarządem 
spółki oraz dyrekcją ZG „Sobie-
ski” a „Solidarnością” trwa od do-
brych kilku miesięcy. 

Zaczęło się niewinnie, od za-
rządzenie nr 13/2010 Dyrektora 
Technicznego ZG Sobieski z dnia 
05.10.2010 r.  w sprawie zjazdów 
oraz przebywania osób oddelego-
wanych do pełnienia funkcji spo-
łecznych, które utrudniło wyko-
nywanie działaczom związkowym 
zjazdów na dół kopalni a tym sa-
mym pozbawia ich możliwości 
kontroli stanowisk pracy.

Zjazd na dół wiązał się z ko-
niecznością zapoznania się z to-
mami dokumentacji, a to zajęcie 
na kilka godzin co wręcz uniemoż-
liwiłoby natychmiastową reakcję 
w miejscach gdzie wymagana jest 
natychmiastowa pomoc ze strony 
związków zawodowych.

Kolejnym przykładem łama-
nia prawa związkowego i pracow-
niczego było powołanie Komisji 
do Spraw Zdrowia. Inicjatywa 
wiceprezesa PKW SA, Tadeusza 
Bożka, jak przekonują członko-
wie komisji zakładowej „S”, jest 
złamaniem ustawy o Ochronie 
Danych Osobowych, gdyż komisja 
zmusza pracowników do ujawnia-
nie tzw. danych wrażliwych.

- Jest rzeczą niedopuszczal-
ną w cywilizowanym świecie, by 
pracodawca dowiadywał się o 
każdej dolegliwości pracownika, 
bo dla każdego z nas są to intym-
ne obszary – twierdzi Waldemar 
Sopata, szef zakładowej „Solidar-
ności”. 

Wiele wezwań na komisję 
kończyło się nieuzasadnionym 
kierowaniem pracownika na ba-
dania kontrolne pomimo faktu, iż 
dany pracownik posiadał aktual-
ne badania okresowe, a stan jego 
zdrowia nie pogorszył się od tych 
badań.

Skierowanie na badania kon-
trolne spotkało również członka 
Komisji Zakładowej NSZZ Soli-
darność ZG Sobieski. 

- Przez 11 lat nikomu nie prze-
szkadzała choroba członka naszej 
komisji zakładowej, bez problemu 
przechodził badania kontrolne i 
nagle ktoś postanowił skierować 
go na badania kontrolne pomimo 
ważności badań okresowych jesz-
cze pół roku. Niestety badań tych 
nie przeszedł i został zmuszony do 
przejścia na emeryturę – relacjo-
nuje Sopata.

Sprawą, która była wyraźnym 
sygnałem, że w PKW SA coś jest 
nie tak, był atak skierowany prze-
ciw Zakładowemu Społecznemu 
Inspektorowi Pracy. Kiedy pod-
czas wyjaśniania przyczyn i oko-
liczności jednego z wypadków In-
spektor zasugerował, iż wypadek 
powinien być potraktowany jako 
wypadek zbiorowy (dział BHP 
próbował zrobić z tego 2 wypad-
ki indywidualne), przedstawicie-
le BHP wezwali ochronę zakładu 
z alkomatem, aby skontrolować 
ZSIP czy aby nie jest pod wpły-
wem alkoholu. Ten stanowczo za-
protestował wobec takiemu trak-
towaniu i odmówił poddaniu się 
badaniu żądając wezwania policji. 
Został on wyprowadzony z zakła-
du przez służby ochrony nie do-
czekawszy się na policję. Udał się 
on sam do izby wytrzeźwień gdzie 
poddał się badaniu w obecności 
lekarza. Oczywiście był w 100% 
trzeźwy. Minęło kilka dni, oka-
zało się, że owo zdarzenie miało 
być pretekstem do rozwiązania 
stosunku pracy w trybie art. 52 § 
1 pkt. 1 Kodeksu Pracy z powodu 
ciężkiego naruszenia przez pra-
cownika podstawowych obowiąz-
ków pracowniczych tj. odmowy 
poddania się badaniu na zawar-
tość alkoholu. 

Sprawa jednak jest głębsza, 
ponieważ sięga jednego z przeglą-
dów SIP, który odbył się w dniach 
28 – 29 października 2010 r. 
Stwierdzono wówczas brak szyn 
kolejek podwieszanych KSP. Po-
mimo zaleceń wymiany ok. 3000 
m szyn, które ze względu na to, że 
niespełniany norm grubości ma-
teriału, nie zostały wymienione. 
Mimo pism Solidarności, szyny 
KSP zaczęto wymieniać dopie-
ro pół roku później, po wypadku 
zbiorowym, który wydarzył się w 
ZG Janina. kiedy to spadł zestaw 
kolejki podwieszanej do transpor-
tu pracowników. 

Społeczna Inspekcja Pracy to 
na „Sobieskim” sprawa newral-
giczna. Przejawem tego jest inge-
rencja dyrekcji w wybory ZSIP.

- W chwili gdy dyrekcja dowie-
działa się o kandydaturze jednego 
pracownika,  co tu ukrywać, znają-
cy się na rzeczy, zaczęto nakłaniać 
go do rezygnacji z kandydowania. 
Jeden z wiceprezesów dzwonił do 
niego osobiście. Pytając o różne 
sprawy zasugerował wręcz, czy 
aby mu się opłaca kandydowanie. 
Nie udało się, nie przekonał go. Po 
czym dyrekcja zakwestionowała 
jego wybór – mówi członek prezy-
dium zakładowej „S”.

Wybory odbyły się na nowo. 
Niczym w Rosji putinowskiej wy-
grał kandydat pracodawcy, choć 
nie uzyskał większości głosów.

- Kuriozalne jest to, że pra-
codawca uznaje wybór ZSPI wy-
branego przez mniejszość, a nie 
uznaje wyboru przez większość. 

Tak wygląda demokracja w 
PKW, gdzie mniejszość to więk-
szość a większość jest mniejszoś-
cią. Nie ważne kto głosuje tylko 
ważne kto liczy głosy.     

Kolejnym przejawem szyka-
nowania związku jest monitoring 
wejścia do jego siedziby na szybie 
Piłsudski ZG Sobieski. 

- Od czasu skierowania kame-
ry na wejście do naszej siedziby, 
kilka osób dostało ostrzeżenia, 
aby nie odwiedzały naszej siedzi-
by. Pomimo naszych protestów 
pracodawca nie zdemontował 
kamery, a kontrola PIP nic nie 
wniosła do tej sprawy utwierdza-
jąc jedynie pracodawcę do jeszcze 
większej walki z naszą organizacją 
związkową – twierdzi Sopata. 

Należy tutaj dodać, że monito-
ringiem objęte jest wejście tylko 
siedziby „S”. 

Sopata nie spodziewał się, 
że w końcu to on sam stanie się 
ofiarą tego konfliktu. W sierpniu 
tego roku przeszedł pomyślnie 
badania okresowe. Nie domyślał 
się wtedy, że pracodawca skieruje 
go na badania do Wojewódzkiego 
Ośrodka Medycyny Pracy w Sos-
nowcu. W Sosnowcu lekarz zażą-
dał od pracodawcy informacji o 

stanowisku pracy przewodniczą-
cego „S”. Ten przesłał do WOMP 
charakterystykę pracy górnika 
nie informując, że Sopata przeby-
wa na oddelegowaniu. Co ważne 
w tej sprawie, Waldemar Sopata 
cztery lata temu przeszedł ope-
rację serca, więc było oczywiste, 
że nie może wykonywać ciężkiej 
pracy fizycznej. Brak tego „szcze-
gółu” w informacji zdecydował, 
że WOMP wydał oświadczenie, w 
którym wskazał przeciwwskaza-
nia do opisanej pracy.

Już na wstępie firma zabloko-
wała Sopacie możliwość zjazdów 
na dół. Przed kilkoma tygodnia-
mi szef zakładowej „S” dowie-
dział się, że pracodawca skierował 
przeciw niemu sprawę do sądu 
domagając się niesłusznie pobra-
nego wynagrodzenia, bo przecież 
firma płaciła mu za pracę, której 
wykonywać nie mógł. Dziś los 
Waldemara Sopaty spoczywa w 
rękach sądu. Gdyby jakimś cudem 
okazało się, że sąd przychyli się do 
pozwu PKW SA, Sopata będzie 
musiał nie tylko zwracać firmie 
pieniądze, ale kto wie, czy w ma-
jestacie prawa nie straci pracy za 
to, że bronił godności pracowni-
ków kopalni.

- Nigdy nie przypuszczałem, że 
jestem tak niebezpieczną osobą, 
że pracodawca za pieniądze firmy, 
czyli wszystkich pracowników 
PKW wynajmuje przeciwko mnie 
prywatną kancelarię prawną. Czy 
w obecnej chwili stać firmę na 
taki wydatek? Czy aż tak się mnie 
boją przedstawiciele pracodawcy? 
– pyta Sopata. 

- Próby niszczenia Solidarno-
ści to kara za to, że jako jedyni 
głośno mówimy o nieprawidło-
wościach w firmie. Ślemy pisma 
do Zarządu, do Rady Nadzorczej 
itd. To dlatego, że wytykamy błę-
dy BHP oraz błędy przedstawi-
cieli pracodawcy. A na dodatek 
zorganizowaliśmy wielką mani-
festację przed siedzibą Tauronu 
– nie mają wątpliwości związkow-
cy „S” z PKW.

Jacek Srokowski

14 GRUDNIA w ZG Sobieski odbyło się Nadzwyczajne Zakładowe Zebranie de-
legatów NSZZ Solidarność. Zostało ono zwołane po to, by rozpatrzyć uchwa-
łę komisji zakładowej z 13 października br. o wykluczeniu z organizacji trzech 
członków związku: Tadeusza Bożka, wiceprezesa ds. pracy w PkW Sa, Piotra 
Lichotę, dyrektora ds. pracy w ZG Sobieski oraz Jerzego Glimosa, Inżyniera 
BHP w tejże kopalni. Lista zarzutów wobec wymienionych jest dość spora. O co 
zostali oskarżeni przez swoją komisję zakładową? a m.in. o to, o czym można 
było przeczytać w powyższym tekście. 

Sprawa wydaje się dość kuriozalna, zwłaszcza dla osoby postronnej. Na „ła-
wie oskarżonych” zasiedli ci, którym swego czasu związek pomógł w realizacji 
karier zawodowych i których dziś stać na to, by ich praw „związkowych” broniła 
prywatna kancelaria prawnicza. Tak, to nie żart, w zebraniu uczestniczyła praw-
niczka reprezentująca poszkodowanych, udowadniająca, że wobec jej klientów 
została złamana procedura?! Emocji tego dnia było co niemiara. Tadeusz Bożek w 
przemowie do delegatów pytał delegatów gdzie jest dawna „Solidarność”, którą 
on tworzył w tej kopalni, a kiedy przyrównywał się do ofiary stanu wojennego, kie-
dy insynuował, że Sopata i jego koledzy prowadzą jakieś, bliżej nieznane interesy, 
trudno było mi pojąć, że nikt nie wstanie i powie: „Panie Prezesie, nie bądź Pan 
hipokrytą, to nie Waldek jest naszym ciemiężycielem”. Poznałem na tyle dobrze 
Waldka Sopatę, iż mam przekonanie, że jest to facet wyzbyty z obłudy i cynizmu, i 
jeśli mu się głos załamuje na forum publicznym to z emocji, a nie z wyrachowania. 
Wiem, że to facet, który „Solidarność” rozumie jako związek z pracownikami. a to 
nie dla wszystkich „styropianowców” jest takie oczywiste… 

jac

STyCZeń
ROK nie zaczyna się szczęśliwie. 
Już w drugą sobotę stycznia śmierć 
poniosło trzech górników, a tragicz-
ne zdarzenia następowały w kilka 
godzin po sobie.

Zaczyna się nowy rok, a z nim 
spór o płace w górnictwie. Związ-
kowcy w Jastrzębskiej Spółce Węglo-
wej, którzy zażądali od kierownictwa 
Spółki wzrostu płacy zasadniczej o 10 
procent usłyszeli, że Spółki na to nie 
stać, mimo że zarobiła w ubiegłym 
roku prawie miliard złotych. Jeszcze 
większą niespodzianką zostali za-
skoczeni pracownicy katowickiego 
Holdingu Węglowego, którym Zarząd 
odmówił wypłaty „czternastki”. 

katowicki Holding Węglowy 
zastanawia się nad przyszłością ko-
palni „kazimierz-Juliusz”. W sosno-
wieckiej kopalni pełne poruszenie.

luTy
HUK petard, palone opony – takich 
obrazków już dawno nie było pod 
siedzibą Holdingu na ul. damrota w 
katowicach. 18 lutego związkowcy 
domagali się wypłacenia 14 pensji, re-
zygnacji z planowanego zmniejszenia 
zatrudnienia w Holdingu o 5000 osób 
oraz odstąpienia od wprowadzenia 
nowego systemu wynagrodzeń. 

Stało się pewne, że Skarb Pań-
stwa wystawi na sprzedaż jedynie 
własne akcje Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej, a nie jak liczono wcześ-
niej w spółce nastąpi podwyższenie 
kapitału dzięki czemu spółka pozy-
ska pieniądze na inwestycje.

Połączone komisje sejmowe 
gospodarki, ochrony środowiska i 
samorządu terytorialnego w trakcie 
posiedzenia 24 lutego wykreśliły z 
rządowego projektu ustawy prawo 
górnicze i geologiczne przepis mó-
wiący o tym, że podziemne wyrobi-
ska górnicze i znajdujące się w nich 
instalacje i urządzenia nie są budow-
lami w rozumieniu przepisów prawa 
budowlanego. W środowisku górni-
czym zawrzało.

mARZeC
DELEGAcI na IX Walne Zebranie de-
legatów Regionu Śląsko-dąbrowskie-
go NSZZ „Solidarność” zdecydowali, 
że przewodniczącym regionalnych 
struktur Związku do roku 2014 będzie 
dominik kolorz. dotychczasowy szef 
górniczej „S” był jedynym kandyda-
tem. kolorz zastąpił Piotra dudę, któ-
ry kierował śląsko-dąbrowską „S” od 
2002 roku.

Sześć tysięcy górników, masze-
rując ulicami katowic, w piątek 18 
marca, wyraziło swój sprzeciw wo-
bec działań rządu premiera donalda 
Tuska i zarządów spółek węglowych, 
których zaniechania doprowadziły 
branżę na skraj zapaści, a pracę pod 
ziemią uczyniły najniebezpieczniej-
szą od lat. Największą od lat mani-
festację zorganizowało wspólnie 11 
górniczych central związkowych

Spotkanie związkowców z Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej Sa 
z ministrem skarbu aleksandrem 
Gradem w sprawie planów prywa-
tyzacyjnych wobec JSW zakończyło 
się bez rozstrzygnięć. Nie wróżyło to 
niczego dobrego.

KWieCień
KOPALNIE Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej 18 kwietnia stanęły na 24 go-
dziny w proteście przeciwko ignoro-
waniu postulatów strony społecznej. 
Związki zawodowe domagają się 10 
proc. podwyżki oraz sprzeciwiają 
się takiej prywatyzacji spółki, któ-
rej celem nie jest pozyskanie 
środków na inwestycje w ko-

Przeciw zmianom w emeryturach
16 grudnia Solidarność rozpoczęła akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie zachowania obecnie 
obowiązującego wieku przechodzenia na emeryturę. - Polacy mają prawo wypowiedzieć się w tak ważnej społecznie kwe-
stii, a niestety dialog dla rządu premiera Tuska jest czymś obcym - powiedział Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „S”.

fot. archiwum SG

Komisji Krajowej „S” w siedzibie 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności 
w Katowicach.

Przewodniczący odniósł się 
również do zapowiedzianych w 
expose premiera Donalda Tuska 
zmianach w systemie emerytur 
górniczych. - Pan premier powie-
dział, że z emerytur górniczych 
będą korzystać ci, którzy pracują 
bezpośrednio przy wydobyciu wę-
gla. Nie wiem, czy pan premier się 
nie orientuje, czy doradcy źle mu 
podpowiadali, ale nie zdaje sobie 
chyba sprawy z tego, że wszyscy 
górnicy pod ziemią pracują bez-
pośrednio przy wydobyciu węgla 
- powiedział Duda.

Członek prezydium KK Hen-
ryk Nakonieczny podkreślił, że 
zdaniem „S” podniesienie wieku 
emerytalnego nie jest skutecz-
nym narzędziem do poprawienia 
sytuacji systemu emerytalnego 
i  spowoduje, iż znaczna część 

osób zostanie jedynie przesunię-
ta z systemu emerytalnego na 
świadczenia rentowe. Zaznaczył, 
że wydłużając wiek emerytalny, 
nie rozwiążemy problemu demo-
graficznego i niskiej dzietności. 
Zdaniem Nakoniecznego zamiast 
podnoszenia wieku emerytalnego 
należałoby m.in. dążyć do zwięk-
szenia liczby ubezpieczonych pra-
cowników, ujednolicenia zasad  
wnoszenia składki do systemu 
oraz stworzenia narzędzi  umoż-
liwiających przechodzenie pra-
cowników z umów śmieciowych 
na umowy o pracę. - To są rozwią-
zania pozytywne, nie tylko dla sy-
stemu emerytalnego, ale także dla 
rozwoju państwa i gospodarki. W 
przeciwnym razie będziemy stale 
gonić kryzys demograficzny.

Podpisy pod związkowym 
wnioskiem o referendum będą 
zbierane we wszystkich siedzi-
bach Solidarności. 

ega końca ważna epoka w historii 
miasta - po niemal dwu stuleciach 
Pszów przestaje być miejscem, 
w którym wydobywa się (dobry) 
węgiel. 

mj
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tAk mINął ROk

BRuKSelA europejskie Dni Węgla

Nie dajmy się ogłupić!

Rozmowa z prof. Józefem 
Dubińskim, dyrektorem na-
czelnym Głównego instytu-
tu Górnictwa w Katowicach

Jak należy odczytywać 
efekty szczytu klimatyczne-
go w Durbanie. Mają one dla 
nas jakieś konsekwencje?

Poza tym, że utrzymano status 
quo protokołu z Kioto do 2015 r. 
nic w Durbanie nie wydarzyło się 
przełomowego w zakresie walki z 
globalnym klimatem. Kryzys go-
spodarczy nie sprzyjał radykalnym 
działaniom. Znów najgłośniej upo-
minali się o klimat przedstawiciele 
Unii Europejskiej i to w sytuacji, gdy 
politycy z Brukseli powinni zadbać 
o tworzenie nowych miejsc pracy i 
stabilizowanie finansów publicz-
nych. A nawet  Stanów Zjednoczo-
nych nie stać na to, by w obecnej 
sytuacji naprawić globalny klimat, 
co wyraźnie dał do zrozumienia 
prezydent Barack Obama.   

Pan dostrzega racjonal-
ność w polityce klimatyczno-
energetycznej Unii Europej-
skiej?

Ta polityka jest całkowicie po-
zbawiona racjonalności w obliczu 
tego co robią najwięksi emiten-
ci CO2, jak Stany Zjednoczone, 
Chiny czy Indie. Unia Europejska 
chce zbawiać świat, kiedy on tego 
nie chce. Jeśli te działania mają 
przynieść efekt, powinny być 
spójne w skali globalnej. Tymcza-
sem w Chinach wydobycie  roś-
nie  co roku w szybkim tempie. 
W październiku brałem udział w 
szczycie węglowym w Chinach, 
gdzie chiński minister górnictwa 
zadeklarował, że na koniec obec-
nej pięciolatki Chiny zwiększą 
produkcję węgla do ok. 4 mld ton 
w stosunku do obecnej wielkości 
ok. 3,2 mld ton. 

Jednym słowem, górni-
ctwo węglowe w świecie się 
rozwija?

Rozwija się i to w szalonym 
tempie. Nie wspominając Chin, 
ogromne inwestycje węglowe re-
alizują Stany Zjednoczone, które 
produkują blisko 1 mld ton wę-
gla rocznie i  mogłyby zwiększyć 
produkcję, gdyby nie troska o 
przyszłe pokolenia, którym Ame-
rykanie chcą pozostawić trochę 
węgla. Świat od węgla na pewno 
nie odchodzi.

Ale pewnie nikt nie myśli 
o tym, by węgiel wydobywać 
i spalać tak jak to miało miej-
sce dotychczas?

Owszem, bo chodzi nie tyl-
ko o klimat, ale teżz o racjonalne 
gospodarowanie energią  oraz  
wpływ górnictwa na otoczenie. 
Coraz częściej stosuje się selek-
tywne wydobycie, polegające na 
bezodpadowej produkcji węgla 
lub zagospodarowaniu odpadów 
pod ziemią. Po co wywozić na po-
wierzchnię skałę płonną lub inne 
odpady? Polskie górnictwo do tego 
dojrzewa, co widać najlepiej na 
przykładzie Bogdanki, gdzie sto-
sowane są nowoczesne komplek-
sy strugowe celem zmniejszenia 
wydobycia odpadów. Mniej od-
padów to więcej wywożonego na 
powierzchnię węgla w czystej po-
staci. Z drugiej strony widać coraz 
większą troskę firm górniczych o 
zagospodarowanie metanu, który 
w dużych ilościach uwalnia się 
do atmosfery wraz z powietrzem 
kopalnianym. Metanu, który jest 
bardzo groźnym gazem cieplar-
nianym, ale który jednocześnie 
może być niezłym paliwem ener-
getycznym. 

A co z czystym spalaniem 
węgla, bo to problem emisji 
CO2 powstających przy spa-
laniu węgla wydaje się dziś 
najistotniejszy dla przyszło-
ści węgla, jako surowca ener-
getycznego?

Kluczowa jest poprawa spraw-
ności pracy węglowych bloków 
energetycznych. W tym obszarze 
tkwi ogromna rezerwa, gdyż śred-
nia sprawność bloków w polskiej 
energetyce wynosi ok. 33 proc. 
W oddawanych dziś do użytku 
blokach sprawność spalania wy-
nosi nie mniej niż 45 proc. Sama 
wymiana starych bloków na nowe 
dałaby oszczędność emisji CO2 o 
ponad 20 proc., czyli więcej niż 

to do czego zobowiązuje nas Unia 
Europejska. 

No, ale w dalszym etapie 
mamy zmierzać do zeroemi-
syjnej gospodarki. Musimy 
się więc posiłkować czystymi 
technologiami jak np. CCS 
(wychwytywanie i podziem-
ne magazynowanie CO2)?

O instalacjach CCS trudno po-
wiedzieć, by były to czyste tech-
nologie węglowe, bo w żaden spo-
sób nie rozwiązują one problemu 
emisji dwutlenku węgla. Właśnie 
przeczytałem informację, iż kon-
cern Vattanfall, który wybudował 
pierwszy w świecie blok ener-
getyczny z CCS w niemieckim 
Schwarze Pumpe wycofuje się z 
kosztownego eksperymentu, bo 
o ile sam przechwyt CO2 nie jest 
problemem, o tyle podziemne ma-
gazynowanie już nim jest. 

To jest jakaś technologia 
spalania węgla, o której moż-
na by powiedzieć, że jest ze-
roemisyjna?

Zeroemisyjnej nie ma. Na 
dziś jedyną sensowną technolo-
gią czystego spalania węgla wy-
daje się być tzw. oxy-spalanie z 
zastosowaniem czystego tlenu. 
W zabrzańskim Instytucie Che-
micznej Przeróbki Węgla, z któ-
rym wspólnie tworzymy Centrum 
Czystych Technologii Węglowych 
trwa budowa pierwszej w świecie 
instalacji laboratoryjnej do badań 
procesów oxy - spalania i zgazo-
wania paliw pod ciśnieniem do 1,5 
MPa opartego o reaktor fluidalny. 
Technologia ta ma przyczynić się 
w przyszłości do drastycznego 
spadku emisji CO2. 

A co z podziemnym zaga-
zowaniem węgla?

To jest wartościowa tech-
nologia dla eksploatacji bardzo 
trudnych, wręcz niedostępnych 
złóż węgla. Mamy zresztą za sobą 
pierwsze udane eksperymenty z 
podziemnym zgazowaniem węgla 
w Kopalni Doświadczalnej „Bar-
bara”. Proszę sobie jednak nie wy-
obrażać, że jest to alternatywa dla 
tradycyjnych kopalń węglowych, 
gdyż nie uzyska się w ten sposób 
tyle samo energii co z węgla trady-
cyjnie wydobytego i spalonego. 

Rozmawiał: Jacek Srokowski

W obronie węgla
Na zaproszenie europosła Bogdana Marcinkiewicza w Brukseli gościła grupa śląskich samorzą-
dowców i przedstawicieli branży górniczej, biorąc udział w dwudniowej (29-30 listopada) kon-
ferencji Europejskie Dni Węgla, której tematem były perspektywy stojące przed europejskim 
górnictwem. Stronę społeczną reprezentował Krzysztof Leśniowski z Sekcji Krajowej Górnictwa 
Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”.

W polskich mediach Europejskie dni Węgla prze-
biły się w zasadzie jedynie za sprawą „Skamieliny 
dnia” przyznanej Polsce na światowym szczycie 
klimatycznym w durbanie. antynagroda została 
przyznana za objęcie przez polską prezydencję w UE 
patronatu nad konferencją w Brukseli. Prezydencja 
oczywiście od razu zaprzeczyła, że miała jakikolwiek 
związek z Europejskimi dniami Węgla i zażądała od 
zielonych organizacji pozarządowych z durbanu 
przeprosin. a szkoda, bo impreza poruszała ważne 
dla Polski sprawy.

Wśród uczestników konferencji byli również pra-
codawcy, m.in. prezes Węglokoksu Jerzy Podsiadło 
i prezes koncernu Tauron Wytwarzanie Sa Stanisław 
Tokarski, oraz przedstawiciel strony rządowej, za-

stępca dyrektora departamentu Energetyki Minister-
stwa Gospodarki Janusz Pilitowski. Pojawił się także 
gość specjalny, unijny komisarz do spraw energetyki 
Günther Oettinger. dyskutowano na temat roli pol-
skich kopalń w budowaniu bezpieczeństwa energe-
tycznego państw Unii Europejskiej i zagrożeń, które 
niesie z sobą unijny Pakiet klimatyczny.

Strona polska przedstawiła urzędnikom z Bruk-
seli filozofię bezpieczeństwa energetycznego Euro-
py, w której istotną rolę odgrywa węgiel kamienny 
jako surowiec rodzimy. Na uwagę zasługuje fakt, że 
po latach kampanii antywęglowej prowadzonej przez 
komisję Europejską i bierności wszystkich środo-
wisk poza górniczymi organizacjami związkowymi, 
tym razem pracodawcy stanęli murem w obronie 

węgla, przejmując niejako kierunek myślenia re-
prezentowany dotąd przez Sekretariat Górnictwa i 
Energetyki NSZZ „S”.

- Wystąpienia polskich prelegentów - Bogdana 
Janickiego, Jerzego Podsiadły czy Stanisława To-
karskiego, należy ocenić bardzo dobrze, a wręcz 
pochwalić za odważne tezy w obronie węgla, 
których dotąd brakowało - komentuje krzysztof 
Leśniowski. - Unijni urzędnicy otrzymali czytelny 
przekaz na temat zagrożeń płynących z zapisów 
Pakietu klimatycznego. Prelegenci stwierdzili, że 
likwidacja energetyki opartej na węglu może do-
prowadzić do katastrofy gospodarczej i społecznej 
w wielu regionach Europy. Zwrócili się do przed-
stawicieli Unii Europejskiej, by umożliwić krajom 
takim jak Polska stopniowe przyjmowanie nowo-
czesnych technologii spalania węgla, zamiast do-
tychczasowego zmuszania do zamykania kopalń. 
Niestety, momentami można było odnieść wra-
żenie, że nasi pracodawcy nie do końca znajdują 
zrozumienie u części unijnych urzędników. Pozy-
tywem jest natomiast jednolity przekaz płynący z 
ust związkowców, pracodawców i przedstawicieli 
strony rządowej, co daje nadzieję na stworzenie 
skutecznej grupy nacisku, która doprowadziłaby 
do zmiany antywęglowej polityki Unii Europejskiej 
z ostatnich lat. 

red.

palniach, lecz wyłącznie łatanie dziu-
ry budżetowej. 

Plany zmniejszenia zatrudnienia 
i likwidacji części kopalni „Sośnica-
Makoszowy” zelektryzowały załogę. 
Związkowcy organizują masówki i 
informują, że planów likwidacji nie 
ma, ale przezornie dodają, że do 
zamknięcia ruchu „Makoszowy” nie 
dopuszczą.

Podczas drugiego czytania pro-
jektu ustawy Prawo geologiczne i 
górnicze posłowie zaproponowali, by 
poprawki zmierzające do nieopodat-
kowania wyrobisk górniczych znala-
zły się w ustawie. 

W czwartek 28 kwietnia, po dłu-
giej i ciężkiej chorobie odszedł od 
nas kolega Leszek Sobeczek (Misiu), 
wieloletni kierowca górniczej „Soli-
darności”. Miał 43 lata.

mAJ
POD siedzibą Tauron Polska Energia 
zgromadziło się tysiące pracowni-
ków koncernu, wśród nich najliczniej 
górnicy Południowego koncernu 
Węglowego. antypracownicze dzia-
łania zarządu spółki zjednoczyły we 
wspólnym proteście pracowników 
firmy z całego kraju.

Zarząd JSW i związkowcy podpi-
sali 5 maja porozumienie dotyczące 
gwarancji pracowniczych. Niestety, 
w tym samym dniu  doszło do za-
palenia metanu w kWk krupiński w 
Suszcu. Na skutek tego zdarzenia 
śmierć poniósł 27-letni górnik oraz 
dwóch ratowników w wieku 34 i 36 
lat.

Sejm uchwalił nowelizację Prawa 
górniczo-geologicznego, a razem z 
nim podatek od wyrobisk podziem-
nych. 

CZeRWieC
PO miesiącach bezkrólewia kompa-
nia Węglowa ma nowego prezesa. Po 
raz pierwszy w historii polskiego gór-
nictwa stery spółki węglowej objęła 
kobieta, była wiceminister gospodar-
ki Joanna Strzelec-łobodzińska.

Po kilkumiesięcznym maratonie 
negocjacyjnym związkowcy i przed-
stawiciele Zarządu JSW osiągnęli 
porozumienie: górnicy otrzymają 
5,5-procentową podwyżkę od 1 lu-
tego br. oraz 160 mln zł nagrody z 
zysku do podziału. Uzgodniono też 
10-letnie gwarancje zatrudnienia 
oraz zachowanie przez Skarb Pań-
stwa władztwa korporacyjnego nad 
Spółką po jej upublicznieniu. Rów-
nież w pozostałych spółkach podpi-
sano porozumienia kończące spory 
zbiorowe.

Jedna z największych demon-
stracji związkowych ostatnich lat 
przeszła 30 czerwca ulicami Warsza-
wy. Pracownicy wszystkich branż 
domagali się od rządu renegocjacji 
Pakietu klimatycznego, walki z dro-
żyną, np. poprzez obniżenie akcyzy 
na paliwo, i zwiększenia płacy mini-
malnej.

liPieC
6 LIPcA na warszawskiej Giełdzie 
Papierów Wartościowych zadebiu-
towały akcje Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. Na otwarciu notowań ak-
cje kosztowały 140,5 czyli zaledwie 
3,31 proc. więcej niż cena sprzedaży 
w ofercie publicznej. Z każdą minutą 
wartość akcji malała.

Związkowcom kopalni kazimierz-
Juliusz udało się przekonać zarząd 
katowickiego Holdingu Węglowego 
do wykonania odwiertów w polu.

Walne Zebranie delegatów Sekcji 
krajowej Górnictwa Węgla kamien-
nego NSZZ „Solidarność” 
zdecydowało, że górniczą 
„Solidarnością” do końca ka-
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po szczycie klimatycznym w durbanieNie dajmy się ogłupić!

Rozwija się i to w szalonym 
tempie. Nie wspominając Chin, 
ogromne inwestycje węglowe re-
alizują Stany Zjednoczone, które 
produkują blisko 1 mld ton wę-
gla rocznie i  mogłyby zwiększyć 
produkcję, gdyby nie troska o 
przyszłe pokolenia, którym Ame-
rykanie chcą pozostawić trochę 
węgla. Świat od węgla na pewno 
nie odchodzi.

Ale pewnie nikt nie myśli 
o tym, by węgiel wydobywać 
i spalać tak jak to miało miej-
sce dotychczas?

Owszem, bo chodzi nie tyl-
ko o klimat, ale teżz o racjonalne 
gospodarowanie energią  oraz  
wpływ górnictwa na otoczenie. 
Coraz częściej stosuje się selek-
tywne wydobycie, polegające na 
bezodpadowej produkcji węgla 
lub zagospodarowaniu odpadów 
pod ziemią. Po co wywozić na po-
wierzchnię skałę płonną lub inne 
odpady? Polskie górnictwo do tego 
dojrzewa, co widać najlepiej na 
przykładzie Bogdanki, gdzie sto-
sowane są nowoczesne komplek-
sy strugowe celem zmniejszenia 
wydobycia odpadów. Mniej od-
padów to więcej wywożonego na 
powierzchnię węgla w czystej po-
staci. Z drugiej strony widać coraz 
większą troskę firm górniczych o 
zagospodarowanie metanu, który 
w dużych ilościach uwalnia się 
do atmosfery wraz z powietrzem 
kopalnianym. Metanu, który jest 
bardzo groźnym gazem cieplar-
nianym, ale który jednocześnie 
może być niezłym paliwem ener-
getycznym. 

A co z czystym spalaniem 
węgla, bo to problem emisji 
CO2 powstających przy spa-
laniu węgla wydaje się dziś 
najistotniejszy dla przyszło-
ści węgla, jako surowca ener-
getycznego?

Kluczowa jest poprawa spraw-
ności pracy węglowych bloków 
energetycznych. W tym obszarze 
tkwi ogromna rezerwa, gdyż śred-
nia sprawność bloków w polskiej 
energetyce wynosi ok. 33 proc. 
W oddawanych dziś do użytku 
blokach sprawność spalania wy-
nosi nie mniej niż 45 proc. Sama 
wymiana starych bloków na nowe 
dałaby oszczędność emisji CO2 o 
ponad 20 proc., czyli więcej niż 

to do czego zobowiązuje nas Unia 
Europejska. 

No, ale w dalszym etapie 
mamy zmierzać do zeroemi-
syjnej gospodarki. Musimy 
się więc posiłkować czystymi 
technologiami jak np. CCS 
(wychwytywanie i podziem-
ne magazynowanie CO2)?

O instalacjach CCS trudno po-
wiedzieć, by były to czyste tech-
nologie węglowe, bo w żaden spo-
sób nie rozwiązują one problemu 
emisji dwutlenku węgla. Właśnie 
przeczytałem informację, iż kon-
cern Vattanfall, który wybudował 
pierwszy w świecie blok ener-
getyczny z CCS w niemieckim 
Schwarze Pumpe wycofuje się z 
kosztownego eksperymentu, bo 
o ile sam przechwyt CO2 nie jest 
problemem, o tyle podziemne ma-
gazynowanie już nim jest. 

To jest jakaś technologia 
spalania węgla, o której moż-
na by powiedzieć, że jest ze-
roemisyjna?

Zeroemisyjnej nie ma. Na 
dziś jedyną sensowną technolo-
gią czystego spalania węgla wy-
daje się być tzw. oxy-spalanie z 
zastosowaniem czystego tlenu. 
W zabrzańskim Instytucie Che-
micznej Przeróbki Węgla, z któ-
rym wspólnie tworzymy Centrum 
Czystych Technologii Węglowych 
trwa budowa pierwszej w świecie 
instalacji laboratoryjnej do badań 
procesów oxy - spalania i zgazo-
wania paliw pod ciśnieniem do 1,5 
MPa opartego o reaktor fluidalny. 
Technologia ta ma przyczynić się 
w przyszłości do drastycznego 
spadku emisji CO2. 

A co z podziemnym zaga-
zowaniem węgla?

To jest wartościowa tech-
nologia dla eksploatacji bardzo 
trudnych, wręcz niedostępnych 
złóż węgla. Mamy zresztą za sobą 
pierwsze udane eksperymenty z 
podziemnym zgazowaniem węgla 
w Kopalni Doświadczalnej „Bar-
bara”. Proszę sobie jednak nie wy-
obrażać, że jest to alternatywa dla 
tradycyjnych kopalń węglowych, 
gdyż nie uzyska się w ten sposób 
tyle samo energii co z węgla trady-
cyjnie wydobytego i spalonego. 

Rozmawiał: Jacek Srokowski

tAk mINął ROk
dencji 2010-2014 pokieruje Jarosław 
Grzesik, po tym jak dominik kolorz 
objął kierownictwo śląsko-dąbrow-
skiej „Solidarności”.

SieRPień
W ByTOMSkIEJ dzielnicy karb 174 
osoby straciły dach nad głową na 
skutek eksploatacji węgla. Mimo, że 
kompania Węglowa, do której należy 
kopalnia „Bobrek-Centrum” od same-
go początku nie uchylała się od od-
powiedzialności, prezydent Bytomia 
postanowił urządzić medialny spek-
takl, oskarżając o wszystko co złe w 
mieście kopalnię.

WRZeSień
TRYBUNAł konstytucyjny wydał we 
wtorek, 13 września br. tzw. orzecze-
nie interpretacyjne o konstytucyjno-
ści przepisów definiujących pojęcie 
budowli na potrzeby opodatkowania 
podatkiem  od nieruchomości. Uznał, 
że gminom nie należy się tzw. Poda-
tek od wyrobisk.

17 września ponad 50 tysięcy ma-
nifestantów z całej Europy protesto-
wało na ulicach Wrocławia przeciwko 
polityce cięć socjalnych i próbom wy-
chodzenia z kryzysu gospodarczego 
kosztem najbiedniejszych.

W kopalni wujek-Śląsk w Rudzie 
Śląskiej, w drugą rocznicę katastro-
fy górniczej, w wyniku której zginęło 
20 górników a kilkudziesięciu zostało 
ciężko rannych, odsłonięto pomnik 
upamiętniający ofiary tragedii.

Władze Bytomia i zarząd kompa-
nii Węglowej zawarły w poniedziałek 
26 września, porozumienie, które 
ostatecznie rozwiązało spór pomię-
dzy gminą a spółka

PAźDZieRNiK
PREZYDENT Bytomia udzielił nega-
tywną opinię dotyczącą planu ruchu 
kWk „Bobrek-Centrum” na lata 2012-
2014, powołując się na katastrofę w 
dzielnicy karb. Wzburzyło to załogę 
kopalni.

Gmina Ornontowice niesłusznie 
wyegzekwowała od Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej ponad 8 mln zł z 
tytułu podatku od nieruchomości, 
za podziemne wyrobiska górnicze 
– orzekł Wojewódzki Sądu admini-
stracyjny w Gliwicach. 

damian Jonak zdecydowanie 
pokonał na punkty alexa Bunemę 
podczas gali bokserskiej w katowi-
ckim Spodku. Przed pojedynkiem w 
cechowni bytomskiej kWk „Bobrek-
Centrum” Ruch „Bobrek”, odbyło się 
ważenie uczestników gali.

a w kraju wybory parlamentarne, 
które ponownie wygrywa Platforma 
Obywatelska.

liSTOPAD
PREMIER donald Tusk podczas 
swojego exposé obwieścił z trybu-
ny sejmowej, że zmienią się zasady 
przechodzenia na emeryturę, nie 
wykluczył zmian w emeryturach gór-
niczych. Zapowiedział także, że pań-
stwo zmieni zasady pobierania po-
datku od wydobycia miedzi i srebra. 
Minister Skarbu Jan Vincent Rostow-
ski tak się do pomysłu „podpalił”, że 
rozszerzył go także na węgiel.

Pokłosiem wyborów jest także 
zapowiedź iż osobą odpowiedzialną 
za górnictwo w nowym rządzie do-
nalda Tuska będzie szef śląskiej Plat-
formy Obywatelskiej, poseł Tomasz 
Tomczykiewicz, który do dziś nie 
otrzymał formalnej nominacji.

GRuDZień
ŚWIęTOWALIŚMY Barbórkę…

Targi zielonej próżności

Świat tego nie kupuje…

Korespondencja własna

PODCzAS mojego kilkudnio-
wego pobytu na szczycie w Dur-
banie dwukrotnie odczułem 
satysfakcję. Pierwszy raz, już 
na samym początku, gdy dowie-
działem się, że Polska otrzymała 
antynagrodę „Skamielina dnia” 
za objęcie patronatem konferen-
cji promującej węgiel w Brukseli. 
Drugi raz, na sam koniec, kiedy 
dotarła do mnie informacja, że 
tuż po zakończeniu konferencji 
w Durbanie z Protokołu Kioto 
wystąpiła Kanada. Na tym lista 
satysfakcji się kończy. 

Podczas szczytu klimatyczne-
go w Durbanie (28 listopada - 11 
grudnia) przewodniczyłem dele-
gacji Solidarności. Do RPA uda-
liśmy się, by w imieniu polskich 
central związkowych przedstawić 
stanowisko w sprawie światowej 
polityki ochrony środowiska i 
polityki klimatycznej.  Chcieli-
śmy dotrzeć przede wszystkim 
do przedstawicieli organizacji 
związkowych z innych krajów. 
Uświadomić im, że liczba miejsc 
pracy w naszych krajach zależy 
od tego, jak największe gospo-
darki świata będą kształtować 
politykę klimatyczną. Niestety, 
muszę to z przykrością przyznać, 
że zderzyliśmy się z murem nie-
zrozumienia.

Rozczarowania spotykały 
nas niemal na każdym kroku. Na 
miejscu okazało się, że do głów-
nych sal plenarnych w centrum 
kongresowym wpuszczane były 
jedynie osoby legitymujące się od-
powiednimi plakietkami „party” 
lub „governmental” (przedstawi-
cieli rządowi). Takich osób, jak my 
z plakietami „non-governmental” 
do środka nie wpuszczano.

Na taki obrót sprawy byliśmy 
zupełnie nieprzygotowani. Będąc 
na miejscu mniej wiedzieliśmy 
na temat tego co się dzieje pod-
czas konferencji klimatycznej, niż 
gdybyśmy pozostali w Polsce, bo 
nawet nie mieliśmy swobodnego 
dostępu do Internetu. Trudno to 
sobie wyobrazić, ale organizato-
rzy nie zapewnili nam podsta-
wowego dostępu do informacji. 
Zastanawiam się tylko, czy był 
to przejaw zwykłego nieładu or-
ganizacyjnego szczytu, czy może 
celowe działanie, by świat do-
wiadywał się o tym co dzieje się 
w Durbanie jedynie z oficjalnych 
kanałów informacyjnych.

Sam szczyt przypominał bar-
dziej targi idei ekologicznych, 
niż poważną konferencję. Były 
tam setki a może nawet tysiące 
stoisk, gdzie przeróżne organi-

zacje prezentowały swój dorobek i 
swoje pomysły na powstrzymanie 
globalnego ocieplenia. Gdybym 
z każdego stoiska chciał zabrać z 
sobą materiały promocyjne, pew-
nie papiery zajęłyby pół mojego 
gabinetu.

I to jest jeden z wielu paradoks 
szczytu klimatycznego. Wiele hek-
tarów lasów musiało zostać wycię-
tych, by prezentujące się w Durba-
nie organizacje ekologiczne mogły 
się „polansować”. Nie mówię już, 
ile ton paliwa spalono, by prze-
wieźć tysiące ludzi do Durbanu. 

Co gorsza, nie spotkałem ni-
kogo, kto podzielałby na miej-
scu nasz sceptycyzm wobec idei 
walki z globalnym ociepleniem. 
Nasze stanowisko prezentowali-
śmy gdzie tylko się dało. Ale było 
to bicie głową w mur. Szczególnie 
afrykańskie związki zawodowe są 
wyczulone na tym punkcie. Ktoś 
im, niestety, w głowach namieszał 
przekonując, że Afryka zyska na 
globalnej walce z ociepleniem, bo 
kraje rozwinięte będą łożyły na 
kraje biedne, a przecież każdy roz-
sądnie myślący człowiek, wie, że 
to kpina. Widać zresztą, jak bogaty 
zachód traktuje w tym względzie 
biedniejszą Europę Środkową, w 
tym zwłaszcza Polskę. 

Robienie ludziom wody z 
mózgu było czymś normalnym 
w Durbanie. Na każdym kroku 
wyświetlane były propagandowe 
filmy o katastroficznej wymowie: 
jak wieje wiatr - odpowiedzialny 
za to jest dwutlenek węgla, jak nie 
wieje także odpowiedzialny jest 
dwutlenek węgla, jak lody topnieją 
odpowiedzialny jest dwutlenek wę-
gla, jak nie topnieją i jest za dużo 
lodu również odpowiedzialny jest 
dwutlenek węgla, jak jest powódź 
odpowiedzialny jest dwutlenek 
węgla, jak jest susza to także odpo-
wiedzialny jest dwutlenek węgla. 

Pomijam, że wszyscy winili za 
ten katastrofalny stan rzeczy wę-
giel, szczególnie kamienny.

Konferencja nie przyniosła 
żadnego przełomu. W piątek, kie-
dy konferencja dobiegała końca 
organizatorzy i przedstawiciele 
Unii Europejskiej, w tym szcze-
gólnie polski minister środowiska 
(co uważam za skandal) stawali 
na głowie, żeby zakończyć konfe-
rencję jakimś postanowieniem, by 
szczyt nie zakończył się komplet-
ną klapą, gdyż większość państw 
nie była skłonna podążać za Euro-
pą. Z choćby tego względu można 
uznać, że konferencja to porażka 
entuzjastów walki z globalnym 
ociepleniem i zwycięstwo scepty-
ków tejże polityki, do których sam 
się zaliczam.

Po raz kolejny uświadomiłem 

Konferencja w Durbanie powinna dać Unii Europejskiej jasny sygnał, iż świat nie chce podążać 
ścieżką wytoczoną przez Brukselę.

OD 28 listopada podczas Szczytu klimatycznego ONZ 
w durbanie przedstawiciele 194 krajów z całego świata 
debatowali o przyszłych wiążących działaniach na rzecz 
ochrony klimatu po roku 2012, czyli po wygaśnięciu 
pierwszego okresu zobowiązań Protokołu z kioto, który 
jest jedynym prawnie wiążącym światowym porozum-
ieniem w sprawie obniżenia emisji CO2. Pierwotnie szc-
zyt miał skończyć się w piątek 9 grudnia, jednak z pow-
odu braku porozumienia spotkanie zostało przedłużone.

Unia Europejska zabiegała o to, by zmienić 
światowy system prawny dotyczący walki z ocie-
pleniem klimatu, tak by obowiązywał on wszyst-
kie państwa - był dla nich prawnie wiążący. Na 
porozumienie w durbanie nie godzili się najwięksi 
emitenci - Chiny, USa i Indie, które już wcześniej nie 
przystąpiły do protokołu z kioto.

Ostatecznie 11 grudnia nad ranem udało się 
doprowadzić do porozumienia, które zawiera mapę 

Polska wśród nagrodzonych „Skamieliną dnia”.

sobie, że czeka nas ogromna ro-
bota w samej Europie, bo to kraje 
Unii Europejskiej są lokomotywą 
tej bezsensownej walki z global-
nym ociepleniem. Musimy bo-
wiem przekonywać przynajmniej 
naszych partnerów społecznych 
na Starym Kontynencie, że walka 
z globalnym ociepleniem nie ma 
większego sensu, zwłaszcza gdy 
Europa walczy z nim w pojedynkę.

Jarosław Grzesik

P.S.
O randze Europy, kreującej się 

na światowego lidera walki ze zmia-

drogową dojścia do nowego porozumienia w 2015 r., 
które obowiązywałoby po 2020 r., a także deklarację 
prowadzącą do przedłużenia Protokołu z kioto na 
drugi okres rozliczeniowy. 

– To historyczny przełom w walce ze zmiana-
mi klimatu – podkreśla Marcin korolec, minister 
środowiska odpowiedzialny za negocjacje w imieniu 
polskiej prezydencji, reprezentującej całą UE.

Unia się jednak łudzi twierdząc, że porozumienie 
osiągnięte na szczycie w durbanie doprowadziło do 
ambitnego porozumienia, jakiego dotąd nie było. 
To nic innego jak tylko utrzymanie status quo. Co 
to oznacza dla Polski? kontynuację bezsensownej 
walki z globalnym ociepleniem prowadzonym w 
pojedynkę, bez największych emitentów CO2: Chin 
i Stanów Zjednoczonych.

nami klimatu, ponoszącego w tej 
chwili największe koszty transfor-
macji w kierunku gospodarki ni-
skoemisyjnej niech świadczy fakt, 
że jej stoiska informacyjne na czele 
z Polską Prezydencją zostały głębo-
ko ukryte w podziemnych garażach 
hali sportowej pełniącej rolę Cen-
trum Konferencyjnego. Czyżby to 
był przypadek? Po analizie podpisa-
nych porozumień, twierdzę, że nie!

Świat powiedział wprost: 
„Wielcy Europejscy Wizjonerzy” 
zejdźcie z obłoków na Ziemię i za-
cznijcie po niej normalnie stąpać, 
troszcząc się o ludzi i ich miejsca 
pracy!



� wydarzenia

Gloria victis! 
Chwała poległym górnikom!
mSZA święta w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, przemarsz w kierunku Pomnika Dziewięciu z „Wujka” i 
uroczystości przed kopalnią, to stałe punkty obchodów rocznicy masakry strajkujących górników przez funkcjonariuszy 
ZOmO. Tegoroczne wspomnienie wydarzeń z grudnia 1981 roku miało charakter jubileuszowy. Zakończyło się wielkim 
multimedialnym widowiskiem.

ObChODy 30. rocznicy wpro-
wadzenia stanu wojennego roz-
poczęły się kilka dni wcześniej, 
jednak ich centralna część połą-
czona ze wspomnieniem wszyst-
kich ofiar wojskowej dyktatury 
generała Wojciecha Jaruzelskiego 
odbyła się w Katowicach.

16 grudnia 1981 roku funk-
cjonariusze plutonu specjalnego 
Zmotoryzowanych Odwodów Mi-
licji Obywatelskiej (ZOMO) pod-
czas tzw. akcji pacyfikacyjnej w 
KWK „Wujek” zastrzelili dziewię-
ciu strajkujących górników - sied-
miu zginęło na miejscu, dwóch z 
odniesionych ran.

Losy ofiar ZOMO-wców 
sprzed 30 lat przypomniał ordy-
nariusz rzymskokatolickiej archi-
diecezji katowickiej arcybiskup 
Wiktor Skworc podczas homilii 
wygłoszonej w położonym nieda-

leko kopalni „Wujek” kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego. - 
Z modlitwą na ustach pochylamy 
się dziś nad tymi dramatycznymi 
wydarzeniami, nad ciałami 9 za-
mordowanych górników i nad ich 
nagle, tragicznie przerwanymi 
życiorysami. Reżim, zgodnie ze 
swoją logiką i tradycją systemu, 
nie tylko nie uszanował życia, 
ale też majestatu śmierci swo-
ich ofiar. Chciano ich pochować 
najpierw jak przestępców i ban-
dytów, potajemnie, w zbiorowej 
mogile. Ostatecznie pozwolono 
na indywidualne, okryte kirem 
tajemnicy, ukradkowe pogrzeby. 
Gloria victis! Chwała zwyciężo-
nym bohaterom - mówił metro-
polita katowicki. Słowa te odnosić 
by się mogły do wszystkich ofiar 
stanu wojennego i systemu komu-
nistycznego.

W nabożeństwie uczestniczyli 
m.in. prezydent Polski Bronisław 
Komorowski, przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego prof. 
Jerzy Buzek, wojewoda śląski Zyg-
munt Łukaszczyk, biskup diecezji 
katowickiej Kościoła Ewangeli-
cko-Augsburskiego w RP ksiądz 
Tadeusz Szurman oraz władze 
związkowe z przewodniczącym 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność” Piotrem Dudą i liderem ślą-
sko-dąbrowskiej „S” Dominikiem 
Kolorzem na czele.

Druga część obchodów miała 
miejsce na placu NSZZ „Solidar-
ność” przed kopalnią „Wujek”. 
Tam przewodniczący „Solidarno-
ści” Piotr Duda podkreślił, że po-
rażką wszystkich rządów polskich 
po 1989 roku, również rządów z 
udziałem NSZZ „S”, jest fakt, że 
do dziś nie rozliczono zbrodni 

komunistycznych, takich jak ma-
sakra górników w KWK „Wujek”. 
Co gorsza, oprawcy z czasów sta-
nu wojennego od lat otrzymują 
wysokie emerytury, a ich ofiary 
wciąż nie mogą doczekać się spra-
wiedliwości i potwierdzenia, że 
walczyli o słuszną sprawę. Duda 
zwrócił też uwagę na pewną ana-
logię: arogancja polityków jest 
dziś podobna do tej sprzed 30 lat 
i teraz rządzący również nie chcą 
rozmawiać ze związkami zawodo-
wymi.

Prezydent Bronisław Komo-
rowski przywołał swoje wspo-
mnienia z internowania w Bia-
łołęce, gdzie dowiedział się o 
wydarzeniach w KWK „Wujek”. 
Szef państwa określił stan wo-
jenny mianem „stanu wojny z 
narodem” i „stanu wojny przeciw-
ko dążeniom narodu, przeciwko 

polskiej wolności”. Przypomniał, 
że krew przelana przez wszystkie 
ofiary stanu wojennego przygoto-
wała drogę do polskiej wolności.

Po wystąpieniach zaproszo-
nych gości, apelu poległych i zło-
żeniu kwiatów przed pomnikiem 
upamiętniającym poległych gór-
ników rozpoczęło się zapowiada-
ne widowisko. W historycznej re-
konstrukcji wydarzeń z grudnia 
1981 roku oddział ZOMO wspo-
magany przez wojsko starł się ze 
strajkującymi górnikami. Na po-
łożonej tuż obok scenie odbył się 
koncert, który rozpoczęła „Pieśń 
o gwieździe” Ernesta Brylla w 
wykonaniu Anny Serafińskiej, 
Ryszarda Rynkowskiego i zespo-
łu Janusza Yaniny Iwańskiego. 
Wystąpili również Paweł Kukiz, 
Muniek Staszczyk oraz zespoły 
De Press i Luxtorpeda.

OFIcJALNYM powodem decyzji władz 
o wprowadzeniu stanu wojennego był 
dramatyczny stan polskiej gospodarki 
(według władzy, z winy związkowców). 
Później stojący na czele WRON generał 
Wojciech Jaruzelski próbował się też 
odwoływać do rzekomego zagrożenia 
radziecką interwencją wojskową, gdy-
by stanu wojennego nie wprowadzono. 
Tezy o „mniejszym źle” nie udało się, 
jak dotąd, udowodnić.

PRZeRWANy „KARNAWAł”
Ogłoszony przez WRON stan 

wojenny był formą zastraszenia spo-
łeczeństwa po 16 miesiącach tzw. 
karnawału „Solidarności”. W tym 
czasie, tj. od podpisania Porozumień 
Sierpniowych na przełomie sierpnia 

i września 1980 roku do momentu 
wprowadzenia stanu wojennego, uda-
ło się zalegalizować i rozwinąć NSZZ 
„Solidarność”, największą niezależną 
od władz organizację w Europie Środ-
kowo-Wschodniej po II wojnie świato-
wej. W ciągu kilkunastu miesięcy do 
Związku przystąpiło około 10 milio-
nów Polaków.

Ukazało się też 37 numerów roz-
chwytywanego Tygodnika Solidar-
ność, jedynego - poza Tygodnikiem 
Powszechnym - wolnego od propa-
gandowych przekłamań tytułu praso-
wego.

ZOmO mORDuJe NiePOKORNyCh GóRNiKóW
30 lat temu, tuż po północy, roz-

poczęły się aresztowania najbardziej 

niepokornych wobec władzy. Trzech 
liderów śląsko-dąbrowskich struktur 
Związku - Tadeusza Jedynaka, andrzeja 
Rozpłochowskiego i Leszka Waliszew-
skiego - zatrzymano jeszcze podczas 
powrotu z Gdańska, gdzie uczestniczyli 
w obradach komisji krajowej. Ogółem 
na terenie Regionu Śląsko-dąbrow-
skiego NSZZ „Solidarność” uwięziono 
ponad 2 tysiące osób.

Stan wojenny oznaczał ogranicze-
nie praw obywatelskich dla wszyst-
kich Polaków. Obowiązywała tzw. go-
dzina milicyjna i zakaz swobodnego 
poruszania się po kraju. Pracownicy 
zakładów funkcjonujących w syste-
mie zmianowym otrzymali specjalne 
przepustki pozwalające na swobodne 
poruszanie się niezależnie od pory 

Wojna władzy z narodem
Mijają trzy dekady od chwili, gdy Rada Państwa z polecenia Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON), łamiąc 
Konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wprowadziła stan wojenny w całym kraju. 13 grudnia 1981 roku, o 
północy, doszło do swoistego zamachu na NSZZ „Solidarność”. Związek zdelegalizowano, działaczy internowano, 
ulice miast obsadziło wojsko.

dnia. Wstrzymano wydawanie prasy, 
poza Żołnierzem Wolności i organami 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni-
czej, takimi jak Trybuna Ludu czy Try-
buna Robotnicza.

Mimo wszelkich zakazów, pra-
cownicy około 50 śląsko-dąbrowskich 
zakładów pracy, głównie górnicy, zde-
cydowali się na strajk będący wyrazem 
sprzeciwu wobec decyzji o wprowa-
dzeniu stanu wojennego. Funkcjona-
riusze Zmotoryzowanych Odwodów 
Milicji Obywatelskiej (ZOMO) byli jed-
nak bezwzględni i bez wahania sięgali 
po broń z ostrą amunicją, gdy docho-
dziło do tzw. akcji pacyfikacyjnych. 
Największy dramat wydarzył się 16 
grudnia w katowickiej kopalni „Wujek”, 
gdzie ZOMO-wcy zastrzelili siedmiu 
strajkujących górników, a dwóch kolej-
nych śmiertelnie ranili.

SPRAWCy, ChOć ZNANi, WCiąż 
NA WOlNOŚCi

Stan wojenny zawieszono 31 grud-
nia 1982 roku, a zniesiono 22 lipca 
1983 roku. W tym czasie powstały 

konspiracyjne struktury związkowe, 
które zapewniły ciągłość funkcjono-
wania „S”.

Według danych Instytutu Pamię-
ci Narodowej, od grudnia 1981 do 
lipca 1983 roku z rąk komunistycz-
nej władzy zginęło 56 manifestan-
tów i strajkujących. Całkowitą liczbę 
ofiar stanu wojennego wciąż trudno 
oszacować, choć należy przyjąć, że 
było ich ponad 120. Pewnym pozo-
staje fakt, że żadna z ekip rządzą-
cych Polską po 1989 roku nie dopro-
wadziła do skutecznego osądzenia i 
skazania osób odpowiedzialnych za 
wprowadzenie stanu wojennego, a 
w konsekwencji - za śmierć wspo-
mnianych osób. - W Polsce u wła-
dzy jest kolejna ekipa, która mówi, 
że tworzą ją ludzie „Solidarności”, 
a nie potrafi tych spraw załatwić, 
czyli doprowadzić do rehabilitacji 
osób represjonowanych i osądzenia 
sprawców stanu wojennego - ko-
mentuje przewodniczący komisji 
krajowej „S” Piotr duda.

Determinacja „chłopców od Piasta”
30 lAT temu, dobę po wprowadzeniu stanu wojennego, strajk rozpoczęli górnicy z ko-
palni „Piast”. Bezpośrednim powodem podjęcia akcji protestacyjnej była informacja 
o zatrzymaniu wiceprzewodniczącego zakładowej „Solidarności” eugeniusza Szelą-
gowskiego, a głównym postulatem strajkujących - jego uwolnienie. Był to najdłuższy 
protest pracowniczy w stanie wojennym. Zakończył się dopiero po dwóch tygodniach, 
28 grudnia. Jego uczestnicy wiedzieli, że są ostatnimi strajkującymi w kraju.
TUż po rozpoczęciu straj-
ku górnicy otrzymali nie-
spodziewane wsparcie. 
Na dół, zgodnie z polece-
niem dyrektora zakładu, 
zjechali przedstawiciele 
Komisji Zakładowej „S”, 
w tym jej przewodniczący 
Wiesław Zawadzki oraz 
reprezentujący górniczą 
„Solidarność” Zbigniew 
Bogacz. Celem zjazdu 
miało być przekonanie 
strajkujących do przerwa-
nia protestu, tymczasem 
związkowcy wsparli pro-
test i zostali pod ziemią. 
Dobę później, 15 grudnia, 
w strajku uczestniczyło 2 
tysiące osób.

Władze próbowały 
wykorzystywać argument 
zbliżających się świąt Bo-
żego Narodzenia. Poja-
wiały się rozpowszechnia-
ne przez funkcjonariuszy 
Służby Bezpieczeństwa in-
formacje, że górnikom po 
wyjeździe na powierzch-
nię nic nie grozi i ze wzglę-
du na rodziny przerwać 
protest, spędzając święta 
w domach.

Determinacja pro-
testujących była jednak 
wielka. Kolację wigilijną, 
choć skromną, spożyli 
650 metrów pod ziemią. 
Tam też spędzili święta. 
Zakończenie akcji strajko-
wej nastąpiło 28 grudnia 
1981 roku i miało związek 
z obawami o zdrowie gór-
ników.

Po wyjeździe na po-
wierzchnię uczestników 
strajku spotkały represje. 
Siedmiu z nich prokura-
tura postawiła zarzuty 
związane z organizacją i 
przeprowadzeniem nie-
legalnej akcji strajkowej, 
żądając kar od 10 do 15 
lat pozbawienia wolności. 
Ostatecznie przywódcy 
protestu zostali uniewin-
nieni z braku dowodów po 
wycofaniu zeznań przez 
świadków oskarżenia. Nie 
uchroniło ich to jednak od 
internowania. Ostatni z 
internowanych, Zbigniew 
Bogacz z górniczej „S”, wy-
szedł na wolność w grud-
niu 1982 roku.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości z udziałem prezydenta Bronisława komorowskiego tłumami zgromadzonymi przed sceną ustawioną na placu NSZZ „Solidarność” zawładnęły gwiazdy takie jak 
Paweł kukiz czy de Press. (fot. Solidarnosckatowice.pl)
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W cZWARTEK 15 grudnia o godz. 
6.00 rano w kWk „Brzeszcze” w 
Brzeszczach uroczystą masówką 
otwarto zorganizowaną przez NSZZ 
„Solidarność” kWk „Brzeszcze” przy 
współudziale dyrekcji kWk „Brzesz-
cze” ekspozycję upamiętniającą ofiary 
stanu wojennego z kWk „Wujek” oraz 
rozpoczęcie strajku w kWk „Brzesz-
cze”.

Uroczystości rozpoczęły się 
odegraniem hymnu państwowego i 
górniczego oraz uczczeniem minutą 
ciszy ofiar stanu wojennego. krót-
kie przemówienie przewodniczącego 
NSZZ „Solidarność” kWk „Brzeszcze” 
Stanisława kłysza wprowadziło ze-
branych w podniosły nastrój.

Następnie głos zabrał były prze-
wodniczący NSZZ „Solidarność” kWk 
„Brzeszcze” i współorganizator straj-
ku, który rozpoczął się 15 grudnia 
1981 r. Mirosław Szot. Przekazał ze-
branym atmosferę tamtych dni. Jako 
świadek przedstawił fakty i wydarze-
nia niekiedy już lekko zapomniane.

Po części oficjalnej górnicy obej-
rzeli film zrealizowany przez Wojcie-
cha Wikarka, dokumentujący grudnio-
we dni w kopalni „Piast” gdzie trwał 
najdłuższy podziemny strajk stanu 
wojennego.

dużym zainteresowaniem cieszy-
ła się ekspozycja zdjęć i dokumentów 
okresu stanu wojennego.

Wśród dokumentów znalazły się 
zdjęcia internowanych i uwięzionych: 
Jana dąbrowy, Mirosława Szota, Jana 
Rąby i adama kawnika, wyroki i opisy 
z teczek internowanych lub uwięzio-
nych.

Nie zachowało się niestety zdję-
cie Józefa karpińskiego przewodzą-
cego akcją strajkową na dole kopalni 
„Brzeszcze”.

NSZZ „Solidarność” kWk „Brzesz-
cze” dziękują Oddz. IPN w katowicach 
a w szczególności Panu Robertowi 
Ciupa za współpracę w gromadzeniu 
dokumentów tamtego okresu, oraz 
Telewizji katowice za umożliwienie 
emisji filmu „Najdłuższa szychta”.

Gloria victis! 
Chwała poległym górnikom!
mSZA święta w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, przemarsz w kierunku Pomnika Dziewięciu z „Wujka” i 
uroczystości przed kopalnią, to stałe punkty obchodów rocznicy masakry strajkujących górników przez funkcjonariuszy 
ZOmO. Tegoroczne wspomnienie wydarzeń z grudnia 1981 roku miało charakter jubileuszowy. Zakończyło się wielkim 
multimedialnym widowiskiem.

ObChODy 30. rocznicy wpro-
wadzenia stanu wojennego roz-
poczęły się kilka dni wcześniej, 
jednak ich centralna część połą-
czona ze wspomnieniem wszyst-
kich ofiar wojskowej dyktatury 
generała Wojciecha Jaruzelskiego 
odbyła się w Katowicach.

16 grudnia 1981 roku funk-
cjonariusze plutonu specjalnego 
Zmotoryzowanych Odwodów Mi-
licji Obywatelskiej (ZOMO) pod-
czas tzw. akcji pacyfikacyjnej w 
KWK „Wujek” zastrzelili dziewię-
ciu strajkujących górników - sied-
miu zginęło na miejscu, dwóch z 
odniesionych ran.

Losy ofiar ZOMO-wców 
sprzed 30 lat przypomniał ordy-
nariusz rzymskokatolickiej archi-
diecezji katowickiej arcybiskup 
Wiktor Skworc podczas homilii 
wygłoszonej w położonym nieda-

leko kopalni „Wujek” kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego. - 
Z modlitwą na ustach pochylamy 
się dziś nad tymi dramatycznymi 
wydarzeniami, nad ciałami 9 za-
mordowanych górników i nad ich 
nagle, tragicznie przerwanymi 
życiorysami. Reżim, zgodnie ze 
swoją logiką i tradycją systemu, 
nie tylko nie uszanował życia, 
ale też majestatu śmierci swo-
ich ofiar. Chciano ich pochować 
najpierw jak przestępców i ban-
dytów, potajemnie, w zbiorowej 
mogile. Ostatecznie pozwolono 
na indywidualne, okryte kirem 
tajemnicy, ukradkowe pogrzeby. 
Gloria victis! Chwała zwyciężo-
nym bohaterom - mówił metro-
polita katowicki. Słowa te odnosić 
by się mogły do wszystkich ofiar 
stanu wojennego i systemu komu-
nistycznego.

W nabożeństwie uczestniczyli 
m.in. prezydent Polski Bronisław 
Komorowski, przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego prof. 
Jerzy Buzek, wojewoda śląski Zyg-
munt Łukaszczyk, biskup diecezji 
katowickiej Kościoła Ewangeli-
cko-Augsburskiego w RP ksiądz 
Tadeusz Szurman oraz władze 
związkowe z przewodniczącym 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność” Piotrem Dudą i liderem ślą-
sko-dąbrowskiej „S” Dominikiem 
Kolorzem na czele.

Druga część obchodów miała 
miejsce na placu NSZZ „Solidar-
ność” przed kopalnią „Wujek”. 
Tam przewodniczący „Solidarno-
ści” Piotr Duda podkreślił, że po-
rażką wszystkich rządów polskich 
po 1989 roku, również rządów z 
udziałem NSZZ „S”, jest fakt, że 
do dziś nie rozliczono zbrodni 

komunistycznych, takich jak ma-
sakra górników w KWK „Wujek”. 
Co gorsza, oprawcy z czasów sta-
nu wojennego od lat otrzymują 
wysokie emerytury, a ich ofiary 
wciąż nie mogą doczekać się spra-
wiedliwości i potwierdzenia, że 
walczyli o słuszną sprawę. Duda 
zwrócił też uwagę na pewną ana-
logię: arogancja polityków jest 
dziś podobna do tej sprzed 30 lat 
i teraz rządzący również nie chcą 
rozmawiać ze związkami zawodo-
wymi.

Prezydent Bronisław Komo-
rowski przywołał swoje wspo-
mnienia z internowania w Bia-
łołęce, gdzie dowiedział się o 
wydarzeniach w KWK „Wujek”. 
Szef państwa określił stan wo-
jenny mianem „stanu wojny z 
narodem” i „stanu wojny przeciw-
ko dążeniom narodu, przeciwko 

polskiej wolności”. Przypomniał, 
że krew przelana przez wszystkie 
ofiary stanu wojennego przygoto-
wała drogę do polskiej wolności.

Po wystąpieniach zaproszo-
nych gości, apelu poległych i zło-
żeniu kwiatów przed pomnikiem 
upamiętniającym poległych gór-
ników rozpoczęło się zapowiada-
ne widowisko. W historycznej re-
konstrukcji wydarzeń z grudnia 
1981 roku oddział ZOMO wspo-
magany przez wojsko starł się ze 
strajkującymi górnikami. Na po-
łożonej tuż obok scenie odbył się 
koncert, który rozpoczęła „Pieśń 
o gwieździe” Ernesta Brylla w 
wykonaniu Anny Serafińskiej, 
Ryszarda Rynkowskiego i zespo-
łu Janusza Yaniny Iwańskiego. 
Wystąpili również Paweł Kukiz, 
Muniek Staszczyk oraz zespoły 
De Press i Luxtorpeda.

dnia. Wstrzymano wydawanie prasy, 
poza Żołnierzem Wolności i organami 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni-
czej, takimi jak Trybuna Ludu czy Try-
buna Robotnicza.

Mimo wszelkich zakazów, pra-
cownicy około 50 śląsko-dąbrowskich 
zakładów pracy, głównie górnicy, zde-
cydowali się na strajk będący wyrazem 
sprzeciwu wobec decyzji o wprowa-
dzeniu stanu wojennego. Funkcjona-
riusze Zmotoryzowanych Odwodów 
Milicji Obywatelskiej (ZOMO) byli jed-
nak bezwzględni i bez wahania sięgali 
po broń z ostrą amunicją, gdy docho-
dziło do tzw. akcji pacyfikacyjnych. 
Największy dramat wydarzył się 16 
grudnia w katowickiej kopalni „Wujek”, 
gdzie ZOMO-wcy zastrzelili siedmiu 
strajkujących górników, a dwóch kolej-
nych śmiertelnie ranili.

SPRAWCy, ChOć ZNANi, WCiąż 
NA WOlNOŚCi

Stan wojenny zawieszono 31 grud-
nia 1982 roku, a zniesiono 22 lipca 
1983 roku. W tym czasie powstały 

konspiracyjne struktury związkowe, 
które zapewniły ciągłość funkcjono-
wania „S”.

Według danych Instytutu Pamię-
ci Narodowej, od grudnia 1981 do 
lipca 1983 roku z rąk komunistycz-
nej władzy zginęło 56 manifestan-
tów i strajkujących. Całkowitą liczbę 
ofiar stanu wojennego wciąż trudno 
oszacować, choć należy przyjąć, że 
było ich ponad 120. Pewnym pozo-
staje fakt, że żadna z ekip rządzą-
cych Polską po 1989 roku nie dopro-
wadziła do skutecznego osądzenia i 
skazania osób odpowiedzialnych za 
wprowadzenie stanu wojennego, a 
w konsekwencji - za śmierć wspo-
mnianych osób. - W Polsce u wła-
dzy jest kolejna ekipa, która mówi, 
że tworzą ją ludzie „Solidarności”, 
a nie potrafi tych spraw załatwić, 
czyli doprowadzić do rehabilitacji 
osób represjonowanych i osądzenia 
sprawców stanu wojennego - ko-
mentuje przewodniczący komisji 
krajowej „S” Piotr duda.

Determinacja „chłopców od Piasta”
30 lAT temu, dobę po wprowadzeniu stanu wojennego, strajk rozpoczęli górnicy z ko-
palni „Piast”. Bezpośrednim powodem podjęcia akcji protestacyjnej była informacja 
o zatrzymaniu wiceprzewodniczącego zakładowej „Solidarności” eugeniusza Szelą-
gowskiego, a głównym postulatem strajkujących - jego uwolnienie. Był to najdłuższy 
protest pracowniczy w stanie wojennym. Zakończył się dopiero po dwóch tygodniach, 
28 grudnia. Jego uczestnicy wiedzieli, że są ostatnimi strajkującymi w kraju.
TUż po rozpoczęciu straj-
ku górnicy otrzymali nie-
spodziewane wsparcie. 
Na dół, zgodnie z polece-
niem dyrektora zakładu, 
zjechali przedstawiciele 
Komisji Zakładowej „S”, 
w tym jej przewodniczący 
Wiesław Zawadzki oraz 
reprezentujący górniczą 
„Solidarność” Zbigniew 
Bogacz. Celem zjazdu 
miało być przekonanie 
strajkujących do przerwa-
nia protestu, tymczasem 
związkowcy wsparli pro-
test i zostali pod ziemią. 
Dobę później, 15 grudnia, 
w strajku uczestniczyło 2 
tysiące osób.

Władze próbowały 
wykorzystywać argument 
zbliżających się świąt Bo-
żego Narodzenia. Poja-
wiały się rozpowszechnia-
ne przez funkcjonariuszy 
Służby Bezpieczeństwa in-
formacje, że górnikom po 
wyjeździe na powierzch-
nię nic nie grozi i ze wzglę-
du na rodziny przerwać 
protest, spędzając święta 
w domach.

Determinacja pro-
testujących była jednak 
wielka. Kolację wigilijną, 
choć skromną, spożyli 
650 metrów pod ziemią. 
Tam też spędzili święta. 
Zakończenie akcji strajko-
wej nastąpiło 28 grudnia 
1981 roku i miało związek 
z obawami o zdrowie gór-
ników.

Po wyjeździe na po-
wierzchnię uczestników 
strajku spotkały represje. 
Siedmiu z nich prokura-
tura postawiła zarzuty 
związane z organizacją i 
przeprowadzeniem nie-
legalnej akcji strajkowej, 
żądając kar od 10 do 15 
lat pozbawienia wolności. 
Ostatecznie przywódcy 
protestu zostali uniewin-
nieni z braku dowodów po 
wycofaniu zeznań przez 
świadków oskarżenia. Nie 
uchroniło ich to jednak od 
internowania. Ostatni z 
internowanych, Zbigniew 
Bogacz z górniczej „S”, wy-
szedł na wolność w grud-
niu 1982 roku.

kwk ,,ziemowit”

Nie wystraszyli się władzy

DO zatrzymania kasprzyka doszło 13 grudnia. 
Wiadomość ta dotarła do górników kilka godzin 
później. Następnego dnia odbyły się masówki, w 
trakcie których kierownictwo kopalni, mianowa-
ny przez władze komisarz wojskowy i miejscowi 
księża przekonywali wzburzoną załogę do zacho-
wania spokoju. Górnicy z „Ziemowita” nie zamie-
rzali jednak biernie przyglądać się wydarzeniom 
w kraju. Późnym wieczorem rozpoczęli podziem-
ny strajk, domagając się spełnienia trzech postu-
latów: uwolnienia zatrzymanych działaczy NSZZ 
„Solidarność”, odwołania stanu wojennego oraz 
przywrócenia praw obywatelskich i konstytucyj-
nych.

dramatycznym momentem protestu było 
ultimatum postawione przez władze 20 grudnia: 
albo górnicy zakończą strajk, albo powinni się li-
czyć z interwencją siłową, co po wydarzeniach w 
kopalniach „Wujek” i „Manifest Lipcowy” robiło 
wrażenie. Protestujący w swej większości byli 
jednak nieugięci. Ponad tysiąc osób zostało pod 
ziemią.

decyzja o zakończeniu strajku zapadła 24 
grudnia. Górnicy mieli świadomość, co wyda-
rzyło się w „Wujku” i „Manifeście”. Wiedzieli też, 
że do strajku generalnego nie dojdzie, a w swym 
proteście są coraz bardziej osamotnieni. Po pi-
semnym zapewnieniu dyrektora i komisarza woj-
skowego o bezpieczeństwie, że po zakończeniu 
strajku nic im nie grozi, 9-dniowy protest dobiegł 
końca. „Ziemowit” okazał się jednym z najtrwal-
szych punktów oporu społecznego przeciwko 
decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego.

15 grudnia 1981 roku, tuż po godzinie 21.20, górnicy z KWK „Ziemowit” zablokowali podszybia i ruch 
klatek. Takie były początki strajku pracowników tego zakładu przeciwko decyzji o zatrzymaniu przez mi-
licję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Kazimierza Kasprzyka po wprowadze-
niu stanu wojennego. Protest w obronie kolegi bardzo szybko zamienił się w masową akcję strajkową z 
udziałem dwóch tysięcy osób. Zakończył się dopiero 24 grudnia.

Ostatnia szychta na KWK „Piast”
Wyjeżdżajcie już chłopcy od „Piasta”
Pora chłopcy opuścić tę dziurę
Baby płaczą, napiekły wam ciasta
Złota klatka uniesie was w górę

Wyjeżdżajcie, już szychta skończona
Pielęgniarki i lekarz są w szatni
Porozwożą was „suki” do domów
Mają wszystkich, wasz szyb jest ostatni

Pan pułkownik wyciągnie sam rękę
Gdzieś w kantorku bulgocze już czajnik
Żona z „Wujka” ma czarną sukienkę
A poza tym jest wreszcie normalnie

Śpijcie w domach spokojnie do rana
Nikt nie będzie się z Wami targować
Jutro druga pojedzie w dół zmiana
Trza fedrować, fedrować, fedrować

Ze dwunastu nie wróci górników
Czterech zniknie, trzech stanie przed sądem
Trzech oplują wieczorem w dzienniku
Dwaj są nie stąd, a reszta jest z Rządem

Władza w wasze przebrana mundury
I bandyci przebrani za władzę
Znów na placu defilad u góry
Na przysięgę żołnierzy prowadzą

Tylko honor jest wasz solidarni
Bryłą węgla zaś polskie sumienie
Wam już czas. Wyjeżdżajcie z kopalni
Wspólna Polska zepchnięta pod ziemię

Ład i spokój i praca na górze
Pojedyncze są jeszcze przypadki
Wolny kraj. Co nas trzyma w tej dziurze?
Czas się zbierać, czas wracać do klatki

(autor nieznany, piosenka nadawana przez 
konspiracyjne Radio „Solidarność”)

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości z udziałem prezydenta Bronisława komorowskiego tłumami zgromadzonymi przed sceną ustawioną na placu NSZZ „Solidarność” zawładnęły gwiazdy takie jak 
Paweł kukiz czy de Press. (fot. Solidarnosckatowice.pl)
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2 GRuDNiA Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach Kompania Węglowa świętowała Barbórkę. Jak 
co roku była to okazja do podsumowania mijającego roku pracy spółki oraz uhonorowania tych, którzy w szczególny 
sposób zasłużyli się dla jej rozwoju. Była to także okazja do podziękowania za współpracę przedstawicielom gmin gór-
niczych. Węglowe puchary trafiły do rąk małgorzaty mańki-Szulik - prezydent Zabrza, Grażyny Dziedzic - prezydent Rudy 
Śląskiej oraz Bernarda Pustelnika - burmistrza Bierunia. Zapytaliśmy wyróżnionych samorządowców jak z ich perspek-
tywy wygląda współpraca z lokalnymi kopalniami.

Nie rzucamy kłód 
pod nogi

GRAżyNA DZieDZiC,
PReZyDeNT RuDy ŚląSKieJ
W NASZYcH kopalniach zatrud-
nionych jest ok. 6300 rudzian. 
Jeżeli dodamy do tego rodziny, 
będzie ponad 30 tys. osób zwią-
zanych bezpośrednio z górni-
ctwem. Według powszechnie 
dostępnych statystyk jedno 
miejsce pracy w górnictwie 
„utrzymuje” 3 miejsca pracy  
w branżach pokrewnych, bądź 
współpracujących. Licząc 
ponownie rodziny tych osób, 
mamy obraz gospodarki mia-
sta zaangażowanej w ten prze-
mysł. Realnie patrzę na życie  
i wiem, że pomimo trudności, 
związanych np. ze szkodami 
górniczymi, bądź sytuacją fi-
nansową wynikająca z należ-
ności podatkowych, trzeba ze 
sobą rozmawiać. kiedy trafił 
na moje biurko do zaopiniowa-
nia plan ruchu kopalni Pokój, 
zgłosiłam do tego dokumentu 
ponad 40 warunków. Pierwsza 
reakcja na moje zastrzeżenia 
była delikatnie rzecz ujmując 

Podziękowania za współpracęBudujemy „drugą nogę”
60 LAt „WęgLOkOkSu”

Rozmowa z Jerzym 
Podsiadło, prezesem 
zarządu Węglokoks SA

Przez ostatnie 60 
lat funkcja rynkowa 
Węglokoksu była dość 
jasna, firma zajmowała 
się eksportem polskie-
go węgla kamienne-
go. Dziś już nie jest to 
tak jednoznaczne przy 
drastycznie malejącym 
eksporcie węgla. Jaką 
Pan widzi przyszłość 
przed Węglokoksem?

To jest trudne pytanie, 
bo wkraczające w pewien 
sposób w obszar futurologii. 
Jedno jest pewne. Rola Wę-
glokoksu jako firmy zajmu-
jącej się głównie eksportem 
węgla kamiennego dobiega 
końca. Wynika to przede 
wszystkim z braku podaży 
polskiego węgla. Jeszcze na 
początku tego stulecia eks-
portowaliśmy ok. 20 mln 
ton węgla, ale w tym roku ta 
wielkość spadnie poniżej 5 
mln ton. 

Jest takie prawdo-
podobieństwo, że defi-
nitywnie zakończy się 
eksport polskiego wę-
gla?

Myślę, że przez najbliż-
sze lata wielkość ta będzie 
stała, z niewielkimi wah-
nięciami, w granicach 4-6 
mln ton. Tyle, że są to je-
dynie teoretyczne rozważa-
nia, bo nawet dokładnie nie 
wiemy jaka będzie wielkość 
wydobycia węgla w Polsce. 
Jest szansa, że spadek wy-
dobycia zostanie powstrzy-
many, a nawet nieznacznie 
ono wzrośnie. Kompania 
Węglowa informuje, że w 
spółce nastąpi wzrost wy-
dobycia do ok. 43 mln ton. 

Nie wspominam o Bogdan-
ce, która planuje dwukrot-
ny wzrost produkcji. Jeśli 
podaż węgla będzie stabil-
na, wówczas jest szansa, że 
ustabilizuje się także wiel-
kość eksportu. Konsumpcja 
węgla w Polsce pozostaje 
od lat na mniej więcej po-
dobnym poziomie. Dotyczy 
to przede wszystkim węgla 
energetycznego. 

Mówi Pan, że spada 
eksport, ale jednocześ-
nie wzrasta import wę-
gla. To jest obszar, od 
którego Węglokoks jak-
by stale od lat ucieka.

Węglokoks zawsze pod-
chodził bardzo ostrożnie do 
problemu importu węgla. 
Naszym głównym klientem 
były i są rodzime spółki 
węglowe. A zatem gdyby 
Węglokoks wszedł szeroko 
w import węgla, to zaczął-
by podcinać sobie gałąź, 
na której siedzi. Było to dla 
większości zarządów tej 
spółki dość oczywiste. 

Dość oczywiste było 
to kilka lat temu, te-
raz sytuacja na rynku 
węgla radykalnie się 
zmniejszyła. Spółki wę-
glowe nie są w stanie 
zaspokoić potrzeb ryn-
ku krajowego stąd poja-
wił się tak wiele węgla z 
importu.

Owszem, dlatego odnio-
słem się do formy przeszłej. 
Sytuacja się zmieniła, bo 
jak szacujemy, import wę-
gla do Polski wzrośnie w 
tym roku do ponad 15 mln 
ton. Na dodatek dzieje się 
to w sytuacji, gdy złoty jest 
bardzo słaby, co wydawać 
by się mogło, że import jest 
nieopłacalny. W tej sytua-
cji uznaliśmy, że dalej nie 

można się już zachowywać 
biernie wobec problemu 
importu węgla. Jest to zbyt 
duży kawałek tortu, by so-
bie odmówić jego skoszto-
wania. Tyle, że zamierzamy 
tak realizować import, by 
nie zaszkodzić interesom 
polskich producentów. 

Jednocześnie ostat-
ni zakup Węglokoksu 
– mam tu na myśli Wę-
glozbyt – wskazuje na 
to, iż firma zaintereso-
wała się rynkiem krajo-
wym. 

Jako firma handlowa 
nie możemy się ograniczać 
do rynków zagranicznych. 
Rola Węglokoksu jako eks-
portera wynikała z pew-
nych historycznych aspek-
tów. W przeciwieństwie do 
Węglokoksu, w dawnych 
czasach to właśnie Węglo-
zbyt zajmował się rynkiem 
krajowym. Dziś Węglozbyt 
nie ma już praktycznie 
większego znaczenia rynko-
wego, ale posiada cenne dla 
nas aktywa, jak np. wielki 
skład węglowy w Ostrowie 
Wielkopolskim. 

Ale na czym kon-
kretnie miałoby po-
legać zaangażowanie 
Węglokoksu w rynek 
krajowy?

Chcemy być poważnym 
dilerem spółek węglowych. 
Mamy już pewne uzgodnie-
nia z Kompanią Węglową, 
iż uzyskamy określoną ilość 
węgla z przeznaczeniem na 
rynek krajowy. Oczywiście, 
nie będziemy zaopatrywać 
w węgiel dużych elektro-
wni. Naszym potencjalnym 
klientem będą np. lokalne 
ciepłownie, czy też lokalni 
dilerzy węglowi. 

Węglokoks pozbył 

się niedawno akcji Pol-
komtela. Miało to sens 
skoro była to pewna 
inwestycja finansowa, 
przynosząca spółce 
każdego roku spore do-
chody?

Węglokoks nie miał 
wielkiego udziału w Pol-
komtelu. Nasz pakiet ak-
cji wynosił zaledwie 4,98 
proc. Płynęliśmy z nurtem 
wody. Kiedy pozostali ak-
cjonariusze postanowili 
sprzedać swoje akcje, nie 
pozostawili nam większego 
wyboru. Niemniej uważam, 
że była to bardzo dobra de-
cyzja, sprzedaliśmy akcje 
Polkomtela w dobrym okre-
sie, za dobrą ceną. A należy 
pamiętać, że nie był to nasz 
podstawowy biznes, ale in-
westycja finansowa. Sprze-
daliśmy te akcje po to, by 
stworzyć wokół Węglokok-
su grupę kapitałową. Chce-
my bowiem budować biznes 
na lata. 

W najbliższym cza-
sie sfinalizujecie za-
kup m.in. huty Łabędy, 
zakładu Wzbogacania 
Węgla Julian, Nadwi-
ślańskiej Spółki Ener-
getycznej, w planach 
jest nabycie katowickie-
go COIG-u i pewnie kil-
ku innych spółek. Czym 
Państwo kierowaliście 
się przy wyborze, jaka 
logika towarzyszyła 
tym zakupom?

Chcemy w dalszym cią-
gu działać w biznesie około 
górniczym i stąd takie, a 
nie inne wybory. Zakłada-
my, że zapotrzebowanie na 
węgiel kamienny w gospo-
darce krajowej będzie mia-
ło trwały charakter, więc 
inwestycje  w biznes około-
górniczy mają naszym zda-
niem sens. 

Ale co właściwie w 
najbliższych latach bę-
dzie tworzyło tzw. core 
business Węglokoksu?

Po pierwsze, handel 
węglem, ale nie tylko jego 
eksport, ale także działal-
ność na rynku krajowym 
jak i działalność traderska, 
czyli zakup węgla zagrani-
cą i jego sprzedaż również 
zagranicą. Chcemy przy 
tym naszą działalność han-
dlową wyposażyć w odpo-
wiednią infrastrukturą. 
Węglokoks dotychczas nie 
posiadał własnej sieci skła-
dów. Temu właśnie służył 
zakup Węglozbytu, który 
dysponuje wymienionym 
składem węglowym, na 
którym można zgromadzić 
ok. 2 mln ton węgla, a także 
wykorzystać to miejsce do 
tworzenia różnych miesza-
nek węglowych. Planujemy 
zakupy podobnych składów 
w innych regionach Polski, 
po to, by bardziej aktywnie 
uczestniczyć na rynku wę-
gla. I temu też służył zakup 
Zakładu Wzbogacania Wę-
gla „Julian” w Piekarach Śl. 
W obszarze handlowym nie 

chcemy ograniczać się wy-
łącznie do węgla kamienne-
go, ale chcemy także zająć 
się importem biomasy dla 
polskich elektrowni, bo jak 
się okazuje jedynie 20-30 
proc. zapotrzebowania na 
ten surowiec można pokryć 
ze źródeł krajowych. Resztę 
trzeba importować. Przy-
znam, że jesteśmy mocno 
tutaj zaawansowani w roz-
mowach handlowych. Tak 
szeroko rozumiana działal-
ność handlowa pozostanie 
trzonem działalności Wę-
glokoksu. 

Pozostałe elementy 
naszej strategii zakładają 
tworzenie działalności oko-
ło górniczej. W tej działce 
mieści się np. zakup Huty 
Łabędy. Zakładu, który 
pracuje wyłącznie na rzecz 
górnictwa. Kolejne zakupy 
dokonane i planowane też 
podążają w kierunku ser-
wisu około górniczego.

Nadwiślańska Spół-
ka Energetyczne także?

Także Nadwiślańska 
Spółka Energetyczne, gdyż 
jest dużym konsumentem 
węgla i metanu.

A może jest to prelu-
dium do szerszego wej-
ścia w energetykę?

Trudno na tym etapie to 
przesądzać. Nie ukrywam, 
że bierzemy pod uwagę taką 
ewentualność, ale jest za 
wcześnie, by mówić o kon-
kretach.

Wszystkie te zaku-
py pochodzą z portfela 
Kompanii Węglowej. 
Czy nie jest tak, że Wę-
glokoks w ten sposób 
dokapitalizowuje Kom-
panię Węglową?

Absolutnie nie. Kom-
pania Węglowa weszła w 
kolejny etap restruktury-
zacji. Największa w Europie 
spółka wyzbywa się tego, 
co nie jest jej potrzebne do 
prowadzenia podstawowe-
go biznesu jakim jest wydo-
bycie węgla. Kilkadziesiąt 
spółek zależnych i takich, 
w których Kompania po-
siada akcje lub udziały jest 
zbyt szerokim obszarem dla 
efektywnego zarządzania. 
I słusznie, że tak się dzie-
je. Węglokoks wykorzystu-
je okazje, by pozyskać od 
Kompanii Węglowej intere-
sujące aktywa i wokół nich 
budować swoją grupę kapi-
tałową, która będzie stabi-
lizowała naszą podstawową 
działalność handlową. Mó-
wiąc wprost, korzystamy z 
okazji, że Kompania Węglo-
wa sprzedaje swoje spółki, 
a my je kupujemy po dobrej 
cenie. Według naszej kal-
kulacji koszty zakupu po-
winny nam się zwrócić w 
przypadku każdej ze spółek 
w okresie 6-7 lat.

A dla Węglokoksu 
nie będzie to zbyt szero-
ki obszar dla efektyw-
nego zarządzania?

Zapewniam, że nie bę-
dzie. Dokonujemy staran-

nej selekcji podmiotów, by 
działalność była spójna. Co 
więcej, nasz podstawowy 
biznes jest ustabilizowany, 
eksport węgla funkcjonuje 
na zasadzie automatycznej, 
bo jest to suma doświad-
czeń i kompetencji. W pew-
nym sensie nie obarcza to 
zarządu Węglokoksu, jak i 
sporej części naszej kadry, 
która może się zająć budo-
wą „drugiej nogi”.  

A co z planami wej-
ścia w obszar wydoby-
cia? Na czym miałaby 
polegać wasze bezpo-
średnie zaangażowanie 
w wydobycie węgla?

Podpisaliśmy umowę 
z Kompanią Węglową na 
zagospodarowanie tzw. 
resztek złóż, ale rozważa-
my także inne możliwości 
zaangażowania się w ten 
obszar. Jesteśmy bardzo 
zainteresowani tym kie-
runkiem, a co za tym idzie 
intensywnie nad nim pra-
cujemy. Mamy odpowiedni 
potencjał zarówno finan-
sowy, jak i organizacyjny, 
by dobrze poukładać ten 
biznes. Zapewniam, że w 
Węglokoksie pracuje kilku 
świetnej klasy fachowców, 
którzy doskonale wiedzą, 
co zrobić, by ten biznes 
przyniósł nam niezłe pro-
fity. Konkurencja czuwa, 
więc nie mogę wiele więcej 
na ten temat powiedzieć?

Czyli nie zdradzi 
Pan, gdzie są zlokalizo-
wane atrakcyjne zasoby 
węgla?

Zdradzę, ale w odpo-
wiednim czasie (śmiech).

Uważa Pan, że tak 
skonstruowana gru-
pa kapitałowa będzie 
atrakcyjna dla poten-
cjalnych inwestorów 
giełdowych, bo nie 
ukrywa Pan, że giełda 
jest Waszym celem? bę-
dzie to dla nich czytelny 
biznes?

Nie mam tej pewności. 
Z zasady firmy handlowe, 
zwłaszcza w obliczu kry-
zysu gospodarczego, nie są 
atrakcyjnymi podmiotami 
dla potencjalnych inwesto-
rów. Dlatego nie planuje-
my podwyższenia kapitału, 
gdyż nie szukamy pieniędzy 
na inwestycje. Nam bar-
dziej chodzi o to, by znaleźć 
się na giełdzie, zainicjować 
notowania spółki. Nawet 
cząstkowa prywatyzacja 
tej firmy – zakładamy, że 
nie giełdę trafi mniejszoś-
ciowy pakiet akcji Skarbu 
Państwa, chyba, że właści-
ciel zdecyduje inaczej – po-
zwoli zmienić oblicze firmy. 
Gdybym to ja był inwesto-
rem, nie zastanawiałbym 
się długo, kupiłbym akcje 
„Węglokoksu”, bo będzie 
to firma generująca spore 
dochody swym przyszłym 
właścicielom.

Rozmawiał:                  
Jacek Srokowski



4GRUDZIEŃ 2011  SOLIDARNOŚĆ GÓRNICZA �

Cenne wsparcie

mAłGORZATA mAńKA-SZuli, 
PReZyDeNT ZABRZA
MIASTO Zabrze przez lata nie-
rozerwalnie związane było i jest  
z górnictwem. aktualnie pod 
terenami miasta eksploatację 
prowadzą trzy kopalnie: kWk 
„Sośnica-Makoszowy”, kWk 
„Bielszowice”, a także Zakład 
Górniczy „SILTECH” Spółka z 
o.o. W tych zakładach pracy 
znajduje zatrudnienie wielu za-
brzan. kopalnie zasilają ponad-
to budżet miasta podatkiem od 
nieruchomości i opłatą eksplo-
atacyjną. 

Miasto Zabrze podejmuje 
współpracę z kopalniami oraz 
kompanią Węglową S.a. w wie-
lu dziedzinach. Niezwykle cenne 
jest wsparcie naszych sportow-
ców. kompania jest ważnym 
sponsorem Górnika Zabrze. 
W trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców zakończyły się 
prace w zakresie podwyższenia 
i uszczelnienia wału przeciwpo-
wodziowego na rzece kłodnicy. 
W najbliższym czasie wykonane 

zostaną tam także piezometry, 
które pozwolą na kontrolę prze-
siąkliwości wałów od strony Za-
brza. Podejmujemy także wiele 
wspólnych inicjatyw w ramach 
ochrony środowiska.

Mając na względzie zacho-
wanie dziedzictwa górniczego 
Zabrza podjęliśmy działania ma-
jące na celu uratowanie powsta-
łej w 1855 roku kopalni „Guido” 
poprzez adaptowanie jej na cele 
muzealno-turystyczne. Obiekt 
rozpoczął działalność w 2007 
roku. dziś pracuje tam około 100 
osób. Jest to niezwykła atrakcja 
turystyczna miasta i regionu. do 
tej pory odwiedziło ją ponad 250 
tysięcy turystów, którzy mogą 
zwiedzać dwa poziomy 170m 
oraz 320m. dużym zaintereso-
wanie cieszą się organizowane 
tam koncerty oraz teatry. 

Obecnie pracujemy nad od-
daniem do użytku podziemnej 
trasy turystycznej - Głównej 
kluczowej Sztolni dziedzicznej. 
Będzie to unikatowym w ska-
li europejskiej obiektem sztuki 
górniczej. dla turystów zostanie 
udostępniona ok. 2,5 km trasa 
podziemna.

W Zabrzu sukcesywnie po-
dejmujemy i przeprowadzamy 
kolejne inwestycje mające na 
celu rozwój miasta i poprawę 
jakości życia mieszkańców. Jest 
to możliwe dzięki zaangażowaniu 
wielu osób, skutecznym pozy-
skiwaniu funduszy unijnych oraz 
współpracy z takimi partnerami 
jak kompania Węglowa S.a. 

prezentacje
kOmpANIA WęgLOWA: ODpOWIeDzIALNy SąSIAD

2 GRuDNiA Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach Kompania Węglowa świętowała Barbórkę. Jak 
co roku była to okazja do podsumowania mijającego roku pracy spółki oraz uhonorowania tych, którzy w szczególny 
sposób zasłużyli się dla jej rozwoju. Była to także okazja do podziękowania za współpracę przedstawicielom gmin gór-
niczych. Węglowe puchary trafiły do rąk małgorzaty mańki-Szulik - prezydent Zabrza, Grażyny Dziedzic - prezydent Rudy 
Śląskiej oraz Bernarda Pustelnika - burmistrza Bierunia. Zapytaliśmy wyróżnionych samorządowców jak z ich perspek-
tywy wygląda współpraca z lokalnymi kopalniami.

Czasem mamy 
rozbieżne zdania

BeRNARD PuSTelNiK, 
BuRmiSTRZ BieRuNiA 
WSPółPRAcA z górnictwem, 
jest jednym z trudniejszych za-
gadnień z jakimi przychodzi się 
mierzyć burmistrzowi takiego 
miasta jak Bieruń. Należy mieć 
na uwadze rozbieżne interesy 
kopalni i miasta, które trzeba 
pogodzić. kopalnia, to z jed-
nej strony największy zakład 
zatrudniający tysiące osób, z 

Nie rzucamy kłód 
pod nogi

GRAżyNA DZieDZiC,
PReZyDeNT RuDy ŚląSKieJ
W NASZYcH kopalniach zatrud-
nionych jest ok. 6300 rudzian. 
Jeżeli dodamy do tego rodziny, 
będzie ponad 30 tys. osób zwią-
zanych bezpośrednio z górni-
ctwem. Według powszechnie 
dostępnych statystyk jedno 
miejsce pracy w górnictwie 
„utrzymuje” 3 miejsca pracy  
w branżach pokrewnych, bądź 
współpracujących. Licząc 
ponownie rodziny tych osób, 
mamy obraz gospodarki mia-
sta zaangażowanej w ten prze-
mysł. Realnie patrzę na życie  
i wiem, że pomimo trudności, 
związanych np. ze szkodami 
górniczymi, bądź sytuacją fi-
nansową wynikająca z należ-
ności podatkowych, trzeba ze 
sobą rozmawiać. kiedy trafił 
na moje biurko do zaopiniowa-
nia plan ruchu kopalni Pokój, 
zgłosiłam do tego dokumentu 
ponad 40 warunków. Pierwsza 
reakcja na moje zastrzeżenia 
była delikatnie rzecz ujmując 

Podziękowania za współpracę

chłodna, ale szybko okazało się, 
że nie rzucam nikomu kłód pod 
nogi, że moje uwagi są jak naj-
bardziej zasadne. dlatego chcę 
podkreślić, że kiedy obie strony 
traktują się po partnersku, to 
wtedy problemy można spraw-
niej rozwiązywać. W Rudzie 
Śląskiej takie relacje budujemy, 
z czego jestem bardzo zadowo-
lona. Ruda Śląska z kompanią 
Węglową rozmawia o wszyst-
kich sprawach mając na uwadze 
dobro mieszkańców i górników.

drugiej zaś, wiele problemów 
i trudności dla mieszkańców 
miasta wynikających pośrednio 
i bezpośrednio z eksploatacji 
węgla. dobra współpraca za-
tem, polega przede wszystkim 
na wzajemnym zrozumieniu i 
sprawnej komunikacji. Trafnym 
przykładem takich praktyk jest 
organizacja spotkań miesz-
kańców z przedstawicielami 
kopalni oraz instytucjami zwią-
zanymi z górnictwem. Spotka-
nia te organizowaliśmy przed 
uruchomieniem kolejnych eta-
pów wydobycia. dzięki nim 
mieszkańcy otrzymali odpo-
wiedzi na nurtujące ich pytania 
z pierwszej ręki, mogli przed-
stawić swe wątpliwości oraz 
problemy. kopalnia z kolei wie 
o oczekiwaniach mieszkańców 
oraz sprawach na które warto 
zwrócić uwagę.

Nie można prowadzić dobrej 
i owocnej współpracy bez fa-
chowców z dziedziny górnictwa.  
W urzędzie posiadamy takie 
osoby. dzięki nim rozmowy 
z kopalnią prowadzone są fa-
chowo i w sposób w pełni me-
rytoryczny. łatwiej jest nam 
kontrolować oraz egzekwować 
zobowiązania kopalni względem 
naszego miasta. dzięki współ-
pracy z wieloma instytucjami 
otrzymujemy odpowiednie eks-
pertyzy i opinie, które ułatwia-
ją nam podejmowanie decyzji  
w danej sprawie. Czasem pew-
ne działania kopalni są wstrzy-
mywane do czasu, kiedy odpo-

wiednia instytucja potwierdzi 
prawidłowe założenia.

Mimo pewnych problemów 
współpracę z kompanią Wę-
glową oceniam jednak dobrze. 
Świadczy o tym fakt, że już po 
czterech miesiącach negocjacji 
udało się osiągnąć porozumie-
nie w bardzo ważnej sprawie. 
Chodzi o budowę 32 mieszkań 
dla osób poszkodowanych przez 
zeszłoroczną powódź. Już nie-
bawem powstanie nowy blok, 
który zbuduje kompania Wę-
glowa na gruncie przekazanym 
przez miasto.

drugim przykładem dobrej 
współpracy jest powstanie fila-
ra ochronnego pod kościółkiem 
św. Walentego patrona nasze-
go miasta. Zależało nam, aby 
nie fedrować w tym miejscu  
z oczywistych względów i udało 
się to osiągnąć. 

każdy trudny temat doty-
czący eksploatacji górniczej 
na terenie miasta, staramy się 
przedyskutować. 

Często rozmawiamy, cza-
sem mamy rozbieżne zdania, ale 
po jakimś czasie ponownie za-
siadamy do stołu i uzyskujemy 
porozumienie. Oczywiście wie-
le kwestii jeszcze przed nami. 
Sprawą wciąż nierozwiązaną 
jest chociażby przejęcie od kom-
panii terenu tzw. Paciorkowców, 
który kompania zobowiązała się 
zagospodarować wiele lat temu. 
Jestem jednak dobrej myśli, że 
w końcu i ten temat zakończy 
się powodzeniem. 

Budujemy „drugą nogę”
się niedawno akcji Pol-
komtela. Miało to sens 
skoro była to pewna 
inwestycja finansowa, 
przynosząca spółce 
każdego roku spore do-
chody?

Węglokoks nie miał 
wielkiego udziału w Pol-
komtelu. Nasz pakiet ak-
cji wynosił zaledwie 4,98 
proc. Płynęliśmy z nurtem 
wody. Kiedy pozostali ak-
cjonariusze postanowili 
sprzedać swoje akcje, nie 
pozostawili nam większego 
wyboru. Niemniej uważam, 
że była to bardzo dobra de-
cyzja, sprzedaliśmy akcje 
Polkomtela w dobrym okre-
sie, za dobrą ceną. A należy 
pamiętać, że nie był to nasz 
podstawowy biznes, ale in-
westycja finansowa. Sprze-
daliśmy te akcje po to, by 
stworzyć wokół Węglokok-
su grupę kapitałową. Chce-
my bowiem budować biznes 
na lata. 

W najbliższym cza-
sie sfinalizujecie za-
kup m.in. huty Łabędy, 
zakładu Wzbogacania 
Węgla Julian, Nadwi-
ślańskiej Spółki Ener-
getycznej, w planach 
jest nabycie katowickie-
go COIG-u i pewnie kil-
ku innych spółek. Czym 
Państwo kierowaliście 
się przy wyborze, jaka 
logika towarzyszyła 
tym zakupom?

Chcemy w dalszym cią-
gu działać w biznesie około 
górniczym i stąd takie, a 
nie inne wybory. Zakłada-
my, że zapotrzebowanie na 
węgiel kamienny w gospo-
darce krajowej będzie mia-
ło trwały charakter, więc 
inwestycje  w biznes około-
górniczy mają naszym zda-
niem sens. 

Ale co właściwie w 
najbliższych latach bę-
dzie tworzyło tzw. core 
business Węglokoksu?

Po pierwsze, handel 
węglem, ale nie tylko jego 
eksport, ale także działal-
ność na rynku krajowym 
jak i działalność traderska, 
czyli zakup węgla zagrani-
cą i jego sprzedaż również 
zagranicą. Chcemy przy 
tym naszą działalność han-
dlową wyposażyć w odpo-
wiednią infrastrukturą. 
Węglokoks dotychczas nie 
posiadał własnej sieci skła-
dów. Temu właśnie służył 
zakup Węglozbytu, który 
dysponuje wymienionym 
składem węglowym, na 
którym można zgromadzić 
ok. 2 mln ton węgla, a także 
wykorzystać to miejsce do 
tworzenia różnych miesza-
nek węglowych. Planujemy 
zakupy podobnych składów 
w innych regionach Polski, 
po to, by bardziej aktywnie 
uczestniczyć na rynku wę-
gla. I temu też służył zakup 
Zakładu Wzbogacania Wę-
gla „Julian” w Piekarach Śl. 
W obszarze handlowym nie 

chcemy ograniczać się wy-
łącznie do węgla kamienne-
go, ale chcemy także zająć 
się importem biomasy dla 
polskich elektrowni, bo jak 
się okazuje jedynie 20-30 
proc. zapotrzebowania na 
ten surowiec można pokryć 
ze źródeł krajowych. Resztę 
trzeba importować. Przy-
znam, że jesteśmy mocno 
tutaj zaawansowani w roz-
mowach handlowych. Tak 
szeroko rozumiana działal-
ność handlowa pozostanie 
trzonem działalności Wę-
glokoksu. 

Pozostałe elementy 
naszej strategii zakładają 
tworzenie działalności oko-
ło górniczej. W tej działce 
mieści się np. zakup Huty 
Łabędy. Zakładu, który 
pracuje wyłącznie na rzecz 
górnictwa. Kolejne zakupy 
dokonane i planowane też 
podążają w kierunku ser-
wisu około górniczego.

Nadwiślańska Spół-
ka Energetyczne także?

Także Nadwiślańska 
Spółka Energetyczne, gdyż 
jest dużym konsumentem 
węgla i metanu.

A może jest to prelu-
dium do szerszego wej-
ścia w energetykę?

Trudno na tym etapie to 
przesądzać. Nie ukrywam, 
że bierzemy pod uwagę taką 
ewentualność, ale jest za 
wcześnie, by mówić o kon-
kretach.

Wszystkie te zaku-
py pochodzą z portfela 
Kompanii Węglowej. 
Czy nie jest tak, że Wę-
glokoks w ten sposób 
dokapitalizowuje Kom-
panię Węglową?

Absolutnie nie. Kom-
pania Węglowa weszła w 
kolejny etap restruktury-
zacji. Największa w Europie 
spółka wyzbywa się tego, 
co nie jest jej potrzebne do 
prowadzenia podstawowe-
go biznesu jakim jest wydo-
bycie węgla. Kilkadziesiąt 
spółek zależnych i takich, 
w których Kompania po-
siada akcje lub udziały jest 
zbyt szerokim obszarem dla 
efektywnego zarządzania. 
I słusznie, że tak się dzie-
je. Węglokoks wykorzystu-
je okazje, by pozyskać od 
Kompanii Węglowej intere-
sujące aktywa i wokół nich 
budować swoją grupę kapi-
tałową, która będzie stabi-
lizowała naszą podstawową 
działalność handlową. Mó-
wiąc wprost, korzystamy z 
okazji, że Kompania Węglo-
wa sprzedaje swoje spółki, 
a my je kupujemy po dobrej 
cenie. Według naszej kal-
kulacji koszty zakupu po-
winny nam się zwrócić w 
przypadku każdej ze spółek 
w okresie 6-7 lat.

A dla Węglokoksu 
nie będzie to zbyt szero-
ki obszar dla efektyw-
nego zarządzania?

Zapewniam, że nie bę-
dzie. Dokonujemy staran-

nej selekcji podmiotów, by 
działalność była spójna. Co 
więcej, nasz podstawowy 
biznes jest ustabilizowany, 
eksport węgla funkcjonuje 
na zasadzie automatycznej, 
bo jest to suma doświad-
czeń i kompetencji. W pew-
nym sensie nie obarcza to 
zarządu Węglokoksu, jak i 
sporej części naszej kadry, 
która może się zająć budo-
wą „drugiej nogi”.  

A co z planami wej-
ścia w obszar wydoby-
cia? Na czym miałaby 
polegać wasze bezpo-
średnie zaangażowanie 
w wydobycie węgla?

Podpisaliśmy umowę 
z Kompanią Węglową na 
zagospodarowanie tzw. 
resztek złóż, ale rozważa-
my także inne możliwości 
zaangażowania się w ten 
obszar. Jesteśmy bardzo 
zainteresowani tym kie-
runkiem, a co za tym idzie 
intensywnie nad nim pra-
cujemy. Mamy odpowiedni 
potencjał zarówno finan-
sowy, jak i organizacyjny, 
by dobrze poukładać ten 
biznes. Zapewniam, że w 
Węglokoksie pracuje kilku 
świetnej klasy fachowców, 
którzy doskonale wiedzą, 
co zrobić, by ten biznes 
przyniósł nam niezłe pro-
fity. Konkurencja czuwa, 
więc nie mogę wiele więcej 
na ten temat powiedzieć?

Czyli nie zdradzi 
Pan, gdzie są zlokalizo-
wane atrakcyjne zasoby 
węgla?

Zdradzę, ale w odpo-
wiednim czasie (śmiech).

Uważa Pan, że tak 
skonstruowana gru-
pa kapitałowa będzie 
atrakcyjna dla poten-
cjalnych inwestorów 
giełdowych, bo nie 
ukrywa Pan, że giełda 
jest Waszym celem? bę-
dzie to dla nich czytelny 
biznes?

Nie mam tej pewności. 
Z zasady firmy handlowe, 
zwłaszcza w obliczu kry-
zysu gospodarczego, nie są 
atrakcyjnymi podmiotami 
dla potencjalnych inwesto-
rów. Dlatego nie planuje-
my podwyższenia kapitału, 
gdyż nie szukamy pieniędzy 
na inwestycje. Nam bar-
dziej chodzi o to, by znaleźć 
się na giełdzie, zainicjować 
notowania spółki. Nawet 
cząstkowa prywatyzacja 
tej firmy – zakładamy, że 
nie giełdę trafi mniejszoś-
ciowy pakiet akcji Skarbu 
Państwa, chyba, że właści-
ciel zdecyduje inaczej – po-
zwoli zmienić oblicze firmy. 
Gdybym to ja był inwesto-
rem, nie zastanawiałbym 
się długo, kupiłbym akcje 
„Węglokoksu”, bo będzie 
to firma generująca spore 
dochody swym przyszłym 
właścicielom.

Rozmawiał:                  
Jacek Srokowski
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Podnieść się dla Staszka…

To jest historia o śmierci 
i życiu, o sile górniczej 
solidarności.

„41-letni górnik zginął w 
czwartek w kopalni . Tragiczne 
zdarzenie miało miejsce na skrzy-
żowaniu urabianej kombajnem 
zmechanizowanym ściany nr 7 
z chodnikiem nadścianowym w 
pokładzie 405/3 na poziomie 650 
m w Ruchu „Knurów”. Poszkodo-
wany został zasypany przez od-
spojone od stropu skały w górnej 
wnęce ściany 7. Górnika odkopa-
no, pomimo podjętej reanimacji 
lekarz stwierdził zgon. Górnik był 
żonaty, osierocił troje dzieci”. 

25 listopada suchy komunikat 
pojawił się w większości serwisów 
informacyjnych. Każdego roku 
pojawia się, niestety, kilkanaście-
kilkadziesiąt podobnych notek, 
w zależności od tego ilu górni-
ków ginie w polskich kopalniach. 
Za każdym z nich stoi ogromna 
tragedia konkretnych ludzi. Za 
powyższym komunikatem kryje 
się dramat rodziny Tarneckich z 
Czerwionki-Leszczyn: Agnieszki 
i jej trzech synów: Maćka, Krzyś-
ka, Grześka.

hiobowa wieść

Listopadowy czwartek, dzień 
jak co dzień. Agnieszka, kierow-
niczka „Biedronki” w rodzinnej 
Czerwionce-Leszczynach zmaga-
jąc się z towarem, zamówieniami 
nie spodziewa się, że tego dnia jej 
życie legnie w gruzach. Każdego 
dnia z zadowoleniem chodziła 
do swojej pracy, mimo, że do ła-
twych nie należała. Pracowała w 
Biedronce, już od 9 lat. Zaczy-
nała jako kasjerka, ale z czasem 
awansowała na kierowniczkę 
sklepu i to nie jednego, bo kie-
rowała placówkami Biedronki w 
Czerwionce, Chwałowicach, Łazi-
skach, bo „gdzie trzeba było sklep 
wyprostować tam jechała Tarne-
cka”. Agnieszka jest  charakterną 

babką, jak mówi „musiałam być 
taka, bo miałam czterech facetów 
w domu”. Tego dnia jej charakter 
został wystawiony na ciężką pró-
bę.

W sklepie zjawiła się grupa 
mężczyzn z kopalni „Knurów”, 
gdzie pracował jej mąż Stanisław. 
Wśród nich był dyrektor pra-
cowniczy Roman Noga. To jemu 
przypadł niewdzięczny obowią-
zek poinformowania Agnieszki o 
śmierci męża.

- Nie mogłam uwierzyć w to co 
usłyszałam. Prosiłam Boga, by się 
pomylili – wspomina Agnieszka, 
która przerywa wypowiedź na 
dłuższą chwilę.

Agnieszka ze Staszkiem dzień 
wcześniej wrócili znad morza, 
gdzie byli z wizytą u jego rodzi-
ców. 

- Dotarliśmy do domu we wto-
rek bardzo późnym wieczorem, 
a Staszek już o 6 z rana poleciał 
do roboty. Mógł spokojnie wziąć 
urlop do końca tygodnia, ale nie 
byłby sobą. Był wariatem za robo-
tą. Kochał to co robi. Fedrował i 
fedrował. Kupiliśmy kiedyś dział-
kę w kieleckim, w rodzinnych 
stronach teściowej, mieliśmy się 
budować, by zamieszkać tam na 
emeryturze. Nawet wówczas miał 
plan, by zatrudnić się w miejsco-
wym kamieniołomie jako strza-
łowy. 

miłość od pierwszego 
spojrzenia

Agnieszka i Stanisław poznali 
się w 1991 r., dzięki jego koledze 
z pracy. Stanisław pochodził znad 
morza, Agnieszka spod Łodzi. 
Staszek pracował już wtedy na 
„Dębieńsku”. Pewnego wiosen-
nego dnia kolega Tomek  zabrał 
Staszka na osiemnastkę kuzynki, 
która była akurat najlepszą przy-
jaciółką Agnieszki. 

- To było jak zderzenie czoło-
we, miłość od pierwszego spojrze-
nia. W maju się poznaliśmy, a w 

czerwcu następnego roku już był 
ślub. Grzegorz urodził się rok póź-
niej i z tą samą częstotliwością ro-
dzili się kolejni chłopcy, Krzysiek 
i Maciek – wspomina.

Nie mieli żadnych problemów 
z adaptacją na Śląsku. Od razu 
polubiliśmy się z miejscowymi 
hanysami. Po kilku latach pracy 
Staszek dostał upragnione miesz-
kanie w Czerwionce. Agnieszka i 
Staszek mieli sporo znajomych i 
przyjaciół, zwłaszcza z kopalni, 
gdzie razem wielką paczką jeździ-
li na wczasy, wycieczki, zabawy. 

- Który to mąż? – pytam oglą-
dając zdjęcie oddziału II.

- Ten najbardziej uśmiechnię-
ty – podpowiada Krzysiek.

Fakt, uśmiech od ucha do 
ucha. Koledzy uwielbiali Staszka, 
nie tylko za jego wyśmienite na-
lewki. Staszek był dusza-człowie-
kiem, bezkonfliktowy, uczynny, a 
przy tym był wyjątkowym opty-
mistą.

- Mąż powtarzał żonie kuzy-
na, który trafił do kopalni, żeby 
się nie bała, bo każdego roku na 
drogach ginie tysiące ludzi, a w 
kopalni tylko kilkanaście, kilka-
dziesiąt osób. Obiecywał mi, że 
jemu nie przydarzy się nic złego.

Słowa nie dotrzymał.

Gdyby pracował 
na „Dębieńsku”?!

Staszek w 2000 r. przeniósł 
się na „Knurów”, kiedy zamyka-
no „Dębieńsko”. Dziś Agnieszka, 
kiedy widzi, że „Dębieńsko” jako 
kopalnia zaczyna odżywać (czeski 
NWR chce reaktywować kopalnię 
– red.) mówi w duchu: „Przekli-
nam tego, który zadecydował o 
likwidacji tej kopalni, bo może 
Staszek pracując na Dębieńsku, 
dziś by żył”. 

Rok temu świat Agnieszki się 
zawalił. Kiedy zbliżały się święta 
ona była pogrążona w niewyobra-
żalnym smutku. 

- Nie myślałam wtedy o świę-
tach. Dzieci jednak postawiły na 
swoim, że święta będą. Pamię-

tam, jak Krzysiek zdenerwowany 
przyniósł choinkę i powiedział, że 
tata ubierał co roku choinkę i tym 
razem też będzie choinka – wspo-
mina Agnieszka. 

Krzysiek słucha mamy, a łzy 
ciekną mu po policzkach.

- Widzisz jesteś taki sam jak 
ojciec. Niby twardziel, ale nie po-
trafił ukrywać wzruszenia i ty nie 
potrafisz. Twoi bracia są tacy sami 
– rzuca Agnieszka do Krzyśka, ale 
nie ukrywa, że to właśnie synowie 
dali jej siłę w tych ciężkich chwi-
lach.

- Każdy z nich ma coś ze Stasz-
ka, w każdym z nich widzę cząst-
kę jego. 

Agnieszka choć nie pogodzi-
ła się jeszcze ze śmiercią Staszka 
– „brakuje mi jego ciepła, nie ma 
mi kto we włosach pogrzebać, jak 
wracaliśmy znad morza całą dro-
gę mi grzebał we włosach, co mnie 
denerwowało wtedy, a dziś o tym 
marzę” – ale każdego dnia powoli 
podnosi się.

- Podnieść się trzeba było, 
choćby dla niego. Założę się, że 
nie zniósłby mojego widoku, ko-
biety nie radzącej sobie ze swoim 
życiem. 

Nie została sama

Agnieszka podnosi się rów-
nież dlatego, że po śmierci męża 
znalazła wokół siebie wiele przy-
jaznych dusz.

- Ela Matusiak, Leszek Miko-
sa, Krzysiek Leśniowski, Roman 
Noga, wiele by wymieniać osób, 
które pomogły mi stanąć na nogi. 

Pomogli przy pogrzebie męża, 
ale i później nie pozostawili jej sa-
mej sobie. Dyrektor Noga obiecał, 
że kopalnia pomoże Tarneckim i 
słowa dotrzymał. Agnieszka zo-
stała przyjęta do kopalni, pracę 
znaleźli na „Knurowie” Grzesiek 
i Krzysiek. W kopalni panuje bo-
wiem niepisana umowa, że człon-
kowie rodziny górnika, który zgi-
nął w pracy mają pierwszeństwo 
przy przyjęciach.

- Pamiętam, swój pierwszy 

dzień pracy w kopalni. Stałam  
czekając na autobus i płakałam. 
W pewnym momencie, mówię 
„Staszek, jedziemy na szychtę”.

I pojechała, praca – niezależ-
nie od wsparcia dzieci i bliskich 
- pozwoliła jej odnaleźć sens ży-
cia. Cieszy się, że mogła zmienić 
otoczenie.

- Kiedy tuż po śmierci męża 
pracowałam jeszcze w Biedronce, 
każdy kto mnie spotkał dopyty-
wał jak się czuję, co mi jest. Setki 
tych samych pytań, to było strasz-
nie męczące. W kopalni, co mi 
się podobało, nikt o nic nie pytał, 
każdy wiedział co się stało, potra-
fił uszanować moją prywatność.

Agnieszka trafiła do ewidencji 
czasu pracy, kontroluje czas pracy 
górników, liczy zjazdy, a następ-
nie to wszystko rachuje. Do pracy 
w kopalni trafiła razem z innymi 
trzema wdowami po górnikach: 
Ewą, Mariolą, Basią.

- Każda z nas przeżyła to samo, 
więc jedna drugą doskonale rozu-
mie, trzymamy się razem. Ludzie 
śmieją się, że tworzymy mafię. 

Chłopcy trafili też do jedne-
go oddziału przewozowego. Ag-
nieszka nie pozwoliłaby im robić 
na ścianie, zbyt głęboki tkwi w 
niej uraz po śmierci Staszka, choć 
pewnie jeden i drugi chciałby za-
robić więcej. Krzysiek już wkrótce 
planuje się ożenić z Patrycją, któ-
ra jest jego dziewczyną od ponad 
czterech lat. Agnieszka się cieszy 
na myśl o ich związku.

- Staszek też pewnie by się cie-
szył, bo bardzo lubił Patrycję.

U Tarneckich życie powoli na-
biera barw, gdzie indziej trzeba 
będzie poukładać życie na nowo. 
Niemal równo rok po śmierci Sta-
nisława Tarneckiego w „Szczygło-
wicach”  zginął 51-letni górnik, 
również on miał żonę i trójkę 
dzieci.

Agnieszka, gdy tylko usłyszała 
o tej tragedii od razu pomyślała: 
„Co w tym domu musi się teraz 
dziać?”. I nie musiała szukać od-
powiedzi, znała ją.

Jacek Srokowski

Rozwiązania krzyżówki prosimy przesyłać na 
adres: Sekcja krajowa Górnictwa Węgla kamien-
nego NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 
katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarno-
scgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy na-
grody rzeczowe. Miłej zabawy.

Rozwiązanie hasła w majowej krzyżówce brzmi: 
„Pół prawdy to całe kłamstwo”. Nagrody wyloso-
wali: Grażyna Januszczyk z Brzeszcz, Mariusz Hub-
ner z Pszowa, łukasz Malgrab z Rydułtów. Gratulu-
jemy. Nagrody prześlemy pocztą. 

Laureatami konkursu organizowanego wspólnie z 

firmą Węglokoks zostali: dorota Bednarek z Sie-
mianowic Śl., Przemysław Pietrzyk z katowic oraz 
krzysztof kurowski z katowic. Przypomnijmy, że 
pytaliśmy ile kilometrów liczyłby skład kolejowy 
załadowany węglem, który przez 60 lat działalności 
wyeksportowała katowicka firma. Nagrodami są li-
mitowane kalendarze Węglokoks 2011
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Podnieść się dla Staszka…
czerwcu następnego roku już był 
ślub. Grzegorz urodził się rok póź-
niej i z tą samą częstotliwością ro-
dzili się kolejni chłopcy, Krzysiek 
i Maciek – wspomina.

Nie mieli żadnych problemów 
z adaptacją na Śląsku. Od razu 
polubiliśmy się z miejscowymi 
hanysami. Po kilku latach pracy 
Staszek dostał upragnione miesz-
kanie w Czerwionce. Agnieszka i 
Staszek mieli sporo znajomych i 
przyjaciół, zwłaszcza z kopalni, 
gdzie razem wielką paczką jeździ-
li na wczasy, wycieczki, zabawy. 

- Który to mąż? – pytam oglą-
dając zdjęcie oddziału II.

- Ten najbardziej uśmiechnię-
ty – podpowiada Krzysiek.

Fakt, uśmiech od ucha do 
ucha. Koledzy uwielbiali Staszka, 
nie tylko za jego wyśmienite na-
lewki. Staszek był dusza-człowie-
kiem, bezkonfliktowy, uczynny, a 
przy tym był wyjątkowym opty-
mistą.

- Mąż powtarzał żonie kuzy-
na, który trafił do kopalni, żeby 
się nie bała, bo każdego roku na 
drogach ginie tysiące ludzi, a w 
kopalni tylko kilkanaście, kilka-
dziesiąt osób. Obiecywał mi, że 
jemu nie przydarzy się nic złego.

Słowa nie dotrzymał.

Gdyby pracował 
na „Dębieńsku”?!

Staszek w 2000 r. przeniósł 
się na „Knurów”, kiedy zamyka-
no „Dębieńsko”. Dziś Agnieszka, 
kiedy widzi, że „Dębieńsko” jako 
kopalnia zaczyna odżywać (czeski 
NWR chce reaktywować kopalnię 
– red.) mówi w duchu: „Przekli-
nam tego, który zadecydował o 
likwidacji tej kopalni, bo może 
Staszek pracując na Dębieńsku, 
dziś by żył”. 

Rok temu świat Agnieszki się 
zawalił. Kiedy zbliżały się święta 
ona była pogrążona w niewyobra-
żalnym smutku. 

- Nie myślałam wtedy o świę-
tach. Dzieci jednak postawiły na 
swoim, że święta będą. Pamię-

tam, jak Krzysiek zdenerwowany 
przyniósł choinkę i powiedział, że 
tata ubierał co roku choinkę i tym 
razem też będzie choinka – wspo-
mina Agnieszka. 

Krzysiek słucha mamy, a łzy 
ciekną mu po policzkach.

- Widzisz jesteś taki sam jak 
ojciec. Niby twardziel, ale nie po-
trafił ukrywać wzruszenia i ty nie 
potrafisz. Twoi bracia są tacy sami 
– rzuca Agnieszka do Krzyśka, ale 
nie ukrywa, że to właśnie synowie 
dali jej siłę w tych ciężkich chwi-
lach.

- Każdy z nich ma coś ze Stasz-
ka, w każdym z nich widzę cząst-
kę jego. 

Agnieszka choć nie pogodzi-
ła się jeszcze ze śmiercią Staszka 
– „brakuje mi jego ciepła, nie ma 
mi kto we włosach pogrzebać, jak 
wracaliśmy znad morza całą dro-
gę mi grzebał we włosach, co mnie 
denerwowało wtedy, a dziś o tym 
marzę” – ale każdego dnia powoli 
podnosi się.

- Podnieść się trzeba było, 
choćby dla niego. Założę się, że 
nie zniósłby mojego widoku, ko-
biety nie radzącej sobie ze swoim 
życiem. 

Nie została sama

Agnieszka podnosi się rów-
nież dlatego, że po śmierci męża 
znalazła wokół siebie wiele przy-
jaznych dusz.

- Ela Matusiak, Leszek Miko-
sa, Krzysiek Leśniowski, Roman 
Noga, wiele by wymieniać osób, 
które pomogły mi stanąć na nogi. 

Pomogli przy pogrzebie męża, 
ale i później nie pozostawili jej sa-
mej sobie. Dyrektor Noga obiecał, 
że kopalnia pomoże Tarneckim i 
słowa dotrzymał. Agnieszka zo-
stała przyjęta do kopalni, pracę 
znaleźli na „Knurowie” Grzesiek 
i Krzysiek. W kopalni panuje bo-
wiem niepisana umowa, że człon-
kowie rodziny górnika, który zgi-
nął w pracy mają pierwszeństwo 
przy przyjęciach.

- Pamiętam, swój pierwszy 

dzień pracy w kopalni. Stałam  
czekając na autobus i płakałam. 
W pewnym momencie, mówię 
„Staszek, jedziemy na szychtę”.

I pojechała, praca – niezależ-
nie od wsparcia dzieci i bliskich 
- pozwoliła jej odnaleźć sens ży-
cia. Cieszy się, że mogła zmienić 
otoczenie.

- Kiedy tuż po śmierci męża 
pracowałam jeszcze w Biedronce, 
każdy kto mnie spotkał dopyty-
wał jak się czuję, co mi jest. Setki 
tych samych pytań, to było strasz-
nie męczące. W kopalni, co mi 
się podobało, nikt o nic nie pytał, 
każdy wiedział co się stało, potra-
fił uszanować moją prywatność.

Agnieszka trafiła do ewidencji 
czasu pracy, kontroluje czas pracy 
górników, liczy zjazdy, a następ-
nie to wszystko rachuje. Do pracy 
w kopalni trafiła razem z innymi 
trzema wdowami po górnikach: 
Ewą, Mariolą, Basią.

- Każda z nas przeżyła to samo, 
więc jedna drugą doskonale rozu-
mie, trzymamy się razem. Ludzie 
śmieją się, że tworzymy mafię. 

Chłopcy trafili też do jedne-
go oddziału przewozowego. Ag-
nieszka nie pozwoliłaby im robić 
na ścianie, zbyt głęboki tkwi w 
niej uraz po śmierci Staszka, choć 
pewnie jeden i drugi chciałby za-
robić więcej. Krzysiek już wkrótce 
planuje się ożenić z Patrycją, któ-
ra jest jego dziewczyną od ponad 
czterech lat. Agnieszka się cieszy 
na myśl o ich związku.

- Staszek też pewnie by się cie-
szył, bo bardzo lubił Patrycję.

U Tarneckich życie powoli na-
biera barw, gdzie indziej trzeba 
będzie poukładać życie na nowo. 
Niemal równo rok po śmierci Sta-
nisława Tarneckiego w „Szczygło-
wicach”  zginął 51-letni górnik, 
również on miał żonę i trójkę 
dzieci.

Agnieszka, gdy tylko usłyszała 
o tej tragedii od razu pomyślała: 
„Co w tym domu musi się teraz 
dziać?”. I nie musiała szukać od-
powiedzi, znała ją.

Jacek Srokowski

Rozwiązania krzyżówki prosimy przesyłać na 
adres: Sekcja krajowa Górnictwa Węgla kamien-
nego NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 
katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarno-
scgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy na-
grody rzeczowe. Miłej zabawy.

Rozwiązanie hasła w majowej krzyżówce brzmi: 
„Pół prawdy to całe kłamstwo”. Nagrody wyloso-
wali: Grażyna Januszczyk z Brzeszcz, Mariusz Hub-
ner z Pszowa, łukasz Malgrab z Rydułtów. Gratulu-
jemy. Nagrody prześlemy pocztą. 

Laureatami konkursu organizowanego wspólnie z 

firmą Węglokoks zostali: dorota Bednarek z Sie-
mianowic Śl., Przemysław Pietrzyk z katowic oraz 
krzysztof kurowski z katowic. Przypomnijmy, że 
pytaliśmy ile kilometrów liczyłby skład kolejowy 
załadowany węglem, który przez 60 lat działalności 
wyeksportowała katowicka firma. Nagrodami są li-
mitowane kalendarze Węglokoks 2011
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Raz niebo, raz piekło

APlAUz wzbudziło wejście na 
Karczmę Piwną znamienitego goś-
cia, rozsławiającego „Solidarność” 
nie tylko w kraju, ale i na świecie, 
Mistrza Świata i Europy Damiana 
Jonaka, który został uhonorowa-
ny kordzikiem górniczym

W dalszej części za sprawą 
kantora Mietka Zająca, oraz Or-
kiestry Górniczej co raz rozlegały 
się gromkie śpiewy. Rywalizacja w 
ławach odbywała się w konwencji 
niebo – piekło. Kantorzy Krzysz-
tof Kochman i Piotr Gembala 
znakomicie wywiązali się ze swej 
roli, a rywalizacja zakończyła się 
sprawiedliwym remisem z lekkim 

wskazaniem na niebo.
Nad porządkiem w ławach czu-

wało nigdy nieomylne Prezydium 
w składzie:

Prezes Mirosław Szot oraz 
Dyrektor Techniczny Kazimierz 
Grzechnik i Dyrektor ds. Pracy 
Jan Parcer.

Podczas karczmy zorganizo-
wana została wśród bawiących się 
gwarków kwesta.

Zebrana kwota 4109,12 zł 
została przekazana na konto 
Fundacji Pomocy Społecznej w 
Brzeszczach, z przeznaczeniem na 
działalność świetlicy terapeutycz-
nej.

W SOBOTę 17 grudnia odbyła się XXI karczma Piwna NSZZ Solidarność w 
PkW S.a. ZG Sobieski, na której bawiło się około 500 osób, członków NSZZ  
Solidarność oraz zaproszonych gości, wśród nich m.in. Przewodniczący ko-
misji krajowej NSZZ Solidarność Piotr duda, jego  zastępca Bogdan Biś, Jerzy 
Jaworski członek prezydium kk, kazimierz Grajcarek przewodniczący Sekreta-
riatu Górnictwa i Energetyki, Jarosław Grzesik przewodniczący Sekcji krajowej 
Górnictwa Węgla kamiennego NSZZ Solidarność i wielu innych przedstawicieli 
związku. Na karczmie nie mogło zabraknąć włodarzy miasta Jaworzno z Pre-
zydentem Miasta Pawłem Silbertem na czele. Nie mogło również zabraknąć 
przedstawicieli pracodawcy z Prezesem andrzejem Szymkiewiczem na czele. 

jac

W SOBOTę 10 grudnia na tradycyjnej Karczmie Piwnej zebrali się członkowie NSZZ „So-
lidarność” KWK „Brzeszcze” oraz ich goście. Karczmę rozpoczął koncert orkiestry dętej 
KWK „Brzeszcze” pod dyrekcją kapelmistrza Józefa Obstarczyka. W części oficjalnej sko-
kiem przez skórę, na górników pasowani zostali młodzi adepci górnictwa. 


