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W CZWARTKOWE przedpołu-
dnie, 26 sierpnia, doszło do kolej-
nej tury rozmów pomiędzy związ-
kowcami a Zarządem Kompanii 
Węglowej SA (KW) w obecności 
mediatora - wojewody śląskiego 
Zygmunta Łukaszczyka. Strona 
społeczna przedstawiła własny 
projekt porozumienia, z którym 
Zarząd Spółki ma się zapoznać i 
przedstawić Radzie Nadzorczej.

Sytuacja w Kompanii jest wciąż 
napięta i tak będzie do poniedział-
ku, na kiedy zapowiedziano trzecie 
spotkanie w ramach mediacji wo-
jewody Zygmunta Łukaszczyka. W 
czwartek strona społeczna przed-
stawiła Zarządowi KW projekt po-
rozumienia obejmującego wszyst-
kie punkty trwającego od końca 
kwietnia sporu zbiorowego.

Zarząd Kompanii poprosił o 

czas do poniedziałku na zapozna-
nie się z treścią projektu i przed-
stawienie go Radzie Nadzorczej 
Spółki podczas piątkowego zebra-
nia Rady.

Rozmowy Sztabu Protestacyj-
no-Strajkowego Kompanii Węglo-
wej SA z Zarządem Spółki zostaną 
wznowione w poniedziałek, 30 
sierpnia, o godz. 13.

Niezależnie od wyniku rozmów, 
31 sierpnia we wszystkich kopal-
niach należących do Kompanii od-
będą się masówki informacyjne na 
temat przebiegu rozmów i sytuacji 
w Spółce, a 2 września pracownicy 
zakładów i kopalń KW zagłosują w 
referendum strajkowym.

MJ

30 lat temu pracownicy zakładów 
wszystkich branż w całym kraju 
powiedzieli stanowcze „nie” komu-
nistycznemu reżimowi, który nie 
tylko regularnie łamał prawa pra-
cownicze i obywatelskie, ale nawet 
ustanowione przez siebie, PRL-ow-
skie prawo. Z protestu i strajków 
pracowniczych zrodził się NSZZ 
„Solidarność”, 10-milionowy zwią-
zek zawodowy, pierwsza w Europie 
Środkowo-Wschodniej niezależna 
od władzy organizacja po II wojnie 
światowej. Na zdjęciu: jastrzębscy 
górnicy oczekujący na finał rozmów, 
które zakończyło podpisanie Poro-
zumienia Jastrzębskiego.
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RYNEK WĘGLA: W walce o klienta

Wojna polsko-polska

Skuteczna skarga związkowców. 
PIP potwierdza nieprawidłowości
Rozmowa ze Sławomirem Kozłowskim   s. 8
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od trzech 
dekad
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Pomóżmy powodzianom!

ZWIĄZKOWCY PRZEDSTAWILI PROJEKT POROZUMIENIA

Dobra wola 
związkowców 
- co na to Zarząd?

O górniku pasjonacie:
Miecznik z Knurowa
Zrobić miecz samurajski to sztuka  s. 111

PRZEZ lata spółki węglowe 
prowadziły między sobą cichą 
rywalizację: kto więcej wydobę-
dzie węgla, kto więcej go sprze-
da, kto będzie miał lepsze wy-
niki, bo każdy z prezesów chciał 

błysnąć w „warszawce”. Nigdy 
jednak rywalizacja ta nie miała 
otwartego charakteru. Tak było 
dokąd kopalnie pozostawały pod 
kontrolą państwa. Prywatna - od 
niedawna -  „Bogdanka” wypo-

wiedziała już otwartą wojnę ślą-
skim spółkom, miedzy którymi 
również coraz częściej dochodzi 
do małych „wojenek”.
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FAKTY I OPINIE

Nawiązując do materiału prasowego pod tytułem 
„Kierować każdy może” opublikowanego w czaso-
piśmie „Solidarność Górnicza” z lipca 2010 r. nr 7 
(83), strona 5 informuję, że zapowiedź tego arty-
kułu zamieszczona na stronie tytułowej anonsem 
o treści „W CSRG znów dochodzi do nadużyć” 
jest nieprawdziwa, albowiem we wskazanym 
materiale prasowym brak jest informacji o ja-
kichkolwiek nadużyciach w CSRG.

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego SA w Bytomiu

Od autora
Szanowni Państwo waszym zdaniem we 

wspomnianym tekście brak jest informacji o ja-
kichkolwiek nadużyciach w CSRG. Moim zaś zda-
niem cały tekst o tym zaświadcza. Prawnik, który 
pisał powyższe sprostowanie powinien wiedzieć, 
że w prawie cywilnym funkcjonuje kategoria za-
sad współżycia społecznego. Wedle nich, nad-
użycie prawa ma miejsce, gdy osoba uprawniona 
realizuje swoje uprawnienie w sposób sprzeczny 
z ogólnie przyjętymi zasadami moralności pub-
licznej, mimo że niewyrażonymi dosłownie w 
przepisach prawa, to jednak powszechnie akcep-
towanymi w społeczeństwie. Przygotowując ten 
materiał zwróciłem się do Państwa z pytaniem na 
temat kryteriów powierzenia stanowiska prezesa 
spółki „Cen-Ret” panu Henrykowi Świniarskie-
mu, odpowiedzi nie otrzymałem, bo mniemam, 
że podstawowe zasady prawa spółek handlowych 
zostały pogwałcone. Jednak jeszcze raz powtó-
rzę (czego wyraz dałem w tekście), że nie podej-
rzewam, iż było to świadome i celowe działanie 
kierownictwa CSRG, bo znając pana dyrektora 
Eugeniusza Kentnowskiego, jako dobrego i rzetel-
nego fachowca, nie przypisywałbym mu działań 
na szkodę CSRG. Podejrzewam, że tak jak dzieje 
się to często w branży górniczej i tym razem za-
działała „niewidzialna ręka polityki”.

JM

SPROSTOWANIE

O co im chodzi? 
Przecież u nas każde 

głosowanie odbywa się 
uczciwie!

Niewinne kłamstewka?

MANIPULACJE powoli stają się co-
dziennością w Katowickim Holdingu 
Węglowym. Przedstawiciele spółki ba-
gatelizują fakt oszustwa przy wyborach 
przedstawiciela pracowników do rady 
nadzorczej Holdingu, nazywając go 
incydentem, który nie wypaczył wyni-
ku wyborów. Rozumując w ten sposób, 
można by powiedzieć, że Powstanie 
Warszawskie było incydentem, bo nie 
wypaczyło wyniku II wojny światowej.

Gdyby ten proceder dotyczył kil-
ku dodatkowych kart, można by przy-
mknąć na to oczy. Ale problem dotyczy 
346 kart i nikt kto szanuje prawo i zasa-
dy współżycia społecznego nie powinien 
przejść obok tego faktu obojętnie, a już 
tym bardziej, ten kto stoi na straży porządku 
prawnego. Przestaje się powoli dziwić, kiedy 
słyszę, że jeden i drugi pracownik wynosi z ko-
palni odzież roboczą czy narzędzia pracy. Stare 
przysłowie, które mówi „ryba psuje się od gło-
wy”, widać pasuje do Holdingu jak ulał.

Oszustwo w „Murckach” zostało oficjalnie 
potwierdzone. W obliczu tego, nie zdziwiłbym 
się, gdyby do podobnych zdarzeń doszło w in-
nych kopalniach. Bo może tam zabrakło odważ-
nych, którzy powiedzieliby o tym głośno. Kto 
w tej sytuacji zapewni nas, że przy poprzed-
nich wyborach nie dochodziło do podobnych 
szwindli? Kto zagwarantuje, że referendum 
prywatyzacyjne, według którego ponad po-
łowa załogi opowiedziała się za prywatyzacją 
giełdową spółki, nie zostało „uszyte”?

Trudno w tej sytuacji traktować poważ-

nie zapewnienia prezesa Gajosa, że Katowicki 
Holding Węglowy ma świetlane perspektywy, 
spółka jest świetnie zarządzana. Już chyba 
nikt nie ma wątpliwości, że obligacje węglowe 
KHW to jedna wielka ściema. To żadne nowa-
torskie narzędzie finansowe do pozyskiwania 
środków inwestycyjnych, tylko instrument, 
którym Holding spłaca swoje wielomilionowe 
długi. Toż to nic innego, jak przypudrowane 
nową ideologią stare kompensaty węglowe.

Panowie prezesi, na fundamencie mani-
pulacji nie zbudujecie przyszłości spółki, nie 
zbudujecie autorytetu, ale wątpię, czy jeszcze 
inaczej potraficie. Jedno czego nie rozumiem, 
to po co wam tak spieszno na giełdę. Tam już 
nie da się tak łatwo wcisnąć kitu.

Jakub Michalski

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że moja wypowiedź zamieszczona w Gazecie Wyborczej 
- wyborcza.biz na stronie 31 z dnia 7 września 2009 roku w żadnym 
wypadku nie zawiera zarzutów pod adresem NSZZ „Solidarność”.

Jarosław Zagórowski
prezes zarządu JSW SA

Zamieszczone powyżej oświadczenie 
dotyczy zamieszczonego w Gazecie 
Wyborczej wywiadu red. Tomasza Gło-
gowskiego z prezesem Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej pt. „Nie mogę kłamać 
i czasem przez to przegrywam”. Po 
zapoznaniu się z treścią tego wywiadu 
jako przewodniczący Śląsko-Dąbrow-
skiej Solidarności pozwałem prezesa 
Zagórowskiego do sądu zarzucając 
mu, że w sposób świadomy przekazuje 
nieprawdziwe informacje o funduszach 
związkowych twierdząc, że cyt: „ten 
fundusz jest poza wszelka kontrolą, nie 

pyta o niego ani urząd skarbowy, ani 
NIK”. Te twierdzenia są pomówieniami, 
które mogą NSZZ Solidarność poniżyć 
w oczach opinii publicznej i narazić na 
utratę zaufania potrzebnego dla dzia-
łalności związkowej, dlatego reakcją 
na te wypowiedzi musiał być pozew 
sądowy.

Zgodnie przepisami art. 212. §1 
kodeksu karnego osoba, która poma-
wia inną osobę, grupę osób, instytucję, 
osobę prawną lub jednostkę organiza-
cyjną nie mającą osobowości prawnej 
o takie postępowanie lub właściwości, 

które mogą poniżyć ją w opinii publicz-
nej lub narazić na utratę zaufania po-
trzebnego dla danego stanowiska, za-
wodu lub rodzaju działalności, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia albo po-
zbawienia wolności do roku. Paragraf 2 
tego artykułu precyzuje, iż jeśli spraw-
ca dopuszcza się czynu za pomocą 
środków masowego komunikowania 
podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności 
do lat 2.

Ostatecznie 27 lipca br. sprawa 
zakończyła się ugodą, na mocy której 
prezes Jarosław Zagórowski na łamach 
Tygodnika Śląsko-Dąbrowskiego i mie-
sięcznika Solidarność Górnicza zobo-
wiązał się zamieścić oświadczenie, w 
którym wycofuje się z nieprawdziwych 
twierdzeń wobec NSZZ Solidarność. 

Wszystkim, którzy powtarzają lub 
planują powtarzać kłamliwe zarzuty 
wobec związku, spieszę przypomnieć, 
że każda zakładowa struktura NSZZ 

Solidarność posiadająca osobowość 
prawną składa coroczne sprawozda-
nie finansowe we właściwym urzędzie 
skarbowym, w którym wykazuje wpły-
wy i wydatki ze składek. To oznacza, 
że każda struktura NSZZ Solidarność 
prowadzi księgowość w tym zakresie, 
niezbędnym do sporządzenia takiego 
bilansu. Oprócz tej kontroli zewnętrznej 
NSZZ Solidarność posiada także sta-
tutowe, wewnętrzne organy kontrolne, 
które corocznie dokonują kontroli fi-
nansowej działalności władz związko-
wych. Ten system kontroli oznacza, że 
każda nieprawidłowość w dysponowa-
niu składkami członkowskimi byłaby 
niezwłocznie ujawniona, a winni ściga-
ni na drodze cywilnej i karnej.

Piotr Duda
przewodniczący Zarządu Regionu 

Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność

Wojna polsko-polska
PRZEZ lata spółki węglowe prowadziły między sobą cichą rywalizację: kto więcej wydobędzie 
węgla, kto więcej go sprzeda, kto będzie miał lepsze wyniki, bo każdy z prezesów chciał błysnąć 
w „warszawce”. Nigdy jednak rywalizacja ta nie miała otwartego charakteru. Tak było dokąd 
kopalnie pozostawały pod kontrolą państwa. Prywatna - od niedawna -  „Bogdanka” wypowie-
działa już otwartą wojnę śląskim spółkom, miedzy którymi również coraz częściej dochodzi do 
małych „wojenek”.

JESZCZE do niedawna na py-
tanie, w kim należy upatrywać 
głównej konkurencji dla polskie-
go węgla odpowiedź była prosta i 
oczywista: w Ruskich. Kompania 
Węglowa zapowiedziała nawet, 
że polscy producenci węgla przy-
gotują i złożą do Komisji Euro-
pejskiej wniosek o wszczęcie po-
stępowania antydumpingowego 
w sprawie importu rosyjskiego 
węgla. W 2009 roku do naszych 
elektrowni trafiło niemal 7 mln 
ton rosyjskiego węgla. Wszystko 
wskazywało, że jego import bę-
dzie tylko rósł i rósł, ale już teraz 
widać, że nie jest to takie oczy-
wiste, bo Rosjanie coraz bardziej 
kierują się w stronę Chin, a i wa-
hania kursowe powodują, że ich 
węgiel staje się coraz mniej kon-
kurencyjny na polskim rynku.

CIASNY RYNEK

Wydawać, by się mogło, że 
polscy producenci odetchnęli z 
ulgą. Widać jednak, że zużycie 
węgla w Polsce spada i będzie spa-
dać, z uwagi na coraz większe ob-
ostrzenia ekologiczne, jakie przed 
polskimi elektrowniami stawia 
Bruksela. Na potwierdzenie tej 
tezy można przywołać przy-
kład polityki koncernu RWE, 
który prawdopodobnie wycofał 
się już ze wspólnej inwestycji z 
Kompanią Węglową w Woli pod 
Pszczyną. Wszystko wskazuje, że 
zamiast elektrowni węglowej nie-
miecki koncern wybuduje elek-
trownię gazową. I choć z dnia na 
dzień zużycie węgla kamiennego 

gwałtownie nie spadnie to już ro-
dzime spółki zaczęły rywalizować 
o odbiorców w perspektywie dłu-
goterminowej (chodzi o długolet-
nie umowy). Na dodatek Tauron, 
największy konsument węgla ka-
miennego w Polsce może liczyć na 
coraz większą niezależność, dzię-
ki wzrostowi wydobycia w Połu-
dniowym Koncernie Węglowym.

Pierwszy sygnał, że walka o ry-
nek nabiera ostrego charakteru po-
jawiły się w ubiegłym roku, kiedy 
to „Bogdanka” tuż przed swoim de-
biutem giełdowym zapowiedziała 
obniżkę cen węgla i te zapowiedzi 
zrealizowała obniżając ceny węgla 
dla elektrowni o blisko 5 procent. A 
był to czas, kiedy wydawało się, że 
górnicy wreszcie odegrają się ener-
getykom za lata upokorzeń, kiedy 
to elektrownie dyktowały kopal-
niom ceny surowca z uwagi na jego 
nadwyżkę w produkcji.

NIEDOBRA „BOGDANKA”

Podczas czerwcowej konferen-
cji organizowanej w Katowicach 
przez dziennik „Rzeczpospolita” 
prezes Katowickiego Holdingu 
Węglowego Stanisław Gajos wy-
raził się wprost, że problemem dla 
jego spółki nie jest węgiel rosyjski, 
ale tańszy węgiel z „Bogdanki”. 
Zagroził publicznie „Bogdance” 
podjęciem odpowiednich kroków 
licząc, że do KHW przyłączy się 
Kompania Węglowa. Gajos nie 
zdradził o jakie kroki chodzi (nie 
miał na myśli postępowania anty-
dumingowego, gdyż „Bogdanka” 
produkuje węgiel z zyskiem), bo 

prawdę powiedziawszy możliwo-
ści ma niewielkie.

Wówczas jednak, nikt nawet 
nie przypuszczał, że węgiel z „Bog-
danki” może trafić na Śląsk, a tak 
się stało kilka tygodni później, 
kiedy jak piorun z jasnego nieba 
spadła informacja, że „Bogdanka” 
podpisała umowę z elektrownią 
„Rybnik” należącą do francuskiej 
grupy EdF. 

„Bogdanka”, wchodząc ze swo-
im węglem do Elektrowni Rybnik, 
odbiera „chleb” Kompanii Węglo-
wej, która na terenie Rybnika ma 
dwie duże kopalnie: „Chwałowice” 
i „Jankowice”.  Kompania co roku 
kontraktuje coraz mniej węgla w 
sektorze energetycznym. W 2006 
r. było to 22 mln ton, przed dwo-
ma laty - 18 mln, w ubiegłym roku 
- 14 mln, a w tym 10 mln, o cztery 
mniej niż pierwotnie zakładano.

- Spółka działa według rynko-
wych reguł gry. Tam, gdzie kontra-
henci dostrzegą konkurencyjność 
naszej oferty - a o to będziemy 
starli się zawsze - tam będziemy 
sprzedawać węgiel tak, żeby było 
to opłacalne dla każdej ze stron 
- komentuje Tomasz Zięba, rzecz-
nik prasowy LW Bogdanka.

Jak informuje zarząd kopalni, 
zawarcie tej umowy stanowi po-
czątek współpracy z Grupą EDF, 
której zintensyfikowanie może 
nastąpić w latach następnych w 
miarę wzrostu poziomu wydoby-
cia w LW Bogdanka. 

Kopalnia już w 2011 r. zamie-
rza zwiększyć swoje wydobycie z 
obecnych ok. 5,5 mln ton do ok. 
6,5 mln ton. Natomiast do 2014 

roku chce podwoić wydobycie 
dzięki uruchomieniu nowego pola 
Stefanów. Szukając rynku zbytu 
„Bogdanka” nie przebiera w środ-
kach. Jej prezes, Mirosław Taras 
w niedawno udzielonym wywia-
dzie „Gazecie Wyborczej” ostro 
„przejechał się” po śląskim górni-
ctwie. 

„Proszę policzyć, jakie dłu-
gi i potrzeby inwestycyjne mają 
Kompania Węglowa i Katowicki 
Holding Węglowy. W Kompanii z 
16 kopalń połowa jest, jak podej-
rzewam, do zamknięcia, w KHW 
z pięciu może dwie nadają się do 
fedrowania. Uważam, że wszyst-
kie pieniądze przeznaczone rze-
komo na inwestycje będą służyły 
pokryciu nierentownej działalno-
ści. Konsekwencje będą takie, że 
gdy przyjadą unijni inspektorzy, 
to kopalnie będą musiały te pie-
niądze zwrócić i powtórzy się hi-
storia stoczni.”

Taras posunął się dalej suge-
rując, że „Bogdanka”, kupując 3-4 
śląskie kopalnie mogłaby razem z 
nimi zaspokoić w przyszłości po-
trzeby polskiej energetyki, bo jego 
spojrzenie ogranicza się do intere-
su prywatnych akcjonariuszy. 

Nie można też zapomnieć, że 
wzrasta udział węgla brunatnego 
z w produkcji energii, mimo jego 
dużej emisyjności CO2.

Elektrownie opalane węglem 
brunatnym charakteryzują się 
wysoką koncentracją produkcji, 
której towarzyszy podobnie wy-
soka koncentracja wydobycia wę-
gla w kopalniach odkrywkowych. 
Elektrownie te charakteryzują 

Waldemar Mróz - wiceprezes Zarządu KHW SA
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Król jest nagi
OBECNA sytuacja górnictwa 
przypomina trochę motyw baś-
ni Hansa Christiana Andersena 
„Nowe szaty króla”. Otóż dwóch 
cwaniaczków wmówiło królo-
wi i jego dworzanom, że uszyło 
dla króla najpiękniejszy strój na 
świecie. W istocie, jak się okazało, 
król był nagi, ale niemal wszyscy 
w królestwie oddali się ułudzie, 
że król miał na sobie piękne szaty, 
a kto ich nie widział, temu wmó-
wiono, że jest głupi. Nikt zatem, 
poza małym dzieckiem nie miał 
odwagi spojrzeć prawdzie w oczy.

Niestety, trochę to przypo-
mina propagandę sukcesu jaką 
uprawiają spółki węglowe i Mi-
nisterstwo Gospodarki. Osoby 
odpowiedzialne za kryzys, w ja-
kim pogrąża się branża górnicza 
wmawiają wszystkim wokół, że 
jest dobrze, lepiej niż można by 
się spodziewać. Ministerstwo Go-
spodarki ogłosiło wszem i wobec, 
że górnictwo dobrze poradziło so-
bie z ubiegłorocznym kryzysem, 
a spółki węglowe opracowały i 
wdrożyły programy, które pomo-
gły zmniejszyć koszty, utrzymać 
płynność finansową oraz miejsca 
pracy.

To samo ministerstwo przy-
znaje jednak, że sektor węglo-
wy prawie o połowę mniej niż w 
pierwszym półroczu 2009 r. wy-
dał w tym roku na inwestycje. I 
jest to oszczędność nie byle jaka, 
bo sięga 760 mln zł. Czy zatem 
nie widać gołym okiem, że sytua-
cja jest zła, tragiczna? Czy muszę 
się wcielić w rolę wspomnianego 
dziecka, by wykrzyczeć, że król 
jest nagi, bo nikt z dworzan tego 
nie widzi?

Pomijam fakt, że Jastrzębska 
Spółka Węglowa jest na plusie, bo 
ma poszukiwany na rynku węgiel 
koksujący. W gorszej, można po-
wiedzieć, że w beznadziejnej sy-
tuacji są producenci węgla ener-
getycznego: Kompania Węglowa i 
Katowicki Holding Węglowy. 

Kompania traci rynek zbytu 
(na własne życzenie), a brak przy-
chodów pcha ją w otchłań. Spółka 
już nie podaje nawet swej straty, 
bo sięga ona wielu milionów. Ka-
towicki Holding Węglowy, choć 
na papierze wykazuje zysk, w isto-
cie topi się w długach i rozdaje na 
prawo i lewo obligacje węglowe, 
które jeśli wierzyć informacjom, 
jakie do nas docierają zamierza 
nabyć także Jastrzębska Spółka 
Węglowa i to na kwotę aż 200 mi-
lionów złotych. Domyślam się, że 
Minister Gospodarki ciągnie za 
uszy KHW, by dociągnąć tę spół-
kę do prywatyzacji, niekoniecznie 
giełdowej.

Ktoś powie, dobrze, że spółki 
państwowe się wspierają. Jednak 
czy nie prościej byłoby je połączyć 
tworząc silną grupę kapitałową, 
która byłaby odporna na załama-
nia koniunktury na rynku węgla 
czy to energetycznego czy kok-
sującego. Nikt na górze tego nie 
chce, bo naruszyłoby to pewnie 
wiele lokalnych interesów. A z 
drugiej strony, po co komu, poza 
samymi górnikami, silne górni-
ctwo? Spójna strategia, wspólna 
polityka cenowa? Bo może lepiej, 
żeby górnictwo węglowe było na-
gie i ubogie. Jak to w bajce, ktoś i 
tak się na tym wzbogaci.
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Solidarność posiadająca osobowość 
prawną składa coroczne sprawozda-
nie finansowe we właściwym urzędzie 
skarbowym, w którym wykazuje wpły-
wy i wydatki ze składek. To oznacza, 
że każda struktura NSZZ Solidarność 
prowadzi księgowość w tym zakresie, 
niezbędnym do sporządzenia takiego 
bilansu. Oprócz tej kontroli zewnętrznej 
NSZZ Solidarność posiada także sta-
tutowe, wewnętrzne organy kontrolne, 
które corocznie dokonują kontroli fi-
nansowej działalności władz związko-
wych. Ten system kontroli oznacza, że 
każda nieprawidłowość w dysponowa-
niu składkami członkowskimi byłaby 
niezwłocznie ujawniona, a winni ściga-
ni na drodze cywilnej i karnej.

Piotr Duda
przewodniczący Zarządu Regionu 

Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność

Wojna polsko-polska
PRZEZ lata spółki węglowe prowadziły między sobą cichą rywalizację: kto więcej wydobędzie 
węgla, kto więcej go sprzeda, kto będzie miał lepsze wyniki, bo każdy z prezesów chciał błysnąć 
w „warszawce”. Nigdy jednak rywalizacja ta nie miała otwartego charakteru. Tak było dokąd 
kopalnie pozostawały pod kontrolą państwa. Prywatna - od niedawna -  „Bogdanka” wypowie-
działa już otwartą wojnę śląskim spółkom, miedzy którymi również coraz częściej dochodzi do 
małych „wojenek”.

JESZCZE do niedawna na py-
tanie, w kim należy upatrywać 
głównej konkurencji dla polskie-
go węgla odpowiedź była prosta i 
oczywista: w Ruskich. Kompania 
Węglowa zapowiedziała nawet, 
że polscy producenci węgla przy-
gotują i złożą do Komisji Euro-
pejskiej wniosek o wszczęcie po-
stępowania antydumpingowego 
w sprawie importu rosyjskiego 
węgla. W 2009 roku do naszych 
elektrowni trafiło niemal 7 mln 
ton rosyjskiego węgla. Wszystko 
wskazywało, że jego import bę-
dzie tylko rósł i rósł, ale już teraz 
widać, że nie jest to takie oczy-
wiste, bo Rosjanie coraz bardziej 
kierują się w stronę Chin, a i wa-
hania kursowe powodują, że ich 
węgiel staje się coraz mniej kon-
kurencyjny na polskim rynku.

CIASNY RYNEK

Wydawać, by się mogło, że 
polscy producenci odetchnęli z 
ulgą. Widać jednak, że zużycie 
węgla w Polsce spada i będzie spa-
dać, z uwagi na coraz większe ob-
ostrzenia ekologiczne, jakie przed 
polskimi elektrowniami stawia 
Bruksela. Na potwierdzenie tej 
tezy można przywołać przy-
kład polityki koncernu RWE, 
który prawdopodobnie wycofał 
się już ze wspólnej inwestycji z 
Kompanią Węglową w Woli pod 
Pszczyną. Wszystko wskazuje, że 
zamiast elektrowni węglowej nie-
miecki koncern wybuduje elek-
trownię gazową. I choć z dnia na 
dzień zużycie węgla kamiennego 

gwałtownie nie spadnie to już ro-
dzime spółki zaczęły rywalizować 
o odbiorców w perspektywie dłu-
goterminowej (chodzi o długolet-
nie umowy). Na dodatek Tauron, 
największy konsument węgla ka-
miennego w Polsce może liczyć na 
coraz większą niezależność, dzię-
ki wzrostowi wydobycia w Połu-
dniowym Koncernie Węglowym.

Pierwszy sygnał, że walka o ry-
nek nabiera ostrego charakteru po-
jawiły się w ubiegłym roku, kiedy 
to „Bogdanka” tuż przed swoim de-
biutem giełdowym zapowiedziała 
obniżkę cen węgla i te zapowiedzi 
zrealizowała obniżając ceny węgla 
dla elektrowni o blisko 5 procent. A 
był to czas, kiedy wydawało się, że 
górnicy wreszcie odegrają się ener-
getykom za lata upokorzeń, kiedy 
to elektrownie dyktowały kopal-
niom ceny surowca z uwagi na jego 
nadwyżkę w produkcji.

NIEDOBRA „BOGDANKA”

Podczas czerwcowej konferen-
cji organizowanej w Katowicach 
przez dziennik „Rzeczpospolita” 
prezes Katowickiego Holdingu 
Węglowego Stanisław Gajos wy-
raził się wprost, że problemem dla 
jego spółki nie jest węgiel rosyjski, 
ale tańszy węgiel z „Bogdanki”. 
Zagroził publicznie „Bogdance” 
podjęciem odpowiednich kroków 
licząc, że do KHW przyłączy się 
Kompania Węglowa. Gajos nie 
zdradził o jakie kroki chodzi (nie 
miał na myśli postępowania anty-
dumingowego, gdyż „Bogdanka” 
produkuje węgiel z zyskiem), bo 

prawdę powiedziawszy możliwo-
ści ma niewielkie.

Wówczas jednak, nikt nawet 
nie przypuszczał, że węgiel z „Bog-
danki” może trafić na Śląsk, a tak 
się stało kilka tygodni później, 
kiedy jak piorun z jasnego nieba 
spadła informacja, że „Bogdanka” 
podpisała umowę z elektrownią 
„Rybnik” należącą do francuskiej 
grupy EdF. 

„Bogdanka”, wchodząc ze swo-
im węglem do Elektrowni Rybnik, 
odbiera „chleb” Kompanii Węglo-
wej, która na terenie Rybnika ma 
dwie duże kopalnie: „Chwałowice” 
i „Jankowice”.  Kompania co roku 
kontraktuje coraz mniej węgla w 
sektorze energetycznym. W 2006 
r. było to 22 mln ton, przed dwo-
ma laty - 18 mln, w ubiegłym roku 
- 14 mln, a w tym 10 mln, o cztery 
mniej niż pierwotnie zakładano.

- Spółka działa według rynko-
wych reguł gry. Tam, gdzie kontra-
henci dostrzegą konkurencyjność 
naszej oferty - a o to będziemy 
starli się zawsze - tam będziemy 
sprzedawać węgiel tak, żeby było 
to opłacalne dla każdej ze stron 
- komentuje Tomasz Zięba, rzecz-
nik prasowy LW Bogdanka.

Jak informuje zarząd kopalni, 
zawarcie tej umowy stanowi po-
czątek współpracy z Grupą EDF, 
której zintensyfikowanie może 
nastąpić w latach następnych w 
miarę wzrostu poziomu wydoby-
cia w LW Bogdanka. 

Kopalnia już w 2011 r. zamie-
rza zwiększyć swoje wydobycie z 
obecnych ok. 5,5 mln ton do ok. 
6,5 mln ton. Natomiast do 2014 

roku chce podwoić wydobycie 
dzięki uruchomieniu nowego pola 
Stefanów. Szukając rynku zbytu 
„Bogdanka” nie przebiera w środ-
kach. Jej prezes, Mirosław Taras 
w niedawno udzielonym wywia-
dzie „Gazecie Wyborczej” ostro 
„przejechał się” po śląskim górni-
ctwie. 

„Proszę policzyć, jakie dłu-
gi i potrzeby inwestycyjne mają 
Kompania Węglowa i Katowicki 
Holding Węglowy. W Kompanii z 
16 kopalń połowa jest, jak podej-
rzewam, do zamknięcia, w KHW 
z pięciu może dwie nadają się do 
fedrowania. Uważam, że wszyst-
kie pieniądze przeznaczone rze-
komo na inwestycje będą służyły 
pokryciu nierentownej działalno-
ści. Konsekwencje będą takie, że 
gdy przyjadą unijni inspektorzy, 
to kopalnie będą musiały te pie-
niądze zwrócić i powtórzy się hi-
storia stoczni.”

Taras posunął się dalej suge-
rując, że „Bogdanka”, kupując 3-4 
śląskie kopalnie mogłaby razem z 
nimi zaspokoić w przyszłości po-
trzeby polskiej energetyki, bo jego 
spojrzenie ogranicza się do intere-
su prywatnych akcjonariuszy. 

Nie można też zapomnieć, że 
wzrasta udział węgla brunatnego 
z w produkcji energii, mimo jego 
dużej emisyjności CO2.

Elektrownie opalane węglem 
brunatnym charakteryzują się 
wysoką koncentracją produkcji, 
której towarzyszy podobnie wy-
soka koncentracja wydobycia wę-
gla w kopalniach odkrywkowych. 
Elektrownie te charakteryzują 

się wyższą niż przeciętna, efek-
tywnością wytwarzania energii 
elektrycznej. Jednocześnie ener-
gia produkowana na bazie węgla 
brunatnego jest od wielu lat śred-
nio o 20-30 % tańsza niż energia z 
węgla kamiennego. Koszt produk-
cji energii z węgla brunatnego nie 
przekracza 100 zł/Mwh. Stać więc 
je na zakup dodatkowych limitów 
CO2. To właśnie w węglu brunat-
nym „Bogdanka” upatruje dla sie-
bie największej konkurencji.

ŚLĄSKIE WOJENKI

Myliłby się ten, kto spodziewa 
się, że w obliczu ekspansji „Bog-
danki” sztamę zawrą śląskie spół-
ki. Tylko w ostatnim czasie Kom-
pania Węglowa „podebrała” nieco 
rynku Katowickiemu Holdingowi 
Węglowemu. Od pewnego cza-
su stara się zgarnąć trochę ryn-
ku koksowniczego Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej kontraktując 
duże dostawy węgla typu 34, choć-
by dla Arcelor Mittal, największe-
go klienta JSW. I jest to zarówno 
rywalizacja na płaszczyźnie ryn-
kowej, jak i na linii podziałów to-
warzysko-politycznych.

Nie da się ukryć, że prezes 
Kompanii Węglowej Mirosław 
Kugiel (działając w drużynie z 
byłym wiceministrem Eugeniu-
szem Postolskim) nie przepada 
za prezesem Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej, Jarosławem Zagórow-
skim, który pała do niego tym 
samym uczuciem. Zagórowski z 
kolei przyjaźni się z prezesem Ka-
towickiego Holdingu Węglowego, 
Stanisławem Gajosem. Momenta-
mi rywalizacja pomiędzy dwoma 
obozami szła na noże, czego nie 
mógł nie dostrzec wicepremier 
Waldemar Pawlak. Jeżeli wierzyć 
pogłoskom koalicję „Zagórow-
ski-Gajos” (czy jak kto woli Mróz, 
bo do końca nie wiadomo, kto w 
KHW ma decydujący głos) wsparł 
Taras, czyli prywatna „Bogdanka” 
miałaby wspierać pretendujące do 
bycia prywatnymi firmami JSW i 
KHW. W tym układzie, kto swój, 
kto wróg - wiadomo. Wojna pol-
sko-polska może przybrać na sile.

Jakub Michalski

RYNEK WĘGLA

Rosną zwały
 

WEDŁUG szacunków Ministerstwa Go-
spodarki w okresie styczeń – czerwiec 
2010 r. w porównaniu do analogiczne-
go okresu 2009 r. wydobycie węgla 
energetycznego  obniżyło się o 11,3 
proc . (do 28,7 mln ton), a węgla kok-
sowego wzrosło o 61,7 proc. (do 5,9 
mln ton). W tym czasie nastąpił wy-
raźny spadek sprzedaży węgla energe-
tycznego na rynku krajowym. Spadek 
sprzedaży do energetyki zawodowej 
był niższy o 14,8 proc., zaś ciepłowni 
przemysłowych i komunalnych o 14,7 
proc. W stosunku do roku ubiegłego 
nastąpił wyraźny wzrost sprzedaży do 
koksowni (o 118,3 proc.).

Przełożyło się to wyraźnie na ceny. 
Cena zbytu ogółem węgla do celów 
energetycznych uległa obniżeniu o 8,9 
proc., a węgla do koksowania wzrosła 
o 24,3 proc.

W okresie pierwszych 5 miesięcy 
2010 r. import węgla, koksowego i 
energetycznego, do Polski przekroczył 
5 mln ton, co oznacza, że tendencja 
wzrostowa importu węgla do Polski 
nie maleje. Można spotkać opinie, że 
tegoroczny import może być większy 
niż import w roku 2009, który wyniósł 
11,8 mln ton.

Na przykopalnianych zwałach w 
końcu czerwca było ponad 5,7 mln ton 
węgla - o blisko 1 mln ton więcej niż 
pół roku wcześniej (4,8 mln ton).
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W SKRÓCIE „WUJEK-ŚLĄSK”

JUŻ wcześniej, w marcu tego 
roku specjalna komisja Wyższego 
Urzędu Górniczego, która wyjaś-
niała okoliczności tragedii uznała, 
że za tragedię w rudzkiej kopalni 
odpowiada człowiek, a nie natura. 
Zdaniem nadzoru górniczego do 
katastrofy przyczyniły się m.in. 
niewystarczająca wentylacja, zły 
stan urządzeń, nieprawidłowości 
w organizacji pracy i profilaktyce, 
komisja badająca przyczyny trage-
dii oficjalnie poinformowała już w 
końcu marca tego roku. Kolejnych 
kilka miesięcy trwało postępo-
wanie OUG służące zastosowaniu 
sankcji wobec winnych nieprawid-
łowości. Ostatecznie postępowa-
nie objęło 34 osoby, w tym cztery 
osoby z kierownictwa kopalni, 13 
pracowników wyższego dozoru, 12 
pracowników dozoru średniego, 
czterech pracowników fizycznych 

oraz inspektora bhp.
Postępowanie OUG jest nie-

zależne od trwającego równole-
gle śledztwa prokuratury, która 
jak dotąd nie postawiła nikomu 
zarzutów w związku z katastrofą. 
Sankcje nadzoru górniczego doty-
czą jedynie naruszenia konkret-
nych przepisów bhp.

Z protokołu komisji specjal-
nej wynika, że na feralnej zmia-
nie w strefie objętej zakazem 
przebywania pracowników ze 
względu na zagrożenie tąpania-
mi zatrudnione były 22 osoby; 
w innych miejscu, zamiast do-
puszczalnych trzech osób, pra-
cowało pięć. Wejścia do tych 
stref nie były ewidencjonowa-
ne, a pracownicy nie wiedzieli 
nawet o tym, gdzie wyznaczono 
takie strefy. Już po zaistnieniu 
zdarzenia przez kilka godzin nie 

powiadamiano jednostek ratow-
nictwa górniczego.

OUG zastosowało, wobec nie-
których z nich najwyższy wymiar 
sankcji, czyli zakaz wykonywania 
określonych czynności w ruchu 
zakładu górniczego na okres od 
roku do dwóch lat. Jak dotąd swo-
ją funkcję przestał pełnić główny 
elektryk oraz członkowie dozoru z 
jego działu, a także kierownik ro-
bót górniczych.

- Liczymy, że osoby, które nie 
wykonywały obowiązków jak na-
leży, przestaną pełnić funkcje - 
mówi szef „Solidarności” w kopal-
ni Piotr Bienek. - Przypuszczam 
jednak, że nie będą to jedyne 
konsekwencje wobec tych osób. 
Z uwagą oczekujemy na efekty 
śledztwa prokuratorskiego.

jm

Oszustwo zwane incydentem

Pierwsze sankcje

34 osoby, w tym czterej członkowie kierownictwa kopalni, odpowiedzą za naru-
szenie przepisów i uchybienia, które miały związek z ubiegłoroczną katastrofą w 
kopalni „Wujek-Śląsk” - zdecydował Okręgowy Urząd Górniczy (OUG) w Katowi-
cach. Przypomnijmy, 18 września ubiegłego roku w wybuchu metanu w kopalni 
„Wujek-Śląsk” zginęło 20 górników, a ponad 30 zostało rannych.

HOLDING

Pod koniec lipca w Katowickim Holdingu Węglowym zostały przeprowadzone wybory uzupełniające członka rady 
nadzorczej. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że w ich trakcie po chamsku dokonano manipulacji 
w jednej z wyborczych komisji. Rzuca to cień podejrzeń na rzetelność tych wyborów jak i wcześniejszych.
DOTYCHCZASOWY  przedstawiciel 
załogi zmarł, więc górnicy musieli 
wybrać nowego kandydata. W szranki 
wyborcze stanęło trzech pracowników 
KHW, ale faworyt był jeden: Mirosław 
Dryła, pracownik biura zarządu, bez-
pośrednio podległy wiceprezesowi 
Waldemarowi Mrozowi, który ciągnie 
za wszystkie sznurki w Holdingu.

Jak się można było spodziewać 
Dryła wygrał wybory uzyskując prze-
wagę nad kolejnym rywalem o ok. 1,5 
tys. głosów. W kopalni „Wesoła” mógł 
się pochwalić tym, że na ok. 3400 
głosujących zdobył ponad 3 tys. gło-
sów, mimo, że nigdy z tą kopalnią nie 
był związany. Imponujące.

Jednak w jednej z komisji oka-

zało się, że nie wszystko było tak, 
jak powinno. W komisji nr 2 w KWK 
„Murcki-Staszic”, gdzie w wyborach 
uczestniczyło 1275 pracowników.

- Po wyjęciu kart wyborczych z urn i 
ich podliczeniu okazało się, że w urnach 
jest 1621 oddanych kart do głosowania. 
Czyli w urnach wyborczych znalazło się 
o 346 kart więcej niż biorących udział 
w wyborach. Pomimo mojego wniosku, 
protestu jako członka komisji wyborczej 
do protokołu komisji nie został wpisany 
ten bardzo ważny fakt - relacjonuje pra-
cę w komisji Jan Krawel.

Krawel chciał zamieścić do pro-
tokołu odrębne zdanie w tej sprawie 
jednak przewodnicząca komisji od-
mówiła mu tego, informując, że może 

jedynie złożyć protest wyborczy.
- W tej sytuacji odmówiłem złoże-

nia swojego podpisu pod takim pro-
tokołem, podobnie jak inny członek. 
Ostatecznie pominięto w protokóle 
zakładowej komisji nr 2 moją osobę, 
nie uwzględniając naszych wniosków 
- stwierdził Krawel, który nie ma wąt-
pliwości, że doszło do sfałszowania 
wyników wyborów.

Wątpliwości także nie mają przed-
stawiciele spółki, ale ich zdaniem był 
to drobny incydent, ale wyborów nie 
powtórzą, bo ich zdaniem „incydent” 
ten nie podważył wyników wyborów. 
Tymczasem część związkowców w 
KHW domaga się powtórzenia wybo-
rów. Jeżeli ten postulat nie zostanie 

spełniony, grożą, że sprawa trafi do 
prokuratury. Przy tej okazji może oka-
zać się, że i poprzednie głosowania 
nie odbyły się tak jak powinny. Wąt-
pliwości pojawiają się zwłaszcza przy 
wynikach dotyczących referendum 
prywatyzacyjnego, w których niespo-
dziewanie 52 proc. górników opowie-
działo się za prywatyzacją firmy!

- Ja osobiście mam duże wątpli-
wości co do ostatecznego wyniku, 
ponieważ w naszej kopalni aż 90 proc 
załogi było przeciw prywatyzacji - 
podkreśla Piotr Bienek, szef komisji 
zakładowej „Solidarności” w KWK 
„Śląsk”.

Jakub Michalski

MG

Ruszyli 
po dotacje
KATOWICKI Holding Węglowy jako pierw-
szy złożył w Ministerstwie Gospodarki 
wnioski na 200 mln zł o dofinansowanie 
inwestycji. Nad podobnym wnioskiem 
pracuje lubelska „Bogdanka”, która chce 
uzyskać 56 mln zł na sfinansowanie bu-
dowy wyrobisk podziemnych na polu 
„Stefanów”.

Resort gospodarki spodziewa się po-
dobnych wniosków od wszystkich spółek 
węglowych. Czas na ich składanie upływa 
6 września, a chodzi o 400 mln zł wygo-
spodarowane po raz pierwszy w budżecie 
na inwestycje początkowe, m.in. na nowe 
złoża, na które po raz ostatni godzi się 
Bruksela. Dofinansować można do 30 
proc. inwestycji rozpoczętych po 1 stycz-
nia 2010 r.

„Rydułtowy-Anna”

Zginął górnik
42-LETNI górnik zginął w czwartek, 5 
sierpnia w kopalni „Rydułtowy-Anna”. 
Mężczyznę przygniótł ważący blisko tonę 
element przenośnika. Do wypadku doszło 
na skrzyżowaniu chodników tysiąc me-
trów pod ziemią. Górnicy transportowali 
przekładnię przenośnika, która prawdo-
podobnie zerwała się lub zsunęła, przy-
gniatając jednego z pracowników.

Mężczyzna zginął na miejscu. Zmarły 
górnik pracował w kopalni od blisko 25 
lat, wkrótce miał uzyskać prawa do gór-
niczej emerytury. Pozostawił żonę, osie-
rocił czworo dzieci.

Wałbrzych

Będą zgazowy-
wać węgiel?
DO KOŃCA września powinno się wyjaś-
nić, czy Wałbrzych ma szanse na urucho-
mienie zgazowania węgla pod ziemią. Jak 
czytamy w Pulsie Biznesu, miejscowy 
działacz samorządowy chce pozyskać 
na ten cel unijne środki. Andrzej Zibrow, 
działacz samorządowy i przedsiębiorca z 
Wałbrzycha chciałby do projektu zaanga-
żować specjalistów z Głównego Instytutu 
Górnictwa i z Instytutu Chemicznej Prze-
róbki Węgla. Jak czytamy w dzienniku, 
obecnie prowadzi rozmowy w sprawie 
zaangażowania partnerów do sporządze-
nia wstępnego studium wykonalności. 
Koszt studium wykonalności to ok. 2-3 
mln zł. Przedsiębiorca z Wałbrzych chce 
go sfinansować z funduszy unijnych, lecz 
zapewnia też, że gotów jest wyłożyć 0,5 
mln zł własnych pieniędzy. 

Wcześniej, jak czytamy w PB, przed-
siębiorca próbował namówić do współ-
pracy przy tym projekcie KGHM Cuprum. 
Kombinat odmówił jednak ze względu na 
kwestie środowiskowe. 

Do wykorzystania jest 380 mln ton 
węgla kamiennego, który zalega w rejonie 
Wałbrzycha i jest trudno dostępny meto-
dami tradycyjnymi.

Ukraina

Rekord pobity
SIEGIEJ Semczuk pobił rekord wydobyte-
go na szychtę węgla - podał portal wnp.
pl. Podczas swojej zmiany wyrąbał aż 
170 ton węgla. To aż o 68 ton więcej od 
sławionego przez radziecka propagandę 
Aleksandra Stachanowa. Jak podkreślają 
ukraińskie media, praca była wykonywa-
na z zastosowaniem podobnych jak u Sta-
chanowa narzędzi. Rekord został pobity w 
kopalni Nowodzierżyńska. Nie wiadomo 
jednak dlaczego bito rekord.

Jak skrzętnie obliczono wydobywa-
jąc 170 ton węgla Semczuk wykonał 2023 
proc. komunistycznej normy. Nie wiado-
mo czy spotkają go takie jak Stachanowa 
zaszczyty.

Ten ostatni otrzymał ordery, a jego 
podobizna znalazła się w 1935 na okładce 
tygodnika Time. W 1978 roku imię Sta-
chanow otrzymało jedno z ukraińskich 
miasteczek.

Bezpieczeństwo 
na drugim planie
16 SIERPNIA zakładowa organiza-
cja związkowa „Solidarność 80” z 
kopalni „Jas-Mos” poinformowała 
Wyższy Urząd Górniczy o rażących 
nieprawidłowościach w zakresie bez-
pieczeństwa pracy, na które podczas 
kontroli w lipcu br. wskazał zakładowy 
społeczny inspektor pracy oraz obec-
ni przedstawiciele „Solidarności 80” 
i NSZZ „Solidarność”. Tego samego 
dnia, wieczorem, w KWK „Jas-Mos” 
zginęło dwóch górników.

W piśmie skierowanym przez 
związkowców z „Jas-Mosu” do WUG 
szczegółowo opisano przypadek 
złamania przepisów bhp, jakim było 
zmuszanie górników do pracy w wy-
sokich temperaturach. - Stwierdzamy, 
że doszło do poważnego naruszenia 
prawa geologicznego i górniczego. Za 
obiecane dodatkowe wynagrodzenie 
zmuszono pracowników do pracy w 
warunkach niebezpiecznych i szkodli-
wych dla ich zdrowia. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa w tym 
rejonie można było zatrudniać ludzi 
wyłącznie w ramach akcji ratowniczej 
- czytamy w dokumencie. Jak wynika 
z pisma, wcześniej o sprawie poinfor-
mowani zostali prezes Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej SA (JSW) Jarosław 
Zagórowski, wiceprezes Spółki An-
drzej Tor i dyrektora ds. bhp Witold 
Kosiorek.

Wniosek organizacji związkowych 
skierowany do WUG i śmiertelny wypa-
dek w KWK „Jas-Mos” bezpośrednio łą-
czy jedynie data. Ten zbieg okoliczności 
sprawia jednak, że niektórzy dopytują, 
czy w obliczu takich nieprawidłowości 
jak wskazane przez związkowców oraz 
takich wypadków jak ten sierpniowy 
nie należałoby pomyśleć nad skutecz-
niejszym systemem egzekwowania 
przepisów bhp w kopalniach. Z dotych-
czasowej praktyki wynika bowiem, że 
pewna część zarządzających polskim 
górnictwem węgla kamiennego wciąż 
przedkłada wynik kierowanej przez 
siebie kopalni czy spółki nad zdrowie i 
życie pracowników.

Wobec takich sytuacji, jak opisa-
ne powyżej, kolportowana w jednej z 
kopalń JSW broszura „Zdrowie i bez-
pieczeństwo nie idzie na kompromis z 
zagrożeniem” zdaje się dowodzić hipo-
kryzji osób zarządzających Spółką. A 
może ta ulotka jest tylko przykładem 
czarnego humoru na wyjątkowo ni-
skim poziomie?

MJ

Zarząd zlekceważył 
górników. Strajk prawie pewny

POSTULATY związkowców nie 
są nowe. Toczący się od kwiet-
nia spór dotyczy trzech kwestii: 
podwyżki wynagrodzeń, zwięk-
szenia zatrudnienia i gwarancji, 
że istniejące obecnie kopalnie i 
zakłady Kompanii będą funkcjo-
nować co najmniej do roku 2020. 
Fiasko rozmów ostatniej szansy 
z udziałem wojewody śląskiego 
oznaczać będzie gorącą jesień, 
a więc referendum strajkowe 2 
września i - najprawdopodobniej 
- strajk w największej spółce wę-
glowej w Europie.

Z dokumentów przekazanych 

związkowcom przez Zarząd KW, 
głównie „Strategii dla Kompanii 
Węglowej”, wynika, że do roku 
2015 planuje się zmniejszyć za-
trudnienie o 27459 osób - z tego 
19524 osób odejdzie na emerytu-
rę, 1351 pracowników ubędzie z 
przyczyn naturalnych, a 6584 gór-
ników ma odejść „z innych przy-
czyn”. To ostatnie stwierdzenie jest 
ukrytą zapowiedzią zwolnień, na-
wet przy założeniu, że w liczbie tej 
znalazło się ok. 2,5 tysiąca pracow-
ników kopalń „Silesia” i „Bolesław 
Śmiały”, które wkrótce mają opuś-
cić Kompanię. Podczas ostatnich 

mediacji z udziałem wojewody 
śląskiego Zygmunta Łukaszczyka 
przedstawiciele Zarządu nie potra-
fili odpowiedzieć, skąd wzięły się 
powyższe liczby, co tylko zdaje się 
potwierdzać opinie związkowców 
o planowanych zwolnieniach.

Pytanie, na które górnicy z ko-
palń KW odpowiedzą 2 września 
w referendum strajkowym brzmi: 
„Czy jesteś za przystąpieniem do 
strajku w ramach sporów zbioro-
wych prowadzonych przez związ-
ki zawodowe Kompanii Węglo-
wej SA?”. Stwierdzenie „sporów” 
oznacza, że związkowcy odwołują 

się nie tylko do aktualnie toczące-
go się sporu zbiorowego, ale rów-
nież do sporu z roku 2006, który 
dotyczył tych samych kwestii. 
Świadczy to o co najmniej lekce-
ważącym traktowaniu górników 
przez Zarząd Kompanii. Kierow-
nictwo KW przez 4 lata, jakie mi-
nęły od roku 2006, nie potrafiło 
usiąść do poważnych rozmów ze 
stroną pracowniczą i rozwiązać 
problemów, które w roku 2010 
stały się istotą kolejnego sporu 
zbiorowego.

Marek Jurkowski

PODWYŻKI wynagrodzeń, utrzymanie zatrudnienia na poziomie z końca 2009 roku i gwarancja funkcjono-
wania wszystkich kopalń i zakładów Kompanii Węglowej SA (KW) co najmniej do 2020 roku - to podsta-
wowe żądania organizacji związkowych funkcjonujących w KW. Jesienny strajk wydaje się niemal pewny, 
bo Zarząd KW wciąż nie traktuje poważnie strony pracowniczej i skupia się na aspektach prawnych sporu 
zamiast na jego istocie.
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Wspólnie do Rady Pracowników

Nasi kandydaci
Jarosław Grzesik
Wykształcenie: wyższe 
ekonomiczne (średnie 
m.in. górnicze). Za-
trudniony od 1983 r. 
w KWK „Bobrek-Cen-
trum” w Dziale Tąpań, 
Obudowy i Kierowania 
Stropem. Przewod-
niczący kompanijnej 

„Solidarności” i wiceprzewodniczący gór-
niczej „S”. Przewodniczący Rady Pracow-
ników KW w poprzedniej kadencji.

Grzegorz Herwy
Po ukończeniu Police-
alnego Studium Elek-
tronicznego w Bytomiu 
w 1979 r. rozpoczął 
pracę w KWK „Roz-
bark” na stanowisku 
elektromontera p.z. 
Przewodniczący ZZ 
„Kadra” w KW i członek 

Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Go-
spodarczych. Wiceprzewodniczący Rady 
Pracowników KW w poprzedniej kadencji.

Adam Honisz
W 1980 r. ukończył 
Wydział Górniczy Poli-
techniki Śląskiej w Gli-
wicach w 1980 r. Jako 
stypendysta podjął 
pracę w KWK „Szczy-
głowice”. W swojej 
karierze zawodowej 
doszedł do stanowiska 

nadsztygara elektrycznego. Wiceprzewod-
niczący ZZ „Kadra” w KW. Wiceprzewodni-
czący Rady Pracowników KW w poprzed-
niej kadencji.

Jerzy Mazur
Absolwent Wydziału 
Budowy Maszyn Gór-
niczych i Hutniczych 
Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie, 
który ukończył w 1983 
r. Od 1983 r. pracownik 
KWK „Julian”, obecnie 
główny mechanik ds. 

urządzeń wyciągowych i szybów w ZG 
„Piekary”. Wieloletni członek Komisji Za-
kładowej „S” ZG „Piekary”. Członek Rady 
Pracowników KW w poprzedniej kadencji.

Dariusz Potyrała
Wykształcenie: wyż-
sze (inżynier górnik). 
Pracownik KWK „Ha-
lemba-Wirek”. Wice-
przewodniczący Rady 
Krajowej Związku Za-
wodowego Górników 
w Polsce.

Ryszard Płaza
Wykształcenie: śred-
nie techniczne. W KW 
wiceprzewodniczący 
Związku Zawodowego 
Górników w Polsce. 
- Łączy nas ten sam 
cel, czyli bezpiecz-
na i godna praca we 
wszystkich kopalniach 

i zakładach Kompanii. Musimy przekonać 
rząd i Polskę, że górnictwo jest potrzebne 
w tym kraju i co za tym idzie - nie pozwalać 
na likwidację stanowisk pracy - mówi.

Przemysław Skupin
Wykształcenie: za-
wodowe górnicze. Od 
1980 r. pracownik KWK 
„Wawel”, a następnie 
KWK „Pokój”. Od 1992 
r. w WZZ „Sierpień 
80”. Organizator ma-
nifestacji i protestów 
w obronie praw pra-

cowniczych, likwidacji miejsc pracy oraz 
kopalń. Przewodniczący WZZ „Sierpień 
80” w KW i wiceprzewodniczący Komisji 
Krajowej Związku.

WYBORY DO RADY 
PRACOWNIKÓW
KW
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Zarząd zlekceważył 
górników. Strajk prawie pewny

KOMPANIA WĘGLOWA

POSTULATY związkowców nie 
są nowe. Toczący się od kwiet-
nia spór dotyczy trzech kwestii: 
podwyżki wynagrodzeń, zwięk-
szenia zatrudnienia i gwarancji, 
że istniejące obecnie kopalnie i 
zakłady Kompanii będą funkcjo-
nować co najmniej do roku 2020. 
Fiasko rozmów ostatniej szansy 
z udziałem wojewody śląskiego 
oznaczać będzie gorącą jesień, 
a więc referendum strajkowe 2 
września i - najprawdopodobniej 
- strajk w największej spółce wę-
glowej w Europie.

Z dokumentów przekazanych 

związkowcom przez Zarząd KW, 
głównie „Strategii dla Kompanii 
Węglowej”, wynika, że do roku 
2015 planuje się zmniejszyć za-
trudnienie o 27459 osób - z tego 
19524 osób odejdzie na emerytu-
rę, 1351 pracowników ubędzie z 
przyczyn naturalnych, a 6584 gór-
ników ma odejść „z innych przy-
czyn”. To ostatnie stwierdzenie jest 
ukrytą zapowiedzią zwolnień, na-
wet przy założeniu, że w liczbie tej 
znalazło się ok. 2,5 tysiąca pracow-
ników kopalń „Silesia” i „Bolesław 
Śmiały”, które wkrótce mają opuś-
cić Kompanię. Podczas ostatnich 

mediacji z udziałem wojewody 
śląskiego Zygmunta Łukaszczyka 
przedstawiciele Zarządu nie potra-
fili odpowiedzieć, skąd wzięły się 
powyższe liczby, co tylko zdaje się 
potwierdzać opinie związkowców 
o planowanych zwolnieniach.

Pytanie, na które górnicy z ko-
palń KW odpowiedzą 2 września 
w referendum strajkowym brzmi: 
„Czy jesteś za przystąpieniem do 
strajku w ramach sporów zbioro-
wych prowadzonych przez związ-
ki zawodowe Kompanii Węglo-
wej SA?”. Stwierdzenie „sporów” 
oznacza, że związkowcy odwołują 

się nie tylko do aktualnie toczące-
go się sporu zbiorowego, ale rów-
nież do sporu z roku 2006, który 
dotyczył tych samych kwestii. 
Świadczy to o co najmniej lekce-
ważącym traktowaniu górników 
przez Zarząd Kompanii. Kierow-
nictwo KW przez 4 lata, jakie mi-
nęły od roku 2006, nie potrafiło 
usiąść do poważnych rozmów ze 
stroną pracowniczą i rozwiązać 
problemów, które w roku 2010 
stały się istotą kolejnego sporu 
zbiorowego.

Marek Jurkowski

PODWYŻKI wynagrodzeń, utrzymanie zatrudnienia na poziomie z końca 2009 roku i gwarancja funkcjono-
wania wszystkich kopalń i zakładów Kompanii Węglowej SA (KW) co najmniej do 2020 roku - to podsta-
wowe żądania organizacji związkowych funkcjonujących w KW. Jesienny strajk wydaje się niemal pewny, 
bo Zarząd KW wciąż nie traktuje poważnie strony pracowniczej i skupia się na aspektach prawnych sporu 
zamiast na jego istocie.

PODCZAS czerwcowego zebrania 
Zakładowej Komisji Koordynacyjnej 
Zakładowej Organizacji Koordyna-
cyjnej NSZZ „Solidarność” Kompanii 
Węglowej SA (ZOK) podjęto uchwałę 
o zgłoszeniu kandydatów Związku do 
Rady Pracowników Kompanii Wę-
glowej SA w nowej kadencji. W lipcu 
„Solidarność” wraz z trzema inny-
mi dużymi związkami zawodowymi 
utworzyła wspólną listę kandydatów 

do nowej Rady.
Wybory do Rady Pracowników 

Kompanii Węglowej SA (KW) odbędą 
się 2 września. Wspólną listę zło-
żoną z siedmiu kandydatów wysta-
wiły cztery największe organizacje 
związkowe działające w Kompanii: 
NSZZ „Solidarność”, Związek Zawo-
dowy Górników w Polsce, Związek 
Zawodowy „Kadra” i Wolny Związek 
Zawodowy „Sierpień 80”. Na liście 

znaleźli się: Jarosław Grzesik, Grze-
gorz Herwy, Adam Honisz, Jerzy Ma-
zur, Ryszard Płaza, Dariusz Potyrała 
i Przemysław Skupin.

Zgłoszenie kandydatów do Rady 
Pracowników w nowej kadencji przez 
kompanijną „S” było jednym z punktów 
porządku obrad ZOK jeszcze w czerw-
cu. Dotychczasowa kadencja Rady 
Pracowników KW wygasła 25 lipca. 
Przewodniczący ZOK Jarosław Grzesik 

przedstawił wtedy nowe uwarun-
kowania prawne obowiązujące 
przy powoływaniu rad pracowni-
ków. Najistotniejsza zmiana doty-
czy wyboru członków rad, którzy 
nie będą już wskazywani przez or-
ganizacje związkowe, tak jak 4 lata 
temu, a wybierani bezpośrednio 
przez załogę. Cele funkcjonowania 
rad są niezmienne: chodzi o więk-
szy, przysługujący członkom Rady 
ustawowo, dostęp do danych i in-
formacji ze strony pracodawców.

Marek Jurkowski

Nie ma na to zgody!
TOCZĄCY się od dłuższego czasu 
spór zbiorowy pomiędzy górniczymi 
związkami zawodowymi a Zarządem 
KW formalnie dotyczy utrzymania 
poziomu zatrudnienia, poziomu wy-
nagrodzeń i gwarancji funkcjonowania 
kopalń Kompanii. Jednak zasadniczą 
przyczyną konfliktu jest dokument pt. 
„Strategia rozwoju i funkcjonowania 
Kompanii Węglowej SA w latach 2010-
2015 z perspektywą do roku 2020”. W 
dokumencie tym napisane jest wprost, 
że różnica pomiędzy odchodzącymi a 
przyjętymi w tym czasie wynosi po-
nad 17 tys. osób. Z punktu widzenia 
mieszkańca tego regionu trudno mi się 
z tym pogodzić. A jeszcze trudniej, bo 
ten trwały ubytek miejsc pracy nieko-
niecznie wynika z przesłanek ekono-
micznych.

Pierwsze zwolnienia planowane 
są już w przyszłym roku, kiedy to pra-
cę straci 1,4 tys. osób z powierzchni. 
Mniejsza o to, gdyby dotyczyło to 
pracowników centrali czy centrów 
wydobywczych, gdzie siedzi armia 
biurokratów. Wystarczy zobaczyć, jak 
z wybiciem zegara, równo o 15.30, 
wyludnia się gmach Kompanii Węglo-
wej, by przekonać się, jaki nadmiar 
ludzi zalega w kompanijnych biurach. 
Ale, jak znam życie, zwolnienia ominą 
szerokim łukiem administrację Spółki. 
Mało tego, założę się, że powstanie 
tam jeszcze kilka nowych etatów. Dla-
czego Zarząd Kompanii rozrósł się z 
pięciu do siedmiu stanowisk? Dlacze-
go pęcznieją zarządy i rady nadzorcze 
spółek zależnych Kompanii Węglowej, 
dla których spółka-matka jest cza-

sami jedyną, hojną żywicielką? A 
kto za to zapłaci? Oczywiście ten, 
który w tej spółce ma najmniej do 
powiedzenia: górnik czy personel 
pomocniczy zatrudniony na po-
wierzchni.

Niestety, redukuje się zatrud-
nienie tam, gdzie jest to już nie-
dopuszczalne, bo niebezpieczna 
praca stanie się jeszcze niebez-
pieczniejsza. Potwierdzić to mogą 
specjaliści urzędów górniczych.

Pytanie: dlaczego tak się dzie-
je? Bo spada wydobycie węgla. A 
w Kompanii Węglowej musi spadać 
wydobycie węgla, bo tak zakłada 
dokument rządowy „Polityka ener-
getyczna Polski do 2030 r.”. Pyta-
nie: czy musi, czy może tak chce 
zarząd Kompanii Węglowej, bo tak 
mu jest wygodnie.

Kompania zakłada spadek wy-
dobycia do 2015 r. o ok. 7 mln ton, 
co jest niemal zbieżne ze wspo-

mnianym dokumentem rządowym. 
Tyle, że w tym samym czasie lubel-
ska „Bogdanka” planuje zwiększyć 
dwukrotnie wydobycie węgla do 
11 mln ton, a Katowicki Holding 
Węglowy stabilizuje wydobycie na 
poziomie 15 mln ton czy nawet za-
kłada jego zwiększenie do 18 mln 
ton. Nie wspominam już o tym, że 
Polska każdego roku importuje co-
raz więcej węgla.

Dlaczego u diabła Kompania 
nie podejmuje ekspansji rynkowej, 
dlaczego oddaje rynek konkurencji 
krajowej i zagranicznej? Na każdym 
spotkaniu z Zarządem Kompanii pa-
dają te pytania i za każdym razem 
brak jest na nie odpowiedzi. Jeśli 
więc ktoś mnie zapyta, czy godzę 
się na taką politykę, czy zgadzam 
się na taką strategię, odpowiem 
wprost: nie ma na to zgody!

Jarosław Grzesik
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Sierpniowe 
postulaty

Sala bhp Stoczni Gdańskiej, 31 sierpnia 1980 roku. Lech Wałęsa podpisuje się 
pod Porozumieniem Gdańskim. Ten dokument, wraz z podpisanym dzień wcześ-
niej Porozumieniem Szczecińskim i 3 dni później Porozumieniem Jastrzębskim, 
otworzył drogę do legalizacji NSZZ „Solidarność” - pierwszej masowej nieko-
munistycznej organizacji w Europie Środkowej po II wojnie światowej. (fot. Ar-
chiwum SG)

POLSKI Sierpień zaczął się w 
lipcu. Właśnie na początku lip-
ca 1980 roku w Mielcu doszło 
do pierwszego strajku będącego 
wyrazem niezadowolenia wobec 
pogarszającej się sytuacji gospo-
darczej komunistycznej Polski. 
„Iskrą zapalną” do strajku w mie-
leckiej WSK PZL stały się, nie 
pierwszy raz w PRL, podwyżki 
cen żywności. Finałem wydarzeń 
tamtych dwóch miesięcy było 

powstanie Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność”, pierwszej legalnej i 
niezależnej od władzy organizacji 
w Europie Środkowej po II wojnie 
światowej.

Jak do tego doszło?

LAWINA RUSZYŁA W MIELCU

Olbrzymie kredyty zaciąg-
nięte w latach 70-tych przez eki-

pę Edwarda Gierka, choć częś-
ciowo spożytkowane na mniej 
lub bardziej trafione inwestycje, 
w dużej mierze zostały „prze-
jedzone”. Słabo wynagradzani 
pracownicy większości zakła-
dów funkcjonujących na nie-
zdrowych zasadach sprzecznych 
z rynkowymi produkowali za 
pomocą coraz gorszych narzędzi 
coraz gorszy sprzęt. Tak właśnie 
było w Mielcu, gdzie 1 lipca 1980 

roku rozpoczął się strajk, który 
pociągnął lawinę.

Dodatkowym czynnikiem, 
który dodawał odwagi ówczes-
nym robotnikom, był wybór Ka-
rola Wojtyły na papieża w 1978 
roku i jego pielgrzymka do Polski 
w roku 1979. Podczas kolejnych 
mszy świętych odprawianych 
przez Jana Pawła II uczestni-
cy nabożeństw, mający na ogół 
krytyczny stosunek do władzy i 

ustroju, przekonali się o swojej 
liczebnej sile. Postulaty robotni-
ków rozpoczynających strajki w 
kolejnych zakładach pracy bar-
dzo szybko objęły także postula-
ty pozapłacowe, dotyczące m.in. 
swobody zrzeszania się nieza-
leżnych od władz organizacjach 
związkowych, wolności słowa 
czy realnego prawa do niczym 
nieskrępowanego wyznawania 
własnej religii.

FAZA DRUGA: LUBELSKI LIPIEC

Kolejna faza protestów roz-
poczęła się 8 lipca 1980 roku na 
Lubelszczyźnie. Tak jak w Miel-
cu, niezadowoleni z podwyżek 
cen żywności i warunków pracy 
pracownicy Wydziału Obróbki 
Mechanicznej zakładów lotni-
czych w Świdniku przystąpili do 
strajku, który wywołał lawinę. Do 
akcji przyłączyli się pracownicy 
innych zakładów, wśród nich ko-
lejarze, którzy zasłynęli przyspa-
waniem lokomotyw do torów. 18 
lipca strajkowało już 70 zakładów 
Lubelszczyzny i choć do 25 lip-
ca strajkujący porozumieli się ze 
stroną rządową, fali protestów nie 
udało się już zatrzymać.

14 sierpnia funkcjonujące 
od dwóch lat w Gdańsku Wol-
ne Związki Zawodowe Wybrzeża 
(powstałe na wzór założonych w 
1978 roku Wolnych Związków Za-
wodowych Górnego Śląska) zażą-
dały m.in. przywrócenia do pracy 
Anny Walentynowicz i Lecha Wa-
łęsy, podwyżek płac i wybudowa-
nia pomnika ku czci ofiar komu-
nistycznej zbrodni na Wybrzeżu z 
grudnia 1970 roku.

SKUTECZNA OKUPACJA STOCZNI

Strajk okupacyjny pracow-
ników Stoczni Gdańskiej, gdzie 
„wszystko się zaczęło”, szybko ob-
jął kolejne zakłady pracy. Dzięki 
motorniczej Henryce Krzywonos, 
która jako pierwsza zatrzymała 
prowadzony przez siebie tram-
waj, stanęła gdańska komunikacja 
miejska. Gdy stoczniowcy zaczęli 
się powoli rozchodzić do domów, 
nie wierząc w skuteczność akcji, 
zatrzymała ich sama Anna Wa-
lentynowicz, dzięki czemu strajk 
został uratowany. 16 sierpnia po-

ZACZĘŁO się w Mielcu i Lublinie, a skończyło w Gdańsku i Jastrzębiu-Zdroju. Protesty robotników przeciwko ich 
ówczesnej sytuacji w zakładach pracy, ale również w obronie takich wartości jak wolność słowa czy wyznania, 
doprowadziły 30 lat temu do powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

1. Zalegalizowanie niezależnych od partii i praco-
dawców związków zawodowych.
2. Zagwarantowanie prawa do strajku.
3. Przestrzeganie zagwarantowanej w Konstytu-
cji PRL wolności słowa, druku i publikacji.
4. Przywrócenie do poprzednich praw ludzi 
zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 
i studentów wydalonych z uczelni za przekona-
nia, zniesienie represji za przekonania.
5. Podanie w środkach masowego przekazu in-
formacji o utworzeniu MKS oraz opublikowanie 
jego żądań.
6. Podjęcie realnych działań wyprowadzających 
kraj z kryzysu.

7. Wypłacenie strajkującym zarobków za strajk, 
jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu Central-
nej Rady Związków Zawodowych (CRZZ).
8. Podniesienie zasadniczej płacy o 2 tys. zł.
9. Zagwarantowanie wzrostu płac równolegle do 
wzrostu cen.
10. Realizowanie pełnego zaopatrzenia rynku. 
Eksport wyłącznie nadwyżek.
11. Zniesienie cen komercyjnych oraz sprzedaży 
za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.
12. Wprowadzenie zasady doboru kadry kie-
rowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przy-
należności partyjnej oraz zniesienie przywilejów 
Milicji Obywatelskiej, Służby Bezpieczeństwa i 

aparatu partyjnego.
13. Wprowadzenie bonów żywnościowych na 
mięso.
14. Obniżenie wieku emerytalnego - dla kobiet 
do 50 lat, dla mężczyzn do 55, lub zapewnienie 
emerytur po przepracowaniu w PRL 30 lat dla 
kobiet i 35 dla mężczyzn.
15. Zrównanie rent i emerytur starego portfela.
16. Poprawienie warunków pracy służby zdrowia.
17. Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc w 
żłobkach i przedszkolach.
18. Wprowadzenie płatnych urlopów macierzyń-
skich przez 3 lata.
19. Skrócenie czasu oczekiwania na miesz-

kania.
20. Podniesienie diety z 40 do 100 złotych i do-
datku za rozłąkę.
21. Wprowadzenie wszystkich sobót wolnych od 
pracy.

W 2003 roku postulaty sierpniowe zosta-
ły wpisane na listę dziedzictwa kulturowego 
UNESCO „Pamięć Świata” jako polski wkład 
twórczy w historię ludzkości wraz z m.in. dzie-
łem Mikołaja Kopernika „O obrotach sfer niebie-
skich” i dorobkiem Fryderyka Chopina.

MJ

Solidarni 
od trzech dekad

Własne wizje mieli…
Jedną wizję mieli i wspólnie walczyli,
narażali siebie, w więzieniach siedzieli,
razem się głowili jak Polskę uwolnić
od krzywdy, bezprawia i od zakłamania.
Wspólnie zabiegali o wolność i prawdę
i gorliwie, solidarnie mury obalali…
solidarni byli w najtrudniejszych chwilach.
Dzięki ich wysiłkom mamy nowe czasy,
wolność i możliwość najlepszych wyborów.

Zbyt byli ambitni, mieli własne wizje,
o tych samych sprawach inaczej mówili.
I się podzielili, odeszli od siebie,
nawet się skłócili, ręki nie podadzą…

Lecz wolność została! Solidarność żyje!
Tylko bardzo szkoda,
że ci bohaterzy nie są już bez skazy…
że im coś brakuje (coś bardzo ważnego) -
i przykład zły dali…
pozwolili zwątpić,
że człowiek ma szansę pozostać uczciwy,

bezinteresowny,
naprawdę szlachetny…
dla wspólnego dobra,
ojczyzny,
honoru,
praw ludzkich
i… Boga.

A wolność istnieje…
Solidarność żyje…
Sprawiedliwość kwitnie… (pewnie wciąż za mało)
Dobro nie zanika… (choć zła też jest wiele).

Wszystkie te wartości -
dobro, prawda, piękno -
chcą być w naszych sercach
i w ludzkich działaniach,
chcą być wzięte przez nas, ludzi solidarnych…

Tylko bardzo proszą -
Przestańcie się kłócić!
Stańcie znowu razem!

                                       ks. Roman Indrzejczyk

Autor był wieloletnim krajowym duszpasterzem 
służby zdrowia, poetą i kapelanem Prezydenta 
RP. Zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie 
prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. 
Wiersz pochodzi z wydanego w 2006 roku tomi-
ku „Człowiek dla człowieka. Rozmowy z ludźmi 
i… historią”.

NSZZ „Solidarność” powołany w 
Polsce w wyniku protestu robot-

niczego i utworzony na podstawie 
porozumienia zawartego dnia 31 

sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomię-
dzy Międzyzakładowym Komitetem 
Strajkowym a Komisją Rządową (...) 

prowadzi działalność w zakresie 
obrony, praw i interesów pracow-
niczych członków Związku oraz 

realizacji ich potrzeb materialnych, 
społecznych i kulturalnych. (Z 

preambuły do Statutu NSZZ „Soli-
darność”)

Postulaty gdańskiego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowe-
go z 17 sierpnia 1980 roku stały się podstawą strajków, które za-
kończyły się podpisaniem trzech porozumień i powstaniem Nie-
zależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 
Publikujemy pełną treść robotniczych żądań sprzed 30 lat.
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Porozumienie Katowickie 
ostatnim wydarzeniem 
Sierpnia 1980 
O TRZECH porozumieniach, które w 1980 roku strajkujący robotnicy 
zawarli z rządem, słyszymy co roku. Zapisy porozumień pozostałyby 
jednak tylko na papierze, zwłaszcza na terenie Górnego Śląska i Za-
głębia Dąbrowskiego, gdyby nie Porozumienie Katowickie zawarte 
11 września.Sala bhp Stoczni Gdańskiej, 31 sierpnia 1980 roku. Lech Wałęsa podpisuje się 

pod Porozumieniem Gdańskim. Ten dokument, wraz z podpisanym dzień wcześ-
niej Porozumieniem Szczecińskim i 3 dni później Porozumieniem Jastrzębskim, 
otworzył drogę do legalizacji NSZZ „Solidarność” - pierwszej masowej nieko-
munistycznej organizacji w Europie Środkowej po II wojnie światowej. (fot. Ar-
chiwum SG)

POLSKI Sierpień zaczął się w 
lipcu. Właśnie na początku lip-
ca 1980 roku w Mielcu doszło 
do pierwszego strajku będącego 
wyrazem niezadowolenia wobec 
pogarszającej się sytuacji gospo-
darczej komunistycznej Polski. 
„Iskrą zapalną” do strajku w mie-
leckiej WSK PZL stały się, nie 
pierwszy raz w PRL, podwyżki 
cen żywności. Finałem wydarzeń 
tamtych dwóch miesięcy było 

powstanie Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność”, pierwszej legalnej i 
niezależnej od władzy organizacji 
w Europie Środkowej po II wojnie 
światowej.

Jak do tego doszło?

LAWINA RUSZYŁA W MIELCU

Olbrzymie kredyty zaciąg-
nięte w latach 70-tych przez eki-

pę Edwarda Gierka, choć częś-
ciowo spożytkowane na mniej 
lub bardziej trafione inwestycje, 
w dużej mierze zostały „prze-
jedzone”. Słabo wynagradzani 
pracownicy większości zakła-
dów funkcjonujących na nie-
zdrowych zasadach sprzecznych 
z rynkowymi produkowali za 
pomocą coraz gorszych narzędzi 
coraz gorszy sprzęt. Tak właśnie 
było w Mielcu, gdzie 1 lipca 1980 

roku rozpoczął się strajk, który 
pociągnął lawinę.

Dodatkowym czynnikiem, 
który dodawał odwagi ówczes-
nym robotnikom, był wybór Ka-
rola Wojtyły na papieża w 1978 
roku i jego pielgrzymka do Polski 
w roku 1979. Podczas kolejnych 
mszy świętych odprawianych 
przez Jana Pawła II uczestni-
cy nabożeństw, mający na ogół 
krytyczny stosunek do władzy i 

ustroju, przekonali się o swojej 
liczebnej sile. Postulaty robotni-
ków rozpoczynających strajki w 
kolejnych zakładach pracy bar-
dzo szybko objęły także postula-
ty pozapłacowe, dotyczące m.in. 
swobody zrzeszania się nieza-
leżnych od władz organizacjach 
związkowych, wolności słowa 
czy realnego prawa do niczym 
nieskrępowanego wyznawania 
własnej religii.

FAZA DRUGA: LUBELSKI LIPIEC

Kolejna faza protestów roz-
poczęła się 8 lipca 1980 roku na 
Lubelszczyźnie. Tak jak w Miel-
cu, niezadowoleni z podwyżek 
cen żywności i warunków pracy 
pracownicy Wydziału Obróbki 
Mechanicznej zakładów lotni-
czych w Świdniku przystąpili do 
strajku, który wywołał lawinę. Do 
akcji przyłączyli się pracownicy 
innych zakładów, wśród nich ko-
lejarze, którzy zasłynęli przyspa-
waniem lokomotyw do torów. 18 
lipca strajkowało już 70 zakładów 
Lubelszczyzny i choć do 25 lip-
ca strajkujący porozumieli się ze 
stroną rządową, fali protestów nie 
udało się już zatrzymać.

14 sierpnia funkcjonujące 
od dwóch lat w Gdańsku Wol-
ne Związki Zawodowe Wybrzeża 
(powstałe na wzór założonych w 
1978 roku Wolnych Związków Za-
wodowych Górnego Śląska) zażą-
dały m.in. przywrócenia do pracy 
Anny Walentynowicz i Lecha Wa-
łęsy, podwyżek płac i wybudowa-
nia pomnika ku czci ofiar komu-
nistycznej zbrodni na Wybrzeżu z 
grudnia 1970 roku.

SKUTECZNA OKUPACJA STOCZNI

Strajk okupacyjny pracow-
ników Stoczni Gdańskiej, gdzie 
„wszystko się zaczęło”, szybko ob-
jął kolejne zakłady pracy. Dzięki 
motorniczej Henryce Krzywonos, 
która jako pierwsza zatrzymała 
prowadzony przez siebie tram-
waj, stanęła gdańska komunikacja 
miejska. Gdy stoczniowcy zaczęli 
się powoli rozchodzić do domów, 
nie wierząc w skuteczność akcji, 
zatrzymała ich sama Anna Wa-
lentynowicz, dzięki czemu strajk 
został uratowany. 16 sierpnia po-

ZACZĘŁO się w Mielcu i Lublinie, a skończyło w Gdańsku i Jastrzębiu-Zdroju. Protesty robotników przeciwko ich 
ówczesnej sytuacji w zakładach pracy, ale również w obronie takich wartości jak wolność słowa czy wyznania, 
doprowadziły 30 lat temu do powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

OBOK strajków śląsko-dąbrow-
skich górników równie istotnym 
w 1980 roku był protest hutników 
z największej w regionie Huty Ka-
towice, których wspierali zresz-
tą katowiccy górnicy. Tydzień 
po zawarciu Porozumienia Ja-
strzębskiego doszło do zawarcia 
Porozumienia Katowickiego po-
między funkcjonującym w hucie 
Międzyzakładowym Komitetem 
Robotniczym a stroną rządową.

W 9-punktowym porozumie-
niu, niezwykle ważnym dla całej 
„Solidarności”, władze oficjalnie 
zaakceptowały powstawanie nie-
zależnych struktur związkowych 

w zakładach pracy. To właśnie 
Porozumienie Katowickie zobo-
wiązywało dyrekcje zakładów do 
udostępnienia lokali na prowa-
dzenie działalności związkowej, 
gwarantowało związkowcom 
dostęp do mediów i poligrafii, 
możliwość współdecydowania 
o sprawach pracowniczych i so-
cjalnych oraz udział w pracach 
nad nową ustawą o związkach 
zawodowych. Na koniec strona 
rządowa udzieliła gwarancji bez-
pieczeństwa strajkującym, człon-
kom komitetów strajkowych i ich 
rodzinom.

Z ramienia Międzyzakłado-

wego Komitetu Robotniczego 
Porozumienie Katowickie pod-
pisali: Bogdan Borkowski, Jacek 
Jagiełka, Aleksander Karpierz, 
Zbigniew Kupisiewicz, Andrzej 
Rozpłochowski, Kazimierz Świ-
toń i Wiesław Tatko. Głównymi 
sygnatariuszami ze strony rzą-
dowej byli: minister hutnictwa 
Franciszek Kaim, naczelny dy-
rektor Kombinatu Metalurgicz-
nego Huta „Katowice” Zbigniew 
Szałajda i przewodniczący Za-
rządu Głównego Związku Zawo-
dowego Hutników Antoni Seta.

MJ

wołano Międzyzakładowy Komi-
tet Strajkowy (MKS), a 17 sierpnia 
stoczniowcy zyskali opiekę ducho-
wą ze strony proboszcza parafii 
św. Brygidy księdza Henryka Jan-
kowskiego, który odtąd regularnie 
odprawiał msze święte dla prote-
stujących robotników. Tego same-
go dnia MKS przedstawił słynną 
listę 21 postulatów, z których naj-
ważniejszym stała się możliwość 
zakładania niezależnych od wła-
dzy związków zawodowych.

Tydzień później MKS zrze-
szał pracowników niemal 400 
gdańskich zakładów pracy, a 
PRL-owski rząd zdecydował się 
na rozmowy. Na czele delegacji 
rządowej stanął wicepremier 
Mieczysław Jagielski. W trak-
cie rozmów do strajkujących w 
Gdańsku dołączyli przedstawi-
ciele niemal 200 strajkujących 
zakładów ze Szczecina, gdzie 
również powstał MKS. 25 sierp-
nia udało się wymusić na władzy 
odblokowanie komunikacji tele-
fonicznej z resztą kraju, wkrótce 
też wybuchły strajki solidarnoś-
ciowe ze stoczniowcami, również 
w górnictwie węgla kamiennego, 
co znalazło odbicie w jednym 
z trzech podstawowych poro-
zumień kończących sierpniowe 
wydarzenia, które podpisano w 
Jastrzębiu-Zdroju.

SZCZECIN, GDAŃSK, JASTRZĘBIE 
CZYLI POTRÓJNY SUKCES

Do podpisania porozumień 
kończących strajki doszło 30 
sierpnia w Szczecinie, 31 sierpnia 
w Gdańsku i 3 września w Ja-
strzębiu-Zdroju. W tym czasie w 
całym kraju strajkowało 700 za-
kładów. Postulaty związkowców 
tylko częściowo zostały zrealizo-
wane (niektóre, jak podkreślają 
niektórzy, nie jest zrealizowana 
do dziś), jednak podstawowy cel 
został osiągnięty - po raz pierw-
szy po II wojnie światowej w Eu-
ropie Środkowej powstała wielka, 
niezależna od władzy organizacja 
mająca na celu przede wszystkim 
obronę praw pracowniczych. Lo-
kalne komitety strajkowe prze-
kształciły się wkrótce w orga-
nizacje regionalne i zakładowe 
nowego Niezależnego Samorząd-
nego Związku Zawodowego „Soli-
darność”. 10 listopada 1980 roku 
„S”, której liczebność szacowano 
na 10 milionów członków, została 
zarejestrowana przez Sąd Okrę-
gowy w Warszawie.

Marek Jurkowski

NSZZ „Solidarność” powołany w 
Polsce w wyniku protestu robot-

niczego i utworzony na podstawie 
porozumienia zawartego dnia 31 

sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomię-
dzy Międzyzakładowym Komitetem 
Strajkowym a Komisją Rządową (...) 

prowadzi działalność w zakresie 
obrony, praw i interesów pracow-
niczych członków Związku oraz 

realizacji ich potrzeb materialnych, 
społecznych i kulturalnych. (Z 

preambuły do Statutu NSZZ „Soli-
darność”)
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Przewodniczący Europarlamentu 
na zebraniu Rady górniczej „S”

Przewodniczący „S” w JSW Sławomir Kozłowski zwraca uwagę, że dość ambitna 
strategia Spółki na najbliższe lata ma jeden podstawowy mankament: do tej pory 
nie wskazano źródła finansowania jej założeń. (fot. Marek Jurkowski, SG)

SOLIDARNOŚĆ GÓRNICZA: 
- W ostatnim czasie jednym 
z głównych punktów spor-
nych pomiędzy organizacja-
mi związkowymi działają-
cymi w Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej a Zarządem Spółki 
jest nowy „Regulaminu przy-
znawania premii za poprawę 
stanu bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy w kopalniach”. 
Gdzie leży problem, dlacze-
go strona społeczna po jego 
wprowadzeniu zdecydowała 
się wystąpić do Państwowej 
Inspekcji Pracy o przeprowa-
dzenie kontroli w JSW?

Sławomir Kozłowski, prze-
wodniczący NSZZ „Solidar-
ność” w Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej SA: - W wyniku poro-
zumienia kończącego spór zbio-
rowy, oprócz wypłacenia premii 
jednorazowej i wzrostu płac po-
przez wprowadzenie od lipca sta-
wek płacy zasadniczej wyższych 
o 3 procent i tzw. standaryzacji, 
czyli wyrównania płac pomiędzy 
kopalniami należącymi do JSW, 
uzgodniono również wprowadze-
nie premii na poprawę bezpie-
czeństwa pracy. Szczegóły zwią-
zane z formą tej premii miały być 
uzgodnione pomiędzy kierowni-
ctwem Spółki a stroną związko-
wą. Tymczasem Zarząd JSW bez 
konsultacji ze związkami zawo-

Skuteczna skarga 
związkowców

O WYNIKACH kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej SA (JSW), „Strategii” dla Spółki na lata 2010-2030 i 
skutkach braku przygotowanych frontów robót w dobie koniunktury na 
węgiel rozmawiamy z szefem NSZZ „Solidarność” w JSW Sławomirem 
Kozłowskim.

dowymi podjął uchwałę, w której 
jednostronnie wprowadził nowy 
regulamin premiowania. W naszej 
opinii zawiera on poważne błędy 
prawne, co możemy potwierdzić 
posiadaną przez nas opinią jednej 
z kancelarii prawnych. Nie przy-
czyni się też do poprawy bezpie-
czeństwa pracy w kopalniach, a 
co najgorsze - sprzyja mechani-
zmom ukrywania bądź „wynosze-
nia” wypadków z pracy. I właśnie 
w związku z tym na początku lip-
ca zwróciliśmy się do Państwowej 
Inspekcji Pracy o podjęcie działań. 
PIP przeprowadziła kontrolę pod 
koniec ubiegłego miesiąca i w ofi-
cjalnym piśmie skierowanym na 
ręce związkowców stwierdziła, że 
Zarząd JSW wprowadził wspo-
mniany regulamin premiowania 
w sposób niezgodny z prawem, 
czyli kodeksem pracy i ustawą o 
związkach zawodowych. Do czasu 
konsultacji z organizacjami związ-
kowymi regulamin nie może zatem 
obowiązywać. Jak powiedziałem 
wcześniej, tak było uzgodnione w 
protokole kończącym spór zbioro-
wy i nie ma tutaj niczego nowego.

SG: - Czyli teraz, po kontroli 
Inspekcji, Zarządowi nie po-
zostaje nic innego jak skon-
sultować nowy regulamin ze 
związkami zawodowymi i po 
rozwiązaniu kwestii spor-
nych wprowadzić go w życie?

SK: - Tak być powinno. Nieste-
ty, na razie Zarząd wciąż sto-
suje kruczki prawne i próbuje 
za wszelką cenę uniknąć uzgad-
niania czegokolwiek ze stroną 
pracowniczą. Mówiąc wprost 
- kierownictwo JSW nadal chce 
jednostronnie wprowadzić regu-
lamin, który nie poprawi stanu 
bezpieczeństwa w kopalniach, 
tylko posłuży do wyrobienia sta-
tystyk udowadniających rzeko-
me działania w zakresie popra-
wy warunków pracy górników.

SG: - Czyli, zdaniem związ-
kowców, dialogu jak nie było 
tak nie ma?

SK: - Nie ma. Wciąż możemy o 
taki rzeczywisty i uczciwy dialog 
tylko apelować. Brak dobrej woli 
ze strony Zarządu widać cho-
ciażby przy okazji rokowań do-
tyczących nowego Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy. Udało 
się uzgodnić jedynie preambułę, 
czyli niewiele znaczący wstęp. 
Kierownictwo JSW z prezesem 
Zagórowskim na czele upiera się, 
żeby pozbawić pracowników wol-
nych sobót, pewnych dodatków 
płacowych, takich jak dodatki 
funkcyjne, przodowego czy z 
Karty Górnika i nie chce określić 
płacy minimalnej. A motywa-
cyjny system wynagradzania w 
wydaniu Zarządu JSW ma pole-
gać na tym, że górnik nie będzie 
w stanie określić nawet w przy-
bliżeniu, ile w danym miesiącu 
zarobi. Celem takiego działania 
może być przygotowanie gruntu 
pod prywatyzację JSW i ułatwie-
nie życia inwestorowi, który po 
przejęciu Spółki nie będzie miał 
żadnych zobowiązań wobec pra-
cowników.

SG: - Od pewnego czasu roś-
nie koniunktura na węgiel 
koksujący, co powinno się 
przekładać na wyniki JSW. 
W jakim stopniu jastrzęb-
skie kopalnie korzystają z 
tych pozytywnych tendencji 
na rynkach światowych?

SK: - Niestety, w niewielkim. Sy-
tuacja produkcyjna w kopalniach 
JSW jest niedobra. Nastąpiło za-
łamanie w zakresie wydobycia 
węgla typu 35 (hard). Tymcza-
sem Zarząd manipuluje danymi 
i przedstawia nam nieprecyzyjne 
szacunki, aby ukryć błędne de-
cyzje, które spowodowały zała-
manie produkcji. Z materiałów 
przez nas posiadanych wynika, 
że wskutek braku odpowiednich 
decyzji w zakresie przygotowa-
nia frontów robót w pierwszym 
półroczu bieżącego roku nie wy-
dobyto około 450 tysięcy ton z 
zaplanowanej wielkości wydoby-
cia wysokiej klasy węgla kokso-
wego. Przy obecnie osiąganych 
wysokich cenach surowca na 
rynkach światowych oznacza to 
dla Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej pomniejszenie wartości uzy-
skanych przychodów o 250 milio-
nów złotych. Wiemy też o innym 
groźnym zjawisku - w drugim 
półroczu Plan Techniczno-Ekono-
miczny najprawdopodobniej też 
nie będzie do końca zrealizowa-
ny, także w zakresie robót udo-
stępniających, a jak powiedzia-
łem, brak frontów wynikających 
z wcześniejszych zaniedbań już 
teraz przekłada się na załamanie 
wydobycia. Wychodzi na to, że 
ta nieodpowiedzialna polityka 
będzie, niestety, kontynuowana i 
problemy z wydobyciem będą się 
tylko nawarstwiać.

SG: - W dłuższej perspek-
tywie czasu przyszłość Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej 
ma kształtować „Strategia” 
wyznaczająca kierunki dzia-
łania firmy w latach 2010-
2030. Jak „Solidarność” oce-
nia ten dokument?

SK: - „Strategia” zakłada rozwój 
JSW i to musimy przyznać. Za-
pomniano natomiast o najbliższej 
perspektywie czasowej, chociażby 
o wspomnianych wcześniej fron-
tach robót, bez których kopalnie 
nie będą mogły funkcjonować. Po-
ważną wadą dokumentu jest też 
brak zapisów dotyczących przy-
szłości pracowników kopalń JSW. 
A największy i najbardziej prak-
tyczny problem ze „Strategią” leży 
jeszcze gdzie indziej - Zarząd nie 
przedstawił źródeł finansowania 
zaplanowanych działań. Nie wie-
my, skąd mają pochodzić pieniądze 
na realizację zapisów zawartych 
w „Strategii”. Może być po prostu 
tak, że wszystko pozostanie tylko 
na papierze, bo zabraknie środ-
ków. Zarząd po raz kolejny sku-
pia się na tworzeniu niepewnych 
planów, całkowicie zapominając o 
zabezpieczeniu produkcji i bezpie-
czeństwie pracy górników na co 
dzień. A powiązanie płac z wielkoś-
cią produkcji przy jednoczesnym 
braku zabezpieczenia tej produkcji 
w ramach „motywacyjnego” sy-
stemu wynagradzania sprawi, że 
górnicy będą zarabiać coraz mniej, 
bo wskutek zaniedbań Zarządu 
wkrótce zabraknie frontów robót. 
I może taka jest prawdziwa strate-
gia kierownictwa Spółki?

SG: - Dziękuję za rozmowę.

rozmawiał: MJ
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Wizyta prof. Jerzego Buzka na 
zebraniu Rady górniczej „S” do-
szła do skutku z inicjatywy prze-
wodniczącego Dominika Kolorza. 
Do tej pory pochodzący ze Śląska 
przewodniczący PE nawet nie od-
powiadał na kierowane pod jego 
adresem stanowiska i zapytania 
dotyczące głównie kwestii zwią-
zanych z Pakietem Klimatycz-
nym.

KWESTIA GRUPY KAPITAŁOWEJ 
ZIGNOROWANA

Zanim prof. Buzek pojawił 
się wśród związkowców, człon-
kowie Rady Sekcji podsumowali 
ostatnie zebranie Zespołu Prob-
lemowego ds. Realizacji Polityki 
Energetycznej Polski. Dyskuto-
wano na nim m.in. o możliwości 
stworzenia grupy kapitałowej 
złożonej z wszystkich spółek wę-
glowych. To pomysł strony spo-
łecznej, która w tej sprawie chcia-
ła poznać opinię przedstawicieli 
Ministerstwa Gospodarki i Mi-
nisterstwa Skarbu Państwa oraz 
pracodawców, w związku z czym 
na zebranie zaproszono przed-
stawicieli spółek węglowych. Jak 
relacjonuje Kolorz, z Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej SA (JSW) 
nie pojawił się nikt. Przedsta-

wiciele pozostałych spółek mieli 
natomiast stwierdzić, że tworze-
nie grupy kapitałowej jest w tej 
chwili niepotrzebne, bo kondycja 
górnictwa węgla kamiennego w 
Polsce jest coraz lepsza. Związ-
kowcy zwrócili uwagę, że w tym 
przypadku opinia pracodawców 
może mieć „drugie dno”: reali-
zacja pomysłu strony społecznej 
oznaczałaby odsunięcie w cza-
sie prywatyzacji Katowickiego 
Holdingu Węglowego SA i JSW, 
czego z kolei chciałyby zarządy 
obydwu spółek.

DECYZJA KE TO SKUTEK PRZYJĘCIA 
PAKIETU

Pojawienie się przewodniczą-
cego PE na dzisiejszym zebraniu 
Rady Sekcji Krajowej Górnictwa 
Węgla Kamiennego „S” było wy-
jątkowo „na czasie”, bo dzień 
wcześniej Komisja Europejska 
przedstawiła plany swojej anty-
górniczej polityki na najbliższe 
lata. Przypomnijmy: KE zapro-
ponowała przedłużenie o 4 lata 
dyrektywy umożliwiającej po-
moc publiczną dla górnictwa, 
ale tylko dla tych kopalń, które 
do 2014 roku mają być zlikwi-
dowane. Obecna dyrektywa KE 
nr 1407/2002, dopuszczająca 

Przewodniczący Europarlamentu 
na zebraniu Rady górniczej „S”

W WYJĄTKOWEJ scenerii, bo w multimedialnej 
Sali im. Lecha Kaczyńskiego na drugim piętrze 
siedziby śląsko-dąbrowskiej „S”, odbyło się lip-
cowe zebranie Rady Sekcji Krajowej Górnictwa 
Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”. Gościem 
specjalnym zebrania był przewodniczący Parla-
mentu Europejskiego (PE) prof. Jerzy Buzek.

również pomoc państwa na in-
westycje w górnictwie, przestaje 
obowiązywać 31 grudnia 2010 
roku. Decyzja Komisji jest nie-
mal ostateczna i teraz mogą się 
z nią nie zgodzić już tylko mini-
strowie państw członkowskich 
Unii. - Decyzja Komisji Europej-
skiej jest konsekwencją wprowa-
dzenia Pakietu Klimatycznego. 
Unia wyraźnie powiedziała, że 

energetyka może funkcjonować, 
ale wyłącznie na bazie „czy-
stych” technologii, zaś kopalnie 
powinny być trwale rentowne i 
tylko takie mają prawo istnieć 
- komentował propozycję, a w 
istocie decyzję Brukseli Domi-
nik Kolorz.

PAKIET CZYLI MODERNIZACJA
NA SIŁĘ

Spotkanie z Jerzym Buzkiem, 
który wyraził zdziwienie wczoraj-
szą decyzją Komisji Europejskiej, 
miało charakter merytorycznej, 
momentami dość twardej dysku-
sji. Członkowie Rady dyskutowali 
z byłym premierem m.in. o zagro-
żeniach płynących dla górnictwa 
z wejścia w życie unijnego Pakie-
tu Klimatycznego i o wczorajszej 
decyzji Komisji Europejskiej w 
sprawie dyrektywy 1407/2002. 
Buzek stwierdził, że dla niego 
obojętne jest czy globalne ocie-
plenie jest skutkiem działalności 
człowieka, czy też nie, ale Pakiet 

wymusi na polskiej energety-
ce modernizację, w związku z 
czym jest dla Polski rozwiąza-
niem pozytywnym. Związkowcy 
z górniczej „S” odpowiadali, że 
wymuszanie modernizacji bez 
brania pod uwagę sytuacji po-
szczególnych gospodarek unij-
nych spowoduje zamknięcie wie-
lu zakładów pracy w przemyśle 
wydobywczym i energetycznym 
zanim zakłady te zdążą się zmo-
dernizować.

Ostatecznie żadna ze stron 
nie zmieniła swojego stanowiska 
co do kwestii Pakietu Klimatycz-
nego. Wymierną korzyścią ze 
spotkania może być natomiast 
deklaracja przewodniczącego PE, 
który zobowiązał się wesprzeć 
stronę związkową przy przeko-
nywaniu rządu do oczywistej w 
środowisku górniczym decyzji o 
zawetowaniu propozycji KE do-
tyczącej dyrektywy 1407/2002.

Marek Jurkowski

O WYNIKACH kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej SA (JSW), „Strategii” dla Spółki na lata 2010-2030 i 
skutkach braku przygotowanych frontów robót w dobie koniunktury na 
węgiel rozmawiamy z szefem NSZZ „Solidarność” w JSW Sławomirem 
Kozłowskim.

SK: - Tak być powinno. Nieste-
ty, na razie Zarząd wciąż sto-
suje kruczki prawne i próbuje 
za wszelką cenę uniknąć uzgad-
niania czegokolwiek ze stroną 
pracowniczą. Mówiąc wprost 
- kierownictwo JSW nadal chce 
jednostronnie wprowadzić regu-
lamin, który nie poprawi stanu 
bezpieczeństwa w kopalniach, 
tylko posłuży do wyrobienia sta-
tystyk udowadniających rzeko-
me działania w zakresie popra-
wy warunków pracy górników.

SG: - Czyli, zdaniem związ-
kowców, dialogu jak nie było 
tak nie ma?

SK: - Nie ma. Wciąż możemy o 
taki rzeczywisty i uczciwy dialog 
tylko apelować. Brak dobrej woli 
ze strony Zarządu widać cho-
ciażby przy okazji rokowań do-
tyczących nowego Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy. Udało 
się uzgodnić jedynie preambułę, 
czyli niewiele znaczący wstęp. 
Kierownictwo JSW z prezesem 
Zagórowskim na czele upiera się, 
żeby pozbawić pracowników wol-
nych sobót, pewnych dodatków 
płacowych, takich jak dodatki 
funkcyjne, przodowego czy z 
Karty Górnika i nie chce określić 
płacy minimalnej. A motywa-
cyjny system wynagradzania w 
wydaniu Zarządu JSW ma pole-
gać na tym, że górnik nie będzie 
w stanie określić nawet w przy-
bliżeniu, ile w danym miesiącu 
zarobi. Celem takiego działania 
może być przygotowanie gruntu 
pod prywatyzację JSW i ułatwie-
nie życia inwestorowi, który po 
przejęciu Spółki nie będzie miał 
żadnych zobowiązań wobec pra-
cowników.

SG: - Od pewnego czasu roś-
nie koniunktura na węgiel 
koksujący, co powinno się 
przekładać na wyniki JSW. 
W jakim stopniu jastrzęb-
skie kopalnie korzystają z 
tych pozytywnych tendencji 
na rynkach światowych?

SK: - Niestety, w niewielkim. Sy-
tuacja produkcyjna w kopalniach 
JSW jest niedobra. Nastąpiło za-
łamanie w zakresie wydobycia 
węgla typu 35 (hard). Tymcza-
sem Zarząd manipuluje danymi 
i przedstawia nam nieprecyzyjne 
szacunki, aby ukryć błędne de-
cyzje, które spowodowały zała-
manie produkcji. Z materiałów 
przez nas posiadanych wynika, 
że wskutek braku odpowiednich 
decyzji w zakresie przygotowa-
nia frontów robót w pierwszym 
półroczu bieżącego roku nie wy-
dobyto około 450 tysięcy ton z 
zaplanowanej wielkości wydoby-
cia wysokiej klasy węgla kokso-
wego. Przy obecnie osiąganych 
wysokich cenach surowca na 
rynkach światowych oznacza to 
dla Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej pomniejszenie wartości uzy-
skanych przychodów o 250 milio-
nów złotych. Wiemy też o innym 
groźnym zjawisku - w drugim 
półroczu Plan Techniczno-Ekono-
miczny najprawdopodobniej też 
nie będzie do końca zrealizowa-
ny, także w zakresie robót udo-
stępniających, a jak powiedzia-
łem, brak frontów wynikających 
z wcześniejszych zaniedbań już 
teraz przekłada się na załamanie 
wydobycia. Wychodzi na to, że 
ta nieodpowiedzialna polityka 
będzie, niestety, kontynuowana i 
problemy z wydobyciem będą się 
tylko nawarstwiać.

SG: - W dłuższej perspek-
tywie czasu przyszłość Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej 
ma kształtować „Strategia” 
wyznaczająca kierunki dzia-
łania firmy w latach 2010-
2030. Jak „Solidarność” oce-
nia ten dokument?

SK: - „Strategia” zakłada rozwój 
JSW i to musimy przyznać. Za-
pomniano natomiast o najbliższej 
perspektywie czasowej, chociażby 
o wspomnianych wcześniej fron-
tach robót, bez których kopalnie 
nie będą mogły funkcjonować. Po-
ważną wadą dokumentu jest też 
brak zapisów dotyczących przy-
szłości pracowników kopalń JSW. 
A największy i najbardziej prak-
tyczny problem ze „Strategią” leży 
jeszcze gdzie indziej - Zarząd nie 
przedstawił źródeł finansowania 
zaplanowanych działań. Nie wie-
my, skąd mają pochodzić pieniądze 
na realizację zapisów zawartych 
w „Strategii”. Może być po prostu 
tak, że wszystko pozostanie tylko 
na papierze, bo zabraknie środ-
ków. Zarząd po raz kolejny sku-
pia się na tworzeniu niepewnych 
planów, całkowicie zapominając o 
zabezpieczeniu produkcji i bezpie-
czeństwie pracy górników na co 
dzień. A powiązanie płac z wielkoś-
cią produkcji przy jednoczesnym 
braku zabezpieczenia tej produkcji 
w ramach „motywacyjnego” sy-
stemu wynagradzania sprawi, że 
górnicy będą zarabiać coraz mniej, 
bo wskutek zaniedbań Zarządu 
wkrótce zabraknie frontów robót. 
I może taka jest prawdziwa strate-
gia kierownictwa Spółki?

SG: - Dziękuję za rozmowę.

rozmawiał: MJ

Kopalnie, które sobie nie radzą 
potrzebują trochę czasu, trochę 

przebudowy, doinwestowania, żeby 
sobie radziły. I na to na pewno 

potrzeba więcej czasu niż ten, który 
jest teraz. (Komentarz Jerzego Buz-
ka do lipcowej propozycji Komisji 
Europejskiej dotyczącej likwidacji 

możliwości udzielania pomocy pub-
licznej kopalniom, z wyjątkiem tych 
zakładów, które państwa członkow-
skie UE zobowiążą się zamknąć do 

2014 roku)
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NA WŁASNE OCZY

W ZWIĄZKU z dramatyczną sytuacją mieszkańców Bogatyni, którą na początku sierpnia nawiedziły ulewy i tragiczna w 
skutkach powódź, przewodniczący Rady Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” Kazimierz Grajcarek 
zwrócił się do wszystkich organizacji związkowych działających w polskim górnictwie i energetyce o pomoc fi nanso-
wą dla poszkodowanych. 

    SZCZECIN

Solidarni ze stoczniowcami

ZGROMADZONA kwota zo-
stanie przekazana organizacji 
zakładowej NSZZ „Solidarność” 
Kopalni Węgla Brunatnego „Tu-
rów” w Bogatyni.

Zakład przestał funkcjono-
wać 7 sierpnia, gdy po gwałtow-
nych ulewach wyrobisko KWB 
„Turów” zalało blisko 4 mln me-
trów sześciennych wody. Dopiero 
po 3 dniach udało się uruchomić 

wydobycie węgla brunatnego w 
niezalanych częściach kopalni, 
dzięki czemu wznowił funkcjono-
wanie pierwszy z pięciu bloków 
PGE Elektrowni Turów. 

Tragedia mieszkańców Bo-
gatyni, w tym wielu pracowni-
ków pobliskiej KWB „Turów”, 
którzy niejednokrotnie stracili 
dach nad głową, wzbudziła na-
tychmiastową reakcję wśród 

górników wydobywających wę-
giel kamienny. Niemal od razu 
pojawiły się osoby gotowe wes-
przeć materialnie poszkodowa-
nych w wyniku krótkotrwałej, 
ale niezwykle niszczycielskiej 
powodzi wywołanej przez nie-
wielki na co dzień potok Mie-
dzianka.

Pomoc rozdysponowana bę-
dzie przez Komisję Zakładową 

NSZZ „Solidarność” KWB Turów 
wśród poszkodowanych człon-
ków związku, a odpowiedzial-
nym za przekazywanie pomocy 
jest wiceprzewodniczący SGiE 
NSZZ „Solidarność” - Wojciech 
Ilnicki.

- Nawet najdrobniejsza kwota 
pieniędzy dla tych ludzi będzie 
bardzo ważna apeluje Kazimierz 
Grajcarek.

Przy Sekretariacie Górni-
ctwa i Energetyki NSZZ „Soli-
darność” zostało założone kon-
to, na które proszę przekazywać 
środki. Nazwa konta i numer 
rachunku: „Pomoc dla Boga-
tyni” 30 1050 1214 1000 0090 
7369 0647. 

MJ

NIEMAL tysiąc członków NSZZ „So-
lidarność” z całego kraju przema-
szerowało dziś ulicami Szczecina w 
proteście przeciwko dotychczasowej 
polityce rządzących wobec przemysłu 
stoczniowego. Akcja odbyła się pod 
hasłem sprzeciwu wobec „degradacji 
Szczecina i Regionu Pomorza Zachod-
niego”. W wiecu przed bramą dawnej 
Stoczni Szczecińskiej demonstrantów 
wsparli górnicy Sekcji Krajowej Gór-
nictwa Węgla Kamiennego „S”, którzy 
- tradycyjnie już - stanowili największą 
grupę zawodową wśród protestują-
cych.

Głównym powodem związkowej 
manifestacji była, według organiza-
torów, nieudolna polityka kolejnych 
rządów wobec stoczni, która dopro-
wadziła do upadku Stocznię Szcze-

cińską. Obecnemu rządowi zarzucono 
natomiast brak zainteresowania sy-
tuacją regionu i ignorowanie strony 
społecznej oraz dialogu ze związkami 
zawodowymi jako formy rozwiązywa-
nia problemów pracowniczych. - 20 
lipca okazało się, że wielomiesięczne 
rozmowy prowadzone z rządem i wła-
dzami regionu na temat możliwości 
ratowania przemysłu stoczniowego w 
kraju zakończyły się fiaskiem, a rzą-
dzący nadal uchylają się od odpowie-
dzialności i unikają dalszych rozmów 
na ten temat. Sytuacja taka nie tylko 
pozostawia bez pracy i środków do 
życia tysiące „stoczniowych rodzin” 
ze Szczecina i Gdyni, ale prowadzi 
również do stopniowej degradacji re-
gionów nadmorskich i ostatecznie - 
całego polskiego przemysłu stocznio-

wego - czytamy w związkowym apelu 
opublikowanym przed manifestacją.

Wśród przyczyn tak licznego 
wsparcia protestujących przez człon-
ków regionalnych i branżowych orga-
nizacji związkowych z całego kraju 
wskazuje się rosnące bezrobocie (we-
dług najnowszych danych Głównego 
Urzędu Statystycznego w niektórych 
powiatach województw mazowieckie-
go i warmińsko-mazurskiego sięgnę-
ło już ponad 30 proc.) i pogarszającą 
się sytuacja zakładów pracy w całym 
kraju. Coraz bardziej napięta sytuacja 
we wszystkich niemal branżach to 
również efekt wspomnianego już bra-
ku dialogu społecznego w ostatnich 
latach. 

MJ

    SZCZECIN

Solidarni ze stoczniowcami
NIEMAL tysiąc członków NSZZ „So-
lidarność” z całego kraju przema-
szerowało dziś ulicami Szczecina w 
proteście przeciwko dotychczasowej 
polityce rządzących wobec przemysłu 
stoczniowego. Akcja odbyła się pod 
hasłem sprzeciwu wobec „degradacji 
Szczecina i Regionu Pomorza Zachod-
niego”. W wiecu przed bramą dawnej 
Stoczni Szczecińskiej demonstrantów 
wsparli górnicy Sekcji Krajowej Gór-
nictwa Węgla Kamiennego „S”, którzy 
- tradycyjnie już - stanowili największą 
grupę zawodową wśród protestują-
cych.

Głównym powodem związkowej 
manifestacji była, według organiza-
torów, nieudolna polityka kolejnych 
rządów wobec stoczni, która dopro-
wadziła do upadku Stocznię Szcze-

cińską. Obecnemu rządowi zarzucono 
natomiast brak zainteresowania sy-
tuacją regionu i ignorowanie strony 
społecznej oraz dialogu ze związkami 
zawodowymi jako formy rozwiązywa-
nia problemów pracowniczych. - 20 
lipca okazało się, że wielomiesięczne 
rozmowy prowadzone z rządem i wła-
dzami regionu na temat możliwości 
ratowania przemysłu stoczniowego w 
kraju zakończyły się fiaskiem, a rzą-
dzący nadal uchylają się od odpowie-
dzialności i unikają dalszych rozmów 
na ten temat. Sytuacja taka nie tylko 
pozostawia bez pracy i środków do 
życia tysiące „stoczniowych rodzin” 
ze Szczecina i Gdyni, ale prowadzi 
również do stopniowej degradacji re-
gionów nadmorskich i ostatecznie - 
całego polskiego przemysłu stocznio-

wego - czytamy w związkowym apelu 
opublikowanym przed manifestacją.

Wśród przyczyn tak licznego 
wsparcia protestujących przez człon-
ków regionalnych i branżowych orga-
nizacji związkowych z całego kraju 
wskazuje się rosnące bezrobocie (we-
dług najnowszych danych Głównego 
Urzędu Statystycznego w niektórych 
powiatach województw mazowieckie-
go i warmińsko-mazurskiego sięgnę-
ło już ponad 30 proc.) i pogarszającą 
się sytuacja zakładów pracy w całym 
kraju. Coraz bardziej napięta sytuacja 
we wszystkich niemal branżach to 
również efekt wspomnianego już bra-
ku dialogu społecznego w ostatnich 
latach. 

MJ

Pomóżmy 
powodzianom!

BOGATYNIA
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SPORT I REKREACJA

Zamiłowanie do 
białej broni pan 

M a r i u s z 
od z ied z i-

czył po 
o j c u , 
k t ó -
ry był 
myśli-
w y m , 

a na 
do-
da-
t e k 

Miecznik z Knurowa
W INTERNECIE można znaleźć ogłoszenia typu: „profesjonalnie i precyzyjnie wykonany 
miecz samurajski za 159,99 zł”. Nie dajcie się zwieść, to zwykła imitacja, odlew. Fa-
chowców, którzy wykonują prawdziwą tego rodzaju broń jest w Polsce garstka. Jeden 
z nich, Mariusz Kinek, mieszka w Knurowie i pracuje na dole w miejscowej kopalni.

kowalem w nieistniejącej już kuźni 
kopalni „Knurów”. To w niej Ma-
riusz Kinek, jako młodzian, robił 
kordelasy myśliwskie, tradycyjną 
polską białą broń. Fascynacja ja-
pońską bronią samurajów przy-
szła z lekturą artykułu „Stal 
hartowana we krwi”, jaki 
jeszcze w latach 70. 
ukazał się w „Prze-
kroju”.

- To było m o c -
ne ude- r z e n i e . 

Z a c z ą ł e m 
szukać infor-

macji na ich temat, 
ale nie było to łatwe 
- wspomina.

Po jakimś czasie 
pan Mariusz poznał 

profesor Zofię Al-

berową, wyjątkową znawczynię 
kultury japońskiej, autorkę wielu 
książek na ten temat, która wów-

czas była kustoszem 
Działu Sztuki Dalekie-

go Wschodu Muzeum 
Narodowego w Krakowie.
- To za jej sprawą pierwszy 

raz do ręki wziąłem prawdziwy 
miecz samurajski. Wtedy już nie 
było odwrotu od mojej fascynacji 
tą bronią.

W swoich poszukiwaniach 
miał nieco szczęścia, kiedy to za 
sprawą kuzyna poznał Japonkę 
studiującą na lubelskim KUL-u, 
Mizue Karai, która przybliżyła mu 
kulturę Kraju Kwitnącej Wiśni.

Z Mizue, która mieszka wraz 
z rodziną w Piwnicznej (jest tłu-
maczką języka japońskiego), wciąż 

łączy go przyjaźń.
- Mizue przywiozła mi 

z Japonii pierwszą książkę 
na temat mieczy samuraj-
skich z pełną dokumenta-
cją techniczną. To było coś 
unikatowego w latach 80. 
Informacje na ten temat 
były u nas szczątkowe.

No i zaczęło się.
- Pierwsze moje wyro-

by, co najwyżej, przypo-
minały miecze samuraj-
skie - mówi uczciwie. 

Od tego czasu zrobił 
ich…

- Sam nie wiem, nie 
liczyłem tego nigdy, było 
ich już ponad 20.

I jak to się mówi: wprawa czy-
ni mistrza. Japoński mistrz sztuk 
walk Sekiguchi Takaaki Komei 
podczas wizyty w Polsce uznał 
miecze Mariusza Kinka za świet-
nie wykonaną broń.

Pan Mariusz stara się pracować 
nad bronią według zasad japoń-
skich mistrzów. Zadaniem płatne-
rza lub - jak kto woli - miecznika 
było wytworzenie głowni miecza 
o jak najtwardszym ostrzu (aby 
uniknąć wyszczerbienia), będące-
go jednocześnie możliwie najbar-
dziej elastycznym (by miecz nie 

uległ pęknięciu). Było to bardzo 
trudne zadanie, osiągane przez 
wielokrotne przekuwanie żelaza, 
hartowanie metalu oraz inne tech-
niki wypracowywane przez wieki 
i pilnie strzeżone przez mistrzów 
tego fachu.

- Niegdyś w Japonii za dobry 
miecz samurajski można było ku-
pić wieś.

Do dziś prawdziwy miecz sa-
murajski stanowi ekskluzywne 
dobro. Japoński miecznik (posia-
dający specjalny certyfikat) może 
w miesiącu wykonać jedynie dwa 
miecze, co ma być gwarancją ich 
jakości.

- Zrobienie dobrego miecza 
zajmuje mi trzy miesiące, a sam 
wkład materiałowy to wydatek ok. 
2 tysięcy złotych, bo do jego wyko-
nania niezbędna jest odpowiednia 
stal, węgiel drzewny, specjalne ka-
mienie do szlifowania, polerowa-
nia, skóra z płaszczki lub rekina, 
srebro do zdobienia i wiele innych 
detali - zdradza tajniki warsztatu.

Pan Mariusz, wraz z grupą 
przyjaciół z Knurowa i okolic, 
może pochwalić się własną kuź-
nią ze specjalnym paleniskiem do 
wykuwania mieczy samurajskich. 
Ich miecze cieszą się dużą renomą 
nie tylko w kraju, ale i za granicą. 
Większość mieczy Mariusz Kinek 
wykonał właśnie na zamówienie. 
W swojej prywatnej kolekcji po-
siada jedynie trzy miecze. Zama-
wiający to pasjonaci, którzy prze-
ważnie trenują dalekowschodnie 
sztuki walki. 

Mariusz Kinek pracuje na 
dole, w dziale wentylacji kopalni 
„Knurów”. Jak każdy pasjonat (a 
w górnictwie jest ich wielu) przy-
znaje, że pasja pozwala mu zapo-
mnieć o robocie, odprężyć się. Za 
rok przejdzie na emeryturę.

Marzenia: chciałby na emery-
turze wybrać się do Japonii. Chy-
ba nikogo nie zdziwi, że jednym z 
celów tej wizyty byłoby spotkanie 
z japońskim miecznikiem.

Jakub Michalski

UCZESTNICY tej cyklicznej imprezy wystarto-
wali 14 kwietnia o godz. 8. spod Pomnika Poro-
zumienia Jastrzębskiego przy kopalni „Zofiów-
ka”, gdzie wcześniej, w obecności wiceprezydenta 
Jastrzębia-Zdroju Krzysztofa Baradzieja, uczcili 
pamięć ludzi „S” sprzed 30 lat składając kwiaty. 
Tegoroczna trasa rajdu wiodła przez miejscowości 
położone w Polsce i Republice Czeskiej.

Sobotni etap rajdu z Jastrzębia przez Zebrzy-
dowice, czeską Karwinę i miejscowości takie jak 

Pacalůvka, Žermanice i Soběšovice zakończył się 
pod wieczór w Domasławicach Dolnych (Dolní 
Domaslavice). Tam, po zakwaterowaniu w ośrod-
ku „Žermanka”, uczestnicy imprezy otrzymali pa-
miątki, wzięli też udział w ognisku połączonym z 
pieczeniem kiełbasek.

Posileni w ten sposób uczestnicy rajdu mogli 
następnego dnia wyruszyć w drogę powrotną. Do 
Jastrzębia dotarli w niedzielne popołudnie.

MJ

Z Jastrzębia do Domasławic. 
Rajd „Zofiówki” po raz siódmy

W upalny sierpniowy weekend odbyła się siódma edycja rowerowego Rajdu Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy KWK „Zofiówka”.

Katana i wakizashi
Japońskie miecze samurajskie są sławne ze swej jakości i kształtu, dzięki 
czemu przykuwają uwagę wielu historyków broni białej. Początkowo samuraj 
nosił tachi - długi miecz, zawieszony u pasa ostrzem w dół (jak europejska 
szabla). Dodatkowo nosił też wetknięty za pas ostrzem w górę krótszy miecz, 
zwany uchigatana (jako krótszy i noszony ostrzem w górę mógł być doby-
ty i użyty do ataku/obrony w jednym ruchu).Wkrótce katana (czyli po pro-
stu tachi, który mógł być noszony za pasem ostrzem w górę jak uchigatana) 
zastąpił tachi jako podstawową broń samuraja. Uchigatana stała się jeszcze 
krótsza i została nazwana wakizashi. Miecze były oznaką wojownika, chociaż 
niekoniecznie należącego do kasty samurajskiej. Jednakże z początkiem XVII 
w. posiadanie i publiczne noszenie mieczy zostało uregulowane prawnie i za-
strzeżone tylko dla samurajów. Stare miecze były i nadal są traktowane z czcią 
i szacunkiem. W muzeach są miecze mające po 800 lat i więcej, wyglądające 
jakby dopiero co zostały wykonane. Miecz był najważniejszym elementem w 
kulturze samurajów, stanowił niejako duszę wojownika. Jedna z zasad do-
tycząca miecza mówiła, że jeśli już zostanie on wyjęty z pochwy, musi być 
umoczony w ludzkiej krwi, dlatego też, jeśli broń zechciała obejrzeć osoba 
dostojna, której nie można było odmówić, samuraj przed schowaniem miecza 
dokonywał samookaleczenia.
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