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Niepokój w „Sobieskim”
NSZZ „Solidarność” ZG „Sobieski” zaapelowała do posłów na Sejm 
z okręgu 32, władz iradnych sejmiku województwa śląskiego z okręgu 
7 oraz prezydenta i radnych miasta Jaworzna o „jednoznaczne zajęcie 
stanowiska celem ochrony 3200 miejsc pracy w Zakładzie Górniczym 
Sobieski.

Są za, a nawet przeciw…
POLSKA Grupa Energetyczna (PGE) od miesięcy zwleka z  podję-
ciem decyzji dotyczącej budowy nowej odkrywki węgla brunatnego 
Złoczew. Bez tej odkrywki, największa polska elektrownia – Elektrow-
nia Bełchatów – przestanie produkować prąd za kilkanaście lat. 

Czy ta reforma będzie inna?
Do końca września mamy poznać nowe propozycje rządu dotyczące 
przyszłości węgla kamiennego w  Polsce. Na razie premier Mateusz 
Morawiecki obiecuje, że nie będzie powtórki z  reformy górnictwa 
z przełomu XX i XXI wieku, kiedy zamknięto wiele kopalń. Czy zatem 
jest przyszłość dla Śląska bez węgla?

40 lat temu przywrócono40 lat temu przywrócono
górnikom ludzką godnośćgórnikom ludzką godność

Rozmowa z Romanem Chwastykiem s. 8

W ocenie szefa górniczej Solidarności

Niestety, nie wiemy, co zamierza rząd…
Bogusław Hutek o rozmowach... s. 3

WYJĄTKOWY RUCH WYJĄTKOWY RUCH 
W HISTORII ŚWIATAW HISTORII ŚWIATA
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Dokończenie na str. 4

 APEL Przesłanie Piotra Dudy dla Białorusinów

Pomni własnych doświadczeń, zachęcamy dzisiaj Was…
– My związkowcy i pracownicy polscy wyrażając solidarność z naszymi kolegami – robotnikami 
i pracownikami białoruskich przedsiębiorstw – chcemy podzielić się z Wami naszym 
doświadczeniem z okresu walki z komunistyczną dyktaturą – mówi przewodniczący NSZZ 
Solidarność Piotr Duda w specjalnym liście skierowanym do Białorusinów.
MY związkowcy i  pracownicy polscy 
wyrażając solidarność z  naszymi ko-
legami – robotnikami i  pracownikami 
białoruskich przedsiębiorstw – chcemy 
podzielić się z Wami naszym doświad-
czeniem z okresu walki z komunistycz-
ną dyktaturą.

W  Polsce znamy dobrze tortury, 
prześladowanie i  bicie, szarże mili-
cji na bezbronny tłum, rozpacz rodzin 
poszukujących swoich najbliższych 
w szpitalach i więzieniach. Wasze dra-
matyczne doświadczenie było także 
naszym losem. Wielkie protesty spo-
łeczne, w  komunistycznej Polsce były 
bezwzględnie pacyfikowane, a  totali-
tarna władza nie cofała się nawet przed 
użyciem wojska i  broni palnej. Polscy 
pracownicy pamiętają dobrze jak koń-
czy się bezpośrednie zwarcie z uzbrojo-
nym i bezwzględnym przeciwnikiem; na 
ulicach polskich miast w Czerwcu 1956 

i Grudniu 1970 roku i czasie nocy stanu 
wojennego – zastrzelono setki demon-
strantów.

Przez lata komunizmu uświado-
miliśmy sobie, że w  starciu z  wozami 
opancerzonymi, kordonami sił porząd-
kowych, gazem łzawiącym i bronią pal-
ną, zwykli ludzie na ulicy nawet w tłum-
nych demonstracjach są praktycznie 
bezbronni.

Jednak ostatecznie zwyciężyliśmy, 
a  było to zasługą między innymi stra-
tegii walki, którą przyjęliśmy – strategii 
polegającej na wykorzystaniu naszych 
zakładów pracy jako najlepszego miej-
sca do obrony. Dzięki strajkom okupa-
cyjnym w  stoczniach, hutach, kopal-
niach, zakładach zbrojeniowych oraz 
komunikacji miejskiej władza musiała 
się cofnąć i  zgodzić na powstanie nie-
zależnego, ogólnopolskiego związku 
zawodowego zrzeszającego wszystkich 

pracowników pragnących praw obywa-
telskich dla siebie i wolności dla kraju. 
Tak powstał nasz związek – NSZZ „So-
lidarność.

Doświadczenie lat walki o wolność 
pokazuje, że rozstrzygające dla nasze-
go zwycięstwa były nie demonstracje 
uliczne, a  masowe protesty strajkowe 
setek tysięcy robotników w  zakładach 
pracy w  całym kraju, prowadzące do 
paraliżu państwa. Organizowaliśmy 
strajki, łączyliśmy się w  międzyzakła-
dowe komitety strajkowe i trwaliśmy tak 
długo w zakładach pracy, póki nie zmu-
siliśmy drugiej strony do uległości i roz-
poczęcia dialogu. Dzięki niemu komuni-
ści podpisali porozumienia społeczne ze 
strajkującymi, które z  kolei rozpoczęły 
rozkład dyktatury.

Pomni własnych doświadczeń, za-
chęcamy dzisiaj Was – pójdźcie tą samą 
drogą!

W imieniu Niezależnego Samorząd-
nego Związku Zawodowego „Solidar-
ność” deklarujemy wszelkie możliwe 
wsparcie i  pomoc, jaka tylko będzie 
możliwa z  naszej strony. Już dzisiaj 
powołujemy fundusz pomocy „Solidar-
ność z  Białorusią”, w  ramach którego 
będziemy zbierać środki na konkretną 
pomoc dla strajkujących na Białorusi.

W  40-tą rocznicę ogólnokrajowe-
go, wielkiego zwycięstwa Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność” jest dla nas rzeczą oczy-
wistą, że stajemy po Waszej stronie 
gotowi wspierać Was w każdy możliwy, 
pokojowy sposób.

Piotr Duda
Źródło: tysol.pl

Wyjątkowy ruch 
w historii świata
CENTRALNE obchody 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych 
i powstania NSZZ „Solidarność” z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy 
oraz premiera Mateusza Morawieckiego odbyły się 31 sierpnia 
w Gdańsku. Główną część uroczystości zorganizowano na placu 
Solidarności, w bezpośrednim sąsiedztwie słynnej stoczniowej bramy.
RANO odsłonięto trzy tablice pa-
miątkowe poświęcone działaczom 
Wolnych Związków Zawodowych: 
Alinie Pienkowskiej-Borusewicz, 
Magdalenie Modzelewskiej-Rybic-
kiej i Janowi Koziatkowi.

Wczesnym popołudniem, z ini-
cjatywy Instytutu Pamięci Na-
rodowej, oddano hołd papieżowi 
Janowi Pawłowi II, prezydentowi 
Stanów Zjednoczonych Ronaldowi 
Reaganowi i Annie Walentynowicz 
poprzez złożenie wiązanek kwiatów 
przy pomnikach tych postaci.

Na pl. Solidarności w pierwszej 
kolejności głos zabrał prezydent 
Duda.

- Ta brama Stoczni Gdańskiej - 
wtedy imienia Lenina - i to miejsce, 
gdzie w 1970 roku do protestujących 
robotników strzelano, gdzie polała 
się krew niewinnych ludzi, którzy 
chcieli po prostu godnie żyć, na 
tym właśnie wyrosła „Solidarność”, 
na wielkim pragnieniu i żądaniu 
godności, przestrzegania godności 
człowieka, jego praw, przestrzega-
nia tego, co tak głęboko zakorze-
nione było zawsze w nas, Polakach: 

potrzeby wolności, suwerenności 
i swobody, a przede wszystkim nor-
malności. Ludzie po prostu chcieli 
normalności, chcieli normalnego 
życia, chcieli żyć tak, jak mogą żyć 
inni, ale nie tylko dla siebie. Chcieli 
tego dla wszystkich swoich roda-
ków i nie tylko, bo przecież pod-
czas I Walnego Zjazdu „Solidarno-

ści” w 1981 r. wystosowali słynne 
„Posłanie do ludzi pracy Europy 
Wschodniej”, gdzie o tych ideałach 
i o tych najistotniejszych rzeczach 
mówili - przypomniał.

Andrzej Duda podziękował 
„wszystkim tym, którzy wtedy do 
tej wolności tak zdecydowanie par-
li, nie bojąc się prześladowań, nie 

bojąc się tego, że mogą zostać wy-
rzuceni z pracy, nie bojąc się tego, 
że mogą zostać skazani, uwięzieni”. 
W tym kontekście wymienił „wiel-
kie nazwiska”: Annę Walentyno-
wicz, Lecha Wałęsę, Andrzeja i Jo-
annę Gwiazdów, Henryka Wujca, 
Tadeusza Mazowieckiego, Bogdana 
Borusewicza oraz Krzysztofa Wy-
szkowskiego, ale zaraz potem do-
dał, że z nimi stały „tysiące robotni-
ków w całej Polsce”.

- Im wszystkim z całego serca za 
to dziękuję, pokoleniu moich rodzi-
ców - podkreślił.

Nadmienił, iż to dzięki „Solidar-
ności” dziś żyjemy w wolnym, su-
werennym i niepodległym kraju.

- Dzięki tamtemu wysiłkowi, 
dzięki tamtej odwadze. Nigdy o tym 
nie wolno zapomnieć - zaznaczył.

Życzył Związkowi, by ten zawsze 
trwał na straży godności i praw pra-
cowniczych.

- Niech żyje „Solidarność”! (…) 
Niech żyje Polska! - zakończył swo-
je wystąpienie.

W ocenie premiera Mateusza 
Morawieckiego powiedzieć o „So-
lidarności”, że to był jedynie zwią-
zek zawodowy, „to zdecydowanie 
za mało powiedzieć; powiedzieć 
nawet o »Solidarności«, że to był 
ruch społeczny, to też dalece nie 
wszystko”.

- „Solidarność” to największy, 
najpiękniejszy, wyjątkowy w swojej 
charakterystyce ruch społeczno-
-narodowy w historii całego świata 
- ruch, który miał na celu wywal-
czenie godnego życia w niepodle-
głym suwerennym państwie. I od 
samego początku te cele przyświe-
cały wszystkim, przyświecały wielu 
działaczom, sympatykom - wielu, 
o których dzisiaj nie pamiętamy. 
Tych anonimowych ludzi często 
trzeba dzisiaj przywołać.

40. ROCZNICA POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH

Dlaczego 
restrukturyzacja 
górnictwa?
RESTRUKTURYZACJA - to słowo przez 
trzydzieści lat budziło wśród górników 
postrach, bo oznaczało kolejne fale li-
kwidacji kopalń przeprowadzane bez 
oglądania się na katastrofalne skutki 
społeczne takich decyzji. Dziś wśród 
rządzących i w spółkach energetycz-
nych znów zaczyna się mówić o re-
strukturyzacji górnictwa. A ja się py-
tam, dlaczego akurat górnictwa?

Popatrzmy na spółki energetyczne, 
ile tam jest spółek-córek, ilu tam jest dy-
rektorów, prezesów, ile tam jest rad nad-
zorczych… Jakoś nikt nie chce się temu 
przyjrzeć, bo lepiej - a z perspektywy 
warszawskich salonów pewnie i „mod-
niej” - bić w sektor wydobywczy.

Przypominam, że górnictwo re-
strukturyzuje się od 30 lat. Dziesiątki 
tysięcy miejsc pracy w samych kopal-
niach zostały zlikwidowane. Za to spółki 
energetyczne mają się jak najlepiej. 
Rozumiem, że stanowią one „żniwa” 
dla ugrupowań, które sprawują władzę 
- setki kierowniczych stanowisk są do 
obsadzenia.

Dochodzi do tego inna sprawa: przy 
tej władzy spółki energetyczne wszyst-
ko mogą, a górnictwo nie może nic. Kie-
dy dochodzi do sytuacji trudnej, spowo-
dowanej na przykład tym, że koncerny 
energetyczne nie chcą odebrać zakon-
traktowanego węgla, w oczach rządzą-
cych i tak winne jest górnictwo - jak w 
starym przysłowiu, gdzie kowal zawinił, 
a Cygana powiesili. Za chwilę ktoś jesz-
cze wpadnie na pomysł, by - wzorem lat 
ubiegłych - obarczyć konsekwencjami 
cudzych win samych górników, którzy 
znów będą musieli rezygnować z czę-
ści własnych wynagrodzeń, by ratować 
spółki węglowe. Tymczasem spółki 
energetyczne „kwitną”. Od nich nikt ni-
czego nie wymaga.

I jeszcze jedno. Po ostatnich rozmo-
wach, w trakcie których poruszyliśmy 
kwestie importu węgla, importu energii, 
a także włączenia do sieci elektrowni 
konwencjonalnych, nastąpił gwałtow-
ny atak medialny na górnictwo. Chyba 
naruszyliśmy czyjeś potężne interesy. 
Nie wiem, czy opublikowane teksty były 
sponsorowane, ale trudno nie nabrać 
podejrzeń, biorąc pod uwagę moment, 
w którym się ukazały.

Czas z tym skończyć!
Dialog nie ma najmniejszego sen-

su, jeśli jedna ze stron zasiadających 
przy stole negocjacyjnym cały czas coś 
ukrywa lub zmienia zdanie i jeszcze do 
tego kiwa.

Usłyszeliśmy na przykład z ust 
przedstawicieli strony rządowej, że jeśli 
będą ratować Polską Grupę Górniczą, 
to może upaść któraś spółka energe-
tyczna. Niech strona rządowa uczciwie 
przyzna, że chroni spółki energetyczne, 
a górnictwo i PGG mają się dostosować 
do potrzeb sektora energetycznego, bo 
inaczej upadną i nikt im nie pomoże. 
Wtedy wszystko stanie się jasne.
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NA CZASIE Dyskusja na temat zmian w sektorze węgla kamiennego

Naprawa czy 
błyskawiczna likwidacja?
W SIERPNIU ruszyły rozmowy na temat programu naprawczego 
polskiego górnictwa. Zespół do spraw transformacji górnictwa, który ma 
przygotować propozycje koniecznych zmian w sektorze wydobywczym 
węgla kamiennego, zebrał się dwukrotnie.
PIERWSZA runda rozmów miała 
miejsce 11 sierpnia w warszawskim 
Centrum Partnerstwa Społecznego 
„Dialog”. Zaprezentowano wówczas 
diagnozę aktualnej sytuacji sektora 
oraz uwarunkowań wynikających 
z „polityki klimatycznej” Unii Eu-
ropejskiej. Wśród uczestników dys-

kusji byli przedstawiciele strony 
społecznej, Zarządu Polskiej Gru-
py Górniczej SA (PGG), Zarządu 
Tauron Wydobycie SA oraz mini-
strowie: aktywów państwowych - 
Jacek Sasin, klimatu - Michał Kur-
tyka, a także pełnomocnik rządu do 
spraw strategicznej infrastruktury 

energetycznej Piotr Naimski.
Porządek obrad zawierał cztery 

punkty: informację o sytuacji w sek-
torze górnictwa węgla kamiennego 
po sześciu miesiącach 2020 roku, 
informację o możliwości produkcji 
energii elektrycznej z węgla w per-
spektywie krótkoterminowej, ter-

min przyjęcia przez Polskę polityki 
klimatycznej Unii Europejskiej oraz 
wyjaśnienie roli węgla, gazu ziem-
nego i odnawialnych źródeł energii 
(OZE) w miksie energetycznym.

- Z jednej strony stoimy przed 
wyzwaniem jak najszybszego uru-
chomienia produkcji energii z wę-
gla w taki sposób, aby wrócić do 
poziomu sprzed pandemii. Jednak 
najwięcej czasu poświęciliśmy 
problemowi systemowych działań 
średnio- i długoterminowych zwią-
zanych z funkcjonowaniem i trans-
formacją sektora węglowego w ko-
relacji z transformacją energetyki. 
Między innymi chodzi o inwestycje 
związane z nowoczesnymi techno-
logiami węglowymi, technologiami 
niskoemisyjnymi - powiedział po 
zakończeniu obrad szef śląsko-dą-
browskiej „Solidarności” Dominik 
Kolorz. - Jako reprezentanci strony 
społecznej przedstawiliśmy własne 
propozycje dotyczące ogranicze-
nia importu węgla i importu ener-
gii. Wydaje się, że spotkały się one 
ze zrozumieniem. Uzgodniliśmy, 
że strony wspólnie przeanalizują 
przedstawione propozycje. Sytu-
acja jest bardzo trudna, a czas nagli 
- podsumował.

Kolejne spotkanie miało się od-
być tydzień później, zostało jednak 
odwołane ze względu na zagro-
żenie epidemiczne (jedna z osób 
uczestniczących w pierwszej turze 
rokowań była zakażona korona-
wirusem). Ostatecznie doszło do 
niego 28 sierpnia. Stronę rządową 
reprezentowali: wicepremier i mi-

nister aktywów państwowych Ja-
cek Sasin, wiceminister aktywów 
państwowych Artur Soboń jako 
świeżo powołany pełnomocnik rzą-
du ds. transformacji energetycznej 
i górnictwa oraz wiceminister kli-
matu Ireneusz Zyska. Oprócz dele-
gacji rządowej, członków zarządów 
spółek węglowych i związkowców 
reprezentujących pracowników ko-
palń węgla kamiennego do Katowic 
przyjechali szefowie wiodących 
firm energetycznych oraz przed-
stawiciele związków zawodowych 
zrzeszających pracowników ener-
getyki.

Omówiono kwestie relacji mię-
dzy firmami górniczymi i energe-
tycznymi, w tym sprawy związane 
z importem surowca czy odbiorami 
zakontraktowanego wcześniej pa-
liwa. Potwierdzono również wcze-
śniejsze ustalenia o odejściu od 
obligatoryjnego handlu energią po-
przez giełdę, co ograniczy import 
i zwiększy jej produkcję w krajo-
wych elektrowniach.

- Sytuacja - szczególnie w Pol-
skiej Grupie Górniczej - jest nagląca 
i wymaga podjęcia pilnych działań 
- skomentował wówczas wicepre-
mier Sasin. - Jesteśmy zdetermino-
wani, by tę sytuację ustabilizować 
i wyprowadzić na prostą. Musi to 
jednak nastąpić przy akceptacji 
związków zawodowych, ale także 
z uwzględnieniem sytuacji w sekto-
rze energetycznym, która również 
nie jest prosta - podkreślił. 

MJ

Niestety, nie wiemy, co zamierza rząd…

Rozmowa z Bogusławem Hutkiem, przewod-
niczącym NSZZ „Solidarność” w  PGG na temat 
dotychczasowych prac zespołu do spraw trans-
formacji górnictwa

Solidarność Górnicza: - Panie przewodni-
czący, zespół mający stworzyć program, od któ-
rego zależeć będzie przyszłość całego polskiego 
górnictwa, powinien zakończyć swoje prace do 
końca września, choć już dziś niektórzy uważa-
ją ten termin za nierealny. Bez względu na ten 
fakt podsumujmy jednak pierwszy miesiąc prac Dokończenie na str. 4

i wróćmy na moment do 11 sierpnia. Co udało 
się ustalić podczas tamtego, inauguracyjnego 
spotkania?

Bogusław Hutek, przewodniczący Zakłado-
wej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidar-
ność” PGG SA: - Pierwszy punkt porządku obrad 
- obejmujący informację o  sytuacji w  sektorze 
górnictwa węgla kamiennego po 6 miesiącach 
bieżącego roku - pominęliśmy, bo wiedzę na ten 
temat każdy z  nas posiada. Omówienie punktu 
drugiego, dotyczącego produkcji energii elek-
trycznej z  węgla w  perspektywie krótkotermino-
wej, sprowadziło się do prezentacji obejmującej 
produkcję energii ze źródeł konwencjonalnych, 
jaką przedstawił nam pan minister Naimski. Tej 
prezentacji nie otrzymaliśmy już potem do wglą-
du, ale wynikało z niej jednoznacznie, że polskie 
górnictwo węglowe może zostać zlikwidowane 
jeszcze szybciej niż w  2035 r. Tam były dane, 
które wskazywały na konieczność wygaszania 
jednostek węglowych w „miksie energetycznym”. 
Naturalną konsekwencją takiej polityki byłaby li-
kwidacja kopalń.

Jak ZOK NSZZ „Solidarność” PGG SA zare-
aguje, jeśli rządzący rzeczywiście będą chcieli 
taką strategię wdrożyć?

Sęk w  tym, że trudno powiedzieć, bo obecny 
rząd nie chce nam przedstawić żadnej strategii. 

O  ile Platforma Obywatelska ogłaszała swoje nie-
odpowiedzialne decyzje - dotyczące chociażby 
likwidacji zakładów górniczych - bez głębszego 
zastanowienia, wywołując tym gwałtowne prote-
sty społeczne, o tyle obecna władza unika jakich-
kolwiek deklaracji. To jest w tej chwili podstawowy 
problem. My nie wiemy, co zamierza rząd i do kiedy 
chce zlikwidować kopalnie wydobywające węgiel 
energetyczny - bo o tym, że zamierza, jestem prze-
konany na 100 procent. Jeśli usłyszymy, że obo-
wiązuje derogacja, czyli wyłączenie Polski z obo-
wiązku osiągnięcia „neutralności klimatycznej” 
w roku 2050 i przesunięcie tego terminu dla Polski 
na rok 2060, będziemy mogli przystąpić do pracy 
nad rozsądnym planem pozwalającym przeprowa-
dzić cały ten proces tak, aby w  jak najmniejszym 
stopniu zaszkodził on ludziom - pracownikom PGG 
i  innych spółek węglowych, górniczym rodzinom 
i pozostałym mieszkańcom Górnego Śląska.

Czyli punkt trzeci - „termin przyjęcia przez 
Polskę polityki klimatycznej UE” - nie został zre-
alizowany?

Nie został, bo nie usłyszeliśmy żadnego ter-
minu, żadnej daty. Rząd unika konkretów. Po 
ubiegłorocznym szczycie unijnym „odtrąbiono” 
sukces, jakim miało być zwolnienie Polski z  ko-
nieczności osiągnięcia tak zwanej neutralności 
klimatycznej do roku 2050 i  przeniesienie tego 

progu czasowego - tylko dla naszego kraju - na 
rok 2060. Teraz nikt nie chce tego potwierdzić. 
A  skoro nikt niczego nie mówi oficjalnie, różne 
plotki krążą w  kuluarach. Dobrym przykładem 
może być tutaj sprawa przesłanego do Brukseli 
rządowego dokumentu „Klimat i  energia”, który 
przewiduje ścieżkę likwidacji energetyki opartej na 
węglu do roku 2040. Jeśli to prawda, mamy pro-
blem - podkreślam jednak słowo „jeśli”, bo polity-
cy Prawa i Sprawiedliwości unikają szczerego dia-
logu z  przedstawicielami środowisk górniczych, 
dlatego cały czas opieramy się na nieoficjalnych 
doniesieniach.

Co z punktem czwartym, dotyczącym wyja-
śnienia roli węgla, gazu ziemnego i  odnawial-
nych źródeł energii w miksie energetycznym?

Odpowiedzi udzielił nam pan minister Naimski 
w swojej prezentacji. Rząd chce stawiać na każde 
źródło energii, tylko nie na węgiel. To jest gaz, to 
są OZE, to jest - we wciąż oddalającej się perspek-
tywie - energetyka jądrowa… I skutki tej polityki 
widać już dziś, kiedy mówi się o  przestawieniu 
bloku energetycznego C elektrowni „Ostrołęka” 
na zasilanie gazowe. Myśmy o tym nie zapomnieli. 
Tak długo, jak będzie na to szansa, powalczymy 
o to, by „Ostrołęka” była zasilana węglem.
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 Jak Tadeusz Szczudłowski, który tutaj 
zawiesił krzyż, który miał być kamieniem 
węgielnym pod przyszły pomnik pomor-
dowanych stoczniowców z 1970 r. I wielu 
innych - mówił szef rządu.

Zaapelował, by pamiętać o tych przy-
wódcach Związku, którzy już odeszli, a 
„na których barkach »Solidarność« wtedy 
trwała, budowała się”, jak Anna Walenty-
nowicz, Lech Kaczyński i Henryk Wujec. 
Podziękował też żyjącym bohaterom wy-
darzeń sprzed czterech dekad: Andrzejowi 
Kołodziejowi oraz Joannie i Andrzejowi 
Gwiazdom.

Odniesień historycznych związanych z 
przebiegiem wydarzeń, które 40 lat temu 
utorowały drogę do zarejestrowania „So-
lidarności”, nie zabrakło w przemówieniu 
przewodniczącego Komisji Krajowej (KK) 
NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy.

- Związek zawodowy „Solidarność” ro-
dził się w wielu zakątkach naszego kraju. I 
pierwsze porozumienie zostało podpisane 11 
lipca w Świdniku. Później wydarzenia Lubel-
skiego Lipca, pierwszy strajk na Śląsku - w 
tarnogórskim Fazosie, później rozpoczynają-
ce się strajki tutaj, w Gdańsku, w Szczecinie, 
w Jastrzębiu i Dąbrowie Górniczej. Wszędzie 
robotnicy przygotowywali petycje, które po-
tem przekształcały się w postulaty. I każdy 
z postulatów - czy to szczecińskich, czy to 
gdańskich, czy jastrzębskich, czy podpi-
sanych w Dąbrowie Górniczej - miał jeden 
podstawowy cel: niezależny, samorządny 

związek zawodowy. To był wtedy priorytet. 
To był nasz wtedy skrawek wolności, o który 
walczyliśmy - o prawo do wolnych związ-
ków zawodowych, prawo do zrzeszania się 
w wolnych związkach zawodowych i prawo 
do strajku. A Porozumienie Katowickie [z 
11 września 1980 r. - przyp. red. SG] to był 
swoisty projekt ustawy o wolnych związkach 
zawodowych - mówił lider Związku do zgro-
madzonych przed historyczną bramą Stoczni 
Gdańskiej.

Wspomniał też, jaką rolę w buncie spo-
łecznym roku ’80 i powstaniu NSZZ „Soli-
darność” odegrała pierwsza pielgrzymka 
papieża Jana Pawła II do Polski.

- ’80 rok tu, w Gdańsku, w Szczecinie, 
w Jastrzębiu i w Dąbrowie Górniczej, ale 
także w wielu innych miastach naszego 
kraju, to tylko było dopełnienie słów Ojca 
Świętego Jana Pawła II, które wypowie-
dział 2 czerwca ’79 roku na placu Zwycię-
stwa w Warszawie. Wtedy ta „Solidarność” 
rodziła się w naszych sercach. Za rok (…) 
przelaliśmy to w dokumenty, w postulaty. 
I tak 17 września [1980 r. - przyp. red. SG] 
powstał statut, który w listopadzie został 
zarejestrowany jako wolny, niezależny 
związek zawodowy „Solidarność” - powie-
dział szef KK.

Ostatnim rocznicowym akcentem 
była msza święta odprawiona w kościele 
pod wezwaniem świętej Brygidy, której 
przewodniczył administrator apostolski ar-
chidiecezji gdańskiej ksiądz biskup Jacek 
Jezierski.

Marek Jurkowski

A  co z  Polską Grupą Górniczą? 
Cała ta dyskusja o konieczności wy-
pracowania programu naprawczego 
została przecież wywołana pogar-
szającą się sytuacją ekonomiczną 
PGG.

Zacznę od stwierdzenia, że w pań-
stwie, gdzie faktycznie panuje prawo 
i  sprawiedliwość - i  nie mam tu na 
myśli ugrupowania politycznego o  tej 
nazwie - kontrakty, które zostały za-
warte, powinny być realizowane. Na 
razie realizowane nie są, bo węgiel 
zakontraktowany przez spółki ener-
getyczne wciąż leży na zwałach. Cie-
kawe, że nikt się jeszcze nie przyjrzał 
tej sprawie. Ona ma aż trzy aspekty: 
z  jednej strony spółki energetyczne 
importują surowiec, z  drugiej strony 
- nie odbierają zakontraktowanego 
węgla u polskiego producenta, a trze-
cim elementem jest fakt, że te same 
spółki energetyczne są udziałowcami 
w PGG, na której szkodę w  tym mo-
mencie działają. O tym, że są problemy 
z odbiorem zakontraktowanego węgla, 
związki zawodowe informują od roku. 
Wtedy nikt nie zareagował, dzisiaj też 
nikt nie reaguje. Jeśli energetyka nie 
zapłaci, PGG będzie zmuszona do za-
ciągnięcia kolejnego długu, być może 
na poziomie miliarda złotych, tym 
razem w Polskim Funduszu Rozwoju. 
Z  czego to potem spłaci? Dzisiaj nikt 
nie wie, czym to się kończy. Również 
w tej sprawie politycy nic nam nie mó-
wią, choć należy się domyślać, że ci 

najbardziej wtajemniczeni o  wszyst-
kim wiedzą.

Czyli wracamy do kwestii 
daty…

Dokładnie tak. Musimy wie-
dzieć, do kiedy rząd chce korzystać 
z energetyki węglowej, bo tylko wte-
dy będziemy w  stanie przygotować 
jakąkolwiek strategię - które kopal-
nie mają funkcjonować, a  które - po 
sczerpaniu złoża! - można wygasić 
wcześniej, które aktywa energetycz-
ne produkujące energię z  węgla na-
leży rewitalizować, aby dłużej mogły 
funkcjonować, ile trzeba wybudować, 
a  z  których można zrezygnować. 
O tym wszystkim należy dyskutować, 
ale w oparciu o konkretną wiedzę. Nie 
wiemy też, czy rząd ma pomysł, jak 
wygenerować „z niczego” tyle miejsc 
pracy, ile przestanie istnieć wskutek 
ewentualnego, nawet rozłożonego 
w czasie zamknięcia kopalń - również 
w firmach kooperujących z kopalnia-
mi i  branżach żyjących z  górnictwa. 
Dla urzędników z  Warszawy szybka 
likwidacja kilkudziesięciu tysięcy 
miejsc pracy jest czystą statystyką, 
bo oni konsekwencji swoich wła-
snych decyzji przecież nie odczują 
- będzie je natomiast odczuwać Gór-
ny Śląsk i  to przez kilkadziesiąt lat. 
Na razie o  przyszłość małopolskich 
kopalń węgla martwią się politycy 
z Małopolski, nie słychać natomiast, 
by - poza panią senator Tobiszowską 
i panem posłem Gawędą - problemem 
tym interesowali się politycy śląscy. 

Może są wśród „wtajemniczonych”, 
o których mówiłem nieco wcześniej? 
Może rząd już dawno wyznaczył 
kierunki i  przesądził o  losie górno-
śląskich kopalń, tylko my o  tym nie 
wiemy? Widzę to wszystko w  coraz 
czarniejszych barwach.

Podsumowując i  kończąc, co - 
z  perspektywy lidera największej 
organizacji związkowej funkcjonują-
cej w górnictwie - jest dziś głównym 
problemem sektora?

Odpowiadam - zagwarantowanie 
odbioru zakontraktowanego węgla 
przez państwową energetykę, zapew-
nienie pełnego dostępu do sieci prze-
syłowej podmiotom produkującym 
energię z węgla oraz ograniczenie im-
portu energii z zagranicy. To da pewien 
oddech górnictwu i  energetyce wę-
glowej, ale też czas, by przygotować 
się do procesu transformacji ener-
getycznej, dzięki czemu mógłby on 
mieć znacznie łagodniejszy przebieg. 
Bez względu na wszystko jeszcze raz 
podkreślę, że według mnie odchodze-
nie od węgla - strategicznego surowca 
energetycznego, którego Polska ma 
pod dostatkiem - samo w  sobie jest 
nieodpowiedzialne. Skoro jednak nie 
ma przyzwolenia na dalszy rozwój 
energetyki węglowej, musimy dążyć 
do tego, by maksymalnie wydłużyć jej 
funkcjonowanie, a  więc i  funkcjono-
wanie kopalń.

Rozmawiał: Marek Jurkowski

Wyjątkowy ruch 
w historii świata

Niestety, nie wiemy, co zamierza rząd…

Dokończenie ze str. 2

Dokończenie ze str. 3
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Niepokój w „Sobieskim”. 
Związkowy apel do polityków

Związkowcy z ZG Sobieski obawiają się porzucenie inwestycji w szyb „Grzegorz”, od której zależy przyszłość jaworznickiej 
energetyki.

ZG „SOBIESKI”

KOMISJA Zakładowa NSZZ „Solidarność” ZG „Sobieski” zaapelowała do posłów na Sejm z okręgu 32, władz 
i radnych sejmiku województwa śląskiego z okręgu 7 oraz prezydenta i radnych miasta Jaworzna o „jednoznaczne 
zajęcie stanowiska celem ochrony 3200 miejsc pracy w Zakładzie Górniczym Sobieski, oraz około 500 miejsc pracy 
w firmach kooperujących z Zakładem Górniczym Sobieski i ich rodzin”. Niepokój środowiska górniczego wzbudziły 
informacje dotyczące kolejnej restrukturyzacji sektora, która miałaby dotknąć również ZG „Sobieski”.

ZAKŁADOWA „Solidarność” 
chce, by politycy reprezentujący lo-
kalną społeczność czynnie wsparli 
stronę społeczną i podjęli działania 
mające umożliwić dalsze funkcjo-
nowanie ZG „Sobieski”.

Chodzi przede wszystkim 
o szyb „Grzegorz”. Rozpoczęta rok 
temu inwestycja głębienia szybu 
udostępni nowe złoża węgla, któ-
ry jest dedykowany dla spełnia-
jącego wyśrubowane normy Unii 
Europejskiej nowego bloku ener-
getycznego o mocy 910 megawa-
tów. Wydobywany węgiel dałby 
też gwarancję istnienia kopalni 
na czas funkcjonowania nowego 
bloku. Stworzono już infrastruk-
turę kolejową łączącą ZG „Sobie-
ski” z nowym blokiem, a koszt 

przeprowadzonych prac przy sa-
mym szybie przekroczył - według 
związkowców - 200 milionów zło-
tych. Tym mniej zrozumiałe było-
by porzucenie inwestycji, od któ-
rej zależy przyszłość jaworznickiej 
energetyki.

- W razie jakichkolwiek nieko-
rzystnych działań względem Za-
kładu Górniczego Sobieski, węgiel 
do nowo powstałego bloku 910 MW 
będzie musiał być importowany - 
wskazała „Solidarność”.

Kilka słów poświęcono temato-
wi restrukturyzacji.

- Chcemy nadmienić, że Zakład 
Górniczy Sobieski przed laty prze-
szedł już trudną restrukturyzację 
i przez wiele lat skutecznie odnaj-
dywał się w nowej rzeczywistości - 
przypomnieli autorzy pisma.

Na koniec podkreślili znaczenie 
funkcjonowania ZG „Sobieski” dla 
całej lokalnej społeczności.

- Pragniemy (…) nadmienić, że 
statystycznie jedno miejsce pracy 
w górnictwie generuje trzy miejsca 
pracy poza górnictwem w handlu 
w usługach itd. Jest to duża rzesza 
ludzi, którzy obdarzyli Państwa 
zaufaniem i oczekują gwarancji 
bezpieczeństwa i stabilizacji życia 
mieszkańców i swoich rodzin - czy-
tamy w ostatnim zdaniu apelu do 
polityków.

MJ
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W „Silesii” już chcieli zwalniać
TRWAJĄ poszukiwania podmiotu, który byłby gotów przejąć Przedsiębiorstwo Górnicze (PG) „Silesia” 
Sp. z o.o. po tym, jak główny inwestor - Energetický a průmyslový holding (EPH) - zapowiedział wycofanie 
swoich udziałów. Dzięki zaangażowaniu zakładowej „Solidarności”, która nie pozwoliła sprawie „umrzeć”, 
ruszyły formalne rozmowy z trzema potencjalnymi nabywcami.

 JSW Dobre wieści z Brukseli

Strategiczny surowiec

WĘGIEL koksowy utrzymał swo-
je miejsce na liście surowców 
strategicznych dla Unii Europe-
jskiej. Wykaz ten obejmuje sur-
owce, które są najważniejsze 
pod względem gospodarczym 
i  których dostawy obarczone są 
dużym ryzykiem ze względu na 
koncentrację ich światowej pro-
dukcji. Publikowana co trzy lata 
lista strategicznych surowców 
stanowi narzędzie wspierające 
rozwój polityki Unii Europejskiej, 
dzięki któremu łatwiej zidentyfi-
kować można potrzeby inwesty-
cyjne. Znaczenie gospodarcze 
i  ryzyko związane z  dostawami 
to dwa główne parametry uży-
wane do określenia krytyczne-
go znaczenia dla UE. Dostęp do 
węgla koksowego jest silnie skon-
centrowany, gdyż sama Australia 
odpowiada za 24% jego globalnej 
produkcji, a  w  Unii Europejskiej 
to Jastrzębska Spółka Węglowa 
jest największym jego producen-
tem zaspokajając prawie 20% 
rocznego zapotrzebowania eu-
ropejskiego hutnictwa. W krajach 
UE złoża węgla koksowego są już 
na wyczerpaniu. Dlatego Wspól-
nota musi importować z  krajów 
trzecich większość potrzebnego 

jej surowca. Unijne huty stali zuży-
wają rocznie 37 mln ton koksu, do 
którego wyprodukowania potrze-
ba 53 mln ton węgla koksowego 
(do wytworzenia 1 tony głównego 
półproduktu w  hutnictwie stali, 
tzw. surówki hutniczej, potrzeba 
aż pół tony tego rodzaju węgla). 
Tylko 17 mln ton pochodzi z kra-
jów UE, w tym aż 11,6 mln t z Pol-
ski, a resztę sprowadza się z Aus-
tralii, USA, Kanady i Mozambiku. 
Węgiel koksowy, obok rudy żela-
za, jest podstawowym surowcem 
dla przemysłu hutniczego. Węgiel 
produkowany w  JSW przyczynia 
się do zmniejszenia zależności UE 
od importu tego surowca z krajów 
trzecich. Nowa lista surowców 
krytycznych ma obowiązywać 
przez najbliższe trzy lata i obejmu-
je 30 surowców, m.in. antymon, 
beryl, borany, chrom, fluoryt, 
fosforyt, gal, german, grafit, ind, 
kobalt, krzem metaliczny, mag-
nez, magnezyt, metale ziem rzad-
kich, niob, platynowce i wolfram. 
W porównaniu z poprzednią listą, 
opublikowaną w  2017 r., obecna 
została rozszerzona o boksyt, lit, 
stront i tytan, wypadł z niej za to 
hel.

 jm

W czwartek, 3 września, Komisja Europejska ponownie 
wpisała węgiel koksowy na listę surowców strategicznych 
(Critical Raw Materials for the EU). Tegoroczna rewizja listy 
surowców strategicznych potwierdziła znaczenie węgla 
koksowego dla rozwoju europejskiej gospodarki.

PG „SILESIA” 

- FURTKĘ do rozmów z inwestorami 
udało się wreszcie otworzyć i nastąpiło 
to dzięki naciskom ze strony „Solidar-
ności”, co cieszy tym bardziej - pod-
kreśla przewodniczący Komisji Zakła-
dowej NSZZ „Solidarność” PG „Silesia” 
Sp. z o.o. Grzegorz Babij. - Właściciel 
„Silesii” powołał zespół negocjacyj-
ny, który obraduje w Pradze. Obecnie 
„w grze” znajduje się firma polska oraz 
dwie firmy z kapitałem zagranicznym. 
Z dobrze poinformowanych źródeł 
wiem, że firma polska i jedna z firm 
zagranicznych chcą połączyć siły - in-
formuje związkowiec.

Dywagacje na temat przyszłości 
„Silesii” trwają od przełomu kwietnia 
i maja. Informacja o możliwości li-
kwidacji kopalni do końca 2021 roku 
zelektryzowała wtedy załogę i całą 
lokalną społeczność. Jak się okazało, 
decyzja zapadła 30 kwietnia, podczas 
posiedzenia Zarządu PG „Silesia” Sp. 
z o.o. Następnego dnia poinformował 
o niej związkowców Daniel Křetínský, 
właściciel „Silesii” i prezes EPH. Od 
początku czynne działania na rzecz 
uratowania kopalni podejmuje NSZZ 
„Solidarność”.

Tymczasem w sierpniu pojawił się 
nowy problem: Zarząd ogłosił zamiar 
przeprowadzenia zwolnień grupowych 

między 1 września 2020 r. a 31 marca 
2021 r.

6 sierpnia cztery organizacje związ-
kowe zrzeszające pracowników „Silesii” 
zwróciły się do prezesa Zarządu PG 
„Silesia” Sp. z o.o. Jana Marinova z pi-
smem, domagając się odstąpienia od 
planów redukcji liczebności załogi.

- Organizacje Związkowe działają-
ce przy PG „SILESIA” przy wsparciu 
Samorządu, Parlamentarzystów, swo-
ich struktur nadrzędnych podejmu-
ją wszelkie działania w celu dalszego 
funkcjonowania PG „SILESIA” czyli 
poszukiwanie nowego inwestora lub 
możliwości objęcia oferowanych przez 
EPH udziałów w PG SILESIA przez 
Skarb Państwa. (...) Zwolnienia gru-
powe planowane przez Pracodawcę 
wpłyną destrukcyjnie na załogę PG „SI-
LESIA” i mogą zahamować większość 
naszych starań - ocenili związkowcy. 
- Każdy potencjalny inwestor będzie 
chciał przejąć Kopalnię na ruchu, z peł-
ną obsadą - zwrócili uwagę.

Przedstawili też własną interpreta-
cję porozumienia z 20 maja.

- Zawarte porozumienie (...) daje 
gwarancje, że proces grupowych zwol-
nień rozpocznie się nie wcześniej niż 
w trzecim kwartale 2021 roku. Oczywi-
ście tylko w przypadku gdy nie dojdzie 

do zmiany właściciela lub przekazania 
kopalni nowemu inwestorowi - zazna-
czyli.

Skąd koncepcja, by przyspieszyć 
termin przeprowadzenia zwolnień i to 
wbrew treści porozumienia, tego nie wie 
nawet przewodniczący „Solidarności”.

- Do dzisiaj nie rozumiem, z czego 
wynikała zapowiedź zwalniania ludzi - 
mówi Grzegorz Babij. - Myśmy przecież 
20 maja podpisali porozumienie, na 
mocy którego obniżyliśmy sobie wyna-
grodzenia o 10 procent, ale dzięki temu 
stan zatrudnienia miał zostać utrzyma-
ny. Byliśmy ogromnie zdziwieni, kiedy 
dostaliśmy pismo informujące o tym, 
że pracodawca chce podjąć konsulta-
cje związane z zamiarem przeprowa-
dzenia redukcji zatrudnienia w postaci 
zwolnień grupowych. Uznaliśmy to za 
złamanie zapisów z maja, ale usiedli-
śmy do rozmów, bo w przeciwnym razie 
Zarząd przeprowadziłby te zwolnienia 
- tłumaczy.

Ostatecznie pracodawca odstąpił 
od zamiaru przeprowadzenia zwolnień, 
o czym pod koniec sierpnia poinformo-
wał stronę społeczną. Oficjalną przy-
czyną miał być fakt pojawienia się po-
tencjalnych inwestorów, którzy byliby 
skłonni przejąć „Silesię”.

 MJ
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Święto polskiej wolności i „Solidarności”
31 SIERPNIA 1980 roku o godzinie 16.40 w Gdańsku przedstawiciele Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (MKS) 
i delegacji rządowej podpisali dokument kończący trwające kilkanaście dni strajki w Trójmieście. Przeszedł on 
do historii jako Porozumienie Gdańskie, które umożliwiło tworzenie niezależnych, samorządnych związków zawodowych. 
Nawiązując do tego wydarzenia, w 2005 r. Sejm zdecydował, że 31 sierpnia będzie świętem państwowym. Dzień Solidarności 
i Wolności upamiętnia pokojowy zryw Polaków przeciwko komunizmowi - nieludzkiemu systemowi narzuconemu Europie 
Środkowo-Wschodniej przez Związek Radziecki.

40. ROCZNICA POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH

PEŁNA nazwa Porozumie-
nia Gdańskiego to „Proto-
kół porozumienia zawarte-
go przez Komisję Rządową 
i Międzyzakładowy Komitet 
Strajkowy w dniu 31 sierpnia 
1980 roku w Stoczni Gdań-
skiej”. Podpisali się pod nim 
członkowie Prezydium MKS 
- Lech Wałęsa (przewodni-
czący), Andrzej Kołodziej (wi-
ceprzewodniczący), Bogdan 
Lis (wiceprzewodniczący), 
Lech Bądkowski, Wojciech 
Gruszewski, Stefan Izdebski, 
Jerzy Kwiecik, Zdzisław Ko-
byliński, Henryka Krzywo-
nos, Stefan Lewandowski, 
Alina Pienkowska, Józef 
Przybylski, Jerzy Sikorski, 
Lech Sobieszek, Tadeusz 
Stanny, Anna Walentynowicz 
i Florian Wiśniewski - oraz 
przedstawiciele strony rządo-
wej - wicepremier Mieczysław 
Jagielski, członek Sekreta-
riatu KC PZPR Zbigniew Zie-
liński, przewodniczący Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej 
w Gdańsku Tadeusz Fiszbach 
i wojewoda gdański Jerzy Ko-
łodziejski.

Uzgodniono, że gdań-
ski MKS stanie się komite-
tem założycielskim nowych 
związków zawodowych, które 
otrzymają prawo do opinio-
wania kluczowych decyzji 
społeczno-gospodarczych 
(na przykład zasad podzia-
łu dochodu narodowego) 
i prowadzenia własnych wy-
dawnictw. Zgodnie z treścią 
porozumienia, nowe związki 
miały przestrzegać Konstytu-
cji Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej, bronić społecznych 
i materialnych interesów 
pracowników, nie pełnić roli 
partii politycznych, stać „na 
gruncie zasady społecznej 
własności środków produk-
cji, stanowiącej podstawę 
istniejącego w Polsce ustroju 
socjalistycznego”, uznawać 
kierowniczą rolę Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotni-
czej oraz nie podważać usta-
lonego systemu sojuszy mię-
dzynarodowych.

Rząd uznał pracownicze 
prawo do strajków - zapis 
o warunkach ich organi-
zowania miał zostać ujęty 
w Ustawie o związkach zawo-
dowych opracowanej z udzia-
łem przedstawicieli nowych 
związków zawodowych. Za-
powiedziano ograniczenie 
zakresu cenzury i wprowa-
dzenie sądowego trybu odwo-
ławczego od decyzji cenzor-
skich. Do pracy mieli zostać 

nie uzyskali zgody na utwo-
rzenie wolnych czy nieza-
leżnych związków zawodo-
wych. Dopuszczono jedynie 
powstawanie samorządnych 
struktur związkowych, zaś 
przyjęte sformułowania nie 
mówiły wprost o możliwości 
tworzenia nowych związków 
zawodowych. Protestują-
cy uzyskali zapewnienie, że 
otrzymają pełną zapłatę za 
okres strajku i że nie będą 
za udział w nim karani - 
z wyjątkiem popełnionych 
przestępstw politycznych, co 
stanowiło „furtkę” do poten-
cjalnych represji.

Dzień później Porozu-
mienie Gdańskie zakończyło 
strajki w Trójmieście.

3 września o godz. 5.45 
podpisano Porozumienie Ja-

strzębskie, które potwierdza-
ło ustalenia zapisane w Poro-
zumieniu Gdańskim, znosiło 
czterobrygadowy system pra-
cy w górnictwie (oznaczał on 
konieczność pracy 7 dni w ty-
godniu), zobowiązywało wła-
dze do przedstawienia Sejmo-
wi projektu obniżenia wieku 
emerytalnego w górnictwie, 
wprowadzenia wolnych sobót 
i niedziel od 1 stycznia 1981 
r. wolnych wszystkich sobót 
i niedziel oraz realizacji sze-
regu postulatów socjalno-by-
towych, między innymi wpi-
sania pylicy płuc do wykazu 
chorób zawodowych.

Ostatnim porozumie-
niem było Porozumienie Ka-
towickie z 11 września. Pod-
pisany w Dąbrowie Górniczej 
przez przedstawicieli komisji 

rządowej i Międzyzakła-
dowej Komisji Robotniczej 
z huty „Katowice” dokument 
dotyczył przede wszystkim 
gwarancji realizacji Porozu-
mienia Gdańskiego w zakre-
sie tworzenia niezależnych 
i samorządnych struktur 
związkowych na terenie całe-
go kraju.

Wkrótce lokalne komite-
ty strajkowe przekształciły 
się w organizacje regionalne 
i zakładowe Niezależnego 
Samorządnego Związku Za-
wodowego „Solidarność”. 10 
listopada 1980 r. „Solidar-
ność” została zarejestrowana 
przez Sąd Okręgowy w War-
szawie.

Marek Jurkowski

przywróceni robotnicy zwol-
nieni po strajkach z lat 1970 
i 1976, a na uczelnie - usunię-
ci studenci. Władze zobowią-
zały się do rewizji wyroków 
w procesach politycznych. 
Zadeklarowały również „peł-
ne przestrzeganie swobody 
wyrażania przekonań w życiu 
publicznym i zawodowym”.

Strajkujący uzyskali za-
pewnienie, że o doborze kadr 
kierowniczych będą decydo-
wać kwalifikacje i kompeten-
cje, a nie przynależność orga-
nizacyjna.

Jeśli chodzi o płace, rzą-
dzący zobowiązali się do 
wprowadzania stopniowych 
podwyżek (zwłaszcza za-
rabiającym najmniej) oraz 
corocznego podwyższania 
najniższych rent i emerytur - 
„odpowiednio do możliwości 
kraju”.

Podpisanie Porozumie-
nia Gdańskiego było jednym 
z elementów całego ciągu 
zdarzeń, które miały miejsce 
w lipcu, sierpniu i wrześniu 
1980 r.

A zaczęło się w Mielcu 
i Świdniku.

Z początkiem lipca 1980 r. 
pracownicy Wytwórni Sprzę-
tu Komunikacyjnego „PZL-
-Mielec” rozpoczęli strajk 
będący wyrazem niezadowo-
lenia wobec pogarszającej się 
sytuacji gospodarczej kraju.

Podjęty 8 lipca strajk pra-
cowników Wydziału Obróbki 
Mechanicznej tamtejszych 
zakładów lotniczych przeciw-
ko podwyżkom cen żywności 
i fatalnym warunkom pra-
cy wsparli koledzy z innych 
zakładów, przedstawiając 
przy tym własne postulaty. 
W dniach 18-19 lipca stało już 
ponad 70 zakładów. Strajki 
miały charakter pokojowy. 
Wobec ich masowości wła-
dze zdecydowały się na roz-
mowy z robotnikami. Udało 
się wówczas załatwić kwestie 
związane z poprawą warun-
ków pracy, podwyżkami płac 
i warunkami życia lokalnych 
społeczności (zaopatrzenie, 

infrastruktura, zaplecze so-
cjalne).

Wydarzenia na Lubelsz-
czyźnie obudziły ducha walki 
wśród wszystkich niezadowo-
lonych z polityki władz.

14 sierpnia funkcjonują-
ce od dwóch lat w Gdańsku 
Wolne Związki Zawodowe 
Wybrzeża (powstałe na wzór 
założonych w 1978 roku Wol-
nych Związków Zawodowych 
Górnego Śląska) zażądały 
między innymi przywrócenia 
do pracy zwolnionej na pięć 
miesięcy przed osiągnięciem 
wieku emerytalnego suwni-
cowej Anny Walentynowicz 
i Lecha Wałęsy, podwyżek 
płac i wybudowania pomnika 
ku czci ofiar pacyfikacji pro-
testów na Wybrzeżu z grud-
nia 1970 roku. Kiedy stocz-
niowcy zaczęli rozchodzić się 
do domów, nie wierząc w sku-
teczność akcji, zatrzymała ich 
sama Walentynowicz.

16 sierpnia powołano 
Międzyzakładowy Komitet 
Strajkowy. Dzień później 
MKS przedstawił słynną listę 
21 postulatów. Najważniejszy 
z nich dotyczył możliwości 
zakładania niezależnych od 
władzy związków zawodo-
wych. Gdy do MKS-u przy-
stąpiło około 400 gdańskich 
zakładów pracy, rząd zde-
cydował się na rozmowy. 25 
sierpnia udało się doprowa-
dzić do odblokowania wstrzy-
manej wcześniej komunika-
cję telefoniczną z resztą kraju, 
a stoczniowców wsparli pra-
cownicy innych branż, rów-
nież górnicy, inicjując strajki 
solidarnościowe.

Władze ugięły się przed 
protestującymi dopiero na 
przełomie sierpnia i wrze-
śnia.

30 sierpnia o godz. 8. za-
warto Porozumienie Szcze-
cińskie. Było ono korzystne 
dla strajkujących w punktach 
dotyczących spraw ekono-
micznych i socjalnych, ale 
mocno nieprecyzyjne lub 
niepełne w przypadku pozo-
stałych żądań. Protestujący 
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40 lat temu przywrócono 
górnikom ludzką godność

Solidarność Górnicza: - Za-
cznijmy może od sprawy pod-
stawowej - gdzie pracowałeś 
w sierpniu roku 1980?

Roman Chwastyk, prze-
wodniczący Komisji Zakłado-
wej NSZZ „Solidarność” KWK 
„Borynia-Zofiówka” Ruch 
„Borynia”: - Od czerwca 1977 r. 
byłem pracownikiem fizycznym 
kopalni „Borynia” zatrudnionym 
w oddziale przewozowym. Miałem 
wtedy 21 lat. A urodziłem się w Głu-
chołazach.

Zanim omówimy sam prze-
bieg wydarzeń, które dopro-
wadziły do podpisania Po-
rozumienia Jastrzębskiego, 
zapytałbym o to, jakie były 
wówczas nastroje w społe-
czeństwie? I nieco bardziej 
konkretnie - dlaczego górni-
cy, w tym górnicy z kopalni 
„Borynia”, zdecydowali się na 
przystąpienie do strajku? Co 
ich do tego popchnęło?

Trudno mi powiedzieć, jakie 
były nastroje w społeczeństwie. Nie 
było tak powszechnego dostępu do 
informacji, jak dziś. Wiedzieliśmy 
tyle, ile mogliśmy zaobserwować 
we własnym otoczeniu. Ja akurat 
strajki roku ’80 zapamiętałem bar-
dzo dobrze, choć - z racji wieku - nie 
byłem w żadnym komitecie strajko-
wym. Po prostu w tych strajkach 
uczestniczyłem jako jeden z tysię-
cy górników. Mogę zatem uczci-
wie powiedzieć, że przytłaczającej 
większości górników chodziło wte-
dy o zniesienie morderczego sys-
temu pracy. Pracowaliśmy wtedy 
we wszystkie soboty, które liczono 
wtedy jako dniówki „czarne”. Do 
tego dochodziły robocze niedziele 
„planowe” i „apelowe” - pięć nie-
dziel „planowych” i pięć niedziel 
„apelowych” w roku, kiedy również 
przychodziliśmy do pracy i tę pracę 
zaliczano nam jako dniówki „czar-
ne”. Dochodziło wtedy do sytuacji 
abstrakcyjnych, kiedy pracownik 
ścianowy miał wypracowane 34 
dniówki w miesiącu! Jeszcze nie tak 

spraw materialnych. O jednym nie 
wolno nam też zapomnieć, bo wielu 
pewnie by chciało, że wiarę w ludzi 
wlał papież Jan Paweł II. Już sam 
wybór Karola Wojtyły na papieża 
miał olbrzymie znaczenie, a co do-
piero pierwsza pielgrzymka Ojca 
Świętego do Polski w roku 1979. 
Niemal w jednej chwili odbudowała 
się nasza narodowa wspólnota. Od 
tego momentu z komunistów coraz 
częściej się śmiano. Dzięki Janowi 
Pawłowi II nabraliśmy odwagi, by 
zastrajkować, by powiedzieć sys-
temowi komunistycznemu głośne 
„nie!”.

Wróćmy na „Borynię”. 
Jak rozpoczął się strajk? Jak 
to wyglądało z perspektywy 
zwykłego pracownika, a nie 
związkowego działacza czy 
przywódcy strajku?

Jeśli dobrze pamiętam, strajk 
rozpoczął się w nocy, a ja przysze-
dłem na poranną zmianę. Wtedy 
kopalnia już „stała”.

Jak wyglądało poparcie 
wśród załogi dla strajku? Była 
dyscyplina?

Z mojego punktu widzenia - 
była. Wszyscy strajkowaliśmy. Ra-
diowęzeł przeszedł pod kontrolę 
strajkujących. Akcja miała charak-
ter okupacyjny. Nie było wychodze-
nia do domu i powrotu dzień póź-
niej. Jak już się tam było, to kontakt 
z najbliższymi miało się tylko przez 
bramę kopalni. Moja przyszła żona 

- a wtedy dziewczyna - również 
przychodziła, przynosiła jedzenie, 
chwilę rozmawialiśmy… O tym, 
że przy bramie czeka nas nas ktoś 
bliski, dowiadywaliśmy się właśnie 
przez wspomniany radiowęzeł. Jak 
na dzisiejsze warunki, „Borynia” 
była zakładem olbrzymim. Pra-
cowało u nas 7 tysięcy ludzi. Bez 
radiowęzła nie dałoby rady tym 
wszystkim zarządzać.

Jak długo strajkowaliście? 
Był strach, że w każdej chwili 
władze mogą strajk spacyfiko-
wać?

Jeśli dobrze pamiętam, strajk 
trwał u nas pięć dni. Międzyzakła-
dowa Komisja Robotnicza, gdzie 
zapadały wszystkie decyzje, miała 
swoją siedzibę w położonej kilka 
kilometrów dalej kopalni „Mani-
fest Lipcowy”, dzisiejszej „Zofiów-
ce”. Nie, nie było wśród nas obaw, 
że nas ktokolwiek spacyfikuje. Dziś 
patrzymy na to inaczej, bo wiemy, 
co zrobiono w stanie wojennym, 
ale wtedy, w roku 1980, nikt z nas 
nie dopuszczał takiej myśli. Nie 
wyobrażaliśmy sobie tego. W Ja-
strzębiu wszystkie kopalnie „stały”. 
Mieliśmy poczucie siły i jedności 
zwykłych ludzi, takiej solidarności 
przez małe „s”.

A dyrekcja kopalni? Nie 
próbowała przekonywać gór-
ników do zakończenia straj-
ku?

Może były jakieś rozmowy po-

O WYDARZENIACH sprzed 40 lat, ich przyczynach i znaczeniu oraz konsekwencjach podpisania 
Porozumienia Jastrzębskiego rozmawiamy z Romanem Chwastykiem, uczestnikiem strajku pracowników 
kopalni „Borynia” w 1980 roku, a dziś - przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK 
„Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia”.

dawno sam miałem w domu własne 
„paski” z wypłat i z jednego wynika-
ło, że przepracowałem 29 dniówek. 
A węgla było komunistom zawsze 
mało, bo węgiel koksowy służył do 
produkcji stali, bo mieliśmy „zimną 
wojnę” i zbrojenia, bo liczył się tylko 
wynik - tysiące i miliony ton wydo-
bytego surowca. Człowiek nie liczył 
się wcale, jak u Sowietów. Czasami 
zostawało się na dwie kolejne zmia-
ny w pracy! W innych kopalniach 
obowiązywał już wtedy system 
czterobrygadowy. Tam pracowało 
się bez przerwy, a tylko co któraś 
niedziela wypadała wolna. Do tego 
brak mechanizacji, ściany wybiera-
ne ręcznie, łopatami… To było nie 
do wytrzymania na dłuższą metę 
- i fizycznie, i psychicznie. O górni-
ków i tak wtedy dbano, bo na Śląsku 
mieliśmy dostęp do rzeczy, o któ-
rych reszta kraju mogła pomarzyć. 
Kiedy koledzy wracali w rodzinne 
strony, kupowali olbrzymie ilości 
wędlin i innych produktów dla swo-
ich krewnych. Ale ten względny do-
brobyt materialny nie wystarczył. 
Przymus pracy ponad ludzkie siły 
sprawił, że ludzie w końcu się zbun-
towali.

Dzisiaj często ocenia się 
tamte wydarzenia przez pry-
zmat polityczny, że był to ko-
lejny etap „walki z komuną”. 
Czy jest to - Twoim zdaniem - 
nadinterpretacja?

Niekoniecznie. Mogę to wyja-
śnić na swoim przykładzie. Pocho-
dziłem z rodziny bardzo katolickiej 
i dosyć majętnej przed drugą wojną 
światową. U mnie w domu histo-
ria prawdziwa, a nie ta zakłama-
na przez komunistów, była czymś 
oczywistym. Mówili o tym rodzice, 
zwłaszcza ojciec, kiedy spotkał się 
ze swoimi braćmi, a ja słuchałem. 
Uczucia patriotyczne były we mnie 
obecne od dziecka. Na dodatek mia-
łem taki charakter, że nie bałem się, 
by mówić o tych sprawach otwarcie, 
również w szkole, co miało swoje 
konsekwencje. Kiedy powiedziałem 
prawdę o Katyniu i wymordowaniu 
polskiej inteligencji przez Sowie-
tów, ojciec był wezwany do szkoły, 
ale nie odniosłem wrażenia, by po 
tym wszystkim był na mnie zły - 
wręcz przeciwnie. Dlaczego o tym 
mówię? Bo myślę, że wielu uczest-
ników strajków z roku '80 miało 
podobną przeszłość rodzinną i ten 
gen antykomunizmu w sobie. Kie-
dy można było wystąpić przeciwko 
„komunie”, tacy ludzie robili to od-
ruchowo, bo kierowali się również 
pobudkami patriotycznymi, nie tyl-
ko obroną praw pracowniczych czy 
możliwością wywalczenia jakichś 

między przywódcami akcji strajko-
wej a dyrekcją, ale do nas, zwykłych 
pracowników, informacje na ten 
temat nie docierały. Bezpośrednich 
prób zwracania się do załogi przez 
kierownictwo kopalni też nie pa-
miętam.

Strajk zakończyło podpi-
sanie Porozumienia Jastrzęb-
skiego. Pamiętasz tamten mo-
ment?

Doskonale pamiętam. Zaraz się 
okaże, dlaczego. 3 września sztab 
protestacyjno-strajkowy poinfor-
mował nas o zawarciu porozumie-
nia i zakończeniu strajku. A my, jak 
to młodzi ludzie, postanowiliśmy 
ten fakt odpowiednio uczcić. Bę-
dzie to może mało kombatancka 
opowieść, ale powiem, jak było - po-
jechaliśmy do Świerklan, kupiliśmy 
wódkę i się zwyczajnie napiliśmy. 
(śmiech)

Jak zawarcie porozumie-
nia wpłynęło na codzienną 
pracę górników?

Przede wszystkim soboty prze-
stały być „obowiązkowym” dniem 
pracy. Stały się „dobrowolne”. I tak 
zostało do wprowadzenia stanu 
wojennego rok później. Ale znie-
sienie systemu czterobrygadowego 
w kopalniach, gdzie on już wtedy 
funkcjonował, było chyba najwięk-
szą ulgą. Odniosłem też wrażenie, 
że załoga się mocno zintegrowała, 
zżyła ze sobą - że od czasu strajku 
obowiązywała zasada „jeden za 
wszystkich, wszyscy za jednego”. 
Jak się potem okazało, nie było to 
do końca prawdą.

Podsumowując, warto było 
zaprotestować 40 lat temu?

Warto było i to podwójnie. Wte-
dy, dzięki strajkom, przywrócono 
górnikom ludzką godność, znosząc 
morderczy system pracy. A patrząc 
z dzisiejszej perspektywy, urucho-
miono proces, który doprowadził 
do upadku systemu komunistycz-
nego w całej Europie Środkowo-
-Wschodniej.

Dziękujemy za rozmowę.

rozmawiał: Marek Jurkowski
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40. ROCZNICA POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH

Regionalne uroczystości 
w trzech odsłonach

TEGOROCZNE obchody podzie-
lono na trzy części.

Część jastrzębską ograniczono 
do porannego złożenia kwiatów 
przy Pomniku Porozumienia Ja-
strzębskiego przez delegacje kra-
jowych i regionalnych władz NSZZ 
„Solidarność”, górniczej „Solidar-
ności”, Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” KWK „Borynia-Zo-
fiówka” Ruch „Zofiówka” oraz in-
nych struktur Związku.

Po godzinie 10. w katowickiej 
archikatedrze pw. Chrystusa Króla 
odprawiono mszę świętą koncele-
browaną pod przewodnictwem ar-
cybiskupa Wiktora Skworca.

Fragment wygłoszonej homilii 
zwierzchnik górnośląskich katoli-
ków poświęcił trudnej sytuacji sek-
tora wydobywczego.

- Kiedy dziś, po 40 latach od 
tamtych wydarzeń, modlimy się, 
dziękujemy za ludzi „Solidarności”, 
za pokojowe zakończenie strajków, 
nie zapominając o stanie wojennym 
i jego nie tylko górniczych ofiarach, 
to uświadamiamy sobie, że modlimy 
się w sercu górnośląskiej metropolii, 
w sercu tutejszego Kościoła, gdzie już 
wielokrotnie modlono się o solidar-
ne, w duchu podpisanych 40 lat temu 
porozumień, rozwiązywanie proble-
mów górniczej branży. Ponawiamy tę 
intencję pamiętając, że aktualne jest 
zapisane 40 lat temu wezwanie do ra-
cjonalnej gospodarki złożami węgla, 
co dzisiaj oznacza proces restruktu-
ryzacji, który powinien być związany 
z równoległym, a nawet poprzedzają-
cym procesem inwestycji, co dotyczy 
przede wszystkim miast górnoślą-
skiej metropolii zbudowanych na wę-
glu i dla węgla - podkreślał duchow-
ny. - Nie zawsze o tym pamiętano, 
o czym możemy się naocznie przeko-
nać. (…) Tam, gdzie umiera kopalnia, 
matka-żywicielka pokoleń, pozostaje 
niszcząca pustka i dochodzi do de-
strukcji infrastruktury i człowieka - 
przestrzegał.

Trzecim, ostatnim miejscem, 
gdzie wspominano górnicze strajki, 
było Zabrze. Tam właśnie, w hali 
widowiskowo-sportowej „Pogoń”, 
o godz. 12.30, zebrali się delegaci 
na nadzwyczajną sesję Walnego Ze-
brania Delegatów Regionu Śląsko-
-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” 
i zaproszeni goście - wśród nich 
premier Mateusz Morawiecki.

Zgromadzonych przywitał lider 
regionalnej „Solidarności” Domi-
nik Kolorz.

W swoim wystąpieniu przypo-
mniał, że to Region Śląsko-Dąbrow-
ski od początku istnienia Związku do 

chwili obecnej jest jego najliczniejszą 
strukturą terytorialną, a tutejsi ro-
botnicy stawili najsilniejszy opór wo-
bec ogłoszenia stanu wojennego.

Zwracając się bezpośrednio do 
szefa rządu, mówił o kwestii trans-
formacji gospodarczej Górnego Ślą-
ska i o tym, że rozmowy na jej te-
mat powinny odbywać się w drodze 
dialogu społecznego i wzajemnej 
uczciwości.

- Jesteśmy gotowi na wiele wy-
rzeczeń, na wiele ustępstw, ale 
będziemy za wszelką cenę bronić 
miejsc pracy w naszym regionie - 
zapowiedział związkowiec.

Premier Morawiecki stwierdził, 
że „Solidarność” to znacznie więcej 
niż związek zawodowy i wielki ruch 
społeczny, który w decydujący spo-
sób wpłynął na najnowszą historię 
naszego kraju.

- Dla mnie „Solidarność” to 
drugie imię Polski. To również 
nasza przyszłość - mówił. - To kie-
runek, który powinien wytyczać 
politykę każdego dobrego rządu - 
wskazywał.

Zapewnił o gotowości do pro-
wadzenia „twardego, ale uczciwe-
go dialogu społecznego” w kwestii 
wyzwań gospodarczych stojących 
przed Górnym Śląskiem i Zagłę-
biem Dąbrowskim.

- Nie wyobrażam sobie innego 
podejścia, bo to jest potrzebne, 
żebyśmy rzeczywiście tę naszą so-
lidarność przez małe i przez duże 
„s” pociągnęli w przyszłość - pod-
sumował.

Dokument zwany Porozumie-
niem Jastrzębskim - a dokładnie: 
„Protokół porozumienia zawartego 
przez Komisję Rządową i Między-
zakładowy Komitet Strajkowy (…) 
w Kopalni Węgla Kamiennego Ma-
nifest Lipcowy” - podpisano 3 wrze-
śnia 1980 r. o godz. 5.45. Na mocy 
jego zapisów zniesiono czterobry-
gadowy system pracy w górnictwie 

(oznaczający konieczność pracy 7 
dni w tygodniu). Władze zobowią-
zały się do przedstawienia Sejmowi 
projektu obniżenia górniczego wie-
ku emerytalnego. Zapowiedziano 
wprowadzenie od 1 stycznia 1981 
r. wolnych sobót i niedziel (według 
przedstawicieli rządu zapis doty-
czył jedynie górników, ale w tekście 
wyraźnie tego nie zaznaczono, co 

spowodowało na początku 1981 r. 
konflikt o wolne soboty) oraz wpi-
sanie pylicy płuc do wykazu chorób 
zawodowych.

Jego sygnatariuszami byli: ze 
strony Międzyzakładowego Komi-
tetu Strajkowego - Jarosław Sien-
kiewicz (przewodniczący), Stefan 
Pałka (wiceprzewodniczący), Tade-
usz Jedynak (wiceprzewodniczący), 
Jan Jarliński, Piotr Musiał, Andrzej 
Winczewski, Marian Kosiński, Ro-
man Kempiński, Mieczysław Sa-
wicki, Kazimierz Stolarski, Ryszard 
Kuś, Wacław Kołodyński, Włady-
sław Kołduński, Grzegorz Stawski; 
ze strony rządowej - wicepremier 
Aleksander Kopeć, zastępca człon-
ka Biura Politycznego i sekretarz 
Komitetu Centralnego Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej 
(PZPR) Andrzej Żabiński, minister 
górnictwa Włodzimierz Lejczak, 
sekretarz Komitetu Wojewódzkie-
go PZPR w Katowicach Wiesław 
Kiczan, podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Górnictwa Mieczysław 
Glanowski, I zastępca wojewody 
katowickiego Zdzisław Gorczyca, 
a także rektor Politechniki Śląskiej 
Jerzy Nawrocki.

MJ

(fot. Biuro Prasowe Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidar-
ność”)

40. ROCZNICĘ podpisania Porozumienia Jastrzębskiego i powstania NSZZ „Solidarność” Region Śląsko-Dąbrowski Związku 
świętował inaczej niż zwykle. Nie było wielkich uroczystości z udziałem mieszkańców Jastrzębia-Zdroju na placu Tadeusza 
Jedynaka przed „Zofiówką”, nie było też mszy świętej w historycznym kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła 
(„na górce”), gdzie niegdyś chronili się działacze antykomunistycznego podziemia. Pandemia koronawirusa wymusiła na 
organizatorach odwołanie wszystkich zaplanowanych imprez towarzyszących.
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JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Wystawa z okazji 40-lecia powstania „Solidarności”

Tu rodziła się „Solidarność”

 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Powstał wymowny mural

PRZED kopalnią „Zofiówka” przez kilka ostatnich tygodni można było oglądać plenerową wystawę z okazji 40-lecia 
powstania „Solidarności”. Ekspozycję w Jastrzębiu-Zdroju przygotował katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

ODDZIAŁ Instytutu Pamięci 
Narodowej w Katowicach opra-
cował regionalną część wystawy 
– przedstawiającą tworzenie się 
nowych niezależnych związków za-
wodowych na terenie województwa 
śląskiego – oraz cztery wystawy 
lokalne poświęcone: Tarnowskim 
Górom, Bielsku-Białej, Dąbrowie 
Górniczej i Jastrzębiu-Zdroju.

- Chcemy pokazać, że narodzi-
ny „Solidarności” to nie była spra-
wa wyłącznie polityków, ale naro-
dziny „Solidarności” decydowały 
się w takich miejscowościach, jak 
między innymi Jastrzębie-Zdrój – 
podkreślił dr Andrzej Sznajder, dy-
rektor Instytutu Pamięci Narodo-
wej Oddział w Katowicach podczas 
uroczystego otwarcia wystawy. - 

Jastrzębie-Zdrój ma swoje miejsce 
w historii narodzin „Solidarności”, 
ponieważ było miejscem podpisa-
nia jednego z czterech porozumień 
sierpniowo-wrześniowych 1980 
roku, dzięki którym powstał i mógł 
legalnie działać pierwszy niezależ-
ny samorządny związek zawodowy 
w warunkach państwa komuni-
stycznego. Poza tym to właśnie tu 
- 28 sierpnia 1980 roku - zaczęły 
się strajki, do których dołączyły ko-
lejne kopalnie i inne duże zakłady 
przemysłowe – dodaje dr Andrzej 
Sznajder.

Strajki w Jastrzębiu miały cha-
rakter solidarnościowy z protestu-
jącym Wybrzeżem, ale dotyczyły 
również nieprawidłowości w orga-
nizacji pracy w górnictwie. Zawar-
to tu porozumienie z władzami, 
które było trzecim po szczecińskim 
i gdańskim. Zapisano w nim m.in. 
poparcie 21 postulatów gdańskich, 
zniesienie 4-brygadowego systemu 
pracy w górnictwie, wprowadzanie 
wolnych sobót od początku 1981 
roku. Zgodnie z zapisami porozu-
mienia jastrzębski Międzyzakłado-
wy Komitet Strajkowy przekształcił 
się w Międzyzakładową Komisję 
Robotniczą.

- Nie ma wątpliwości, że to my 
- jako kopalnia Manifest Lipcowy - 
wywalczyliśmy przełamanie oporu 
ze strony władzy i chcę, aby wszy-
scy o tym pamiętali - mówił Grze-
gorz Stawski, sygnatariusz Poro-
zumienia Jastrzębskiego. - Strach 
był, tylko głupek by się wtedy nie 
bał. Jednak z perspektywy czasu 
wiem, że było warto. Dzisiaj jestem 
wolnym człowiekiem, nasze dzieci 
i wnuki mają teraz inne możliwości 
niż my mieliśmy za czasów komuny 
– podkreśla Grzegorz Stawski.

Jastrzębska Międzyzakłado-
wa Komisja Robotnicza stała się 
jednym z głównych centrów mię-
dzyzakładowych struktur nowych 
związków zawodowych w woje-
wództwie katowickim. Popular-
ność i rzeczywisty zasięg MKR 
szybko wykroczył poza Górny 
Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie, ak-
ces do komisji składały komórki 
nowych związków z zakładów gór-
niczych z całego kraju. Jego przed-
stawiciele wzięli udział w ogól-
nopolskim spotkaniu 17 września 
w Gdańsku, na którym tworzyły 
się struktury nowego ogólno-
polskiego związku zawodowego, 
który przyjął nazwę Niezależny 

Samorządny Związek Zawodowy 
„Solidarność”.

- Za tę „Solidarność” wszystkim 
państwu, uczestnikom tamtych 
strajków bardzo serdecznie dzię-
kuję i chylę czoła jako przedstawi-
ciel następnego pokolenia, które 
z owoców waszego uporu, wiary 
i solidarności korzysta – mówił dr 
Andrzej Sznajder, dyrektor Insty-
tutu Pamięci Narodowej Oddział 
w Katowicach.

Wystawa prezentowana w 53 
miastach składa się z części ogólno-
polskiej, części regionalnych oraz 
lokalnych ukazujących powstawa-
nie „Solidarności” w niemal każdym 
zakątku naszego kraju. Prezentacja 
cyklu wystaw jest skoordynowana 
i składa się w całej Polsce na „Biało-
-czerwony szlak: Tu rodziła się Soli-
darność”. Trasy wszystkich wystaw 
regionalnych zbiegły się 28 sierpnia 
na wernisażu w Warszawie. Teksty 
ekspozycji były prezentowane w ję-
zyku polskim i angielskim. W tym 
wielkim zwycięstwie, jaką była 
i jaką jest polska „Solidarność”, 
mają udział miliony – najczęściej 
anonimowych osób.

  
jm

(fot. Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój)

W centrum Jastrzębia-Zdroju, przy ulicy Śląskiej, stworzono mural, który upamiętnia 
40. rocznicę podpisania Porozumienia Jastrzębskiego.

WIOSNĄ jastrzębski Urząd Miasta 
ogłosił konkurs na projekt grafiki, która 
miała się stać motywem przewodnim 
obchodów 40. rocznicy podpisania 
Porozumienia Jastrzębskiego. Spośród 
200 propozycji jury wybrało grafikę au-
torstwa Ewy Podlodowskiej. W efekcie 
na ścianie czteropiętrowego budynku 
przy ulicy Śląskiej powstał mural, który 
w ładnej i przejrzystej formie przedsta-
wia postulaty, o które walczyli pracow-
nicy kopalń.

Do podpisania Porozumienia Ja-
strzębskiego doszło 3 września 1980 

roku w  KWK „Manifest Lipcowy” 
(dziś KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch 
„Zofiówka”). Strajkujący górnicy wy-
walczyli wtedy między innymi wpro-
wadzenie wolnych sobót, wyrównanie 
płac, obniżenie wieku emerytalnego, jak 
również to, że pylicę płuc zaliczono do 
chorób zawodowych.

- Ten mural, choć w pewien sposób 
nieoczywisty, jest bardzo wymowny. 
Każdy, kto zna historię naszego mia-
sta, dostrzeże na nim mnóstwo sym-
boli wprost odnoszących się do treści 
Porozumienia Jastrzębskiego. Wierzę, 

że przypadnie on jastrzębianom do 
gustu i  będzie przypominał o  roli, jaką 
nasi mieszkańcy odegrali w najnowszej 
historii Polski - powiedziała prezydent 
Jastrzębia-Zdroju pani Anna Hetman.

Przedstawiciele władz miasta pod-
kreślali, że celem konkursu jest budowa-
nie świadomości artystycznej i kulturalnej 
mieszkańców Jastrzębia - promowanie 
kultury i dziedzictwa historycznego w od-
niesieniu do 40. rocznicy podpisania Po-
rozumienia Jastrzębskiego oraz historii 
związanej z „Solidarnością”. 

mj
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POLITYKA KLIMATYCZNA

Bruksela zaciska pasa
– JESZCZE w tym roku ma być gotowy nowy plan klimatyczny dla Europy. 
Jego zapisy są niekorzystne dla Polski – tak uważają europosłowie Prawa 
i Sprawiedliwości, których do Katowic na rozmowy ze stroną społeczną zaprosił 
Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa 
i Energetyki NSZZ „Solidarność”.
W SOBOTĘ, 5 września w siedzi-
bie śląsko-dąbrowskiej Solidarności 
ze związkowcami spotkali się eu-
roposłanka Anna Zalewska, była 
minister edukacji oraz europoseł 
Grzegorz Tobiszowski, były wicemi-
nister energii odpowiedzialny za sek-
tor górnictwa węgla kamiennego.

– Doszły do nas informacje, 
że Parlament Europejski zamier-
za zaostrzyć zasady tzw. pakietu 
klimatycznego. Poprosiliśmy eu-
roposłów, którzy zajmują się tym 
tematem na co dzień, aby przedst-
awili nam założenia tego planu – 
mówi Jarosław Grzesik.

– Spotykamy się, bo jesteśmy 
w historycznym momencie w Par-
lamencie Europejskim, a mianowi-
cie głosowaniem nad prawem kli-
matycznym. Komisja Środowiska, 
ja jestem tam sprawozdawcą, już 
w czwartek podejmie pierwszą de-
cyzję, która jest skrajnie zła. Nie ma 
ona żadnych wyliczeń, ani spojrze-
nia w jaki sposób będzie oddziały-
wała na środowiska, społeczeństwo 

i jakie będą potrzebne pieniądze. 
Polityka Zielonego ładu niesie wiele 
zagrożeń, m.in. od 2025 roku żaden 
z krajów członkowskich nie będzie 
mógł w żaden sposób subsydiować 
produkcji paliw kopalnych. – mówi 
nam Anna Zalewska.

– Obawiamy się zaostrzenia 
i tak już rygorystycznych przepisów 
dotyczących czy to emisji dwutlen-
ku węgla czy też innych zaostrzają-
cych przepisów dotyczących ener-
getyki konwencjonalnej. W Europie 
panuje polityka dekarbonizacyjna 
i nie wiemy czego się spodziewać 
po tych nowych przepisach – doda-
je Jarosław Grzesik.

– Nasza energetyka oparta na 
węglu jest obciążona dotkliwymi 
opłatami. Nie twierdzimy, że zmia-
ny są niepotrzebne. Ekologia to 
jest przyszłość i tu nie ma sporu 
w Polsce co do tego, ale potrzebuje-
my na to czasu i pieniędzy – dodaje 
europoseł Grzegorz Tobiszowski.

W październiku planowane jest 
głosowanie w Parlamencie Europe-

jskim i rozmowy między Radą Eu-
ropejską, Parlamentem i Komisją. 
W ciągu najbliższych trzech miesięcy 
prawo klimatyczne ma być gotowe.

 jm
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Akcja zakończona sukcesem
„Górnicy nie hejtują, ale oddają krew i ratują” - takie hasło przyświecało górnikom 
z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW), którzy wzięli udział w dwudniowej akcji 
krwiodawczej.

7 i  8 SIERPNIA pracownicy JSW 
oddawali krew i  osocze w  czterech 
miejscach: raciborskiej siedzibie Re-
gionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i  Krwiolecznictwa (RCKiK) oraz od-
działach terenowych RCKiK w Rybniku, 
Wodzisławiu Śląskim i Jastrzębiu-Zdro-
ju. W akcji wzięło udział aż 508 osób. 
Ogółem zebrano 176 litrów krwi i  32 l 
osocza.

- W  skali kraju pobiliśmy rekord, 
jeśli chodzi o  osocze. Jesteśmy jed-
nostką dominującą w  Polsce - zebra-
liśmy, jak dotąd, najwięcej osocza i to 
duża zasługa górników z Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej - powiedziała, cyto-
wana przez Polską Agencję Prasową, 

dyrektor RCKiK w  Raciborzu pani Gi-
zela Kowol.

Osocze ozdrowieńców zawiera 
przeciwciała, które stosuje się w lecze-
niu chorych na Covid-19.

- Mamy nadzieję, że nie będą nas - 
górników - hejtować. Robimy to wszy-
scy z dobrej woli - powiedział Sylwester 
Krakowski, górnik z  jastrzębskiej KWK 
„Borynia-Zofiówka”, który w maju prze-
szedł chorobę spowodowaną wirusem 
SARS-CoV-2. - Spędziłem pięć tygodni 
na kwarantannie, jestem w pełni zdrowy 
i mogę razem z kolegami oddać osocze 
- dodał.

Od czternastu lat w akcjach krwio-
dawstwa uczestniczy Michał Kranc, 

również pracownik KWK „Borynia-Zo-
fiówka”.

- Oddaję krew, osocze, płytki krwi. 
Staram się zawsze pomagać innym lu-
dziom - podkreślił.

Całą inicjatywę podsumował za-
stępca prezesa zarządu JSW do spraw 
technicznych i  operacyjnych Artur 
Dyczko.

- Nie ma lepszego sposobu na od-
parcie zarzutów, tego hejtu, który wszę-
dzie się szerzy, między innymi w sieci. 
Górnicy ciężko pracują, nie hejtują, od-
dają krew i ratują - skomentował.

Specjalne podziękowania dla górni-
ków z  JSW za udział w  akcji przesłało 
Narodowe Centrum Krwi.

ROZMAITOŚCI

Wycieczka, wirus 
i atak na „Solidarność”
DONIESIENIA medialne o zorganizowanym przez NSZZ „Solidarność” KWK „Ruda” Ruch „Halemba” wakacyjnym wyjeździe 
nad morze, który miał się okazać ogniskiem koronawirusa i sugestie formułowane przez prezydent Rudy Śląskiej panią 
Grażynę Dziedzic pod adresem liczącej około tysiąca członków zakładowej organizacji związkowej zbulwersowały część 
środowiska górniczego. Pracownicy kopalń mają dość przypisywania im roli sprawczej w rozsiewaniu wirusa SARS-CoV-2.

KWK „RUDA” RUCH „HALEMBA”

- PRZED chwilą się dowiedzia-
łam, że związkowcy z KWK Halem-
ba zorganizowali wycieczkę swoich 
członków. Skutek? 23 uczestników 
zakażonych, a ile członków rodzin?! 
- napisała prezydent Rudy Śląskiej 
na swoim profilu w mediach spo-
łecznościowych.

Komisja Zakładowa NSZZ „So-
lidarność” KWK „Ruda” Ruch „Ha-
lemba” zareagowała, publikując 
oświadczenie stanowiące rozbudo-
wany komentarz do tych słów.

- Całkowicie niedorzeczne 
jest robienie winnych z działaczy 
związku zawodowego w sytuacji, 
kiedy mamy do czynienia z tak 
zwanym szczytem sezonu wa-
kacyjnego i intensywnym prze-
mieszczaniem się milionów ludzi 
po całym kraju. Jedna wycieczka 
(pierwsza, jaką zorganizował nasz 
związek zawodowy od momentu 
wybuchu pandemii) niczego tutaj 
nie zmienia, bo z czysto statystycz-
nego punktu widzenia należy przy-
jąć, że wśród uczestników tysięcy 
innych wyjazdów podobne sytu-
acje też miały miejsce, tyle że z ra-
cji braku wykazywanych objawów 
przez zakażone osoby przypadki 
te nie zostały ujawnione - napisali 
związkowcy. - Tak na marginesie, 
musimy sprostować nieprawdziwe 
słowa pani prezydent: według sta-
nu z dnia 19 sierpnia, po dokona-
niu wymazów wśród uczestników 
wyjazdu, wynik dodatni uzyskało 
17 osób, a nie - jak mogliśmy prze-
czytać w opublikowanym wpisie - 
23 - zauważyli.

Według zakładowej „Solidar-
ności” wyjazd rozpoczął się 31 lip-
ca przed północą, a zakończył - 8 
sierpnia w godzinach wieczornych. 
Wszystkie procedury związane 

z bezpieczeństwem zarówno u po-
dróżujących autokarem, jak i przed 
zakwaterowaniem uczestników 
wyjazdu w ośrodku wypoczynko-
wym, zostały spełnione, zaś pod-
czas pobytu w ośrodku u nikogo nie 
stwierdzono objawów zakażenia.

- Wciąż nie wiemy, kiedy doszło 
do zakażenia - czy przed, czy też 
w trakcie wyjazdu. Nie jest w stanie 
tego określić nawet sanepid. O tym 
też powinniśmy pamiętać, zanim 
skierujemy pod czyimś adresem 
bezpodstawne zarzuty - podkreślo-
no w oświadczeniu.

Następnie skrytykowano posta-
wę władz miasta wobec zaistniałe-
go problemu.

- Sformułowania typu „już było 
dobrze” czy „robimy wszystko, by 
dzieci i młodzież poszła we wrze-
śniu do szkół (…) i przed chwilą 
się dowiedziałam, że związkowcy 
z KWK Halemba zorganizowali 
wycieczkę swoich członków” (…) 
z pewnością nikomu w niczym 
nie pomagają, nie poprawiają też 
samopoczucia tym, którzy zo-
stali „uziemieni” przez sanepid 
w domach. Spodziewaliśmy się 
przynajmniej słów otuchy czy też 
troski wobec przebywających w do-
mach mieszkańców Rudy Śląskiej, 
a może nawet kontaktu telefonicz-
nego ze strony władz samorządo-
wych i zainteresowania, czy któraś 
z górniczych rodzin nie potrzebu-
je pomocy. Tego wszystkiego nie 
było. W zamian pani prezydent 
postanowiła zaatakować związ-
kowców i organizację, która cieszy 
się zaufaniem około tysiąca swo-
ich członków - pracowników KWK 
„Ruda” Ruch „Halemba” - można 
było przeczytać w przedostatnim 
akapicie związkowego pisma.

Ostatni fragment skierowano do 
mieszkańców Rudy Śląskiej i pra-
cowników KWK „Ruda”, ale tak-
że władz miasta, które - zdaniem 
NSZZ „Solidarność” KWK „Ruda” 
Ruch „Halemba” - niezbyt aktywnie 
angażują się w obronę kopalni przed 
grożącą jej likwidacją.

- Wszystkim mieszkańcom 
Rudy Śląskiej i pracownikom KWK 
„Ruda” życzymy dużo zdrowia, 
a włodarzom miasta - wytrwa-
łości i czynnej, skutecznej walki 
w obronie największego pracodaw-
cy w mieście, jakim jest kopalnia, 
bo samo oczekiwanie na pokopal-
niane grunty niczego dobrego nam 

nie przyniesie - stwierdzili autorzy 
oświadczenia.

Sprawę bardzo szybko pod-
chwyciły media ogólnopolskie, co 
skłoniło panią prezydent do po-
nownego zabrania głosu.

- Poinformowałam (…) publicz-
nie o nowych zakażeniach koro-
nawirusem, które pojawiły się po 
wycieczce, zorganizowanej przez 
górniczy związek zawodowy. Ale 
zrobiłam to ku przestrodze, a nie, 
by kogokolwiek szkalować. Przy-
kro mi, że zostałam źle zrozumia-
na… - napisała dzień później sze-
fowa rudzkiego samorządu. - Nie 
jestem w stanie każdego uchronić, 

ale robię wszystko, by zakażeń było 
jak najmniej. Dlatego proszę się 
nie dziwić, że czasem górę biorą 
emocje. Nie chciałam nikogo ob-
razić i jeżeli ktoś poczuł się urażo-
ny sposobem przekazania przeze 
mnie informacji o nowym ognisku 
zakażeń, to bardzo przepraszam. 
Wszystkim życzę jak najszybszego 
powrotu do zdrowia i pełni sił. Za 
każdego mocno trzymam kciuki. 
Przy tej okazji jeszcze raz jednak 
proszę - niech lato, wakacje i sło-
neczna pogoda nie usypia naszej 
czujności! - zaapelowała.

MJ
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BRUNATNI PGE gra na zwłokę w sprawie przyszłości największej polskiej elektrowni

Są za, a nawet przeciw…
POLSKA Grupa Energetyczna (PGE) od miesięcy zwleka z podjęciem decyzji dotyczącej budowy nowej odkrywki węgla 
brunatnego Złoczew. Bez tej odkrywki, największa polska elektrownia – Elektrownia Bełchatów – przestanie 
produkować prąd za kilkanaście lat. 
ELEKTROWNIA Bełchatów to 
największa elektrownia w Polsce, 
opalana jest węglem brunatnym 
wydobywanym przez kopalnię Beł-
chatów. Problem jest taki, że węgiel 
z obecnie eksploatowanych odkry-
wek kopalni Bełchatów skończy się 
ok. roku 2038, czyli już za kilkana-
ście lat. 

Od lat istnieje pomysł budowy 
nowej odkrywki, która miałaby 
dostarczać węgiel do Elektrowni 
Bełchatów. Kłopot jednak w tym, 
że Złoczew znajduje się ok. 50 ki-
lometrów, i to w linii prostej, od 
kopalni i elektrowni Bełchatów. 

W przypadku węgla kamienne-
go nie jest to duża odległość, ale 
w przypadku węgla brunatnego to 
bardzo duża odległość. Nierozwią-
zana jest sprawa transportu węgla 
ze Złoczewa do elektrowni Bełcha-
tów: dwa możliwe warianty to albo 
taśmociąg, albo przewożenie węgla 
koleją. Oba rozwiązania byłyby 
bardzo kosztowne. 

Niecierpliwość samorządów
Przedłużającej się niepewności 

co do Złoczewa mają dość nie tyl-
ko pracownicy kopalni i elektrowni 
Bełchatów, ale także władze miej-

scowości wokół elektrowni. W lip-
cu burmistrz Złoczewa Dominik 
Drzazga wysłał list do Wojciecha 
Dąbrowskiego, prezes zarządu 
PGE, w sprawie przyszłości kopalni 
odkrywkowej i przyszłości gminy 
Złoczew. 

- Od wielu lat mieszkańcy przy-
glądają się procesowi powstawania 
kopalni odkrywkowej węgla bru-
natnego na terenie gminy Złoczew. 
Jednak inwestycja ta od pewnego 
momentu została „zamrożona” – pi-
sze Dominik Drzazga. 

Drzazga pisze też, że miesz-
kańcy Gminy Złoczew rozumieją 

korzyści gospodarcze jakie dla 
całego regionu może przynieść 
powstanie kopalni węgla brunat-
nego. Jednocześnie nie zapomina-
ją o negatywnych skutkach jakie 
w środowisku naturalnym spowo-
duje ta inwestycja. 

- Natomiast największą bo-
lączką dla społeczeństwa jest brak 
konkretnych decyzji a spekulacje 
medialne coraz bardziej niepokoją 
mieszkańców i rodzą nowe pytania. 
Czy kopalnia powstanie, czy też 
nie. Odłożone są w czasie inwesty-
cje w gospodarstwa rolne i przed-
siębiorstwa. Narasta frustracja 
związana z okresem oczekiwania 
i pojawiają się pytania: Co dalej ro-
bić? Czy szukać nowego miejsca po 
tym, gdy inwestycja w odkrywkę 
stanie się realna. Czy spokojne go-
spodarować na roli przekazywanej 
z pokolenia na pokolenie? – pisze 
burmistrz Złoczewa. 

Jak informuje, od wielu lat wła-
dze gminy Złoczew dokładają ze 
swojej strony wszelkich starań, aby 
inwestor bez zbędnej zwłoki uzy-
skał koncesję na wydobycie węgla 
brunatnego ze złoża Złoczew. A tym 
samym, aby inwestycja powstała. 
W tym czasie zostały opracowane 
i przyjęte przez samorząd Złocze-
wa stosowne dokumenty niezbędne 
do ubiegania się o uzyskanie tejże 
koncesji.

Burmistrz Drzazga zadał pre-
zesowi PGE kilka pytań: jakie są 
realne szanse na powstanie ko-
palni węgla brunatnego na złożu 
Złoczew? Czy PGE może  podać 
przybliżony termin decyzji, czy 
kopalnia powstaje, czy też nastą-
pi rezygnacja z tych planów? Jeśli 
nadal pozostaje w planach decyzja 
o powstaniu kopalni, to w jakim 
terminie musiałaby się rozpocząć 
eksploatacja, by wydobyty węgiel 

mógł zasilać bloki energetyczne 
w Bełchatowie?

Dominik Drzazga podkreślił, że 
gmina Złoczew czeka na konkretne 
decyzje do końca 2020 roku. 

- Po tym czasie dbając o inte-
res gminy i jej zrównoważony roz-
wój będziemy zmuszeni do zmiany 
strategii oraz przeznaczenia tere-
nów – napisano. 

Prezes PGE chce odejść 
od węgla

Prezes PGE Wojciech Dąbrow-
ski przygotował odpowiedź na pi-
smo burmistrza Złoczewa, ale jest 
ono bardzo ogólne i nic z niego nie 
wynika. W przesłanej do burmi-
strza odpowiedzi, PGE informuje 
m.in. o wymogach formalnych  pro-
cesu  uzyskania koncesji,  w tym 
o zaskarżeniach organizacji poza-
rządowych, które wpływają na wy-
dłużenie procesu koncesyjnego. 

W piśmie PGE podkreśla, że 
projekt złoża Złoczew analizowa-
ny jest również z perspektywy na-
dziei jak i obaw mieszkańców oraz 
korzyści jak i strat ekonomicznych 
a samo uzyskanie koncesji nie bę-
dzie tożsame z rozpoczęciem reali-
zacji inwestycji, której powodzenie 
zależeć będzie w głównej mierze od 
otoczenia regulacyjnego w kraju 
i Unii Europejskiej.

Prezes zarządu Wojciech Dą-
browski podkreśla w piśmie, że 
trwają prace nad nową strategią 
grupy PGE. Jesienią ma zostać 
zaprezentowany dokument przed-
stawiający plany grupy do 2030 
roku z perspektywą do 2050 roku. 
Czyli, podsumowując, decyzji ws. 
Złoczewa szybciej niż jesienią nie 
będzie. 

ROZMAITOŚCI

Włączamy tryb
niskoemisyjny!

Ekogroszek Szarlej to paliwo polecane  szczególnie do stosowania 
w kotłach o mocy poniżej 1MW, zgodnie z zaleceniami producentów
kotłów, w tym zwłaszcza do spalania w kotłach z automatycznymi 
paleniskami retortowymi.

 uziarnienie: 5-25 mm
 wartość opałowa: pow. 26 MJ/kg
 popiół: max. 7%

 siarka: poniżej 1%
 wilgoć: 9,5-13%
 spiekalność: 0-20 

www.weglokokskraj.pl

dokończenie na str. 15
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Czy ta reforma będzie inna?
TRANSFORMACJA Czy jest przyszłość dla Śląska bez węgla?

DO KOŃCA września mamy poznać nowe propozycje rządu dotyczące przyszłości węgla kamiennego w Polsce. Na 
razie premier Mateusz Morawiecki obiecuje, że nie będzie powtórki z reformy górnictwa z przełomu XX i XXI wieku, 
kiedy zamknięto wiele kopalń i mocno zmniejszono zatrudnienie w górnictwie. 
POD koniec sierpnia w Ka-
towicach przebywał premier 
Mateusz Morawiecki, który 
pokreślił, że na Śląsku jest 
wiele możliwości rozwojo-
wych. To nie tylko przemysł, 
ale także wykorzystanie na-
uki i badań. Program dla 
Śląska ma charakter otwarty 
i cały czas podlega modyfi-
kacjom, dodawane są kolejne 
przedsięwzięcia.

Środki finansowe zaan-
gażowane w Programie to 
ponad 60 mld zł, z czego ok. 
23 mld zł to zakontraktowa-
ne pieniądze.

W Katowicach Mateusz 
Morawiecki podkreślił zna-
czenie negocjacji unijnego 
budżetu w nowej perspekty-
wie finansowej na lata 2021-
2027. 

- Chcemy, żeby unijne 
programy szczegółowe dla 
województwa śląskiego zo-
stały zaakceptowane jak naj-
szybciej. Żeby środki na in-
nowacje i rozwój przemysłu 
były jak najszybciej tutaj za-
angażowane - kontynuował 
Mateusz Morawiecki. 

Jak podkreślił szef rządu, 
wszystkie przedsięwzięcia 
w Programie dla Śląska mają 
na celu ochronę i tworzenie 
miejsc pracy, a także taką 
transformację, która będzie 
przyciągała tutaj ludzi. To 
jest zobowiązanie Programu 
dla Śląska.

- To będzie największy 
program regionalny, jaki 
kiedykolwiek w tej części 
Europy był zaproponowany 
dla mieszkańców, pracow-

ników i przedsiębiorców, 
aby w najlepszy możliwy 
sposób odpowiedzieć na 
wyzwania trzeciej dekady 
XXI w. – powiedział pre-
mier Morawiecki. 

Program tak, 
zaniechania nie

Program dla Śląska zo-
stał ogłoszony w 2017 r., 
a jego realizacja, w ramach 
Strategii na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju, jest  jed-
nym z priorytetów rządu.

Celem Programu jest 
doprowadzenie do zmiany 
profilu gospodarczego re-
gionu, poprzez zastąpienie 
tradycyjnych sektorów go-
spodarki, działaniami inno-
wacyjnymi i zaawansowany-
mi technologicznie.

Założenia Programu dla 
Śląska są oczywiście słusz-
ne, problem w tym – o czym 
Solidarność wielokrotnie 
mówiła – że jest to nadal 
program w dużej mierze 
papierowy. Wiele się mówi 
o transformacji regionu – 
i chce się zamykać kopalnie, 
nie wskazując przy tym, w ja-
kich przemysłach powstaną 
nowe miejsca pracy. 

Mateusz Morawiecki 
zapewnił, że nowy plan na 
polskie górnictwo nie bę-
dzie przypominał reformy 
górnictwa przeprowadzonej 
w latach 1998-2002. Wów-
czas na Śląsku i w Zagłębiu 
Dąbrowskim zamknięto 
23 kopalnie. Z kopalniami 
dobrowolnie rozstało się 
103 tys. osób. Część z nich 
przeszła na emerytury lub 
skorzystała z różnych form 
opracowanego przez rzą-
dzących pakietu  socjal-
nego. Tysiące górników 
skorzystało wtedy z jedno-
razowych odpraw pienięż-
nych. Celem odpraw było 
ograniczenie społecznych 
kosztów tych cięć. W zało-
żeniach ówczesnego rządu 
miały one służyć pobu-
dzeniu przedsiębiorczości 
wśród górników odchodzą-
cych z kopalń. Już wkrótce 
okazało się, że bardzo wielu 
z nich nie poradziło sobie 
z tym wyzwaniem.

Nie powtarzać błędów 
z przeszłości

Ta „reforma” górnictwa 
była ogromnym szokiem nie 
tylko dla samych górników 
i ich rodzin, ale także dla ca-
łych społeczności lokalnych 
i wielu miejscowości. Wie-
lu z nich przez długie lata 
podnosiło się z kryzysu spo-
wodowanego zamknięciem 
kopalń. Wtedy kopalnie za-
mykano i nie zastanawiano 
co się stanie z pracownika-
mi kopalń i regionem. Dziś 
wiemy, i mówi to także pre-
mier Morawiecki, że błędów 
z lat 1998-2002 nie można 
powtórzyć. 

W dyskusji o tym, jakie 
będą społeczne efekty re-
strukturyzacji górnictwa 
od rządu słyszymy na razie 
ogólniki, że mamy rozwijać 
nowoczesny przemysł. Że 
taki przemysł jest potrzeb-
ny, zgodzi się każdy, ale jest 
to pojęcie zbyt ogólne. Re-
alizacja, a raczej jej brak, 
Programu dla Śląska (ogło-
szonego w 2017 r.) pokazuje, 
że to co ładnie wygląda na 
papierze trudno w praktyce 
zrealizować. A pamiętajmy, 
że mówimy o wielu tysiącach 
pracowników i dziesiątkach, 
jeśli nie setkach, firm. 

Przez lata w różnych 
miejscach województwa 
śląskiego rozwijano inne 

przemysły niż górnictwo: 
na pierwszym miejscu jest 
oczywiście motoryzacja, 
mocno rozwinął się sektor 
usług magazynowych (dziś 
zatrudniający w regionie ty-
siące osób), jest tu też wie-
le firm informatycznych, 
czy z sektora automatyki. 
Działania zmierzające do 
tworzenia nowych miejsc 
pracy w woj. śląskim po-
winny opierać się na kilku 
płaszczyznach. Pierwsza, 
to zachęcanie tych firm, 
które już tu są do tego, aby 
tu umieszczały swoje nowe 
inwestycje, gdzie powstaną 
nowe miejsca pracy. Druga 
kwestia to zachęcanie firm, 
których na Śląsku jeszcze 
nie ma do tego, aby się tu 
pojawiły. 

W Unii Europejskiej 
trwa dyskusja nad jej no-
wym budżetem, którego 
ważną częścią ma by fun-
dusz sprawiedliwej trans-
formacji. Z tego funduszu 
ma być finansowana trans-
formacja regionów pogór-
niczych także w Polsce. Jak 
pieniądze z tego  funduszu 
będą wydawane w podobny 
sposób jak realizowany jest 
Program dla Śląska, to nie-
stety nie będzie się to mogło 
dobrze skończyć. 

Igor D. Stanisławski



4 15SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 2020        SOLIDARNOŚĆ GÓRNICZAKRZYŻÓWKA

Patrząc na to co się dzieje od 
wielu miesięcy ws. Złoczewa widać 
jasno, że PGE gra na zwłokę i gra na 
przesunięcie w czasie podjęcia ofi-
cjalnej decyzji w tej sprawie. Z tego 
można wywnioskować, że PGE nie 
chce budować odkrywki w Złocze-
wie, ale z jakiś przyczyn boi się po-
wiedzieć o tym jasno. 

Warto przypomnieć wypo-
wiedź prezesa PGE Wojciecha Dą-
browskiego z maja tego roku, który 
powiedział, że odejście od węgla 
w Polsce nie jest możliwe do 2030 
roku. Ale, jak powiedział, odej-
ście od węgla będzie możliwe za 
lat 20 czy 25. Gdyby więc Złoczew 
powstał, to by oznaczało, że wę-

giel będzie używany w energetyce  
znacznie dłużej niż 25 lat. 

Zagrożone tysiące miejsc 
pracy

Dzisiaj w kopalni i elektrowni 
Bełchatów pracuje łącznie ok. 7,7 
tys. pracowników, samo PGE sza-
cuje, że łącznie z kompleksu żyje 
ok. 30 tys. osób. Wraz z rodzinami 
daje to 90 tys. osób – to jest ogrom-
na liczba. Bez kopalni i elektrow-
ni w Bełchatowie ci ludzie stracą 
miejsca pracy. PGE mówi, że chce 
w Bełchatowie stawiać farmy wia-
trowe i farmy fotowoltaiczne, ale 
należy wątpić, aby przy tych obiek-
tach znaleźli pracę wszyscy obecnie 
zatrudnieni w kopalni i elektrowni. 
Na terenach zwałowisk kopalni 

Bełchatów mają powstać dwie in-
stalacje wiatrowe o łącznej mocy 
100 MW, także instalacja fotowol-
taiczna ma mieć moc 100 MW. Ra-
zem to daje 200 MW – a obecnie 
Elektrownia Bełchatów ma moc 
prawie 5,1 tysiąca MW – różnica 
jest więc ogromna!

Oczywiście należy pamiętać, 
że PGE jest firmą państwową i tak 
poważnej decyzji, jak ta dotycząca 
Złoczewa, PGE nie może podjąć bez 
konsultacji z rządem. Widać więc, 
że PGE i rząd nie mają pomysłu na 
przyszłość dla Bełchatowa i okolic, 
dla pracowników elektrowni, ko-
palni i wielu firm z nimi współpra-
cujących. 

Igor D. Stanisławski

Są za, a nawet 
przeciw…

 W OCENIE ZAKŁADOWEJ SOLIDARNOŚCI

Efekt jest 
spektakularny!

SZARLEJ powstaje na bazie węgla 
kamiennego z wyselekcjonowanych partii 
urobku i dodatku paliwa bezdymnego „Błękitny plus” 
termicznie przetworzonego polskiego węgla kamiennego.

Dodatek  „Błekitny plus”  produkowany jest w 100% 
z polskiego węgla kamiennego. Dzięki unikalnej metodzie 
obróbki węgla jest paliwem bezdymnym o stałych, 
powtarzalnych parametrach spalania.   
Dodanie go do ekogroszku powoduje redukcję emisji pyłów  
o 30% i szkodliwego benzo(a)pirenu o 40% .

Zmniejszenie emisji pyłów o około 30%

Redukcja Benzo(a)pirenu o około 40%

www.weglokokskraj.pl

dokończenie ze str. 13

Zarząd spółki 
JSW Szkolenie i Górnictwo 

składa życzenia 
wszystkim członkom NSZZ Solidarność 

na następne 40. lat związku, 
żeby Solidarność 

zawsze była niezależna, samorządna, 
reprezentująca interesy ludzi pracy.
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Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego 
NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła w lipcowej krzyżówce brzmi: 
Co za wiele to niezdrowo. Nagrody wylosowali: Krystyna Para z Bogatyni oraz Janina Gawlik z Jastrzębia-Zdrój. 
Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

JASTRZĘBIE-ZRÓJ

Ponad 80 litrów krwi zebrano podczas akcji krwiodawstwa zorganizowanej 
przez NSZZ „Solidarność” dla uczczenia 40. rocznicy podpisania Porozumień 
Sierpniowych i powstania związku. Akcję zorganizowano 31 sierpnia 
w jastrzębskiej Hali Widowiskowo-Sportowej pod hasłem: 40 litrów krwi 
na 40-lecie „Solidarności”.

JASTRZĘBSKĄ halę w  ciągu kilku godzin 
odwiedziło ponad 200 osób chętnych do od-
dania krwi.

– W akcję oddawania krwi zaangażowane 
są wszystkie struktury całego Regionu Śląsko-
-Dąbrowskiego „Solidarności”. Dziś taka akcja 
odbywa się w  Jastrzębiu-Zdroju i  w  Katowi-
cach, jutro zapraszamy do Rybnika i Dąbrowy 
Górniczej. Żyjemy w czasie pandemii i dlatego 
obchody 40-lecia „Solidarności” musiały zo-
stać mocno ograniczone. Doszliśmy do wnio-
sku, że najlepszym sposobem na uczczenie 
rocznicy będzie właśnie akcja oddawania krwi. 
Nie spodziewaliśmy się tak dużego odzewu 
i  z  całego serca dziękuję wszystkim osobom 
zaangażowanym – powiedziała Danuta Jemio-
ło, kierownik biura terenowego Śląsko-Dąbrow-
skiej „Solidarności” w Jastrzębiu-Zdroju.  

Krew oddawali przede wszystkim człon-
kowie „Solidarności”, wśród których byli m.in. 
pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej, 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 
w Jastrzębiu-Zdroju, Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Nowa” oraz pracownicy miejscowego Zakładu 

40 litrów krwi na 
40-lecie „Solidarności”

Karnego. – Każda okazja jest dobra, aby pomóc 
drugiemu człowiekowi. Wiadomo, że krwi nie da 
się wyprodukować, dlatego musimy sobie po-
magać, oddając ją podczas takich akcji – powie-
dział Rafał Śliwa, pracownik KWK „Pniówek”.

Zdecydowana większość dawców krwi to 
pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej. To 
już trzecia taka akcja, w  której chętnie biorą 
udział górnicy z JSW.

– Górnicy byli, są i  będą podstawą nie 
tylko krwiodawstwa, ale i  bezpieczeństwa 
w regionie. Górnicy podchodzą do tego bardzo 
świadomie. Jesteśmy solidarni z  potrzebują-
cymi, to jest nasza racja stanu. JSW mocno 
wpisuje się w cały szereg obchodów 40-lecia 
„Solidarności”. Bardzo nam zależy, żeby o Po-
rozumieniu Jastrzębskim szeroko mówić, aby 
o nim nie zapomnieć i doceniać rolę naszych 
górników. To tutaj tworzyła się historia, to była 
jedna z dróg Polski do niepodległości. Myślę, 
że dzisiejsza akcja –40 litrów krwi na 40-le-
cie NSZZ „Solidarność” – to najlepszy sposób 
uczczenia tej ważnej rocznicy w czasach pan-
demii – powiedział Artur Dyczko, zastępca pre-
zesa JSW ds. Technicznych i Operacyjnych.

Gizela Kowol, dyrektor Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raci-
borzu podkreśla, że wszystkie akcje krwiodaw-
stwa zorganizowane wspólnie z JSW zakończyły 
się sukcesem.  – W  tych wszystkich akcjach, 
łącznie z  dzisiejszą, wzięło udział ponad tysiąc 
osób, które oddały około 450 litrów krwi. To 
wynik bardzo imponujący. To dowód na to, że na 
górników zawsze można liczyć. Dziękuję bardzo 
serdecznie, bo krew jest najcenniejszym darem 
i górnicy doskonale o tym wiedzą – powiedziała 
Gizela Kowol, dyrektor RCKiK w Raciborzu.


