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O współpracy z Heartland Institute, amerykańskim think 
tankiem, który jest sceptyczny wobec polityki klimatycznej 
ONZ.

Jaka jest przyszłość polskiej energetyki?

Nie ma alternatywy dla węgla
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List „S” do premiera Mateusza Morawieckiego

Działania godne PO
Rządzący przeciw polskiemu węglowi  s. 2

Razem przeciw dogmatom
Na zakończenie COP24 przedstawiciele 196 państw 
przyjęli tzw. Pakiet Katowicki określający zasady polityki 
klimatycznej na najbliższe lata.

Pakiet możliwości… Górnicza ofiara…
W Katowicach oddano cześć ofiarom zbrodni, jakiej 16 
grudnia 1981 roku dopuścili się funkcjonariusze ZOMO. 

Niech w te Święta w Waszych sercach 
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Niechaj maleńki Jezus Wam 
błogosławi w każdym dniu Nowego Roku.
Z całego serca życzymy Wam 
spełnienia marzeń i wszystkiego co najlepsze!
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KSGiE do premiera: Działania godne PO
Krajowy Sekretariat Górnictwa 
i Energetyki (KSGiE) NSZZ „Soli-
darność” wystosował list do premie-
ra Mateusza Morawieckiego, zwraca-
jąc uwagę szefowi rządu, że podczas 
trwającego w Katowicach szczytu 
klimatycznego COP24 do grona osób 
czynnie atakujących wykorzysty-
wanie węgla jako surowca energe-
tycznego dołączyli przedstawiciele 
rządu Prawa i Sprawiedliwości. Cho-
dzi głównie o kontrowersyjne wypo-
wiedzi minister przedsiębiorczości i 
technologii pani Jadwigi Emilewicz.

Kilka dni wcześniej, podczas uro-
czystości barbórkowej Polskiej Gru-

py Górniczej SA, sam premier dekla-
rował, że polski sektor energetyczny 
jeszcze przez wiele lat będzie stał na 
fundamencie polskiego węgla.

Największa organizacja związ-
kowa skupiająca pracowników gór-
nictwa i energetyki przyznała, iż z 
zaskoczeniem przyjęła niektóre de-
klaracje, jakie padły podczas COP24.

- W jaki (...) sposób odczytywać 
słowa Pani Jadwigi Emilewicz, mini-
stra przedsiębiorczości i technologii: 
„Myślę, że to jest też moment, aby-
śmy rozpoczęli dyskusję o otwarciu 
granic Polski na energię z zagrani-
cy”? - pytają Mateusza Morawieckie-

go związkowcy z KSGiE.
Jak przypominają, wrogie wobec 

sektora wydobywczego wystąpie-
nia pani minister miały już miejsce 
wcześniej. - Obserwowaliśmy je tak-
że w trakcie prac nad nowymi prze-
pisami o jakości i monitorowaniu pa-
liw, które miały uporządkować rynek 
węgla, ograniczając niekontrolowany 
napływ do Polski węgla wątpliwej ja-
kości - czytamy w liście.

Krytyczna opinia strony spo-
łecznej wobec postawy minister Ja-
dwigi Emilewicz wynika również z 
niedostrzegania faktu, że właśnie 
teraz następuje przełom w myśleniu 

Dekarbonizacja, czyli nowy kolonializm
ZAKOŃcZONY niedawno szczyt klima-
tyczny COP24 w Katowicach zakoń-
czył się sukcesem – tak przynajmniej 
przekonują nasi rządzący, choćby dla-
tego, że każde z państw samo okre-
śli sposób, w jaki chce redukcji CO2. 
Mało tego, receptą na gospodarcze i 
społeczne skutki dekarbonizacji ma 
być tzw. „sprawiedliwa transforma-
cja”, cokolwiek by to znaczyło. Podob-
ne slogany słyszeliśmy po konferencji 
klimatycznej w Paryżu. 

Zdałoby się zapytać, skoro jest 
tak dobrze to dlaczego jest tak źle? 
Dlaczego nikt nie chce słyszeć o tym, 
że węgiel może być niskoemisyjnym 
źródłem energii. Dlaczego uczestnicy 
szczytu z przyklaskiem przyjęli anty-
nagrodę dla Polski, czyli tzw. skamie-
linę roku (za to, że wykorzystujemy 
węgiel – red.)? Dlaczego podobnej 
nagrody nie dostali Niemcy, którzy w 
większym stopniu niż Polska korzysta 
z węgla (głównie brunatnego)? Może 

właśnie dlatego, że są Niemcami i na-
dają tonu europejskiej polityce. 

Cóż z tego, że sami możemy wy-
znaczać sobie kierunki redukcji CO2, 
skoro zachodnie instytucje finansowe 
decydują dziś o kierunkach rozwoju 
sektora energetycznego. Ogrom-
ne miliardy wpompowane w rozwój 
odnawialnych źródeł energii muszą 
się zwrócić. Wpuszczony do obrotu 
handel emisjami CO2 na którym rynki 
finansowe czerpią także krocie uzu-
pełnia całość tego obrazu. 

Śmiem twierdzić, że polityka 
klimatyczna jest dziś sposobem in-
gerencji w niezależność państw, to 
współczesna odmiana kolonializmu. 
Narzucanie niedoścignionych stan-
dardów przez najbogatszych odbija 
się dziś czkawką biedniejszym kra-
jom UE takim jak Polska. A jeśli ktoś 
próbuje z tym dyskutować, to od razu 
stawiany jest do kąta. Machina de-
karbonizacyjna wykorzystuje do tego 

bezlitośnie przekaz publiczny, w któ-
rym logika i racjonalność przegrywa 
z emocjami. Bo jak tu dyskutować 
z dziećmi, które strajkują przeciw 
zmianom klimatycznym? Ten dys-
kurs przypomina co żywo historię 
totalitarnych systemów. 

Niestety, wypowiedzi większo-
ści polityków obozu rządzącego 
(m.in. Henryk Kowalczyk, Jadwiga 
Emilewicz czy Jarosław Gowin) w 
mniejszym lub większym stopniu 
wpisują się w główny nurt obowią-
zujący na COP24. Obym nie był złym 
prorokiem, ale nurt dekarbonizacji, 
odejścia od węgla, dla nas oznacza 
po prostu gospodarczą śmierć, a dla 
polskiego społeczeństwa obniże-
nie poziomu życia. Jednak kiedy w 
dyskusji emocje zwyciężają z logiką, 
jakiekolwiek racjonalne argumenty 
przestają odgrywać znaczenie.

Krzysztof Leśniowski

DOBIEGłA końca konferencja kli-
matyczna COP24. Przedstawiciele 
większości państw świata zjechali 
do Katowic, przyjęli tak zwany Pakiet 
Katowicki, po czym odtrąbili sukces i 
rozjechali się do domów. Jako prze-
wodniczący górniczej „Solidarności” 
z zażenowaniem słuchałem toczo-
nych podczas COP24 dyskusji, które 
polegały na odmianie zbitki słow-
nej „dekarbonizacja w Polsce” we 
wszystkich możliwych językach. Co 
gorsza, delegacje spółek energetycz-
nych posiadających wysokospraw-
ne kotły wcale się tym nie chwaliły, 
aprobując niejako antywęglową re-
torykę. Wynikałoby z tego, że polski 
węgiel przeszkadza wszystkim. Gdy-
by chodziło tylko o przedstawicieli 
zagranicy, byłbym to w stanie zrozu-
mieć - wszak każdy kraj dba o swój 
interes, często sprzeczny z naszym. 
Ze zgrozą przyjąłem jednak deklara-
cje przedstawicieli polskiego rządu. 
O ile pana prezydenta Dudę stać było 
na jednoznaczne i zgodne z prawdą 
oświadczenie, że dla Polski węgiel 
jest surowcem strategicznym, o tyle 
pan premier Morawiecki stwierdził, 
że rola węgla będzie malała, zaś 
minister przedsiębiorczości pani 
Jadwiga Emilewicz, ku zdziwieniu 
wszystkich, zaproponowała „otwar-
cie się” na import prądu z zagranicy. 
Nie wiem, w czyim interesie dzia-
ła pani minister - bo czy na pewno 
energetyki opartej na węglu? Jeśli 
natomiast chodzi o Pakiet Katowicki, 
czekamy na jego oficjalną wersję 
w języku polskim. Wtedy dowiemy 
się, co sektorowi wydobywczemu 
zgotowali światowi przywódcy.

Równolegle do COP24 trwała 
dyskusja o planowanych podwyż-
kach cen energii. Tutaj znów nie-
chlubną rolę odegrała wspomnia-
na przeze mnie wypowiedź pani 
minister Emilewicz. Czyżby zawarta 
w niej była sugestia, że za wszystko 
odpowiada górnictwo? Nie Bruksela, 
która narzuciła nam wyższe opłaty 
za prawa do emisji dwutlenku wę-
gla w ramach systemu EU ETS, ani 
nie polski rząd, który propozycjom 
Brukseli nie umiał się przeciwsta-
wić, tylko właśnie górnictwo? Jest 
jeszcze pytanie, czy zarządy spółek 
energetycznych, które nie tak dawno 
kupowały prawa do emisji po 5 euro, 
a teraz muszą płacić kilkakrotnie wię-
cej, nie mogły wcześniej kupić tych 
tańszych uprawnień więcej? Dziś 
kosztami wynikającymi z rozmaitych 
zaniechań próbuje się obciążyć zwy-
kłych Polaków płacących rachunki za 
prąd, a winę zwala na górników, któ-
rzy nie mają z tym nic wspólnego.

Bez względu na wszystko, Sza-
nownym Czytelnikom Solidarności 
Górniczej życzę zdrowych i błogosła-
wionych Świąt Bożego Narodzenia, 
wytchnienia od codziennego zgiełku 
oraz odpoczynku w rodzinnym gronie, 
a także szczęśliwego 2019 roku.

o przyszłości polskiego węgla wśród 
przedstawicieli branży.

Według KSGiE premier Mateusz 
Morawiecki miał rację, kiedy mówił, 
że przyszłością polskiego węgla są 
innowacyjne technologie jego spala-
nia i przetwarzania, bo węgiel to zbyt 
cenny surowiec, by wykorzystywać 
go nieefektywnie.

- Spółki węglowe prezentując 
możliwości wykorzystania węgla 
do produkcji wodoru czy gazu syn-
tezowego w aspekcie planowanych 
projektów dają jasny przekaz zmian 
w kierunku gospodarki niskoemisyj-
nej. Ten proces jednak wymaga czasu 
- podkreślają autorzy pisma. - Nieste-
ty, przedstawiciele polskiego rządu 
tego czasu sektorowi węglowemu dać 
nie chcą - wskazują.

Dla związkowców zastanawiają-
cy był chociażby przebieg wewnątrz-
rządowej batalii o normy jakości dla 
węgla, który trwał kilka miesięcy. 
Niezwykle długi czas procedowania 
sprawił, że import surowca z Rosji 
osiągnął rekordowe rozmiary. Ich 
zdaniem, „takich działań nie powsty-
dziliby się nawet Państwa poprzedni-
cy z Platformy Obywatelskiej, którzy 
konsekwentnie realizowali politykę 
niszczenia polskiego sektora górni-
ctwa węgla kamiennego”.

W ostatnim akapicie padają py-
tania skierowane wprost do szefa 
rządu. 

- Zwracamy się do Pana, Panie 
Premierze z otwartym pytaniem: 
jaka jest Pana wizja strategii energe-
tycznej kraju? Ile w niej jest miejsca 
dla polskiego węgla i czy faktycznie 
uważa Pan, że czas jest otworzyć się 
na import energii kosztem bezpie-
czeństwa energetycznego Polski? - 
piszą przedstawiciele Krajowego Se-
kretariatu Górnictwa i Energetyki.
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Górnicza ofiara wielką 
latarnią wolności
W Katowicach oddano cześć ofiarom zbrodni, jakiej 16 grudnia 1981 roku dopuścili się funkcjonariusze 
Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej (ZOMO). Podczas pacyfikacji strajku załogi KWK „Wu-
jek” od kul zginęło wtedy sześciu górników: Józef Czekalski, Józef Krzysztof Giza, Ryszard Józef Gzik, 
Bogusław Kopczak, Zbigniew Wilk i Zenon Zając. Wkrótce potem życie stracili trzej ciężko ranni: Andrzej 
Pełka (16 grudnia), Joachim Józef Gnida (2 stycznia 1982 r.) i Jan Stawisiński (25 stycznia).
PrzyPomnijmy: 12 grudnia 
1981 r., przed północą, aresztowano 
Jana Ludwiczaka, przewodniczące-
go Komisji Zakładowej NSZZ „Soli-
darność” KWK „Wujek”. 13 grudnia 
generał Wojciech Jaruzelski ogłosił 
wprowadzenie stanu wojennego 
przez Wojskową Radę Ocalenia 
Narodowego (co było nielegalne, 
nawet w świetle obowiązującego 
wówczas prawa). Tymczasem za-
łoga katowickiej kopalni, do której 
dotarły wieści o zatrzymaniu Jana 
Ludwiczaka, zażądała uwolnie-
nia związkowca. 14 grudnia lista 

postulatów została poszerzona o 
odwołanie stanu wojennego, uwol-
nienie wszystkich internowanych i 
przestrzeganie przez władze podpi-
sanego rok wcześniej Porozumienia 
Jastrzębskiego. Odrzucenie żądań 
przez komunistów spowodowało 
rozpoczęcie akcji protestacyjnej w 
postaci strajku okupacyjnego. Na 
czele protestujących stanął Stani-
sław Płatek, współzałożyciel zakła-
dowej „Solidarności”.

Decyzja o siłowym rozwiązaniu 
sytuacji zapadła bardzo szybko. 16 
grudnia rano siły milicyjne oto-

czyły zakład. Akcja pacyfikacyjna 
rozpoczęła się około godziny 11. od 
staranowania muru kopalni przez 
czołg i wkroczenia oddziału ZOMO 
na teren kopalni. Najpierw „ślepy-
mi” nabojami strzelano z czołgów, 
po czym - przez drugi wyłom w 
murze okalającym - weszli funk-
cjonariusze plutonu specjalnego 
ZOMO. Ci dokonali masakry straj-
kujących. Pacyfikację protestu, 
która zakończyła się około godz. 
13., prowadziło 760 żołnierzy, 678 
funkcjonariuszy ZOMO, 120 mili-
cjantów z Komendy Wojewódzkiej 

Milicji Obywatelskiej, 283 funkcjo-
nariuszy Rezerwowych Oddziałów 
Milicji Obywatelskiej i 300 aktywi-
stów z Ochotniczej Rezerwy Milicji 
Obywatelskiej.

Około godz. 16.30 górnicy sfor-
mułowali warunki przerwania 
strajku: swobodne opuszczenie 
kopalni przez strajkujących, pod-
stawienie autobusu, wycofanie 
oddziałów ZOMO, niewyciąganie 
konsekwencji karnych i dyscypli-
narnych. Nietrudno się domyślić, że 
warunki zakończenia strajku zosta-
ły przez władze złamane. Kilka dni 
po zakończeniu strajku internowa-
no 13 pracowników - w tym Stani-
sława Płatka, którego początkowo, 
ze względu na ranę postrzałową, 
przewieziono do szpitala. Z pracy 
zwolniono 137 osób.

arcybiskup Wiktor Skworc, zaś du-
chowieństwo ewangelickie - biskup 
diecezji katowickiej ksiądz Marian 
Niemiec. Przed pomnikiem upa-
miętniającym Dziewięciu z „Wujka” 
pojawili się związkowcy z NSZZ „So-
lidarność” i innych związków zawo-
dowych, pracodawcy, a także - co 
najważniejsze - uczestnicy wydarzeń 
sprzed 37 lat oraz przedstawiciele 
rodzin poległych górników. Przy tej 
okazji wspomniano postać Jerzego 
Wartaka, jednego z liderów strajku 
w KWK „Wujek”, zmarłego w nocy z 
10 na 11 grudnia bieżącego roku.

Wszystkich obecnych przywitał 
Krzysztof Pluszczyk, przewodni-
czący Społecznego Komitetu Pa-
mięci Górników KWK „Wujek” w 
Katowicach Poległych 16 Grudnia 
1981 Roku.

List z okazji rocznicy pacyfika-
cji KWK „Wujek” wystosował pre-
zydent Andrzej Duda. Odczytał go 
minister Dera.

Szef państwa ocenił, że stan wo-
jenny był „wojną wydaną narodowi 
przez reżim komunistyczny”. Jed-
nocześnie wyraził szacunek gór-
nikom, którzy brali udział w gru-
dniowym strajku, a także rodzinom 
dziewięciu ofiar poległych za wolną 
Polskę.

- Właśnie teraz, kiedy świętu-
jemy jubileusz stulecia powrotu 
wolnej Polski na mapę polityczną 
Europy, pragnę z mocą podkreślić, 
że górnicy zamordowani tutaj przed 
37 laty są naszymi bohaterami na-
rodowymi. Zajmują poczesne miej-
sce w panteonie Polaków zasłużo-
nych dla Niepodległej, podobnie 

Po 37 latach na placu przed ko-
palnią, noszącym dzisiaj imię NSZZ 
„Solidarność”, odbyły się uroczy-
stości mające przypominać o tam-
tej tragedii. Gościem obchodów był 
premier Mateusz Morawiecki. Pre-
zydenta Andrzeja Dudę reprezento-
wał minister Andrzej Dera, władze 
samorządowe województwa śląskie-
go - marszałek Jakub Chełstowski, 
władze miasta Katowice - prezy-
dent Marcin Krupa, duchowieństwo 
katolickie - metropolita katowicki 

jak poprzednicy z pokolenia 1918 
roku, którzy odzyskali, obronili i 
odbudowali zniszczony wojną kraj. 
Mimo różnicy epok i okoliczności 
wszystkich ich łączyła bowiem mi-
łość Ojczyzny i niezłomne dążenie 
do wyzwolenia narodu spod narzu-
conej mu władzy - napisał.

Premier wskazał z kolei, że o 
prawdę i pamięć trzeba wciąż dbać, 
bo te wartości były i wciąż są zagro-
żone.

Dokończenie na str. 16

Z głębokim żalem i smutkiem  przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci naszego kolegi 

JERZEGO WARTAKA,
uczestnika krwawo stłumionego strajku w kopalni Wujek w 1981 r. 

i wieloletniego działacza „Solidarności”, człowieka odważnego, 
mądrego i dobrego

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie, Najbliższym 
składa  

Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność
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WOKÓŁ COP24 Solidarność współpracuje z amerykańskim instytutem ws. polityki klimatycznej

Razem przeciw dogmatom 
ŚLąSKO-DąBROWSKA Solidarność oraz Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” podpisały deklarację 
o współpracy z Heartland Institute, amerykańskim think tankiem, który jest sceptyczny wobec polityki klimatycznej ONZ. 

 

- nSzz Solidarność Region 
Śląsko-Dąbrowski, Krajo-
wy Sekretariat Górnictwa i 
Energetyki NSZZ Solidar-
ność oraz Heartland Institu-
te wyrażają sceptycyzm wo-
bec tezy Międzyrządowego 
Zespołu ds. Zmian Klimatu 
(IPCC), jakoby świat stał na 
krawędzi katastrofy klima-
tycznej. Region Śląsko-Dą-
browski, KSGiE Solidarność 
oraz Heartland Institute 
podkreślają wspólnie, że nie 
istnieje konsensus naukowy 
dotyczący głównych przyczyn 
oraz konsekwencji zmian 
klimatycznych. Żadna z or-
ganizacji nie przeciwstawia 
się działaniom na rzecz czy-
stego powietrza, nie wspie-
rając jednocześnie eliminacji 
węgla z światowego portfolio 
energetycznego – czytamy 
we wspólnym komunikacie 
podpisanym 5 grudnia 2018 
r. przez Dominika Kolorza, 
przewodniczącego Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrow-

skiego NSZZ Solidarność, 
Jarosława Grzesika, szefa 
KSGIE oraz Jamesa Taylora 
z Heartland Institute. 

Przedstawiciele Heart-
land Institute przyjechali do 
Katowic, aby podczas szczy-
tu klimatycznego COP24 za-
prezentować wyniki swoich 
badań, które kwestionują 
alarmistyczną politykę kli-
matyczną Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych oraz 
poddają w wątpliwość tezę, 
że działalność człowieka ma 
znaczący wpływ na zmiany 
klimatyczne. 

Fakty zamiast ideologii
- Mówiąc jednym głosem, 

wierzymy w przywrócenie 
naukowych metod i odrzu-
cenie ideologicznego dogma-
tu ONZ. Oznacza to zdrowy 
sceptycyzm interpretacji 
danych i wniosków – napi-
sali przedstawiciele NSZZ 
Solidarność oraz Heartland 
Institute. 

swoje wysiłki przede wszyst-
kim na zapewnieniu obywa-
telom swoich krajów dostępu 
do niedrogiej energii i tym 
samym podniesienia stan-
dardu życia. 

– Negatywne skutki zbyt 
drogiej energii dla zdrowia i 
dobrobytu ludzi są oczywiste 
i niszczycielskie. Niedroga 
energia jest absolutnie nie-
zbędna, aby wyciągnąć ludzi 
z ubóstwa i zapewnić lepszą 
przyszłość ludziom na całym 
świecie – czytamy w doku-
mencie. 

Przedstawiciele Solidar-
ności oraz Heartland Insti-
tute zadeklarowali współ-
pracę w zakresie edukacji 
społeczeństwa oraz decy-
dentów w obszarze polityki 
klimatycznej m.in. poprzez 
organizowanie seminariów i 
konferencji naukowych. 

Podpisanie deklaracji o 
współpracy poprzedziła na-
ukowa konferencja zorgani-
zowana w siedzibie śląsko-
dąbrowskiej Solidarności w 
Katowicach. 

W jej trakcie przed-
stawione zostały prezen-
tacje podważające ustale-
nia działającego przy ONZ 
Międzyrządowego Zespołu 
ds. Zmian Klimatu (IPCC). 
James Taylor z Heartland 
Institute przedstawił dane 
dotyczące zmian tempera-
tury na Ziemi w ciągu ostat-
nich 10 tys. lat. Jak wskazał, 
wzrosty i spadki globalnej 
temperatury mają charakter 
cykliczny, a działalność czło-
wieka ma tylko nieznaczny 
wpływ na to zjawisko. De-
cydującym czynnikiem jest 
tutaj aktywność Słońca. 
Historyczne dane pokazują, 
że okresy zwiększonej ak-

tywności Słońca pokrywają 
się z okresami ocieplenia 
klimatu. 

James Taylor zaznaczył 
również, że alarmistyczne 
prognozy ONZ dotyczące 
wzrostu temperatury na Zie-
mi nie znajdują potwierdze-
nia w rzeczywistości. 

- W 1990 roku ONZ pro-
gnozowała, że temperatura 
na Ziemi będzie rosnąć o 0,3 
stopnia Celsjusza w ciągu 
dekady. My twierdziliśmy, że 
będzie to 0,1 stopnia. Oskar-
żono nas wówczas, że igno-
rujemy naukę i zaprzeczamy 
faktom naukowym. Jednak 
późniejsze pomiary wskaza-
ły, że temperatura rośnie w 
tempie 0,13 stopnia na de-
kadę, a więc nasza prognoza 
była znacznie bliższa rzeczy-
wistości –powiedział James 
Taylor. 

Taylor przedstawił rów-
nież dane podważające 
wpływ ocieplenia klimatu na 
niepożądane zjawiska pogo-
dowe. Z przeprowadzonych 
badań wynika, że w ostat-
nich kilku dekadach liczba 
huraganów, burz tropikal-
nych, susz czy powodzi na 
świecie oraz natężenie tych 
zjawisk pozostają na stałym 
poziomie lub ich liczba nie-
znacznie spada.

 
Marne efekty niemieckiej 
polityki klimatycznej

Z kolei Wolfgang Müller, 
sekretarz generalny działają-
cego w Niemczech Europej-
skiego Instytutu Klimatu i 
Energii (EIKE) omówił kosz-
ty dotychczasowej polityki 
klimatycznej prowadzonej u 
naszych zachodnich sąsia-
dów. Zaznaczył, że subsydio-

wanie tzw. zielonej energii 
kosztuje niemieckich podat-
ników 30 mld euro rocznie, 
a koszty te ciągle rosną. Pro-
gnozowane wydatki na ten 
cel w ciągu najbliższej de-
kady mają wynieść 370 mld 
euro. 

Wolfgang Müller wska-
zał, że z uwagi na gigan-
tyczne wydatki związane z 
dekarbonizacją energetyki 
koszt 1 kWh energii elek-
trycznej dla gospodarstw 
domowych w Niemczech 
wynosi obecnie 30 euro-
centów. Tymczasem koszt 
wyprodukowania 1kWh w 
nowoczesnej, spełniającej 
wysokie standardy emisyj-
ne elektrowni węglowej to 4 
eurocenty. 

Co więcej, ogromne 
koszty ponoszone przez 
Niemców nie przekłada-
ją się na zakładany spadek 
emisji CO2 w tym kraju. 
Jak podkreślił Wolfgang 
Müller, choć Niemcy często 
są stawiane za wzór do na-
śladowania w kwestii osią-
gania celów redukcyjnych, 
największy spadek emisji 
CO2 nastąpił tam w latach 
90-tych ubiegłego wieku w 
wyniku likwidacji niewy-
dolnego przemysłu w daw-
nej NRD. Z

 kolei w ostatnich latach, 
mimo ogromnych wydatków 
na zieloną energię, emisja 
CO2 w Niemczech utrzymuje 
się niemal na stałym pozio-
mie. 

- Konkluzja jest taka, 
abyście nie podążali drogą 
Niemiec – powiedział Wolf-
gang Müller.

Opr.                                      
               Igor D. Stanisławski

 W ocenie sygnatariuszy 
deklaracji światowi lide-
rzy powinni skoncentrować 
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COP24 Zakończył się szczyt klimatyczny w Katowicach 

Pakiet możliwości…
15 GRuDNIA, czyli z jednodniowym opóźnieniem, zakończył się szczyt klimatyczny ONZ 
w Katowicach COP24. Przedstawiciele 196 państw przyjęli tzw. Pakiet Katowicki określający 
zasady światowej polityki klimatycznej na najbliższe lata.
- Pracowaliście nad tym pa-
kietem przez trzy lata. Gdy mamy 
do czynienia ze stanowiskami bli-
sko 200 państw, nie jest łatwo dojść 
do porozumienia w sprawie umowy 
tak wieloaspektowej i technicznej. 
W tych okolicznościach każdy krok 
naprzód był wielkim osiągnięciem 
– komentuje Michał Kurtyka, pre-
zydent COP24, który kierował pra-
cami podczas katowickiego szczytu. 

Skutecznie, ale indywidualnie
W Katowicach, w ramach 

COP24, pojawiły się liczne głowy 
państw, szefowie rządów oraz blisko 
100 ministrów środowiska i spraw 
zagranicznych z całego świata. 

Katowice stały się po Kioto i 
Paryżu kolejnym kamieniem milo-
wy na drodze do światowej polityki 
klimatycznej. W Regułach Katowi-
ckich poszczególne państwa przyję-
ły ścieżki, którą każda z nich będzie 
podążać w zakresie intensyfikacji 
działań na rzecz ochrony klimatu.

Według ministra środowiska 
Henryka Kowalczyka, Pakiet Ka-
towicki przybliża świat do skutecz-
nych działań w dziedzinie ochrony 
klimatu, każde z państw samo okre-
śli sposób, w jaki chce to zrobić. 

- Pakiet daje możliwość wybo-
ru własnej drogi dla poszczególnych 
krajów, jak należy podejść do redukcji 
emisji CO2 - poprzez wybranie swojej 
specyficznej drogi, poprzez wliczanie 
w to również możliwości pochłania-
nia przez bioróżnorodność, szczegól-
nie przez lasy, przez rolnictwo – prze-
konuje Henryk Kowalczyk. 

Zapewnia, że każdy kraj włączy 
się na swój sposób, swoje możliwo-

ści, swoje specyficzne warunki geo-
graficzne i przyrodnicze, w ochronę 
klimatu.

- W Pakiecie Katowickim w zrów-
noważony, uczciwy sposób uwzględ-
nione zostały interesy wszystkich 
stron – mówił Michał Kurtyka.

Polskie sukcesy
Szczyt w Katowicach był udany 

dla Polski. Z inicjatywy polskiej Pre-
zydencji podczas COP24 przedsta-
wiono trzy deklaracje, które zostały 
poparte przez inne państwa. 

Już pierwszego dnia szczytu 
COP24 prezydent Andrzej Duda 
ogłosił deklarację o solidarnej i 
sprawiedliwej transformacji. Jej 
przyjęcie było najważniejszym 
punktem Szczytu Głów Państw i 
Szefów Rządów. 

Kolejnego dnia, przedstawiono 
wspólną inicjatywę Polski i Wielkiej 
Brytanii Katowickie Partnerstwo 
dla Elektromobilności, prezentowa-
ną w obecności sekretarza general-
nego ONZ Antonio Guterresa, przez 
premiera Mateusza Morawieckiego 
oraz prezydenta COP24 Michała 
Kurtykę.  

W drugiej części szczytu ogło-
szono deklarację „Lasy dla klimatu”. 
W wydarzeniu wzięli udział m.in. 
minister środowiska Henryk Ko-
walczyk, prezydent COP24 Michał 
Kurtyka oraz Paola Deda reprezen-
tująca UNECE.

Podczas szczytu Polska miała 
swoje dużo stoisko, gdzie pokazy-
wała swój wkład w politykę klima-
tyczną. A sukcesy mamy duże. Swo-
je osiągnięcie prezentowały m.in. 
Jastrzębska Spółka Węglowa i Pol-

ska Grupa Górnicza (o szczegółach 
piszemy w dalszej części numeru). 

W ostatnich latach Polska obni-
żyła energochłonność gospodarki o 
30 proc., zredukowała emisję gazów 
cieplarnianych o 30 proc. i znacznie 
zmniejszyła też poziom emisji py-
łów, tlenków siarki i tlenków azotu. 

- Największy udział w redukcji 
emisji dwutlenku węgla w Polsce od 
1990 roku ma sektor energetyczny. 
Wysoki bazowy ok. 98 proc. udział 
węgla w strukturze wytwarzania 
energii elektrycznej w 1990 r. obni-
żył się do ok. 77 proc. – powiedział 
Grzegorz Tobiszowski, wicemini-
ster energii.

Planowane są kolejne działania 
mające poprawić jakość środowi-
ska i powietrza. Głównym źródłem 
zanieczyszczenia powietrza (tzw. 
niska emisja) są kotły domowe, dla-
tego rozwój ciepła systemowego jest 
najlepszym sposobem na poprawę 
jakości powietrza. 

W ostatnich latach podjęto w Pol-
sce działania na rzecz elektryfikacji 

transportu, w szczególności na ob-
szarach miast. Projektowane są sieci 
stacji ładowania pojazdów elektrycz-
nych z wieloma funkcjonującymi już 
projektami pilotażowymi. Realizuje 
się również programy związane z ter-
momodernizacją budynków i wymia-
ną lokalnych źródeł ciepła, ustala się 
normy w zakresie jakości paliw spa-
lanych w budynkach komunalnych 
i użyteczności publicznej, jak rów-
nież popularyzuje się wprowadzanie 
pomp ciepła w budownictwie rozpro-
szonym, co sprzyja zarówno popra-
wie jakości lokalnego powietrza, jak i 
zmniejszeniu emisyjności CO2.

Sukces czy porażka?
Pomimo ogólnego wrażenia 

sukcesu, nie wszyscy podzielają 
entuzjazm naszych rządzących. 
Ekolodzy czy związkowcy są innego 
zdania, mając oczywiście radykal-
nie odmienne zdania.

– Negocjacje klimatyczne po-
sunęły się przez te dwa tygodnie w 
Katowicach do przodu, ale był to 

ruch ociężały, mało ambitny i na 
dodatek opóźniany przez polityków 
takich państw jak Polska – uważa 
Bohdan Pękacki, dyrektor Green-
peace Polska.

Dominik Kolorz, szef śląsko-dą-
browskiej Solidarności również jest 
krytyczny wobec rezultatów szczytu 
klimatycznego w Katowicach.

– Miał on być okazją do przed-
stawienia światu polskich argumen-
tów w dyskusji o światowej polityce 
klimatycznej. Tymczasem przekaz 
rządzących jest niespójny, chaotycz-
ny i wewnętrznie sprzeczny. Najwyż-
si przedstawiciele polskich władz na 
akademiach barbórkowych podkre-
ślali znaczenie węgla dla polskiej go-
spodarki, po czym jechali na szczyt 
i mówili już zupełnie co innego. Raz 
wskazywali, że tego węgla trzeba 
się pozbyć jak najszybciej, a innym 
razem, że musi to być proces rozło-
żony w czasie. Tylko w nielicznych 
wypowiedziach pojawiał się wątek 
rozwoju nowoczesnych technologii 
węglowych, które pozwolą temu wę-
glowi istnieć w gospodarce nadal. 
Innymi słowy wypowiedzi więk-
szości polityków obozu rządzącego 
w mniejszym lub większym stopniu 
wpisują się w główny nurt obowią-
zujący na COP24. Nurt dekarboni-
zacji, odejścia od węgla, który dla 
naszego regionu oznacza po prostu 
gospodarczą śmierć, a dla polskiego 
społeczeństwa obniżenie poziomu 
życia, bo dekarbonizacja to bardzo 
droga energia przez całe dekady 
– uważa Dominik Kolorz.

Obserwując szczyt wyraźnie 
widać było przepaść dzielącą Unię 
Europejską od pozostałych dużych 
światowych gospodarek. Nawet jeśli 
przyjąć, że to rzeczywiście człowiek 
jest odpowiedzialny za ocieplenie 
klimatu, kraje emitujące najwięcej 
CO2, takie jak Chiny, USA, Rosja 
czy Indie, mają w głębokim powa-
żaniu politykę klimatyczną i nie 
chcą słyszeć o żadnych redukcjach 
emisji. Pytanie zatem, w jakim kie-
runku podążać będzie polityka kli-
matyczna w najbliższych latach. Czy 
faktycznie Pakiet Katowicki wyzna-
czył właściwy jej kierunek?

Igor D. Stanisławski
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Brak kompleksowych rozwiązań
RYNEK ENERGII Czy czeka nas wzrost cen energii elektrycznej?

w ocenie związkowców, za-
powiedziane przez resort energii 
rekompensaty podwyżek wielkości 
rachunków za prąd dla odbiorców 
indywidualnych nie rozwiązują 
problemu.

Przypomnijmy, w listopadzie 
minister energii Krzysztof Tchó-
rzewski zapewnił, że wszystkie go-
spodarstwa domowe, bez względu 
na dochód, otrzymają rekompensa-
ty z tytuły wzrostu cen energii. Roz-
liczeniem mają zająć się dostawcy 
energii. Koszt rekompensat podwy-
żek cen prądu dla gospodarstw do-
mowych resort szacuje na „znaczą-
co ponad 1 mld zł”, a uwzględniając 
małe i średnie firmy byłoby to kilka 
miliardów zł. 

Wprawdzie ostatnio podczas 
wystąpienia w Sejmie premier Ma-
teusz Morawiecki oświadczył, że 
nie będzie podwyżek cen energii, 
ale sytuacja wciąż wydaje się nie 
rozwiązana, gdyż minister energii 
pląta się w argumentacji. Możliwe, 
że w przyszłym roku podwyżek nie 
będzie, bo prawdopodobnie z uwagi 
na rok wyborczy problem zostanie 
odłożony na przyszłe lata. 

„Zapowiedziana przez pana 
ministra rekompensata wzro-
stu kosztów energii elektrycznej 
dla odbiorców indywidualnych w 
żadnej mierze nie rozwiąże prob-
lemu drastycznych podwyżek ra-
chunków za energię elektryczną, 
a jedynie odsunie te podwyżki w 
czasie. Ponadto zapowiedziane re-
kompensaty mają objąć jedynie go-
spodarstwa domowe, tymczasem 
drożejąca energia dotyka również 
samorządy oraz firmy” – czytamy 
w piśmie szefa śląsko-dąbrowskiej 
„S” Dominika Kolorza i szefa Se-
kretariatu Górnictwa i Energetyki 
związku Jarosława Grzesika.

„O ile w przypadku przedsię-
biorstw energochłonnych, dzięki 
staraniom m.in. NSZZ Solidarność, 
finalizowane są prace nad odpo-
wiednim systemem ulg i rekom-
pensat, to w przypadku pozosta-
łych firm oraz instytucji i zakładów 
prowadzonych przez samorządy 
nie przewidziano żadnych instru-
mentów osłonowych. Bez tego typu 
działań należy spodziewać się wzro-
stu cen towarów i usług oraz spo-
wolnienia wzrostu gospodarczego. 

Innymi słowy finalne koszty droże-
jącej energii dla przedsiębiorstw i 
samorządów również poniosą oby-
watele” – oceniają związkowcy.

Wiceminister energii Tadeusz 
Skobel, odpowiadając 22 listopa-
da w Senacie (w debacie nad no-
welizacją prawa energetycznego) 
na pytania dotyczące wzrostu cen 
energii, przypomniał, że rząd pra-
cuje nad „rekompensatami z tytu-
łu wzrostu cen energii z przyczyn 
fundamentalnych” dla odbiorców 
indywidualnych (w taryfie G), któ-
re są obecnie na etapie uzgodnień 

międzyresortowych i unijnych. 
„Natomiast dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, ta deklaracja, któ-
ra padła, o tym, by te rachunki nie 
wzrosły, były zrekompensowane 
tym postępowaniem, które się w tej 
chwili czyni, jest przedmiotem prac 
rządu z takim harmonogramem, by 
do końca tego roku ujrzała światło 
dzienne uchwała, która reguluje te 
kwestie” – zapewniał przed tygo-
dniem wiceminister.

Zdaniem związkowców z „S”, 
celem zapowiadanego wprowadze-
nia rekompensat dla gospodarstw 

ZARZąD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki Solidarności wezwały do rozpoczęcia 
rozmów „dotyczących kompleksowych rozwiązań, pozwalających złagodzić skutki wzrostu cen energii elektrycznej”.

domowych jest – jak napisali 
– „wyłącznie uniknięcie społeczne-
go niezadowolenia przed przyszło-
rocznymi wyborami do Parlamentu 
Europejskiego oraz polskiego Sej-
mu i Senatu”; uznali to za „doraź-
ne działanie podyktowane kalen-
darzem wyborczym”. Związkowcy 
wezwali Ministerstwo Energii do 
rozpoczęcia rozmów dotyczących 
kompleksowych rozwiązań „pozwa-
lających złagodzić skutki wzrostu 
cen energii elektrycznej spowodo-
wane unijną polityką klimatyczno-
energetyczną”.

W swoim wystąpieniu związkow-
cy z „S” oceniają, że w przyszłym roku 
polskie gospodarstwa domowe czeka 
„skokowa” – jak napisali – podwyż-
ka cen energii elektrycznej. Przypo-
mnieli, że cztery kontrolowane przez 
Skarb Państwa koncerny energe-
tyczne złożyły do Urzędu Regulacji 
Energetyki wnioski o zgodę na pod-
wyższenie taryf dla odbiorców indy-
widualnych. Decyzję, o ile faktycznie 
wzrosną rachunki za prąd, prezes 
URE podejmie w połowie grudnia. 

jm
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Nie ma alternatywy dla węgla
Energetyka węglowa w Polsce nadal będzie istnieć, ponieważ nie ma czym jej zastąpić. Są odnawialne źródła energii (OZE), 
ale one nie są w pełni dyspozycyjne, zależą od pogody. Energetyki jądrowej nie mamy, a nawet jeżeli ją kiedyś będziemy 
mieli, to nie będzie ona odgrywała wielkiego znaczenia. Nie będzie też dużego znaczenia energetyki gazowej - rozmawiamy 
z prof. Władysławem Mielczarskim z Politechniki Łódzkiej

cała Polska mówi o wzro-
stach cen energii elektrycznej. 
Jaki jest powód tych wzro-
stów?

Ceny energii wzrosły na rynku 
hurtowym, nastąpił wzrost o ok. 90 
zł na jednej megawatogodzinie (1 
MWh) w kontraktach bazowych na 
24 godziny i ok. 120 zł na MWh w 
kontraktach w godzinach szczytu, 
kiedy zapotrzebowanie na prąd jest 
największe. Można więc powiedzieć, 
że średnio wzrosty wyniosły ok. 
100 zł na megawatogodzinie. Z tej 
kwoty tylko ok. 52 zł jest wynikiem 
wzrostu cen uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla (CO2), a reszta to 
po prostu wzrost zysku elektrowni, 
które wykorzystując impuls cenowy 
z rynku CO2 podniosły ceny prądu. 
Trzeba pamiętać, że wzrosty cen z 
rynku hurtowego nie przekładają 
się dokładnie na wzrosty cen dla 
odbiorców końcowych. W końco-
wym rachunku za prąd, sama ener-
gia stanowi tylko ok. połowy, resz-
ta to koszty dostarczenia energii. 
Więc jeżeli coś zdrożeje o 100 zł, ale 
udział w cenie końcowej ma na po-
ziomie 50 proc. to na cenę końcową 
przeniesie się w wysokości 50 zł. 

wzrosty cen stały się spra-
wą polityczną 

W kraju demokratycznym jest 
tak, że opozycja wykorzystuje 
wszystko, co może, aby atakować 
rząd – i to jest zupełnie normalne. 
W Polsce dyskusja polityczna jest 
bardziej ostra, niż gdzie indziej, 
więc w przypadku cen energii spór 
też jest ostry, ale nie jest to wiel-
kim problemem. Trzeba pamiętać 
o tym, że jeśli chodzi o sprzedaż 
prądu odbiorcom indywidualnym 
to wciąż obowiązują taryfy za-
twierdzane przez prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki (URE). Firmy 
energetyczne nie mogą sobie pod-
nosić cen prądu dla gospodarstw 
domowych o tyle, o ile chcą, wyso-
kość cen zatwierdza prezes URE. 
A prezes URE cen w taryfach nie 
podnosi i z tego co słychać, nie ma 
wielkiego zamiaru podnosić taryf. 
Dla odbiorcy końcowego nie ma 
znaczenia jakie są ceny hurtowe. 
Jak Pan idzie do sklepu i kupuje np. 
koszulę, to czy Pana obchodzi jaka 
jest cena hurtowa tej koszuli? Pana 
obchodzi cena detaliczna, jaka jest 
w sklepie.

czy obecne zamieszanie 
wokół cen energii wpłynie na 
energetykę węglową?

Energetyka węglowa będzie 
niezależnie od tego, jakie będą ceny 
prądu. A będzie, ponieważ nie ma 
czym jej zastąpić. Są odnawialne 
źródła energii (OZE), ale one nie 
są w pełni dyspozycyjne, zależą od 
pogody. Wiatrak w Polsce na lądzie 
pracuje ok. 2 tys. godzin, instala-
cje słoneczne mogą pracować ok. 1 
tys. godzin rocznie, a w roku mamy 
8760 godzin. Powstaje problem, 
jak produkować energię, kiedy nie 

ma wiatru i kiedy słońce nie świeci.  
W tym momencie mamy trzy tech-
nologie, które są w pełni dyspozy-
cyjne: energetyka jądrowa, energe-
tyka gazowa i energetyka węglowa. 
Energetyki jądrowej nie mamy, a 
nawet jeżeli ją kiedyś będziemy 
mieli, to nie będzie ona odgrywa-
ła wielkiego znaczenia. Energetyki 
gazowej też nie będziemy mieli, po-
nieważ nie mamy własnego gazu, 
a jego import oznacza uzależnie-
nie. Kiedy przedstawiono projekt 
Polityki Energetycznej Polski do 
2040 r. to minister Piotr Naimski 
wyraźnie stwierdził, że nie będzie 
silnego rozwoju energetyki gazowej 
w Polsce. Gaz, jeżeli będzie wyko-
rzystywany, to tylko w ciepłowni-
ctwie. I pozostaje węgiel  - mamy 
do wyboru, albo w Polsce będzie 
energetyka węglowa, albo w ogóle 
nie będzie prądu.

wiemy jednak, jaka jest 
polityka klimatyczna Ue. w 
Polsce były nadzieje, że uleg-
nie ona złagodzeniu, ale tego 
złagodzenia nie widać, za-
miast tego mamy niedawną 
propozycję Komisji europej-
skiej aby w 2050 r. Ue miała 
zeroemisyjną gospodarkę. 

Trzeba zrozumieć, że polityka 
klimatyczna jest kwestią pewnej 
sfery propagandowej, którą wyko-
rzystuje się, aby poprawić swoją 
pozycję biznesową. Polityka klima-
tyczna nie ma wiele wspólnego z 
klimatem, tam chodzi o pieniądze. 
W Polsce nie ma dobrej informacji 
o polityce klimatycznej UE. W Unii 
nie ma zakazu działania elektrowni 
węglowych. Może Pan postawić 10 

elektrowni węglowych i emitować 
CO2, tylko trzeba kupić pozwolenia 
do emisji CO2. Jak Pan kupi po-
zwolenia, to wszystko jest dobrze. 
Pozwolenia kupuje się od budżetu 
państwa, a więc pieniądze zosta-
ją w Polsce i można ich użyć do 
wielu celów, w tym obniżenia cen 
detalicznych energii elektrycznej. 
W Niemczech z węgla brunatnego 
produkują trzy razy więcej energii 
niż my w Polsce. I rozwijają ener-
getykę na węglu brunatnym, rozbu-
dowują odkrywki węgla brunatne-
go w centrum Europy przy granicy 
z Holandią. 

wysokie ceny pozwoleń na 
emisję co2 są chyba proble-
mem, czy uderzą one w polską 
gospodarkę? 

Nie uderzą one w naszą gospo-
darkę, ceny CO2 są neutralne dla 
gospodarki. Dzieje się tak ponie-
waż pieniądze, za które elektro-
wnie kupują CO2, wpływają do 
polskiego budżetu. Kiedy pozwole-
nia CO2 były po 6-7 euro za tonę, 
to do budżetu Polski wpływało ok. 
2-3 mld zł rocznie. Kiedy pozwo-
lenia są po 20 euro, jak to jest te-
raz, to do budżetu może wpłynąć 
nawet 12 mld zł. Jeżeli rząd chce, 
aby ceny energii nie rosły, to może 
do tego doprowadzić na kilka spo-
sobów. Po pierwsze, może obniżyć 
akcyzę na energię. W Polsce akcyza 
wynosi 4,5 euro na MWh, a w UE 
minimalna akcyza może wynosić 1 
euro. Możemy więc obniżyć akcyzę 
do tego 1 euro. Budżet państwa na 
tym nie straci, bo ma dodatkowe 
wpływy z pozwoleń CO2. Możemy 
także obniżyć podatek VAT, który 

na energię wynosi teraz 23 proc. 
A dlaczego nie może być 8 proc., 
jak na wiele produktów? Rząd ma 
możliwości, aby obniżyć ceny ener-
gii, to jest krąg zamknięty. Nie ma 
polityki klimatycznej UE, która by 
wpływała negatywnie na węgiel i 
na tych, co chcą z węgla produko-
wać energię. Niemcy chcą produ-
kować energie elektryczną z węgla 
i produkują i my również chcemy 
produkować z węgla i będziemy 
produkować. 

Polityka energetyczna Ue 
nie jest dla nas groźna?

Wiele osób widzi w UE kogoś, 
kto chce zaszkodzić polskiej gospo-
darce. To nie jest tak. Polska go-
spodarka bardzo mocno zrosła się 
z gospodarką europejską, jesteśmy 
kooperantami wielu zachodnioeu-
ropejskich przemysłów, jak np. sa-
mochodowego. Gdyby w Polsce coś 
się stało z gospodarką, bo np. bę-
dzie brakować energii, to natych-
miast odbije się to na gospodarce 
europejskiej. UE nie jest zaintere-
sowana tym, aby w Polsce było źle, 
chcą oczywiście poprawić swoją 
pozycje biznesową, ale nie chcą 
nas zniszczyć, bo ze współpracy z 
Polską maja znaczne korzyści. Pol-
ska skorzystała na wejściu do Unii 
Europejskiej, a Europa Zachodnia 
skorzystała na członkostwie Polski 
w UE znacznie więcej. 

Polityka klimatyczna nie jest 
przeciwko Polsce, nawet standar-
dy techniczne dla elektrowni tzw. 
BAT, na które polska energetyka 
często się skarży. 

Dokończenie na str. 16



� INNOWaCjE W GÓRNICtWIE
jSW INNOWaCjE, jSW It SYStEMS

„Internet ludzi” czyli teleinformatyka 
w „Inteligentnej kopalni”
ZAGADNIENIEM nadrzędnym dla wszystkich projektów realizowanego w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) 
Programu „Inteligentna kopalnia” jest opracowanie i wdrożenie jednorodnego systemu przewodowej i bezprzewodowej 
transmisji danych. Ma on umożliwić identyfikację i lokalizację załóg górniczych, podnosząc poziom bezpieczeństwa pracy, 
a także poprawić komunikację pod ziemią, co przyczyni się do zwiększenia efektywności wydobycia. Stworzenie systemu 
jest jednym z celów „Strategii informatyzacji Grupy Kapitałowej JSW” - tak zwanego Programu „JSW 4.0”.
PrzyPomniJmy, że Program 
„Inteligentna kopalnia” został 
wpisany do rządowej „Strategii na 
Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” 
oraz „Programu dla Śląska”. Obok 
wspierania celów „Strategii Grupy 
JSW na lata 2018-2030” w zakresie 
zwiększenia efektywności procesu 
wydobycia oraz poprawy poziomu 
bezpieczeństwa i komfortu pracy 
załóg górniczych stanowi on część 
szerszego planu, polegającego na 
konsekwentnym zwiększaniu kon-
kurencyjności i podnoszeniu stop-
nia rozwoju sektora górnictwa wę-
gla kamiennego w Polsce poprzez 
sukcesywne wprowadzanie nowych 
rozwiązań technicznych i technolo-
gicznych - w pierwszej kolejności w 
kopalniach Grupy JSW.

Wspominaliśmy już o reali-
zowanych w KWK „Budryk” pro-
jektach wdrożenia samodzielnej 
obudowy kotwowej oraz rozbudo-
wy i modernizacji układu odsta-
wy urobku wraz z zastosowaniem 
innowacyjnych rozwiązań, które 

pozwolą usprawnić eksploatację 
węgla typu 34 i 35.

Projekt wdrożenia jednorod-
nego systemu transmisji danych 
odbywa się w trzech realizowanych 
niezależnie od siebie obszarach:

- rozbudowy i standaryzacji 
szkieletowej sieci świadłowodowej 
w podziemnych wyrobiskach ko-
palń Grupy Kapitałowej JSW,

- testowania, wyboru i wdroże-
nia jednolitej technologii identyfi-
kacji i lokalizacji załóg górniczych 
Grupy Kapitałowej JSW

oraz
- realizacji projektów badaw-

czo-rozwojowych w zakresie moż-
liwości zastosowania w warunkach 
dołowych najnowocześniejszych 
technologii transmisji danych i lo-
kalizacji załóg i materiałów.

W przedsięwzięcie zaangażowa-
nych jest kilka jednostek Grupy Ka-
pitałowej JSW, między innymi: JSW 
IT Systems (do niedawna Advicom) 
- spółka celowa IT Grupy, JSW In-
nowacje - jako podmiot realizują-

cy projekty badawczo-rozwojowe 
Grupy i KWK „Borynia-Zofiówka-
Jastrzębie” Ruch „Borynia”, gdzie 
trwają testy jednego z systemów lo-
kalizacji i identyfikacji załóg.

- Realizacja projektu już się 
rozpoczęła - informuje Krzysztof 
Szymański, pełnomocnik Zarządu 
do spraw Rozwoju i Innowacyj-
ności oraz kierownik Działu Pro-
jektów JSW IT Systems. - Trwają 
przetargi na zakup światłowodów. 
One w większości są już kupione i 
układane. Procedury przetargowe, 
jeśli chodzi o zakup kabla promie-
niującego, są w toku, bo tutaj mamy 
bardzo ograniczone pole manewru 
- jest niewielu dostawców kabla, 
którzy spełniają nasze wymagania 
i byliby nam w stanie dostarczyć 
produkt zgodny technologicznie z 
infrastrukturą, którą już posiada-
my - dodaje.

Krzysztof Szymański zwraca 
uwagę na rolę technologii Blueto-
oth Mesh. Choć z przebiegu dotych-
czasowych testów wynika, że musi 

ona jeszcze zostać dopracowana, 
tak aby spełniała wszystkie warun-
ki stawiane urządzeniom wykorzy-
stywanym w kopalniach metano-
wych, jej ewentualne zastosowanie 
- przy zachowaniu wszelkich ry-
gorów bezpieczeństwa - byłoby w 
warunkach dołowych niezwykle 
użyteczne.

- Co istotne, proponowanemu 
rozwiązaniu przyglądaliśmy się 
wspólnie z powołanym przez pre-
zesa JSW zespołem mieszanym, 
do którego weszli przedstawicie-
le ówczesnego Advicomu, spółki 
JSW Innowacje oraz pracownicy 
kopalń - wyjaśnia przedstawiciel 
JSW IT Systems. - Przeanalizowa-
liśmy dostępne rozwiązania. Testy 
wciąż trwają. Jeśli zakończą się 
pełnym powodzeniem, można by-
łoby na bazie tej technologii ozna-
kować również środki transportu 
i je monitorować czy też wprowa-
dzić monitoring pracy kolejek 
podziemnych będących w ruchu 
- przekonuje.

Testy, które wkrótce mogą 
umożliwić zastosowanie techno-
logii Bluetooth Mesh pod ziemią 
prowadzone są przy współpracy z 
podmiotami rynkowymi.

Bazę merytoryczną dla badań 
nad zastosowaniem technologii 
Wireless M-Bus, mającej zagwa-
rantować stabilność łączności, 
niezawodność sieci oraz obniżenie 
energochłonności transmitujących 
dane, stanowią eksperci z JSW In-
nowacje.

Prowadzone są również prace 
z wykorzystaniem stworzonego 
przez jeden ze śląskich start-upów 
systemu bezprzewodowej komuni-
kacji głosowej dla ratowników gór-
niczych. Według JSW Innowacje 
mógłby on posłużyć do transmisji 
danych z prędkością 50 megabitów 
na sekundę.

- Podpisane są wstępne porozu-
mienia z Akademią Górniczo-Hut-
niczą, która miała znaczący wkład 
merytoryczny w stworzenie syste-
mu. Byłaby to poniekąd kontynua-
cja współpracy, jaką start-up prowa-
dził z AGH, co się zresztą świetnie 
wpisuje w naszą wizję współpracy z 
wyspecjalizowanymi jednostkami 
naukowymi - mówi Piotr Skorynko, 
dyrektor Pionu Projektów Górni-
czych JSW Innowacje SA. - Chcemy 
stworzyć zupełnie nowe urządzenia 
w oparciu o protokoły transmisyj-
ne, które są własnością start-upu. 
Przewidujemy zatem wspólny pro-
jekt badawczo-rozwojowy, finanso-
wany przy udziale środków z euro-
pejskich lub krajowych programów 
wsparcia - tłumaczy.

Przestrzega też, by nie trakto-
wać projektu zastosowania najno-
wocześniejszych technologii in-
formatycznych w kopalniach JSW 
jako kolejnego kroku w budowie tak 
zwanego Internetu rzeczy, IoT (ang. 
Internet of Things).

- Często zdarza nam się roz-
mawiać o systemach identyfikacji i 
łączności pod ziemią w kontekście 
definicji IoT. Choć pewne idee są z tą 
definicją zgodne, dla nas podstawo-
wym kryterium przy tworzeniu sieci 
jest bezpieczeństwo ludzi. Mamy za-
tem do czynienia z „Internetem lu-
dzi” przede wszystkim, a nie z „Inter-
netem rzeczy”. Nie powinniśmy tych 
rzeczy ze sobą mylić, powinniśmy 
natomiast pamiętać, że tworzymy 
szerokopasmową, iskrobezpieczną 
sieć łączności złożoną z wielu elemen-
tów - od sieci szkieletowej począwszy, 
poprzez bezprzewodową transmisję 
danych, na lokalizacji i identyfika-
cji ludzi oraz sprzętu skończywszy - 
podsumowuje Piotr Skorynko.

Marek Jurkowski

System Lokalizacji Załogi
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KRZYSZTOF SZYmAŃSKI, pełnomocnik 
Zarządu JSW IT Systems ds. Rozwoju i Innowa-
cyjności, kierownik Działu Projektów w JSW IT 
Systems: - Na wstępie chciałbym podkreślić, że 
spółka JSW IT Systems, do niedawna Advicom, 
odpowiada za wszystkie prace związane z szeroko 
pojętym obszarem IT w skali Grupy JSW. Od tego 
roku działalność naszej spółki została poszerzona 
o zagadnienia związane z zastosowaniem narzędzi 
informatycznych w obszarze produkcji (określanym 
mianem OT). Część z realizowanych przez nas pro-
jektów jest realizowana w ramach koncepcji „JSW 
4.0”. Umożliwią one, mówiąc w dużym uproszcze-
niu, automatyzację i skuteczną koordynację prac, 
tak by maszyny i urządzenia używane w procesach 
produkcyjnych, również te pracujące pod ziemią, 
mogły się ze sobą komunikować i wymieniać da-
nymi. Drugim ważnym elementem koncepcji „JSW 
4.0” jest zapewnienie dostępu on-line do dobrej 
jakości danych z wszystkich istotnych elementów 
procesów produkcyjnych i pomocniczych, tak aby 
wspierać procesy decyzyjne na różnych pozio-
mach. Nasze prace rozpoczęliśmy od inwentary-
zacji i przeglądu stanu obecnego infrastruktury i 
systemów w obszarze OT. W oparciu o tę inwenta-
ryzację sporządzone zostały zalecenia, które obec-
nie realizujemy. Chciałbym podkreślić, że wszystkie 
działania prowadzimy w ścisłej współpracy z pra-
cownikami poszczególnych działów w kopalniach 
i Biurze Zarządu JSW. Jest to przede wszystkim 
rozbudowa strukturalnej sieci światłowodowej 
pod ziemią. Będzie ona stanowić swego rodzaju 
szkielet, na którym zostanie oparta cała informa-
tyka, również informatyka wyrobisk podziemnych 
- będzie bazą, do której będziemy mogli „dopinać” 
poszczególne wyspecjalizowane systemy czy roz-
wiązania przeznaczone dla poszczególnych oddzia-
łów i stanowisk pracy. Drugim elementem, który 
przeanalizowaliśmy, było zapewnienie środków 
łączności bezprzewodowej pod ziemią. W oparciu 
o wiedzę wynikającą ze wspomnianej przeze mnie 
inwentaryzacji, jak i doświadczenie pracowników 
dołowych, z którymi były prowadzone konsulta-

cje, została podjęta przez Zarząd JSW decyzja o 
rozbudowie istniejącej infrastruktury łączności na 
bazie tak zwanego kabla promieniującego. Aktual-
nie Zakład Wsparcia Produkcji JSW realizuje zakupy 
obydwu mediów - to mniej więcej 160 kilometrów 
światłowodu i 220 kilometrów kabla promieniują-
cego. Znaczna część światłowodów została już 
wyłożona przez pracowników kopalń. Dodatkowo 
będą na bieżąco prowadzone zakupy urządzeń ak-
tywnych, czyli koncentratorów, przełączników sie-
ciowych, punktów dostępowych, mikrotelefonów 
i innych niezbędnych urządzeń, które zapewnią 
transmisję danych i zapewnią łączność. Warto za-
znaczyć, że te inwestycje zostaną przeprowadzone 
we wszystkich zakładach górniczych JSW. Do tej 
pory każda z kopalń miała różny poziom zaawanso-
wania, jeśli chodzi o wyłożenie wyrobisk zarówno 
światłowodami, jak i kablem promieniującym. Dzię-
ki projektowi zostanie to wreszcie zestandaryzowa-
ne. Kolejnym kluczowym zadaniem realizowanym 
wspólnie z pracownikami JSW było przygotowanie 
wytycznych i standardów w zakresie transmisji 
danych. Z mnogości dostępnych protokołów komu-
nikacyjnych zostały wybrane te, które w najlepszy 
sposób pozwolą sprostać wymaganiom stawianym 
infrastrukturze IT/OT przez koncepcję „JSW 4.0” 
czy Program „Inteligentna kopalnia”. Wypracowane 
wymagania i zalecenia będą stanowić część doku-
mentów typu SIWZ, co pozwoli uniknąć problemów z 
integracją kolejnych maszyn czy urządzeń kupowa-
nych przez kopalnie. W ramach projektu „JSW 4.0” 
przewidziano również stworzenie „hurtowni danych 
technologicznych” oraz wdrożenie narzędzi wspie-
rających analizę i obróbkę tych danych, między in-
nymi na potrzeby Centrum Zaawansowanej Anality-
ki Danych JSW. Jest to zatem projekt kompleksowy, 
traktujący temat całościowo - najpierw angażujemy 
ludzi, potem tworzymy infrastrukturę, a na koniec 
zapewniamy ściśle ze sobą współpracujące narzę-
dzia, dzięki którym pozyskane dane będzie można 
sprawnie obrobić i wykorzystać przy procesach 
decyzyjnych, czy to na poziomie operacyjnym, czy 
to na poziomie działań biznesowych Zarządu.

PIOTR SKORyNKO, dyrektor Pionu Projektów Górniczych 
JSW Innowacje SA: - Działalność JSW Innowacje w ramach sze-
rokiego zagadnienia, jakim jest transmisja danych pod ziemią z 
lokalizacją i identyfikacją załogi, koncentruje się na przyszłości 
- zajmujemy się projektami, które są we wczesnej fazie koncep-
cyjnej, są obiecujące, jeśli chodzi o perspektywę komercjalizacji, 
ale przede wszystkim mogą być użyteczne z punktu widzenia 
Grupy JSW i pracowników zakładów górniczych. Myślę tutaj o 
trzech obszarach, którymi JSW Innowacje SA na dzień dzisiejszy 
się zajmuje w trybie analiz, badania potencjału i uruchamiania 
projektów badawczo-rozwojowych. Pierwszym z tych obszarów 
jest Bluetooth Mesh - bardzo obiecująca technologia, która jest 
już wykorzystywana przez inne branże, ale na dole, w kopalniach 
metanowych, jeszcze nie udało się jej zastosować. Najbardziej 
znanym przykładem wykorzystania tejże technologii w segmen-
cie lokalizacji osób jest pewna sieć drogerii, która na bieżąco 
dostosowuje ofertę reklamową do położenia swoich klientów. 
Widzimy zastosowanie dla Bluetooth Mesh również pod ziemią 
- dzięki niej moglibyśmy na bieżąco identyfikować i lokalizować 
zarówno pracowników, jak i maszyny czy urządzenia, takie jak 
chociażby kolejki podziemne. Testy wykonane przez JSW IT Sy-
stems wykazały jednak, że musi ona zostać dopracowana, by 
można ją było zastosować w warunkach dołowych. Drugą tech-
nologią, w której widzimy duży potencjał, jest Wireless M-Bus. 
Stanowi ona próbę stworzenia sieci, której parametry będą uży-
teczne dla przemysłu. O ile rynek konsumencki idzie w kierunku 
sieci 5G, a więc zwielokratniania pasm, jeszcze większego do-
stępu do Internetu w lokalizacjach o dużej liczbie użytkowników, 
o tyle dla zakładów przemysłowych rozwój tych parametrów nie 
jest priorytetem. Tutaj najważniejsza jest stabilność łączności, 
niezawodność sieci oraz obniżenie energochłonności urządzeń, 

RAFAł mANDERLA, KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” 
Ruch „Borynia”: - Z punktu widzenia pracownika budowa sieci 
szkieletowej światłowodów i standaryzacja systemu komunika-
cji podziemnej w ramach projektu „Inteligentna kopalnia” będzie 
miało olbrzymie znaczenie. Po pierwsze - dzięki niemu osoby 
obsługujące maszyny w jednym rejonie będą się mogły wzajem-
nie porozumiewać. Po drugie - ułatwiona zostanie komunikacja 
pomiędzy nimi a dysponentem, który na bieżąco będzie mógł 
kontrolować położenie tych urządzeń i osób. Kolejną, dosyć 
oczywistą korzyść, stanowić będzie możliwość szybszej reakcji 
na sytuacje wypadkowe. Kiedy dojdzie do jakiegoś zdarzenia, 
dysponent otrzyma natychmiastowy dostęp do danych umożli-

wiających lokalizację poszkodowanego pracownika i maszyny, a 
więc lokalizację samego zdarzenia, co przyspieszy proces dotar-
cia do tej osoby i udzielenia jej pomocy oraz wytransportowania 
na powierzchnię. Sprawniejsze będzie również powiadamianie o 
zdarzeniach i warunkach mających wpływ na bezpieczeństwo 
transportu pod ziemią: mających miejsce od czasu do czasu 
wykolejeniach, uszkodzeniach obudów, zalanych wyrobiskach 
czy uszkodzeniach szyn jezdnych. System transmisji danych 
sprawi, że maszynista, po zaobserwowaniu niepożądanych 
zdarzeń, będzie mógł o nich poinformować dysponenta od 
razu, bez konieczności udawania się do najbliższego telefonu. 
Na pewno usprawniony zostanie transport kołowy i przez kolejki 
podwieszane. Najistotniejsza jest tutaj możliwość błyskawicznej 
komunikacji na każdym poziomie - zarówno pomiędzy samymi 
maszynistami, jak i na linii maszynista-dysponent. Nie przewi-
dujemy przy tym żadnych trudności, jeśli chodzi o praktyczne 
wdrożenie projektowanego systemu - korzystanie z nowych 
możliwości przez załogę nie będzie wymagało żadnych specja-
listycznych szkoleń. Zastosowanie szerokich możliwości, jakie 
daje łączność bezprzewodowa, może nam, osobom pracującym 
na co dzień pod ziemią, tylko pomóc. Z kolei usprawnienie naszej 
pracy przyniesie korzyści wszystkim kopalniom Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej, a więc również Grupie JSW jako całości.

które transmisję danych realizują. W 2019 roku JSW Innowacje 
planuje wykonanie szeregu badań laboratoryjnych na bazie na-
szych autorskich instalacji i rozwiązań z wykorzystaniem wspo-
mnianego protokołu transmisji danych. One powinny dać nam 
odpowiedź, czy ta technologia może mieć zastosowanie na ska-
lę przemysłową w kopalniach podziemnych. Trzeci, najbardziej 
zaawansowany kierunek naszych analiz, wynika ze współpracy 
z pewnym śląskim start-upem, który stworzył system bezprze-
wodowej komunikacji głosowej dla ratowników górniczych. Jest 
to rozwiązanie w pełni zgodne z normami ATEX, dopuszczo-
ne do pracy w warunkach zagrożenia wybuchem. Ono już się 
sprawdza, natomiast na bazie protokołów i technologii, która 
została tam wykorzystana, przeprowadziliśmy badania w za-
kresie transmisji danych. Wynika z nich, że rozmieszczenie pod 
ziemią dwóch tak zwanych repeaterów w odległości 100 metrów 
od siebie daje możliwość przesyłu danych z prędkością 50 me-
gabitów na sekundę. To jest kierunek, który w przyszłym roku 
nadal będziemy chcieli rozwijać. Planujemy kolejne testy, już w 
warunkach dołowych.
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COP�4 Prezentacje nowoczesnych technologii węglowych

Węgiel może być cool! 
PODCZAS szczytu klimatycznego COP24 Polska otrzymała tutuł Skamielinę Roku. Antynagrodę od ekologów dostaliśmy 
za wykorzystywanie węgla oraz za to, że COP24 sponsorują np. Tauron, PGNiG i JSW. Tym czasem nasze spółki węglowe 
pokazały podczas COP24, że sięgają po nowoczesne technologie przetwarzania węgla, by stać się częścią nowoczesnej 
gospodarki niskoemisyjnej. 

jSw potwierdziła na szczy-
cie klimatycznym ambitne 
plany wytwarzania przyja-
znych środowisku produk-
tów, m.in. wodoru separowa-
nego z gazu koksowniczego, 
nanorurek na bazie grafenu 
oraz adsorbentów. Wspól-
nie z liderami europejskiego 
przemysłu przekonywała de-
cydentów do węgla koksowe-
go, niezbędnego surowca do 
produkcji stali, będącej fun-
damentem nowoczesnego 
przemysłu XXI w.

Jastrzębska spółka pod-
czas swojego dnia na szczy-
cie klimatycznym zorgani-
zowała konferencję, podczas 
której dyskutowano na temat 
znaczenia węgla koksowego 
dla nowoczesnego przemysłu 
oraz nowatorskich rozwiązań 
w branży chemicznej. Dwa 
eksperckie panele „ Od wę-
gla do stali” oraz „Od węgla 
do chemii” potwierdziły klu-
czową rolę węgla koksowego 
w światowej gospodarce.  

W spotkaniu uczestniczył 
wiceminister energii Grze-
gorz Tobiszowski, który pod-
kreślił, że plany JSW związa-
ne m.in. z produkcją wodoru 
na bazie gazu koksowniczego 
idealnie wpisują się w „Pro-
gram dla Śląska” oraz rzą-
dowy program „Strategii 
na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju”.

- Dostosowywanie się do 
coraz ostrzejszych wymogów 
środowiskowych i klima-
tycznych to jedno z najważ-
niejszych wyzwań, przed 
którymi stoi obecnie górni-
ctwo – powiedział Grzegorz 
Tobiszowski, wiceminister 
Energii. - JSW doskonale to 
rozumie. Z pełnym przeko-
naniem mogę zapewnić, że 
wszelkie działania podej-

mowane przez Spółkę idą w 
parze z odpowiedzialnością 
i dbałością o interesy środo-
wiska naturalnego i całego 
społeczeństwa.

Od węgla koksowego 
do stali

Paneliści zorganizowa-
nego przez JSW spotkania 
zwracali uwagę, że obecnie 
nie ma alternatywnych  i eko-
nomicznie uzasadnionych 
technologii wytopu stali bez 
użycia węgla koksowego. Wę-
giel koksowy znajduje się na 
liście strategicznych surow-
ców Unii Europejskiej jako 
nieodzowny składnik do wy-
topu stali. Przemysł stalowy 
ma ogromny wpływ na klu-
czowe segmenty gospodarki, 
takie jak przemysł budowla-
ny, motoryzacyjny, kolejowy, 
stoczniowy, paliwowy czy 
AGD. Co wymaga podkre-
ślenia, stal jest niezbędna do 
rozwoju innowacyjnej gospo-
darki niskoemisyjnej. Trans-
formacja w stronę przemysłu 
niskoemisyjnego w najbliż-
szych latach skutkować bę-
dzie zwiększonym popytem 
na proekologiczne produkty, 
np. samochody elektryczne 
czy wiatraki. W oczywisty 
sposób będzie więc rosnąć 
popyt na stal.

- Bez węgla koksowego 
nie ma stali, nie ma nowo-
czesnego przemysłu, również 
niskoemisyjnego. 70% stali 
wytwarzane jest przy użyciu 
węgla koksowego, zwanego 
również metalurgicznym. By 
wyprodukować jedną tonę 
stali potrzebujemy 500-700 
kg węgla koksowego. Śred-
niej wielkości wiatrak to  
200 ton węgla koksowego. 
Stal nadaje się w 100% do 
recyklingu. - powiedział Da-

niel Ozon, prezes zarządu Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej 
- Jastrzębska Spółka Węglo-
wa jest największym produ-
centem węgla koksowego w 
Unii Europejskiej oraz wio-
dącym producentem koksu 
- podstawowego składnika 
wsadu do produkcji stali. 
Zdajemy sobie sprawę z za-
grożeń klimatycznych, przed 
jakimi stoi obecnie ludz-
kość, dlatego z najwyższym 
szacunkiem odnosimy się 
do pozyskiwanych zasobów 
ziemi. Zapewniając niezbęd-
ny surowiec dla przemysłu 
stalowego konsekwentnie 
wprowadzamy innowacyjne 
przyjazne środowisku tech-
nologie.

Prelegenci z Thyssen-
krupp Industrial Solutions 
AG, EDAG i  Trinecke Żela-
zarny przekonywali, że no-
woczesny przemysł wydo-
bywczy, koksowniczy oraz 
stalowy dokłada wszelkich 
starań, aby sprostać wyma-
ganiom prowadzonej przez 
UE polityki klimatycznej, 
co byłoby niemożliwe bez 
rozbudowanego zaplecza ba-
dawczo-naukowego. Wpro-
wadzane przez przemysł 
innowacyjne rozwiązania 
gwarantują redukcję emisji, 
ale także wpływają na glo-
balną transformację energe-
tyczną.

Od węgla do przyjaznej 
chemii

Nowoczesny światowy 
przemysł, w tym wydobyw-
czy oraz stalowy wprowadza 
innowacyjne rozwiązania 
technologiczne skutkujące 
powstaniem nowych, przy-
jaznych środowisku pro-
duktów.

Paneliści - przedstawi-

ciele liderów różnych branż 
współpracujący z JSW - za-
prezentowali swoje koncep-
cje dotyczące przyjaznego 
podejścia do środowiska. 
Japoński gigant Mitsubis-
hi przedstawił nowoczesne 
systemy wychwytywania 
dwutlenku węgla. Hydrogen 
Europe, największa organi-
zacja „wodorowa” skupiająca 
wiodące firmy energetycz-
ne, transportowe i przemy-
słowe, zaprezentowała dłu-
gofalowe plany rozwojowe 
wodoru jako jednego z paliw 
przyszłości wspierających 
transformację energetyczną. 
Słynny niemiecki Instytut 
Fraunhofera przekonywał 
do włókien węglowych jako 
świetnego materiału kon-
strukcyjnego, dzięki które-
mu m.in. zmniejsza się waga 
aut oraz samolotów i w ten 
sposób ograniczona zostaje 

emisja CO2. Rain Carbon 
Inc. światowy lider i innowa-
tor wśród produktów węglo-
pochodnych zaprezentował 
możliwości destylacji smoły i 
wytwarzania na jej bazie no-
woczesnych innowacyjnych 
produktów. Uniwersytet St. 
Andrews ze Szkocji przed-
stawił  możliwości technolo-
giczne wykorzystania CO2 i 
metanu do produkcji nano-
struktur węglowych.

Jastrzębska Spółka Wę-
glowa przekonywała, że tra-
dycyjny przemysł wydobyw-
czy może stać się liderem 
proekologicznych techno-
logii. JSW jako pierwsza w 
tej części świata planuje bu-
dowę instalacji przemysło-
wej separacji wodoru z gazu 
koksowniczego, który jest 
produktem ubocznym przy 
produkcji koksu. Oczysz-
czony wodór może być wy-

korzystywany w ogniwach 
wodorowych do produkcji 
energii elektrycznej, ciepła 
i chłodu, zasilania urządzeń 
elektrycznych i awaryjnych 
stacji zasilania, np. dla szpi-
tali, szkół, urzędów, ale może 
też być niezwykle cenny jako 
ekologiczne paliwo w trans-
porcie publicznym. JSW z 
tradycyjnego dostawcy stra-
tegicznego surowca dla prze-
mysłu stalowego staje się 
modelowym przedsiębior-
stwem branży wydobywczej 
z nowoczesnym łańcuchem 
wartości: węgiel koksujący 
- koks - gaz - przyjazne śro-
dowisku produkty.

- Chcemy być w Polsce ka-
talizatorem nowoczesnych, 
światowych technologii, 
które dzięki naszej koope-
racji z liderami branż są na 
wyciągniecie ręki. Dodajemy 
kolejne łańcuchy wartości. 
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Planujemy inwestycje w pro-
dukcję wodoru nazywanego 
„paliwem przyszłości”. Jeste-
śmy w stanie wyprodukować 
wodór o czystości 99.999% i 
osiągnąć wydajność 8 tysięcy 
ton rocznie. Wodór wypro-
dukowany w instalacji JSW 
może zasilić setki bezemisyj-
nych autobusów, które będą 
obsługiwały ponad dwa i pół 
miliona mieszkańców Aglo-
meracji Śląskiej. Aktywnie 
promujemy to paliwo, rów-
nież tutaj na COP24. Zorga-
nizowaliśmy autobus wodo-
rowy wykorzystany również 
w transporcie uczestników 
szczytu klimatycznego oraz 
mobilną stację tankowania 
wodoru, z której skorzy-

stali m.in. przedstawiciele 
Hydrogen Europe, którzy 
przyjechali z Brukseli autem 
napędzanym tym paliwem 
– mówi Daniel Ozon, prezes 
JSW.

JSW potwierdziła, że w 
ramach programu rewita-
lizacji terenu byłej kopalni 
Krupiński w Suszcu rozwa-
ża uruchomienie produkcji 
fabryki włókien węglowych 
z produktów procesu kok-
sowniczego, a na terenie po 
byłej koksowni Dębieńsko 
- produkcję  adsorbentów, 
nanorurek węglowych przy 
wykorzystaniu produktów 
ubocznych powstających 
podczas produkcji węgla kok-
sowego i koksu. Zastosowa-

nie wysokiej jakości lekkich 
materiałów i komponentów 
wiąże się ze zmniejszeniem 
emisji CO2 i tlenków azotu.

PGG chce iść 
w zgazowanie

Z kolei podczas specjal-
nego panelu poświęconego 
technologii zgazowania wę-
gla, Tomasz Rogala, prezes 
Polskiej Grupy Górniczej 
przypomniał, że świat kon-
sumuje rocznie 7,5 mld ton 
węgla. 

– Trudno sobie wyobrazić 
szybkie odejście od wykorzy-
stania takiej ilości surowca. 
Trzeba więc szukać innych 
sposobów na generację z nie-

go energii– podkreślił. PGG 
przygotowało analizy doty-
czące zgazowania węgla w ko-
palniach spółki. Celem tego 
projektu będzie znalezienie 
możliwości wykorzystania 
technologii, która obok węgla 
jest w stanie zagospodarować 
odpady.

Przypomniał, że regulacje 
Unii Europejskiej oraz rosną-
ce ceny uprawnień do emisji 
CO2 będą wpływać na koszty 
energii węglowej. – Z uzna-
niem patrzymy na spadające 
koszty OZE oraz na fakt, że 
nowe budynki potrzebują 
mniej energii. – Musimy dla 
węgla poszukiwać nowego 
sposobu zagospodarowania 
w akceptowalny dla społe-
czeństwa sposób. Obecnie 
sytuacja PGG jest dobra. Pra-
wie 80% energetyki w Polsce 
oparta jest na węglu, a zapo-
trzebowanie na niego rośnie. 
Ma ono wkrótce wynieść 210 
TWh, a tym samym pojawi 
się olbrzymia przestrzeń do 
dalszego jego wydobycia,  
jednak tę koniunkturę chce-
my przekuć na możliwość 
ekologicznego wykorzystania 
węgla – zaznaczył Rogala.

– Instalacje, które po-
zyskują z niego energię w 
sposób nieszkodliwy dla śro-
dowiska już są w Chinach  i 
można je przenieść do Polski. 
Opierają się one  na karbo-
chemii – dodał.

Technologia brana pod 
uwagę przez PGG zakłada 
przeróbkę i zagospodarowa-

nie odpadów z węgla. Jest 
ona oparta na przetworzeniu 
materiału wsadowego, od 
węgla, poprzez różnej jakości 
odpady tego surowca czy też 
biomasę. To pozwoli spełnić 
limity emisji UE. Produktem 
końcowym jest gaz, który 
może wykorzystać przemysł 
energetyczny, chemiczny i 
transport – powiedział Ro-
gala.

– Mamy świadomość 
wyzwań, jakie stoją przed tą 
technologią i chcemy je ni-
welować. Zamierzamy prze-
prowadzić transformację, ale 
nie likwidację przemysłu wę-
glowego. Transformacja po-
winna przebiegać w oparciu 
o to co jest, a więc korzystać 
z dostępnej wiedzy – dodał. 
Według Rogali projekt bio-
rący pod uwagę technologię 

rozważaną przez PGG, po-
zwoli na zmniejszenie emisji 
o 150 tys. ton CO2. Spółka 
zlokalizowała dwa miejsca, 
gdzie mogłaby ona zostać 
wdrożona. To kopalnie Zie-
mowit i Jankowice. Koszt ta-
kiej instalacji wyceniany jest 
na 2-3 mld zł.

- Obecnie pracujemy nad 
szeregiem studiów, mających 
szczegółowo pokazać, jakie 
wartości taki projekt mógłby 
przynieść naszym akcjona-
riuszom, lokalnym społecz-
nościom oraz środowisku 
naturalnemu; oczywiście 
analizujemy też wszelkie za-
grożenia, by ograniczyć ry-
zyko związane z takim pro-
jektem - powiedział prezes 
PGG. 

Jakub Michalski
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Apel o przejęcie nadzoru nad Spółką
Reprezentatywne organizacje związkowe funkcjonujące w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) - Zakładowa Organi-
zacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” JSW SA, Związek Zawodowy „Kadra” JSW SA i Federacja Związku Zawodowego 
Górników JSW SA - wystosowały pismo do premiera Mateusza Morawieckiego, domagając się od szefa rządu bezpośredniej 
„interwencji w kwestii nadzoru właścicielskiego” i przejęcia bezpośredniego nadzoru nad JSW.
- JastrzębsKa Spółka 
Węglowa S.A. to strategiczny 
podmiot gospodarczy wśród 
spółek Skarbu Państwa, 
który wymaga należytego, 
starannego, ale i odpowie-
dzialnego nadzoru. Niestety, 
Przewodnicząca Rady Nad-
zorczej Halina Buk od dłuż-
szego czasu działa na szkodę 
JSW, przez politykę konfron-
tacji z Zarządem Spółki - 
uważają związkowcy i proszą 
premiera o zainteresowanie 
się sprawą.

26 października pani Ha-
lina Buk skierowała do stro-
ny społecznej pismo, które - 
zdaniem reprezentatywnych 
organizacji związkowych - 
zawiera nieprawdziwe i nie-
pokojące informacje.

- Pani Halina Buk za-
przecza faktom, iż Spółka i 
Rada Nadzorcza dysponują 
opinią prawną o bezpraw-
nym charakterze działań 
nadzorczych i kontrolnych 
wykonywanych przez Pana 
Andrzeja Burskiego, Dyrek-
tora Departamentu Kontroli 
i Audytu Ministerstwa Ener-
gii. (…) Twierdzi, że Dyrektor 
Andrzej Burski został wypo-
sażony przez Radę Nadzorczą 
w odpowiednie uprawnienia 
i umocowania, więc jej zda-
niem, działania Dyrektora 
Burskiego są legalne - czyta-
my w liście do premiera.

Jak przypominają auto-
rzy listu, „Andrzej Burski 
to prokurator w stanie spo-
czynku, który nie powinien 
być zatrudniony w tym cha-
rakterze [osoby prowadzą-
cej działania nadzorcze i 
kontrolne - przyp. red. SG] 
i zasłynął kontrowersyjny-
mi działaniami kontrolnymi 
nie tylko w JSW, ale także w 
kilku innych spółkach pozo-
stających pod nadzorem re-
sortu energii”, ponadto „we-
dług ekspertyz prawnych, 
potwierdzonych przez kilku 
uznanych profesorów prawa 
jego działania są bezprawne 
i narażają na szkodę Skarb 
Państwa”.

Kolejny zarzut sformuło-
wany przez przedstawicieli 
reprezentatywnych organi-
zacji związkowych JSW SA 
dotyczy stwierdzenia pani 
Haliny Buk, której zdaniem 
pracownicy Ministerstwa 
zostali umocowani do pro-
wadzenia czynności spraw-
dzających w JSW, „pomimo 
że nie posiadają żadnego 
upoważnienia”.

Związkowcy zauważa-
ją, że Rada Nadzorcza JSW 
„nie prowadzi żadnego real-
nego nadzoru nad zakresem 
przekazywanych Dyrektoro-
wi Burskiemu informacji”, 
zaś przewodnicząca Rady 
„odmawia potwierdzenia 

przekazania na jej ręce ma-
teriałów kopiowanych dla 
Dyrektora Burskiego według 
jej swobodnych i nieustalo-
nych z Radą Nadzorczą pole-
ceń oraz domaga się (…) zata-
jania informacji dotyczących 
tego co się dzieje w Spółce”.

W dalszej części pisma na-
wiązano do słów przewodni-
czącej RN, że JSW potrzebuje 
stabilizacji ekonomicznej.

- To właśnie jej działania 
- z próbami wprowadzania 
przez nią zmian w zarządzie 
- kończyły się drastyczny-
mi spadkami na giełdzie. O 
destabilizacji naszej Spół-
ki świadczy nie tylko kurs 
giełdowy. Pracownicy coraz 
częściej zastanawiają się, kto 
będzie kierował naszą Spół-
ką, z kim mają rozmawiać? - 
wskazują trzy największe or-
ganizacje zrzeszające załogi 
kopalń Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej.

Wobec niejasności, jakie 
towarzyszą próbom wywo-
łania zawirowań wokół sta-
nowiska prezesa JSW, część 
pracowników zaczęła spe-
kulować, że wkrótce na czele 
spółki mógłby stanąć obecny 
zastępca prezesa do spraw 
ekonomicznych Robert Os-
trowski.

Tymczasem, zdaniem 
strony społecznej, Robert 
Ostrowski jest „najsłabszym 

ogniwem” w obecnym Zarzą-
dzie Spółki.

- Świadczy o tym szereg 
błędnych decyzji lub zanie-
chań - argumentują związ-
kowcy. - Na skutek jego za-
niechania i braku decyzji 
Spółka nie dokonała ubez-
pieczenia business inter-
ruption Ruchu „Zofiówka” 
od tragicznego zdarzenia, 
które miało miejsce w maju 
2018 r. Kolejny przykład - od 
roku nie doprowadził do re-
finansowania starego zadłu-
żenia, utrzymywanego na 
warunkach z czasów kryzysu 
finansowego w Spółce. Po-
nadto, wiceprezes Ostrowski 
nie podejmował aktywnych 
działań w sprawie emisji ob-
ligacji za granicą, uniemożli-
wiając to, co udało się np. w 
Tauron na fali optymizmu 
rynkowego - wyliczają.

Przekonują premiera, 
że JSW jest niezwykle waż-
nym podmiotem dla Skarbu 

Państwa, w związku z czym 
wymaga odpowiedzialnego 
i rzetelnego nadzoru właści-
cielskiego.

- Osoby rekomendowane 
przez Ministra Energii takie 
jak np. Halina Buk, Tomasz 
Lis, Adam Pawlicki tego nie 
gwarantują. Dlatego zwra-
camy się do Pana Premiera 
z apelem o przejęcie nadzoru 
nad JSW, co jak ufamy wiązać 
się będzie także ze zmianą 
osoby przewodniczącej Rady 
Nadzorczej naszej Spółki - 
wzywają i zaznaczają, że ich 
postulat ma merytoryczne 
uzasadnienie. - JSW jako 
spółka produkująca węgiel 
koksowy i koks nie powinna 
przynależeć do działu admi-
nistracji rządowej obejmu-
jącego sprawy energii, gdyż 
koks jest elementem łańcu-
cha technologicznego prze-
mysłu stalowego - piszą.

Na koniec wyrażają na-
dzieję, że proponowane dzia-

łania umożliwią normalne i 
efektywne zarządzanie JSW.

Osobne pismo reprezen-
tatywne organizacje związ-
kowe skierowały do Rady 
Nadzorczej, wnosząc o pilne 
spotkanie „w celu omówienia 
wielu problemów, które wy-
stąpiły w przedsiębiorstwie 
w ostatnim czasie”.

- Dalsze unikanie kon-
kretnych rozmów z przed-
stawicielami załogi JSW 
S.A. nie tylko nie służy dia-
logowi społecznemu w na-
szym przedsiębiorstwie, ale 
w przypadku zaostrzenia 
sytuacji będzie także nie-
korzystne dla właściciela 
większościowego [Skarbu 
Państwa - przyp. red. SG] i 
innych akcjonariuszy JSW 
S.A., których przedstawicie-
le zasiadają w Radzie Nad-
zorczej Spółki - podkreślili 
wnioskodawcy.

MJ

jSW Związkowcy piszą do premiera

Wspólny opłatek
17 GRUDNIA w Sali imienia Lecha Kaczyńskiego 
na drugim piętrze siedziby śląsko-dąbrowskiej 
„Solidarności” odbyło się wspólne spotkanie 
opłatkowe Krajowego Sekretariatu Górnictwa i 
Energetyki (KSGiE) NSZZ „Solidarność” oraz gór-
niczej „Solidarności”. Wzięli w nim udział przed-
stawiciele struktur zakładowych należących do 
Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego, 
struktur branżowych skupionych w KSGiE, pra-
cownicy Sekcji i KSGiE oraz zaproszeni goście, 

wśród nich: wiceminister energii Grzegorz To-
biszowski, marszałek śląski Jakub Chełstowski 
i przewodniczący Komisji Krajowej Związku Pi-
otr Duda. Fragment Ewangelii według świętego 
łukasza odczytał, a następnie krótką modlitwę 
poprowadził kapelan Sekretariatu ksiądz prałat 
Bernard Czernecki. Następnie wszyscy podzie-
lili się opłatkiem i wspólnie spożyli wigilijną 
wieczerzę.

MJ
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LW BOGDaNKa C- Strefa, czyli jak dziecku pokazać górnictwo

Kopalnia w pigułce
Od początku listopada do połowy grudnia br. przez C-Strefę w Bogdance 
przewinęło się ok. 400 dzieci. W ten sposób lubelska kopalnia prezentuje 
młodym ludziom górniczą tradycję, historię, ale i współczesne oblicze górnictwa.

Dla DziecKa - szczególnie 
przedszkolaka czy ucznia pierw-
szych klas podstawówki - wizyta w 
dużym zakładzie przemysłowym, 
gdzie słychać huk maszyn, a wokół 
można zobaczyć niezwykłe budowle 
i obiekty, stanowi nie lada atrakcję. 
Widok umorusanych pracowników 
wychodzących z szoli, pozwala dzie-
cku poczuć magię stanu górnicze-
go i wyzwolić pokłady wyobraźni, 
która, szczególnie tym maluczkim, 
maluje magiczne obrazy chodni-
ków, maszyn, urządzeń, ciemności 
przeplatanych punktowym świat-
łem reflektorów. Legendy o skarb-
ku czuwającym nad pracą górników 
i pilnującego zakopanego skarbu, 
czy opiece Św. Barbary dodatkowo 
podsycają tę dziecięcą wyobraźnię.

W lubelskiej Bogdance od wielu 
już lat udostępniona jest muzealna 
część, gdzie w specjalnie przygo-
towanych pomieszczeniach dzieci, 
młodzież, a także goście kopalni, 
którzy nie mają czasu na zjazd na 
dół, mogą dowiedzieć się jak po-
wstał węgiel, jak wygląda kopalnia i 
w jakie urządzenia jest wyposażona, 
jak górnicy wykonują swój zawód 
i jak kultywują tradycje. C-strefa 
(„C” jak carbon), bo tak się nazywa 
to miejsce, to kopalnia w pigułce.

Gośćmi C-Strefy są głównie dzie-
ci z okolicznych szkół. Szczególnie 

licznie przybywają w okolicy Barbór-
ki oraz w okresie czerwca, kiedy myśl 
o wakacjach nie pozwala skupić się 
już na nauce w ławkach szkolnych. 
Są to dobre okazje, by przekazać 
swym gościom solidną porcję wiedzy 
o górnictwie. Od początku listopada 
do połowy grudnia 2018 r. przez C-
Strefę w Bogdance przewinęło się już 
ok. 400 dzieci. Oprócz solidnej daw-
ki wiedzy, każde otrzymało cukierki 
oraz drobną pamiątkę – zaś nagrody 
specjalne, pluszowe maskotki trafiły 
do laureatów konkursów wieńczą-
cych każdą wizytę. 

Spotkania przebiegały w miłej 
i ciepłej atmosferze. Dzieci były 
wdzięcznymi słuchaczami a ich 
ciekawość kazała im zadawać nie-
banalne pytania, na które nie za-
wsze łatwo było znaleźć odpowiedź, 
szczególnie taką, którą będzie zro-
zumiała dla tak małych odbiorców.

Cieszy fakt, że w taki sposób 
młode pokolenie poznaje naszą 
górniczą tradycję, historię i czasy 
obecne. Rozmowy dotyczą także 
znaczenia węgla dla polskiej go-
spodarki oraz przyszłości czarnego 
złota. I co ważne – wiele tych mło-
dych osób deklaruje chęć pracy na 
kopalni. A co z tego wyjdzie, czas 
pokaże… 

jm



14 ROZMaItOŚCI

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 listopadowej krzyżówce brzmi: Gdzie się dwóch bije, tam trzeci korzysta. 

Nagrody wylosowali: Edyta Szmitka z Lędzin oraz Marek Połomski z Rybnika. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.
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1� wydarzenia

Przepisy BAT mówią, że trzeba 
zamknąć stare elektrownie, których 
już nie ma co remontować, bo mają 
nawet po 50 lat, tylko w ich miejsce 
trzeba wybudować nowe, a wszyst-
kie nowe elektrownie spełniają te 
normy techniczne i są znacznie bar-
dziej efektywne ekonomicznie.

Jak Pan ocenie projekt Po-
lityki energetycznej Polski do 
2040 r.?

Nie ma alternatywy dla węgla

- Cały czas są różnego rodzaju 
siły, które próbują zmieniać historię 
Polski i ją fałszować. 

Dlatego wyrażam też ogromną 
nadzieję, że nie tylko w Warszawie 
ulica Bohaterów z Kopalni „Wujek” 
będzie przywrócona, ale również w 
innych miastach Polski takie ulice 
powstaną - stwierdził, nawiązując 
do ostatniej decyzji sądu Naczel-
nego Sądu Administracyjnego, w 
praktyce przesądzającej o powrocie 
komunistycznego nazewnictwa nie-
których warszawskich ulic.

Zabierając głos na temat samych 
wydarzeń z 16 grudnia 1981 r., Mate-
usz Morawiecki podziękował człon-
kom NSZZ „Solidarność” za czynną 
walkę przeciwko komunistycznemu 
zniewoleniu.

- Dla mnie, w tamtym czasie, w 
latach osiemdziesiątych, ofiara gór-
ników z kopalni „Wujek” była wiel-
ką latarnią wolności. Ksiądz Jerzy 
Popiełuszko mówił o systemach, 
które zniewalają bardziej niż fi-
zyczne więzienia. Górnicy z kopalni 
„Wujek” i inni, którzy stawili wtedy 
opór, w latach stanu wojennego, wy-
rywali zęby krat tamtym oprawcom, 

tamtemu zniewalającemu reżimowi 
komunistycznemu. Jestem wdzięcz-
ny im wszystkim, wszystkim działa-
czom „Solidarności”. Na ręce pana 
przewodniczącego Piotra Dudy, 
pana przewodniczącego śląsko-dą-
browskiej „Solidarności” Domini-
ka Kolorza, chciałem złożyć hołd 
wszystkim wielkim działaczom, 
bohaterom „Solidarności” tamtych 
lat, którzy kroczyli drogą górników 
z kopalni „Wujek” i wywalczyli dla 
nas wolność, niepodległość i praw-
dę. Cześć Ich pamięci! - zakończył 
swoje wystąpienie.

Według przewodniczącego Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
Piotra Dudy mord na górnikach 
„broniących swojego skrawka wolno-
ści” był oznaką słabości zarówno ko-
munistycznych władz, jak i ZOMO-
wców, którzy dokonali zbrodni.

- Człowieka można przemocą 
ugiąć, ale nie można go zniewolić - i 
nigdy górników z „Wujka” nie znie-
wolili, bo na to sobie nie pozwolili. 
Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj, aby 
mówić: pamiętamy, dziękujemy, 
nie zapomnimy! - powiedział lider 
Związku.

Poruszył również temat niesku-
tecznych prób pociągnięcia do od-

powiedzialności karnej osób odpo-
wiedzialnych za stan wojenny.

- Co roku, gdy przybywaliśmy tu-
taj, na „Wujek”, pod ten krzyż, zada-
waliśmy sobie to pytanie - dlaczego tak 
długo osądzano - do końca nie skaza-
no - morderców, ale także tych, którzy 
wydawali rozkaz zamordowania gór-
ników na „Wujku”? Dzisiaj możemy 
powiedzieć, że mamy już odpowiedź, 
bo to, co zobaczyliśmy w tym roku, je-
żeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, 
daje nam odpowiedź. Musimy z tego 
miejsca głośno mówić o dekomuniza-
cji sądów - i to na każdym szczeblu, bo 
prędzej nie doczekamy się sprawied-
liwości w naszym kraju - wskazywał 
przewodniczący.

Po serii przemówień krótką 
modlitwę poprowadził abp Wiktor 
Skworc.

Kolejnym punktem był apel 
pamięci i salwa honorowa oddana 
przez żołnierzy z 34. Śląskiego Dy-
wizjonu Rakietowego Obrony Po-
wietrznej.

Na zakończenie przybyłe delega-
cje złożyły kwiaty przed Pomnikiem 
Ku Czci Górników Kopalni „Wujek” 
Poległych 16 Grudnia 1981 Roku.

Marek Jurkowski

Górnicza ofiara wielką 
latarnią wolności
Dokończenie ze str. 3

Dokończenie ze str. 7 Projekt jest realistyczny. Po-
lityka energetyczną zawsze sta-
wia sobie jakiś cel, a jest nim za-
gwarantowanie bezpieczeństwa 
energetycznego. Bezpieczeństwo 
energetyczne to ciągłe dostawy 
paliw i energii do społeczeństwa 
i gospodarki. Polityka jest ogra-
niczana przez zasoby naturalne. 
Mamy głównie węgiel, gazu nie 
mamy dużych ilości, jak będzie-
my go importować, to będziemy 
zwiększać swoje uzależnienie. W 
Polityce energetycznej jest mowa o 
elektrowniach jądrowych, ale jest 

to karta przetargowa w dyskusjach 
z UE, kiedy mówimy, że będziemy 
obniżać emisje CO2. Są małe szan-
se na elektrownie jądrowe, ale w 
to miejsce wybudowane zostaną 
elektrownie węglowe, bo to jedy-
na szansa, aby społeczeństwo i 
gospodarka miała pod dostatkiem 
energii elektrycznej. Jest też mowa 
o budowie 10 tys. MW elektrowni 
wiatrowych na morzu, one z pew-
nością powstaną, ale nie w takie 
liczbie, tylko mniejszej.

Rozmawiał: Michał Czarnecki

Lw BoGdanka 

Barbórkowe bieganie

Karczma piwna Solidarności

SyLWESTER Lepiarz z Wronowa z czasem 39 minut 28 sekund został zwycięzcą XII 
Ogólnopolskiego Biegu Barbórkowego Solidarności Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. 
Na starcie zawodów stawiło się ponad 160 biegaczy. Do pokonania mieli dystans 
12,4 km.  O zwycięstwie Sylwestra Lepiarza zdecydowały sekundy. Tuż za nim metę 
przekroczył Michał Biały z Kraśnika, który wbiegł tuż za zwycięzcą.  

W SOBOTę, 15 grudnia w Zajeździe Drob w Urszulinie odbyła się karczma piwna 
Solidarności w Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Ponad 500 gwarków (w tym kilka 
białowłosych „ułomnych” gwarek) bawiło się doskonale przy wsparciu Kabaretu Rak 
oraz lokalnych złocistych trunków. Imprezę Solidarności zaszczyciło wielu znamie-
nitych gości, w tym m.in. Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i 
Rozwoju, Jarosław Stawiarki, marszałek województwa lubelskiego. Wśród licznego 
grona związkowców z zaprzyjaźnionych organizacji związkowych obecny był także 
Jarosław Grzesik, szef Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. 


