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Import węgla szkodliwy
dla klimatu

Tradycji stało
się zadość…

Fundament
„Solidarności”

Importowi węgla koksowego z takich krajów jak Australii do
Europy towarzyszy znacząco większy poziom emisji CO2 niż
wydobycie węgla w polskich kopalniach.

Od lat nieodłącznym elementem obchodów barbórkowych są
karczmy piwne. Spotkanie te w szczególności związane są
z branżą górniczą i mają swój stały przebieg.

Losy górników, losy robotników z tamtego grudnia były posiewem wolności. Były fundamentem „Solidarności” i wolności,
bez którego wolna Polska nie mogłaby później powstać.
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Nic o nas
bez nas

DOBIEGA końca rok 2019. Tradycyjnego podsumowania mijających 12
miesięcy jednak nie będzie, bo kilka
spraw nawarstwiło nam się w Polskiej Grupie Górniczej i to do nich
chciałbym się odnieść.
Bój o realizację przedstawionych
przez wszystkie centrale związkowe
postulatów dotyczących spraw płacowych trwa tak naprawdę od sierpnia.
Część spraw udało się załatwić, ale tak
istotna - zarówno z punktu widzenia
pracowników, jak i przyszłości samej
PGG - kwestia podwyżek płac nadal
stanowi temat rokowań. Po wszczęciu
procedury sporu zbiorowego powołano mediatora z listy Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej w osobie
pana Jerzego Nowaka. Od tego momentu to właśnie mediator będzie
wyznaczał terminy kolejnych spotkań
strony związkowej z przedstawicielami
Zarządu. Czekamy na oficjalne stanowisko pana mediatora i nadal domagamy się 12-procentowych podwyżek
dla pracowników PGG w roku 2020.
Podtrzymuję tezę, że jeśli znaczącego wzrostu wynagrodzeń nie będzie,
wkrótce Polska Grupa Górnicza sama
się zlikwiduje, bo tak niewielkie pieniądze za tak ciężką pracę nikogo do tej
pracy nie przyciągną.
Niepokojącym jest również fakt,
że w kopalniach Grupy systematycznie rosną zwały węgla. Państwowe
spółki energetyczne znów nie odbierają zakontraktowanego węgla,
choć są do tego zobowiązane. Jako
„Solidarność” będziemy w tej sprawie
interweniować u ministra odpowiedzialnego za górnictwo, bo patrzymy
„do przodu” i zdajemy sobie sprawę,
do czego takie postępowanie energetyki może doprowadzić wiosną. „Zatkamy się” nieodebranym węglem,
tylko że wtedy będzie za późno na
jakiekolwiek działania.
Część pracowników PGG zaniepokoiły doniesienia medialne o
planach stworzenia kolejnej kopalni
zespolonej oraz włączenia jednej z
kopalń samodzielnych do innej kopalni zespolonej. Zapewniam, że
monitorujemy tę sprawę. Organizacje
zakładowe „Solidarności” z zainteresowanych kopalń skierowały już
pisma na ręce Zarządu Grupy, informując o nerwowej atmosferze wśród
załogi w związku z upublicznionymi
planami reorganizacji. Oczekujemy,
że pracodawca przedstawi stronie
społecznej ostateczną wersję tych
planów do akceptacji. Konsekwentnie będziemy się tutaj trzymać starej,
dobrej zasady „nic o nas bez nas”.
Kończąc, życzę wszystkim pracownikom górnictwa węgla kamiennego i ich rodzinom oraz pozostałym
czytelnikom Solidarności Górniczej
zdrowych, spokojnych, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz
tego, by nadchodzący rok 2020 był
lepszy od tego obecnego.

FAKTY I OPINIE

POLITYKA KLIMATYCZNA

Zeroemisyjna Europa w 2050?

SZCZYT szefów państw Unii Europejskiej 13 grudnia 2019 r. zadecydował, że w roku 2050 Unia ma
być neutralna klimatycznie, to znaczy ma emitować tyle CO2, ile może pochłaniać np. dzięki lasom.
Z tego celu, przynajmniej na razie, została wyłączona Polska.
- POLSKA będzie w swoim tempie
dochodzić do neutralności klimatycznej, zgodnie ze swoimi celami
– poinformował premier Mateusz
Morawiecki 13 grudnia.
Jak zaznaczył premier Morawiecki, Polska wypracowała korzystne dla siebie zapisy dotyczące
zmian klimatycznych, a zarazem
utrzymała spójność Rady Europejskiej. W wyniku negocjacji nasz
kraj będzie we własnym tempie dochodzić do neutralności klimatycznej. Takie rozwiązanie pozwoli Polsce przeprowadzić transformację
energetyczną w sposób bezpieczny
i korzystny gospodarczo.
Polski rząd zwraca uwagę, że po
raz pierwszy od blisko 20 lat w konkluzjach po posiedzeniu Rady Europejskiej stworzono specjalny
wyjątek dla jednego z państw UE,
który wyłącza stosowanie niektórych postanowień konkluzji.
- Nasz głos jest słyszalny w UE,
jesteśmy podmiotowym i skutecznym graczem w UE i po raz kolejny
waga naszych argumentów przekonała pozostałych partnerów unijnych do zajęcia takiego stanowiska
– mówił Mateusz Morawiecki.
Państwa Unii Europejskiej doszły do porozumienia w sprawie
neutralności klimatycznej. Polska

uzyskała zwolnienie z tego zobowiązania.
Jak podkreślił Mateusz Morawiecki ustaliliśmy bardzo dobre
rozwiązania dla Polski, zarówno
ze strony finansowej, jak i legislacyjnej.

Miliardy euro do wydania

Zaznaczył, że cały proces dochodzenia do neutralności politycznej będzie wspomagany przez
Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w wysokości 100 mld euro.
- Wszystkie państwa zdają sobie
doskonale sprawę z tego, że niektóre kraje muszą otrzymać większe
wsparcie niż inne i zapis o tych najbardziej dotkniętych przez transformację gospodarczą, energetyczną
regionów i krajów świadczy o tym,
że wśród krajów członkowskich jest
zrozumienie dla tej kwestii – mówił
Mateusz Morawiecki.
Szef rządu zwrócił uwagę na
różnice w uzależnieniu systemu
energetycznego od węgla.
- Nie jest winą Polski, że po
drugiej wojnie światowej mogliśmy
budować taki, a nie inny system
energetyczny.

Gazeta Krajowej Sekcji Górnictwa
Węgla Kamiennego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Adres: 40-286 Katowice, ul. Floriana 7,
tel. 322-539-158

Dokończenie na str. 4

Dominik Kolorz: premier wygrał
bardzo ważną bitwę
Polska delegacja pod przewodnictwem pana premiera Mateusza Morawieckiego osiągnęła na szczycie Rady Europejskiej niewątpliwy sukces. Trzeba to jasno i wyraźnie podkreślić, choć pewnie narracja tzw.
mainstreamowych mediów będzie odwrotna i na głowę premiera w najbliższych dniach będą wylewane kubły pomyj.
CHOĆ Rada Europejska przyjęła cel
neutralności klimatycznej do 2050
roku, w konkluzjach ze szczytu jest
wyraźnie zapisane, że cel ten nie dotyczy Polski. Co równie ważne, zapisano
tam także, że we wszelkich dalszych
pracach legislacyjnych dotyczących
neutralności klimatycznej, to wyłącznie Polski musi być uwzględniane.
Dzięki takiej konstrukcji zniwelowane
zostało ryzyko, że UE wprowadzi neutralność klimatyczną tylnymi drzwiami,
ponad naszymi głowami. W przypadku,
gdybyśmy postawili veto, takie ryzyko
było bardzo duże. Z kolei gdybyśmy
zaakceptowali neutralność klimatyczną, nie mielibyśmy już w ogóle nic do
powiedzenia.
Neutralność
klimatyczna
w kształcie takim, jaki forsuje Komisja Europejska byłaby dla Polski,
a szczególnie dla Śląska gospodarczym wyrokiem śmierci. Wbrew
powszechnej opinii nie chodzi wcale
tylko o górnictwo i energetykę, ale
o cały przemysł i przede wszystkim
poziom życia społeczeństwa.
Rada Europejska zgadzając się na
„Europejski Zielony Ład” na obecnym
etapie, kupiła kota w worku. Wszystkie media mówią dzisiaj, że UE daje na
transformację gospodarek w kierunku
neutralności klimatycznej 100 mld euro
do podziału. Jednak mało kto dodaje,
że tylko 5 mld z tej kwoty to tzw. żywa
gotówka, a reszta to kredyty, które
trzeba by było spłacić. Innymi słowy,
UE oczekuje od nas, że zlikwidujemy
naszą energetykę i przemysł, a na dodatek, że sami za to zapłacimy.
Co więcej, dziś nie wiadomo, jak
dokładnie będzie wyglądał ten mechanizm sprawiedliwej transformacji.

Te 100 mld jest patykiem na wodzie
pisane. Szczegóły Komisja Europejska
ma podać dopiero w przyszłym roku.
Podobnie jest w przypadku granicznego podatku węglowego, który ma
ochronić konkurencyjność europejskiej
gospodarki. Tak naprawdę dzisiaj „Europejski Zielony Ład” zaprezentowany
przez szefową Komisji Europejskiej
Ursulę von der Leyen jest jedynie górnolotnym hasłem, na które mieliśmy
się zgodzić w ciemno. To tak jakby
w banku podpisać umowę kredytową,
nie znając oprocentowania, wysokości
rat, ani terminu spłaty. Nikt przy zdrowych zmysłach nie zgodziłby się na
coś takiego.
Premier Mateusz Morawiecki wygrał
bardzo ważną bitwę, ale to nie koniec
wojny. Temat powróci w czerwcu przyszłego roku, kiedy odbędzie się kolejny
szczyt UE dotyczący zaostrzenia polityki
klimatycznej. Przez te pół roku wszyscy,
którym zależy na przyszłości polskiej
gospodarki muszą ostro wziąć się do
roboty. Trzeba przede wszystkim uświadamiać społeczeństwu, czym naprawdę
jest „Europejski Zielony Ład” forsowany przez bogate kraje Unii Europejskiej.
Trzeba uświadamiać, że nie chodzi tu
o żaden klimat, o żadne czyste powietrze, ale to twarde interesy gospodarcze
i chęć zysku dla bogatych kosztem tych
biedniejszych.
W nocy z 12 na 13 grudnia premier
Mateusz Morawiecki wynegocjował dla
Polski ogromny klimatyczny rabat. To
pierwszy szef polskiego rządu od wielu lat, który skutecznie broni polskich
interesów w tej kluczowej dla naszego
kraju kwestii. W tej walce może liczyć
na wsparcie śląsko-dąbrowskiej Solidarności.
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Chcemy wiedzieć,
co tak naprawdę ustalono
O EFEKTACH szczytu Unii Europejskiej (UE), potencjalnych konsekwencjach ustaleń przywódców
UE dla Polski i zagrożeniach, jakie wciąż wiszą nad wszystkimi branżami energochłonnymi
rozmawiamy z przewodniczącym Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ
„Solidarność” Bogusławem Hutkiem.

Solidarność
Górnicza:
- Rząd twierdzi, że ostatni
szczyt UE zakończył się dla
Polski wielkim sukcesem, bo
nasz kraj - jako jedyny - został
wyłączony z obowiązku wdrożenia pełnej „neutralności
klimatycznej” do roku 2050.
Według „totalnej opozycji” postawa premiera zatrzyma nasz
kraj w rozwoju, jakkolwiek by
tego rozwoju nie definiować.

Ale są też opinie pośrednie.
Sekretarz Ruchu Narodowego
pani Anna Bryłka na antenie
Telewizji wRealu24 stwierdziła, że spotkanie unijnych liderów przesunęło ostateczną
decyzję w sprawie „neutralności klimatycznej” na kolejny szczyt, który ma się odbyć
w czerwcu, co oznacza, że nic
nie jest jeszcze przesądzone.
Kto mówi prawdę?

Bogusław Hutek, przewodniczący KSGWK NSZZ
„Solidarność”: - Prawdę mówiąc, sam chciałbym wiedzieć.
Nie znamy żadnego dokumentu
w tej sprawie. Na razie polegamy
wyłącznie na tym, co nam przekazuje rząd. Sukcesu premiera nie
neguję, ale nie wiadomo, na ile ten
sukces jest pewny i czy rzeczywiście nie jest tak, że tę ostateczną
decyzję po prostu przesunięto na
czerwiec. Sytuacja w Polskiej Grupie Górniczej i tak jest napięta,
niezależnie od kwestii klimatycznych. A wkrótce może być znacznie gorzej i to nie tylko w górnictwie, ale i innych branżach. Jeśli
Komisja Europejska nadal będzie
ingerować w rynek cen uprawnień
do emisji dwutlenku węgla - teraz
w ramach tak zwanego Nowego
Zielonego Ładu - to ceny te nadal
będą rosły i takich przypadków,
jak w krakowskiej hucie ArcelorMittal Poland, gdzie zdecydowano o wygaszeniu wielkiego pieca,
będzie coraz więcej. Inwestorzy
zaczną się wycofywać i przenosić
poza Unię Europejską, bo koszty
funkcjonowania branż energochłonnych w Unii będą zbyt wysokie. Konsekwencją będzie likwidacja tysięcy miejsc pracy w całym
kraju, ale zwłaszcza na Górnym

Śląsku, gdzie koncentruje się polski przemysł. Jeśli ktoś twierdzi,
że w zamian powstaną jakieś „zielone miejsca pracy”, to niech popatrzy, co się dzieje na miejscu zlikwidowanych kopalń „Krupiński”
czy „Makoszowy”. Od razu wyjaśniam, że nie dzieje się tam nic.
Obawiam się, że tak może wkrótce
wyglądać cały Górny Śląsk.
SG: - Czego górnicza „Solidarność” oczekuje od premiera? Spotkania? Przedstawienia
wspomnianego
dokumentu?
BH: - Bezwzględnie tak. Przede
wszystkim chcemy wiedzieć, na
czym „stoimy”. W kuluarach mówiło się, że polska ścieżka dochodzenia do „neutralności klimatycznej” ma mieć termin wydłużony do
roku 2070, podczas gdy pozostałe kraje będzie obowiązywał rok
2050. Skoro tak, niech rząd powie,
jak zamierza tę ścieżkę wdrażać
i skąd weźmie dodatkowe 4 procent
Produktu Krajowego Brutto, bo jak
ktoś wyliczył, właśnie tyle byłoby
potrzebne, żeby dokonać transformacji energetycznej Polski. Od
razu zaznaczam, że nie mówię, iż
jest to niemożliwe, tylko pytam,
gdzie rząd zamierza znaleźć takie

kwoty? Na razie Unia przewiduje
100 miliardów euro dla regionów
szczególnie narażonych na konsekwencje transformacji. Gdyby Polska otrzymała 30 miliardów euro,
mogłoby to wystarczyć na dobry
początek. Istotnym jest jednak fakt,
że my ciągle teoretyzujemy, bo nie
znamy dokumentu, w którym byłoby napisane, co unijni liderzy tak
naprawdę ustalili. Doceniam rolę
pana premiera, jeśli rzeczywiście
był tak skuteczny, ale chciałbym
poznać szczegóły.
SG: - Sukces sukcesem, ale
obowiązuje nas przecież Pakiet Klimatyczny…
BH: - Oczywiście i niektórzy
o tym, jak się zdaje, zapominają.
Unijni liderzy przyjęli tak zwany
Nowy Zielony Ład, który zakłada
między innymi zwiększenie poziomu redukcji emisji dwutlenku węgla oraz podwyższenie cen
uprawnień do emisji gazów cieplarnianych z jednoczesnym zmniejszeniem ilości tych uprawnień na rynku. Polska z obowiązku wdrożenia
tego programu ma być wyłączona,
ale z konieczności zakupu praw do
darmowych emisji wyłączona raczej
nie będzie. Wraz z zaostrzaniem
polityki klimatycznej Unii Europejskiej ceny emisji będą rosły, więc
konsekwencje „Nowego Zielonego
Ładu” odczujemy, choć formalnie
będziemy realizować wolniejszą
ścieżkę dochodzenia do „neutralności klimatycznej”. Nie sądzę, by
znany z antypolskich wystąpień komisarz Frans Timmermans, który
w tej kadencji Komisji Europejskiej
odpowiada za sprawy klimatyczne,
chciał pójść Polsce na rękę.
SG: - Dziękujemy za rozmowę.
rozmawiał: Marek Jurkowski
Szerzej na temat ustaleń szczytu
strona 4-5
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Zeroemisyjna
Europa w 2050?
Dokończenie ze str. 2
Nie mogliśmy mieć elektrowni
jądrowej. Czesi, Słowacy, czy Węgrzy
są dziś w dużo lepszym położeniu od
nas – dodał Mateusz Morawiecki.
Mateusz Morawiecki wskazał także,
że ścieżki dojścia do neutralności
klimatycznej w oczywisty sposób
są różne. Finlandia i Francja, mając
zupełnie inne systemy energetyczne
i dużo więcej szczęścia w historii niż
Polska, planują już na lata 30-te, czy
40-te osiągnięcie neutralności klimatycznej.
Jak wyjaśnił Mateusz Morawiecki, Polska nie wyznacza dziś
żadnych dat dojścia do neutralności
klimatycznej.
- Nikt na świecie nie wie, jak
będzie wyglądała technologia za 10,
20, czy 30 lat. Chcemy zachować
zdrowy rozsądek i szybkie tempo, a
jednocześnie jesteśmy bardzo ambitni klimatycznie, dbamy o środowisko naturalne i o czyste powietrze
– podkreślił Mateusz Morawiecki.
Jak dodał, koszty transformacji systemu energetycznego będą

wsparte przez Unię Europejską.
Szef rządu podkreślił, że zawarte porozumienie ma także konsekwencje dla negocjacji w sprawie
kolejnego budżetu UE.
- Będziemy w nich bardzo mocno bronić pieniędzy dla rolnictwa i
na politykę spójności, czyli na drogi, mosty, czy kolej – wyjaśnił premier.

Polska przekonała innych
do swoich argumentów
Polskie stanowisko spotkało się
ze zrozumieniem w UE.
- Polska jest krajem, który musi
dogonić resztę, potrzebuje więcej
czasu, żeby przejść przez szczegóły,
ale to nie zmieni harmonogramu
Komisji – powiedziała Ursula von
der Leyen, przewodnicząca Komisji
Europejskiej.
Na początku 2020 r. Komisja
Europejska ma przedstawić więcej szczegółów dotyczących sposobów dojścia do neutralności
klimatycznej.
Zrozumienie dla stanowiska

Polski wyraziła także kanclerz Niemiec Angela Merkela.
Przypomniała, że Polska ma
najtrudniejszą sytuację wyjściową
ponieważ ok. 80 proc. energii w
Polsce jest produkowane z węgla, a
w Niemczech jest to tylko 35 proc.
- Dlatego uważam, że to uczciwe,
kiedy Polska mówi, że chce neutralności klimatycznej, ale nie może jej
w tej chwili w taki sposób przeprowadzić – powiedziała Angela Merkel.
Przyznała, że odejście od węgla
budzi kontrowersje i jest kosztowne również dla Niemiec, choć jest
realizowane w korzystniejszych
warunkach. Jak mówiła, według
wyliczeń Komisji Europejskiej Polska będzie musiała wydać ponad
4 proc. swojego PKB, żeby dokonać transformacji energetycznej.
Także spora część niemieckich
mediów przyjęła ze zrozumienie
stanowisko Polski. W niektórych
niemieckich gazetach pojawiły się
jednak przypuszczenia, że Polsce w
najbliższych miesiącach chce wywalczyć dodatkowe pieniądze na
transformację energetyczną i nie



N

iech magiczna moc

Wigilijnego Wieczoru
przyniesie spokój i radość
a Nowy Rok obdaruje
pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzą
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Węglokoks Kraj


można wykluczyć, że na kolejnym
spotkaniu szefów państw UE, w
czerwcu 2020, Polska zgodzi się na
neutralność klimatyczną w 2050 r.

Parlament Europejski też za
neutralnością klimatyczną
Ursula von der Leyen 11 grudnia w Parlamencie Europejskim
przedstawiła założenia Europejskiego Zielonego Ładu, dzięki któremu Unia Europejska w 2050 r. ma
stać się neutralna klimatycznie.
Kilka dni wcześniej, 28 listopada
Parlament Europejski przyjął rezolucję deklarującą kryzys dotyczący
klimatu oraz środowiska naturalnego, zarówno w Europie, jak i w skali
globalnej. Posłowie chcą również,
aby Komisja Europejska zapewniła
pełne dostosowanie wszystkich stosownych wniosków legislacyjnych i
budżetowych do celu ograniczenia
globalnego ocieplenia do poziomu
poniżej 1,5 stopnia Celsjusza. Posłowie do PE również opowiedzieli się za tym, aby UE w roku 2050
była neutralna klimatycznie.

Po tych kilku wydarzeniach widać wyraźnie, że sprawy klimatu
i neutralności klimatycznej będą
coraz ważniejsze na arenie europejskiej w najbliższych latach. Z
pewnością na Polskę będzie wywierany stały nacisk ze strony instytucji unijnych, i niektórych państw,
abyśmy przyśpieszyli i zwiększyli
nasze działania na rzecz zmniejszenia emisji CO2. Polska broniąc
swojego stanowiska musi pokazywać, że nie może sobie pozwolić na
ograniczenie potencjału przemysłu.
To już jest widoczne w całej Unii np.
w branży hutniczej: w różnych krajach UE różne koncerny hutnicze
już ograniczają produkcję. Trudna
sytuacja jest także w branży motoryzacyjnej, jednej z najważniejszych
dla europejskiej gospodarki. Po tych
przemysłach widać, że podejmując
ładnie brzmiące cele klimatyczne
trzeba brać pod uwagę ich wpływ na
rzeczywistość. Wydaje się, że takiego spojrzenia w UE wciąż brakuje.
Opr. DR
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UE Protesty przelewają się przez Europę

Cena społeczna polityki klimatycznej
OSTATNIE miesiące w wielu krajach Europy przyniosły falę protestów społecznych różnych grup społecznych,
od pracowników sektora publicznego we Francji, poprzez rolników w Holandii po pilotów w Niemczech.
W CAŁEJ Europie czuć, że polityczny klimat się zmienia. Było to
widać np. wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się
w maju 2019 r., gdzie dużo głosów
straciły dwa największe ugrupowania: partie centro-prawicowe i socjaldemokraci, na znaczeniu zyskały ugrupowania atakujące zastany
system polityczny.
Rosnące niezadowolenie społeczeństw państw Unii Europejskiej
widać po fali protestów i strajków.

Ponad rok protestów

Od ponad roku trwają one we
Francji. W listopadzie 2019 r. minęła pierwsza rocznica wybuchu
ruchu żółtych kamizelek. Nazwa
pochodzi od odblaskowych kamizelek bezpieczeństwa, które noszą
uczestnicy ruchu. Wszystko zaczęło się 17 listopada 2018 r., kiedy
żółte kamizelki zablokowały drogi
i ronda w całej Francji. Był to protest przeciwko nowemu podatkowi
na paliwo, który miał doprowadzić
do zmniejszenia zużycia paliw, aby
zmniejszyć wpływ na środowisko.
Dla wielu Francuzów, zwłaszcza
poza dużymi miastami, samochód
jest niezbędnym środkiem transportu i nowy podatek oznaczał
wzrost kosztów ich życie. Tym bardziej odczuwalny, że na prowincji
płace są niższe niż w dużych miastach. To był początek. Z czasem do
tego postulaty doszły inne postulaty, w tym polityczne, jak dymisja
prezydenta Francji Emmanuela
Macrona i ekonomiczne, jak podwyżki płac i emerytur dla najbiedniejszych.

Ruch żółtych kamizelek swoje protesty organizuje co tydzień
na ulicach w całej Francji. Choć
widoczne jest jego osłabnięcie:
demonstracji jest mniej niż na początki, uczestniczy też w nich mniej
ludzi, ale protesty trwają. Często,
zwłaszcza w dużych miastach jak
Paryż, demonstracjom żółtych
kamizelek, towarzyszą gwałtowne starcia z policją, gdzie dosłownie leje się krew. Przez ostatni rok
wskutek starć kilkadziesiąt osób
straciło oko, kilkaset osób – zarówno demonstrantów jak i policjantów – zostało rannych, było też
kilka ofiar śmiertelnych.
W pierwszą rocznicę powstania
ruchu, 16 listopada 2019 r., na ulicach francuskich miast żółte kamizelki znów dały o sobie znać, na ulicach Paryża znowu doszło do starć
z Policją, płonęły samochody.
Końca działalności żółtych kamizelek nie widać, a pojawiła się
nowa linia frontu pomiędzy rządem a francuskim społeczeństwem
– reforma emerytalna. Przeciwko
emerytalnym planom rządu solidarnie zaprotestowały wszystkie
największe związki zawodowe, na
ich wezwanie 5 grudnia 2019 r.
w demonstracjach w całej Francji
wzięło udział od 700 tysięcy osób
(dane rządu) do 1,5 mln osób (dane
związkowców).
Jednocześnie rozpoczął się
strajk generalny min. w branży
transportowej i edukacji, w jego
efekcie odwołano wiele kursów
pociągów, w Paryżu jeździ tylko
połowa linii metra, strajkowali
także pracownicy linii lotniczych
Air France. 12 dnia strajku, czyli

16 grudnia, do dymisji podał się
Jean-Paul Delevoye, pełniący funkcję wysokiego komisarza do spraw
emerytur, który przygotowywał reformę emerytalną.
Rolnicy ofiarą walki o klimat
Walka o klimat doprowadziła
także do konfliktów w Holandii,
gdzie rząd postanowił uderzyć
w rolników. Ci postanowili się
bronić. 1 i 16 października tysiące
holenderskich rolników zablokowało drogi w całym kraju, media
donosiły, że korki przekroczyły 1
tysiąca kilometrów. Holandia choć
jest niewielkim krajem należy do
największych na świecie eksporterów rolnych na świecie, rolnictwo
to bardzo ważna część tamtejszej
gospodarki. Rząd, pod naciskiem
organizacji ekologicznych, oskarża rolnictwo o dużą emisję azotu i gazów cieplarniach i planuje
ograniczyć o połowę hodowlę trzody i bydła. To być albo nie być dla
rolników. Ostatnia demonstracja
odbyła się 18 grudnia, na pewno
kolejne protesty będą w 2020 r. Nie
trzeba być prorokiem, aby przewidzieć, że skoro rząd postanowił walczyć z rolnikami w jednym
państwie UE, to podobna sytuacja
wydarzy się w innych krajach. To
może być groźne np. dla rolnictwa
np. w Polsce.
Niespokojnie
jest
także
w Niemczech, 20 października odbył się strajk ostrzegawczy personelu pokładowego linii lotniczych
Lufthansa. 7 i 8 listopada związkowcy przeprowadzili dwudniowy
strajk, w wyniku którego odwołano
wiele lotów.
Protesty były także we Wło-

Jednym z powodów protestów społecznych w Europie jest unijna doktryna
klimatyczna.
szech, gdzie w październiku strajkowali pracownicy transportu kolejowego, drogowego i lotniczego.
Pracownicy linii lotniczych Alitalia
strajkowali dodatkowo w grudniu
obawiając się zwolnień.

Społeczeństwo, głupcze!

Mniej spektakularne protesty
ostatnio odbywały się też w innych
krajach UE. Napięcie społeczne
spowodowane dotychczasową polityką rządów widoczne jest coraz
bardziej, widać, że stosowane dotychczas rozwiązania gospodarcze
i polityczne się nie sprawdzają,
wielu milionom ludzi w Europie
żyje się coraz trudniej. Szefowie
państw i przywódcy UE zdają się
tych oczywistości niedostrzegać.
Zamiast szukać skutecznych na-

rzędzi poprawy proponują rozwiązania, które grożą kryzysem wielu
branż i zwolnieniami tysięcy pracowników.
Coraz częściej widać, że wielu
szefów państw oraz unijnych urzędów oderwało się od swoich społeczeństw i nie ma zamiaru dbać
o ich interesy. To opuszczone miejsce wykorzystują nowe partie i ruchy polityczne.
Nowa Komisja Europejska
i nowy Parlament Europejski działają od niedługiego czasu, nie wiemy jeszcze, jakie skutki przyniesie
ich działalność. Miejmy nadzieję,
że będą one dużo bardziej prospołeczne niż to było w przypadku poprzednich kadencji.
Igor D. Stanisławski
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Transformacja energetyczna
jest nieunikniona
TO, ŻE w konkluzjach grudniowego szczytu UE znalazł się zapis, że Polska może pójść swoją drogą
w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie oczywiście można ogłosić jako doraźny sukces, ale
pamiętajmy, że Polska nadal jest objęta europejskim systemem handlu emisjami CO2 (EU ETS),
pakietem zimowym i konkluzjami BAT regulującymi wysokość emisji szkodliwych substancji
– mówi Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego.
sukces, ale wszystkie inne elementy tworzące politykę klimatyczno-energetyczną UE są nadal obowiązują i oddziaływują na cenę energii
z węgla. Pod tym względem jest to
więc sukces ograniczony.

NA SZCZYCIE przywódców
państw Unii Europejskiej, jaki
odbył się w grudniu 2019 r.,
Polska wywalczyła sobie wyłączenie z celu gospodarki neutralnej klimatycznie w roku
2050. To nasz sukces czy porażka?
Politycy żyją od wyborów do
wyborów, w Polsce większość polityków patrzy w perspektywie
wyborów prezydenckich w maju
2020 r. Mówiąc o polityce energetycznej trzeba spojrzeć znacznie
dalej i szerzej. UE postanowiła iść
w kierunku zeroemisyjnej gospodarki, co ma różne konsekwencje.
Dzisiaj osiągnięcie tego celu nie jest
możliwe z technologicznego punktu widzenia, ale warto spojrzeć jak
zmienia się regulacja. W okresie
ostatnich 10-15 lat w UE zmieniało
się podejście do paliw kopalnych
a w ślad za tym regulacje. W efekcie tego rozwijają się alternatywne
źródła energii elektrycznej i ciepła,
które są coraz tańsze.

Czyli od tego celu nie uciekniemy?
To, że w konkluzjach grudniowego szczytu UE znalazł się zapis,
że Polska może pójść swoją drogą
w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie oczywiście można ogłosić jako doraźny sukces,
ale pamiętajmy, że Polska nadal
jest objęta europejskim systemem
handlu emisjami CO2 (EU ETS),
pakietem zimowym i konkluzjami
BAT regulującymi wysokość emisji szkodliwych substancji. Polska
zaraz będzie wchodziła w dyskusję
o podatku węglowym, który teoretycznie ma ochronić unijny przemysł, jak np. produkcję stali, przed
importem z krajów, gdzie normy
środowiskowe nie obowiązują.
Może się okazać, że podatek węglowy zostanie wprowadzony w takiej
formie, że będzie podatkiem blokującym nasz eksport nawet na granicach wewnątrz UE, takie propozycje padają.
Mamy więc do pewnego stopnia

Kolejny podobny szczyt UE
odbędzie się w czerwcu 2020
r. Czy wtedy Polska może się
zgodzić na cel gospodarki
neutralnej klimatycznie?
Na to trzeba spojrzeć w perspektywie unijnej. Od 1 lipca 2020
r. prezydencję w UE obejmą Niemcy, które w związku z tym będą zamykać unijny budżet na następną
perspektywę finansową, czyli lata
2021-27. To jest komfortowa sytuacja z punktu widzenia Niemiec.
W tzw. umowie partnerstwa,
określającej jak będą wydawane
unijne pieniądze w perspektywie
2021-27 na pewno znajdą się zapisy blokujące wydatki na inwestycje
związane z paliwami kopalnymi.
Wszystkie polityki w ramach umowy partnerstwa będą rozpatrywane
przez pryzmat kwestii środowiskowych. W Polsce za umowę partnerstwa odpowiada Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regionalnej. Ta
umowa jest obecnie przygotowywana, Polska walczy o dopuszczenie inwestycji w infrastrukturę gazową. Pokazujemy gaz ziemny jako
paliwo przejściowe, które pozwoli
na przejście do gospodarki zaeoemisyjnej. Być może uda się uzyskać np. 1 proc. na infrastrukturę
gazową w naszym budżecie, ale to
jest pod znakiem zapytania, ponie-

waż Komisja Europejska na dzisiaj
nie akceptuje wydatków na paliwa
kopalne, w tym gaz ziemny.
Czy na gazie nie zależy
Niemcom?
Nie do końca. W interesie Niemiec nie leży to, abyśmy z unijnych
pieniędzy finansowali inwestycje
gazowe, ponieważ wszystkie inwestycje gazowe jakie chce realizować
Polska to są inwestycje z punktu
widzenia Niemiec niekorzystne,
ponieważ dywersyfikują źródła dostaw, jak Baltic Pipe, rozbudowa gazoportu LNG i rozbudowa sieci wewnętrznych. To wszystko powoduje,
że uniezależniamy się od kierunku
niemieckiego, który w dużej części
jest zdominowany przez Rosję.
Jak Niemcy mają gdzieś swój
interes, to zawsze go jakoś przepchają. Nasz interes powinien
polegać na tym, aby polski rząd
przygotował strategie i polityki
dostosowujące nas nie do tego, co
było rok temu, czy jeszcze dawnej,
tylko do tego, jak powinna wyglądać polska gospodarka za 15 lat.
W Polsce nie będzie takiej energiewende, czyli zmiany energetycznej,
jaka zachodzi w Niemczech. Nie ma
potrzeby, abyśmy płacili za fotowoltaikę czy farmy wiatrowe na lądzie
tyle co Niemcy płacili 10 lat temu.
Trzeba przemyśleć to, jak system
energetyczny w Polsce powinien
wyglądać za 15-20 lat. Tak to trzeba
przemyśleć, aby na tej transformacji skorzystała polska gospodarka.
To jest zadanie nie tylko dla obecnego rządu, ale i do wszystkich na-

stępnych, niezależnie od ich opcji
politycznych.
Co będzie jak tego nie zrobimy?
Jeżeli zareagujemy za późno,
to będziemy skazani na kupno tylko zagranicznych technologii i nie
stworzymy u siebie nowych sektorów gospodarki. Wiadomo, że ta
transformacje będzie kosztowała
setki miliardów złotych, jeżeli te miliardy będą opuszczać Polskę przy
transferze technologii to będzie
dla nas duża strata. Powinniśmy
się zastanawiać, jak realnie pomoc
polskim przedsiębiorstwom wziąć
udział w tej transformacji w taki
sposób, aby na tym zarobić.
Doświadczamy zmiany technologicznej, ona jest wymuszona
przez wiele czynników, niektóre
z nich są słuszne, niektóre to wariactwa, ale efekt jest widoczny.
Można się na to obrażać, ale tak to
wygląda. W chwili, gdy alternatywne technologie były drogie, można
było do transformacji podchodzić
z pobłażaniem, ale w ciągu ostatnich 2-3 lat widać, że technologie te
tanieją szybciej niż się wszyscy spodziewali. Dziś można wybudować
farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW
za 450 tys. euro, kilka lat temu to
było 4-5 razy droższe. Zmiana jest
więc gigantyczna.
Jak w tym wygląda pozycja
węgla?
Problem sektora węglowego
w Polsce polega na tym, że nie są
otwierane nowe kopalnie i węgiel
jest wydobywany w tych samych
kopalniach z coraz głębszych pokładów. To oczywiście powoduje
wzrost kosztów wydobycia. W roku
2018 r. górnictwo węgla kamiennego w Polsce było na finansowym
plusie, ale w sytuacji, kiedy ceny
węgla na rynkach światowych spadają, tak jak to się dzieje obecnie,
to pojawi się problem rentowności
sektora węglowego. Do tego dochodzą wysokie ceny emisji CO2, które
obciążają produkcję energii z węgla. Przy cenie CO2 w wys. 25-30
euro, czyli takich jak obecnie, niektóre polskie elektrownie węglowe
przynoszą straty.
Rozmawiał: DR
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Działalność człowieka nie ma
wpływu na globalne zmiany klimatu
DZIAŁALNOŚĆ człowieka nie ma wpływu na globalne zmiany klimatu i nie ma uzasadnienia, aby wprowadzać w energetyce
zmiany rujnujące gospodarkę i cofające cywilizację. Nie ma racjonalnych powodów, aby likwidować kopalnie węgla
i elektrownie węglowe według ideologicznych dyktatów tzw. obrońców klimatu. O problemach energetyki i klimatu
z Jamesem Taylorem, dyrektorem zarządzającym amerykańskiego think tanku Heartland Institute, rozmawia Teresa Wójcik.
klimatyczna itp. zupełnie nie
są potrzebne?
Globalne
zmiany
klimatu,
a więc także ocieplenie, są zależne
przede wszystkim od aktywności słońca. Cykle aktywności słonecznej mają największy wpływ
na warunki ziemskie. Co do emisji dwutlenku węgla, to w bardzo
niedużym stopniu, w tylko w kilku
procentach zależy od działalności
człowieka, od uprzemysłowienia,
energetyki węglowej i korzystania
z paliw kopalnych. Nie ma to znaczenia dla globalnego ocieplenia.

Panie dyrektorze, czy światu grozi niebawem katastrofa
klimatyczna, czy obecna panika w związku z globalnym
ociepleniem jest uzasadniona?
- Nie ma żadnego zagrożenia
światową katastrofą klimatyczną
spowodowaną globalnym ociepleniem. Rzeczywiście, w skali świata
mamy pewne ocieplenie, ale nie jest
ono aż tak znaczne, jak przedstawiają to autorzy ostatniego raportu IPCC. Według wielu wybitnych
naukowców i ekspertów straty spowodowane zmianami klimatycznymi w USA wynoszą mniej niż 1 procent amerykańskiego PKB. Tempo

wzrostu temperatur na świecie jest
więcej niż o połowę niższe od przewidywanego w modelach klimatycznych ONZ. Ostatecznie wzrost
ten jest znacznie niższy niż podał
IPCC, wynosi bowiem nie 2,5 st. C,
lecz 1,5 st.
Ocieplenie globalne przynosi
bardzo korzystne zmiany globalne
– rozwój wegetacji roślin, więcej
żywności, zahamowanie procesów
pustynnienia. Ocieplenie jest także
korzystne dla człowieka – niskie
temperatury są przyczyną śmierci
znacznie częściej niż wyższe.
Po prostu nie ma naukowych
argumentów
potwierdzających
strach przed katastrofą klimatycz-

ną, która stanowiłaby niebezpieczeństwo dla ludzkości i świata.
Wiadomo też z wielu dokumentów
historycznych, że nasz glob przechodził cyklicznie okresy ocieplenia i ochłodzenia. Wiemy, że po
okresie wielkiego zlodowacenia,
który minął około 10 tys. lat temu,
był w Europie długi czas cieplejszego klimatu niż obecny. Na Wyspach
Brytyjskich np. rosła bujna roślinność subtropikalna, uprawiano winorośl.
To znaczyłoby, że walka
z globalnym ociepleniem, dekarbonizacja,
wymuszanie
zeroemisyjności, neutralność

FELIETON

Komu najbardziej przeszkadza węgiel?
PARĘ dni temu Polsce udało się osiągnąć najkorzystniejsze z punktu widzenia ochrony przemysłu, końcowe wyniki
szczytu UE dotyczącego osiągnięcia
neutralności klimatycznej. I chociaż
szczegóły dochodzenia do tej neutralności mają być tematem czerwcowego
szczytu UE to jednak jedynie Polsce,
udało się zawrzeć klauzulę w której,
nasz kraj nie jest obligatoryjnie zobowiązany do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej do 2050 roku tak jak
inne kraje.
Pomimo ogromnej presji unijnych
przywódców na polskiego premiera,
aby podpisać ten dokument bez żadnych wyjątków, polskiemu premierowi
udało się przekonać Komisję Europejską, że przyjęcie tych rozwiązań byłoby
zabójcze dla polskiego przemysłu. Wydaje się, że kluczowe dla polskiego weta
okazało się stanowisko Solidarności

w tej sprawie wyrażone w stanowisku
Komisji Krajowej.
Ze względu na to, że wcześniejsze
ambitne propozycje osiągnięciu celu
dotyczącego neutralności klimatycznej
już do 2030 roku spotkałyby się już na
starcie ze sprzeciwem takich krajów
jak: Polska, Węgry, Czechy czy Estonia,
Komisja Europejska zrezygnowała z forsowania tego pomysłu. Co ciekawe,
pomysł aby UE osiągnęła neutralność
klimatyczną do 2030 r jest zbieżny z założeniami transformacji energetycznej
w Izraelu.
Dlaczego zatem Komisja Europejska z taką determinacją dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej?
W interesie przemysłu energii odnawialnej co stanowi najpotężniejsze w UE
źródło nacisku, leży całkowita likwidacja
energii konwencjonalnej jako konkurencji do rozwijania się rynku odnawialnych

źródeł energii. Na czele głównych producentów tej właśnie energii stoją takie
kraje jak; Niemcy - producent farm wiatrowych, Francja jako największy europejski producent energii atomowej.
W mojej ocenie to światowa finansjera ma największy wpływ na promowanie przemysłu energii odnawialnej
również w UE. I dlatego właśnie banki
w całej praktycznie Unii Europejskiej
całkowicie wycofały się z kredytowania
projektów węglowych, za sprawą banku
Goldman Sachs.
Plan całkowitej likwidacji węgla nie
jest czymś nowym. Wcześniej bank
Goldman Sachs stworzył można by powiedzieć genialną dźwignię finansową
w postaci wprowadzenia handlu emisjami CO2, których ceny rosły wprost
proporcjonalnie do spadku ceny węgla.
Dzięki temu opłacalność wydobycia węgla zaczęła gwałtownie spadać. Obec-

Więc Pana zdaniem, w gospodarce, w energetyce nie potrzeba rezygnować z węgla?
Radykalne grupy ekologiczne i polityczne wspólnie dążą do
całkowitego wyłączenia produkcji
energii elektrycznej z węgla. Tymczasem ta energia była i jest przede
wszystkim tania i dostępna. Węgiel
był podstawą sukcesu gospodarki
oraz dobrobytu ludności Stanów
Zjednoczonych i krajów rozwiniętych. Umożliwił rewolucję przemysłową i elektryfikację. Obecne
eliminowanie energetyki węglowej
powoduje wzrost cen energii elektrycznej i zagraża bezpieczeństwu
energetycznemu. W USA prezydent Donald Trump zahamował
ten proceder. Jednak wiele krajów
i ich mieszkańców ponosi znaczne
straty z powodu coraz ostrzejszych
rygorów polityki klimatycznej
i subsydiowania OZE. To bardzo
szkodliwy proces, tym bardziej że
farmy wiatrowe wcale nie są przyjazne dla środowiska naturalnego.
M.in. zabijają rocznie setki tysięcy ptaków, w tym także gatunków
chronionych. Fotowoltaika z kolei
nie to właśnie ten narzucony podatek
węglowy najbardziej wpływa na ceny
węgla również i na globalnym rynku.
Dosyć szczegółowo opisałem to w tym
artykule pt. ‘’Pakiet klimatycznego biznesu’’.
Co ciekawe ten sam bank obecnie
stoi za finansowaniem energii odnawialnej, oferując kwotę 750 mld dolarów wsparcia na inicjatywy związane
z czystym klimatem. Nie muszę chyba
nikogo przekonywać, że inne banki inwestycyjne pójdą śladem ‘’Goldmana’’,
bo ten bank jest wyznacznikiem kierunku rozwoju bankowości inwestycyjnej
dla innych banków, a kwota wyłożona
przez ten bank na rozwój przemysłu odnawialnego może doprowadzić do tego,
że przemysł ciężki z krajów UE całkowicie przeniesie się do Azji.
Politycznym skrzydłem biznesu
klimatycznego, opartego na dominacji
energii odnawialnej jest partia Zielonych i ich silna pozycja w Parlamencie Europejskim była zwiastunem
próby wprowadzenia ‘’zielonego ładu
klimatycznego’’, który stara się teraz

to instalacje produkowane z materiałów takich jak metale i pierwiastki ziem rzadkich, bardzo
szkodliwych dla człowieka. Będzie
więc poważny problem z utylizacją solarów po ich wykorzystaniu.
Przemysłowe farmy solarne zajmują duże tereny, także uprawowe;
instalacja generująca tyle energii
elektrycznej co blok 200 MW potrzebuje powierzchni 40 mil kw.
Jeśli nie ma naukowych
i rzetelnych argumentów za
walką z globalnym ociepleniem, z dekarbonizacją, to jakie mogą być przyczyny obecnej rygorystycznej polityki
klimatycznej?
Pod pozorem walki z globalnym
ociepleniem chodzi o umocnienie władzy nad społeczeństwem,
o ograniczanie demokracji i odebranie wolności ludziom. Zanim padła
żelazna kurtyna, zanim rozsypał
się Związek Sowiecki, ludzie zniewoleni przez system komunistyczny
dążyli do wolności. Było powstanie
w Berlinie w 1953 r., było powstanie
na Węgrzech w październiku 1956
r., była próba odwrócenia totalitaryzmu w Czechosłowacji w 1968 r.
Te fakty znam z lektur. Byłem już
młodym chłopcem, gdy powstała
w Polsce Solidarność w 1980 r. Powstała w obronie wolności Polski,
w obronie praw człowieka i praw
pracowniczych. Ostatecznie to Solidarność wygrała, ale po upadku
Związku Sowieckiego nie skończyła się walka przeciwko zniewoleniu
ludzi. Obecnie wykorzystuje się
w tym celu ocieplenie klimatu.
Źródło: Tygodnik Solidarność
wprowadzić Komisja Europejska za
pomocą wprowadzenia restrykcyjnej
polityki wobec energetyki konwencjonalnej, której ofiarami stało się zarówno
górnictwo jak też i hutnictwo. Nie można
tym samym wykluczyć, że takie działania UE mogły przyczynić się do globalnego spowolnienia gospodarczego,
z którym obecnie boryka się świat, gdyż
ten narzucony podatek klimatyczny
bardzo mocno uderza w europejskich
producentów stali, co również widoczne
jest też i w polskich hutach.
Mam nieodparte wrażenie, że politycy sponsorowani przez przemysł
energii odnawialnej ciągle liczą na to,
że Polska swoją neutralność klimatyczną będzie osiągała nie za pomocą
produkowania własnych surowców
ekologicznych a właśnie wdrażania
technologii odnawialnej wymienionych
wcześniej krajów-producentów. Mam
jednak nadzieję, że w tym zakresie Polska będzie jednak korzystała ze swojej
własnej bazy surowcowej i potencjału
naukowego.

Marek Szolc
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KATOWICE 38. rocznica pacyfikacji strajku w KWK „Wujek”

Losy górników z „Wujka”
fundamentem „Solidarności”
KATOWICKIE uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni dokonanej
na górnikach strajkujących przeciwko ogłoszeniu stanu wojennego,
jakiej 38 lat temu dopuścili się funkcjonariusze Zmotoryzowanych
Odwodów Milicji Obywatelskiej (ZOMO), zgromadziły przedstawicieli
rządu, samorządowców, pracodawców, związkowców, a także
rodziny pomordowanych oraz kilkusetosobową grupę mieszkańców
Górnego Śląska.

GOŚĆMI tegorocznych obchodów, zorganizowanych przed Pomnikiem Dziewięciu z „Wujka”, tuż
przy katowickiej kopalni - w miejscu pacyfikacji sprzed niemal czterech dekad - byli między innymi:
premier Mateusz Morawiecki z wiceministrami i wojewodą śląskim,
reprezentujący prezydenta Andrzeja Dudę zastępca szefa Kancelarii
Prezydenta RP minister Paweł Mucha, marszałek śląski Jakub Chełstowski oraz prezydent Katowic
Marcin Krupa. Nie zabrakło przedstawicieli duchowieństwa, zarówno
katolickiego - z metropolitą katowickim arcybiskupem Wiktorem
Skworcem i kapelanem strajkujących górników z „Wujka” księdzem
Henrykiem Bolczykiem, jak i luterańskiego - z biskupem katowickim
ks. Marianem Niemcem.
Kompanię honorową Wojska
Polskiego pod dowództwem kapitana Przemysława Pakulskiego
wystawił 34. Śląski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej z Bytomia.
Uczestników wydarzenia przywitali przewodniczący Zarządu
Społecznego Komitetu Pamięci
Górników KWK „Wujek” w Kato-

wicach Poległych 16 Grudnia 1981
r. Krzysztof Pluszczyk i szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominik Kolorz.
Następnie głos zabrał minister
Mucha, który odczytał list wystosowany przez prezydenta Andrzeja
Dudę.
- W historii naszej Ojczyzny
„Wujek” zapisał się przede wszystkim jako miejsce wielkiej ofiary
złożonej w imię wolności i solidarności, jako zakład pracy, w którym
16 grudnia 1981 roku reżim PRL
popełnił największą zbrodnię stanu wojennego. Przeciwko trzem
tysiącom strajkujących górników
wysłano wtedy oddziały Milicji
Obywatelskiej, ZOMO oraz wojsko.
Od kul agresorów zginęło dziewięciu górników. (...) Kilkudziesięciu
strajkujących odniosło rany, wielu
uległo zatruciu gazem - przypomniał prezydent. - To nie był jedynie stan wojenny, to była wojna.
Starło się w niej to, co polskie, z
tym, co polskości obce - wolność,
solidarność, wiara, tradycja, rodzina, godne życie dzięki uczciwej pracy zderzyły się z butą i egoizmem
totalitarnej władzy, ze służalczością wobec wrogiego imperium, z

wiarołomstwem i nihilizmem, z
tchórzostwem, które rodzi agresję
- ocenił.
Premier Mateusz Morawiecki wspomniał o prowadzonej od
samego początku przez komunistyczny reżim i jego popleczników
kampanii propagandowej, która
miała uzasadnić ogłoszenie stanu
wojennego.
- Często karmieni jesteśmy
różnymi kłamstwami. Jednym z
nich jest to, że to było wypaczenie
socjalizmu, wypaczenie władzy
komunistycznej. (...) Otóż nie, Szanowni Państwo. To była kwintesencja władzy komunistycznej. Władza
komunistyczna nie znosiła wszelkich przejawów wolności, swobód
obywatelskich. Komuniści niszczyli je w zarodku i zawsze starali się
zrobić wszystko, żeby do wolności
nie dopuścić. I dlatego już wcześniej - wiemy to dzisiaj ze źródeł historycznych - nie chodziło o żadne
„mniejsze zło”, tylko władza komunistyczna planowała już wcześniej poprzez dokumenty, analizy wiemy
to dzisiaj doskonale - atak na społeczeństwo, planowała atak na marzenie o wolnej Polsce - zauważył.
Kilka zdań poświęcił także oso-

bie Jana Stawisińskiego, jednego z
poległych górników.
- Pochodził z Pomorza. Jego
matka, kiedy dowiedziała się, że
został ranny, bo najpierw był ranny, przyjechała, zatrudniła się w
szpitalu jako salowa, żeby być z
nim cały czas. Zmarł 25 stycznia
‚82 roku. Ten los, jej losy, górników, jego kolegów, losy robotników
z tamtego grudnia, były posiewem
wolności, były fundamentem „Solidarności” i wolności, bez którego
wolna Polska nie mogłaby później
powstać - stwierdził.
Uroczystości zakończył tradycyjny apel pamięci i salwa honorowa oddana przez żołnierzy z kompanii honorowej.
Wydarzenia z 16 grudnia 1981
roku były następstwem wprowadzenia stanu wojennego trzy dni
wcześniej. Wśród internowanych
działaczy opozycji znalazł się przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” KWK „Wujek”
Jan Ludwiczak. Do zatrzymania
Jana Ludwiczaka doszło 12 grudnia. 13 grudnia załoga kopalni zażądała uwolnienia związkowego
lidera, a 14 grudnia - poszerzyła
listę postulatów o odwołanie stanu wojennego, uwolnienie wszystkich internowanych i przestrzeganie przez władze podpisanego 3
września 1980 roku Porozumienia

Losy górników, losy
robotników z grudnia 1981,
były posiewem wolności,
były fundamentem
„Solidarności” i wolności,
bez którego wolna Polska
nie mogłaby później
powstać.
Jastrzębskiego. Nikt jednak nie
zamierzał rozmawiać z górnikami.
Ich żądania zostały odrzucone, co
spowodowało ogłoszenie akcji protestacyjnej w postaci strajku okupacyjnego.
Kontratak sił bezpieczeństwa
nastąpił 16 grudnia, rano. Około
godziny 8. oddziały milicji otoczyły zakład. Trzy godziny później kopalniany mur został staranowany
przez czołg. Gdzie indziej na teren
KWK „Wujek” wkroczył pluton
specjalny, strzelając do górników
z ostrej amunicji. Na miejscu zginęli: Józef Czekalski, Józef Giza,
Ryszard Gzik, Bogusław Kopczak,
Zbigniew Wilk i Zenon Zając. Również 16 grudnia, w szpitalu, zmarł
Andrzej Pełka, 2 stycznia - Joachim
Gnida, a 25 stycznia - Jan Stawisiński. Obrażenia odniosło 47 osób.
MJ
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Rekordowy Bieg 9 Górników

14 GRUDNIA biegacze oddali hołd górnikom zastrzelonym podczas
pacyfikacji kopalni „Wujek”. Impreza cieszy się coraz większą popularnością.

Zomowiec
oskarżony
3,5 roku więzienia - taką karę wymierzył 13 grudnia Sąd Okręgowy w Katowicach byłemu członkowi plutonu specjalnego ZOMO Romanowi S., oskarżonemu o strzelanie do górników z kopalni Wujek. Prokurator domagał się
10 lat więzienia. Oskarżony prosił o uniewinnienie.
Jak podkreślił sąd w uzasadnieniu wyroku,
działania sił milicyjnych w kop. Wujek były akcją
zaczepną. Nie było żadnych podstaw do podjęcia
interwencji, tym bardziej z użyciem broni palnej.
Zdaniem sądu to nie były przypadkowe strzały.
Strzelano nawet do góników, którzy usiłowali
udzielić pomocy rannym kolegom. Strzelano po
to, żeby zabić, mierząc w newralgiczne części
ciała, w głowę i w klatkę piersiową.
Pacyfikacja katowickiej kopalni była największą tragedią stanu wojennego. W wyniku działań
plutonu specjalnego ZOMO zginęło 9 górników,
a kilkudziesięciu zostało rannych. Roman S.,
zatrzymany w maju tego roku w Chorwacji, jest
jednym z dwóch nieosądzonych dotąd członków
plutonu specjalnego ZOMO, którzy 16 grudnia
1981 roku strzelali do górników.
Większość członków plutonu specjalnego
Pułku Manewrowego KW MO w Katowicach,
którzy strzelali do górników z Wujka, została prawomocnie osądzona. W czerwcu 2008 roku Sąd
Apelacyjny w Katowicach skazał prawomocnie
byłego. dowódcę plutonu specjalnego Romualda
C. na 6 lat więzienia, a 13 jego podwładnym wymierzył kary od 3,5 do 4 lat więzienia. Jak ustalił
sąd, to Romuald C. dał sygnał do otwarcia ognia.
Zmowa milczenia uniemożliwiła wskazanie, kto
konkretnie strzelał i zabił górników. W 2009 roku
Sąd Najwyższy oddalił wszystkie kasacje od wyroku Sądu Apelacyjnego. Tym samym blisko 28
lat po tragedii wyrok stał się ostateczny. Wszyscy
skazani w tamtym procesie zomowcy najpóźniej
2012 roku opuścili zakłady karne. Część z nich już
nie żyje.

Roman S. na początku lat 90-tych, jeszcze
zanim sformułowano wobec niego zarzuty w
sprawie pacyfikacji kopalni Wujek, wyjechał na
stałe do Niemiec. Przyjął obywatelstwo niemieckie, zrzekając się polskiego. Niemcy odmówili
wydania podejrzanego. W 2012 roku prokurator
IPN złożył do sądu wniosek o Europejski Nakaz
Aresztowania byłego zomowca. Sąd Okręgowy w
Katowicach 7 stycznia 2013 roku wydał taki dokument. Na tej podstawie w maju 2019 roku Roman
S. został zatrzymany w Chorwacji i po ekstradycji
trafił do aresztu w Polsce. W dniu pacyfikacji kopalni miał 24 lata, obecnie ma 62 lata. Procesu
jak dotąd uniknął tylko jeden członek plutonu specjalnego – przebywający za granicą Jan P. Sądowi nigdy nie udało się ustalić, kto kazał dowódcy
plutonu wydać rozkaz strzelania do górników.
– Można powiedzieć, że w pewnym sensie sprawiedliwości stało się zadość. Roman S.
otrzymał podobny wyrok, jak wszyscy pozostali
członkowie plutonu – powiedział Krzysztof Pluszczyk, przewodniczący Społecznego Komitetu
Pamięci Poległych Górników KWK “Wujek” Poległych 16.12.81. – Z naszego punktu widzenia
najważniejsze jest, że wina została sądownie potwierdzona. To ważne, że mimo iż minęło tyle lat,
kara została wymierzona. My wielokrotnie powtarzaliśmy, że nie pałamy żądzą zemsty, ale domagamy się wskazania i ukarania winnych tragedii.
To się stało, ale nie do końca. To też podkreśliśmy
już wcześniej, że skazanie członków plutonu specjalnego to skazanie ręki, która strzelała. Głowa,
która strzelać kazała, uniknęła odpowiedzialności
– podkreślił Pluszczyk.

BIEG był częścią obchodów 38.
rocznicy krwawej masakry dokonanej przez funkcjonariuszy
Zmotoryzowanych
Odwodów
Milicji Obywatelskiej (ZOMO).
Wzięło w nim udział aż 330
uczestników! Dla porównania
- rok temu pobiegło blisko 250
osób. Obecnie wydarzenie ma
charakter ogólnopolski. Dobrym posunięciem była ubiegłoroczna decyzja o dopuszczeniu
do startów dorosłych biegaczy
(wcześniej rywalizowała tylko
młodzież). Tak było również 14
grudnia tego roku.
Oprócz zawodników z Polski,
w Katowicach stawili się także
zagraniczni goście z Białorusi,
Ukrainy i Włoch. Rywalizowano na symbolicznym dystansie 9
kilometrów, a trasa biegła przez
centrum miasta i przez Park Kościuszki, połączono zatem bieg
uliczny z przełajowym.
Wśród panów najlepszy
okazał się Szymon Dorożyński,
który przebiegł trasę w czasie
29 minut i 15 sekund. Drugie
miejsce zajął Mateusz Mrówka
(29:30), a trzecie - Marcin Ciepłak (29:43). Wśród pań zwyciężyła Patrycja Talar (36:57) przed
Ewą Brych-Pająk (37:08) i Klaudią Petters (37:20). Dziewiątka

najlepszych uczestników biegu
w kategoriach mężczyzn i kobiet
otrzymała nagrody finansowe.
Premie dla triumfatorów wynosiły po 600 złotych. Wszyscy
otrzymali piękne medale, koszulki, czapki.
Osoby, które wzięły udział
w biegu, złożyły również kwiaty przed pomnikiem na placu
NSZZ „Solidarność”.
Przypomnijmy: 16 grudnia
1981 roku doszło do pacyfikacji
KWK „Wujek”, jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Górnicy
strajkowali przeciwko ogłoszeniu stanu wojennego. W wyniku ataku milicji, wojska oraz
strzałów oddanych przez funkcjonariuszy ZOMO zginęło 9
górników, a 23 zostało rannych.
W wyniku akcji śmierć ponieśli:
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). Po niemal czterech dekadach Górny Śląsk wciąż o nich
pamięta.
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Haldex samowystarczalny
energetycznie?
O PROCESIE łączenia spółek Haldex i Remasz, strategii
firmy Haldex na najbliższe lata, jej planach inwestycyjnych,
relacjach pracodawcy ze stroną społeczną, a także
działaniach mających złagodzić konsekwencje braku rąk
do pracy oraz ewentualnej recesji rozmawiamy z prezesem
Zarządu Haldex SA Bogdanem Leśniowskim.
Solidarność Górnicza: - Kontynuując naszą rozmowę sprzed dwóch
miesięcy, wypada zapytać, czy coś
zmieniło się, jeśli chodzi o kluczowy
z perspektywy firmy proces połączenia z Remaszem?
Bogdan Leśniowski, prezes Zarządu Haldex SA: - Proces łączenia spółek
Haldex i Remasz jest zaawansowany. Strony robią wszystko, aby został on zakończony
możliwie szybko, co jest w interesie obydwu
podmiotów. Konsekwentnie dążymy do tego,
by się połączyć i jak najszybciej zainwestować
w kolejne zakłady Remaszu. Pierwszą i najważniejszą inwestycją są ludzie, chodzi głównie o ich przeszkolenie, ale również kwestie
płacowe. Po drugie - stawiamy na modernizację parku maszynowego, tak by spełniał on
standardy współczesne, a nie był skansenem
przypominającym czasy PRL. Już wiemy, że
będziemy musieli zmienić organizację funkcjonowania knurowskich warsztatów firmy
Remasz. Równolegle prowadzimy rozmowy
z potencjalnymi kooperantami.
SG: - Połączenie z Remaszem jest
sprawą niemalże zamkniętą i przesądzoną. Wkrótce jednak przed całym
sektorem wydobywczym i firmami
realizującymi może stanąć wyzwanie o wiele poważniejsze - recesja.
Jak Haldex przygotowuje się na ten
moment, który - zgodnie z cyklem koniunktury - nastąpić przecież musi?
BL: - Zdajemy sobie sprawę, że spowolnienie gospodarcze nastąpi, dlatego stawiamy na wielokierunkowość - specjalizacja
w zakresie naprawy maszyn górniczych może
być mniej użyteczna w momencie, kiedy na
rynku surowcowym zapanuje bessa, wtedy
Haldex będzie czerpał zyski z funkcjonowania w segmencie fotowoltaiki. Ponadto
przez ostatnie 3 lata stworzyliśmy sobie własną „poduszkę finansową”, swego rodzaju
fundusz stabilizacyjny, rozwiązanie znane
z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, dzięki czemu powinniśmy przetrwać najtrudniejszy
czas.
SG: - Bez względu na kondycję gospodarki, a więc czynnika w skali
„makro”, firma Haldex będzie funkcjonować. Jakie cele stawia przed sobą
Zarząd Haldex SA.
BL: - Przede wszystkim stawiamy na innowacje, których wprowadzanie jest - z naszej perspektywy - niezbędne, bo z jednej
strony musimy się rozwijać, a z drugiej - obniżać koszty. Wiemy, na przykład, że koszty
funkcjonowania zakładu Remaszu w Knurowie są bardzo wysokie, bo wszystkie urządzenia tam stosowane do tej pory były niezwykle
energochłonne. Zamierzamy przeprowadzić
audyt energetyczny tego zakładu, a następnie go doinwestować. W planach jest montaż

ogniw fotowoltaicznych oraz stworzenie placu magazynowego, gdzie będą składowane
elementy maszyn wywożone z dołu, tak żeby
nie trzeba było ich wozić do Jastrzębia. Ponadto teren zakładu zostanie objęty nowoczesnym systemem monitoringu. Naszą wizją funkcjonowania firmy podzieliliśmy się
już z załogą.
SG: - Skoro mowa o załodze, nasuwa się tutaj pytanie, jak Haldex zamierza sobie poradzić z faktem niskiego
bezrobocia i sytuacją, w której rynek
pracy stał się „rynkiem pracownika”?
Problemy te dotykają większość podmiotów funkcjonujących w górnictwie
lub wokół niego…
BL: - I dlatego chcemy rozmawiać ze
szkołami zawodowymi, głównie z Knurowa
i miejscowości ościennych, na temat uruchomienia klas, w których młodzież mogłaby
się kształcić pod kątem pracy przy wdrażaniu przez nas innowacyjnych technologii, na
przykład fotowoltaiki. To część składowa naszego planu, bo chcemy doprowadzić do sytuacji takiej, w której Haldex będzie samowystarczalny energetycznie. Co za tym idzie, już
w tej chwili swoimi zasobami ludzkimi wykonaliśmy montaż ogniw fotowoltaicznych
przy zakładzie w Zabrzu-Makoszowach. Czekamy na zgodę spółki Tauron na podłączenie
się do sieci. Ponadto planujemy postawienie
farmy fotowoltaicznej o mocy 2 megawatów
na powierzchni około 4 hektarów. Docelowo
każdy z naszych zakładów będzie zasilany
w ten sposób. W przyszłym roku likwidujemy zakład w Bytomiu-Szombierkach. Po
zrekultywowaniu terenu farma fotowoltaiczna mogłaby powstać również tam. Wszystko
zależy od postawy władz Bytomia i wpisania
farmy w miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Trwają także analizy nad
podobnym wykorzystaniem terenów w Siemianowicach Śląskich.
SG: - A co z tradycyjnym segmentem funkcjonowania firmy? Czy należy oczekiwać dalszej modernizacji
obecnego parku maszynowego?
BL: - Tak. Jesteśmy drugą firmą w Polsce,
która miała okazję testować produkowaną
w Stalowej Woli ładowarkę kołową LiuGong
877H, a w tej chwili testujemy spycharkę TD25. W trakcie testów ponosimy jedynie koszty
paliwa i wynagrodzenia operatora. Tą właśnie
maszyną wykonaliśmy już szereg prac między innymi na rzecz Spółki Restrukturyzacji
Kopalń. Dosłownie kilka dni temu dotarła do
nas ładowarka LiuGong 890 z „łyżką” o pojemności 5,5 metra sześciennego. Z tej maszyny w Polsce nie miał okazji korzystać jeszcze nikt. Praca maszyny jest monitorowana
on-line. Dodatkowo, po zakończeniu testów,
prześlemy do Stalowej Woli własne uwagi na
temat jej funkcjonowania. Dążymy także do
tego, by Haldex stał się samowystarczalny

również pod względem serwisowym. Dzięki
kontaktom z zakładami w Stalowej Woli udało
nam się przeszkolić w sposób specjalistyczny
czterech mechaników, tak aby mogli w pełni
wykorzystać potencjał zakupionego przez nas
profesjonalnego samochodu serwisowego.
Chodzi o to, by w przypadku awarii ładowarki
czy samochodu „w terenie”, nie musiał on zjeżdżać do bazy, a mógł być naprawiony przez
serwisantów na miejscu. Tym samochodem
serwisowym chcemy świadczyć usługi również podmiotom zewnętrznym.
SG: - Na zakończenie wyjaśnijmy,
jak - z perspektywy pracodawcy -

wyglądają relacje pomiędzy kierownictwem firmy a związkami zawodowymi?
BL: - Relacje ze stroną społeczną, reprezentowaną u nas wyłącznie przez NSZZ „Solidarność”, układają się bardzo dobrze. Spotykamy się regularnie, tak by każdą sprawę
czy problem rozwiązywać możliwie szybko,
dzięki czemu nie ma między nami większych
spięć.
SG: - Dziękujemy za rozmowę.
rozmawiał: MJ
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JSW INNOWACJE

Import węgla szkodliwy dla klimatu
EKSPERCI z JSW Innowacje SA oszacowali wielkość tak zwanego śladu węglowego (całkowitej sumy emisji gazów
cieplarnianych powstałych bezpośrednio lub pośrednio wskutek określonego zjawiska) generowanego przez import
węgla koksowego z Australii do Unii Europejskiej (UE). Wnioski są zaskakujące.
TRUIZMEM jest stwierdzenie, że
właściwe przygotowanie projektów
z zakresu innowacji jest wyzwaniem wymagającym przeprowadzenia szczegółowych analiz, które
uwzględniają potrzeby i możliwości
danej firmy czy całej gałęzi przemysłu, a także sytuację bieżącą oraz
oczekiwaną po wdrożeniu pomysłu.
Zaplecze, które potrafiłoby kompleksowo przygotować realizację
konkretnych pomysłów, jest niezbędne w każdej branży, również
w modernizującym się górnictwie.
Taką właśnie rolę pełni dziś JSW
Innowacje SA - zarówno dla samej
Grupy Kapitałowej JSW, której
część stanowi, jak i całej polskiej
branży wydobywczej - a to za sprawą szerokiej współpracy z jednostkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi oraz firmami zaplecza
górniczego.

Warto zdać sobie sprawę
z oczywistego faktu,
że produkcja energii
czy ciepła to tylko jedno
z wielu zastosowań węgla.
Kluczowym dla gospodarek
niemal wszystkich krajów
procesem, w którym
wykorzystuje się węgiel (…)
jest produkcja stali, bez której
ciężko wyobrazić sobie
współczesny świat.
- Na bieżąco analizujemy różnorakie aspekty funkcjonowania JSW
i całego górnictwa. Nie ograniczamy się przy tym do „polskiego podwórka”. Chcąc udoskonalać nasze
górnictwo, zwracamy uwagę na to,
co dzieje się w Europie i na świecie podkreśla dyrektor Pionu Projektów
Górniczych JSW Innowacje SA Piotr
Skorynko. - Dziś jednym z kluczowych wyzwań dla podmiotów działających w branży węglowej, również
eksploatujących węgiel koksowy,
jest ich dalsze funkcjonowanie wobec przybierającej coraz ostrzejsze
formy „walki z ociepleniem klimatu”. Przekonanie polityków do prowadzenia rozsądnej polityki klimatycznej jest batalią o „być albo nie
być” górnictwa, koksownictwa, ale i
hutnictwa - wskazuje.
W tym miejscu warto zdać sobie sprawę z oczywistego faktu, że
produkcja energii czy ciepła to tylko jedno z wielu zastosowań węgla.
Kluczowym dla gospodarek niemal wszystkich krajów procesem,
w którym wykorzystuje się węgiel
(nie energetyczny, a koksowy!) jest
produkcja stali, bez której ciężko
wyobrazić sobie współczesny świat.
Stal jest niezbędnym elementem
umożliwiającym rozwój przemysłu,
infrastruktury, sektora budowlanego czy technologicznego. Węgiel
koksowy w odróżnieniu od węgla
energetycznego jest zatem surowcem metalurgicznym, a parametry

jakościowe tego surowca wpływają
na obszar przeznaczenia gospodarcza węgla koksowego, czyli na przemysł stalowy.
Najwięcej węgla koksowego UE
importuje ze Stanów Zjednoczonych i Australii (ponad 70 procent),
zaś wskaźnik uzależnienia od importu wynosi 63 proc., co oznacza,
że Unia importuje więcej węgla
koksowego niż sama produkuje a importuje, żeby zapewnić sobie
surowiec niezbędny w procesie
transformacji energetycznej, której
głównym celem jest zmniejszanie
emisji gazów cieplarnianych: wszak
wiatraki, stanowiące istotną część
segmentu odnawialnych źródeł
energii, są produkowane ze stali jeden wiatrak to około 100-140 ton
stali, do produkcji której potrzebne
jest ok. 200 t węgla koksowego.
Biorąc pod uwagę poziom importu węgla koksowego do Unii
Europejskiej - wynoszący około
38 milionów ton rocznie - oraz
stale rosnące zapotrzebowanie na
stal, niezbędną do realizacji celów transformacji energetycznej,
można sobie łatwo wyobrazić, jak
deficyt surowca wpływa na rynek
Unii, uzależniając go od dostaw z
zewnątrz.
Ale to nie wszystko…
Obecnie kopalnie Jastrzębskiej
Spółki Węglowej SA (JSW) produkują ok. 10 mln t węgla koksowego
rocznie, co czyni z JSW największego producenta surowca w UE. Jednocześnie roczny wolumen importu
australijskiego węgla koksowego do
Unii to ok. 17 mln t.
Analitycy z JSW Innowacje SA,
w oparciu o wytyczne i oficjalne
dane opracowane przez Komisję
Europejską oraz organizacje stowarzyszone i współpracujące z Unią,
przeprowadzili szczegółową analizę
poziomu emisji dwutlenku węgla
dla transportu 17 mln t węgla koksowego z Newcastle (główny port
węglowy w Australii) do portów
ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia - główne porty węglowe
UE). To odległość rzędu 24 tysięcy
kilometrów. Założono, że transport
odbywał się statkami o ładowności
20-60 tys. t. Rezultat tych analiz był następujący: roczna emisja
dwutlenku węgla do atmosfery
wyniosła 4,2 miliarda kilogramów

(4,2 mln t) dla 17 mln t węgla koksowego, czyli ok. 250 kg dwutlenku
węgla na tonę przetransportowanego węgla. Najważniejsza z konkluzji
brzmi: importowi węgla koksowego
z Australii do UE towarzyszy znacząco większy poziom emisji dwutlenku węgla niż wydobyciu węgla
w kopalniach JSW.
Zespół JSW Innowacje porównał również emisyjność każdego elementu łańcucha - samego wydobycia
węgla koksowego, produkcji koksu
oraz produkcji stali dla surowca
wydobywanego w kopalniach JSW
i importowanego z Australii - analizując jego składowe, a także wybrane fragmenty procesu. W wyniku
analiz ustalono, że węgiel koksowy
importowany z Australii i wykorzystany do produkcji stali w UE zawsze będzie znacznie bardziej emisyjny niż ten wydobywany w Polsce.
To było do przewidzenia. Nie trzeba
złożonych analiz, by zrozumieć, że
przy uwzględnieniu zbliżonego poziomu emisji dwutlenku węgla na
tonę towarzyszącej wydobyciu węgla
koksującego w Australii i Polsce, porównując ślad węglowy surowca wy-

dobywanego w tych dwóch krajach,
który następnie poddawany jest
procesom przeróbczym w Europie,
należy dodatkowo doliczyć emisję
związaną z jego transportem drogą
morską, co musi zadziałać na niekorzyść węgla australijskiego.
Tłumaczenia nie wymaga fakt,
że Australia i Europa leżą na tej
samej planecie, która ma jedną
atmosferę. Tutaj nasuwa się kolejna konkluzja: chcąc faktycznie
„ulżyć klimatowi” w jakimkolwiek
stopniu, Unia Europejska musi postawić na rozwój podmiotów wydobywających węgiel koksowy w
krajach członkowskich UE. Tylko
w ten sposób może zapewnić sobie
dostęp do surowca niezbędnego w
procesie zrównoważonej transformacji energetycznej, minimalizując
negatywny wpływ procesów związanych z jego wykorzystaniem na
środowisko naturalne. - Taka polityka podniosłaby również konku-

Węgiel koksowy importowany
z Australii i wykorzystany
do produkcji stali w UE
zawsze będzie znacznie
bardziej emisyjny niż ten
wydobywany w Polsce. (…)
Tłumaczenia nie wymaga
fakt, że Australia i Europa
leżą na tej samej planecie,
która ma jedną atmosferę.
(…) Chcąc faktycznie „ulżyć
klimatowi” w jakimkolwiek
stopniu, Unia Europejska
musi postawić na rozwój
podmiotów wydobywających
węgiel koksowy w krajach
członkowskich UE.

rencyjność sektora przemysłowego
UE, wygenerowała nowe miejsca
pracy i podatki, zapewniając przy
tym Europie wzrost niezależności
od importu surowca - komentuje
Kacper Maruszczak z JSW Innowacje SA, autor analizy.
Póki co, Bruksela bije w branżę
stalową i rodzimych producentów
węgla koksowego. Wprowadzenie
opłat za emisję dwutlenku węgla
spowodowało podniesienie kosztów
produkcji stali nawet o 45 euro za
tonę (przy cenach uprawnień za tonę
emisji dwutlenku węgla na poziomie
ok. 25 euro). Nie ma też politycznej
woli, by poprzez odpowiednie cła
powstrzymać import „wysokoemisyjnej”, bo produkowanej bez europejskich norm dotyczących emisji,
stali tureckiej czy chińskiej, która
w ostatnich latach zalewa Europę.
Efektem tego zjawiska jest pogarszająca się kondycja finansowa europejskich hut. Zakłady te systematycznie zmniejszają swoją produkcję
i upadają, co z kolei prowadzi do
ograniczenia rynku zbytu dla producentów węgla koksowego, a więc
pogorszenia ich sytuacji ekonomicznej. Tak koło się zamyka.
Wykonana przez JSW Innowacje
SA analiza jednoznacznie wskazuje, że rozwój spółek produkujących
węgiel koksowy leży w interesie całej Europy, zaś w kontekście klimatycznym - nawet całego świata. Od
wykorzystywania stali nie uciekniemy, możemy natomiast ograniczyć
import, który szkodzi środowisku
znacznie bardziej niż zakłady zlokalizowane na miejscu.
Pytaniem zasadniczym pozostaje, kiedy unijni decydenci zaczną
się wreszcie liczyć z twardymi danymi?
Marek Jurkowski
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Energia z węgla
może być zielona

– ZAWÓD górnika jest kluczowy dla naszego bezpieczeństwa energetycznego, a tym samym dla naszej suwerenności (...)
Pamiętajmy też, że energia z węgla również może być zielona. Dzisiejsza technologia na to pozwala. Trzeba w nią
inwestować, zamiast brnąć w absurdalną bezemisyjną ułudę – mówi przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda
w rozmowie z red. naczelnym “Tygodnika Solidarność” Michałem Ossowskim i Teresą Wójcik.

Panie Przewodniczący, rozmawiamy z okazji Barbórki
2019 r. Powinniśmy życzyć górnikom, aby ich zawód nadal był
Polsce potrzebny?
Zawód górnika jest w Polsce
potrzebny i jeszcze długo będzie potrzebny. Nawet więcej niż potrzebny.
Będzie kluczowy dla naszego bezpieczeństwa energetycznego, a tym samym dla naszej suwerenności. Ktoś,
kto twierdzi, że można zrezygnować
z polskiego węgla, miedzi, soli, cynku, gazu, ropy – zwyczajnie fantazjuje i już dawno powinien zejść na
ziemię. W Polsce jeszcze przez dziesięciolecia podstawowym paliwem
przy produkcji prądu, i to taniego
prądu, będzie węgiel.
Najdrożej płacą za prąd rodziny w Danii i w Niemczech,
w krajach najbardziej zaawansowanych w transformację
energetyczną. W Polsce tani
prąd to prąd z węgla. Może
więc trzeba życzyć wszystkim
Polakom z okazji Barbórki,
abyśmy mieli ten tani prąd?
Może kiedyś energia ze źródeł
odnawialnych będzie w stanie zapewnić odpowiednią ilość prądu.
Dzisiaj nie. Jest nie tylko wielokrotnie droższa, ale również zawodna.
Nikt poważny nie może opierać na
tym gospodarki. I nikt tego nie robi.
Niemcy za rozwój zielonej energii
płacą ogromne pieniądze, a i tak
muszą uruchamiać kolejne węglowe elektrownie, i to te najgorsze dla
środowiska – oparte na węglu brunatnym.
Polakom zaś należy życzyć, aby
węgla było jak najwięcej i jak najdłużej nam służył. To nasz prawdziwy
skarb, a ze skarbów trzeba się cieszyć, a nie na nie narzekać. Pamiętajmy też, że energia z węgla również

może być zielona. Dzisiejsza technologia na to pozwala. Trzeba w nią
inwestować, zamiast brnąć w absurdalną bezemisyjną ułudę.
W exposé w Sejmie premier
Mateusz Morawiecki, mówiąc
o polityce energetycznej, zaznaczył, że będzie w Polsce także kontynuowana energetyka
konwencjonalna, ale nie użył
słowa „węgiel”. Czy to przypadek?
Precyzyjnie ujmując, premier
użył sformułowania „tradycyjna” i że
jeszcze bardzo długo. To rozstrzyga
wątpliwości, o co chodzi. Nie doszukujmy się drugiego dna. Premier zapowiedział, że węgiel jeszcze bardzo
długo będzie podstawowym źródłem
polskiej energii. Koniec kropka.
Porozumienie paryskie pozostawiło państwom, które
przystąpiły do tego aktu, elastyczność w dążeniu do zerowej
emisji gazów cieplarnianych
do końca XXI wieku. Czy cele
polityki klimatycznej Unii Europejskiej nie wykraczają poza
porozumienie paryskie?
Wykraczają i to zdecydowanie.
Nie tylko skracają perspektywę o 50
lat, ale też nie definiują, o co tak naprawdę chodzi. Czy neutralność to
zeroemisyjność, czy neutralność to
zbilansowana emisja dzięki pochłanianiu gazów cieplarnianych przez
środowisko. A to fundamentalna
różnica. Nie ma też w propozycjach
unijnych ani słowa o środkach na
zrekompensowanie strat wynikających z transformacji.
Rada Europejska na kolejnym szczycie, który ma zebrać
się w połowie grudnia (rozmowa przeprowadzona jeszcze
przed posiedzenie Rady Euro-

pejskiej – red.), będzie zapewne chciała przyjąć neutralność
klimatyczną jako cel obowiązujący do 2050 r. wszystkie kraje
Unii Europejskiej. Czy Polsce
uda się przeprowadzić taką akcję sprzeciwu, jak w czerwcu
tego roku?
To realne zagrożenie, dlatego
napisałem w imieniu Solidarności
list do pana premiera, aby Polska
zablokowała te chore pomysły. Mam
nadzieję, że podobnie jak na poprzednim szczycie i teraz polskiemu
rządowi uda się zbudować koalicję
przeciwko takim planom. Planom,
które oznaczają katastrofę dla polskiej i unijnej gospodarki.
Polityka klimatyczna Unii
Europejskiej już teraz powoduje poważne utrudnienia dla
rozwoju gospodarki w krajach
Unii. W czym się to przejawia?
Największym emitentem gazów
cieplarnianych jest przemysł. Nie
tylko energetyczny, ale i chemiczny, huty, produkcja samochodów,
cement. Mógłbym wymieniać i wymieniać. Zeroemisyjność de facto
oznacza likwidację europejskiego
przemysłu. I co? Przestaniemy potrzebować stali, cementu, samochodów? Nie, ta produkcja zostanie
wyprowadzona do krajów, gdzie
żadne zasady nie obowiązują. Do
Chin, Korei, Indii, Pakistanu, USA.
I my będziemy od nich kupować.
W konsekwencji globalna emisja
wzrośnie.
Czy ma to wpływ na coraz
poważniejsze spowolnienie gospodarcze w UE, czy może wywołać regres gospodarki europejskiej?
Regres? Zapaść. Solidarność już

KK: „Neutralność klimatyczna” do 2050 roku to katastrofa
- Obradująca na początku grudnia w Gdańsku Komisja
Krajowa NSZZ „Solidarność” wezwała polski rząd do zablokowania na najbliższym szczycie Rady Europejskiej propozycji klimatycznych KE [Komisji Europejskiej - przyp. red. SG]
zmierzających do wprowadzenia neutralności klimatycznej
do roku 2050 Stanowisko krajowych władz związkowych w
tej sprawie zostało przyjęte jednogłośnie.
Zaakceptowanie drogi forsowanej przez KE oraz najbogatsze kraje UE [Unii Europejskiej - przyp. red. SG] oznaczać
będzie dla Polski katastrofę gospodarczą, m.in. konieczność
likwidacji całych gałęzi przemysłu oraz drastyczny spadek
poziomu życia naszych obywateli. W ocenie Komisji Krajowej
jedynym sposobem na trwałe uchronienie naszej gospodarki
przed katastrofalnymi skutkami przyjęcia proponowanych
rozwiązań jest realizacja uzgodnień Porozumienia Paryskiego - czytamy w dokumencie skierowanym na ręce premiera
Mateusza Morawieckiego.
Związek oczekuje, że dzięki naciskom polskiej delegacji
KE sformułuje precyzyjną definicję „neutralności klimatycznej” jako zrównoważenia pomiędzy emisją dwutlenku węgla
a pochłanianiem tego gazu przez środowisko naturalne oraz

nowe technologie wdrażane w przemyśle i zgodzi się na
utrzymanie perspektywy końca XXI wieku jako terminu, w
którym „neutralność klimatyczna” Unii Europejskiej miałaby
zostać osiągnięta (obecnie KE forsuje skrócenie tego horyzontu czasowego do roku 2050). Inaczej, jak wskazuje informacja rządu, koszt przyspieszonej transformacji polskiej
gospodarki wyniesie 500-700 miliardów euro, tymczasem
Bruksela nie przewiduje „adekwatnych do potrzeb środków
na wsparcie transformacji tradycyjnych gospodarek”. Dla
polskiej gospodarki oznaczałoby to katastrofę.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z całą mocą podkreśla, że zaakceptowanie przez polski rząd (...) powyżej
propozycji Komisji Europejskiej spotka się z radykalnymi
działaniami ze strony Związku. Pracownicy funkcjonujących
w Polsce zakładów przemysłowych doskonale zdają sobie
sprawę z powagi zagrożenia, jakie dla ich miejsc pracy niesie
kolejne zaostrzenie unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. Nie zabraknie nam determinacji aby w obronie naszych
miejsc pracy oraz bezpieczeństwa ekonomicznego naszych
rodzin sięgać nawet po najostrzejsze formy protestu - podkreślono w zakończeniu stanowiska.

od 2008 roku ostrzega przed skutkami takich pomysłów. Przypomnę
chociażby zainicjowaną przez nas
ogólnoeuropejską akcję zbierania
podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie. Ale
Europa jest w jakimś amoku i dalej
brnie w te klimatyczne absurdy. Bez
ogólnoświatowego
porozumienia
klimatycznego to, co zrobi Europa,
nie ma żadnego znaczenia. Najwięcej truje Azja i USA, w Europie jest
drobny margines. I będzie tak, jak
mówiłem: u nas nawet jak będziemy
zeroemisyjni – co wiąże się z gigantycznymi kosztami – globalna emisja
i tak się zwiększy. A koszty, które poniesiemy, są niewyobrażalne i oznaczają zapaść gospodarczą.
Krzysztof Tchórzewski, były
minister energii, na „Kongresie 590” w październiku br.,
stwierdził, że wprowadzenie
do 2050 r. neutralności klimatycznej będzie kosztowało naszą gospodarkę od 500 do 700
mld euro. Czy stać Polskę na
taki koszt?
W unijnych propozycjach nie
ma słowa o kwotach na transformację klimatyczną. Te koszty musielibyśmy ponieść sami. A tego
nie jesteśmy w stanie udźwignąć.
Dlatego sprzeciw polskiego rządu to
tak naprawdę walka o nasze przetrwanie.
Skrócenie terminu osiągnięcia
neutralności klimatycznej o 50 lat
doprowadzi do szybkiej likwidacji
wielu sektorów gospodarki w Polsce.
Jakie sektory przemysłowe są zagrożone?
Wydobywczy, hutniczy, chemiczny, samochodowy, duża część
budowlanki. To prawdziwa katastrofa. Już dzisiaj mamy ogromne
problemy w związku z opłatami emisyjnymi przy produkcji energii. A to
dopiero początek. Ale i Europa jest
na równi pochyłej. Wśród 20 największych światowych firm nie ma
żadne europejskiej. Już dzisiaj staje-

my się peryferiami światowej gospodarki. Samozaoranie klimatyczne
tylko ten smutny proces dopełni.
Unia Europejska wprowadziła pojęcie „sprawiedliwa
transformacja” – jako wsparcie dla krajów i regionów najbardziej zagrożonych skutkami
zaostrzenia polityki klimatycznej UE. Na czym ma ono polegać?
Nie wiadomo, bo za pojęciem
„sprawiedliwej transformacji” nie
stoją żadne pieniądze. A to zwyczajnie kosztuje i to niewyobrażalne pieniądze. W przypadku Polski nawet
700 mld euro.
Jak Solidarność będzie reagować na ewentualne rozwiązania wynikające z zaostrzonej
polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
Będziemy walczyć o swoje miejsca pracy. Poślemy do piachu każdy
rząd, który będzie szkodził polskiej
gospodarce i polskiej racji stanu.
Polski przemysł to wielka i wznosząca siła, a węgiel to jej paliwo. Nie pozwolimy, aby jakieś chore pomysły
odebrały nam szansę na światowy
gospodarczy sukces.
Wierzę, że i polski rząd ma tego
świadomość. Jak do tej pory należycie wywiązywał się z tego obowiązku.
Ale jeśli władza się zmieni, jak do
rządu wejdą różni lewicowi ideolodzy, nie ma gwarancji, że tak będzie
dalej. Już zmiana lokatora w Pałacu Prezydenckim może taki proces
uruchomić. Dlatego mamy o co walczyć. Nic nie jest dane nam raz na
zawsze.
Dlatego z okazji Dnia Świętej Barbary, patronki Górników i wszystkich
pracowników branży wydobywczej,
a także innych zawodów trudnych,
życzę pomyślności opartej na polskim
węglu. Jeszcze długo będzie budował
nasz rozwój i – mam nadzieję – nasze
bogactwo.

Źródło: www.tysol.pl
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BARBÓRKA 2019

Tradycji stało się zadość…
OD LAT nieodłącznym elementem obchodów barbórkowych
są karczmy piwne. Spotkanie te w szczególności związane
są z branżą górniczą i mają swój stały przebieg.

NIEODŁĄCZNYM elementem, każdej karczmy jest tradycyjny skok przez
skórę. Jest to symboliczne przyjęcie w
poczet gwarków nowoprzyjętych górników. Ważnym elementem każdej karczmy piwnej jest sztafeta piwna oraz wybór „Króla Piwnego” gwarka, który w
najszybszym czasie wypije kufel piwa.
Tradycją jest także rywalizacja ław prawej i lewej.
Tak też było podczas karczm piwnych
organizowanych przez kolegów z komisji

zakładowych NSZZ Solidarność w KWK
Piast oraz ZG Sobieski, którym udało
nam się towarzyszyć spośród dziesiątek innych organizowanych w tym czasie. Zarówno w Bieruniu jak i Jaworznie
wszyscy bawili się przez kilka godzin, a
imprezy zakończyły się tradycyjną anarchią piwną, podczas której każdy uczestnik zabawy mógł pić ile chce. Karczmom
tym oprawę artystyczną zapewniał popularny kabaret Jestem z Piekar.
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HALEMBA Turniej Skata o Puchar Prezesa PGG

Barbórkowa rywalizacja „szkaciorzy”

30 LISTOPADA „szkaciorze” z całego Górnego Śląska zjechali do Rudy Śląskiej-Halemby,
by zmierzyć się w rywalizacji o Puchar Prezesa Polskiej Grupy Górniczej SA.
Barbórkowa edycja turnieju współorganizowanego przez Komisję Zakładową NSZZ
„Solidarność” KWK „Ruda” Ruch „Halemba” zgromadziła ponad 100 uczestników.
ROZGRYWKI przeprowadzono w kawiarence Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Kłodnickiej.
- Mamy tutaj osoby z Katowic, Kalet, Mikołowa,
Rudy Śląskiej i wielu mniejszych miejscowości - wymieniał sędzia głównych zawodów Florian Woźnica. - Przyznam szczerze, że nie spodziewaliśmy się
aż takiej frekwencji. Byliśmy przygotowani na 100
osób, a dojechało nieco więcej, przez co musieliśmy
otworzyć drugą salę. Tak olbrzymia rzesza miłośników tradycyjnej śląskiej gry karcianej jest dla nas
oczywiście powodem do satysfakcji - podkreślał.
Po dwóch dwugodzinnych seriach gier sklasyfikowano 106 graczy. Zwyciężył Sebastian Habryka, zdobywając 3183 punkty. Tuż za nim uplasował
się Józef Myrczik (3155 pkt.), a trzecie miejsce zajął
Leszek Maciaszek (2707 pkt.). Wysokie lokaty zajęły dwie panie, które tego dnia stanęły do walki o
Puchar Prezesa PGG: 15. miejsce przypadło Hele-

nie Brodzie (2427 pkt.), a 32. - Jolancie Wodarskiej
(2122 pkt.).
Głównym sponsorem imprezy była Polska Grupa
Górnicza SA, która ufundowała nagrody oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników turnieju. Patronat
medialny nad wydarzeniem objęło Radio Fest.
MJ

Wielkie bieganie w Bogdance
1 GRUDNIA odbył się XIII Bieg Barbórkowy NSZZ „Solidarność” Lubelski Węgiel (LW)
„Bogdanka” SA. Ostatecznie rywalizację ukończyło aż 236 zawodników i zawodniczek.
TRADYCYJNIE, tuż przed górniczym świętem,
biegacze rywalizowali na dystansie 12,4 km. Start
i meta były umiejscowione przy kopalni „Bogdanka”, a trasa prowadziła przez pola wydobywcze
w Nadrybiu i Stefanowie. Trzynasta edycja biegu
cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Do
mety dobiegło 236 osób. Chętnych było zresztą o
wiele więcej, jednak ze względu na bezpieczeństwo
i komfort biegaczy nie można było przesadzić z liczbą uczestników.
W biegu głównym zwyciężył Sylwester Lepiarz z LKB Rudnik, który pokonał trasę w czasie
40 minut i 26 sekund. Warto nadmienić, że 26-letni
zawodnik z Rudnika to profesjonalista - wiele razy
reprezentował Polskę w mistrzostwach świata i Europy w biegach górskich. Lepiarz po raz pierwszy
wystartował w biegu w Bogdance. Wśród pań naj-

lepsza była Karolina Waśniewska z klubu Biegiem
Radom! - dotarła do mety w 47 min. i 38 sek. W poprzednim roku Waśniewska zajęła trzecie miejsce
w plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca
Ziemi Radomskiej; zdobyła wtedy srebrny medal w
mistrzostwach Polski w maratonie.
Bardzo zacięta rywalizacja toczyła się wśród
pracowników LW „Bogdanka” SA. Najlepszy był
Kamil Matyjaszczyk z Łęcznej, który przebiegł trasę
w czasie 47 min. 36 sek. i w biegu głównym sklasyfikowany został na 9. miejscu. Drugi był Grzegorz
Pawlak z Łęcznej (47 min. 39 sek.), a trzeci - Paweł
Szalast z Dratowa (48 min. 14 sek.).
Bieg zorganizowała Komisja Zakładowa NSZZ
„Solidarność” LW „Bogdanka” SA wraz z Centrum
Kultury w Łęcznej.
MJ

KRZYŻÓWKA

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: Co człowiek, to zdanie. Nagrody wylosowali: Ewa Noworyta z Młoszowa oraz Artur Mróz ze Zgorzelca. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

