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Niemiecki
pragmatyzm

Pierwszym europejskim krajem, który podjął trud restrukturyzacji sektora węglowego były Niemcy. Już w latach 60. wraz z
tworzeniem pierwszych uniwersytetów w regionie, pojawiły się
nowe perspektywy dla dzieci górników. Ostatnia prosta zaś upłynęła bez protestów.

więcej s. 7

Planu
transformacji brak

Okazuje się, że z zapowiadanych setek miliardów euro na transformację, tak naprawdę mamy dodatkowo 2 mld euro, a faktycznego plany transformacji to w zasadzie nie ma. To wszystko jest
na bazie dużego stopnia ogólnikowości.

więcej s. 7

Megalomania
i głupota

Od działaczy związkowych, którzy spotkali się z kopalni Makoszowy w Zabrzu z Gretą Thunberg, odciął się Związek Zawodowy
Górników w Polsce. Spotkanie bowiem wzbudziło duże zamieszanie, padły słowa o zdradzie i hańbie oraz megalomani i głupocie.

więcej s. 9
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Pytania
bez
odpowiedzi

STYCZNIOWE zebranie Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa
Socjalnego Górników niewiele wniosło
do debaty o coraz trudniejszej sytuacji
górnictwa w Polsce. Obecność pana
ministra Gawędy, odpowiadającego za
naszą branżę, to stanowczo za mało,
by móc uzgodnić i wdrożyć plan działań na rzecz uzdrowienia sektora.
Strona związkowa poruszyła tematy, o których pisałem na łamach Solidarności Górniczej. Na pytanie, które
spółki energetyczne i w jakim zakresie
sprowadzają węgiel z zagranicy, uzyskaliśmy odpowiedź, że resort aktywów
państwowych nie ma bezpośredniego
wglądu do odpowiednich dokumentów. To co najmniej dziwne stwierdzenie, bo wynikałoby z niego, że spółki,
nad którymi nadzór sprawuje Skarb
Państwa, są do jakiegoś stopnia spod
nadzoru wyjęte. Być może zatem prawidłowo postawione pytanie powinno
brzmieć inaczej: kto sprawuje nadzór
właścicielski nad państwowymi spółkami energetycznymi i z kim należałoby
rozmawiać na temat ukrócenia niepokojących praktyk tychże spółek, które
wspierają zagranicznych sprzedawców
węgla, działając na niekorzyść polskich
spółek węglowych? Może przynajmniej
tutaj ktoś nam wreszcie odpowie…
Skoro mowa o branży energetycznej, poruszyliśmy także temat rosnących zwałów węgla. Rząd zareagował
na kierowane przez nas uwagi i stworzył
centralny magazyn węgla w Ostrowie
Wielkopolskim. To krok w dobrym kierunku, ale zarazem działanie doraźne.
Bez ograniczenia importu węgla przez
spółki energetyczne problemu nie rozwiążemy, bo zwały co jakiś czas będą
się wypełniały surowcem, którego
energetyka nie będzie chciała odebrać.
Mało przekonujące są tłumaczenia włodarzy spółek energetycznych, że węgla
nie mogli uzyskać w polskich spółkach
węglowych, więc musieli go sprowadzić skądinąd. Ponad półtora miliona
ton zakontraktowanego węgla na zwałach kopalń PGG świadczy o tym, że
skala importu „czarnego złota” nie jest
wymuszona okolicznościami, a czyjąś
świadomą decyzją. Czyją? Nie wiem,
ale najwyższy czas z tym skończyć.
Stałym tematem przy okazji dyskusji na temat przyszłości węgla stała się
„polityka klimatyczna Unii Europejskiej”.
Tym razem będzie krótko: wkrótce wejdą w życie przepisy takie, jak dyrektywa
metanowa czy dyrektywa wodna. Kopalnie, które już dziś ledwo dyszą, zostaną obłożone kolejnym podatkiem - z tytułu emisji metanu do atmosfery. Zespół
Trójstronny zaapelował do polityków, by
zablokowali wejście w życie tych przepisów. Czekamy na odpowiedź i obyśmy
się jej doczekali przed wymuszoną „szaleństwem brukselskich elit” koniecznością zamknięcia kolejnych kopalń.
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„Pokój” na celowniku
DECYZJA o wstrzymaniu realizacji inwestycji w KWK „Ruda”
Ruch „Pokój” zaskoczyła wszystkich: załogę, związkowców
i całe środowisko górnicze. Czy jest szansa, by Zarząd
Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) od niej odstąpił i jakie
koszty poniesie Spółka, jeśli tak się nie stanie? - pytamy
przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
KWK „Ruda” Ruch „Pokój” Mariusza Palkę.
Solidarność Górnicza: - Po
pięciu latach od dramatycznego protestu pracowników ówczesnej Kompanii Węglowej w
obronie czterech kopalń, które chciał zamknąć rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, o
kopalni „Pokój”, a ściślej - ruchu „Pokój” kopalni zespolonej „Ruda” - znów jest głośno.
Niestety, powód jest ten sam,
bo po raz kolejny podejmowane są działania, które mają doprowadzić do szybszej likwidacji zakładu. W jaki sposób i
kiedy poinformowano związki
zawodowe o tej decyzji?

W październiku ubiegłego
roku dowiedzieliśmy się,
że zapadła decyzja
o wstrzymaniu zbrojenia
ściany 155. Poruszyliśmy
ten temat podczas
rozmów z kierownictwem
kopalni, które ponownie
zapewniało, że mamy
się nie martwić,
bo to decyzja tymczasowa
ze względu na problemy
z dwiema innymi ścianami.
Mariusz Palka, przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” KWK
„Ruda” Ruch „Pokój”: - W żaden. Podczas cyklicznych spotkań
z dyrekcją słyszeliśmy, że nic nam
nie grozi, że plany inwestycyjne są
realizowane zgodnie z wcześniejszym założeniami. W październiku
ubiegłego roku dowiedzieliśmy się,
że zapadła decyzja o wstrzymaniu
zbrojenia ściany 155. Poruszyliśmy
ten temat podczas rozmów z kierownictwem kopalni, które ponownie zapewniało, że mamy się nie
martwić, bo to decyzja tymczasowa
ze względu na problemy z dwiema
innymi ścianami, a w marcu 2020
roku wrócimy do zbrojenia. Potem
temat „umarł”, by nagle „ożyć” na
początku stycznia. Telefony od
załogi zaniepokojonej wstrzymaniem prac przy trzech ścianach
sprawiły, że poprzez Zakładową

Organizację Koordynacyjną NSZZ
„Solidarność” PGG SA i inne centrale związkowe zorganizowaliśmy
spotkanie z szefostwem PGG, które
odbyło się 14 stycznia, ale wkrótce
dowiedzieliśmy się, że było to działanie pozorowane ze strony Zarządu, bo już 13 stycznia Rada Nadzorcza PGG zdecydowała o tym, że nie
będziemy fedrować w ścianach 154,
155 i 157 pomimo ich rozcięcia.
SG: - Skoro mówimy o rozcięciu ścian, a więc inwestycjach, które zostały już poczynione, aby z tamtego rejonu
węgiel wydobyć, jaki mógł być
koszt ich realizacji?
MP: - Przedstawiciele kierownictwa PGG poinformowali nas, że
do tej pory już zainwestowano 50
milionów złotych. Z naszych wyliczeń i analiz wynika, że chodzi
o nieco większą kwotę, bo należałoby również uwzględnić koszty
likwidacji tego, co zostało robione. Ale nawet gdybyśmy przyjęli,
że jest tak, jak mówi PGG, to i tak
są to przecież olbrzymie pieniądze, które - jeśli do zbrojenia ścian
nie wrócimy - zostaną wyrzucone
„w błoto”. Zwracam uwagę, że mówimy o 50 milionach, które mają
teraz zostać „utopione” i Zarząd
nie ma z tym żadnego problemu,
a gdy chodziło o kwestię wypłaty
jednorazowej premii pracownikom PGG, co kosztowało budżet
Spółki około 44 mln zł, pracodawca przez długi czas twierdził, że to
zbyt duży koszt, na który firmy nie
stać. Mało w tym wszystkim konsekwencji i elementarnej logiki.

Mówimy o 50 milionach,
które mają teraz zostać
„utopione” i Zarząd
nie ma z tym żadnego
problemu, a gdy chodziło
o kwestię wypłaty
jednorazowej premii
pracownikom PGG, co
kosztowało budżet Spółki
około 44 mln zł, pracodawca
przez długi czas twierdził, że
to zbyt duży koszt, na który
firmy nie stać.
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Wiemy z pewnych źródeł,
że zostaną przeprowadzone
dodatkowe analizy
opłacalności dalszej
realizacji wstrzymanych
inwestycji. Wyniki tych analiz
mają być znane na przełomie
stycznia i lutego. Czekamy
na nie z niecierpliwością.
SG: - Czy podczas spotkania, do którego doszło
14 stycznia, przedstawiciele
PGG próbowali w jakikolwiek
sposób uzasadniać podjętą
decyzję?
MP: - Próbowali, ale w mało
przekonujący sposób. Mówili, że
fedrowanie w ścianach 154, 155
i 157 będzie nieopłacalne, że węgiel, który tam zalega, ma niską
kaloryczność, że miąższość jest
niższa od zakładanej. Trochę to
dziwne. Wykonano rozcinkę trzech
ścian, by dopiero teraz stwierdzić
nieopłacalność wydobycia? Po to
się przecież robi odwierty - pomijam już bardziej szczegółowe badania - żeby wiedzieć, co z danego
rejonu można wydobyć. Więc albo
ktoś nam nie mówi prawdy, albo
postąpiono w sposób skrajnie nieodpowiedzialny,
„rozjeżdżając”
trzy dowierzchnie kosztem milionów złotych, by na końcu stwierdzić, że to wszystko się nie będzie
opłacało i teraz kosztem kolejnych
milionów trzeba to będzie wszystko zlikwidować.
SG: - Co czeka ruch „Pokój”, jeśli decyzja PGG wejdzie
w życie?
MP: - Do tej pory ustalenia były
takie, że pofedrujemy co najmniej
DRUK: Polskapresse sp. z o.o. Sosnowiec

SG: - Jest jeszcze szansa na
jakikolwiek ruch, który pozwoli kopalni fukcjonować do
roku 2022?
MP: - Myślę, że tak. Wiemy z pewnych źródeł, że zostaną
przeprowadzone dodatkowe analizy opłacalności dalszej realizacji
wstrzymanych inwestycji. Wyniki
tych analiz mają być znane na przełomie stycznia i lutego. Czekamy na
nie z niecierpliwością.
SG: - Dziękujemy za rozmowę.
rozmawiał: Marek Jurkowski
Materiałów nie zamówionych (tekstów, zdjęć, dokumentów) redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie
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do 31 grudnia 2022 r. Tylko dlatego
związki zawodowe z kopalni „Pokój” przystały na porozumienia zawarte 17 stycznia 2015 r. czy w roku
2016, przed powołaniem Polskiej
Grupy Górniczej, i tylko dlatego
zaakceptowały utworzenie kopalni zespolonej „Ruda”. Nikt z nas
nie zakładał, że tę krótką w sumie
perspektywę funkcjonowania „Pokoju”, jaką gwarantowały nam podpisane porozumienia, ktoś będzie
chciał dodatkowo skracać i to kosztem działania mogącego nosić znamiona niegospodarności. Odpowiadając na pytanie, jeśli decyzja PGG
wejdzie w życie, będziemy mieli kilka miesięcy, żeby z trzema ścianami „dojechać” do końca - pierwszą
skończymy
najprawdopodobniej
w marcu, kwietniu lub maju, drugą być może w sierpniu, a ostatnią
na przełomie grudnia roku 2020
i stycznia roku 2021. Potem nastąpi koniec. „Pokój” zakończy swój
żywot na dwa lata przed ustalonym
terminem. Miejmy nadzieję, że tak
się nie stanie.

prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów. Za

e-mail: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
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Zaostrzenie sporu

ORGANIZACJE związkowe zrzeszające pracowników Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) powołały
sztab protestacyjno-strajkowy z uwagi na niekorzystne dla pracowników propozycje Zarządu PGG
co do wysokości nagrody rocznej („czternastki”) za rok 2019, brak porozumienia odnośnie wzrostu
wynagrodzeń w roku 2020, brak przychodów z zalegającego na zwałach węgla zakontraktowanego
przez spółki energetyczne oraz podejmowane próby cichej likwidacji kopalń.

Sytuacja w Polskiej Grupie Górniczej staje się coraz bardziej napięta, grożąca niepokojom społecznym.
SPÓR o wysokość „czternastki”
za rok ubiegły wiąże się z zamieszaniem wokół metody jej naliczania. Strona społeczna wskazuje, że
kwestia została uzgodniona w porozumieniu zawartym 23 kwietnia
2018 r. Zapisy tego dokumentu mówią, że jeśli kopalnia wykona plan
„ustalony”, to otrzyma 85 procent
świadczenia gwarantowanego plus
30 proc. dodatkowo, co w sumie
powinno dać 115 proc. Jednak Zarząd nie określił, czego dotyczą
pojęcia „zadania ustalonego” oraz
„zadania minimalnego”, choć był
do tego zobowiązany. Związkowcy

przyjęli zatem interpretację najprostszą i - wydawać by się mogło
- najbardziej oczywistą, że plan
„ustalony” to plan techniczno-ekonomiczny (PTE). Tymczasem według pracodawcy PTE jest „zadaniem minimalnym”.
Osobną kwestię stanowi sytuacja kopalń, które wcześniej - bez
winy ze strony załóg - przeżywały
pewne trudności, a potem - przede
wszystkim dzięki załogom - straty te odrobiły. Dla pracowników
KWK „Bolesław Śmiały”, KWK
„Piast-Ziemowit” czy KWK „ROW”
wypłata „czternastki” w wysokości

115 proc. była elementem motywacyjnym. Jeśli dziś kopalnia „ROW”
praktycznie utrzymuje całą PGG,
to dzieje się tak wyłącznie dzięki jej
pracownikom oraz ich intensywnej
pracy w soboty i niedziele, toteż
stanowisko central związkowych
jest zdecydowane.
- Organizacje związkowe działające w Polskiej Grupie Górniczej
S.A. podtrzymują swoje żądanie
wypłacenia 14-tej pensji w wysokości 115 % na kopalniach, które
wykonały plan PTE plus kopalnia
ROW, na pozostałych kopalniach
i zakładach 100 % nagrody - pod-

kreślili związkowcy, zwracając się
do Zarządu w piśmie datowanym
na 27 stycznia.
Jakkolwiek kwestia „czternastki” przelała czarę goryczy wśród
związkowców z PGG, nie jest to
jedyny problem, który dotyka pracowników największej spółki węglowej.
Wciąż toczy się spór zbiorowy
na temat wzrostu wynagrodzeń
w roku 2020.
- Jesteśmy na etapie mediacji.
30 stycznia odbędzie się kolejne
spotkanie z mediatorem, panem
Jerzym Nowakiem. Po tym spotkaniu będziemy podejmować decyzje,
co do dalszych działań - zapowiedział przewodniczący Zakładowej
Organizacji Koordynacyjnej (ZOK)
NSZZ „Solidarność” PGG SA Bogusław Hutek. - Nadal domagamy
się 12-procentowych podwyżek dla
pracowników PGG. Okoliczności,
w których ten postulat sformułowaliśmy, nie zmieniły się. Jeśli
znaczących podwyżek nie będzie,
wkrótce chętnych do pracy w PGG
nie będzie wcale. Wobec tego, jak
rozwijają się pozostałe gałęzie gospodarki i jak szybko rosną w nich
płace, zarobek górnika przestał być
w jakimkolwiek stopniu atrakcyjny,
zwłaszcza w odniesieniu do ogromu
pracy, jaką musi wykonać. Zarząd
powinien zdać sobie z tego sprawę
i zareagować, bo wkrótce będzie za
późno - skomentował.
O problemie sprowadzania
przez spółki energetyczne węgla
z zagranicy i braku odbioru węgla
zakontraktowanego w PGG związ-

Import węgla do Polski spada, ale wciąż jest duży
W roku 2019 r. import węgla do Polski był mniejszy niż w rekordowym 2018 r., ale wciąż był duży – na poziomie ok. 17 mln ton.
Gdyby import był choćby tylko połowę mniejszy, to przy polskich kopalniach nie byłoby zwałów.
REKORDOWY pod względem importu węgla do Polski był rok 2018, kiedy
sprowadzono 19,68 mln ton z zagranicy. Najwięcej węgla pochodziło wtedy
z Rosji - aż 13,47 mln ton. Z innych krajów sprowadzano już znacznie mniejsze ilości węgla, w 2018 r. ze Stanów
Zjednoczonych sprowadzono 1,53 mln
ton, z Australii 1,47 mln ton a z Kolumbii
1,46 mln ton.
Na dalszych miejscach był Mozambik z 0,55 mln ton, Kazachstan z 0,50
mln ton i Czechy z 0,36 mln ton. Z innych kierunków przywieziono łącznie
0,3 mln ton.
Rok 2018 przyniósł jednocześnie
rekordowo niski eksport polskiego węgla, który był na poziomie ok. 5 mln ton.
To oznacza, że w 2018 r. bilans eksportu i importu węgla do Polski był niekorzystny i wyniósł 14,68 mln ton.
Nie są znane jeszcze pełne wyniki importu węgla w 2019 r. W połowie stycz-

nia 2020 r. Adam Gawęda, wiceminister
aktywów państwowych informował, że
w ciągu 10 miesięcy 2019 r. do Polski
napłynęło z zagranicy prawie 2,5 mln ton
mniej niż w porównywalnym okresie roku
2018. Gdyby prawie 2,5-milionowy spadek importu utrzymał się do końca roku
2019, to łączna wielkość importu przekroczyłaby nieznacznie 17 mln ton.
Z informacji Ministerstwa Aktywów
Państwowych (MAP) wynika, że przez
pierwsze jedenaście miesięcy 2019 r.
z Rosji przywieziono do Polski 8,92 mln
ton węgla. To duży spadek w porównaniu z rokiem 2018, kiedy z Rosji sprowadziliśmy ponad 13 mln ton.
Większość sprowadzanego węgla
do Polski to węgiel energetyczny, tylko
ok. 20 proc. to węgiel koksowy.
Importem węgla do Polski zajmuje
się wiele firm. Wśród głównych importerów rosyjskiego węgla są spółki SUEK
Polska oraz KTK Polska.

Co ciekawe, węgiel z zagranicy
sprowadzają także polskie spółki Skarbu
Państwa. Od 2017 r. węgiel sprowadza
do Polski Węglokoks, większe ilości
węgla sprowadza Polska Grupa Energetyczna (PGE).
Z danych Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) wynika, że na koniec listopada 2019 r. stan zapasów węgla przy
polskich kopalniach wyniósł 4,8 mln ton.

To prawie całe miesięczne wydobycie
polskiego górnictwa - w listopadzie, jak
podaje ARP, w Polsce wydobyto łącznie
5,1 mln ton węgla kamiennego.
Jasno więc widać, że węgiel importowany, w dużej mierze rosyjski, blokuje
sprzedaż polskiego węgla. Gdyby import
węgla do Polski był chociażby o połowę
mniejszy (w roku 2019 było to ok. 17
mln ton) to pozwoliłoby to na zlikwido-

kowcy informują od dłuższego
czasu.
- Dłużej tego tolerować nie będziemy. Do tej pory rządzący, bez
względu na opcję polityczną, przyzwalali na to, by poziom importu
węgla systematycznie rósł i przybierał coraz bardziej patologiczne formy. Dam przykład - węgiel
z kopalni „Bolesław Śmiały” leży
na zwałach, a do sąsiadującej z tym
zakładem górniczym „przez płot”
elektrowni „Łaziska” wjeżdżają
wagony z importowanym węglem.
To ma być dbanie o interes państwa? Jak to jest, że Rosja nakłada
kolejne embarga, które uderzają w polskie rolnictwo i przemysł
mięsny, blokują możliwość eksportu jabłek czy mięsa, a polski rząd
pozwala, by rosyjski węgiel zalewał
nasz kraj szerokim strumieniem?
Gdzie tu równowaga we wzajemnych stosunkach? - retorycznie
pytał Bogusław Hutek w rozmowie
z Solidarnością Górniczą, proponując wprowadzenie embarga na
rosyjski węgiel, skoro Rosja nakłada embargo na produkty polskie.
Stwierdzenie o „próbie cichej
likwidacji kopalń” odnosi się natomiast do napiętej sytuacji w KWK
„Ruda” Ruch „Pokój”, gdzie wstrzymano realizację zaplanowanych
i częściowo wykonanych robót inwestycyjnych, co - zdaniem tamtejszych organizacji związkowych
- może spowodować konieczność
przyspieszonego zamknięcia zakładu.
- Z doświadczenia wiemy, że
informacje o wstrzymanych inwestycjach i planowanych, jak to
się ładnie mówi, przekształceniach organizacyjnych, zwykle
oznaczą początek działań likwidacyjnych. Chcemy wyjaśnić tę
niepokojącą sytuację - wyjaśnia
Bogusław Hutek.
Przewodniczący ZOK poinformował, że bez względu na
przebieg mediacji 3 lutego związkowcy zorganizują masówki informacyjne, podczas których
poinformują załogi kopalń PGG
o sytuacji w firmie.
Marek Jurkowski
wanie, a co najmniej na bardzo mocne
zmniejszenie, zwałów węgla przy kopalniach.
Warto też pamiętać, że ok. 1,3 mln
ton leżących na przykopalnianych to
węgiel już zakontraktowany, a nieodebrany przez polską energetykę. Węgiel
ten firmy energetyczne miały odebrać jeszcze w 2019 r., ale przesunęły odbiór na rok 2020. Gdyby grupy
energetyczne ten węgiel odebrały, co
zgodnie z umowami zrobić powinny,
to na przykopalnianych zwałach węgla
byłoby mniej.
M.in. z powodu dużego importu
węgla sytuacja polskiej branży węglowej staje się coraz trudniejsza. Sposobem na poprawę może być znaczące
ograniczenie importu węgla z Rosji.
Z pewnością są na to sposoby, Rosja
nie jest w Unii Europejskiej, stosuje
dumpingowe ceny na przewozy kolejowe, dzięki czemu transport rosyjskiego węgla nawet na tysiące kilometrów
jest tani. Po aneksji Krymu, nałożono
na Rosję wiele sankcji, ale dziwnym
trafem nie objęły one węgla. Może
czas wreszcie to zrobić?
Igor D. Stanisławski
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JSW INNOWACJE

Zamykanie kopalń
nie pomaga środowisku
OSTATNIA analiza „śladu węglowego” (całkowitej sumy emisji gazów cieplarnianych powstałych bezpośrednio lub pośrednio
wskutek określonego zjawiska) dla transportu węgla koksowego z Australii do Polski, jaką wykonał zespół JSW Innowacje
SA, spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem społecznym.
EKSPERCI spółki-córki węglowego
giganta - stanowiącej zaplecze badawczo-rozwojowe całej Grupy Kapitałowej
JSW - dowiedli, że wydobycie węgla koksowego w Polsce jest znacznie bardziej
przyjazne środowisku niż jego import
z Australii, który generuje emisję około 250 kilogramów dwutlenku węgla na
tonę przetransportowanego węgla.
Idąc tym tropem, zespół ekspercki
JSW Innowacje postanowił określić system wzajemnych zależności pomiędzy
importem, wydobyciem i konsumpcją
węgla energetycznego w Polsce.

Udział węgla a ilość wyprodukowanej energii

Na wstępie warto przypomnieć, że
udział węgla w produkcji energii eletrycznej w Polsce systematycznie maleje (obecnie to ok. 75 procent), co wiąże
się ze wzrostem zapotrzebowania na
energię, które to zapotrzebowanie pokrywane jest głównie przez odnawialne
źródła energii (OZE) oraz gaz. Wielkość
produkcji energii elektrycznej (liczba
terawatogodzin - TWh) wyprodukowanej z węgla spada jednak bardzo nieznacznie.
Od roku 1990 udział węgla w produkcji energii spadł o ok. 20 proc.,
jednak produkcja energii elektrycznej
z węgla jest zbliżona do tej sprzed 30
lat. Sytuacja taka jest dla nas niezwykle
korzystna z jednego istotnego powodu:
elektrownie węglowe zabezpieczają stałą produkcję energii elektrycznej i to
dzięki nim możemy korzystać z dobrodziejstwa dostępu do energii elektrycznej bez obawy o to, czy wieje wiatr lub
świeci słońce.

Import rośnie, bo wydobycie spada

Wydobycie węgla w Polsce spadło od
roku 1987 o 60 proc. - ze 179 milionów
do ok. 70 mln t/rok. Tym samym Polska z eksportera surowca stałą się jego
importerem, bo bez odpowiedniej ilości
węgla elektrownie węglowe nie byłyby
w stanie zaspokoić zapotrzebowania na
energię elektryczną.
Jeśli chodzi o wolumen importowanego węgla, wzrósł on od roku 2005 z ok.
3,5 mln t/rok do blisko 20 mln ton.
Podsumowując: produkcja energii
elektrycznej z węgla (ilość wytworzonej
energii) jest w Polsce na prawie tym samym poziomie co w roku 1990, wydobycie węgla w Polsce od roku 1987 spadło
o 60 proc., zaś import węgla do Polski od
roku 2005 wzrósł o ponad 570 proc.
Wniosek płynący z analizy przeprowadzonej przez zespół JSW Innowacje
wydaje się oczywisty: zamykanie kopalń w Polsce powoduje wzrost importu
surowca, spadek niezależności energetycznej i z całą pewnością nie powoduje
spadku emisji gazów cieplarnianych, bo
nie skutkuje spadkiem jego zużycia.

Decyzje o likwidacji kopalń bez
uprzedniej, stosownej transformacji
systemu produkcji energii, skutkują
niedoborem węgla na rynku, a w konsekwencji - wzrostem importu. System
produkcji energii elektrycznej w Polsce oparty jest o węgiel, a zmniejszanie
udziału jednostek konwencjonalnych
w tak zwanym miksie energetycznym to
długotrwały i kosztowny proces.

Fakty i mity

- Zmniejszenie wydobycia „czarnego złota” w polskich kopalniach wcale
nie sprawia, że spalamy go mniej. Węgla spalamy tyle, ile musimy, żeby wyprodukować energię elektryczną dla 38
milionów Polaków. Gdy brakuje nam
węgla, jesteśmy zmuszeni go po prostu kupić, a kupujemy głównie z Rosji, przede wszystkim z uwagi na cenę.
Zamykanie kopalń skutkuje wzrostem
ubóstwa społecznego, bezrobocia i zapaścią gospodarczą regionów. Takie są
fakty. Mitem jest natomiast, że przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń - podkreśla
Kacper Maruszczak z JSW Innowacje,
autor analizy.
Nie jest też prawdą, że przed węglem jako surowcem energetycznym
nie ma przyszłości, co od kilku dobrych
lat wmawiają opinii publicznej rozmaite osobistości świata mediów, polityki
i biznesu.
- Optymalnym dla Polski sposobem
zmniejszania emisji jest inwestycja w nisko- i zeroemisyjne czyste technologie
węglowe - uważa dyrektor Pionu Projektów Górniczych JSW Innowacje SA Piotr
Skorynko. - Wydaje się, że to one w najlepszy sposób pomogłyby nam sprostać
narzucanym przez Unię Europejską wyzwaniom ograniczenia emisji dwutlenku
węgla oraz innych zanieczyszczeń do
atmosfery przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw i stabilności
sieci, czego nie gwarantują odnawialne
źródła energii. Czyste technologie węglowe jawią się również jako bardziej efektywne kosztowo od energetyki wiatrowej
i słonecznej - wskazuje.
Zastanawia się też, czy decyzja o raptownej likwidacji kopalń węgla wobec
słabości niedoskonałych, drogich technologii OZE oraz wyzwań jakie stawia
przed nami Bruksela jest w jakimkolwiek stopniu uzasadniona.
Niestety, unijne instytucje podejmują swoje decyzje, kierując się głównie interesem branż i państw, które zarabiają
na energetyce odnawialnej i jądrowej,
nie biorą natomiast pod uwagę twardych
danych, które niejednokrotnie świadczą
na korzyść węgla. Pytaniem retorycznym pozostaje, czy jest szansa, aby to
zmienić?
Marek Jurkowski
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Odradzam myślenie
katastroficzne…
Rozmowa z Włodzimierzem
Hereźniakiem, prezesem zarządu Jastrzębskiej Spółki
Węglowej
JSW sięga po zaskórniaki.
Taniejący węgiel, czternastki
i inwestycje – to tylko jeden
z tytułów komentujących fakt,
iż JSW sięgnęła po 700 mln zł
oszczędności z funduszu stabilizacyjnego. Czy faktycznie
jest to zapowiedź problemów
przed jakimi spółka staje na
progu 2020 roku?
Zdecydowaliśmy się na sięgnięcie po 700 mln zł z funduszu stabilizacyjnego, ponieważ chcemy utrzymać tempo kluczowych inwestycji.
Wypłaty, zobowiązania wobec kontrahentów, zapłata za zakończone
inwestycje – to charakterystyczne
zjawisko w branży górniczej na
przełomie roku. To czas, w którym
następuje kumulacja wydatków.
My jesteśmy w szczególnej sytuacji,
ponieważ w 2019 roku realizowaliśmy inwestycje za grubo ponad 2
mld zł. Każda z tych płatności nie
stanowiłaby problemu. Jednak ich
kumulacja wymaga dużych kwot.
A przecież wciąż realizujemy ambitny program inwestycyjny.
Spowolnienie gospodarcze nie
jest dla nas zaskoczeniem. Sygnały
z rynku informujące o nim docierały
do nas w połowie 2019 roku. Z biegiem czasu były coraz wyraźniejsze.
Ponieważ pyta pan o zapowiedź problemów przed którymi JSW stoi na
progu 2020 roku, to trudno oprzeć
się wrażeniu, że sugeruje pan jakoby spółka była zaskoczona spowolnieniem. Nie jesteśmy zaskoczeni.
W trudniejszych czasach oczekuje
się, że będziemy sprzedawać dużo
i za dobrą cenę. To jest możliwe
w czasie koniunktury. W czasie
spowolnienia możemy podejmować działania łagodzące jego skutki i takie działania podejmujemy.
Koncentrujemy się na tym, aby nie
powtórzyć błędów sprzed wielu lat,
kiedy odpowiedzią JSW na spowolnienie było zmniejszanie wydobycia,
oszczędności wynikające z ograniczenia robót przygotowawczych
albo skracanie tygodniowego czasu
pracy. Owszem, były krótkotrwałe
efekty pozytywne, ale w ostatecznym rachunku JSW traciła. Wchodziliśmy w okres koniunktury nieprzygotowani do korzystania z niej
w możliwie największym stopniu.
Z dotychczasowych informacji wynika, że najprawdopodobniej potrafiliśmy przełamać niekorzystny
schemat działania.
W
oficjalnym
komunikacie
poinformowaliśmy, że produkcja
węgla w czwartym kwartale 2019
roku wyniosła łącznie 3,90 mln ton
i była wyższa o około 4,5 proc. niż
rok wcześniej. Sprzedaż węgla JSW
sięgnęła 3,70 mln ton i była wyższa
o ok. 0,4 proc. niż w tym samym
czasie przed rokiem. To dobre informacje. Jednak mniej optymistyczne
są informacje o cenach. Szacujemy,
że średnia cena wyrażona w zł węgli
koksowych sprzedanych przez JSW

odbiorcom zewnętrznym w czwartym kwartale 2019 r. w stosunku do
ubiegłego kwartału spadła o ok. 20
proc. Średnia cena koksu ogółem wyrażona w zł sprzedanego przez Grupę
JSW w czwartym kwartale 2019 r.
spadła o ok. 14 proc. w stosunku do
trzeciego kwartału 2019 r.

Odradzam myślenie
katastroficzne, powstrzymuję
przed nieuzasadnionym
hurraoptymizmem, zachęcam
do racjonalnego myślenia
i działania.
Na razie mamy do czynienia
z charakterystycznym balansowaniem na granicy większego spowolnienia lub odbicia. Sytuacja jest niejasna z kilku powodów. Wciąż nie
wiadomo jak będzie rozwijała się
gospodarka globalna. Jednak kroki w kierunku zakończenia wojny
handlowej między USA a Chinami
są bardzo dobrym sygnałem. Napływają także informacje o przełamaniu spowolnienia w gospodarce
globalnej. Odradzam myślenie katastroficzne, powstrzymuję przed
nieuzasadnionym
hurraoptymizmem, zachęcam do racjonalnego
myślenia i działania.
To rozbierzmy przywołany
tytuł na czynniki pierwsze.
Taniejący węgiel. Jak wygląda
sytuacja rynkowa JSW, która
działa zarówno na rynku węgla koksującego jak i energetycznego, ale także koksu. We
wszystkich tych segmentach
problemy są jednakowe? Jak
spółka chce im zaradzić?
Proszę nie uogólniać. Nie ma
jednakowych problemów. Gdyby
tak było, można byłoby rozwiązywać je jednakowo, takimi sami sposobami i decyzjami w każdym przypadku. Tak nie jest. Domyślam się,
że uległ Pan poetyce sensacyjnych
tytułów w mediach, które co jakiś
czas obwieszczały jakąś katastrofę.
Dlatego podkreślam – nie ma katastrofy. Jest niesprzyjająca sytuacja
rynkowa, a my wykonujemy pracę
organiczną, aby zminimalizować
negatywne skutki spowolnienia,
które trwa od około 6 miesięcy.
Rozsądek i doświadczenie podpowiadają, że nawet w trudniejszym
okresie trzeba przygotowywać się
do poprawy sytuacji rynkowej, aby
ją maksymalnie wykorzystać, kiedy
już nadejdzie.
Optymistyczne są rozmowy
z naszymi odbiorcami. W drugiej
połowie 2019 proponowali na 2020
rok niższe kontrakty niż spodziewaliśmy się. Już od kilku tygodni
odbiorcy proszą o dodatkowe ilości

koksu i węgla koksowego. W najbliższym czasie powinna wzrosnąć
produkcja koksu. Nasze koksownie
są do tego przygotowane. Od kilku
tygodni obserwuję odbicie cen węgla. Na przełomie III i IV kw. ub.
roku cena spadła do 125 dolarów za
tonę. Niedawno przekroczyła 150
dolarów. Grupa Kapitałowa JSW
jest podatna na globalne zjawiska
gospodarcze. Cykle koniunktury
nie są dla nas zaskoczeniem. Na razie nie wiadomo, jak długo będziemy odczuwać skutki spowolnienia.
Przypomnę, że w minionych latach
o cenach na nasze produkty decydowały nie tylko nastroje na rynkach
światowych i tempo rozwoju gospodarczego. Czasem wystarczało duże
załamanie pogody w Australii, aby
zburzyć wszystkie analizy przygotowywane przez najlepszych fachowców na świecie. Po ulewnych deszczach część kopalń odkrywkowych
węgla koksowego musiała wstrzymywać wydobycie i ceny momentalnie szybowały. Wystarczały kłopoty
transportowe w Chinach, aby przewrócić wszystkie prognozy dla rynku koksu i węgla koksowego. Równie ważne były decyzje polityczno
- gospodarcze podejmowane przez
przywódców Państwa Środka. Zielone światło dla wzrostu produkcji
hutniczej, wstrzymywanie eksportu
koksu, ograniczanie wydobycia we
własnych kopalniach i zwiększanie
importu – to wszytko odbijało się
na rynku globalnym. Sadzę, że bardziej precyzyjne informacje o tym,
jaki dla nas będzie rok 2020 będę
mógł przekazać po pierwszym półroczu.
No to kolejny temat – Czternastki. Rozumiem, że pracownicy nie muszą się na dziś
obawiać, że czeka ich jakaś
niemiła niespodzianka. Idźmy
jednak dalej. Jakiej polityki
kadrowej i płacowej należy się
spodziewać. Według naszych
informacji zalecenia wobec
spółek grupy kapitałowej są
takie – mrozimy wynagrodzenia i etaty. Podobnie może być
w kopalniach?
Czternastka jest jednym z elementów wynagrodzenia. Czy ze
strony zarządu JSW była jakakolwiek sugestia, że pracownicy nie
dostaną czternastki? Nie było takiej sugestii. Nie dziwię się dziennikarzom zajmującym się branżą
górniczą z tak zwanego doskoku,
że dla nich temat czternastki może
być sensacją godną rozbierania na
czynniki pierwsze i podkręcania
nastrojów, aby zdobyć zainteresowanie tekstem. Pan doskonale
wie, że pracownicy JSW nie mają
podstaw, aby obawiać się, że pracodawca nie wywiąże się z jakiekolwiek zobowiązania wobec nich. Na
temat polityki płacowej, kadrowej
i o planach na przyszłość nie będę
wypowiadał się przed konferencja
wynikową. Proszę pamiętać, że jesteśmy spółką notowaną na giełdzie i sposób przekazywania wielu

informacji jest ściśle regulowany
przez normy obowiązujące wszystkie spółki giełdowe. Zapewniam, że
prowadzimy ciągły dialog ze związkami zawodowymi. Wszystkie kwestie są wyjaśniane na bieżąco. Także te, które mają związek z polityką
kadrową albo płacową.

Pracownicy JSW nie mają
podstaw, aby obawiać się,
że pracodawca
nie wywiąże się
z jakiekolwiek zobowiązania
wobec nich.

W końcu dochodzimy do
inwestycji. Które inwestycje
spółka chce kontynuować, które są dla spółki strategiczne?
Jakie działania inwestycyjne
mogą być wstrzymane?
Będziemy ograniczać wydatki,
ale nie kosztem inwestycji w nowe
pokłady węgla. Bardzo dużo wysiłku wkładamy w realizację inwestycji pod nazwą kopalnia Jastrzębie
– Bzie. Zarząd Jastrzębskiej Spółki
Węglowej SA podjął decyzję, że od

1 stycznia 2020 zmieniła się struktura organizacyjna dwóch kopalń.
Z KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie wydzielono Ruch Jastrzębie, który podporządkowano kopalni Bzie-Dębina w budowie. Teraz mamy
kopalnię Jastrzębie – Bzie i kopalnię
Borynia – Zofiówka. Zmiana nazw
obu zakładów ma charakter techniczno-organizacyjny.
Wszystkie
zadania realizowane przez kopalnie
będą zgodne z przyjętym na 2020
rok Planem Techniczno-Ekonomicznym i ze Strategią JSW SA na
lata 2020-2030. Szacowane zasoby
węgla koksowego typu 35 w rejonie
kopalni Jastrzębie-Bzie to 180 mln
ton. Uruchomienie nowego zakładu
znacząco zwiększy zdolności produkcyjne Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Docelowo kopalnia będzie
wydobywać około 2 mln ton węgla
koksowego rocznie. Pierwsza ściana
ma zostać uruchomiona z końcem
2022 roku. Jastrzębska Spółka Węglowa zainwestuje w budowę zakładu 3 mld zł.
Ponieważ program inwestycji
w JSW jest bardzo ambitny, mogę
zapewnić, że wszystkie działania
służące poprawie bezpieczeństwa
pracy, jej efektywności, jakości produkcji i utrzymaniu pozycji lidera
na rynku Unii Europejskiej są realizowane.
Rozmawiał:
Krzysztof Leśniowski
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TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA

Odejście od węgla
będzie bardzo drogie
TRANSFORMACJA polskiej energetyki w celu osiągnięcia celu zeroemisyjności w roku 2050 może kosztować od 751,8 mld zł
do 865,2 do mld zł – co daje kwotę grubo ponad 20 mld zł rocznie.
W GRUDNIU 2019 r. Komisja
Europejska pokazała projekt tzw.
Zielonego Ładu, którego jednym
z celów jest gospodarka neutralna
klimatycznie w roku 2050. Komisja
Europejska nie powiedziała jedna,
ile to będzie kosztować – z wyliczeń wielu ekspertów wynika, że
będą to setki miliardów euro.
Są takie wyliczenia dla Polski.
W październiku 2019 r. ukazało się opracowanie „Scenariusze
niskoemisyjnego sektora energii
w Polsce i UE w perspektywie roku
2050”. Dokument ten został przygotowany w Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE)
utworzonym w Krajowym Ośrodku
Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), który jest częścią
Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB).

Ponad 20 miliardów złotych
rocznie

Z opracowania wynika, że
łączne nakłady inwestycyjne w latach 2021-2050 na nowe moce
w Polsce mogą wynieść w zależności od scenariusza 179 mld euro
lub 206 mld euro. To daje kwotę
751,8 mld zł i 865,2 do mld zł!.
Mówimy o kwotach, które powinny zostać wydane do roku 2050 –
to dokładnie za 30 lat. Dzieląc te
liczby okazuje się, że co roku na
nowe źródła wytwórcze powinniśmy wydawać 25,06 mld zł lub
28,8 mld zł! Są to ogromne pieniądze!.

Oba te scenariusze zakładają
cel 95 proc. redukcji emisji CO2
w 2050 roku wobec roku 2015 (ponad 96 proc. redukcji względem
poziomu w 1990). Różnica w kwotach bierze się z stąd, że w scenariuszu droższym (tym za 206 mld
euro) uwzględniono wysokie koszty
budowy elektrowni jądrowych.
W scenariuszu „tańszym” (za
179 mld euro) nie planuje się budowy elektrowni jądrowych.
W obu tych scenariuszach dynamicznie rozwijają się farmy
wiatrowe. Znacząco rośnie także
wykorzystanie źródeł fotowoltaicznych - przede wszystkim instalacji
dachowych, małej skali.
W przypadku braku możliwości
budowy elektrowni jądrowych następuje dalsze zwiększenie wykorzystania źródeł OZE, w tym morskich farm wiatrowych i biogazu
a także bloków gazowo-parowych
wyposażonych w CCS. Zwiększa
się również uzależnienie od energii
elektrycznej z importu.
W scenariuszach głębokich redukcji emisji gaz ziemny pełni rolę
paliwa przejściowego pomiędzy
źródłami węglowymi a technologiami zeroemisyjnymi. Ale trzeba
zaznaczyć, że we wszystkich scenariuszach, pomimo małego udziału
w wytwarzaniu, źródła gazowe pozostają istotnym elementem systemu ze względu na bezpieczeństwo
dostaw energii i rezerwowanie jednostek OZE a udział jednostek gazowych w mocy zainstalowanej jest
znaczący.

25 miliardów euro rocznie

Wysokie koszty transformacji
energetycznej w Polsce nie powinny dziwić, tak samo jest w innych
krajach, które przechodziły podobną drogę. Zastanawiające się jest
to, jak mało się mówi o kosztach
transformacji – politycy mówią
o ochronie klimatu i nowych technologiach energetycznych, ale nie
wspominają, że to także bardzo
wysokie koszty, które – co oczywiste – ponosi społeczeństwo.
Widać to na przykładzie Niemiec. Tam ceny energii dla odbiorców indywidualnych należą do
najwyższych w Europie i są prawie
dwa razy wyższe niż w Polsce. Za
wysokie ceny energii odpowiadają
w dużej mierze dopłaty do odnawialnych źródeł energii. Wysokie
ceny energii dla gospodarstw domowych już dawno stały się tematem politycznym w Niemczech,
wykorzystywanym przez przeciwników obecnego rządu chadeków
i socjaldemokratów CDU-SPD.
Ceny energii na pewno w Niemczech nie spadną więc pozostaną
ważnym tematem politycznym.
Z oficjalnych niemieckich danych wynika, że koszty subwencji dla źródeł odnawialnych tylko
w 2016 r. wynosiły 23,1 miliarda
euro rocznie a w 2017 r. było to
25,84 mld euro.
Niemcy nadal mają duży udział
węgla kamiennego i brunatnego
w produkcji energii. W styczniu
2020 r. rząd Niemiec zapowiedział
odejście od energetyki jądrowej do

2022 r. i odejście od węgla do 2038
roku. Przeciwko temu celowi protestowały landy wschodnie, gdzie są
kopalnie węgla brunatnego i elektrownie na węgiel brunatny. Niemcy ze wschodnich landów obawiają
się, że likwidacja górnictwa i energetyki węglowej pociągnie za sobą
kłopoty gospodarcze i zwiększenie
ubóstwa.
Opór wschodnich landów udało się przekupić obietnicą wydania około 40 mld euro pomocy.
Rząd centralny zawarł z landami
Brandenburgii, Saksonii, Westfalii i Saksonii-Anhalt Nie wiadomo
jeszcze dokładnie, jak ta kwota zostanie rozdzielona. Nie wiadomo
jeszcze dokładnie, jak te pieniądze
miałyby być rozdzielone. Padła
propozycja, aby 14 miliardów przeznaczono na federalną pomoc finansowa dla krajów związkowych.
Ponadto rząd federalny chce udostępnić do 26 miliardów euro na
projekty przede wszystkim mające
na celu rozbudowę infrastruktury
krajowej oraz lokalizację instytucji badawczych i władz federalnych
w regionach węglowych.
Wschodnie landy, gdzie działają kopalnie węgla brunatnego
i elektrownie na węgiel brunatny, wciąż nie nadrobiły dystansu
do zachodniej części Niemiec po
zjednoczeniu kraju. Na wschodzie
wciąż płace są niższe a bezrobocie
wyższe niż na zachodzie Niemiec.
Likwidacja górnictwa i energetyki
węglowej raczej nie pomogą w zniwelowaniu tej różnicy.

Część pieniędzy ma trafić także bezpośrednio do grup energetycznych. W styczniu poinformowano, że koncern RWE otrzyma za
odejście od węgla. Rekompensaty
mają zostać wypłacane po wyłączeniu elektrowni opalanych węglem brunatnym i będą trwać do
ostatecznego odejścia od węgla.
Wyłączanie elektrowni pociągnie
za sobą mniejsze wydobycie węgla
brunatnego – a to wszystko przekłada się na miejsca pracy. Koncern RWE prognozuje, że wkrótce zniknie ponad 3 tysiące miejsc
pracy, a do 2030 roku będzie to
około 6 tysięcy.
Przykład Niemiec jasno pokazuje, że transformacja energetyczna i odejście od węgla nie jest
ani prosta, ani tanie, ani bezproblemowa tak, jak to pokazują jej
zwolennicy. To wielomiliardowe
koszty finansowe, duże problemy
społeczne oraz spore wyzwanie
energetyczne i technologiczne.
O tych trudnościach trzeba już
mówić teraz, nie można od nich
uciekać. Jeżeli Komisja Europejska chce, aby UE zmierzała
w kierunku neutralności klimatycznej to polski rząd powinien
powiedzieć: to nas będzie kosztowało tyle i tyle, dlatego oczekujemy takich a takich rekompensat
i pomocy. Kosztów transformacji
nie będzie można przerzucać tylko na Polskę, która ich nie udźwignie.
Igor D. Stanisławski
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NIEMCY Długa droga restrukturyzacji sektora węglowego

Niemiecki pragmatyzm

PIERWSZYM europejskim krajem, który podjął trud restrukturyzacji sektora węglowego były Niemcy. Formalnie datę „pożegnania
z węglem” ustalono niespełna kilkanaście lat temu, w 2007 r. kiedy to Bundestag uchwalił plan stopniowego odchodzenia
od górnictwa węgla kamiennego do końca roku 2018 i przygotował specjalny plan socjalny dla górników. Prawda jest jednak taka,
że proces ten rozpoczęty został w 1968 r. z chwilą przyjęcia tzw. ustawy węglowej i utworzenia koncernu Ruhrkohle AG.
W 1959 roku kiedy w Zagłębiu
Ruhry likwidowano pierwszą nierentowną kopalnię węgla kamiennego w sektorze tym pracowało
blisko 600 tys. ludzi. Nadrenia
Północna-Westfalia była kolebką
potężnego ruchu związkowego,
którego siłę ilustrują słowa szefa
CDU z 1966 r., który w Bundestagu
miał powiedzieć, że „jeśli Zagłębie
Ruhry stanie w ogniu (protestów
społecznych – przyp. red.), to nie
wystarczy wody w Renie, żeby
ugasić ten pożar”. Niemieccy politycy świadomi tej siły przygotowali specjalny plan odchodzenia od
węgla, który był akceptowany przez
wszystkie siły polityczne.
Wspomniana ustawa węglowa
stworzyła szeroki wachlarz narzędzi
restrukturyzacyjnych. Wsparcie finansowe przeznaczane były na takie
cele jak: pokrycie różnicy pomiędzy
kosztami produkcji i swobodnie
ustalaną ceną zbytu – co stanowi
subwencje do produkcji węgla kamiennego, ograniczenie zdolności produkcyjnych górnictwa, świadczenia
socjalne dla górników odchodzących
z kopalń w efekcie restrukturyzacji,
świadczenia z tytułu uprawnień do
deputatu węglowego oraz usuwanie
skutków eksploatacji górniczej. Restrukturyzacji górnictwa w Niemczech towarzyszyło wprowadzenie
programu osłon socjalnych. W ramach tego programu finansowano
koszty wcześniejszego przejścia na
emeryturę pracowników dołowych,
którzy przepracowali ponad 20 lat
i ukończyli 50 lat oraz pracown-

ików powierzchni , którzy przepracowali ponad 20 lat i ukończyli
55 lat. Prowadzone są programy
szkoleniowe dla zmiany zawodu
i podnoszenia kwalifikacji a także
przeniesienia pracowników między
kopalniami.
Celem
ograniczenia tempa redukcji zatrudnienia
wprowadza się skrócony czas pracy. Przeciętny spadek zatrudnienia
w niemieckich kopalniach w okresie
ostatnich kilku lat wynosił około 5
tys. osób rocznie. Począwszy od lat
60. niemiecki węgiel dostał 126,5
mld euro z państwowej kasy.
Już w latach 60. wraz z tworzeniem pierwszych uniwersytetów
w regionie, pojawiły się nowe perspektywy dla dzieci górników.
Ostatnia prosta zaś upłynęła bez
protestów. Bo każdy zatrudniony
w kopalni miał gwarancję alternatywnego zajęcia lub środki do
życia. – Dojście do tego momentu
zajęło nam 50 lat, a przez ostatnie 20 lat wiedzieliśmy, co i jak
robimy. Historia wydobycia węgla
kamiennego w Niemczech kończy
się. Zaczynamy rozmawiać o rezygnacji z węgla brunatnego. To może
stać się za 10–15 lat. Najważniejsze,
by wyznaczyć datę końca. Wtedy
wszyscy zaczynają myśleć, jak zabezpieczać interes poszczególnych
uczestników procesu – stwierdza
pragmatycznie Reiner Priggen,
prezes Stowarzyszenia na rzecz
Rozwoju Odnawialnej Energetyki
w Nadrenii Północnej-Westfalii.
– Z krajowego wydobycia zrezygnowano nie ze względów ekolog-

icznych, lecz ekonomicznych. Już
wtedy eksploatacja odbywała się na
poziomie ponad 1 tys. metrów pod
ziemią. Za tonę krajowego surowca
płacono 230 euro. Ten importowany kosztował ok. 40 euro – argumentuje Priggen.
W grudniu 2018 roku zamknięte
zostały dwie ostatnie fedrujące niemieckie kopalnie węgla kamiennego
Prosper Haniel w Bottrop i Ibben-

büren w Münsterlandzie. Stało się
to w niezwykłych okolicznościach,
bo z udziałem prezydenta Republiki Federalnej, filharmoników
z Dortmundu, chóru górniczego
Ruhrkohle oraz 500 osobistości ze
świata polityki, gospodarki i nauki.
Z kolei zwierzchnicy Kościołów katolickiego i protestanckiego wspólnie z wiernymi dziękowali Bogu za
ponad 200 lat górnictwa w Zagłębiu

KATOWICE Prezentacja Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Planu transformacji brak. Są jedynie ogólniki

Pula środków europejskich, która ma zostać przeznaczona na transformację gospodarczą to 7,5 mld euro. Elisa Ferreira, komisarz ds. polityki regionalnej i reform
poinformowała w Katowicach, że Polska może otrzymać 2 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Problem jednak w tym, że są to nie tylko śmieszne
kwoty, ale również, że plan sprawiedliwej transformacji opiera się na dużym stopniu ogólnikowości.

27 STYCZNIA br. odbyła się w Katowicach konferencja „W kierunku zielonej
gospodarki”, której celem była prezentacja Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i możliwościach, jakie może dać
on polskim regionom w przechodzeniu
na „zieloną” gospodarkę. Inicjatorką
i gospodynią spotkania była Elisa Fer-

reira, Komisarz ds. polityki regionalnej
i reform. W dyskusji uczestniczyli Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister
funduszy i polityki regionalnej UE, Adam
Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Klimatu oraz Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego, a także Dominik Kolorz,

lider śląsko-dąbrowskiej Solidarności.
Polska jest pierwszym państwem
członkowskim UE, w którym fundusz
został oficjalnie zaprezentowany podczas
otwartego spotkania z zainteresowanymi
środowiskami.
Elisa Ferreira podkreśliła, że nie tylko Europa, cały świat stoją na krawędzi rewolucji przemysłowej napędzanej
zmianami klimatu zmieni wszystko:
sposób pracy, transportu, konsumpcji –
cały sposób życia. Jednocześnie obecna
sytuacja stwarza nowe szanse, dlatego
Komisja Europejska proponuje nie tylko
plan klimatyczny, ale także strategię do
tworzenia nowych norm, standardów
i technologii dla rozwoju.
Komisja Europejska proponuje mechanizmy transformacyjne, a więc chcemy zainwestować 7,5 mld euro, z czego
Polska otrzyma 2 mld euro w celach
transformacyjnych – powiedziała Elisa
Ferreira. – To nowa propozycja w odniesieniu do istniejących funduszy europej-

skich; również, jeśli chodzi o skalę problemów i potrzeb, jakie mamy w Polsce.
Po pierwsze, musimy zredukować ilość
gazów cieplarnianych, a także zająć się
zmianą sposobu pracy tych osób, które
utracą dotychczasowe zatrudnienie.
Środki z Funduszu Sprawiedliwej
transformacji uzupełnią fundusze strukturalne, a także współfinansowanie krajowe. Przedstawicielka Komisji Europejskiej zaznaczyła, że szacowany ogólny
poziom inwestycji powinien osiągnąć ok.
100 mld euro. Podkreśliła, że udział Polski w tej puli powinien przełożyć się – na
ok. 26-27 mld euro.
Małgorzata
Jarosińska-Jedynak,
Minister funduszy i polityki regionalnej
oceniła, że nie są to wystarczające środki
w stosunku do potrzeb, jednocześnie podkreśliła, że Polska chce rozmawiać i szukać możliwie najlepszych rozwiązań.
– Szacunkowy koszt polskiej transformacji energetycznej, zmierzającej do
osiągniecia neutralności klimatycznej,

Ruhry. Niemcy zdają sobie bowiem sprawę, że swoje bogactwo zawdzięczają w dużej mierze epoce
węgla i stali. Górnictwo pozwoliło
zbudować niemiecki przemysł hutniczy i chemiczny, stworzyło nowoczesne, wielokulturowe społeczeństwo. Czy takie uwielbienie dla
węgla byłoby możliwe nad Wisłą?
Jakub Michalski
to 240 mld euro do 2030 r., a w perspektywie roku 2050 – prawie 500 mld
euro – mówiła minister Jarosińska-Jedynak, uznając wprost, że same 2 mld
euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji to zaledwie „kropla w morzu
potrzeb”.
– Z tego, co usłyszeliśmy, wydaje
się , że przejście w kierunku zielonej
gospodarki i w kierunku tzw. sprawiedliwej transformacji będzie praktycznie
rzecz biorąc niemożliwe – tak lider śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik
Kolorz, uczestniczący w jednej z debat.
Przewodniczący przyznał, że cały
plan sprawiedliwej transformacji opiera
się na dużym stopniu ogólnikowości.
- Okazuje się, że z zapowiadanych
setek miliardów euro na transformację,
tak naprawdę mamy dodatkowo 2 mld
euro, a faktycznego plany transformacji
to w zasadzie nie ma. To wszystko jest
na bazie dużego stopnia ogólnikowości
– ocenił Dominik Kolorz,
– Zapewnia się nas o czymś,
o czym nie wiedzą nawet ci, którzy nas
zapewniają, że ta transformacja będzie
sprawiedliwa – stwierdził związkowiec.
Dodał, że w Polsce już podejmowano
takie próby i niestety przyniosły one złe
doświadczenia dla ludzi.
jm
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PROGRAM

KORZYŚCI
POZAPŁACOWYCH
Zbudowany od postaw przez Polską Grupę
Górniczą program świadczeń pozapłacowych o nazwie PGG Family na dobre przyjął
się wśród załogi spółki.
Niemal każdy pracownik miał okazję
zapoznać się oraz skorzystać z możliwości
jakie daje program. Każdego miesiąca
pojawiają się nowe propozycje zniżek
i rabatów z 10 różnych dziedzin począwszy
od wypoczynku, przez motoryzację, sport,
kulturę,
telefonię,
gastronomię
po
ubezpieczenia i inne.
Dzięki PGG Family pracownicy Polskiej
Grupy Górniczej co miesiąc kupują kilkaset
tys. litrów paliwa w specjalnej zrabatowanej
cenie odciążając tym samym domowy
budżet.
Z zakresu turystyki beneﬁcjenci mają
możliwość korzystania wraz z rodzinami
z niemal 2 tys. różnych obiektów wypoczynkowych na preferencyjnych warunkach.
Blisko 10 tys. uczestników PGG Family wraz
z rodzinami każdego miesiąca korzysta
z mullpakietów sportoworekreacyjnych.
Ponadto, bestsellerowe okazały się również
oferty dealerów samochodowych, które
pozwalają
na
zakup
samochodów
najpopularniejszych marek w najkorzystniejszych na rynku cenach.

Dodatkowo,
dostępne
na
stronie
internetowej www.pggfamily.pl funkcjonalności Świat Ogłoszeń ułatwia zarówno
sprzedaż, zakup bądź wymianę różnych
rzeczy między pracownikami; a Świat
Komunikacji jest pomocny dla pracowników
szukających dojazdu do lub z pracy.
Family
bierze
czynny
udział
PGG
w eventach i piknikach rodzinnych
organizowanych przez Polską Grupę
Górniczą. Strefa Miasteczka PGG Family,
to wiele atrakcji zarówno dla dzieci
jak i dorosłych, to między innymi
prezentacje
produktów
ﬁrm współpracujących w ramach programu, konkursy,
gry i zabawy oraz wiele inny atrakcji.
W najbliższym czasie, bo już 29 lutego
2020 r. na Stacji Narciarskiej Cieńków
w Wiśle Malince organizowane będą jak
co roku Zawody Narciarskie Branży
Górniczej w slalomie gigancie.
do
udziału
Zapraszamy wszystkich
w zawodach oraz zabawie w Streﬁe PGG
Family!

29.02.

MOC ATRAKCJI W STREFIE
PGG FAMILY NA
STACJI NARCIARSKIEJ
CIEŃKÓW.
ZAPRASZAMY!

www.pggfamily.pl
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ZABRZE Kontrowersyjne spotkanie działaczy ZZG z Gretą Thunberg

Megalomania i głupota

OD DZIAŁACZY związkowych, którzy spotkali się z kopalni węgla kamiennego Makoszowy w Zabrzu
ze słynną działaczką ekologiczną Gretą Thunberg, odciął się Związek Zawodowy Górników w Polsce.
Dzień wcześniej aktywistka twierdziła w Davos, że polscy górnicy, którzy stracili swoją dawną pracę,
lepiej rozumieją potrzebę zmian niż światowe elity polityczne i biznesowe.
W STYCZNIU w Zabrzu gościła
Greta Thunberg. To 17-letnia aktywistka ze Szwecji, która stała
się twarzą walki młodych ludzi ze
zmianami klimatycznymi. Greta
Thunberg w ostatnich dwóch latach,
kiedy stała się znana, spotykała się
z wieloma znanymi osobistościami:
był to m.in. Papież Franciszek, aktor
Arnold Schwarzenegger, były przewodniczący Komisji Europejskiej
Jean-Claude Juncker czy kanclerz
Angela Merkel. Do tej listy sław
dołączył jeden z działaczy Związku
Zawodowego Górników w Polsce,
Jerzy Hubka, wiceprzewodniczący
zakładowej organizacji w likwidowanej kopalni Makoszowy, który
spotkał się z Gretą w zabrzańskiej
kopalni. Greta Thunberg przy okazji
zobaczyła także będącą atrakcją turystyczną kopalnię Guido.
Hubka pochwalił się spotkaniem
z ekologiczną celebrytką w mediach
społecznościowych.
„Spotkaliśmy się z Gretą Thunberg na kopalni Makoszowy, a potem byliśmy na kopalni Guido wraz
z ekipą telewizyjną BBC, aby Greta
zobaczyła choć namiastkę dołu kopalni. Przekazaliśmy Jej, że Górnicy nie boją się zmian i przeobrażeń,
wszak pod warunkiem, że rozmawia
się z nimi uczciwie i prowadzi rzetelny dialog i wypracowuje konkretny
kompromis. Podkreśliliśmy, że ko-

palnie nie generują dwutlenku węgla
CO2 i można je z powodzeniem wyposażyć w nowoczesne technologie
z pożytkiem dla środowiska, jednocześnie nie tracąc miejsc pracy” - napisał na Facebooku Jerzy Hubka.
Ciekawe, że wcześniej Grety Thunberg i towarzyszących jej
dziennikarzy nie chcieli wpuścić do
kopalni szefowie górniczych spółek.
W Bełchatowie, gdzie znajduje się
odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego oraz elektrownia, pozwolono jej wejść na taras widokowy.
Takim reakcjom trudno się dziwić.
Thunberg ostro krytykuje spalanie
węgla oraz przemysł naftowy, jako
przyczynę katastrofalnych zmian
klimatycznych. Hubka chciał być
otwarty, nie licząc się z tym, że team
Grety zrobił z niego „pożytecznego
idiotę”, bowiem do spotkania z polskimi górnikami Greta Thunberg
odniosła się podczas trwającego Forum Ekonomicznego w Davos.
– Domagamy się od wszystkich
uczestników Światowego Forum
Ekonomicznego w Davos – firm,
banków, instytucji i rządów – natychmiastowego
wstrzymania
wszystkich inwestycji w wydobycie
i przetwarzanie paliw kopalnych,
natychmiastowego zakończenia dotowania wykorzystania paliw kopalnych i natychmiastowego i kompletnego porzucenia paliw kopalnych

Hubka pochwalił się spotkaniem z ekologiczną celebrytką w mediach społecznościowych.
– przemawiała wczoraj szwedzka
aktywistka. Apelując do polityków
i przedstawicieli wielkiego kapitału powołała się na swoją rozmowę
z polskimi górnikami. – Rozumieli
konieczność zmian lepiej niż wy –
stwierdziła.
Nic dziwnego, że spotkanie zabrzańskiego górnika ze światową

NASZYM ZDANIEM

leżne media wprost o tym piszą (patrz
obok).
Nie bałbym się powiedzieć, że
postać Grety została zaplanowana
i zmontowana przez specjalistów marketingowych. Niektórzy uważają, że za
„fenomenem szwedzkiej nastolatki”,
rzucającej wyzwanie wielkim naszej
planety, stoi kampania potężnych kręgów wielkiego biznesu inwestujących
w zieloną gospodarkę, które budując
narrację „temperatura planety wzrasta
nieodwracalnie, nie mamy już czasu katastrofa humanitarna, złowieszcza
apokalipsa jest tuż, tuż”, starają się
wpłynąć na opinię publiczną, by ubić
swoje partykularne interesy. Gdyby
Thunberg nie była potrzebna klimatycznym hochsztaplerom, mogłaby do
śmierci siedzieć pod szwedzkim parlamentem z tabliczką „Strajk dla klimatu”
i pies z kulawą nogą nawet by się za nią
nie obejrzał.
Prawdopodobnie mamy do czynienia
z największym eksperymentem inżynierii
społecznej. Zadaniem takich postaci jak
Greta jest manipulowanie i popychania
do działania w skali globalnej wielkich
mas ludzkich, poprzez umiejętne wykorzystanie najpotężniejszej armii świata, jaką są sieci społecznościowe. To
właśnie dzięki nim, finansowane przez
dominujących oligarchów ofensywy, są

Jakub Michalski

SYLWETKA Kim jest Greta Thunberg?

Obłęd czy manipulacja?

GRETA Thunberg, nastoletnia aktywistka ekologiczna ze Szwecji, została najmłodszą laureatką rankingu „Człowiek
roku 2019” amerykańskiego tygodnika
Time, w którym wybierana jest najbardziej wpływowa osoba w danym roku.
Dziecko, które oprócz żałosnego utyskiwania nie ma nic do powiedzenia
zostało nagrodzone jedną z najbardziej
prestiżowych wyróżnień. W jakich kategoriach to oceniać jeśli nie jako obłęd?
A może mamy jednak do czynienia jedną z największą w historii manipulacji
społecznych?
Greta Thunberg wzruszyła miliony ludzi, mówiąc, że ktoś ukradł jej
przyszłość, że jesteśmy na krawędzi
masowego wyginięcia i że coś trzeba
natychmiast zrobić. Ta młoda Szwedka, symbol zielonego pokolenia, modelu konsumpcji i buntu, wyprowadzając
na ulice wielu miast na świecie rzesze
szkolnej młodzieży, wywarła w kwestiach środowiskowych, dużą presję na
instytucje europejskie.
Jej bunt budzi jednak wątpliwości.
W jaki sposób stała się ona globalnym fenomenem tej wielkości? Czy
to zjawisko może być spontaniczne?
Czy jest koordynowane z zewnątrz?
A może Greta jest marionetką w rękach
PR, politycznej i ekonomicznej operacji
marketingowej? Zresztą niektóre nieza-

celebrytką klimatyczną w Polsce
wzbudziło duże zamieszanie, padły
słowa o zdradzie i hańbie oraz megalomani i głupocie. Od działania
związkowców z kopalni Makoszowy szybko odcięło się kierownictwo
Związku Zawodowego Górników
w Polsce (ZZGwP), a Spółka Restrukturyzacji Kopalń, do której

należy obecnie ta likwidowana kopalnia, zapewniła, że Thunberg nie
weszła na teren zakładu.
W odpowiedzi kierownictwo
Rady Krajowej tego związku wydało
oświadczenie, „w którym stanowczo
odcina się od szkodzących branży
działań podjętych przez organizację
KWK Makoszowy”. W komunikacie
związkowa centrala podkreśliła także, że Jerzy Hubka nie ma żadnego
upoważnienia do wypowiadania się
w imieniu związku.
„Kontakty z Gretą Thunberg
w świetle kamer telewizyjnych BBC
uznajemy za przejaw megalomanii
i głupoty, a działania organizacji
z Makoszów za szkodliwe dla Polski”
- napisali dwaj wiceszefowie Związku Zawodowego Górników w Polsce Arkadiusz Siekaniec i Sebastian
Czogała.
Osoby bliżej znający kulisy
spotkania działacza ZZG z Gretą
Thunberg przyznają, że to nie
Hubka był inicjatorem całego zamieszania, a Andrzej Chwiluk, szef
organizacji ZZG w Polsce w KWK
Makoszowy, który „na strzał” wystawił swojego zastępcę, samemu
nie pokazując się publicznie z młodą Szwedką. Chwiluk, były szef
struktur krajowych związku znany
jest z ekscentrycznych wypowiedzi
i poglądów.
„Kopalnie mogłyby dalej funkcjonować przetwarzając węgiel chemicznie np. poprzez jego gazowanie, także
wykorzystanie węgla do celów farmakologicznych, zastosowanie pomp
termicznych. Również wykorzystanie
warsztatów kopalnianych wyposażonych w różnoraki sprzęt i maszyny
do wytwarzania innych produktów
– mówił w rozmowie z „Magazynem
Dialogu Społecznego Fakty”.
Czy w świetle takich wypowiedzi
może dziwić ostatnie zdarzenie?

Przez wagary do sławy
Greta Thunberg jest jednym z symboli walki młodych o klimat.
Swoją medialną przygodę rozpoczęła blisko dwa lata temu.
W sierpniu 2018 r. Szwedka rozpoczęła tzw. strajk klimatyczny,
czyli cotygodniową pikietą pod szwedzkim parlamentem. To, co
początkowo wydawało się oddolną inicjatywą młodej aktywistki
okazało się, że jest dobrze przygotowaną kampanią medialną
za którą stała profesjonalna agencja marketingowa.

w stanie w ciągu kilku godzin rozprzestrzenić się niczym wirus, wszczepiając
jednolite punkty widzenia i osądy, które
stopniowo tworzą pożądaną ideologię.
Dodajmy, że za młodą aktywistką stoi
ogromna machina medialna, która wykorzystuje katastrofę ekologiczną dla
swoich interesów, także politycznych.
W całym tym zjawisku najgorsze
jest to, że zamiast szukania rozwiązań
społecznych i technologicznych mamy
katastroficzny, emocjonalny dyskurs,
niebezpiecznie przypominający raczej
religijny niż naukowy.
Jakub Michalski

HISZPAŃSKA gazeta „El Confidencial” poinformowała, że Greta
Thunberg jest wspierana przez
grupy finansowe lobbujące na
rzecz własnych interesów. Gazeta
wskazuje również, że grupy finansowe nie tylko wspierają strajki
klimatyczne, ale „oddziałują też na
opinię publiczną na świecie oraz
próbują wpływać na poszczególne
rządy”.
Hiszpańska gazeta informuje, że rodzina Thunbergów jest
powiązana z zarejestrowaną
w Brukseli organizacją European
Climate Foundation (ECF) poprzez
autora kampanii medialnych Grety, Daniela Donnera. W opinii gazety, to strateg odpowiedzialny za
kontakty z mediami ze strony European Climate Foundation. Warto
przy tym wspomnieć, że European Climate Foundation działa tak-

że w Polsce a w Warszawie ma
nawet swoje biuro.
Nie jest więc tak, że wrażliwa
nastolatka postanowiła ratować
świat. Stoją za nią profesjonalni
działacze klimatyczni i medialni.
Warto przy tym zauważyć, że
Greta Thunberg ma zespół Aspergera. Zespół Aspergera to łagodniejsza
forma autyzmu, skutkująca m.in.
trudnościami w zakresie umiejętności społecznych. Mamy więc
tutaj obrzydliwą mieszankę: chorą,
młodą i niedoświadczoną życiowo
dziewczynę, za którą stoją zawodowi działacze klimatyczni i marketingowcy. Całą tę hucpę niestety
popierają rodzice Grety, korzystający na sławie swojej córki: nietrudno
znaleźć wywiady z jej rodzicami,
a jej ojciec często zwiedza świat podróżując z Gretą.
sc
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KATOWICE Karczma Piwna Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”

Niezwykła karczma,
niezwykli goście

TEGOROCZNA Karczma Piwna Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ
„Solidarność” odbyła się w katowickim Spodku. Miejsce niezwykłe,
a i goście wyjątkowi - gwarków odwiedzili politycy najwyższego szczebla:
prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki. Głównym
motywem ich wystąpień był wypadający w tym roku jubileusz 40-lecia
powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

- Dziękuję, żeśmy takimi gromkimi
brawami i z szacunkiem uczcili tych,
co kiedyś walczyli w kopalni „Wujek”, o to, byśmy mogli żyć w wolnej
Polsce. Dziękuję także wszystkim
tym, którzy wtedy, we wszystkich
innych miejscach, kiedy ja jeszcze
byłem dzieckiem, walczyli, by można było dzisiaj budować rzeczywiście wolną, suwerenną i niepodległą
Polskę, rozwijać ją i być z niej dumnym, jak i być dumnym z całego
naszego narodu i wszystkich tych,
którzy na całym świecie nas repre-

zentują - rozpoczął swoje wystąpienie prezydent Duda.
Podkreślił,
że
możliwość
uczestniczenia w tym konkretnym
wydarzeniu jest dla niego czymś
wyjątkowym.
- To dzisiejsze spotkanie
z Wami ma dla mnie taki szczególny charakter, bo to jest szansa,
tutaj, w tym szczególnym regionie,
jakim jest Region Śląsko-Dąbrowski, do Was to, ludzi ciężkiej pracy, ale zarazem wielkiej twardości
- i w kopalniach, i w hutach, i we

Poszukujemy
zdjęć
PRZYGOTOWYWANY jest specjalny album książkowy poświęcony historii knurowskiej „Solidarności”, który ukaże się w 2020
roku z okazji jubileuszu 40-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
Poszukujemy zdjęć z lat 1980-2020, na których uwiecznione
zostały wydarzenia z udziałem członków Związku oraz wszelkich
dokumentów i innych przedmiotów związanych z historią „Solidarności” w Knurowie.
Osoby, które dysponują takimi dokumentami, zdjęciami i przedmiotami, prosimy o kontakt:
- mailowy - solidarnosc.knurow@interia.pl,
- telefoniczny - 327-185-786, 327-185-658 lub 516-559-436,
- bezpośredni - w siedzibie zakładowych struktur Związku przy
ulicy Dworcowej 1 w Knurowie.

wszystkich innych miejscach, gdzie
pracowaliście i pracujecie - złożyć
podziękowania, ale także i złożyć
najserdeczniejsze życzenia na te
następne 40 lat, kolejne 40 lat „Solidarności”, żeby zawsze Związek był
niezależnym, samorządnym związkiem zawodowym reprezentującym
interesy ludzi pracy. Niezależnie od

tego jaka jest władza, żeby zawsze
zachowywał swoją niezależność
i samorządność. To jest kwestia
podstawowa - mówił.
Następnie głos zabrał premier
Mateusz Morawiecki.
- Ludzie „Solidarności” to ludzie, dzięki którym mamy dzisiaj
wolność, a ziemia śląska, jak mało
która, jest tym miejscem, z którego
płynie piękne świadectwo solidarności, wolności, odpowiedzialności, czym jest polskość - ocenił szef
rządu.
Wskazał na zasługi mieszkańców Śląska w walce o wspomniane
wartości.
- Trzy powstania śląskie, trudny,
morderczy bój z Niemcami hitlerowskimi, a potem walka z komuną. Kopalnia „Wujek”, „Manifest Lipcowy”,
„Staszic”, to trudna droga Ślązaków
do wolności. Cała Polska dziękuje
ludziom „Solidarności” w tym roku
40-lecia - podkreślił, ale też zaznaczył, że zwycięstwo nie było pełne
z uwagi na nieformalne porozumienia pomiędzy władzami PRL a uległymi działaczami związkowymi.
- Niezależnie od tego, że w latach 90tych zostaliśmy ograni przez różne
układy ludzi, którzy dokooptowali
niewielką część „Solidarności” do
układu władzy, dzięki Wam zaczę-

ła się zmiana systemu i dziś żyjemy
w lepszej Polsce, możemy kształtować lepsze życie dla wszystkich Polaków - podsumował.
Zabrał także głos w kwestii
zagrażającej przyszłości Górnego
Śląska „polityki klimatycznej” Unii
Europejskiej.
- Trzeba rozumieć, że polityka
klimatyczna to podstawowy instrument realizacji polityki gospodarczej Unii Europejskiej, nie dać
się w ten sposób zmanipulować,
wiedzieć, że musimy się przekształcać, ale dbać o interesy Polski, o interesy Śląska. (…) Dbamy o interesy Śląska, mając na uwadze nowe
priorytety; to, że ten wyścig gospodarczy znaczony jest i rewolucją
cyfrową, i klimatyczną, i w nich
też bierzemy udział, nie zostajemy
w tyle - oświadczył.
Karczma Piwna Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” jest największą tego typu
imprezą na Górnym Śląsku. Stanowi formę podziękowania dla tych
członków Związku, którzy angażują
się w jego życie, zwłaszcza w pracę
służb porządkowych, dzięki czemu
prowadzone akcje mają sprawny
i bezpieczny przebieg.
MJ

227 litrów krwi w ciągu roku
„Solidarność” z Zakładu Górniczego „Sobieski” w Jaworznie
od lat organizuje największe akcje krwiodawcze w mieście.

AKCJE zbiórki krwi to wspólne dzieło
powołanego przez związkowców Klubu
Honorowych Dawców Krwi przy ZG „Sobieski” oraz samej Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” ZG „Sobieski”. Ak-

cje odbywają się regularnie już od niemal
dekady. Najważniejszym miesiącem dla
krwiodawców jest sierpień ustanowiony
Miesiącem Honorowego Krwiodawstwa
NSZZ „Solidarność” w dowód pamięci i

szacunku dla Ojca Świętego Jana Pawła
II. Chodziło o nawiązanie do jego słynnych słów z 1981 roku: „Człowiek jest
wielki nie przez to, co posiada, lecz przez
to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz
przez to, czym dzieli się z innymi”.
Zbiórki odbywają się regularnie,
co miesiąc, na terenie ZG „Sobieski” i
cieszą się bardzo dużą popularnością
wśród pracowników kopalni, którzy bardzo chętnie w nich uczestniczą. Górnicy
i ich rodziny doskonale zdają sobie sprawę, że krew, którą oddają, ratuje innym
osobom życie, a pewnego dnia sami
również mogą jej potrzebować. W 2019
roku przeprowadzono szereg akcji, w
których udział wzięło 511 honorowych
krwiodawców i oddano aż 227 litrów
krwi. Po grudniowej zbiórce, która przeprowadzona została na parkingu przed
stołówką szybu „Piłsudski”, krwiodawcy
życzyli sobie udanego 2020 roku oraz
tego, aby tak oddanych ludzi przybywało, wyrażając zarazem nadzieję, że rok
ten będzie co najmniej równie dobry jak
poprzednie, a kolejne akcje zakończą się
sukcesem.
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ZABRZE Uroczysta biesiada piwna

Górnicze ostatki

UROCZYSTA biesiada piwna współorganizowana przez Muzeum Górnictwa Węglowego, Jastrzębską Spółkę Węglową
SA (JSW) oraz Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ „Solidarność” zakończyła sezon imprez
okołobarbórkowych na Górnym Śląsku. 24 stycznia kilkaset osób przybyło do hali „Pogoni” w Zabrzu, by wspólnie
bawić się przy oprawie artystycznej, jaką przygotował kabaret Jestem z Piekar Śląskich.

ZABAWĘ poprzedziła msza święta odprawiona w Kaplicy Świętej
Barbary na poziomie 170 Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego
„Guido”. Homilię wygłosił ksiądz
Jan Matysek z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Zabrzu-Biskupicach. Duchowny
zwrócił uwagę, że świętą Barbarę
kojarzy się dziś przede wszystkim
z górnictwem, choć patronka górników w kopalni nie pracowała.
- Skąd zatem wziął się ten niesamowity związek Barbary z górnictwem? - pytał retorycznie. - Być
może wszystko zaczęło się od takiego szczególnego „Szczęść Boże”.
Z pewnością Barbara pojawia się w
tym klimacie. Była patronką niebezpiecznych zawodów i dobrej
śmierci. W ten sposób zapisała się
w sercach tych, którzy zjeżdżali
pod ziemię. Barbara to ktoś, kto
troszczy się o los drugiego człowieka. Może właśnie dziś potrzeba
nam takiego właśnie zaangażowania - zastanawiał się ks. Matysek.
Po nabożeństwie uczestnicy
biesiady - górnicy, przedstawiciele
spółek węglowych oraz firm i instytucji współpracujących z górnictwem, a także politycy szczebla
krajowego i lokalnego - zebrali się
we wspomnianej już wcześniej widowiskowo-sportowej hali „Pogoni”
przy ulicy Wolności, gdzie zostali
przywitani przez prezydent Zabrza
panią Małgorzatę Mańkę-Szulik,
marszałka śląskiego Jakuba Chełstowskiego i dyrektora Muzeum
Górnictwa Węglowego Bartłomieja
Szewczyka.

Głos zabierali również między
innymi: w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy pani Agnieszka Lenartowicz-Łysik, następnie wiceminister aktywów państwowych Adam
Gawęda, prezes JSW Włodzimierz
Hereźniak oraz przewodniczący
KSGiE NSZZ „Solidarność” Jarosław Grzesik. Ten ostatni podziękował dyrektorowi Muzeum Górnictwa Węglowego za skuteczne
działania, które doprowadziły do
wpisania Barbórki na krajową listę
niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Przypomnijmy, że wśród
oficjalnych depozytariuszy tradycji znalazło się także środowisko
związkowe reprezentowane przez
KSGiE NSZZ „Solidarność”.
- Spotkał mnie (…) wielki zaszczyt i honor w imieniu wszystkich

organizacji związkowych działających w górnictwie węgla kamiennego
być jednym z sygnatariuszy (…) listu
do UNESCO. Dziękuję, Panie Dyrektorze, za tę inicjatywę, dziękuję za
przeprowadzenie tej trudnej i skomplikowanej, długotrwałej procedury
- powiedział Jarosław Grzesik.
Obecnie trwają działania mające doprowadzić do wpisania tradycji barbórkowych na światową
Listę Niematerialnego Dziedzictwa
Kulturowego UNESCO.
Po części oficjalnej zabawa
rozpoczęła się na dobre - wszyscy
mieli świadomość, że to „ostatnia
taka biesiada”, bo na kolejną trzeba
będzie poczekać do kolejnej Barbórki.
MJ
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Kimono i rękawice
WIKTOR Czopek, członek NSZZ „Solidarność”, jest niesamowicie
wszechstronny. Górnik szybowy KWK „Brzeszcze” startuje w zawodach
w karate oraz w boksie i w obu dyscyplinach odnosi sukcesy.

W 2016 roku w Wałbrzychu członek NSZZ „Solidarność” z Brzeszcz (na zdjęciu
z lewej) został mistrzem Europy w karate.
(fot. Archiwum prywatne)

W grudniu ubiegłego roku Wiktor Czopek wygrał w boksie prestiżowy Międzynarodowy Turniej o Złotą
Rękawicę w Krakowie.
(fot. Archiwum prywatne)

CZOPEK od dziecka trenuje karate. Szybko trafił na tatami, bo jego ojciec Rafał to
prezes klubu „Oyama Karate” Brzeszcze. W
2016 roku Wiktor został mistrzem Europy
w Kyokushinkai Tezuka Group w formule
knockdown (zawodnicy walczą bez kasków
i ochraniaczy na ręce).
- W pewnym momencie łączyłem treningi karate z kick-boxingiem, ale zawsze
ciągnęło mnie również do boksu, dlatego od
2016 roku ćwiczę zarówno karate, jak i boks
- mówi naszej gazecie utalentowany, 26-letni sportowiec.
Wiktor Czopek ma bardzo napięty grafik, bo na co dzień pracuje jako górnik szybowy, a po pracy trenuje obydwie dyscypliny. - Obecnie więcej czasu poświęcam na
boks, który ćwiczę w poniedziałki, środy i
piątki. Z kolei we wtorki i czwartki ubieram
kimono, a w weekendy mam często zawody - mówi z uśmiechem. - Nie spotkałem
jeszcze nikogo, kto łączyłby w ten sposób

treningi, bo zwykle zawodnicy, którzy lubią
różne sporty walki, decydują się na MMA.
Ja nie przepadam za mieszanymi sztukami walki - przyznaje. W grudniu ubiegłego roku pięściarz wygrał prestiżowy XXIX
Międzynarodowy Turniej o Złotą Rękawicę
w Krakowie w kategorii do 75 kilogramów.
Wcześniej, w 2018 roku, został wicemistrzem Śląska w boksie w tej samej kategorii. Czopek trenuje boks w Mysłowicach
i w Imielinie pod okiem trenera Krzysztofa
Kowalskiego.
Czy wszechstronny sportowiec zdecyduje się w końcu postawić na jedną z wymienionych dyscyplin?
- Na razie daję radę łączyć treningi oraz
starty, ale zauważyłem, że boks cieszy się
większym zainteresowaniem mediów, kibiców. Mam plany na ten rok. Zamierzam
wystartować w Mistrzostwach Śląska, kilku
turniejach oraz myślę o występie w Mistrzostwach Polski - odpowiada.

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 grudniowej
krzyżówce brzmi: Co kto życzy to i prorokuje. Nagrody wylosowali: Elżbieta Kotyczka z Ornontowic oraz
Krystian Tarka z Libiąża. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

