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Jaki program naprawczy dla „Brzeszcz”?

Mamy potencjał, mamy możliwości
Rozmowa ze Stanisławem Kłyszem, szefem zakładowej „S” s. 4

       JSW Protest przed siedzibą spółki

Czas podsumowań, 
czas wyborów

We Wtorek, 17 czerwca, przed 
siedzibą Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej SA (JSW) po raz kolejny 
pikietowali emeryci i renciści, któ-
rym nie wypłacono pierwszej raty 
ekwiwalentu za deputat węglowy. 

– To ostatni z pokojowych pro-
testów – zapowiedział Zbigniew 
Jaskólski, przewodniczący Między-
zakładowej Komisji Koordynacyjnej 
NSZZ „Solidarność” Emerytów i 
Rencistów przy JSW.

Następnym krokiem ma być 
rozbicie miasteczka namiotowego 
przed siedzibą Zarządu. Emeryci 
i renciści złożyli również w ja-
strzębskiej Prokuraturze Rejonowej 
zawiadomienie o popełnieniu prze-
stępstwa przez Zarząd JSW.

Nie udało się zabrać pracownikom, 
chcą odebrać emerytom



�

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

REDAKTOR NACZELNY: KRZYSZTOF LEŚNIOWSKI

REDAKCJA: Marek JURKOWSKI, Jacek SROKOWSKI

KOLEGIUM PROGRAMOWE: Roman BRUDZIŃSKI,

Marek OSTROWSKI

DRUK: Polskapresse sp. z o.o. Sosnowiec
NAKłAD: 50 000 egz.

e-mail: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl

Materiałów nie zamówionych (tekstów, zdjęć, doku-
mentów) redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie 
prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów. Za 
treść ogłoszeń reklamowych redakcja nie odpowiada

fakty i opinie
komentarz

Jarosław
Grzesik

Duda: Obchody rocznicy wyborów 8̀9 
bez „Solidarności” karykaturą święta
– OfICJalNe państwowe obchody 25 rocznicy 4 czerwca 1989 roku, bez formalnego współudziału Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, (...) stają się karykaturalne, pozbawione wewnętrznej siły 
ducha solidarności i wolności – napisał przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda w liście 
otwartym do członków Związku. lider największego związku zawodowego podkreślił, że częściowo wolne wybory 
sprzed 25 lat były zasługą całej „S”, wszystkich jej członków, a nie liderów.

DuDa ocenił, że tak jak najwięk-
szym zwycięstwem polskich ro-
botników było powstanie w 1980 
roku NSZZ „Solidarność”, tak naj-
większym sukcesem tego związku 
zawodowego było doprowadzenie 
do wyborów z 4 czerwca 1989 roku. 
- Do rozmów przy okrągłym stole 
i pierwszych częściowo wolnych 
wyborów doszło dzięki fali straj-
ków w 1988 roku, prowadzonych 
przez organizacje zakładowe Nie-
zależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”. Do 
rozmów i wyborów przystąpił nie 
Lech Wałęsa i Komitet Obywatel-
ski, ale Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy „Solidarność”, 
ze swoim przewodniczącym na cze-
le. Powołanie w grudniu 1988 roku 
Komitetu, którego nazwa brzmiała 
Komitet Obywatelski przy prze-
wodniczącym NSZZ „Solidarność”, 
choć formalnie niezależny, był w 
istocie jedynie formą organizacyj-
ną, swoistym narzędziem Związku, 

bez którego Komitet nie miał racji 
bytu – stwierdził w liście.

Piotr Duda sprzeciwił się stoso-
waniu podziału na pierwszą i drugą 
„Solidarność”. Jego zdaniem, jest on 
nie tylko sprzeczny z faktami, ale i 
nielogiczny. - Związek nasz od swo-
jego powstania nigdy nie przerwał 
działalności, nawet po wprowadze-
niu stanu wojennego, przez wiele 
lat trwając w konspiracji. W prze-
ciwnym razie, za kpinę należałoby 
uznać słowa ówczesnego przewod-
niczącego Lecha Wałęsy, które wy-
głosił w 1984 roku przy grobie za-
mordowanego, błogosławionego ks. 
Jerzego Popiełuszki: „Solidarność” 
żyje, bo ty oddałeś za nią życie”. 
Jeśli była pierwsza i druga, to nale-
żałoby uznać, że Jaruzelski pokonał 
„Solidarność”, a to jest oczywistą 
historyczną bzdurą – uzasadnił 
swoją opinię, przypominając jed-
nocześnie, że dzisiejsi członkowie 
NSZZ „Solidarność” są nimi często 
nieprzerwanie od początku istnie-

nia Związku. - Oni nigdy nie byli 
w dwóch „Solidarnościach”. Jeśli 
już, to inni ją opuszczali, zdradzali 
czy zaprzedali swoje legitymacje w 
imię własnego interesu – dodał.

Na koniec wskazał, że dzisiaj, 
25 lat po odzyskaniu wolności, na-

dal szykanuje się i wyrzuca ludzi z 
pracy za działalność związkową, co 
należy uznać za ponury „chichot hi-
storii”. 
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Oszustwa, brudna kasa 
i podsłuchy?

Zainwestuj, 
bo mało płacimy 
pracownikom
JAK wygląda Polska w oczach mieszkańców Unii 
Europejskiej? Po tym rządowym spocie Europej-
czycy mogą pomyśleć, że nasz kraj jest wylęgar-
nią taniej siły roboczej. Tak. Właśnie tak jeste-
śmy reklamowani przez PAIiIZ - Polską Agencję 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych – agencję 
rządową podległą Ministrowi Gospodarki.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagra-
nicznych, której prezesem jest Sławomir Majman 
(notabene absolwent Moskiewskiego Państwowe-
go Instytutu Spraw Międzynarodowych przy MSZ 
ZSRR), stworzyła spot „Invest in Poland”. Film miał 
zareklamować nasz rynek i zachęcić przedsiębior-
ców zza granicy do inwestycji na terenie Polski. 
Rządowa agencja zamiast tego przedstawia Polskę 
jako kraj, w którym pracownikom mało się płaci.

Prezenterka mówi o niskiej płacy Polaków i 
zaznacza, że koszty pracy w Polsce są jednym z 
najniższych w Europie. - Produktywność siły ro-
boczej rośnie szybciej niż wysokość wynagrodzeń. 
W rezultacie koszt pracy należy do najniższych w 
Europie - słyszymy na nagraniu. A w tle tańczą 
zadowoleni młodzi ludzie. Zadowoleni z niskich za-
robków?!?

Internauci wyśmieli rządowy spot, mówiąc, że 
jego forma ujmuje powagi rządowemu projekto-
wi. „Polska Bangladeszem Europy?” – komentują 
samą treść.  

Co ciekawe, w wyprodukowanym na zlecenie 
rządu filmiku zachęcającym zagranicznych przed-
siębiorców do inwestowania w Polsce, występuje 
córka milionerki, znanej projektantki Joanny Klimas 
– Natalia Klimas. Cóż, dziewczyna dostała życiową 
rolę! 
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BIZNeS CBŚ w składachwęgla.pl

4 cZERWcA Centralne Biuro Śled-
cze zatrzymało 10 osób związa-
nych ze spółką Składywęgla.pl, 
wśród nich dyrektora generalnego 
Marcina W. Menedżerowie MM 
Group (ma 40 proc. Składówwę-
gla.pl) są podejrzewani m. in. o 
oszustwa, wyłudzanie podatku 
VAT i pranie brudnych pieniędzy na 
kwotę 85 mln zł. Bydgoska policja 
informowała, że węgiel sprowadza-
ny z Rosji i Kazachstanu oferowany 
był jako polski, oszukiwano na jego 
jakości i ilości, tworzono fikcyjną 
dokumentację związaną z dystry-
bucją, części transakcji w ogóle nie 
ewidencjonowano. Podejrzanym 
postawiono zarzuty, m.in. udziału 
w zorganizowanej grupie przestęp-
czej mającej na celu popełnienie 
przestępstw i przestępstw skar-
bowych, oszustwa przy sprzedaży 
węgla i prania pieniędzy. Śledczy 
szacują, że podejrzani mogli wy-
łudzić zwrot nienależnego podatku 
VAT na kwotę co najmniej 35 mln 
zł, dopuścić się oszustw na kwotę 
30 mln zł i wyprać ponad 22 mln zł 
pochodzące z przestępstw.

Co ciekawe, po aresztowaniu 
kredyty kupieckie, których udzieli-

ła firmie MM Group rosyjska firma 
KTK, zostały postawione w stan 
natychmiastowej wymagalności 
i istnieje obawa, że udziały Skła-
dówwęgla.pl zostaną przejęte przez 
Rosjan. 

- Staramy się temu zapobiec. 
Wydaje mi się, że mogła to być 
zaplanowana akcje przejęcia przez 
Rosjan Składówwęgla.pl. Wtedy 
sprzedawaliby węgiel bezpośred-
nio po około 300 zł, co przyczy-
niłoby się do bankructwa polskich 
kopalni - przekonywał kilka dni 
temu na łamach Pulsu Biznesu 
Marek Falenta, główny akcjona-

riusz Składówwęgla.pl.  
Po czym okazało się, że ABW 

zatrzymała Falentę, jako osobę po-
dejrzaną w aferze podsłuchowej.  Z 
prasowych doniesień wynika, że 
pracował u niego łukasz N., me-
nedżer restauracji, który nagrywał 
VIP-ów. Menadżer pracował w 
należącej do Falenty firmie Elce-
tus zajmująca się finansowaniem 
publicznych szpitali. Biznesmen 
rzekomo miał się czuć dotknięty 
atakami organów państwa na jego 
firmę. Wszystko więc jasne? Nie-
koniecznie. 
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Wciąż jestem 
optymistą
UDAJąc się na kolejną turę rozmów 
strony związkowej z premierem Do-
naldem Tuskiem nie miałem pewno-
ści, że zakończą się one sukcesem. 
Ba, stwierdziłem nawet, że jeżeli 
po wcześniejszych rozmowach 
padały stwierdzenia o umiarkowa-
nym optymizmie panującym wśród 
przedstawicieli strony związkowej, 
to teraz ten optymizm jest znacznie 
słabszy.

Słabszy, bo dochodziły do nas 
sprzeczne deklaracje: premiera za-
pewniającego, że nie będzie likwi-
dacji kopalń i prezesa zarządu Kom-
panii Węglowej Mirosława Tarasa 
o groźbie upadłości całej firmy, a 
także prezesa Katowickiego Holdin-
gu Węglowego Romana łoja, który 
straszy likwidacją jednej z kopalń. 

Chciałem rzecz jasna wierzyć w 
zapewnienia premiera, ale też mia-
łem obawy, że to kolejna gra pod 
publiczkę, szczególnie, że w ostat-
nich dniach światło dzienne ujrzały 
taśmy z podsłuchanymi rozmowami 
prominentnych polityków rządzące-
go układu, po przesłuchaniu których 
można było mieć sporo wątpliwo-
ści.

Jestem świeżo po spotkaniu i 
mogę na gorąco skomentować je 
krótko -  wydaje nam się, jako stro-
nie związkowej, iż rząd czuje odpo-
wiedzialność za los sektora górni-
czego i setek tysięcy miejsc pracy 
na Śląsku. Na dziś widmo upadku 
Kompanii Węglowej wydaje się być 
oddalone. Jest jeszcze za wcześnie, 
by popadać w euforię, ale zarząd 
Kompanii jest na dobrej drodze, by 
spółka odzyskała płynność finan-
sową.  

Podczas rozmów z szefem rządu 
pojawiły się ciekawe pomysły na ra-
tunek zagrożonym spółkom węglo-
wym, które jednak wymagają skon-
kretyzowania. Premier obiecał m.in. 
poważnie pochylić się nad naszym 
wnioskiem, by podjąć pilne działania 
na rzecz przywrócenia właściwych 
proporcji w produkcji energii w Pol-
sce przy wykorzystaniu krajowych 
nośników, bowiem polski węgiel ka-
mienny znacząco stracił swój udział 
w tym bilansie i to nie tylko kosztem 
takich nośników jak węgiel brunatny 
czy tzw. odnawialne źródła energii. 
Na przykład Tauron zaczął importo-
wać energię, ograniczając własną 
produkcję! Niestety, kiedy do spółek 
energetycznych wkracza prywatny 
interes skutki dla kraju mogą być 
opłakane.

Umówiliśmy się na kolejne spot-
kanie za miesiąc i liczę, że tym razem 
spotkanie rozstrzygnie o przyszło-
ści sektora górniczego w Polsce. 
Niemniej po ostatnich wydarzeniach 
w polskiej polityce wciąż jestem 
ostrożny o finał naszych negocjacji. 
Optymizm jednak pozostaje. 
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Na ratunek górnictwu

Odzyskanie płynności finansowej – pomoże kapitał 
międzynarodowy czy polski?

Import węgla – jak zahamować niekontrolowany napływ węgla?

Uzyskanie właściwych proporcji w produkcji energii w Polsce 
– energia z polskiego węgla kamiennego, węgla brunatnego, 
energii odnawialnej, a może energia z importu?

Poprawa sprzedaży węgla – powstaną Państwowe Składy 
Węgla?

DO ROZSTRZYGNIĘCIa

TRWaJą rozmowy górniczych związków zawodowych z rządem na temat przyszłości polskiego górnictwa. 
Na razie nie przyniosły one przełomu, ale też pozostawiają nadzieję, że jednak uda się wyjść na prostą.

PoDczas majowych rozmów 
związkowców z premierem Donal-
dem Tuskiem uzgodniono powo-
łanie trzech zespołów roboczych: 
pierwszy zajmie się opracowaniem 
założeń do rządowej strategii dla 
górnictwa, drugi rozwiązaniami ła-
godzącymi skutki wdrażania unij-
nego Pakietu Klimatycznego, a trze-
ci bieżącymi problemami sektora. 

Powołany rządowo-związkowy 
zespół przygotowuje podstawowe 
założenia do tzw. ustawy górniczej. 
Rządowa ustawa dla górnictwa 
obejmie lata 2016-2027. Zastąpi 
obecnie obowiązującą ustawę, któ-
ra wygasa za rok. Zgodnie z ustale-
niami, zespół ma się również zająć 
przygotowaniem założeń do nowej 
strategii funkcjonowania górnictwa 
węgla kamiennego w Polsce. 

Podczas spotkań związkow-
ców z premierem przyjęto wstępne 
ustalenia co do sposobów rozwiąza-
nia pięciu konkretnych problemów, 
m.in. ograniczenia importu węgla, 
usprawnienia sprzedaży węgla i 

odroczenia terminu spłaty długów 
przez Kompanię Węglową SA. 

Podczas czerwcowych rozmów 
miały już paść konkrety. 

Zanim jednak do kolejnych ne-
gocjacji doszło, górnicze centrale 
związkowe zaapelowały do premie-
ra Donalda Tuska o kompleksowe 
rozwiązywanie problemów wszyst-
kich spółek węglowych. 

Jeszcze do niedawna wydawało 
się bowiem, a przynajmniej taki był 
przekaz medialny, że w fatalnej sy-
tuacji finansowej znajduje się jedy-
nie Kompania Węglowa. Wiadomo 
jednak było już od pewnego czasu, 
że wcale nie lepiej jest w Katowi-
ckim Holdingu Węglowym, gdzie na 
zwałach zalega 1,7 mln ton węgla. 

Problemy przeżywają także 
Jastrzębska Spółka Węglowa oraz 
Tauron Wydobycie.

Jastrzębskie kopalnie – w prze-
ciwieństwie do zakładów wchodzą-
cych w skład KW i KHW – wydo-
bywają znacznie mniej węgla, niż 
mogłyby sprzedać „na pniu”. Chodzi 

tutaj o węgiel koksujący, na który 
jest popyt. Dlatego spółka zaczęła 
ponosić straty. Z kolei w kopalniach 
Sobieski i Janina należących do 
spółki Tauron Wydobycie zaczęły 
rosnąć zwały węgla, bo właściciel 
tej spółki, czyli Grupa Tauron, za-
czął importować energię ogranicza-
jąc zdolności produkcyjne własnych 
elektrowni, na czym cierpią kopal-
nie w Jaworznie i Libiążu.

Dlatego 5 czerwca związkowcy 
przystąpili do rozmów z premie-
rem z nadzieją, że uda się się od-
wrócić złe tendencje w spółkach 
węglowych. Niestety, materia była 
niezwykle obszerna, dlatego strony 
postanowiły się skupić na trzech 
kwestiach: doprowadzeniu do 
wzrostu popytu na polski węgiel i 
odbudowie państwowej sieci sprze-
daży węgla, możliwości wstrzyma-
nia lub przynajmniej częściowego 
przyblokowania importu węgla do 
Polski oraz wyprowadzeniu kopalń 
przeżywających dzisiaj największe 
trudności „na prostą”.

Strony przeanalizowały moż-
liwość wprowadzenia koncesji na 
sprzedaż węgla i certyfikowania ja-
kościowego surowca, co pozwoliło-
by wyeliminować z rynku surowiec 
najgorszej jakości, często importo-
wany.

Konkretnym wnioskiem płyną-
cym z czterogodzinnych rozmów 
była konieczność wprowadzenia 
„programów naprawczych” dla ko-
palń znajdujących się dzisiaj w naj-
gorszej sytuacji. Dotyczy do przede 
wszystkim wymienianych ostatnio 
zakładów należących do Kompanii 
Węglowej. 

– Sprzeciwiliśmy się pomy-
słom likwidacji kopalń określa-
nych przez drugą stronę mianem 
„trwale nierentownych”. W zamian 
zaproponowaliśmy przygotowanie 
„programów naprawczych” dla ko-
palń, które w tej chwili są w złej sy-

tuacji. Powinny to być rozwiązania 
uzgadniane pomiędzy pracodawcą 
a związkami zawodowymi, tak jak 
to miało miejsce do tej pory, np. 
w kopalni „Halemba-Wirek”, też 
skazywanej w swoim czasie przez 
Zarząd Kompanii na likwidację. 
Wprowadzenie „programu napraw-
czego” uratowało zakład, który 
funkcjonuje do dzisiaj – podkreślał 
szef górniczej „S”.

Równolegle do spotkań przed-
stawicieli central z premierem trwa-
ły prace wspomnianych wcześniej 
zespołów roboczych. Ramy „ustawy 
górniczej”, która ureguluje funkcjo-
nowanie sektora na przestrzeni kil-
kunastu najbliższych lat (mówi się 
tutaj o latach 2016-2027), są niemal 
gotowe. – W 80 procentach, można 
powiedzieć, założenia do ustawy zo-
stały uzgodnione – mówił po ostat-
nim spotkaniu zespołu wiceprze-
wodniczący górniczej „Solidarności”  
Stanisław Kłysz.

Sytuacja wydawała się więc na 
tyle opanowana, iż Międzyzwiązko-
wy Sztab Protestacyjno-Strajkowy 
Górniczych Central Związkowych 
zdecydował 9 czerwca o nieprze-
prowadzaniu planowanej na 16 
czerwca manifestacji w Warszawie. 
Termin ewentualnej manifestacji 
miał być uzależniony od wyniku 
dalszych rozmów.

Jednak już kilka dni później 
Mirosław Taras, prezes Kompanii 
Węglowej, powiedział, że istnie-
je realne zagrożenie ogłoszenia 
upadłości firmy. Sytuacja finanso-
wa spółki jest bowiem fatalna. Za 
cztery miesiące rzeczywista strata 
to około 250 mln zł. Strata ubiegło-
roczna to, przypomnijmy 1 mld zł.

– Jeśli nie uda się doprowadzić 
do porozumienia z bankami, w dru-
giej połowie roku pojawi się „realne 
zagrożenie konieczności ogłoszenia 
upadłości” – zaalarmował Taras.

Do końca czerwca Kompania 

chce podpisać z obecnymi obliga-
tariuszami porozumienia o zastą-
pieniu w programie obligacyjnym 
(który w całości opiewa na 1,2 mld 
zł) części banków prywatnych part-
nerem handlowym KW – spółką 
tradingową, która następnie obję-
łaby kapitały Kompanii. To jeden ze 
sposobów na odzyskanie płynności 
finansowej.

W tym samym czasie równie 
pesymistyczne komunikaty zaczęły 
płynąć z  Katowickiego Holdingu 
Węglowego.

– Poziom zwałów jest najwyższy 
w historii KHW. Jeśli nie zwiększy-
my sprzedaży, musimy myśleć o 
innym rozwiązaniu. Jakim? Któraś 
kopalnia musi zostać zamknięta 
– powiedział Roman Łój, prezes 
KHW w rozmowie z dziennikarza-
mi katowickiej Gazety Wyborczej. 
Łój zapewnił jedynie, że nie chodzi 
o Murcki-Staszic i Mysłowice-We-
sołą.

Nic dziwnego, iż na ostatnie 
spotkanie z premierem, zaplanowa-
ne w Warszawie 25 czerwca, strona 
związkowa jechała w minorowych 
nastrojach.

– Oczekujemy, że podczas spot-
kania pan premier rozwieje wszyst-
kie spekulacje. Jedno natomiast 
mogę powiedzieć już dziś: jeżeli po 
wcześniejszych rozmowach padały 
stwierdzenia o umiarkowanym op-
tymizmie panującym wśród przed-
stawicieli strony związkowej, to 
teraz ten optymizm jest znacznie 
słabszy – zapowiedział szef górni-
czej Solidarności.

Spotkanie nie przyniosło zna-
czącego przełomu, ale jednocześnie 
dało nadzieje.

– Na szczęście wbrew naszym 
obawom rozmowy nie zakończyły 
się fiaskiem. Zapadły kolejne ważne 
ustalenia dotyczące działań rządu 
na rzecz odzyskania płynności fi-
nansowej przez górnictwo – po-
wiedział po spotkaniu  Dominik 
Kolorz, przewodniczący śląsko-dą-
browskiej Solidarności.

– Najważniejsza informacja dla 
tysięcy górników i ich rodzin oraz 
wszystkich mieszkańców naszego 
regionu jest taka, że po pierwsze 
zostało oddalone coraz bardziej 
realne widmo postawienia w stan 
upadłości Kompanii Węglowej, a po 
drugie jest pełna zgoda rządu i stro-
ny społecznej co do tego, że plan ra-
tunkowy dla polskiego górnictwa, 
programy naprawcze w kopalniach 
i spółkach węglowych powinny się 
opierać na elementach techniczno-
finansowych i organizacyjnych, a 
nie na najprostszej i najbardziej 
szkodliwej społecznie metodzie 
przerzucania kosztów restruktury-
zacji na pracowników, na likwidacji 
miejsc pracy – podkreślił Dominik 
Kolorz.

Rozmowy z szefem rządu, tak 
jak podczas poprzednich spotkań, 
dotyczyły rynku węgla, jego im-
portu, poprawy sytuacji finansowej 
spółek węglowych. Ponadto stro-
na związkowa zawnioskowała, aby 
rząd podjął pilne działania na rzecz 
przywrócenia właściwych proporcji 
w produkcji energii w Polsce przy 
wykorzystaniu krajowych nośni-
ków, czyli, by polskie elektrownie 
korzystały z polskiego węgla ka-
miennego. W każdym z tematów 
pojawiły się ciekawe pomysły, które 
jednak wymagają skonkretyzowa-
nia. Strony ustaliły, że następne 
spotkanie odbędzie się w ostatnim 
tygodniu lipca. 

jac, ny, mj
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Mamy potencjał, 
mamy możliwości

do „Brzeszcz”, czy w następnych 
latach problem drogi S1 doprowa-
dziły kopalnię do problemów, które 
nasiliły się wraz dekoniunkturą na 
rynku węgla. Do tego jeszcze do-
szedł pożar pokładu 510. Ten splot 
niekorzystnych wydarzeń ma dziś 
swoje przełożenie na wyniki kopal-
ni. Co się stało to się nie odstanie, 
teraz trzeba szukać mądrych, ra-
cjonalnych i możliwych do zreali-
zowania rozwiązań dla programu 
naprawczego, ale podkreślam, rze-
telnego programu. Ta kopalnia ma 
olbrzymi potencjał skoro chrapkę 
na nią mają poważni gracze na ryn-
ku. Szkoda, by ten potencjał zmar-
nowała Kompania Węglowa.

Jednak z tego co słyszę, 
„Brzeszcze” wydobywają 
głównie węgiel kiepskiej jako-
ści (typu 16, 17) i stąd proble-
my kopalni.

Wieść gminna niesie, że 
„Brzeszcze” wydobywają najgorszy 
węgiel, a to nieprawda. Prawda jest 
taka, że na skutek pożaru pokładu 
510 zostaliśmy na pewien czas ze 
słabym węglem, który służył nam 
wcześniej jedynie do uzupełniania 
wysokiej jakości węgla ze wspo-
mnianego pokładu 510. Ale nawet 
ten słabszy węgiel nie był tak kiep-
ski, jak wieść gminna niesie, bo był 
to węgiel klasy 18-19.

Co masz na myśli mówiąc 
– rzetelny program?

Rzetelny, czyli taki, który da 
perspektywy tej kopalni, a nie tylko 
chwilowy efekt, którym będą mogli 
się chełpić przez moment jego auto-
rzy. Kopalnia „Brzeszcze” ma zasoby 
dobrego węgla w zachodnich par-
tiach – pokłady 510, 352, 364. Jest to 
wysokokaloryczny węgiel zalegający 
w pokładach o wysokiej miąższości 
i na jego produkcji powinniśmy się 
skoncentrować. Uważam, że przy 
obecnym stanie zatrudnienia (ok. 2 
tys. osób) i dobrej organizacji pracy, 
jeżeli dojdziemy do poziomu pro-
dukcji ok. 1,5 mln ton węgla rocznie 
kopalnia w krótkim czasie może sta-
nąć na nogach. Mówiąc w krótkim 
czasie, mam na myśli okres dwóch 
lat. Po tym czasie „Brzeszcze” mogą 
osiągać dodatni wynik.

A co znaczy dobra organi-
zacja pracy?

Mamy świetną załogę, co do 
tego nie mam najmniejszych wąt-
pliwości, doskonale radzącą sobie w 
trudnych, metanowych warunkach 
z jakimi przyszło nam się zmagać. 
Teraz chodzi tylko o to, by ograni-
czyć do minimum zbędną buchal-
terię, niech ludzi robią to na czym 
się najlepiej znają, a nie siedzą w 
papierkowej robocie, wykonując 
dziesiątki tabelek dla urzędników 
z katowickiej centrali. Jednym sło-
wem potrzebujemy mądrego zarzą-
dzania.

Myślisz, że macie szanse 
na dodatni wynik nawet przy 
obecnym marazmie na rynku 
węgla? Zakładam, że sytuacja ule-
gać będzie powoli poprawie. Jeśli 
jednak rynek krajowy nie zostanie 
uregulowany, nie zostanie zastopo-
wany import taniego węgla to nikt 
nie ma szansy na rentowność, na-
wet najlepsze kopalnie w Kompa-
nii Węglowej, takie jak „Piast” czy 
„Ziemowit”. Myślę, że decydenci 
zdają sobie sprawę z tego, że likwi-
dacja kopalń jest w efekcie droższa 
niż ich utrzymywanie, zakładając, 
że funkcjonują one na granicy opła-
calności.

Wynika z tego, że nie do 
końca wierzysz, iż kopalnia 
„Brzeszcze” może być konku-
rencyjna rynkowo?

Konkurencyjna rynkowo wobec 
kogo? Importerów rosyjskiego wę-
gla? Przecież sam wiesz, że rosyjski 
przemysł węglowy jest mocno sub-
sydiowany przez państwo, choćby 
w kwestii transportu. Rynek krajo-
wy zakłóca nie tylko import tanie-
go węgla z Rosji. Istotna jest także 
polityka firm energetycznych. Sko-
ro Tauronowi bardziej opłaca się 
handlować energią pochodzącą od 
innych producentów, a nawet z nie-
mieckich wiatraków to o czym my 
rozmawiamy. Tak naprawdę, jeśli 
Państwo nie ureguluje rynku ener-
gii i surowców to cokolwiek my zro-
bimy to i tak będziemy do tyłu.

Rozmawiał:                                      
Jacek Srokowski

PODaTKI

Gminy wciąż niezaspokojone
Tylko w 2013 r. Kompania Węglowa wypłaciła gminom na terenie, któ-
rych prowadzona jest eksploatacja łącznie ponad 150 mln zł z tytułu 
m.in. opłaty eksploatacyjnej, podatku od nieruchomości, wieczystego 
użytkowania gruntów. Nie zważając na to, jak i na trudną sytuację eko-
nomiczną spółki wiele gmin wciąż rości sobie prawa do kontrowersyj-
nego podatku od  nieruchomości od budowli podziemnych i związanych 
z nimi urządzeń budowlanych.

Rozmowa ze Stanisławem Kły-
szem, przewodniczącym komisji 
zakładowej NSZZ Solidarność przy 
KWK „Brzeszcze”

Stasiu, twoje „Brzeszcze” 
to jedna z kopalń Kompanii 

Węglowej kwalifikujących się 
do programu naprawczego. 
Masz co do tego wątpliwości?

Nie mam. Niestety, liczby prze-
mawiają przeciwko nam, bo mamy 
obecnie jeden z gorszych wyników 
w Kompanii Węglowej. Inną spra-

wą jest, dlaczego tak się stało? 
Najogólniej mówiąc zdecydowało 
o tym drastyczne obniżenie wydo-
bycia i sprzedaży przy zachowa-
niu kosztów stałych. Niemniej już 
wcześniej podjęte decyzje admini-
stracyjne jak przyłączenie „Silesii” 

Szukają wsparcia wśród samorządowców 

SOŚNICa-MaKOSZOWY

Po wypowiedzi nowego prezesa Zarządu Kompanii Węglowej SA (KW) Mirosława Tarasa o planach likwidacji pięciu 
kompanijnych kopalń, związkowcy z zagrożonej KWK „Sośnica-Makoszowy” postanowili działać i zainteresować 
trudną sytuacją zakładu wszystkie możliwe instytucje. Rozpoczęli od samorządowców z Gliwic, Zabrza i gminy 
Gierałtowice, czyli tych jednostek, pod którymi kopalnia fedruje. Do tej pory odbyły się spotkania z prezydentem 
Gliwic Zygmuntem Frankiewiczem i radnymi Zabrza.

Rozmowy z udziałem związkowców 
i prezydenta, a także dyrektora kopalni 
Grzegorza Mendakiewicza i przedsta-
wiciela Biura Produkcji KW, zorganizo-
wano 10 czerwca w siedzibie Centrum 
Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” - 
tam, gdzie jeszcze kilkanaście lat temu 
funkcjonowała kopalnia „Gliwice”.

– Prezydent odpisał jako jeden z 
pierwszych adresatów naszego pisma, 
wyrażając chęć spotkania się i prze-
dyskutowania trudnej sytuacji kopalni, 
jednego z większych pracodawców w 
mieście – mówi Andrzej Twardowski, 
przewodniczący Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” KWK „Sośnica-
Makoszowy”.

Przyznaje, że samorządowcy nie 
mają zbyt wielkich możliwości, by 
wspierać zakłady górnicze czy spółki 
węglowe od strony finansowej. - Nam 
chodziło przede wszystkim o to, by pre-
zydent, jako polityk regularnie spotyka-
jący się z innymi ludźmi władzy, zaczął 
aktywnie lobbować na rzecz funkcjono-
wania górnictwa w mieście, na rzecz 
utrzymania zakładu pracy dla kilku 
tysięcy gliwiczan, zabrzan i mieszkań-
ców innych okolicznych miejscowości 
– wyjaśnia. - I z jednej strony otrzyma-
liśmy zapewnienie, że takie lobbowanie 
z jego strony będzie, choć nic ponadto, 

z drugiej – prezydent wyraził zdanie, że 
zła sytuacja Kompanii wynika ze złego 
zarządzania firmą i wieloletnich zanie-
dbań, zgadzając się poniekąd ze stroną 
związkową – dodaje.

Strona związkowa chciała też 
usłyszeć opinię prezydenta na temat 
ewentualnego poszerzenia planu ruchu 
zakładu o rejon ulicy Bojkowskiej w Gli-
wicach. - Tutaj prezydent zastrzegł, że 
nie może niczego obiecać na 100 pro-
cent, bo musi się zapoznać z dokładnym 
umiejscowieniem fedrunku na tle planu 
miasta – relacjonuje przewodniczący 
„S” z gliwicko-zabrskiej kopalni.

Oprócz deklaracji dotyczących lob-
bowania na rzecz kopalni padły też jed-
nak słowa, które mogą wskazywać, że 
stojącemu na czele władz miasta od 21 
lat prezydentowi los jednego z najwięk-
szych pracodawców na terenie Gliwic 
jest dość obojętny.

– Prezydent Frankiewicz stwierdził 
na przykład, że finansowo miasto z ko-
palnią „Sośnica-Makoszowy” łączy je-
dynie podatek od nieruchomości w wy-
sokości 6 milionów złotych i nic więcej. 
Jego kolejne wypowiedzi wskazywały, 
że tak naprawdę zajmuje stanowisko 
niejednoznaczne, a przetrwanie na-
szego zakładu nie jest dla niego prio-
rytetem. Więc warto było się spotkać 

chociażby po to, by mu uświadomić, 
że jeśli nie podejmie żadnych działań, 
to wkrótce nie będzie mógł się chwalić 
kilkuprocentowym bezrobociem w Gli-
wicach. Zamknięcie kopalni oznaczało-
by przecież nie tylko likwidację miejsc 
pracy pod ziemią, ale również upadek 
bądź znaczące cięcia w wielu firmach 
kooperujących z KWK „Sośnica-Ma-
koszowy”, a tam też przecież pracują 
mieszkańcy Gliwic – podkreśla Twar-
dowski.

Pozostałe wnioski o organizację 
podobnych spotkań skierowano do 
radnych Gliwic i gminy Gierałtowice 
oraz prezydent Zabrza pani Małgorzaty 
Mańki-Szulik. Z tymi organami władz 
samorządowych i panią prezydent 
związkowcom nie udało się, jak dotąd, 
spotkać. 

mj

ZGODNIE ze stanowiskiem Spółki 
opartym na wyroku Trybunału Kon-
stytucyjnego z dnia 13.09.2011 r. 
wyrobiska nie stanowią przedmiotu 
opodatkowania w tymże podatku, co 
z kolei tyczy się budowli, to kwestia 
ta jest nierozstrzygnięta i budzi wiele 
kontrowersji. Mimo korzystnego wy-
roku Kompania Węglowa S.A. Nadal 
zagrożona jest roszczeniami gmin 
górniczych w zakresie podatku od nie-
ruchomości od budowli podziemnych 
i związanych z nimi urządzeń budow-
lanych. Wbrew stanowisku Trybunału 
Konstytucyjnego oraz kształtującej 
na korzyść KW S.A. Linii orzeczniczej 
Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Gliwicach, że opodatkowaniu 
podatkiem od nieruchomości powin-

ny podlegać wyłącznie te urządzenia 
techniczne zlokalizowane w podziem-
nych wyrobiskach górniczych, które 
kwalifikują się w poczet zdefiniowa-
nych na potrzeby prawa budowlane-
go budowli i urządzeń budowlanych, 
organy podatkowe gmin górniczych 
w większości przypadków  wydają 
decyzje, w których naliczają podatek 
od wartości podziemnych wyrobisk 
górniczych i zlokalizowanych w nich 
budowli. Nie udało się również wypra-
cować katalogu takich urządzeń tech-
nicznych zlokalizowanych w podziem-
nych wyrobiskach górniczych, które 
kwalifikowałby się w poczet budowli, 
a tym samym i w poczet przedmiotów 
opodatkowania. 

jac
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„ZaGór” ma nie tylko szokować

Trudno o gotowe recepty

Rozmowa z Jarosławem Grzesi-
kiem, przewodniczącym Sekcji Kra-
jowej Górnictwa Węgla Kamienne-
go NSZZ Solidarność

Niestabilne czasy wyma-

gają stabilnego przywództwa. 
Czy tak można odczytać nie-
mal jednogłośny  wybór twojej 
osoby na szefa Sekcji?

Proszę Cię, nie onieśmielaj mnie 
(śmiech).

OK, skoro nie lubisz takie-
go patosu to powiedz przynaj-
mniej czy byłeś zaskoczony 
wynikami głosowania?

Jasne, że byłem i boję się teraz, 
że ktoś porówna nasz związek do 
„nieboszczki PZPR” (śmiech). A 
całkiem poważnie to oczywiście je-
stem bardzo wdzięczny delegatom 
walnego zgromadzenia, że udzie-
lili mi tak licznego poparcia, bo 
to oznacza, że nie mieli większych 
zastrzeżeń do pracy mojej i prezy-
dium Sekcji. Jest jednak coś w tym, 
co powiedziałeś na wstępie. Stare 
przysłowie mówi: nie zmienia się 
koni podczas przeprawy przez rze-
kę. I tym pewnie też kierowało się 
część delegatów oddając na mnie 
swój głos. Kryzys jaki dotknął 
górnictwo jest bowiem wyjątkowo 
trudny, a perspektywy branży nie-
pewne.

To jaka w tych czasach, 
twoim zdaniem, powinna być 
polityka Sekcji? 

Musimy w dalszym ciągu bez-
względnie stać na straży interesów 
praw pracowników górnictwa węgla 
kamiennego, łącząc to z walką o in-
teresy ekonomiczne naszej branży.

Co masz na myśli?
Weźmy ostatnie rozmowy z pre-

mierem Tuskiem. Wydaje mi się, 
że dość skutecznie przekonaliśmy 
szefa rządu, że obecne problemy 
nie wynikają z tego, iż górnicy za 
dobrze zarabiają, tylko z tego, że 
problemy wynikają ze złego zarzą-
dzania spółkami węglowymi oraz 
błędów systemowych, jak choćby 
nadmiernego, niekotrolowanego 
importu węgla, patologii w jego 

handlu, a także uprzywilejowanej 
pozycji energetyki w stosunku do 
producentów węgla. Po raz kolejny 
okazuje się, że związki zawodowe 
są ostatnią instancją, która może 
obronić górnictwo przed pochopną 
likwidacją kopalń. Niestety, górni-
czy management jest zbyt zatroska-
ny o swój prywatny los, by intere-
sować się dalekosiężnym interesem 
branży górniczej. Musimy także w 
dalszym ciągu przekonywać opinię 
publiczną do swoich racji, do tego, 
że górnictwo nie funkcjonuje samo 
dla siebie. Na szczęście, wydaje mi 
się, że opinia publiczna zaczyna to 
rozumieć, zwłaszcza w obliczu tego 
co dzieje się za naszą wschodnią 
granicą.

A co jeśli kryzys wymknie 
się spod politycznej kontroli, 
zwłaszcza teraz, kiedy rzą-
dzący skupiają się na aferze 
taśmowej? Co jeśli spółki wę-
glowe zaczną konkurować 
między sobą o przetrwanie, a 
środowisko górnicze zostanie 
podzielone? Jakie miejsce zaj-
mie wówczas Sekcja?

Nie możemy do takiej sytuacji 
dopuścić, bo wojna polsko-polska 
nie jest w interesie gospodarczym 
Polski! Szkoda, że swego czasu 
rządzący nie posłuchali nas, kiedy 
opowiadaliśmy się za konsolidacją 
sektora węglowego, być może dziś 
nie stalibyśmy wobec tak trudnych 
wyzwań. Powiem szczerze, iż sytu-
acja jest tak dynamiczna, że trudno 
jest dziś o gotowe recepty, bo nie 

wiadomo co przyniesie jutro. Wiem 
jedno, musimy zrobić wszystko, by 
zachować jedność związkową, jed-
ność górniczą.

A jak zachować jedność 
związkową, kiedy niektóre or-
ganizacje związkowe nie czują 
się zobowiązane, by realizo-
wać politykę Sekcji?

Masz pewnie na myśli jedną 
konkretną organizację, której na-
zwy nie będę wymieniał?

Tak, na razie dotyczy to, jak 
się wydaje, jednej konkretnej 
organizacji. Nie boisz się jed-
nak, że niesubordynacja jed-
nych może mieć zły wpływ na 
innych?

Oczywiście takie zagrożenie 
zawsze istnieje. Pamiętaj jednak, 
że Solidarność jest niezależnym, 
samorządnym związkiem zawo-
dowym i tej żelaznej reguły będę 
się trzymał. Być może w skrajnej 
sytuacji trzeba będzie sięgnąć po 
dozwolone środki przymusu nad 
niektórymi działaczami, ale liczę 
na rozsądek i powrót do wartości 
naszego związku tych, którzy się 
pogubili albo – co bardziej wyda-
je mi się adekwatne – przełożyli 
swoje prywatne problemy na życie 
organizacji związkowej.

Rozmawiał: Jacek Srokowski

Relacja z Walnego Zebrania 
Delegatów SKGWK NSZZ Solidar-
ność s. 6-7

JSW nowy związek w kopalni Budryk

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej rozpoczął działalność Związek Zawodowy „ZaGór” JSW S.A. 
z siedzibą przy KWK „Budryk”, liczący 158 członków. Jego inicjatorami są osoby związane z 
„Solidarnością”, którzy przekonują, że nowy związek nie będzie konkurencją dla ich macierzystej 
organizacji.

MIROSłAW LIZOŃ, jeden z założy-
cieli nowego związku z niepokojem 
obserwuje zakusy prezesa Jarosława 
Zagórowskiego na dalsze ograniczanie 
praw pracowniczych. Niedawna kon-
trola Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) 
stwierdziła złamanie przez zarząd JSW 
porozumienia zbiorowego z 5 maja 
2011, w temacie: umów dla pracow-
ników nowoprzyjętych, premii regula-
minowych, posiłków profilaktycznych 
czy środków higieny osobistej (temat 
ten wielokrotnie podejmowaliśmy na 
łamach Solidarności Górniczej – red.). 
Niestety, PIP swoje, a pracodawca 
swoje. Prezes Zagórowski stwierdził, 
że nie będzie respektował zaleceń PIP.

– Czarę goryczy przelała decyzja 
o odebraniu prawa do bezpłatnego po-
siłku dla pracowników powierzchni, bo 
to oznaczało odebranie ludziom kwoty 
260 zł wynagrodzenia – podkreśla Li-
zoń. - Chyba tylko ktoś kto rocznie za-

rabia 1,2 mln zł może z taką łatwością 
sięgnąć do kieszeni pracownika, które-
go miesięczne zarobki są dużo niższe 
od średniej płacy w spółce, bo wyno-
szą średnio ok. 2 tys. zł.

Kategoryzowanie pracowników 
na „lepszych” i „gorszych” stanowiło 
impuls do stworzenia związku, które-
go celem jest integrowanie wszystkich 
grup zawodowych wśród załogi kopalni 
Budryk – dołowców i powierzchniow-
ców, ale także pracowników przynależ-
nych do różnych organizacji związko-
wych.

– „ZaGór” ma szokować, bo na-
zwa jest wieloznaczna. Ma jednak 
też pobudzić do refleksji całą naszą 
załogę. Niech ci z dołu nie napawają 
się premiami motywacyjnymi, bo i w 
końcu ich cięcia dotkną. Dziś praco-
dawca odbiera prawa pracownikom 
powierzchni, ale zaraz sięgnie do ich 
kieszeni. Zagrożeniem dla nich jest 

zatrudnianie pracowników poprzez 
spółkę JSW Szkolenie i Górnictwo, w 
której pracownicy pozbawieni są m.in. 
czternastki, nagród jubileuszowych, 
deputatu węglowego. Co więcej, przy-
jęto, że zatrudnieni w niej pracownicy 
będą pracować w systemie zmiano-
wym przez siedem dni w tygodniu.

Ta świadomość zaczyna do wie-
lu trafiać, bowiem na 158 członków 
związku, aż 1/3 stanowią pracownicy 
dołowi.  Za przynależnością do „Za-
Góra” przemawia minimalna składka 
członkowska wynosząca 2 zł mie-
sięcznie, co sprawia, że nikt z nowo-
przyjętych członków nie rezygnuje z 
członkostwa w macierzystym związku. 
Inicjatywa z Budryka spotkała się już z 
zainteresowaniem w innych kopalniach 
spółki, ponieważ jest to  protest prze-
ciwko antypracowniczym działaniom 
Prezesa i Zarządu JSW S.A.

Jakub Michalski

Związkowcy piszą do Prezesa

TaURON WYDOBYCIe

ZANIEPOKOJONE złą kondycją firmy or-
ganizacje związkowe z TAURON Wydoby-
cie S.A. Wystosowały pismo do Prezesa 
Zarządu TAURON Polska Energia Dariu-
sza Lubery. Związkowcy zaniepokojeni 
są dramatycznym spadkiem sprzedaży 
węgla, co w konsekwencji może dopro-
wadzić do nie wykonania planu rzeczo-
wo-finansowego na rok 2014.

„Informowaliśmy już wcześniej, iż 
niepokoją nas zapełniające się zwały. Na 
wiosnę w informacji do załogi Przewod-
niczący NSZZ Solidarność w TAURON 
Wydobycie mówił o realnych proble-
mach, zapewniano nas wtedy, że nie ma 
takiego zagrożenia. Dziś martwimy się, 
że trwają prace nad obniżenia wydo-
bycia, co pociągnie za sobą łańcuszek 
nieprzewidywalnych zdarzeń” - twierdzą 
związkowcy z TAURON Wydobycie.

Waldemar Sopata, przewodniczący 
zakładowej organizacji „Solidarności” 
mówił o realnych zagrożeniach wstrzy-
mania produkcji również podczas posie-

dzenia Rady Społecznej w TAURON PE.
„I tam również nas zapewniano, że 

naszej spółce to nie grozi. Niepokój bu-
dzi fakt, że jest to pierwsza taka sytua-
cja od 15 lat, gdy nastąpiła konsolida-
cja energetyki z górnictwem, że należy 
wstrzymywać produkcję. Tym samym 
obawiamy się, iż idea połączenia ener-
getyki z górnictwem legła w gruzach. 
Przy powstawaniu spółki założenia 
były takie, że firma docelowo miała 
gwarantować odbiór węgla na poziomie 
między 60 a 80 %, reszta miała zostać 
sprowadzona spoza grupy. Obecnie 
sytuacja się odwróciła i mamy dostar-
czyć do TAURON PE tylko około 30 % 
wydobytego surowca a mimo tego są 
problemy z jego odbiorem”.

Dlatego związki zawodowe z TAU-
RON Wydobycie zwracają się w piśmie 
do szefa TAURON PE Dariusza Lubery 
o zwołanie spotkania celem omówienia 
sytuacji panującej w spółce córce w 
celu zażegnania obecnego kryzysu.
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Grzesik na kolejne 4 lata
WalNe Zebranie Delegatów (WZD) Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” zdecydowało, że naj-
większą górniczą strukturą związkową przez kolejne 4 lata ponownie pokieruje Jarosław Grzesik. Otrzymał poparcie 81 z 82 
uczestników WZD. 28 maja związkowcy podsumowali kadencję 2010-2014, udzielając ustępującym władzom górniczej „S” 
jednogłośnego absolutorium.

KaToWICe Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego nSZZ „Solidarność”

oPrócz 82 delegatów do Katowic 
przybyli zaproszeni goście: wice-
przewodniczący Komisji Krajowej 
(KK) „S” Tadeusz Majchrowicz, 
członek Prezydium KK Henryk Na-
konieczny, szef śląsko-dąbrowskiej 
„Solidarności” Dominik Kolorz 
oraz przewodniczący związkowego 
Sekretariatu Górnictwa i Energety-
ki (SGiE) Kazimierz Grajcarek.

Obrady rozpoczęła tradycyjna 
chwila ciszy poświęcona tym, któ-
rzy w minionym roku odeszli na 
„wieczną szychtę” – tym razem w 
sposób szczególny uczczono ponad 
300 górników, którzy 2 tygodnie 
temu zginęli w tureckiej Somie.

Chwilę potem głos zabrał ob-
chodzący niebawem jubileusz 60-
lecia posługi kapłańskiej kapelan 
SGiE ksiądz prałat Bernard Czer-
necki.

– Pamiętajcie o swoich korze-
niach. Od 400 lat w Polsce wydoby-
wa się węgiel. (...) Od Kościoła i reli-
gii nie udało się oderwać górników 
ani Hitlerowi, ani Stalinowi. Nawet 
w tamtych czasach Barbórka była 
obchodzona i górnicy trwali przy 
Kościele. Jeśli nie będziecie mieli 
Bożego Ducha, staniecie się szkie-
letami ludów. Jeśli nie będziecie 
mieli Bożego światła, z tego tunelu 
nie wyjdziecie. Bez pomocy Bożej 
będziecie się tylko dzielić i nienawi-
dzić. Bez Bożego pokoju nie napra-
wicie Rzeczypospolitej. Bez Pana 
Boga nigdy nie będziecie stanowić 
jednej myśli i jednego serca. Niech 
nikt z Was nie pyta się, co ja z tego 
będę miał, kiedy w takiej czy innej 
manifie wezmę udział, czy w jakichś 
innych protestach, bo wielu z Was 
dopiero wtedy szuka przyjaciół, 
kiedy jego dobro jest zagrożone. A 
tu trzeba iść razem z innymi. „Jed-
ni drugich ciężary noście”. Broniąc 
swoich kolegów, bronisz siebie. Jeśli 
Ciebie tam nie będzie, ty także stra-
cisz swoje miejsce pracy. Wiemy już, 
że stal jest hinduska, cementownie 

– irlandzkie i niemieckie, cukrow-
nie – francuskie, a niebawem ko-
palnie mogą być kopalniami Putina. 
Być przewodniczącym Sekcji w tym 
czasie to jest piekielnie trudna spra-
wa, bo przewodniczący – chcąc, nie 
chcąc – wskazuje drogę, on przecie-
ra szlaki, to on wyrąbuje chodniki, a 
za nim idzie cała „Solidarność” gór-
nicza i nie tylko. Można powiedzieć, 
że idzie całe górnictwo. I każdy z 
przewodniczących tej Sekcji pozo-
stawia po sobie ślad. I ten ślad po-
winien być chlubą wszystkich górni-
ków. Niech błogosławieństwo Boże, 
niech Duch Święty nad Wami się 
tu unosi, niech wszystko obróci ku 
dobremu – zwrócił się do delegatów, 
po czym poprowadził krótką modli-
twę w intencji pomyślnego przebie-
gu WZD.

Zastępujący przewodniczącego 
KK Piotra Dudę Tadeusz Majchro-
wicz poinformował, że Prezydium 
Komisji Krajowej Związku podjęło 
decyzję o przekształceniu planowa-
nej na 16 czerwca manifestacji gór-
niczej w protest wszystkich człon-
ków „S”. – Teraz przychodzi czas, 
kiedy górników musi wesprzeć cała 
Polska. (...) Musimy zrobić wszyst-
ko wspólnie, abyśmy się jako zwią-
zek zawodowy „Solidarność” nie 
stali zwietrzałą solą tej ziemi – po-
wiedział wiceprzewodniczący KK, 
nawiązując do wcześniejszych słów 
kapelana SGiE. – Jeśli zajdzie taka 
konieczność, na pewno będziemy 
wszyscy bronili polskiego węgla – 
zapewnił. Przypomniał, że mijająca 
kadencja była kadencją protestów i 
podziękował pracownikom polskich 
kopalń węgla kamiennego za udział 
w każdej niemal akcji protestacyj-
nej organizowanej przez Związek, 
w tym za powszechnie chwaloną 
ochronę przeprowadzonej w War-
szawie wielkiej manifestacji przez 
składające się głównie z górników 
wewnętrzne służby porządkowe.

Henryk Nakonieczny przypo-
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mniał wyjątkową rolę całej „Soli-
darności” podczas ubiegłorocznych 
Ogólnopolskich Dni Protestu. – 14 
września pokazał, że wśród związ-
ków zawodowych jest jeden domi-
nujący związek zawodowy „Soli-
darność”. Dlatego nie powinniśmy 
zapominać, że to na nas spoczywa 
największy obowiązek za obronę 
warunków i miejsc pracy – mówił 
do przedstawicieli pracowników 
niemal wszystkich zakładów zwią-
zanych z górnictwem węgla ka-
miennego.

Lider śląsko-dąbrowskiej „Soli-
darności” Dominik Kolorz, obecny 
na Zebraniu po raz pierwszy w cha-
rakterze gościa, a nie delegata, dzię-
kował górnikom za zaangażowanie 

w akcję protestacyjną przeciwko 
podwyższeniu wieku emerytalnego 
do 67 lat przez rząd premiera Do-
nalda Tuska. – Teraz nadszedł taki 
czas, że ci najsilniejsi, czyli górnicy, 
potrzebują dzisiaj wsparcia wszyst-
kich innych – powiedział.

Kolorz podkreślił rolę jedności 
samych górników w czynnej obro-
nie polskiego sektora wydobywcze-
go, niezależnie od przynależności 
do tej czy innej spółki węglowej, bo 
w każdej z nich pracownicy mają 
dzisiaj poważne problemy.

W sprawozdaniu za mijającą 
kadencję przewodniczący Jarosław 
Grzesik przypomniał treść uchwał 
przyjętych przez delegatów we 
wrześniu ubiegłego roku, oceniając 

stopień ich realizacji. Odniósł się też 
do ostatnich wydarzeń w branży.

– Musiał wreszcie nastąpić 
kres naszej cierpliwości. Powołali-
śmy sztab protestacyjny złożony ze 
wszystkich central związkowych. 
Sztab wystosował pismo do pre-
miera z żądaniem o natychmiasto-
we spotkanie celem rozwiązania 
problemów dotykających naszej 
branży. Premier zwlekał, dlatego 

zorganizowaliśmy manifestację, 
która przeszła ulicami Katowic 29 
kwietnia – tłumaczył lider górni-
czej „S”. – Po raz kolejny okazało 
się, że argument siły przyniósł sku-
tek. Natychmiast po manifestacji 
były sygnały, że premier chce się 
spotkać możliwie szybko. Do spot-
kania doszło 5 maja. (...) Po raz 
pierwszy zdarzyło się tak, że po 
spotkaniu z nami premier przyznał 

rację stronie związkowej. (...) Przy 
okazji udowodniliśmy premierowi, 
że nie docierają do niego związko-
we pisma, które my wysyłaliśmy. 
Przyznali to sami urzędnicy, którzy 
uczestniczyli w spotkaniu wraz z 
szefem rządu – podsumował ostat-
nie spotkania strony społecznej ze 
stroną rządową. 

mj

Wybór do Rady Sekcji Krajowej 
Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ 
„Solidarność” w kadencji 2014-2018 
uzyskali: Piotr Bienek (KWK „Wujek” 
Ruch „Śląsk”), Roman Brudziński 
(KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” 
Ruch „Zofiówka”), Roman Chwastyk 
(KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” 
Ruch „Borynia”), Andrzej Ciok (KWK 
„Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch 
„Jas-Mos”), Piotr Czypionka (KWK 
„Murcki-Staszic”), Kazimierz Graj-
carek (PG „Silesia”), Bogusław Hutek 
(KWK „Piast”), Tomasz Klisz (Zakład 
Remontowo-Produkcyjny), Stanisław 
Kłysz (KWK „Brzeszcze”), Józef Kow-
alczyk (KWK „Halemba-Wirek”), 
Sławomir Kozłowski (KWK „Pniówek”), 
Krzysztof Leśniowski (KWK „Knurów-
Szczygłowice” Ruch „Knurów”), Hen-
ryk Nakonieczny (Centralny Zakład 
Odwadniania Kopalń), Antoni Pasieczny 
(Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA), Rys-

zard Skiba (Centralny Zakład Odwad-
niania Kopalń), Waldemar Sopata 
(ZG „Sobieski”), Grzegorz Sułkowski 
(KWK „Kazimierz-Juliusz”), Jarosław 
Szawerna (KWK „Rydułtowy-Anna”), 
Zbigniew Szewczyk (KWK „Zie-
mowit”), Bogusław Trendel (Koksow-
nia „Przyjaźń” SA), Wojciech Trybu-
chowski (Kopex-Przedsiębiorstwo 
Budowy Szybów SA), Krzysztof Ur-
ban (KWK „Mysłowice-Wesoła” Ruch 
„Mysłowice”).

Komisję Rewizyjną Sekcji Kra-
jowej Górnictwa Węgla Kamien-
nego NSZZ „Solidarność” w kadencji 
2014-2018 tworzyć będą: Krzysztof 
Duda (KWK „Piekary”), Grzegorz 
Garus (KWK „Borynia-Zofiówka-
Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos”), An-
drzej Moryl (KWK „Wieczorek”), 
Andrzej Twardowski (KWK „Sośnica-
Makoszowy”), Robert Węgrzyn 
(KWK „Bielszowice”).
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Po pierwsze: ochrona miejsc pracy
W KaTOWICaCh obradował VII Kongres Sekretariatu Górnictwa i energetyki NSZZ „Solidarność” (SGie). Związkowcy wybrali 
przewodniczącego, Radę SGie oraz Komisję Rewizyjną na lata 2014-2018.

GOśćMi tegorocznych obrad 
Kongresu SGiE byli m.in. członek 
Prezydium Komisji Krajowej „S” 
Henryk Nakonieczny, przewodni-
czący Sekretariatu Budownictwa i 
Przemysłu Drzewnego „S” Zbigniew 
Majchrzak oraz szef Sekretariatu 
Metalowców „S” Bogdan Szozda. 
Z zaproszenia skorzystała też prze-
wodnicząca Forum Młodych przy 
SGiE pani Grażyna Balicka.

Na wstępie przewodniczący 
Kazimierz Grajcarek podziękował 
byłym przewodniczącym Sekcji 
Krajowej Elektrowni i Elektrocie-
płowni Henrykowi Kowalskiemu i 
Sekcji Krajowej Górnictwa i Prze-
twórstwa Siarki Adamowi Kusiowi 
za pracę dla Związku, wręczając im 
z tej okazji drobne upominki.

W złożonym sprawozdaniu za 
kończącą się kadencję 2010-2014 
przewodniczący SGiE stwierdził, 
że do najważniejszych zadań Sekre-
tariatu należy teraz to co jest pod-

stawą funkcjonowania związków 
zawodowych w ogóle, a więc ochro-
na ludzi i ochrona miejsc pracy. Za 
zadanie szczególne uznał przeko-
nywanie członków „S”, by nie zga-
dzali się na pakiety dobrowolnych 
odejść, co wiąże się z likwidacją ich 
miejsc pracy, o wiele cenniejszych 
od pieniędzy, które są pracowni-
kom jednorazowo oferowane.

Grajcarek podziękował prze-
wodniczącemu górniczej „S” Jaro-
sławowi Grzesikowi, liderowi ślą-
sko-dąbrowskiej „S” Dominikowi 
Kolorzowi i Markowi Adamczykowi 
za zaangażowanie w walkę z anty-
węglowym prawodawstwem Unii 
Europejskiej, którego symbolem 
jest wdrażany przez Komisję Euro-
pejską Pakiet Klimatyczny.

Kolejnym punktem obrad były 
wybory.

O funkcję tę tym razem ubiegali 
się dwaj kandydaci: Marek Adam-
czyk z kopalni „Piast” i dotychcza-

sowy szef SGiE Kazimierz Grajca-
rek (PG „Silesia”). W głosowaniu 
tajnym Adamczyk otrzymał popar-
cie ze strony 9 delegatów, a Grajcar-
ka poparło 67 osób, co oznacza, że 
Sekretariatem nadal pokieruje ten 
ostatni. Jak zadeklarował zwycięz-
ca wyborów, obecna kadencja bę-
dzie jego ostatnią.

Do 24-osobowej Rady SGiE we-
szło sześciu przedstawicieli Sekcji 
Krajowej Górnictwa Węgla Ka-
miennego. Oprócz przewodniczą-
cego, wybieranego osobno, i szefa 
Sekcji Jarosława Grzesika, który 
do Rady wchodzi automatycznie, 
członkami Rady zostali: Piotr Bie-
nek (KWK „Wujek” Ruch „Śląsk”), 
Roman Brudziński (KWK „Bory-
nia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch 
„Zofiówka”), Stanisław Kłysz (KWK 
„Brzeszcze”) i Krzysztof Leśniow-
ski (KWK „Knurów-Szczygłowice” 
Ruch „Knurów”). Dwóch reprezen-
tantów górniczej „S” - Piotra Czy-

pionkę (KWK „Murcki-Staszic”) 
i Sławomira Kozłowskiego (KWK 
„Pniówek”) - wybrano natomiast 
do 5-osobowej Komisji Rewizyjnej 
SGiE.

Wśród dokumentów meryto-
rycznych przyjętych przez Kon-
gres znalazł się wniosek doty-
czący przeprowadzenia szkoleń z 
zakresu wiedzy o sektorze paliwo-
wo-energetycznym dla członków 
Rady i Komisji Rewizyjnej oraz 
wezwanie rządu do zaprzestania 

działań restrukturyzacyjnych w 
energetyce, będących w istocie 
próbą likwidacji kolejnych ele-
mentów sektora.

Przez aklamację przyjęto apel 
do członków NSZZ „Solidarność” o 
wzięcie udziału w zbliżających się 
wyborach samorządowych, zarów-
no w sposób czynny, jak i bierny, 
poprzez kandydowanie do organów 
jednostek samorządu terytorialnego.

Marek Jurkowski

WyDaRZenIa

KonGReS SGie

Ponownie Dominik Kolorz
Dominik Kolorz został ponownie wybrany na stanowisko przewodniczącego śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności. 12 czerwca Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidar-
ność powierzyło mu tę funkcję na kadencję 2014-2018. Jego kandydaturę poparło 162 delegatów, 
13 było przeciwnych, 1 głos był nieważny.

ReGION Walne Zebranie Delegatów

Działania na rzecz odbudowy potencjału gospo-
darczo-przemysłowego oraz naukowego poprzez do-
prowadzenie do podpisania Kontraktu Regionalnego 
dla Województwa Śląskiego, współpraca związku z 
przedsiębiorcami w celu zmiany systemu podatkowe-
go w Polsce tak, aby wzrosły płace pracowników, a 
zarazem zmniejszyły się obciążenia podatkowe przed-
siębiorstw, wprowadzenie obywatelskiej reprezentacji 
do Senatu i reforma wewnętrzna związku zarówno na 
poziomie regionalnym, jak i krajowym – to jedne naj-
ważniejszych zadań, jakie postawił przed śląsko-dą-
browską Solidarnością w rozpoczynającej się kadencji 
nowo wybrany  przewodniczący.

17 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie Za-
rządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidar-
ność w nowej kadencji 2014 – 2018. Przewodniczący 
Zarządu Regionu Dominik Kolorz zaproponował skład 
Prezydium ZR, który niemal jednogłośnie został przy-
jęty przez członków Zarządu Regionu. Dotychczasowi 
wiceprzewodniczący: sekretarz Justyna Latos, skarb-
nik Ryszard Drabek i odpowiedzialny za struktury te-
renowe Mirosław Truchan będą pełnić swoje funkcje 
przez kolejne 4 lata. Wybrano nowego wiceprzewod-
niczącego ds. struktur branżowych. Został nim Piotr 
Nowak, szef „S” w Nitroergu i przewodniczący Regio-
nalnej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego.
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Nie udało się zabrać pracownikom, 
chcą odebrać emerytom
We WTOReK, 17 czerwca, przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej Sa (JSW) po raz kolejny pikietowali emeryci i renci-
ści, którym nie wypłacono pierwszej raty ekwiwalentu za deputat węglowy. Termin protestu nie był przypadkowy: tego właś-
nie dnia w siedzibie Spółki obradowała Rada Nadzorcza JSW. Protestujący zapowiedzieli, że nie odejdą, dopóki nie wyjdzie 
do nich przewodniczący Rady Nadzorczej. Nikt się jednak nie pojawił, a emeryci i renciści musieli poprzestać na złożeniu 
pisma skierowanego do Rady.

JSW protest przed siedzibą spółki

– TO OSTATNi z pokojowych 
protestów – zapowiedział Zbigniew 
Jaskólski, przewodniczący Między-
zakładowej Komisji Koordynacyj-
nej NSZZ „Solidarność” Emerytów 
i Rencistów przy JSW.

Następnym krokiem ma być 
rozbicie miasteczka namiotowego 
przed siedzibą Zarządu.

Emeryci i renciści złożyli rów-
nież w jastrzębskiej Prokuraturze 
Rejonowej zawiadomienie o popeł-
nieniu przestępstwa przez Zarząd 
JSW. – Chodzi o złamanie wszyst-
kich porozumień, trzech wyroków 
Sądu Najwyższego i konstytucji. 
Teraz pieniędzy nie dostaliśmy. Za-
rząd mówi, że wypłaci w paździer-
niku, a wiemy, że ich nie dostanie-
my, bo JSW zapłaciła za kopalnię 
„Knurów-Szczygłowice”. Brakuje 
jeszcze 1 miliarda 100 milionów 
złotych – tłumaczył Jaskólski.

Wszystko zaczęło się od pisma z 
13 maja, w którym prezes Zagórow-
ski zwrócił się do dyrekcji kopalń o 
wstrzymanie wypłaty ekwiwalentu 
deputatu dla emerytów i rencistów. 
Emerycka „S” otrzymała doku-
ment dzień później, a 16 maja wy-
stosowała ostry protest przeciwko 
takim praktykom. Odpowiedzi ze 
strony kierownictwa JSW nie było, 
stąd organizacja pierwszej pikiety 
siedziby JSW z udziałem kilkuset 
osób, do której doszło 22 maja. Na 
kolejne pismo pracodawca również 
nie odpowiedział, dlatego 30 maja 
odbyła się druga pikieta. 

Na razie nic nie wskazuje, by 
kierownictwo Spółki chciało prob-
lem rozwiązać. Wręcz przeciwnie, 

sprawę zaogniło, wydając oświad-
czenie przekonujące o słuszności 
decyzji dotyczącej wypłaty ekwi-
walentu w jednej racie. – Decyzja 
nie jest sprzeczna z jakimikolwiek 
przepisami prawa, a wynika jedy-
nie z dbałości o ponad 20 tys. miejsc 
pracy. Koszt, jaki poniesie JSW wy-
płacając świadczenia dla emerytów 
wyniesie ponad 64 mln zł – można 
było przeczytać w oświadczeniu.

– Stanowisko Zarządu JSW z 30 
maja jest mdłe i nieprawdziwe. Je-
śli się dobrze wczytać w jego treść, 
widać wyraźnie, że ma ono służyć 
podzieleniu i skłóceniu emerytów 
i rencistów zresztą pracowników 
JSW – komentuje Jaskólski. – Za-
rząd podkreśla, że przesuwając wy-
płatę pieniędzy należnych emery-
tom, broni 20 tysięcy miejsc pracy, 
a pieniądze dla obecnych pracowni-

ków w postaci „czternastki” i ekwi-
walentu deputatu węglowego zo-
stały przecież wypłacone planowo, 
w lutym i kwietniu. Trudno nie od-
nieść wrażenia, że pracodawca po 
raz kolejny „zarządza konfliktem”, 
napuszczając jednych na drugich 
– ocenia oświadczenie zarządu.

Tymczasem wszystkie podpisa-
ne w ubiegłych latach porozumie-
nia świadczą na korzyść środowisk 
emeryckich.

– Pan prezes Zagórowski za-
pomina o jednej rzeczy: w porozu-
mieniu zawartym przez organizacje 
związkowe i Zarząd JSW 22 lutego 
2002 roku zostały ustalone zasa-
dy realizacji węgla deputatowego 
dla emerytów i rencistów zakładów 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. 
One się nie zmieniły do dnia dzi-
siejszego. Zostały zresztą potwier-

dzone porozumieniami z 2011 roku. 
Tam dokładnie pisze, że realizacja 
asygnaty za 2,5 tony lub 3 tony wę-
gla w naturze następuje z chwilą, 
gdy deputat przechodzi z ZUS-u na 
kopalnie. I tutaj dokładnie jest napi-
sane, że będzie wypłacany w dwóch 
miesiącach, maju i październiku – 
przypomina Jaskólski. – Prezesowi 
Zagórowskiemu nie udało się w po-
dobny sposób „ograć” pracowników 
JSW, bo byli dla niego za silni, więc 
teraz, w identyczny sposób, chciałby 
wyciągnąć jakiekolwiek pieniądze z 

kieszeni tych nieco słabszych, eme-
rytów i rencistów. Potrzebuje każdej 
kwoty, szykując się do zakupu ko-
palni „Knurów-Szczygłowice” za 1,5 
miliarda złotych, stąd zapewne cały 
pomysł – przypuszcza przewodni-
czący emeryckiej „S” przy JSW.

Jastrzębskich emerytów i ren-
cistów od początku wspiera Zakła-
dowa Organizacja Koordynacyjna 
NSZZ „Solidarność” Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej SA. 

jac, mj
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Metan wciąż groźny
Tak dużego zagrożenia metanowego, jak teraz, jeszcze nie było w pol-
skich kopalniach. Ilość wydzielonego metanu w przeliczeniu na tonę 
wydobytego węgla wynosi od 10,5 do 11,1 metrów sześciennych. Z 
pokładów metanowych w ubiegłym roku pochodzi aż 78,5 proc. ogółu 
wydobytego węgla, czyli około 60 mln ton. 

Sposób na fałszerstwa
Polskie kopalnie będą mieć tzw. czarne skrzynki bezpieczeństwa. Trafią one do pięciu najbardziej 
niebezpiecznych kopalni. Poza Polską nie ma ich żadna kopalnia na świecie.

„PRZYJaŹŃ”: Jest spór, będzie strajk?
27 MaJa br. Zarząd JSW Koks Sa jednostronnie wypowiedział obowiązujący w koksowni „Przyjaźń” Zakładowy Układ Zbiorowy 
Pracy (ZUZP). Związkowcy uznali, że krok ten stanowi zamach na uprawnienia pracownicze i zażądali od pracodawcy wycofania 
się z podjętej decyzji. Zarząd opinię związkowców zignorował, przedstawiając zarazem niekorzystny dla pracowników „Przyjaź-
ni” projekt nowego Układu. Taka postawa zmusiła stronę społeczną do wszczęcia procedury sporu zbiorowego.

PRAPRZyCZyNą konfliktu są dia-
metralnie różne zapisy porozumień 
o charakterze układowym sprzed 
połączenia Koksowni „Przyjaźń” 
SA i Kombinatu Koksochemiczne-
go „Zabrze” SA w spółkę JSW Koks 
SA, co nastąpiło 2 stycznia br.

W praktyce 16 czerwca zaist-
niały dwa spory zbiorowe.

Pierwszy obejmuje dwa postu-
laty: wycofania się kierownictwa 
Spółki z decyzji o wypowiedzeniu 
ZUZP i podpisania Paktu Gwaran-
cji Pracowniczych dla pracowników 
koksowni „Przyjaźń” zbieżnego z 

Paktem obowiązującym w zakła-
dach byłego Kombinatu Koksoche-
micznego „Zabrze”.

– Sytuacja jest taka, że pracow-
nicy byłego już Kombinatu mają 
jeszcze 7 lat gwarancji. Naszym zda-
niem, skoro od stycznia tworzymy 
jedną firmę – JSW Koks SA – nowy 
układ zbiorowy musi uwzględniać 
wszystkie zapisy, które posiadają 
pracownicy dawnego KK „Zabrze”. 
Tymczasem to, co przedstawił nam 
pracodawca, nijak się nie miało do 
tego postulatu. Gdybyśmy się na to 
zgodzili, nie byłoby ani takich na-

gród jubileuszowych jak mamy, bo 
byłyby one liczone w oparciu o naj-
niższą krajową, ani odpraw eme-
rytalnych. W byłym KK „Zabrze” 
wysokość nagród jubileuszowych 
zależy od wysokości wynagrodze-
nia. Mówiliśmy o tym wszystkim 
pracodawcy, ale nie zostało to 
wzięte pod uwagę, stąd nasza de-
cyzja o wszczęciu procedury sporu 
– tłumaczy przewodniczący Komi-
sji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
Koksowni „Przyjaźń” Zenon Fiuk.

Drugi spór dotyczy spraw fi-
nansowych, a konkretnie: wypłaty 

premii rocznej i kwartalnej.
– Uważamy, że pracownikom 

należy się nagroda roczna, bo wy-
nik JSW Koks SA za rok 2013 to 28 
milionów złotych zysku netto – tym 
bardziej, że Zarząd Spółki, zgodnie 
z obowiązującymi regulaminami, 
taką nagrodę sobie wypłaci, więc 
dlaczego mieliby jej nie otrzymać 
pracownicy? –  retorycznie pyta 
związkowiec i wyjaśnia, że stro-
na związkowa domaga się premii 
rocznej w wysokości 2 tysięcy zł dla 
każdego pracownika.

Do tego dochodzi kwestia wspo-
mnianej premii kwartalnej, której 
Zarząd JSW Koks SA pracownikom 
nie wypłacił, choć zobowiązywał go 
do tego wciąż obowiązujący ZUZP.

– Jest zapis, że jeśli mamy do 
czynienia z wynikiem narastającym 
liczonym miesiąc do miesiąca to się 
uruchamia premię. W skali pierw-
szego kwartału bieżącego roku taka 
sytuacja nastąpiła, jednak praco-
dawca premii nie uruchomił. I to 
jest nasz kolejny zarzut. Tutaj żą-
damy premii w wysokości 1 tysiąca 
zł dla każdego pracownika – mówi 
Zenon Fiuk.

Pracodawca odrzuca związko-
wą argumentację przedstawioną 
w obydwu pismach dotyczących 
wszczęcia sporu. Jak jednak zwra-

cają uwagę związkowcy, wypowia-
dając ZUZP zatrudnionym w kok-
sowni „Przyjaźń”, tworzy z nich 
osobną kategorię pracowników, co 
w obrębie jednej firmy, jaką jest 
JSW Koks SA, nie powinno mieć 
miejsca. Dlatego niezależnie od 
toczących się sporów zbiorowych, 
o sprawie zostanie poinformowa-
na Państwowa Inspekcja Pracy. 
- Chcemy wiedzieć, czy nierówne 
traktowanie pracowników tej sa-
mej firmy jest zgodne z prawem 
– wyjaśnia przewodniczący „S” w 
„Przyjaźni”.

Strona związkowa otwarcie 
mówi o groźbie strajku, jeśli proce-
dura sporu nie przyniesie skutku i 
koksownicy z Dąbrowy Górniczej 
nadal będą traktowani inaczej niż 
ich koledzy z byłego Kombinatu 
Koksochemicznego „Zabrze” (kok-
sownie „Dębieńsko”, „Jadwiga” i 
„Radlin”). Wciąż też jednak liczy 
na osiągnięcie porozumienia bez 
konieczności podejmowania ra-
dykalnych kroków. - Z pewnością 
wolelibyśmy zakończyć spór, do-
prowadzając do porozumienia w 
wyniku rokowań. Pytanie, czy tego 
samego będzie chciał pracodawca? 
– zastanawia się Zenon Fiuk. 

mj

WUG  Czarne skrzynki bezpieczeństwa

DO MONTAżU w rejonach szczególnie 
zagrożonych w polskim górnictwie 
podziemnym jest gotowych pięć pro-
totypowych urządzeń. Ich montaż roz-
pocznie się się w rejonach szczególnie 
zagrożonych metanem, w czterech ko-
palniach węgla kamiennego (Sośnica-
Makoszowy, Murcki-Staszic, Wujek-

Śląsk, Borynia-Zofiówka-Jastrzębie), a 
z uwagi na zagrożenie siarkowodorowe 
w kopalni rud miedzi (Polkowice-Siero-
szowice).

Będą one zabudowywane wielo-
krotnie i przenoszone w różne miejsca, 
ponieważ rejony szczególnie niebez-
pieczne zmieniają się wraz z eksploa-

tacją górniczą. Skrzynki będą dostar-
czać wiedzy o stężeniach takich gazów 
jak: metan, siarkowodór, tlenek węgla, 
dwutlenek węgla, tlen oraz mierzyć 
temperaturę, wilgotność powietrza, 
prędkość przepływu powietrza. 

– Na pewno ukróci to pokusę i 
proceder kreowania atmosfery w wy-
robiskach pod zadania produkcyjne 
oraz zakończy pojawiające się spory o 
fałszowanie odczytów pomiarowych – 
mówi Mirosław Koziura, prezes WUG.

Dane z nowego sprzętu, dzięki 
specjalnym zabezpieczeniom, będą 
mogli odczytywać tylko inspektorzy 
Wyższego Urzędu Górniczego. To ko-
nieczne, bo w przeszłości wielokrotnie 
zdarzało się, że odczyty z kopalnianych 
urządzeń próbowano fałszować. 

– W zeszłym roku w czasie jednej 
z kontroli stwierdziliśmy, że taki czuj-
nik metanowy był zapakowany w wo-
rek foliowy – mówi Wojciech Magiera, 
wiceprezes WUG-u. 

jac

RAPORT o zagrożeniu metanowym zo-
stał przestawiony 5 czerwca br. Komi-
sji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 
działającej przy WUG. Z raportu wyni-
ka, że obecnie najwyższa metanowość 
bezwzględna występuje w kopalniach 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.  
Bardzo trudne, metanowe wyrobiska 
są również w zakładach Kompanii Wę-
glowej SA oraz Katowickiego Holdingu 
Węglowego SA. W raporcie wskazano, 
że od roku 2008 ilość wydzielonego 
metanu w przeliczeniu na tonę wydo-
bytego węgla (metanowość względna) 
kształtuje się w granicach od 10,5 do 
11,1 m sześć. W 2004 r. ten wskaź-

nik był na poziomie 8,3. A cztery lata 
wcześniej – 7,3. 

– Biorąc pod uwagę obecną kon-
dycje ekonomiczna spółek węglowych 
musimy patrzeć na realia, czyli nie 
spodziewamy się wielkiego przełomu w 
zwalczaniu zagrożenia metanowego – 
mówi Mirosław Koziura, prezes WUG.

Potwierdzeniem tych słów są do-
niesienia prasowe o tym, iż górnicy w 
kopalni Sośnica-Makoszowy pracowa-
li przy stężeniu metanu pięciokrotnie 
przekraczającym dopuszczalną nor-
mę, bo ich przełożeni chcieli nadrobić 
zaległości. 

jac

BeZPIeCZeŃSTWO PRaCY
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Nowa, PZPR-owska wersja historii!
CZY da się dyskutować o przełomowych wydarzeniach roku 1989 bez omówienia roli NSZZ „Solidarność”? Jak się okazuje, nie jest to 
niemożliwe. Przynajmniej w Knurowie, gdzie rocznicowe obchody przeprowadzono z pominięciem członków „S” - organizacji, która 
do pierwszych częściowo wolnych wyborów doprowadziła. Przebieg obchodów zgodnie skrytykowali obecny szef Związku w knurow-
skiej kopalni Krzysztof leśniowski oraz Jan Strachota – współtwórca lokalnych struktur „S” z 1980 roku, dziś emerytowany górnik.

KnURÓW Droga do wolności bez „Solidarności”

Trzydniowy cykl imprez „Miasto Knurów 
– Przestrzeń Wolności” był wspólną inicjaty-
wą Towarzystwa Miłośników Knurowa i Fun-
dacji im. Stefana Batorego. Obejmował grę 
miejską dla młodzieży pod hasłem „Historia 
pewnej wolności”, wystawę „Kopalnia straj-
kuje...” związaną tematycznie z pacyfikacją 
kopalni „Wujek” w 1981 roku oraz wykład na 
temat wydarzeń 1989 roku, w którym uczest-
niczyli m.in. słuchacze Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku (UTW).

Zdaniem przewodniczącego Komisji Za-
kładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Knu-
rów-Szczygłowice” Ruch „Knurów” Krzysz-
tofa Leśniowskiego, przebieg obchodów budzi 
poważne kontrowersje.

Związkowiec nie ma poważniejszych 
uwag odnośnie gry miejskiej czy wystawy na 
temat pacyfikacji „Wujka”. - Z tego należy się 
nawet cieszyć, bo przy okazji rocznicy wybo-
rów sprzed 25 lat młodzież mogła poznać dra-
matyczne zdarzenia, które w strategii komu-
nistycznego reżimu generałów Jaruzelskiego 
i Kiszczaka miały doprowadzić Związek do 
upadku. Ale czy nie byłoby jeszcze lepiej, gdy-
by wystawę uzupełniono ekspozycją dotyczą-
cą strajku górników z kopalni „Szczygłowice”? 
- zastanawia się. - Nie ma przecież problemu 
z dostępem do eksponatów związanych z tym 
legendarnym, bo opisywanym w ówczesnych 
mediach ogólnopolskich, wydarzeniem. Jed-
nym z liderów strajku był wtedy Czesiek So-
bierajski, który dysponuje obszernym archi-
wum zdjęć i dokumentów. Nikt się do niego 
nie zwrócił z propozycją upublicznienia do-
kumentacji, choć wystarczyło tylko zapytać. 
Taka wystawa uzupełniająca o wydarzeniach, 
które miały miejsce w Knurowie, miałaby do-
datkowy walor edukacyjny, bo opowiadałaby 
o tym, jak tak zwana wielka historia odciska-
ła się na życiu knurowian w przełomowych 
chwilach – argumentuje.

Prawdziwą irytację Leśniowskiego budzi 
natomiast wykład, zwłaszcza jednak to, że do 
dyskusji po wykładzie nie włączono przed-
stawicieli „S” i szeroko pojętych środowisk 
demokratycznej opozycji. Ani opiekująca się 
UTW pani Ewa Jurczyga, ani dyrektor Zespo-
łu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w 
Knurowie pani Dorota Gumienny nie poin-
formowały nawet Związku o przygotowywa-
nym przedsięwzięciu.

– Gdyby ściągnąć ludzi „S” sprzed 25 lat, 
zaprosić ich do debaty z młodzieżą, to by było 
coś pięknego. W zamian niemal dwóm tysią-
com członków Związku z Knurowa – górni-
kom i nauczycielom – pokazano, że nie mają 
prawa do wspólnego świętowania tego, co ich 
związek zawodowy niegdyś wywalczył. Świę-
towali za to dawni działacze partyjni w asy-
ście prezydenta miasta. Czy to jest normalne? 
- denerwuje się przewodniczący.

Zwraca też uwagę, że obydwie panie nie 
mają wiele wspólnego z wydarzeniami roku 
1989.

Szef Związku w KWK „Knurów-Szczy-
głowice” Ruch „Knurów” sam postanowił za-
pytać panią dyrektor knurowskiego liceum, 
dlaczego do dyskusji nie zaproszono nikogo 
z „S”. Uzyskana odpowiedź całkowicie go 
zaskoczyła. - Zdaniem pani dyrektor, byłoby 
to robienie polityki. Zdaniem pani dyrektor, 
dopuszczenie do wypowiedzi ludzi z różnych 
środowisk byłoby polityką. To czym, w takim 
razie, było zaproszenie do szkoły premiera Je-
rzego Buzka? - retorycznie pyta Leśniowski, 
przypominając nie tak dawną wizytę byłego 

przewodniczącego Parlamentu Europejskiego 
i prominentnego polityka Platformy Obywa-
telskiej.

Opinie Leśniowskiego podziela Jan Stra-
chota, legendarny działacz knurowskiej „S”, 
internowany w stanie wojennym, odznaczony 
przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzy-
żem Kawalerskim Orderu „Polonia Restituta” 
za wybitne zasługi w działalności na rzecz 
przemian demokratycznych w Polsce.

– Wykorzystanie rocznicy do prowadze-
nia gry politycznej jest niedopuszczalne. A 
już całkowicie karygodna jest próba zafałszo-
wania historii. Może organizatorzy myśleli, że 
w Knurowie nie ma uczestników wydarzeń z 
tamtych lat, więc będą mogli swobodnie two-
rzyć nową, PZPR-owską wersję historii, bez 
słowa o „Solidarności”? To ja im odpowiadam: 
nie będą mogli tak długo, jak długo będą żyć 
ludzie pamiętający tamte czasy – grzmi za-
prawiony w bojach z komunistyczną bezpieką 
były więzień Zaborza.

Krzysztof Leśniowski zapewnia, że knu-
rowska „S” nie pozostawi tej sprawy bez od-
powiedzi. Ma nią być lokalny dodatek histo-
ryczny do lipcowego numeru miesięcznika 
Solidarność Górnicza.

Marek Jurkowski

Jan Strachota (z lewej) zdecydowanie krytykuje przebieg knurowskich 
obchodów 25. rocznicy wyborów ‘89. - Może organizatorzy myśleli, 
że w Knurowie nie ma uczestników wydarzeń z tamtych lat, więc będą 
mogli swobodnie tworzyć nową, PZPR-owską wersję historii, bez 
słowa o „Solidarności”? - zastanawia się. Na zdjęciu: uroczystość 
odznaczenia Krzyżem Kawalerskim Orderu „Polonia Restituta”, w 
imieniu prezydenta Lecha Kaczyńskiego medal wręcza prof. Andrzej 
Stelmachowski. (fot. Archiwum SG)

KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH

ANAGRAM
Dwa poniższe słowa są anagramem jednego wyrazu
z branży mediów. Jaki to wyraz?

KANISTER DZIWNO

CHYTRY

DW
A

RAZY

T
R

A
C

I

ROZSYPANKA
Z rozsypanych wyrazów ułóż znane
powiedzenie.

QUIZ
Z liter przy poprawnych odpowiedziach otrzymasz wyraz, który jest rozwiązaniem quizu.

Zwierzę o rudym
futrze, z puszystą
kitą, to:

  A. kojot
  L. lis
  K. wilk

Tropikalny owoc
z „czupryną”,
to:

   I. mango
  N. kiwi
  O. ananas

Australijski torbacz, 
który bardzo daleko
i wysoko skacze, to:

  D. kangur
  B. dingo
  E. antylopa

1 2
3`

Osłona na lampę,
często dekora-
cyjna, to:

  G. kotara
  U. stora
  Y. abażur4

R

POZIOMO:

 1. Słynne uzdrowisko
     dziecięce
 2. Miasto nad Odrą, znane
     z festiwali piosenki
 3. Miasto w Trójmieście,
     w którym znajduje się
     największe molo w Polsce
 4. Miasto wojewódzkie,
     znane m.in. z Wawelu
 5. Rodzinne miasto Adama
     Małysza

Rozwiązanie powstanie po od-
czytaniu wyróżnionej kolumny.
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W

ZNANE POLSKIE
MIASTA
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SUDOKU

Wstaw figury
do diagramu
w ten sposób,
aby w każdym
wierszu i w każ-
dej kolumnie 
żadna z nich
nie wystąpiła
więcej niż jeden
raz.

INTRUZ
Jeden z poniższych wyrazów nie pasuje do pozostałych.
Który to wyraz?

DOWCIP, KOKARDA, REFREN, MINA, FABUŁA,
SOLISTA, LAMPA, SITOWIE, DOKUMENT

CHOCHLIK
W znanym powiedzeniu zmieniono po jednej literze
w każdym wyrazie. Przywróć jego pierwotną formę.

DAR CIĘ TE ZNANI

POŁĄCZ
Połącz dwa trzyliterowe człony w nazwę drzewa.

GRU   ION   ELA   OLI   CYP
BRZ   AKA   JES   ŚWI   JAB

18

21

33

25

16

31

JAKA LICZBA?
Jaka liczba powinna zastąpić znak zapytania?

44

17

15

24

38

14

 ?
23

44

22

21

43

A) 17        B) 12        C) 19        D) 21

JAKA LITERA?
Jaka litera powinna zastąpić znak zapytania?

Zadanie skonstruowano w oparciu o następujący alfabet:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

W     K     M
S      N     E
T      Q     C
Y      ?     D

W KTÓRYM ROKU?
W którym roku Stany Zjednoczone

I. zakupiły Alaskę od Rosji?

A) 1867  B) 1852  C) 1901  D) 1905

II. przedstawiły plan Marshalla?

A) 1945   B) 1950   C) 1947   D) 1952

Błonnik Jądro
Ziemi

Niebezpieczny
dla pływaka

Nosił
razy kilka

Dawna torba
podróżna

Pieje o
świcie

Zdrowe
warzywo

Trwa 24
godziny

Na
benzynę

Ułańska
kopia

Ada, śpiewaczka
1886-1968

Skok do
wody

Bocianie gniazdo

Okropny
sen

Wzgląd
Sieć

rybacka;
włok

Najdłuż-
sza
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świata

...
Kurosa-
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Bat,
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Do
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wania
listów

Bohater
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...
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nko

Melodia
z
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tywki

Instru-
ment

Nerona
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Niski
wyścieła-
ny mebel

Kurek
z beczki Zielona

z działki

... Trocki

Siedlisko
myśli
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kwiatów

Stolica
Filipin

Ratunko-
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Litery należy przenieść do tabelki zgodnie z numeracją.
Rozwiązanie - tytuł polskiej komedii, powstanie po przestawieniu kolejności wyrazów.

GWIAZDA

POZIOMO:
  5) Tytoń w rogu
  8) Miejsce zwycięstwa hetmana
      J. Sobieskiego nad Turkami
      w 1673 r.

PIONOWO:
  2) Opłata dla Charona
  3) Zawód, specjalność

LEWOSKOŚNIE:
  1) Część wyścigu kolar-
       skiego
  7) Pieśń narodowa

PRAWOSKOŚNIE:
  4) Kochanek mężatki
  6) Do równania tynku

W rozwiązaniu należy podać wszystkie wyrazy, w których
występuje litera H.
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< poprzedni

http://krzyzowki.pnet.pl/

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 majowej krzyżówce brzmi: Lepsze jest wrogiem dobrego. Nagrody wylosowali: Ewa Rzemień z Sosnowca i Bogdan Nowa-
kowski z Jastrzębia-Zdrój. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą. 



1� sylwetki

R E K L A M A

Górnik w sutannie

KSIąDZ prałat Bernard Czernecki, kapelan górniczej Solidarności obchodzi 60. roczni-
cę przyjęcia święceń kapłańskich i 40. rocznicę duszpasterskiej posługi w Jastrzębiu-
Zdroju. 15 czerwca w jego intencji w jastrzębskim kościele pw. NMP Matki Kościoła 
odprawiona została uroczysta msza święta. W jubileuszowym nabożeństwie licznie 
uczestniczyli związkowcy z Solidarności z całego regionu wraz z pocztami sztandaro-
wymi, dziękując mu za lata wsparcia i oddania.
ŚWIęcENIA przyjął 29 czerwca 1954 
roku, tuż po ukończeniu Seminarium Du-
chownego w Krakowie.

–  Nad Polską wisiały wówczas 
ołowiane chmury. Nie miał kto udzielić 
nam święceń, bo aresztowano pryma-
sa Wyszyńskiego i wielu biskupów. Za 
zgodą prymasa sakramentu kapłaństwa 
udzielił nam w Piekarach Śląskich bi-
skup częstochowski Zdzisław Goliński 
– opowiada ks. Czernecki.

Pamięta, jaka pogoda towarzyszyła 
uroczystościom. Najpierw był deszcz i 
burza, potem pojawiło się słońce.

– I takie jest do dziś moje kapłaństwo. 
Ale więcej w nim było chwil ze słońcem. 
Przede wszystkim dziękuję Panu Bogu za 
wielką łaskę wyznaczenia mi miejsca w 
Jastrzębiu – mówi ks. Bernard.

Ksiądz Bernard Czernecki przeżył w 

Jastrzębiu tyle, że można by o tym napi-
sać książkę. - W dwóch kronikach spisa-
łem wszystko, co wydawało mi się ważne. 
Pisałem na świeżo. To, co zapamiętałem 
od razu opisywałem w zeszycie. Miałem 
świadomość, że na moich oczach dzieją 
się rzeczy ważne. Chciałbym, żeby ktoś 
kiedyś te notatki wydał – przyznał ks. 
prałat Bernard Czernecki. Poniżej posta-
nowiliśmy opublikować kilka notatek z lat 
1978-1988, które chyba najlepiej opisują 
naszego księdza prałata:

Proboszcz z jajami
Byłem u Księdza Biskupa Herberta 

Bednorza przekazać mu wiadomości o 
wydarzeniach z ostatnich dni w Jastrzę-
biu. Wyszliśmy na ogród gdyż Ksiądz Bi-
skup jest świadom tego, iż w mieszkaniu 
ma założony podsłuch. Była godzina po-

łudniowa. Gorące słońce schowało się 
za chmurę. Mówiłem Biskupowi o boga-
ctwie wiary górników. Ich walce o wolną 
niedzielę i mojej posłudze względem 
nich. Biskup uważnie słuchał. Zatrzymał 
się i spytał: „A co górnicy mówią na to?” 
Odpowiedziałem mu na to: górnicy mó-
wią o mnie „Mamy proboszcza z jajami”. 
Myślałem, że Biskup mnie zruga. Tym-
czasem Ordynariusz wpadł w uniesienie 
i powiedział: „Ty, powtórz to jeszcze 
raz”. Moje słowa serdecznie go ubawiły. 
„To jak oni to mówią?” Odpowiedziałem: 
Mówią, „nasz proboszcz to jest chłop z 
jajami”. Biskup ściągnął brwi, ale twarz 
miał ciągle uśmiechniętą i zaczął mnie 
uspokajać. Mówił: „Ty nie możesz się 
tym gorszyć. Tak górnicy rozmawiają ze 
sobą. Ty ich możesz zrozumieć. To jest 
ich język.”

Nagle spoważniał i spytał mnie 
jeszcze raz: „Ty, ale oni naprawdę tak 
mówią?”. Odpowiedziałem trzeci raz, na-
prawdę tak mówią. Wtedy Biskup z całą 
energią rzekł: „To wiesz co ci powiem? W 
ich języku to znaczy więcej, niż honorowy 
górnik”. I to jest dla mnie najlepsze po-
dziękowanie. Teraz wiem, że górnicy mają 
mnie za swojego.

Górnicy nie chcą być 
niewolnikami pracy

Za czyje grzechy górników zmusza 
się do pracy w piątek i świątek. Pracują 
w dzień i w nocy bez wytchnienia. Na 
bramach kopalni brakuje tylko napi-
su „Arbeit Macht Frei” – Praca czyni 
człowieka wolnym. W innych krajach 
socjalistycznych robotnicy mają wolne 
soboty i niedziele. Górnicy nie chcą, 
by ich jak niewolników kupowano za 
pieniądze. Chcą sumiennie pracować 
od poniedziałku do piątku, za uczciwe 
wynagrodzenie. Dziękują za wysokie 
premie za pracę w niedziele. Nie chcą 
ich. Dotąd górnik nie otrzymywał wol-
nej niedzieli na własny jubileusz mał-
żeństwa, na chrzest dziecka, bądź na 
uroczystość I Komunii. Śląsk nie może 
czekać z założonymi rękami, aż Wy-
brzeże wywalczy ludzkie warunki pracy 
i życia. Niech oni tam się narażają, a my 
będziemy korzystać. To nie jest chrześ-
cijańska postawa. To nie jest postawa 
patriotyczna.

Górnikom został tylko „Kościół 
na górce”

Strajk uświadomił nam coś bardzo 
ważnego. „Jeden tylko, jeden cud, z szlach-
ta polską, polski lud”. To święte słowa Sta-
nisława Wyspiańskiego. W czasie strajku, 
górnicy dotkliwie odczuli brak intelektual-
nego zaplecza. Brak ekspertów, doradców. 
Strajk robili przede wszystkim robotnicy. 
Ludzie ciężkiej pracy. Pion techniczny ko-
palń przyjął postawę kibica. Górnicy znają 
swoją pracę, ale nie są intelektualistami. 
Uczonymi. Ludźmi gabinetów i salonów. 
Swoje postulaty wypowiadali spontanicz-
nie. Sercem. I tego nie miał kto przetłu-
maczyć na język prawa i ekonomii. Przy 
podpisywaniu „Porozumień” dyskutowa-
no postulaty. Stoczniowcy mieli szerokie 
zaplecze intelektualne. Górnicy nie mieli 
nikogo. „Kopidołom” nawet Kluby Inte-
ligencji Katolickiej odmówiły wsparcia. 

Górnikom został tylko „Kościół na górce” 
w Jastrzębiu.

Możecie mnie zastrzelić...
W południe przybył na probostwo pod 

bronią, oficer wojska polskiego płk Miro-
sław Mirowski. Przedstawił się jako Komi-
sarz miasta Jastrzębie Zdrój. Przyszedł, 
aby mnie straszyć, ostrzec, upomnieć, że 
należy odciąć się od ludzi pracy. Zostawić 
górników i Solidarność. Nie pomagać im. 
Prawa wojny są twarde, bezwzględne, 
nawet okrutne. Nie ma przywilejów. Dla 
Kościoła i duchowieństwa też nie. Odpo-
wiedziałem – Panie Komisarzu, kto komu 
zagraża? Kto dla kogo jest groźny? Pan 
przyszedł do kościoła, do księdza pod 
bronią. Na ulicach czołgi i wozy opance-
rzone. Czekają na rozkaz. Z koszar wy-
prowadziliście wojsko przeciw Narodowi. 
Chcecie, aby syn strzelał do strajkującego 
ojca? Polak do Polaka? Siedzę naprzeciw 
pana z pustymi rękami. Kto dla kogo jest 
groźny? Górnicy, robotnicy są tak samo 
bezbronni jak ja. Górników, robotników nie 
opuszczę. Oni nigdy nie zdradzili Kościoła. 
I ja ich nie zdradzę. Jeśli ktoś będzie chciał 
im zrobić krzywdę, będę protestował. Pój-
dę w pierwszym szeregu i możecie mnie 
zastrzelić. Proszę o stały kontakt z panem. 
Odpowiedział – „Urzęduję w gabinecie 
prezydenta miasta”.

Kościół nie opuścił górników
Z tych strajków na nowo rodzi się 

Sprawiedliwość. Mówi się o okrągłym 
stole. Ma to być pojednanie Narodu. 
Zobaczymy co z tego wyniknie. Na razie 
ulga. Koniec strajku.

Ten samotny strajk górników, trwa-
jący trzy tygodnie nie poparty przez 
inteligencję, był poświęceniem i służbą 
górniczej wspólnoty całemu Narodowi.

A Kościół i tym razem nie opuścił 
robotników, górników. Na kopalniach, w 
domach i w kościele. Obecność kapłanów 
i wsparcie kościoła umacniało wiarę górni-
ków w słuszność strajku. Nie sposób zro-
zumieć dzielnej postawy będących w straj-
ku górników bez czynnika duchowego.

Także nabożeństwa były bardzo 
ważnym elementem strajku, gdyż zapo-
biegały wyciąganiu ze strajków mężów i 
synów, przez żony i matki. W ten sposób 
spełniliśmy święty obowiązek kapłański.

źródło: Pamięć Jastrzębska


