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W opinii szefa Solidarności w Tauron Wydobycie 

Zmarnowany czas
Rozmowa z przewodniczącym Waldemarem Sopatą s. 4-5

Polityczna zmiana na Śląsku 

Obiecanki cacanki?
Frans Timmermans znów bałamuci… s. 6-7

Tutaj opór 
był największy
Członkowie NSZZ „Solidarność”, przedstawiciele administracji 
państwowej i samorządowej, a także mieszkańcy Śląska uczcili 
pamięć dziewięciu górników zabitych w wyniku przeprowadzo-
nej 41 lat temu przez ZOMO pacyfikacji kopalni „Wujek”. 

więcej s. 8-9więcej s. 3 więcej s. 10-11

Metan – zabójca polskich 
kopalń?

W pieśni 
wytchnienia szukać…

Już w 2027 r. mogą wejść w życie nowe przepisy dotyczące 
emisji metanu z kopalń, które doprowadzą do zamknięcia dużej 
części polskich kopalń. Jeśli rozporządzenie metanowe wejdzie 
w życie, oznaczać będzie zamianę węgla krajowego na impor-
towany.

Okolice Barbórki, najważniejszego z górniczych świąt, to trady-
cyjny czas karczm piwnych - imprez, podczas których górnicy 
bawią się, podsumowując dobiegający końca rok. Największe 
tego typu wydarzenie odbyło się 2 grudnia w Gliwicach. 
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Bogusław
Hutek Miłe słowa nie wystarczą...

wych jak i Zarządu JSW S.A. oraz 
niemocy czy wręcz ucieczki osób 
odpowiedzialnych od podejmowa-
nia decyzji dotyczących przyszłości 
pracowników JSW S.A wystosowa-
liśmy pismo do Zarządu JSW S.A. 
w celu rozstrzygnięcia (...) dotąd 
niezałatwionych spraw, które będą 
miały wpływ na przyszłość pracow-
ników naszej Spółki - piszą przed-
stawiciele ZOK. - Uważamy, że nad-
szedł najwyższy czas na podjęcie 
ważnych decyzji i rozstrzygnięcia 
w sposób zdecydowany przyszłych 
wynagrodzeń naszych pracowni-
ków w 2023 r., jak również reali-

zacji pozostałych postulatów, które 
zostały zgłoszone w pismach z dnia 
25 października 2022 r. Z okazji 
Barbórki pracownicy naszej Spół-
ki usłyszeli miłe słowa w związku z 
ciężką, odpowiedzialną i ważną dla 
kraju pracą więc najwyższy czas te 
słowa zamienić w konkretne roz-
wiązania służące pracownikom ko-
palń i zakładów naszej Spółki. Nie 
tylko dobra koniunktura na węgiel, 
ale również ciężka praca pracowni-
ków Spółki zbudowała tak silną po-
zycję finansową JSW S.A. Czyżby 
właściciel i Zarząd o tym nie wie-
dzieli? - retorycznie pytają.

ZAKŁADOWA Organizacja Ko-
ordynacyjna (ZOK) NSZZ „Solidar-
ność” Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
SA (JSW) chce, by Zarząd Spółki 
odniósł się do trzech kwestii poru-
szonych w pismach złożonych pod 
koniec października przez reprezen-
tatywne organizacje związkowe JSW 
SA. Chodzi o „ujednolicenie umów 
o pracę i wynagrodzeń na tych sa-
mych stanowiskach pracy w całej 
Spółce”, „ustalenie ekwiwalentu za 
deputat węglowy w oparciu o rzeczy-
wiste ceny węgla w spółkach branży 
górniczej” oraz „realizację posiłków 
profilaktycznych w oparciu o zasady 
stosowane w innych spółkach branży 
górniczej”. Nowe pismo w tej sprawie 
skierowano na ręce prezesa JSW To-
masza Cudnego.

„Solidarność” domaga się „na-
tychmiastowego spotkania z Za-
rządem JSW S.A. w celu uzyskania 
precyzyjnego stanowiska w przed-
stawionych sprawach”.

Podczas spotkania miałaby zo-
stać poruszona kwestia przyszło-
rocznych podwyżek.

- Tak jak wielokrotnie infor-
mowaliśmy Zarząd w kwestii 
wynagrodzeń pracowników pod-

trzymujemy nasze stanowisko, że 
wykorzystamy wszystkie możliwe 
środki, aby nie dopuścić do spad-
ku płacy realnej pracowników na-
szej Spółki - podkreśla ZOK NSZZ 
„Solidarność” JSW SA.

Największa organizacja zrze-
szająca pracowników JSW kryty-
kuje kierownictwo Spółki za brak 
reakcji na związkowe wnioski do-
tyczące nawarstwiających się pro-
blemów załóg jastrzębskich kopalń. 
Zdaniem strony społecznej, do-
tychczasowa postawa pracodawcy 
„stanowi wyraz bagatelizowania 
(...) pracowników oraz lekceważe-
nie Reprezentatywnych Organiza-
cji Związkowych JSW S.A.”.

- Dalsze takie działania Zarządu 
JSW S.A. spotkają się z naszą zde-
cydowaną reakcją - ostrzega Zakła-
dowa Organizacja Koordynacyjna 
NSZZ „Solidarność” Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej SA.

Związkowcy wydali oświadcze-
nie, uzasadniając własne stanowisko.

- W związku z brakiem postę-
pu w prowadzonych negocjacjach 
dotyczących spraw pracowniczych 
JSW S.A. zarówno na szczeblu 
Ministerstwa Aktywów Państwo-

 RUCH ZOFIÓWKA

Święta Barbara 
na budynku cechowni
Mozaika witrażowa z wizerunkiem świętej Barbary powstała na ścianie 
cechowni kopalni „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka. W ten sposób 
upamiętniono pacyfikację jastrzębskich kopalń.

15 GRUDNIA 1981 roku – na początku 
stanu wojennego – wojsko i milicja uży-
ły broni przeciwko górnikom ówczesnej 
kopalni „Manifest Lipcowy” (dziś to Ruch 
Zofiówka). W 41. rocznicę tych wydarzeń 
oficjalnie zaprezentowano mozaikę witra-
żową z podobizną świętej Barbary, która 
powstała w niespełna pół roku i składa się 
z tysięcy elementów.

– Odsłaniamy dzisiaj mozaikę, któ-
ra upamiętnia bohaterstwo uczestników 
tamtych dni. Szanowni uczestnicy tam-
tych wydarzeń, pamiętamy i dziękujemy 
za to, co zrobiliście dla nas i dla Ojczy-
zny. Czujemy się zobligowani być straż-
nikiem historii, aby to, co wydarzyło się 

na jastrzębskiej ziemi nigdy nie zostało 
zapomniane – powiedział Tomasz Cud-
ny, prezes zarządu JSW S.A. podczas 
uroczystości odsłonięcia mozaiki.

Dawna kopalnia „Manifest Lipcowy” 
była pierwszym zakładem przemysło-
wym, w  którym funkcjonariusze ZOMO 
użyli broni palnej wobec strajkujących 
górników. 15 grudnia 1981 roku górni-
czy protest tłumiło 1700 milicjantów 
i  żołnierzy, uzbrojonych także w  czołgi 
i  wozy bojowe. W  pacyfikacji rannych 
zostało 4 górników. Dzień później, 16 
grudnia spacyfikowano kopalnię „Wu-
jek” w Katowicach, gdzie zginęło 9 gór-
ników, a kilkudziesięciu zostało rannych.

Ustabilizować 
sektor
KONIEC roku to czas podsumowań. 
Komentowane są zdarzenia i  pro-
cesy, które miały miejsce na prze-
strzeni ostatnich 12 miesięcy. Nie 
chcąc powielać setek analiz poli-
tycznych i gospodarczych, postaram 
się odpowiedzieć na pytanie: jak rok 
2022 wpłynął na kondycję naszej 
branży? Czy w  górnictwie jest le-
piej niż było pod koniec roku 2021?

Przełom 2021 i  2022 roku obfi-
tował w  rozmaite napięcia. Górnicy 
musieli wyjść na tory, by wspólnie 
zawalczyć o podwyżki wynagrodzeń. 
Udało się - głównie dzięki zdecydo-
wanej postawie pracowników i  re-
prezentujących ich podczas rozmów 
związkowców. Kilka tygodni później 
Rosja rozpoczęła pełnoskalowy atak 
na Ukrainę. Skutki tej agresji znamy. 
Wprowadzenie embarga na rosyjski 
węgiel sprawiło, że wreszcie zaczę-
to doceniać surowiec wydobywany 
przez polskie kopalnie. W  Polskiej 
Grupie Górniczej wynegocjowaliśmy 
świadczenia wyrównujące wartość 
płac, które zaczęła „pożerać” rozpę-
dzona inflacja. Reasumując, ubiegły 
rok przyniósł jednak pracownikom 
kopalń kilka korzyści. Teraz chce-
my przypilnować, by korzyści te 
„przeszły” na rok następny. Właśnie 
podjęliśmy działania, by „dodatki in-
flacyjne” dla pracowników PGG zo-
stały wliczone do kwoty bazowej, od 
której liczone są kolejne podwyżki.

Sprawą o  fundamentalnym zna-
czeniu jest też notyfikacja umowy 
społecznej w  Komisji Europejskiej. 
Wciąż naciskamy na rząd, by zajął 
się tym tematem, bo mamy świado-
mość, że dojście do władzy obecnej 
opozycji może spowodować swoiste 
„trzęsienie ziemi”. Przypominam, iż 
są tam osoby, które chciałyby likwi-
dacji polskiego górnictwa w  ciągu 
10 lat. Notyfikacja umowy byłaby dla 
nas swego rodzaju „bezpiecznikiem”. 
Trzeba ze smutkiem stwierdzić, że 
kryzys energetyczny niczego Euro-
py nie nauczył. Bruksela wciąż chce 
narzucać „zieloną transformację” 
całej Unii Europejskiej i  z  żelazną 
konsekwencją dąży do „dekarboni-
zacji” kontynentu, zaś obecny rząd 
- a tym bardziej opozycja - wszystkie 
te antywęglowe pomysły akceptuje.

Więc jaki będzie ten przyszły 
rok? Paradoksalnie, wyłączając 
kwestię „polityki klimatycznej” 
i  uległej postawy polskich władz, 
perspektywy nie są złe, pod warun-
kiem, że uda nam się doprowadzić 
do notyfikacji umowy społecznej, 
a  rząd przedstawi projekt „Polity-
ki Energetycznej Polski do 2050 
r.”, gdzie węgiel (nie gaz) zostanie 
wpisany jako „paliwo przejściowe”. 
Z  punktu widzenia pracownika istot-
ne będą również negocjacje płaco-
we. Wszystkie te sprawy, o  których 
piszę, mają służyć jednemu - stabi-
lizacji sektora. O ile zostaną pomyśl-
nie załatwione, będę zadowolony.

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA 
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Tutaj opór był największy
ROCZNICA PACYFIKACJI KWK „WUJEK”

TRAGEDIA górników z „Wujka” była 
konsekwencją zdarzeń wynikających 
z ogłoszenia stanu wojennego 13 grudnia 
1981 r. W wyniku decyzji samozwańczej 
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowe-
go i Wojciecha Jaruzelskiego większość 
działaczy NSZZ „Solidarność” uwięziono, 
Związek zdelegalizowano, a na ulicach po-
jawili się żołnierze Ludowego Wojska Pol-
skiego (LWP) i funkcjonariusze ZOMO.

Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem 
stanu wojennego „prewencyjnie” zatrzyma-
no ówczesnego przewodniczącego Komi-
sji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK 
„Wujek” Jana Ludwiczaka. Gdy kilka go-
dzin później wieść o zatrzymaniu związko-
wego lidera dotarła do górników, ci zażądali 
jego uwolnienia. 14 grudnia 1981 r. pracow-
nicy kopalni uzupełnili swój katalog postu-
latów. Od tej pory chcieli również odwołania 
stanu wojennego, uwolnienia wszystkich 
internowanych i przestrzegania przez wła-
dze podpisanego ponad rok wcześniej Poro-
zumienia Jastrzębskiego. Brak odpowiedzi 
ze strony wojskowego reżimu spowodował 
rozpoczęcie strajku okupacyjnego.

16 grudnia siły milicyjne otoczyły ko-
palnię. Sama akcja pacyfikacyjna zaczę-

ła się około godziny 11. od staranowania 
muru kopalni przez czołg i wkroczenia od-
działu ZOMO na teren zakładu. Wkrótce 
potem padły strzały. Najpierw „ślepymi” 
nabojami strzelano z czołgów, równocze-
śnie - przez drugi wyłom - weszli funk-
cjonariusze plutonu specjalnego ZOMO, 
którzy dokonali masakry strajkujących. 
Na miejscu zginęło sześciu górników: Jó-
zef Czekalski, Józef Giza, Ryszard Gzik, 
Bogusław Kopczak, Zbigniew Wilk i Zenon 
Zając. Od odniesionych ran zmarło jeszcze 
trzech - Andrzej Pełka (16 grudnia, wie-
czorem), Joachim Gnida (2 stycznia 1982 
r.) i Jan Stawisiński (25 stycznia). 47 osób 
odniosło obrażenia. Ogień przerwano oko-
ło godz. 13.

Tegoroczne obchody rocznicowe roz-
poczęły się od mszy świętej koncelebro-
wanej pod przewodnictwem metropolity 
katowickiego Kościoła rzymskokatolickie-
go księdza biskupa Wiktora Skworca w po-
łożonym nieopodal kopalni kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego.

Podczas mszy odczytano listy wysto-
sowane przez prezydenta Polski Andrzeja 
Dudę, przewodniczącego Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudę, pre-

miera Mateusza Morawieckiego oraz mar-
szałek Sejmu panią Elżbietę Witek.

Prezydent zauważył, że na Górnym 
Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim opór 
przeciwko wprowadzeniu stanu wojenne-
go był największy.

Szef rządu wskazał, iż prawdziwi 
sprawcy zbrodni na „Wujku” - ci, którzy 
wydawali rozkazy - nigdy za ten fakt nie 
odpowiedzieli. - W czasie, kiedy dorastają 
kolejne pokolenia, które nie pamiętają wy-
darzeń z grudnia 1981 roku, odpowiedzial-
ność za prawdę spada na nas żyjących. 
Jesteśmy to winni ofiarom, ale jesteśmy 
to winni również przyszłym pokoleniom. 
Tylko odwaga mierzenia się z prawdą daje 
nam nadzieję, że zło totalitaryzmów nie 
powróci - podkreślił Mateusz Morawiecki.

Po nabożeństwie jego uczestnicy prze-
szli na plac NSZZ „Solidarność”, przed 
bramę kopalni, gdzie odbył się apel pamię-
ci. Tam salwę honorową oddali żołnierze 
z 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego 
Obrony Powietrznej.

Ostatnim punktem uroczystości było 
złożenie kwiatów przy pomniku-krzyżu 
przez przybyłe delegacje.

Marek Jurkowski

CZŁONKOWIE NSZZ „Solidarność”, mieszkańcy Górnego Śląska, przedstawiciele rządu i władz 
samorządowych oraz duchowni wyznań chrześcijańskich uczcili pamięć dziewięciu górników 
zabitych w wyniku przeprowadzonej 41 lat temu przez Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej 
(ZOMO) pacyfikacji kopalni „Wujek”. Uroczystości odbyły się przed pomnikiem-krzyżem 
upamiętniającym wydarzenia z 16 grudnia 1981 roku.
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Zmarnowany czas
Panie Przewodniczący, gdy 

rozmawialiśmy rok temu, pol-
skie kopalnie były w odmien-
nej sytuacji niż dziś. Wtedy na 
placach węgiel zalegał setka-
mi ton…

Sytuacja jest diametralnie od-
mienna, dzisiaj główny odbiorca 
nie pozwala nam wręcz sprzedawać 
węgla na zewnątrz, stan zapasów 
jest minimalny lub wręcz go nie ma, 
a w zeszłym roku we wrześniu mieli-
śmy 800 tys. ton na zwałach. Wtedy 
groziło nam wstrzymanie produkcji, 
bowiem możliwość składowania jest 
ograniczona. Ma na to wpływ oczy-
wiście wojna, ale węgla nie było już 
z początkiem tego roku, wtedy zaczę-
ło się szaleństwo w zakresie cen i ilo-
ści. Niestety tak bywa, gdy prowadzi 
się niestabilną politykę, gdy opiera 
się energetykę o niestabilne źródła 
produkujące prąd. To musiało się tak 
skończyć. W zeszłym roku odbiera-
no więcej energii z wiatru i słońca, 
teraz jest zupełnie inaczej. Spółki, 
elektrownie i kopalnie przy takiej 
transformacji nie są w stanie funk-
cjonować na zasadach rynkowych. 
Jeżeli np. nowy blok elektrowni ma 
spalać 2,5 miliona ton węgla i jeśli on 
nie będzie chodził na pełnych obro-
tach, to siłą rzeczy robi się nadwyżka. 
Węgiel jest zakontraktowany, a nie 
został odebrany, to co ma się z nim 
dziać? Musi być bilans i rząd powi-
nien to kontrolować.

Wielokrotnie rozmawiali-
śmy już o polskim wydobyciu, 
o energetyce. Wiele z czarnych 

scenariuszy kreślonych przez 
Pana się sprawdziło. Czy ma 
Pan takie smutne przeświad-
czenie, że ciśnie się na usta…

… a nie mówiliśmy! Niestety. 
Trzeba przypomnieć, że mówiliśmy 
też, że nie można stawiać na rosyj-
ski gaz. Takie były zresztą plany 
przy umowie społecznej; miały być 
zapisy, że gaz będzie paliwem przej-
ściowym. Miały powstawać bloki 
atomowe… Przecież nikt by w to nie 
zainwestował złamanego grosza. To 
byłoby frajerstwo. Nie ma więc alter-
natywy dla węgla do momentu, aż 
nie pojawią się bloki atomowe, po-
wtarzam bloki, bo jeden nie wystar-
czy. Jeśli chcemy zachować bezpie-
czeństwo państwa w takiej postaci 
jak dzisiaj, jeśli chodzi o obronność, 
to drugim elementem utrzymania 
bezpieczeństwa państwa jest bez-
pieczeństwo energetyczne. Tak jak 
dzisiaj Putin przykręca śrubę, tak 
samo nikt nam nie sprzeda ener-
gii. Żeby wchodzić w taką politykę, 
trzeba być szalonym. Cała ta „so-
lidarność europejska” to jest ście-
ma, fikcja. Owszem, energię z OZE 
każdy nam sprzeda, jak będzie miał 
nadwyżkę, ale nie, jeśli będzie miał 
niedobory u siebie w kraju. Nasi są-
siedzi – Niemcy, Czesi, uruchamia-
ją biedaszyby, a u nas od początku 
roku nic się nie zmieniło, mimo 
szaleństwa z węglem. Dlaczego nie 
zmieniono polityki w zakresie spół-
ek węglowych? Umowa społeczna 
poszła do notyfikacji. Czy to się uda, 
mam duże wątpliwości, patrząc na 
to, co wyrabia Unia Europejska. 

Tam są zapisane pewne parametry 
i w zakresie zwiększenia produkcji, 
jeśli jakikolwiek oddział, kopalnia, 
jednostka produkcyjna zwiększy 
zatrudnienie, to z automatu idzie 
do programu naprawczego. W tych 
dwóch obszarach są tak skonstru-
owane zapisy, że nie wolno tego ro-
bić spółce. Żaden zarząd nie podej-
mie takiej decyzji, jeśli nie zmieni 
się polityka rządu.

A czas leci…
To zmarnowany czas, co powta-

rzam na każdym spotkaniu, gdy je-
steśmy w Ministerstwie Aktywów 
Państwowych, na Radzie Dialogu 
Społecznego. Mówiłem o tym na 
Komisji Krajowej, również jak była 
pani minister Moskwa. Każdy dzień 
zwłoki to więcej niż dzień zwłoki. 
Tu działa zasada domina. Jeśli nie 
zapadną decyzje zmian parame-

trów w umowie społecznej dla po-
szczególnych jednostek produkcyj-
nych, to będziemy mieli kłopoty. To 
tam są założone wolumeny wydo-
bycia, one krępują zarząd. Umowa 
społeczna mówi przecież o likwi-
dacji górnictwa, zakłada więc tylko 
spadki w produkcji. A my widzimy, 
że trzeba było węgiel sprowadzać… 
Przeraża mnie brak decyzji i to, że 
tyle to trwa. Z wypowiedzi premie-

Z okazji nadchodzących  
Świąt Bożego Narodzenia  

życzymy Wam zdrowia i radości  
ze wspólnie spędzonego czasu.  

Niech, wraz z pierwszą gwiazdką,  
świat ogarnie spokój,  

blask choinki otuli Was ciepłem,  
a wspólne kolędowanie  

pozwoli cieszyć się wzajemną życzliwością.

– TO zmarnowany czas, co powtarzam na każdym spotkaniu. Każdy dzień zwłoki to więcej niż dzień zwłoki. Tu działa zasada 
domina. Jeśli nie zapadną decyzje zmian parametrów w umowie społecznej dla poszczególnych jednostek produkcyjnych, to 
będziemy mieli kłopoty – o sytuacji w górnictwie z Waldemarem Sopatą, przewodniczącym Solidarności w Tauron Wydobycie 
ZG „Sobieski”, rozmawia Mateusz Kosiński.
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ra, wicepremiera, ministrów sły-
szymy, że musi być weryfikacja, ale 
oprócz słów nic się nie wydarzyło. 
Żeby kopalnie zwiększyły wydoby-
cie, trzeba nakładów finansowych 
i czasu. Górnictwo nie działa tak, 
że zepchnie się górę pieniędzy i po-
sypie się węgiel. Żeby uruchomić 
ścianę, trzeba zbudować kilometry 
chodników, o ile się jest w złożu, bo 
jeśli nie - to są dziesiątki kilome-
trów chodników. Na to trzeba lat.

Jakie nastroje panują 
wśród górników?

Jest mizerna satysfakcja, 
o której mówiłem wcześniej. Dzi-
siaj ona panuje wśród załóg, bo 
teraz wszyscy nagle pokochali wę-
giel. Z cichą satysfakcją przypo-
minam – przecież wam niedawno 
węgiel śmierdział! Martwi mnie, 

że nadal niektórzy fanatycy zielo-
nego ładu mówią, że jest za mało 
wiatraków, za mało fotowoltaiki, 
ale tak naprawdę kiedyś to wszyst-
ko się załamie. System sieci ener-
getycznych nie jest przystosowany 
do wprowadzania tak dużej dawki 
energii do systemu, która wynika 
z OZE. To po prostu kiedyś zacznie 
się sypać. Mam tę wiedzę od ko-
legów z dystrybucji, że sieci ener-
getyczne są przestarzałe, niezmo-
dernizowane. 

Czy wiąże Pan nadzieje 
z negocjacjami z rządem w ra-
mach powołanego właśnie ze-
społu?

Trzeba rozmawiać, to ważne. 
Oby nastąpił autentyczny dialog 
i próba dogadania się i oby to nie 
było skalkulowane na improwizo-

wanie. Najbliższe spotkania poka-
żą, czy wszystko idzie w dobrym 
kierunku. Rozmowy są bezwzględ-
nie potrzebne. Nasze postulaty nie 
są abstrakcyjne, z księżyca. Soli-
darność domaga się utrzymania 
dochodów na poziomie sprzed sza-
leństwa inflacyjnego. 

A jak nastroje w Państwa 
spółce?

Jako Tauron Wydobycie odczu-
wamy pewien niepokój. Wychodzi-
my ze struktur, przechodzimy pod 
kontrolę skarbu państwa. Do tej 
pory zajmowaliśmy się tylko wy-
dobyciem, a wszystkie służby były 
w spółkach świadczących usługi, 
teraz zostajemy bez tych służb, 
bez gwarancji. To nas niepokoi, 
martwi. Liczymy, że podpiszemy 
odpowiednią umową społeczną, 

by dać poczucie bezpieczeństwa 
pracownikom. Każda zmiana budzi 
niepokój, druga strona musi zro-
zumieć, jak ważne jest wyciszenie 
nastrojów. Powinna być podpisana 
umowa społeczna wielostronna: 
zarząd, Ministerstwo Aktywów 
Państwowych i strona związkowa. 
Są takie zręby przygotowane, ale 
w obszarze, który wymaga środ-
ków, nie możemy się dogadać. Jako 
sekcja górnictwa mówimy o ca-
łej branży górniczej, że musi być 
w jakiś sposób uwzględniony w tej 
transformacji jej sposób funkcjo-
nowania.

Przy takich wahaniach cen 
spółki nie są w stanie normal-
nie funkcjonować. Ceny stali czy 
energii poszły drastycznie w górę. 
Jedna sekcja obudowy zmechani-
zowanej w ścianie kosztowała 300 

tys. złotych, teraz kosztuje milion 
złotych. A potrzeba ich 160, czyli 
160 milionów!

Warto pamiętać, że to nie nasz 
węgiel jest drogi, ale ten spro-
wadzany, który jest kiepskiej ja-
kości. Energetyka się go boi, bo 
parametrami nie dorównuje na-
szemu węglowi. My, Tauronowi 
sprzedajemy węgiel po 25 zł za 
gigadżul, gdzie normalnie resztę 
Tauron kupuje po 40, 50 zł. To 
ponad 100 proc. drożej. W nas nie 
chce się zainwestować, a z dru-
giej strony oczekuje się, że węgiel 
będzie za połowę ceny rynkowej. 
To niemożliwe. To spowoduje, że 
zarżniemy kopalnie, a nie zwięk-
szymy wydobycia.

Tekst pochodzi z 49. (1768) 
numeru „Tygodnika Solidarność”.
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Obiecanki cacanki?
21 LISTOPADA PiS utracił władzę w Sejmiku Województwa Śląskiego. Już kilka dni potem do Katowic przyjechał 
wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, który obiecał 5 miliardów euro dla regionu. Unia, 
jak mało kto, umie złożyć wielkie obietnice, z których nie zamiera się wywiązać. Czy tak będzie i tym razem?
PONIEDZIAŁEK, 21 listopada 
2022 r. był dniem, który wstrząsnął 
sceną polityczną w województwie 
śląskim i miał też duże znaczenie dla 
sceny politycznej w całej Polsce. Tego 

dnia Prawo i Sprawiedliwość (PiS) 
utraciło większość w Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego, a przewagę zdo-
była zjednoczona opozycja. Stało się 
tak, ponieważ marszałek wojewódz-

twa Jakub Chełstowski, wraz z trój-
ką swoich współpracowników, opu-
ścił PiS i przystąpił do opozycyjnego 
Ruchu Samorządowego “Tak! Dla 
Polski”. Ruch ten tworzą prezydenci 

dużych miast jak np. prezydent Tych 
Andrzej Dziuba (z Tych pochodzi 
właśnie Jakub Chełstowski), prezy-
dent Sosnowca Arkadiusz Chęciński 
i prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

Komisarz w planetarium
W ślad za odejściem Jakuba 

Chełstowskiego z PiS dokonano 
zmian w zarządzie woj. śląskiego. 
Jakub Chełstowski swoją zmianę 
argumentował mgliście trudną 
współpracą z rządem w sprawie 
realizacji obiecanych inwestycji 
dla woj. śląskiego oraz antyunij-
nym kursem, który ostatnio został 
obrany przez rząd.

I już kilka dni po politycz-
nym trzęsieniu ziemi, do Katowic 
przyjechał wiceprzewodniczący 
Komisji Europejskiej Frans Tim-
mermans, który odwiedził m.in. 
Planetarium Śląskie. Frans Tim-
mermans odpowiedzialny jest za 
przepychanie kolejnych przepisów 
mających przyspieszyć odejście od 
węgla przez Unię Europejską. Jest 
on jedną z twarzy europejskiego 
zielonego ładu, który zakłada neu-
tralność klimatyczną Unii Euro-
pejskiej już w 2050 r.

Frans Timmermana w Kato-
wicach poinformował, że Komisja 
Europejska zatwierdziła program 
regionalny Fundusze Europejskie 
dla Śląskiego 2021-2027. To ponad 
5 mld euro dla regionu, w tym 2,2 
mld euro w ramach funduszu spra-
wiedliwej transformacji.

Frans Timmermans spotkał 
się także z zarządem wojewódz-
twa śląskiego, samorządowcami 
jak i stroną społeczną w sprawie 
transformacji regionu, w spotkaniu 
uczestniczył m.in. Dominik Kolorz, 
przewodniczący zarządu regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Soli-
darność”.

SPOJRZENIA
TRANSFORMACJA Polityczna zmiana na Śląsku i Frans Timmermans w tle…



4GRUDZIEŃ 2022   SOLIDARNOŚĆ GÓRNICZA 7

Niesprawiedliwa transformacja
Dominik Kolorz w trakcie spo-

tkania wskazał, że środki obiecane 
przez Komisję Europejską z pew-
nością nie wystarczą na przepro-
wadzenie transformacji górnictwa 
i województwa śląskiego. Przyto-
czył raport Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach, z którego 
wynika, że w przypadku likwidacji 
górnictwa zastąpienie miejsc pracy 
w Polskiej Grupie Górniczej i fir-
mach kooperujących etatami o po-
dobnej wartości w innych sektorach 
będzie kosztować ok. 200 mld zł.

- Proponowana dla naszego 
województwa transformacja na tę 
chwilę niestety sprawiedliwa nie 
jest - powiedział Dominik Kolorz.

Zaznaczył, że transformacja 
w naszym regionie trwa już od 30 
lat i trudno oceniać ją pozytywnie. 
Choć można wskazać kilka miejsc na 
Śląsku, gdzie przebiega ona dobrze, 
wiele miast wciąż dotkliwie odczu-
wa skutki społeczno-gospodarcze 
likwidacji przemysłu ciężkiego.

- W ciągu ostatnich 15 lat z wo-
jewództwa śląskiego wyemigro-
wało zarobkowo blisko milion lu-
dzi. Wystarczy pojechać do takich 
miast jak Bytom, Świętochłowice, 
Siemianowice Śląskie czy Wodzi-
sław Śląski, żeby zobaczyć, jak 
wygląda nieudana transformacja – 
podkreślił Dominik Kolorz.

Węglowy szantaż
Od obietnicy złożonej przez 

Frans Timmermans w Katowi-
cach o 5 mld euro dla regionu, do 
faktycznego przekazania tych pie-
niędzy, jest jeszcze bardzo długa 
droga. Nie można te wykluczyć, że 
tych pieniędzy nigdy nie będzie. 
UE może postawić takie dodatkowe 
warunki, których spełnienie bę-
dzie niemożliwe, albo bardzo kosz-
towne. Widzimy to na przykładzie 
Krajowego Planu Odbudowy (KPO) 
dla Polski. Już na początku czerwca 
2022 r. Komisja Europejska zaak-
ceptowała Krajowy Plan Odbudo-
wy dla Polski, ale postawiła warun-
ki, które Polska musi spełnić, aby 
pieniądze otrzymać. Przedstawi-
ciele polskiego rządu jak i opozycji 

jasno przyznają, że pieniądze te 
są wstrzymywane z powodów po-
litycznych. Podobno w ostatnich 
tygodniach nastąpiło pewne przy-
śpieszenie w negocjacjach między 
polskim rządem a Komisją Euro-
pejską, ale czy i kiedy będą pienią-
dze z KPO tego nie wiadomo.

Podobnie może być z obiecany-
mi pieniędzmi dla Śląska. UE może 
powiedzieć, że odejście od węgla 
przebiega zbyt wolno i cyk, wypłaty 
zostaną wstrzymane. I UE powie, 
że ona bardzo się stara i chce Pola-
kom wcisnąć te miliardy euro, ale 
niewdzięczni Polacy nie chcą speł-
nić postawionych warunków. KPO 
jest przykładem, że tak może być. 
Innym dowodem jest region zgo-
rzelecki i kopalnia węgla brunat-
nego Turów. Komisja Europejska 
zatwierdziła Fundusz Sprawiedli-
wej Transformacji, dzięki niemu do 
pięciu polskich regionów górniczych 
ma trafić 3,85 mld euro, część ma 
otrzymać także woj. śląskie. 

Pieniądze będą wykorzystane 
na cele związane z przebranżo-
wieniem pracowników, wsparciem 
zrównoważonego przemysłu i do-
stosowaniem się do polityki ener-
getyczno-klimatycznej.

O pieniądze z tego Funduszu 
starał się także region zgorzelecki, 
ale ich nie otrzyma. Wszystko dla-
tego, że koncern PGE, do którego 
należy kopalnia węgla brunatne-
go Turów, nie przedstawił planów 
szybkiego zamknięcia kopalni. 
Zgodnie z oficjalnymi deklaracjami 
PGE kopalnia Turów ma działać do 
2044 r., wtedy ma zostać zamknię-
ta, ponieważ skończy się w niej wę-
giel. Dla UE to zbyt późno.

Na razie jedynym konkretnym 
efektem obiecanki złożonej przez 
Fransa Timmermansa jest zmia-
na sił w Sejmiku Województwa 
Śląskiego. Wkrótce powinniśmy 
się przekonać, czy obiecane 5 mld 
euro rzeczywiście dotrą do re-
gionu, czy wciąż będą czekały na 
spełnienie przez Polskę i polskie 
górnictwo nierealnych warunków. 
I tak do końca świata i jeden dzień 
dłużej!

Opr. IDS

SPOJRZENIA
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Metan – zabójca 
polskich kopalń?

POLITYKA KLIMATYCZNA

OBECNY kryzys energetyczny pokazał, jak ważne są własne surowce energetyczne. Węgiel 
kamienny z polskich kopalń sprawił, że ceny prądu w Polsce są nisze niż w krajach Europy 
zachodniej. Już w 2027 r. mogą wejść w życie nowe przepisy dot. emisji metanu z kopalń, 
które doprowadzą do zamknięcia dużej części polskich kopalń.

my zamknąć dwie trzecie PGG, bo 
nie spełniamy tego wymogu. U nas 
jest to 8,1 mln ton, a żeby zapewnić 
wykonanie programu odejścia do 
węgla do 2049 r, trzeba by zawią-

zać jakąś rezerwę na zwiększenie tej 
metanowości, więc trzeba by przy-
jąć minimum 12-13 mln ton - zdia-
gnozował Tomasz Rogala.

Tomasz Rogala odniósł się przy 

tym do sprzeczności zapisów pro-
jektowanego rozporządzenia z za-
łożeniami tzw. umowy społecznej 
określającej m.in. harmonogram wy-
gaszania polskich kopalń do 2049 r., 
w której pogodzono politykę klima-
tyczną Unii Europejskiej, dobro pol-
skiej gospodarki i oczekiwania strony 
społecznej (są tam też uwzględnione 
plany redukcji emisji metanu).

- Jeżeli utrzyma się decyzja o li-
micie w okolicach poniżej 8 ton, to ta 
decyzja jest stricte polityczna i ozna-
cza wywrócenie umowy społecznej 
do góry nogami, bo ktoś będzie mu-
siał powiedzieć, że generalnie utrzy-
manie terminów umowy społecznej 
powyżej 2027 r. jest niewykonalne 
ze względu na przepisy, które zostały 
wprowadzone w życie – przestrzegł 
Tomasz Rogala, cytowany przez PAP.

Wysokie kary za emisję 
metanu

Jak dodał, w razie wyemitowa-
nia w powietrzu wentylacyjnym 
większej, niż dozwolona ilości me-
tanu, kraje członkowskie powinny 
ustalić opłatę.

BARDZO ważnym elementem 
kształtującym prognozy dla węgla 
są projektowane przez Komisję Eu-
ropejską przepisy o ograniczeniu 
emisji metanu z kopalń. Zapisano 
w nich, że kary mają być „odstrasza-
jące” i może to skutkować wkrótce 
scenami, jakie pamiętamy z Turowa 
po naliczaniu ogromnych, drakoń-
skich opłat karnych - mówi Tomasz 
Rogala, prezes Polskiej Grupy Gór-
niczej (PGG).

Jak dodaje, jeśli rozporządzenie 
metanowe wejdzie w życie, oznaczać 
będzie zamianę węgla krajowego na 
importowany, gdyż restrykcje nie do-
tkną producentów węgla spoza Unii 
Europejskiej, którzy składać mają tyl-
ko deklaracje o własnej emisyjności.

Co szykuje Unia w sprawie 
metanu?

Trwają prace nad projektem 
rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady ws. ograniczenia 
emisji metanu w sektorze energe-
tycznym. Projekt rozporządzenia 
w obecnym kształcie ma m.in. usta-
nowić normy zawartości metanu 
w odprowadzanym z kopalń powie-
trzu wentylacyjnym.

PAP przypomina, że pierwotny 

projekt zakłada w tym zakresie, że 
od 1 stycznia 2027 r. zakazane bę-
dzie uwalnianie metanu do atmos-
fery z szybów kopalń węgla innego 
niż koksowy, emitujących ponad 0,5 
tony metanu (po głosach m.in. stro-
ny polskiej wskaźnik ten ma zostać 
zmieniony na 3 tony) na 1 tys. ton 
wydobytego węgla. Tomasz Roga-
la odnosząc się do projektu, podał 
wartości z tej spółki, aby – jak za-
znaczył – „zrozumieć grozę sytu-
acji”.

- Na przykładzie Polskiej Grupy 
Górniczej to jest emitowane rocznie 
274 mln m sześc. metanu. Z cze-
go 85 mln ujmujemy i możemy to 
zwiększyć jeszcze realnie o 30 mln. 
Ale 160 mln m sześc. to jest to, co 
jest w powietrzu wentylacyjnym, na 
co nie ma dzisiaj skutecznej techno-
logii ujęcia - zapewnia Tomasz Ro-
gala, cytowany przez PAP.

Dwie trzecie PGG do 
zamknięcia?

- Gdyby ten projekt rozporzą-
dzenia wszedł w kształcie takim, 
jak na dzisiaj, to zapisano w nim, że 
maksymalna możliwa emisja meta-
nu to są 3 tony na 1 tys. ton wydo-
bytego węgla. Więc w 2027 r. musi-
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- Brzmi to niewinnie: opłatę 

ustali kraj członkowskich, ale ma 
być ona: adekwatna, odstraszająca 
i ma pozbawiać korzyści gospodar-
czych, a to oznacza, że takie przed-
siębiorstwa nie mogą wykazywać 
zysku – zastrzegł Tomasz Rogala.

- Mając na uwadze mechanikę, 
która dziś towarzyszy narracji, jaka 
ma miejsce w Unii Europejskiej, 
oznaczało to będzie stawki karne na 
bardzo wysokim poziomie i możemy 
spodziewać się, że punktem odnie-
sienia będzie obecna opłata za emisję 
CO2. Jeżeli to będzie punkt startowy 
do obliczania opłat za metan, to we-
dług najbardziej ostrożnego szacun-
ku PGG będzie to ok. 2,1 tys. euro na 
tonę – zobrazował Tomasz Rogala.

- Jeżeli to przeliczymy na ilość 
ton, to będą to wielomiliardowe 
opłaty i to oznacza tak naprawdę za-
kończenie produkcji na rzecz impor-
tu energii – ocenił Tomasz Rogala.

Przypomniał ponadto, że rozpo-
rządzenie obejmie kontrolę metano-
wości węglowodorów produkowa-
nych na terenie Unii Europejskiej, 
a węglowodory importowane będą 
oceniane na podstawie deklaracji.

- To już zaczyna wyglądać tro-
chę jak dyskryminacja. Jeżeli bę-
dziemy opierać się na deklaracjach 
z Chin, Arabii Saudyjskiej, Bli-
skiego Wschodu, ile tam mają me-
tanowości, to tam we wszystkich 
deklaracjach będzie zero. A Unia 
Europejska, która potrzebuje wę-
glowodorów stałych, płynnych 
i gazowych będzie udawała, że 
tam jest zero, bo nikt nie odmówi 

obywatelom prądu w gniazdkach 
– uznał Tomasz Rogala, cytowany 
przez PAP.

- A więc, jeżeli po pierwsze 
wskaźnik zostanie ustawiony na 3 
tony, a w przypadku PGG potrze-
ba 8 ton, a w Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej jest wyższa metanowość 
ścian, więc tam potrzeba 14 ton, to 
to oznacza zamknięcie polskich ko-
palń, jeżeli to wejdzie w życie – pod-
sumował Tomasz Rogala.

- Jeżeli pozostaną ogólne zapi-
sy dotyczące kar za przekroczenia 
z tym zapisem, że mają one pozba-
wiać korzyści gospodarczych, to też 
oznacza zamknięcie, bo też mówimy 
o bardzo wysokich opłatach, a jak się 
na to nie zgodzimy, to zrobimy dru-
gi Turów – i będą nakładane sakra-
menckie kary na państwo członkow-
skie – zaznaczył Tomasz Rogala.

- I ostatni element, to forma dys-
kryminacji europejskiego przemy-
słu względem innych, którzy będą 
deklarować bez realnych możliwo-
ści sprawdzenia metanowość swoich 
produktów. Więc węgiel z Australii, 
z Kolumbii będzie niemetanowy, 
tylko krajowy będzie metanowy. 
Stąd powaga sytuacji i stąd istotne, 
aby ta informacja przebijała się do 
społeczeństwa – skonkludował To-
masz Rogala.

Wykorzystać metan
Polska Grupa Górnicza oczywi-

ście prowadzi prace zmniejszające 
emisję metanu do atmosfery, np. 
poprzez budowę silników gazo-
wych wykorzystujących metan do 

produkcji prądu i ciepła. Oczywi-
ście takie działania prowadzi tak-
że Jastrzębska Spółka Węglowa 
(JSW).

Od roku 2018 w kopalniach 
Budryk oraz Knurów-Szczygło-
wice realizowany jest projekt 
inwestycyjny pod nazwą Gospo-
darcze wykorzystanie metanu 
o łącznej wartości projektowej 
ok. 300 mln zł, którego celem 
jest zwiększenie uzysku ener-
gii własnej i ograniczenie emisji 
metanu. Tylko w 2021 r. w JSW 
udało się zagospodarować ok. 99 
mln metrów sześciennych metanu, 
tj. o 15 proc. więcej w porównaniu 
do roku 2020, co w przeliczeniu na 
ekwiwalent CO2 pozwala na unik-
nięcie emisji ok. 2 mln ton rocznie. 
Uruchomione i sukcesywnie re-
alizowane działania pozwoliły na 
redukcję emisji metanu o 16 proc. 
w latach 2019-2021. Spółka rozpo-
czyna także nowe projekty.

We wrześniu 2022 r. JSW 
ogłosiła rozpoczęcie nowych pro-
gramów redukcji emisji metanu, 
których budżet wyniesie 23 mln 
euro. Pierwszy z projektów – pro-
gram Redukcji Emisji Metanu 
– otrzymał rekordową dotację 
w wysokości 11 mln euro. To naj-
większy unijny grant, jaki trafił do 
polskiego górnictwa. Dzięki temu 
w należącej do JSW kopalni Pnió-
wek powstanie pierwsza w świecie 
dedykowana instalacja służąca re-
dukcji emisji metanu do atmosfery 
z opuszczonych rejonów pracującej 
kopalni.

Nierealne cele
Kolejnym projektem, który 

otrzymał dofinansowanie w wy-
sokości 900 tys. euro – tym razem 
w ramach europejskiego programu 
Master Mine z unijnego funduszu 
badawczego Horyzont Europa – jest 
inteligentny system odmetanowa-
nia, który powstanie także w kopalni 
Pniówek.

Projekt realizowany przez JSW 
i Główny Instytut Górnictwa ma 
charakter badawczo-wdrożeniowy, 
a jego celem jest optymalizacja i po-
prawa efektywności pracy kopal-
nianego systemu odmetanowania 
poprzez jego automatyzację i cyfry-
zację. Efektem będzie skuteczniejsze 
wychwytywanie metanu uwalniane-
go podczas eksploatacji. To poprawi 
bezpieczeństwo pracy górniczych 
załóg oraz ograniczy emisję metanu, 
ponieważ mniej tego groźnego gazu 
będzie migrować do atmosfery z po-
wietrzem wentylacyjnym.

W „Strategii Grupy JSW” zało-
żono redukcję śladu węglowego o 30 
proc. do 2030 roku i osiągnięcie neu-
tralności klimatycznej w roku 2050.

- Założone cele mają zostać osią-
gnięte głównie poprzez zmniejszenie 
emisji metanu, którego udział w śla-
dzie węglowym JSW wynosi 74 proc. 
– mówi Tomasz Cudny, prezes JSW.

Przekonuje, że dziś JSW jest lide-
rem odmetanowania kopalń z efek-
tywnością na poziomie od 35 do 42 
proc., przy średniej światowej, która 
nie przekracza 30 proc. Dotyczy to 
przede wszystkim metanu ujmowa-
nego z pokładów, w których prowa-

dzone jest wydobycie. Tymczasem 
metan migruje także z nieczynnych 
wyrobisk, choć w tym przypadku jego 
stężenie jest dużo mniejsze i charak-
teryzuje się znaczną zmiennością.

Plany rozwoju JSW do roku 
2030 zakładają zapewnienie nieza-
leżności energetycznej JSW poprzez 
rozwój mocy wytwórczych do pozio-
mu zapewniającego maksymalne za-
spokojenie potrzeb grupy w zakresie 
mediów energetycznych, m.in. po-
przez wykorzystanie w celach ener-
getycznych metanu węgla oraz gazu 
koksowniczego powstałego przy pro-
dukcji koksu.

W ramach tych działań planuje 
się osiągnąć 198 MWe mocy zainsta-
lowanych jednostek wytwórczych, 
1,62 TWh rocznie wolumenu pro-
dukowanej energii w grupie w 2029 
roku z metanu, gazu koksowniczego 
i w instalacjach fotowoltaicznych.

Obecnie JSW posiada zabudo-
wane moce elektryczne związa-
ne z zagospodarowaniem metanu 
w wysokości ok. 26 MWe.

Polskie górnictwo w ostatnich 
latach zwiększa ujmowanie i wyko-
rzystywanie metanu, i z pewnością 
będzie to robiło w kolejnych latach. 
Przed kopalniami można stawiać 
cele dot. ograniczenia emisji meta-
nu, ale te cele muszą być realistycz-
ne i możliwe do spełnienia. Na razie 
wygląda na to, że instytucje unijne 
świadomie stawiają cele dot. meta-
nu, których bez zamknięcia kopalń 
nie da się osiągnąć. 

Opr. IDS
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W pieśni wytchnienia   szukać…
OKOLICE Barbórki, najważniejszego z górniczych świąt, to tradycyjny czas karczm piwnych - imprez, podczas których górnicy 
bawią się, podsumowując dobiegający końca rok. Największe tego typu wydarzenie odbyło się 2 grudnia w Gliwicach. 
Uczestnicy Ogólnopolskiego Barbórkowego Spotkania Gwarków 2022 przybyli do hali widowiskowo-sportowej „Arena”, 
„by (…) ucho śpiewem i krotochwilą ucieszyć a żywot piwem nasycić” oraz wziąć udział w odwiecznej rywalizacji 
„ławy lewej” z „ławą prawą” pod czujnym okiem Wysokiego, a w Sprawach Piwnych Nigdy Nieomylnego Prezydium.

GOŚCI zabawiał kabaret „Rak” 
z niezastąpionym Krzysztofem 
Hanke.

- Aby wydarzenie to godnie 
uczcić i splendoru mu dodać, czarne 
szaty gwareckie przywdziać należy, 
alboż najlepszy odświętny przy-
odziewek. I co by przy niefrasobli-
wym a nawet frywolnym dialogu 
w gardłach suchości nie odczuwać, 
przednim chmielowym płynem ra-
czyć się należy, smakowitym jadłem 
rozkoszować, takoż w pieśniach wy-
tchnienia szukać - czytali gwarko-
wie w dostarczonych im zaprosze-

niach. Dodać należy, iż spotkanie 
miało charakter biesiady, co ozna-
cza, że na sali obecne były również 
przedstawicielki płci pięknej.

Szczególnym punktem imprezy 
była ceremonia włączenia nowych 
adeptów zawodu górnika w szeregi 
Braci Górniczej.

Zabawę poprzedził szereg in-
nych wydarzeń związanych z Dniem 
Świętej Barbary: od porannej mszy 
świętej odprawionej w akademickim 
kościele pw. św. Michała Archanioła, 
przez Akademię Barbórkową i oko-
licznościowe spotkania władz Poli-

techniki Śląskiej z przedstawicielami 
środowisk górniczych, po przemarsz 
uroczystego orszaku sprzed siedziby 
uczelni do gliwickiej „Areny”.

Ogólnopolskie Barbórkowe 
Spotkanie Gwarków 2022 zor-
ganizował Krajowy Sekretariat 
Górnictwa i Energetyki NSZZ „So-
lidarność” wraz z Muzeum Gór-
nictwa Węglowego w Zabrzu oraz 
Wydziałem Górnictwa, Inżynie-
rii Bezpieczeństwa i Automatyki 
Przemysłowej Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach.

MJ
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12 KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA

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 we listopadowej krzyżówce brzmi: Święta Barbara po lodzie, Boże Narodzenie po wodzie. Nagrody wylosowali: 
Urszula Paliwoda z Miętkowa oraz Natalia Piszczek z Wilczej.
Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.


