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Główne obchody 30. rocznicy powstania NSZZ 
„Solidarność” miały bardzo zróżnicowany cha-
rakter. W Gdyni XXIV Krajowy Zjazd Delegatów 
Związku zdominowały bardzo medialne, choć czę-
sto mające mało wspólnego z rocznicą, wystąpienia 
gości. Za to w Jastrzębiu-Zdroju i przed bramą Huty 

„Katowice” było o wiele spokojniej - uczestnicy ob-
chodów skupili się tam na jubilatce, pannie „S”, a 
nie na wyniszczającym sporze pomiędzy dwiema 
postsolidarnościowymi partiami politycznymi. 

Afera korupcyjna w górnictwie: 
Poleciały głowy prezesów
Oskarżenia, dymisje, karuzela stanowisk  s. 2, 5

Rocznica tragedii na „Ślą-
sku”: Życie po katastrofie
Rany, które ciężko zagoić s. 9

„Solidarność” jest jedna

strona 6 - 7

strona 3

Kierować każdy może: Awans 
merytorycznie nieuzasadniony
W CSRG znów dochodzi do nadużyć s. 5

FInał rozmów w Kom-
panii Węglowej tuż przed 
ostatecznym terminem 
wyznaczonym przez stro-
nę społeczną na ewentu-
alne uzgodnienia. Gdyby 
nie porozumienie, trzy 
dni później w Kompanii 
rozpocząłby się strajk. 
Czwartkowo-piątkowy 
maraton negocjacyj-
ny okazał się jednak na 
tyle skuteczny, że groź-
bę strajku zażegnano, a 
pracownicy zakładów i 
kopalń Kompanii zyskali 
korzystne dla siebie po-
rozumienie. Dodajmy: 
korzystne także dla przy-
szłości Spółki.

W Kompanii odnaleziono 
wspólną drogę…
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fakty i opinie
komentarz

Dominik
Kolorz

Przegląd prasy 
„obiektywnej”
Górnictwo nie ma dobrej prasy, a w 
świetle afery korupcyjnej mieć jej 
pewnie długo nie będzie. Ostatnimi 
czasy prym w „obiektywnym” opi-
sywaniu branży górniczej wiedzie 
Gazeta Wyborcza.

„W górnictwie zmieniło się więc 
wiele - od wielkości wydobycia, 
przez zapotrzebowanie na surowiec, 
aż po kwestie własnościowe - ale 
jedno pozostało niezmienne: zawód 
górnika wciąż należy do najbardziej 
uprzywilejowanych” - czytam na ła-
mach Gazety. 

„Uprzywilejowany”, według GW, 
bo górnik zarabia średnio 6 tys. zł 
brutto, jego emerytura to 3 tys. zł 
- dwa razy więcej niż mają koleja-
rze czy nauczyciele, a na emeryturę 
przechodzi w wieku 43-44 lat. Jed-
nym słowem, jak głosi tytuł publika-
cji: ach, górnikiem być!

W ten sposób wypowiadać się 
mogą ci, którzy ani razu w życiu nie 
widzieli na własne oczy kopalnianego 
przodka, którzy nie poczuli powietrza 
na dole, nie zasmakowali pyłu wę-
glowego, nie przyszło im brodzić po 
kolanach w wodzie albo na kuckach 
pokonywać kolejne sekcje.

Oczywiście, że obraz górnictwa 
nie jest idealny. Co rusz jego wizeru-
nek szargany jest kolejnymi aferami, 
na szczytach górniczej wierchuszki 
rządzi kolesiostwo, nepotyzm i za-
wodowe dyletanctwo. ale wskaż-
cie mi dziedzinę życia w tym kraju, 
gdzie tak się nie dzieje. dzieje się 
wszędzie, ale dostaje się górnikom, 
bo jako jedni z niewielu potrafią się 
bronić przed zapędami skrajnych 
liberałów, potrafią się zorganizować 
przeciw jawnemu wyzyskowi, ale co 
gorsza, górnicy należą do związków 
zawodowych, górnicy w przewa-
żającej większości nie głosowali 
na Bronisława komorowskiemu. I 
dlatego nam się dostaje od GW i jej 
podobnym wyroczniom opinii pub-
licznej.

Po części sami sobie jesteśmy 
tego winni, bo nie umiemy się bro-
nić, pokazywać dobrych stron albo 
jak już pokazujemy to robimy to 
przez krzywe zwierciadło, tak jak to 
robi Trybuna Górnicza, niczym organ 
partyjny partii nieboszczki PZPR.

Prezes kugiel to, prezes kugiel 
tamto. Towarzysz Breżniew nie miał 
takiej propagandy. Musiało minąć 
kilka dni, zanim w internetowym 
wydaniu „zielonej” gazety pojawiły 
się pierwsze wzmianki o postawie-
niu zarzutów prezesom spółek wę-
glowych. Bo inaczej być nie mogło, 
skoro prezes wydawnictwa to ko-
lega byłego już prezesa kompanii i 
znajomości zawdzięcza swój stołek.

Trudno dziś o rzetelny i obiek-
tywny obraz górnictwa skoro wia-
domości serwują nam dwie różne 
skrajności. Przemyślcie to, kiedy 
następnym razem będziecie przed 
kioskiem, czy warto wydać te kilka 
złotych. Tymczasem zapraszam do 
lektury naszej gazety: bezpłatnej i 
rzetelnej.

POdRóże kształcą. Co do tego 
nie ma wątpliwości. Niekoniecznie 
jednak podróże egzotyczne muszą 
kształcić górniczych menadżerów z 
wiedzy górniczej. Ciekawi jesteśmy 
niezmiernie, jakich korzyści za-
wodowych doświadczył w trakcie 
ostatniej podróży zagranicznej, były 
już prezes kompanii Węglowej.

Mirosław kugiel, po usłysze-
niu zarzutów korupcyjnych udał 
się w podróż służbową do Wiet-
namu. Wybrał się w egzotyczną 
podróż nie tylko w momencie 
istotnym dla jego kariery zawodo-
wej, ale i dla przyszłości spółki, 
bo kiedy wylatywał z Polski w sie-
dzibie kompanii toczyły się nego-
cjacje zarządu ze związkowcami 
rozstrzygające wielotygodniowy 
spór o strategię firmy. Najzwy-
czajniej olał je, bo musiał popro-
wadzić jeden z paneli dotyczący 
przyszłości branży podczas Mię-
dzynarodowej konferencji Gór-
niczej na temat „Najnowszych 
Osiągnięć Technicznych w Gór-
nictwie w Wietnamie”. żałosne? 
Mało powiedziane. Chłop pewnie 
wiedział już, że jego dni są poli-
czone, więc postanowił za firmo-
we pieniądze odbyć jeszcze jedną 
podróż egzotyczną. W Wietnamie 
też dowiedział się, że nie jest już 
prezesem kompanii.

Nie on jeden lubi podróżować. 
W ubiegłym roku, szerokim echem 
odbił się wyjazd notabli górniczych 
do kambodży i Tajlandii za - baga-
tela - 9 tys. zł od osoby (za dwoje 
wiceprezesów kW Sa płaciła spół-
ka). To jednak nie przeszkodziło 
kierowanemu przez kugiela Związ-
kowi Pracodawców Górnictwa Wę-
gla kamiennego zorganizować jakiś 
czas później wyjazdu (a jakże, służ-
bowego) do Peru i Brazylii. Wiosną 
tego roku ZPGWk organizował wy-
jazd do australii. Wyprawa jednak 
się nie udała z uwagi na… pył wul-
kaniczny, który sparaliżował ruch 
lotniczy. Wyjazd ponoć ma wkrótce 
dojść do skutku. Niedawno zaś gru-
pa menadżerów górniczych była w 
Chinach.

jm

A na 
koniec… 
Wietnam

Czy jest tu jeszcze 
ktoś uczciwy?

Po przedstawieniu zarzutów korupcyjnych prezesom Kompanii Węglowej i Ka-
towickiego Holdingu Węglowego dało się słyszeć z wielu ust, że to hucpa po-
lityczna, że prokuratura została wciągnięta w rozgrywki polityczne. Słychać 
głosy, że w ten sposób Platforma Obywatelska próbuje odebrać koalicjantom 
z PSL kontrolę nad górnictwem węgla kamiennego.

Daleki jestem od tego rodza-
ju teorii spiskowych, bo jak za-
pytać wokół: brali? Odpowiedź 
pada: brali! Co gorsza, nikt nie 
ma wątpliwości, że w górnictwie 
korupcja szerzy się od lat, a do 
patologicznych układów została 
już wciągnięta większa część gór-
niczego establishmentu. Z środo-
wiskiem górniczym jest niemal 
tak, jak z środowiskiem lekar-
skim. Jak któryś lekarz nie bierze 
do łapy, to wychodzi na to, że jest 
co najmniej konfidentem. Musi 
brać, choćby niewiele, choćby 
tylko flaszkę. Wiem, ten stereo-
typ krzywdzi uczciwych lekarzy, 
fachowców, ale taka jest brutalna 
prawda, która ciąży na tym środo-
wisku i mimo zmiany standardów 
jeszcze długo ciążyć będzie.  W 
górnictwie jest podobnie, mówi 
się, że prezesi i dyrektorzy krad-
ną, bo mają niskie pensje, a dużą 
odpowiedzialność (niskie, czyli 4-
6 średnich krajowych?!). To po co 
się pchają na stanowiska, skoro to 
taka kiepska fucha?

Ostatnie zatrzymania to za-
ledwie niewielki epizod w korup-
cyjnym story. Gdyby prokuratura 
cofnęła się do lat 90, dopiero urzą-
dziłaby łowy. nie tylko niejeden 
prezes miałby zarzuty, ale i nie-
jeden minister ds. górnictwa. Czy 
ktoś mi wytłumaczy w jaki sposób 
byli prezesi spółek węglowych do-
robili się ogromnych fortun, stali 
się właścicielami ogromnych fa-
bryk zaplecza górniczego? Uczci-
wie na to zapracowali? Powiedz-
my sobie szczerze, im bardziej 
doświadczony menadżer, w tym 
większym siedzi gównie.

Ma więc problem wicepremier 
Pawlak, który szuka następców 
Mirosława K. i Stanisława G., bo w 
branży będzie trudno o nieskazi-
telnie czyste postacie, skoro nawet 
na Maksymilianie K. ciążą zarzuty 
korupcyjne. nawet, jeśli wybierze 
tych, którym niczego nie można 
zarzucić i tak zaraz przylgnie do 
nich etykieta: złodzieje. no, chyba, 
że nie piastowali stanowisk decy-
zyjnych w latach 2004-2007, kie-

dy to górniczą kadrę zarządzającą, 
jak wykazała prokuratura, korum-
powali właściciele Emes-u. no, ale 
mało było innych takich Emesów 
w polskim górnictwie? Mało było 
wokół Barbar K.?

nadszedł więc chyba właściwy 
moment, żeby dokonać gruntownej 
wymiany kadr w górnictwie, uszyć 
nowy mundur na miarę nowego, 
nowoczesnego górnictwa.  Jednak 
czy Waldemara Pawlaka stać na 
taki ruch? Czy jego „rewolucja” ka-
drowa zakończy się na dymisji kil-
ku prezesów? Jeśli się nie odważy, 
ruchy kadrowe w górnictwie wciąż 
pozostaną pozorowane, tak jak to 
miało miejsce ostatnio w Kompa-
nii Węglowej, gdzie odwołani dy-
rektorzy centrów wydobywczych 
zamiast trafić na zieloną trawkę 
(gdzie mogliby oddawać się dowoli 
swoim nałogom) trafili do centrali 
Kompanii Węglowej. Ich zdaniem 
będzie nadzorowanie… centrów 
wydobywczych.

Jakub Michalski

Ależ mi fachowców 
podsunął Gienek...

(fot. Marek Jurkowski, SG)
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temat numeru

A na 
koniec… 
Wietnam

Kompanijny stan wrzenia 
i porozumienie w ostatniej chwili

Odrzucenie niekorzystnej dla pracowników i całej Kompanii Węglo-
wej SA (KW) nowej „Strategii”, wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w skali 
Spółki na poziomie 3 proc. oraz gwarancja, że każda zmiana w obowią-
zującej „Strategii” będzie konsultowana z organizacjami związkowymi 
- to główne efekty porozumienia strony społecznej z Zarządem podpi-
sanego 17 września w siedzibie KW.
Finał rozmów przedstawicie-
li 12 organizacji związkowych z 
Zarządem KW nastąpił tuż przed 
ostatecznym terminem wyzna-
czonym przez stronę społecz-
ną na ewentualne uzgodnienia. 
Związkowcy przedstawili swój 
projekt porozumienia już pod 
koniec sierpnia, został on jednak 
odrzucony przez Zarząd. Po 31 
sierpnia, kiedy we wszystkich ko-
palniach należących do Kompanii 
odbyły się masówki informacyjne 
na temat przebiegu rozmów i 2 
września, gdy pracownicy zakła-
dów i kopalń KW przytłaczającą 
większością głosów opowiedzieli 
się za strajkiem, wiadomo było, że 
przeciągania rozmów w nieskoń-
czoność już nie będzie. Wszystko 
miało się wyjaśnić do 17 września.

Gdyby w piątek nie doszło 
do porozumienia, już w ponie-
działek, 20 września, zgodnie z 
decyzjami Sztabu Protestacyj-
no-Strajkowego KW, pracownicy 
wszystkich zakładów i kopalń 
Kompanii Węglowej przystąpi-
liby do pierwszego etapu akcji 
strajkowej - 4-godzinnego strajku 
na każdej ze zmian. Dwudniowy, 
czwartkowo-piątkowy maraton 
negocjacyjny z udziałem woje-
wody śląskiego Zygmunta łu-
kaszczyka okazał się jednak sku-
teczny, co zapobiegło strajkowi i 

przyniosło stronie pracowniczej 
wymierne korzyści.

ZAtRudnienie GWARAntOWAne

Kompanijne porozumienie 
zakłada wskaźnik wzrostu płac w 
całej KW na poziomie 3 proc., prze-
ciętne wynagrodzenie w Spółce wy-
niesie, w zależności od kopalni, od 
5679,39 do 5728,41 zł. - Jesteśmy 
z tego porozumienia zadowoleni - 
komentuje Dominik Kolorz. - Część 
płacowa porozumienia już jest rea-
lizowana. Równie ważne jest to, że 
Zarząd zrezygnował z nowej „Stra-
tegii”. Obowiązuje stara „Strategia”, 
a każda jej zmiana musi być od tej 
pory konsultowana ze związkami 
zawodowymi - dodaje.

Zarząd zagwarantował za-
trudnienie do 2015 roku wszyst-
kim pracownikom zatrudnionym 
na czas nieokreślony, za wyjąt-
kiem pracowników administracji. 
Jeśli pojawią się plany zwolnienia 
tych ostatnich, strony ustaliły, 
że odbędą się negocjacje pakietu 
osłonowego dla tej grupy pracow-
ników, co również zostało zapisa-
ne w porozumieniu. Gwarancje 
zatrudnienie nie dotyczą pracow-
ników nabywających uprawnienia 
emerytalne, przechodzących do 
nowego pracodawcy w trybie art. 
231 Kodeksu pracy oraz narusza-

jących przepisy Kodeksu pracy.
Kolejny zapis dotyczy przyjęć 

do pracy w kopalniach Kompanii 
Węglowej. W najbliższym czasie 
przeprowadzona zostanie ana-
liza zatrudnienia do wielkości 
przyjętych w Planie Techniczno-
Ekonomicznym na 2010 rok dla 
każdej jednostki organizacyjnej. 
Po uwzględnieniu takich czynni-
ków jak realizacja zadań produk-
cyjnych, warunki bezpieczeństwa 
pracy czy ilość przyjętych absol-
wentów i stypendystów w roku 
bieżącym, Zarząd Spółki przed 
końcem października ma podjąć 
decyzję o ewentualnej konieczno-
ści uzupełnienia stanu załóg do 
niezbędnego poziomu.

Pracownicy kopalni „Bolesław 
Śmiały” otrzymali zapewnienie, że 
proces przekazania zakładu kon-
cernowi Tauron Polska Energia Sa 
poprzez utworzenie spółki celowej 
KWK „Bolesław Śmiały” Sp. z o.o. 
odbędzie się przy zachowaniu za-
sad i wysokości wynagradzania 
nie gorszych niż wynikające z obo-
wiązującego kompanijnego poro-
zumienia płacowego z 2004 roku. 
Zapisano także gwarancję zatrud-
nienia dla wszystkich pracowni-
ków KWK „Bolesław Śmiały” do 
2015 roku. Zgodnie z zawartym 
porozumieniem, wejście kopalni 
bezpośrednio w skład Taurona 

 negocjacje z silnym wsparciem

odbędzie się dopiero po podpisa-
niu umowy społecznej pomiędzy 
organizacjami związkowymi a kie-
rownictwem koncernu.

Po tak długich i wyczerpują-
cych negocjacjach z pewnością 
mało komu zależy na łamaniu 
podpisanego porozumienia, tym 
niemniej związkowcy zapowiada-
ją, że będą się bacznie przyglądać 
realizacji wszystkich zapisów. Jak 
podkreśla Dominik Kolorz, po-
rozumienie zostało spisane jako 
zbiorowe w trybie art. 9 Kodeksu 
pracy, więc jest źródłem prawa, 
nie jest natomiast porozumieniem 
zawartym w trybie sporu zbioro-
wego. 17 września przedstawiciele 

górniczych organizacji związko-
wych udowodnili, że są meryto-
rycznie przygotowani do dyskusji 
o sytuacji w Spółce, zaś wsparcie 
ze strony tysięcy górników, którzy 
wzięli udział w referendum i w 
93 procentach poparli ideę straj-
ku, gwarantuje ich szybką reak-
cję w przypadku próby złamania 
uzgodnień przez pracodawcę.

Z pełnym tekstem porozumie-
nia można się zapoznać na stronie 
internetowej Sekcji Krajowej Gór-
nictwa Węgla Kamiennego nSZZ 
„Solidarność” - www.solidarnosc-
gornicza.org.pl.

Marek Jurkowski

Zapisy korzystne dla pracowników to w dużej mierze efekt merytorycznego 
przygotowania szefa górniczej „Solidarności” dominika Kolorza i wspiera-
jących go kolegów z Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej nSZZ „S” Kom-
panii Węglowej SA. Sukces odnieśli jednak wszyscy uczestnicy negocjacji 
z 12 organizacji tworzących Sztab Protestacyjno-Strajkowy, którzy nie dali 
się podzielić i do końca tworzyli jeden zespół, na czym skorzystali przede 
wszystkim górnicy. (fot. Krzysztof Leśniowski, SG)

ZAWARcIE korzystnego dla pracowników porozumienia w 
kompanii Węglowej było możliwe dzięki silnej pozycji nego-
cjacyjnej przedstawicieli organizacji związkowych. Pracowni-
cy zakładów i kopalń kW przytłaczającą większością niemal 
93 procent głosów opowiedzieli się za przeprowadzeniem akcji 
strajkowej wobec braku woli zawarcia porozumienia ze strony 
Zarządu Spółki.

Głosujący odpowiadali na pytanie: „Czy jesteś za przystą-
pieniem do strajku w ramach sporów zbiorowych prowadzo-
nych przez związki zawodowe kompanii Węglowej Sa doty-
czących podwyżki wynagrodzeń, zwiększenia zatrudnienia, 
gwarancji funkcjonowania kopalń i zakładów wchodzących w 
skład kompanii Węglowej Sa?”.

W głosowaniu udział wzięło 34117 pracowników kopalń i 

zakładów kompanii, z czego 31559 głosowało za przeprowa-
dzeniem akcji strajkowej. Frekwencja przekroczyła 50 procent, 
co oznaczało, że referendum jest ważne i dawało Sztabowi 
Protestacyjno-Strajkowemu kW mandat do dalszych działań. 
Po ogłoszeniu wyników Sztab zdecydował, że w zakładach 
zostanie przeprowadzony tzw. strajk kroczący. Gdyby strony 
uczestniczące w sporze zbiorowym nie dogadały się do 17 
września, pierwszym etapem miał być zaplanowany na 20 
września strajk 4-godzinny na każdej ze zmian, drugim etapem 
24-godzinny strajk w dniu 4 października, a etapem trzecim 
- strajk 48-godzinny od 18 października.

Strajk odwołano wraz z podpisaniem porozumienia w pią-
tek, 17 września.

MJ
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   Górnicy z „Bolesława Śmiałego” 
mogą spać spokojnie
Bez umowy społecznej gwarantującej pracownikom kopalni Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych zatrudnienie i wynagro-
dzenie nie gorsze niż w Kompanii Węglowej SA (KW), zakład nie zostanie wniesiony do Grupy tauron - takie gwarancje dla 
załogi kopalni zostały zapisane w porozumieniu pomiędzy związkami zawodowymi KW a Zarządem Spółki.

- dZIękI temu satysfakcjonującemu porozumieniu załoga z naszej kopalni 
może spać spokojnie. My nie sprzeciwiamy się włączeniu zakładu do Tauronu, 
chcieliśmy tylko takich samych gwarancji pracowniczych, jak dotychczas. Te-
raz inne związki zawodowe z kopalni podkreślają, że tak właśnie miało być. To 
nas nie dziwi, bo sukces zwykle ma wielu ojców - komentuje Bogdan Syposz, 
przewodniczący „Solidarności” w kopalni „Bolesław Śmiały”.

Przejęcie od kompanii kopalni „Bolesław Śmiały” przez grupę energetycz-
ną Tauron zakłada plan przygotowany przez zarządy obu tych firm. Poza za-
kładową „Solidarnością” projekt włączenia majątku „Bolesława Śmiałego” do 
Tauronu bez zastrzeżeń zaakceptowany został przez pozostałe kopalniane or-
ganizacje związkowe. „Solidarność” stanowczo twierdziła, że zakład nie może 
zostać przeniesiony do innego właściciela bez gwarancji obowiązywania po-

rozumień, układów i umów zawartych pomiędzy związkami zawodowymi a 
Zarządem kompanii. Związkowcy postulowali podpisanie umowy społecznej 
z kW i Tauronem jeszcze przed przekazaniem „Bolesława Śmiałego” do tej 
grupy energetycznej. W przypadku niepowodzenia procesu przejęcia kopalni, 
domagali się również pisemnych gwarancji powrotu do kompanii.

W rozwiązaniu problemu pomogły im negocjacje pomiędzy powołanym w 
kW związkowym Sztabem Protestacyjno-Strajkowym a Zarządem Spółki. W 
trakcie rozmów „Solidarność” z kompanii Węglowej z determinacją i skutecz-
nie walczyła o zamieszczenie w porozumieniu korzystnych zapisów dla załogi 
„Bolesława Śmiałego”.

Beata Gajdziszewska

w skrócie

Węgiel za płotem
HaLemBa - wirek

KwK „Halemba” w 2002 
roku otrzymała tytuł najlepszej 
kopalni węgla kamiennego w Pol-
sce w zakresie postępu podczas 
prestiżowej konferencji branżowej 
SEP. Były to czasy, kiedy kopalnią 
zarządzał obecny wiceprezes Ka-
towickiego Holdingu Węglowego 
Sa (KHW) Wojciech Zasadni. 
Wszystko wskazywało, że „Ha-
lemba” ma przed sobą świetlaną 
przyszłość. Jeszcze wtedy reali-
zowany był tzw. wariant III, a na-
wet wariant IV (chodziło w nich 
o zagospodarowanie perspekty-
wicznych złóż wokół kopalni. W 
tym celu miały zostać pogłębione 
szyby II i VI, które dały by „świe-
ży oddech” (czytaj: rozwiązanie 
problemów wentylacyjnych) i per-
spektywę zarówno „Halembie”, 
jak i pobliskim kopalniom: „Biel-
szowice” i „Pokój”. 

Wtedy też zaczęły się proble-
my, bo okazało się, że autostrada 
a4 zabrała „Halembie” 107 mln. 
ton udostępnionego już węgla. 
nagle okazało się, że inwestycje 
kopalni szlak trafił. Do dziś po-
zostaje nierozstrzygnięte pytanie 
czy ten kto zarządzał wówczas ko-
palnią nie mógł tego przewidzieć i 
nie pakować kopalni w takie g…

Za chwilę miało się okazać, że 
„Halembę” ktoś inny wpakował 
w jeszcze większe g…, jakim było 

przyłączenie do „Halemby” likwi-
dowanej kopalni „Wirek”, a co za 
tym idzie - przyłączenie kosztów 
likwidacji tegoż ruchu. nie uży-
wamy nazwisk, bo każdy kto miał 
wpływ na rozwój kopalni „Halem-
ba” wypiera się: to nie my, to oni.

I tak „oni” doprowadzili do 
sytuacji, że dziś „Halemba” ma 
przerost zatrudnienia (kopalnia 
zatrudnia dziś ok. 4,6 tys. pra-
cowników), brak frontu wydobyw-
czego, bo fedrują zaledwie dwie 
ściany, ponad 300 mln zł start 
rocznie i etykietę największej „za-
kały” Kompanii. Ma za to, o czym 
mało kto wspomina, świeżo zmo-
dernizowany zakład przeróbki, 
na który wydano ponad 41 mln zł 
i ciągle najbogatsze zasoby węgla 
w spółce: prawie 300 mln ton, je-
śli uwzględnimy filar ochronny 
elektrowni „Halemba” i pobliskie 
Pole Śmiłowice. „Halemba” może 
szybko stanąć na nogach, jeśli zop-
tymalizuje zatrudnienie: nie 4500 
tys. a 3000 tys. pracowników to 
jest jej optimum (na to jest wstęp-
na zgoda związków zawodowych, 
zakładając, że 1500 ludzi znajdzie 
zatrudnienie w pozostałych kopal-
niach KW). Drugi warunek, musi 
sięgnąć po złoża południowe. na 
pierwszy ogień poszłoby złoże pod 
elektrownią „Halemba”.

Dotychczas nie było takiej 

możliwości, ale…
- Strategia Grupy Tauron 

przewiduje jak najszybsze wy-
łączenie Elektrowni Halemba. 
Obecna eksploatacja podyktowa-
na jest tylko i wyłącznie koniecz-
nością dostarczania ciepła dla 
Rudy Śląskiej. Funkcjonowanie 
Elektrowni Halemba w systemie 
energetycznym, biorąc pod uwagę 
istniejącą moc w różnych elektro-
wniach PKE, jest z punktu widze-
nia technicznego i ekonomicznego 
nieuzasadnione - informuje Hen-
ryk Tymowski, wiceprezes, dyrek-
tor ds. rozwoju PKE. 

Wygaszenie elektrowni nastą-
pi prawdopodobnie w przyszłym 
roku. W ten sposób uwolnią się 
zasoby ok. 40 mln ton węgla na 
niższych pokładach i drugie tyle 
w głębiej położonych. Fakt blisko-
ści obu zakładów czyni złoża pod 
elektrownią bardzo atrakcyjną 
lokatą, bowiem w takim przypad-
ku, czego nie trzeba tłumaczyć 
górnikom, koszty udostępnienia i 
wydobycia są minimalne.

„Zarząd Kompanii Węglowej 
Sa po przeprowadzeniu stosow-
nych analiz techniczno-ekono-
micznych, rozważy możliwość 
podjęcia działalności górniczej w 
rejonie filara ochronnego elektro-
wni „Halemba” w którym zalega 
węgiel energetyczny oraz w prze-

trzy warianty
DO końca września zespół ds. oceny 
przyszłości kWk „Halemba” ma wy-
dać ostateczną opinię co do dalszych 
losów rudzkiej kopalni. 

dotychczas odbyło się 7 spotkań 
roboczych zespołu, w którym uczest-
niczyło 14 osób ze strony zarządu 
oraz 4 przedstawicieli strony spo-
łecznej. Zespół zajmował się analizą 
trzech wariantów:
- wariant bazowy: kWk „Halemba-
Wirek” pozostałaby w strukturach 
kompanii Węglowej jako samodzielny 
zakład. Wariant ten przewiduje grun-
towną restrukturyzację kopalni, w tym 
optymalizacją zatrudnienia. Pracę 
straciłyby w pierwszej kolejności fir-
my zewnętrzne, część pracowników 
kopalni trafiłaby do innych kopalń. W 
efekcie kopalnia zatrudniałaby ok. 3 
tys. pracowników (dziś zatrudnia po-
nad 4,5 tys. osób).
- wariant połączeniowy: przewidywał 
on zespolenia wszystkich rudzkich 
kopalń funkcjonujących w strukturach 
kompanii Węglowej, czyli „Halemba-
Wirek”, „Bielszowice” i „Pokój”. W 
ramach kopalni zespolonej prowadzo-
na byłaby optymalizacja wydobycia i 
zatrudnienia.
- wariant zamrożenia: kWk „Ha-
lemba-Wirek” 1 stycznia 2011 roku 
zakończyłaby eksploatację. Wariant 
przewidywał utrzymanie infrastruktu-
ry niezbędnej do wznowienia w przy-
szłości wydobycia.

JAKiCH argumentów trzeba użyć wobec Zarządu Kompanii Węglowej (KW), by przekonać sza-
nowne towarzystwo, że pomysł zamknięcia „Halemby” nadaje się co najwyżej do kosza? Czy 
taki, że kopalnia ta ma największe, szacowane na ponad 200 mln ton, zasoby operatywne w 
całej KW i perspektywę ponad 80 lat funkcjonowania? Czy taki, że w tym roku zostanie zakoń-
czona inwestycja modernizacji zakładu przeróbki węgla warta ponad 40 mln zł? A może taki, że 
tuż za płotem jest 40 milionów ton węgla, po który można sięgnąć niewielkim kosztem?

ważającej części węgiel koksowy” - 
informują przedstawiciele Spółki.

Uff, aż ciśnie się na usta: „do-
broczyńcy”.

Tylko, że pomiędzy „rozważy”, 
a podejmie konkretne działania, 
leży morze niejasności. Bo naj-
pierw trzeba by podjąć rozmowy 
na ten temat z PKE, które planu-
je wystawić na sprzedaż działkę 
wraz z infrastrukturą elektrowni. 
Według, nieoficjalnych informa-
cji, PKE wycenia ten majątek na 
ok. 200-300 mln zł. nie można 
wykluczyć, że sięgnie po niego 
inwestor z branży energetycznej, 
który wykorzysta fakt, że teren 
jest uzbrojony pod inwestycję 
energetyczną i posiada przyznane 
limity na emisję CO

2
.

Pytanie zatem, czy Zarząd KW 
ma wolę utrzymania kopalni „Ha-
lemba” przy życiu, czy jest w stanie 
dogadać się z PKE co do dalszych 
losów elektrowni „Halemba”? To 
są pytania na które trzeba szybko 
odpowiedzieć. „Halemba” za dłu-
go już czeka na odpowiedź.

Jakub Michalski

Poleciały głowy
MiniSteR gospodarki Waldemar Pawlak zdymisjonował prezesów Kompanii Węglowej SA (KW) 
i Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW), po tym jak prokuratura w Katowicach postawiła 
im zarzuty korupcji.

ODWOłanEMU prezesowi KHW 
Stanisławowi G. śledczy zarzucają 
przyjęcie łapówek na kwotę 186 
tys. zł; z kolei dotychczasowy pre-
zes Kompanii Węglowej Mirosław 
K. miał przyjąć 16 tys. zł. Według 
prokuratury przyjmowali oni ła-
pówki w zamian za preferowanie 
wybranych podmiotów kooperu-
jących z górnictwem. Wśród po-
dejrzanych są również były prezes 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
Leszek J. i były prezes KW i KHW 
Maksymilian K.

W sumie zarzutami objęto 10 
osób, byłych i obecnych członków 
zarządów spółek węglowych oraz 
dyrektorów kopalń. Podejrzani 
pozostali na wolności, ale muszą 
wpłacić wysokie poręczenia ma-
jątkowe od 80 tys. do 200 tys. 
złotych. najwyższe, w kwocie 200 
tys. zł, Leszek J., z kolei Stanisław 
G. i Maksymilian K. po 100 tys. 
zł.

Już wcześniej korupcyjne za-
rzuty w tym samym postępowaniu 
katowicka prokuratura postawiła 
dziewięciu osobom. Wśród po-
dejrzanych są b. dyrektor kopalni 
Szczygłowice adam K., któremu 
zarzucono, że w latach 2004-2008 
przyjął 109 tys. zł łapówek; b. dy-
rektor kopalni Staszic Janusz S. 
(528 tys. zł) i b. dyrektor kopalni 
Wieczorek artur K. (56 tys. zł).

ZACZęŁO Się Od eMeS-u

łapówki górniczym notablom 
mieli przekazywać właściciele 
spółki Emes Mining Service - an-
drzej B. i antoni G. Spółka była 
potentatem na tynku usług gór-

niczych, a także była właścicielem 
fabryki specjalistycznych klejów 
dla kopalń wykorzystywanych 
m.in. do wzmacniania i konso-
lidacji górotworu, uszczelniania 
i strefowego wzmacniania mas 
skalnych. 

W ubiegłym roku andrzej B., 
współwłaściciel spółki, skruszo-
ny opowiedział prokuratorom, że 
firma zdobywała przez lata kon-
trakty w kopalniach, korumpując 
dyrektorów i prezesów spółek. 
Stało się tak dlatego, iż andrzej 
B. zaczął podejrzewać swojego 
wspólnika, że go „kantuje” na 
boku. nie wytrzymał i zaczął sy-
pać, zyskując jednocześnie status 
świadka koronnego.

aBW zatrzymała jego wspól-
nika antoniego G., u którego 
znalazła notes, w którym zapisy-
wał on obok nazwisk górniczych 
menadżerów cyferki, jak np. „2”, 
„4”, „5”. Twierdził, że w ten spo-
sób oceniał jakość współpracy z 
poszczególnymi dyrektorami w 
szkolnej skali. Przeczyło to zezna-
niom andrzeja B., który zeznał, że 
były to kwoty wręczanych łapó-
wek. Zresztą analiza dat organizo-
wanych na kopalniach przetargów 
oraz terminów płatności na rzecz 
Emes Mining Service z wpisami 
znalezionymi w notesie ideal-
nie się pokrywały. Sąd dał zatem 
wiarę andrzejowi B. i aresztował 
antoniego G. Ten jednak wyszedł 
z aresztu i robi wciąż interesy w 
górnictwie. W ostatnim numerze 
Biuletynu Górniczego wydawa-
nego przez Górniczą Izbę Prze-
mysłowo-Handlową antoni G. 
zachwala produkty i usługi swojej 

PKG 2010

Przekonywanie 
przekonanych
W DNIAch 8-10 września na Poli-
technice Śląskiej w Gliwicach odbył 
się II Polski kongres Górniczy. Pod-
czas kongresu wygłoszono ponad 
70 wykładów i referatów w ramach 
pięciu sesji tematycznych: geologia 
górnicza, ekonomika i technologie 
górnicze, zagadnienia energomaszy-
nowe, bezpieczeństwo górnicze oraz 
ochrona środowiska. W kongresie 
uczestniczyło kilkaset osób - elita 
polskiego górnictwa - którzy w myśl 
zasady przekonać przekonanych 
wznosili peany i hymny na cześć pol-
skiego górnictwa. 

„WuJeK-ŚLĄSK”

Śledztwo 
przedłużone
DO marca przyszłego roku zostało 
przedłużone śledztwo w sprawie ka-
tastrofy w kopalni Wujek-Śląsk. 18 
września ubiegłego roku 1050 m pod 
ziemią w kopalni „Wujek-Śląsk” do-
szło do zapalenia i wybuchu metanu. 
Zginęło 20 górników, ponad 30 zo-
stało rannych. Wbrew wcześniejszej 
zapowiedzi śledczy na razie nie po-
dzielą się informacjami na temat tre-
ści przesłanej przed kilkoma dniami 
opinii biegłych Politechniki Śląskiej 
w sprawie katastrofy - kluczowego 
dowodu w postępowaniu. Prokurato-
rzy zapoznali się już z tym liczącym 
ponad 100 stron dokumentem. 

W prowadzonym przez kato-
wicką prokuraturę postępowaniu 
przesłuchano dotychczas blisko 
360 świadków, w tym pokrzywdzo-
nych, uczestników akcji ratowniczej 
i pracowników kopalni. Oględzinom i 
badaniom poddano blisko 300 dowo-
dów rzeczowych. 

„SiLeSiA”

Coraz bliżej 
zmiany 
właściciela
MINISTERSTWO Spraw Wewnętrz-
nych i administracji udzieliło zgody 
na zakup działek o charakterze rol-
nym i leśnym czeskiej firmie ener-
geticky a Prumyslovy Holding (ePH), 
zainteresowanej kupnem od kompa-
nii Węglowej kopalni „Silesia”.

Czeski koncern ma w planach 
rozwinięcie produkcji węgla w „Sile-
sii” do poziomu dwóch milionów ton 
rocznie. Czesi traktują tę inwestycję 
jako długoterminową z zamiarem bu-
dowy Silesii głębokiej. Węgiel z Sile-
sii ma trafiać do Czech, na potrzeby 
ePH.

Jednocześnie strona związko-
wa negocjuje z inwestorem zapisy 
umowy społecznej, jest szansa na jej 
podpisanie do końca września. 

AGH

naukowcy 
zgazują węgiel
AKADEMIA Górniczo-Hutnicza w 
krakowie zainaugurowała projekt 
badawczy dotyczący opracowania 
technologii zgazowania węgla dla 
wysokoefektywnej produkcji paliw i 
energii elektrycznej. Projekt potrwa 
pięć lat. Jego głównym koordynato-
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ważającej części węgiel koksowy” - 
informują przedstawiciele Spółki.

Uff, aż ciśnie się na usta: „do-
broczyńcy”.

Tylko, że pomiędzy „rozważy”, 
a podejmie konkretne działania, 
leży morze niejasności. Bo naj-
pierw trzeba by podjąć rozmowy 
na ten temat z PKE, które planu-
je wystawić na sprzedaż działkę 
wraz z infrastrukturą elektrowni. 
Według, nieoficjalnych informa-
cji, PKE wycenia ten majątek na 
ok. 200-300 mln zł. nie można 
wykluczyć, że sięgnie po niego 
inwestor z branży energetycznej, 
który wykorzysta fakt, że teren 
jest uzbrojony pod inwestycję 
energetyczną i posiada przyznane 
limity na emisję CO
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Pytanie zatem, czy Zarząd KW 
ma wolę utrzymania kopalni „Ha-
lemba” przy życiu, czy jest w stanie 
dogadać się z PKE co do dalszych 
losów elektrowni „Halemba”? To 
są pytania na które trzeba szybko 
odpowiedzieć. „Halemba” za dłu-
go już czeka na odpowiedź.

Jakub Michalski
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MiniSteR gospodarki Waldemar Pawlak zdymisjonował prezesów Kompanii Węglowej SA (KW) 
i Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW), po tym jak prokuratura w Katowicach postawiła 
im zarzuty korupcji.

ODWOłanEMU prezesowi KHW 
Stanisławowi G. śledczy zarzucają 
przyjęcie łapówek na kwotę 186 
tys. zł; z kolei dotychczasowy pre-
zes Kompanii Węglowej Mirosław 
K. miał przyjąć 16 tys. zł. Według 
prokuratury przyjmowali oni ła-
pówki w zamian za preferowanie 
wybranych podmiotów kooperu-
jących z górnictwem. Wśród po-
dejrzanych są również były prezes 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
Leszek J. i były prezes KW i KHW 
Maksymilian K.

W sumie zarzutami objęto 10 
osób, byłych i obecnych członków 
zarządów spółek węglowych oraz 
dyrektorów kopalń. Podejrzani 
pozostali na wolności, ale muszą 
wpłacić wysokie poręczenia ma-
jątkowe od 80 tys. do 200 tys. 
złotych. najwyższe, w kwocie 200 
tys. zł, Leszek J., z kolei Stanisław 
G. i Maksymilian K. po 100 tys. 
zł.

Już wcześniej korupcyjne za-
rzuty w tym samym postępowaniu 
katowicka prokuratura postawiła 
dziewięciu osobom. Wśród po-
dejrzanych są b. dyrektor kopalni 
Szczygłowice adam K., któremu 
zarzucono, że w latach 2004-2008 
przyjął 109 tys. zł łapówek; b. dy-
rektor kopalni Staszic Janusz S. 
(528 tys. zł) i b. dyrektor kopalni 
Wieczorek artur K. (56 tys. zł).

ZACZęŁO Się Od eMeS-u

łapówki górniczym notablom 
mieli przekazywać właściciele 
spółki Emes Mining Service - an-
drzej B. i antoni G. Spółka była 
potentatem na tynku usług gór-

niczych, a także była właścicielem 
fabryki specjalistycznych klejów 
dla kopalń wykorzystywanych 
m.in. do wzmacniania i konso-
lidacji górotworu, uszczelniania 
i strefowego wzmacniania mas 
skalnych. 

W ubiegłym roku andrzej B., 
współwłaściciel spółki, skruszo-
ny opowiedział prokuratorom, że 
firma zdobywała przez lata kon-
trakty w kopalniach, korumpując 
dyrektorów i prezesów spółek. 
Stało się tak dlatego, iż andrzej 
B. zaczął podejrzewać swojego 
wspólnika, że go „kantuje” na 
boku. nie wytrzymał i zaczął sy-
pać, zyskując jednocześnie status 
świadka koronnego.

aBW zatrzymała jego wspól-
nika antoniego G., u którego 
znalazła notes, w którym zapisy-
wał on obok nazwisk górniczych 
menadżerów cyferki, jak np. „2”, 
„4”, „5”. Twierdził, że w ten spo-
sób oceniał jakość współpracy z 
poszczególnymi dyrektorami w 
szkolnej skali. Przeczyło to zezna-
niom andrzeja B., który zeznał, że 
były to kwoty wręczanych łapó-
wek. Zresztą analiza dat organizo-
wanych na kopalniach przetargów 
oraz terminów płatności na rzecz 
Emes Mining Service z wpisami 
znalezionymi w notesie ideal-
nie się pokrywały. Sąd dał zatem 
wiarę andrzejowi B. i aresztował 
antoniego G. Ten jednak wyszedł 
z aresztu i robi wciąż interesy w 
górnictwie. W ostatnim numerze 
Biuletynu Górniczego wydawa-
nego przez Górniczą Izbę Prze-
mysłowo-Handlową antoni G. 
zachwala produkty i usługi swojej 

innej spółki, jak gdyby nic złego 
nigdy się nie stało.

 
KARuZeLA Z nAZWiSKAMi

Dymisje w spółkach węglo-
wych uruchomiły karuzelę sta-
nowisk. Wicepremier Pawlak po-
wierzył tymczasowe kierowanie 
spółkami dotychczasowym za-
stępcom K. i G. Kompanią Węglo-
wą pokieruje do czasów rozstrzyg-
nięcia konkursów Jacek Korski, a 
Holdingiem Roman łój.

na liście nazwisk następców K. 
przewija się wiele nazwisk: Jerzy 
Podsiadło z Węglokoksu, Jarosław 
Zagórowski z JSW, ale niewyklu-
czone, że spółką pokieruje dużej 

wspomniany Korski. W przypad-
ku KHW dość często pada nazwi-
sko wiceprezesa artura Trzecia-
kowskiego. Wiemy, że chrapkę na 
stanowisko prezesa od dłuższego 
czasu ma także Waldemar Mróz, 
szara eminencja Holdingu.

Tak czy inaczej: „Zwalniają? 
Znaczy, będą przyjmować” - ta 
stara zasada Lejzorka Rojtszwań-
ca w górnictwie sprawdza się jak 
nigdzie.

Jakub Michalski

PS. niewykluczone, że wkrótce po-
znamy kolejne głośne nazwisko, któ-
remu prokuratura zamierza postawić 
zarzuty. To dopiero będzie cios dla 
wicepremiera Pawlaka.

Zdymisjonowani prezesi: Mirosław K. (KW, z lewej) i Stanisław G. (KHW).

w skrócie
rem jest akademia Górniczo-Hut-
nicza. Uczestniczą w nim także 
instytuty naukowe i firmy z sektora 
paliwowo-energetycznego. War-
tość całego projektu wynosi 89 
mln zł, z czego 80 mln pochodzi 
z Narodowego Centrum Badań i 
Rozwoju, a 9 mln zł od partnerów 
przemysłowych.

„WęGLOKOKS”

nowe kierunki
WALDEMAR Pawlak może nie dać 
zgody na kupno Remagu przez Wę-
glokoks – poinformował dziennik 
„Parkiet”. Minister gospodarki roz-
waża rezygnację z kupna Remagu 
przez Węglokoks ze względu na plany 
ministra finansów, by zyski ze sprze-
daży Polkomtela, które ma m.in. 
Węglokoks, trafiły jako dywidenda 
do Skarbu Państwa. To znacząco 
zmniejszy kapitały, które Węglokoks 
mógłby przeznaczyć na inwestycje.

W rozmowie z dziennikiem Je-
rzy Podsiadło, prezes Węglokoksu, 
stwierdza, że taka decyzja właści-
ciela spółki nie przekreśla planów 
przedsiębiorstwa. Przyznał, że Re-
mag miał być pierwszym krokiem 
w kierunku rynku okołogórniczego, 
ale dodał, że Węglokoks myśli też o 
innych przejęciach.

MG

30 chętnych 
na kasę
30 PROJEKTóW inwestycji wpły-
nęło do resortu górnictwa. kopal-
nie chcą na nie dostać 650 mln zł 
dofinansowania, do podziału jest 
400 mln zł - podaje „Rzeczpospo-
lita”.

O dotacje na tzw. inwestycje 
początkowe w górnictwie węgla ka-
miennego można się było ubiegać 
do 6 września br. 30 projektów trafi 
do zespołu wiceminister Joanny 
Strzelec-łobodzińskiej, która listę 
najlepszych z nich przedstawi mi-
nistrowi gospodarki Waldemarowi 
Pawlakowi. Spółki węglowe muszą 
wydać pieniądze do końca roku. 
Wątpliwe jest, żeby pieniądze trafiły 
do nich przed listopadem.

rWe

nie chcą węgla
KONcERN RWe oficjalnie poinfor-
mował kompanię Węglową i Mini-
sterstwo Gospodarki, że rezygnuje 
z budowy elektrowni Czeczott w 
Woli, pod Tychami. Sygnały suge-
rujące, że RWe zrezygnuje z budo-
wy płynęły od dawna.

Według planów elektrownia 
miała powstać na terenie byłej ko-
palni węgla kamiennego Piast Ruch 
II, dawniej kWk Czeczott, należącej 
do kompanii Węglowej. Jej urucho-
mienie planowane było na początek 
2015 roku. Jej moc miała wynosić 
800 MW. Inwestycja o wartości 1,5 
miliarda euro miała być największą 
prywatną inwestycją w polską ener-
getykę. Szacowano, że elektrownia 
Czeczott ma spalać ok. 2,5 mln ton 
węgla kamiennego rocznie.

Rezygnacja RWe z budowy 
elektrowni węglowej w Woli jest 
częścią procesu stopniowego 
odchodzenia w krajach Unii euro-
pejskiej z budowy elektrowni wę-
glowych. Podobne plany, odejścia 
od węgla ma szwedzki koncern 
Vattenfall.

Wojny polsko-polskiej ciąg dalszy

- BOGdaNka naprawdę poważnie zastanawia się 
nad złożeniem wniosków o wszczęcie postępowań 
przeciwko podmiotom sprzedającym krajowy wę-
giel poniżej kosztów jego wytworzenia - powiedział 
Mirosław Taras, prezes Zarządu LW Bogdanka dla 
portalu wnp.pl. - Przy bardzo wysokich kosztach 
produkcji węgla na Śląsku i niemożliwości sprze-
dania tego węgla przez tamtejszych wytwórców na 
polskim rynku po cenach uwzględniających koszty 
produkcji, dochodzi do sprzedaży poniżej kosztów 
produkcji. To jest groźne zjawisko nie tylko dla wy-
twórców tak postępujących, ale także dla nas, bo 
oznacza to psucie rynku wyjaśnia prezes Mirosław 
Taras powody rozważania wszczęcia postępowań 
chroniących interesy Bogdanki.

Taras nie mówi tego wprost, ale ma zapew-
ne na myśli śląskie spółki węglowe. Rynek węgla 
energetycznego powoli się zaciska, zwłaszcza, że 
spółki energetyczne (RWe, Vattenfall, czy PGe) za-
powiedziały wycofanie się z inwestycji węglowych 
w Polsce.

Jednak już dziś widać wyraźny zastój na krajo-
wym rynku węgla energetycznego.

W pierwszym półroczu 2010 roku, według 
informacji Ministerstwa Gospodarki, wydobycie 
węgla energetycznego przez śląskie kopalnie było 
mniejsze o około 11,3 proc. niż w pierwszym pół-
roczu 2009 roku, zaś sprzedaż na rynku krajowym 

spadła o 12,8 proc. Co gorsza, „Bogdanka”, która 
zwiększa wydobycie i sprzedaż zaczęła wchodzić 
ze swoim węglem na tradycyjne rynki śląski. Chodzi 
m.in. o dostawy węgla do elektrowni „Rybnik”.

Być może oskarżenia „Bogdanki” wcale nie są 
bezpodstawne. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że 
węgiel z katowickiego Holdingu Węglowego trafia 
do odbiorców energetycznych za cenę 7,80 zł/GJ 
(to wskaźnik wartości energetycznej węgla, czyli 
tego ile jest energii w węglu, w ten sposób kopalnie 
rozliczają się z elektrowniami). Jak to możliwe, sko-
ro kHW oficjalnie podaje, że średni koszt wypro-
dukowania węgla to w jego przypadku 11,03 zł/GJ, 
a średnia cena sprzedaży węgla dla wynosi 11,60 
zł/GJ?

a możliwe, ponieważ kilku producentów ener-
gii zaopatruje się w katowicki węgiel za pośredni-
ctwem m.in. kopeksu i Famuru, którzy dysponuję 
węglem z tytułu tzw. obligacji węglowych. Czym są 
obligacje, mówi szef kopexu:

- To pewien sposób regulowania długów przez 
kHW. My kupujemy ich obligacje z pewnym dys-
kontem, płacimy gotówką, a za parę dni oni pła-
cą nam za maszyny czy usługi. a gdy przychodzi 
termin zapadalności - kHW dostarcza węgiel do 
wskazanego odbiorcy. Planujemy nadal kupować 
papiery holdingu, bo prowadzimy dla kHW prace, 
które potrwają dłużej - powiedział Rzeczpospolitej 

Marian kostempski, prezes kopeksu.
W tej wypowiedzi kluczowe jest słowo „dys-

konto”, czyli innymi słowy oprocentowanie obliga-
cji. Musi być na tyle wysokie, by takim firmom jak 
kopex czy Famur opłacało się dostarczać maszyny 
za węgiel, a nie gotówkę. Bo przecież tego węgla nie 
skonsumują na własny użytek. Rzecz jasna sprze-
dadzą go elektrowni, ale ta, żeby kupiła surowiec 
od producenta maszyn i urządzeń górniczych, a 
nie bezpośrednio z kopalni, też musi wyjść na tym 
do przodu. dyskonto w tej sytuacji jest tożsame ze 
słowem upust. Upustem, jaki daje na węgiel jego 
producent, czyli kHW. Skoro więc oficjalna cena 
zbytu węgla wynosi 11,60 zł/GJ, a jego faktyczny 
koszt pozyskania przez elektrownię to 7,80 zł/GJ, 
dyskonto, czyli upust wynosi ok. 30 proc.

Zarząd Holdingu, od początku tłumaczył, że jest 
to i tak dla spółki korzystne, bo raz, że banki nie 
chcą kredytować inwestycji w górnictwie, a dwa, że 
jak już to robią, to na lichwiarskich warunkach. No, 
jeśli w tym przypadku obligacje nie są lichwą…

W każdym razie, praktyka stosowana przez 
kHW jest bardzo ryzykowna. Psucie rynku węgla 
nie zaszkodzi tylko kHW, ale też pozostałym pro-
ducentom. Jest kwestią czasu kiedy to gówno się 
rozleje i smród będzie nie do zniesienia…

Jakub Michalski

Lubelski Węgiel Bogdanka (LW Bogdanka) rozważa wszczęcie postępowań przeciw podmiotom sprzedającym węgiel 
poniżej kosztów wytworzenia, czyli czytaj: śląskim spółkom. nasza niedawna zapowiedź wojny polsko-polskiej za-
czyna przybierać, niestety, coraz bardziej wyraźny kształt.
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DeleGaci obradowali w nowo-
czesnej i awangardowej architek-
tonicznie Hali Gdynia. Pierwot-
nie Zjazd miał się odbyć w hali 
„Olivia”, tam gdzie w 1981 roku 
obradowali delegaci na I Krajowy 
Zjazd Delegatów „S”, było to jed-
nak niemożliwe z powodu remon-
tu będącego w fatalnym stanie 
obiektu.

Wśród 1,5 tys. zaproszonych  
byli zarówno delegaci z dobie-
gającej końca kadencji 2006-
2010, jak i wybrani na kadencję 
2010-2014, oraz goście, m.in. 
prezydent Polski Bronisław Ko-

morowski, marszałek Senatu 
Bogdan Borusewicz, premier 
Donald Tusk, byli premierzy - 
Tadeusz Mazowiecki i Jarosław 
Kaczyński, arcybiskup metro-
polita gdański Sławoj Leszek 
Głódź oraz legendarni, ale na-
dal służący członkom Związku 
i ideałom „S”, kapelani tacy jak 
ks. prałat Bernard Czernecki 
(Jastrzębie-Zdrój) czy ks. Ta-
deusz Isakowicz-Zaleski (nowa 
Huta).

Nadzwyczajny zjazd popro-
wadziło nadzwyczajne grono - 
w prezydium zasiadło sześcioro 

przewodniczących wszystkich 
dotychczasowych zjazdów: Bo-
żena Borys-Szopa, Jerzy Bu-
zek, Janusz Orkisz, Tadeusz 
Syryjczyk, Janusz Śniadek oraz 
obecny przewodniczący KZD 
Stanisław Szwed.

Wbrew doniesieniom części 
mediów, uczestnicy KZD dość 
przychylnie przyjęli prezydenta 
Komorowskiego i jego wystą-
pienie, w którym zaznaczył, że 
po 30 latach jakie minęły od 
powstania nSZZ „Solidarność”, 
wciąż należy pamiętać o głów-
nym przesłaniu z tamtych lat - 

trosce o dobro wspólne, w imię 
którego należy działać ze sobą, 
a nie przeciw sobie. Wymierzo-
ne przeciwko sobie wystąpienia 
premiera Donalda Tuska (przy-
jętego głośnymi gwizdami) i 
prezesa Prawa i Sprawiedli-
wości Jarosława Kaczyńskie-
go (przyjętego owacjami) oraz 
przemówienie sygnatariusz-
ki Porozumienia Gdańskiego 
tramwajarki Henryki Krzywo-
nos-Strycharskiej, która opo-
wiedziała się po stronie pre-
miera Tuska, zepsuły - choć 
tylko na moment - podniosły 

charakter uroczystości. Me-
diom nie umknął zresztą fakt, 
że Krzywonos-Strycharska i 
Tusk nieustannie konsultowali 
się ze sobą, a po opuszczeniu 
sali padli sobie w objęcia, co 
stawia pod wielkim znakiem 
zapytania spontaniczność wy-
stąpienia gdańskiej motorni-
czej…

Dalej było już jednak uro-
czyście i związkowo, a poli-
tyczne tło Zjazdu dominowało 
wyłącznie w relacjach dzienni-
karskich.

W najważniejszym wystą-

pieniu przewodniczący Komisji 
Krajowej nSZZ „Solidarność” 
Janusz Śniadek przypomniał 
zmarłych bohaterów ostat-
nich 30 lat wywodzących się ze 
Związku: annę Walentynowicz, 
ks. prałata Henryka Jankow-
skiego, Lecha Kaczyńskiego, 
Janusza Kurtykę, Macieja Pła-
żyńskiego… Mówił również o 
najważniejszych wyzwaniach 
stojących przed „Solidarnością” 
i całą Polską: - Dlaczego jednak 
nie ma w nas tak wielkiej ra-
dości, satysfakcji i dumy, jakiej 
można by oczekiwać? Czy może-
my z ręką na sercu powiedzieć, 
że zrobiliśmy co tylko możliwe, 
aby Polska była dla wszystkich, 
a nie tylko dla tych, którym 
się powiodło? - pytał Śniadek. 
nawiązał też do wystąpienia 
prezydenta Bronisława Komo-
rowskiego sprzed kilku dni, w 
którym szef państwa stwierdził, 
że gdańskie „żurawie” stocznio-
we powinny być polską Statuą 
Wolności, symbolem odzyska-
nia suwerenności. - niespra-
wiedliwie dzielimy się owocami 
wzrostu panie prezydencie, a 
martwe dźwigi nie staną się pol-
ską Statuą Wolności - podsumo-
wał prezydenckie wystąpienie 
przewodniczący „Solidarności”, 
czym wzbudził owację całej Hali 
Gdynia.

Po zakończeniu obrad XXIV 
KZD delegaci i goście wysłuchali 
krótkiego recitalu Jana Pietrza-
ka, a na koniec wzięli udział w 
koncercie „Solidarność to jeden 
i drugi”. autorką widowiska była 
Halina Przebinda, producent i 
reżyser oraz autor scenariuszy 
wielu programów zrealizowa-
nych dla Telewizji Polskiej, sta-
cji komercyjnych oraz Polskiego 
Radia. Znane utwory w nowych 
aranżacjach wykonali: Seba-
stian Karpiel-Bułecka, Stani-
sław Sojka, antonina Krzysztoń, 
Stanisława Celińska, Renata 
Przemyk, Mariusz Lubomski, 
Bracia, Kayah, Robert Gawli-
ński, andrzej Dziubek, Mezo, 
Leszek Żurek, Grzegorz Turnau, 
Andrzej Grabowski i Andrzej Si-
korowski.

Marek Jurkowski

30 LAt „S” W ReGiOnie ŚLĄSKO-dĄBROWSKiM

Pomnik Porozumienia „Przypomnianego”
uroczystości związane z uczczeniem 30. rocznicy zawarcia Porozumienia 
Katowickiego zakończyły główną część obchodów jubileuszowych nSZZ 
„Solidarność”.

W 1980 roku reprezentujące strajku-
jących robotników Międzyzakłado-
we komitety Strajkowe zawarły ze 
stroną rządową cztery porozumienia 
- Szczecińskie (30 sierpnia), Gdań-
skie (31 sierpnia), Jastrzębskie (3 
września) i katowickie (11 września) 
- umożliwiające zalegalizowanie nie-
zależnego od władzy związku zawo-
dowego.

Odsłonięcie Pomnika Porozumie-
nia katowickiego, nazywanego do 
niedawna „zapomnianym”, przywró-
ciło temu wydarzeniu należne miej-
sce w historii. dzięki „Solidarności” 
i ludziom zaangażowanym w budowę 
monumentu o skutecznym proteście 
hutników z Huty katowice sprzed 30 
lat usłyszał cały kraj. Wcześniej uro-

czystości rocznicowe odbyły się w 
Jastrzębiu-Zdroju.

JAStRZęBie W BARWACH „S”

Uroczystości jastrzębskie trady-
cyjnie już rozpoczęła msza święta w 
kościele „na górce” (pw. Najświętszej 
Maryi Panny Matki kościoła), który 
w latach osiemdziesiątych służył lu-
dziom „Solidarności” jako świątynia, 
ale i jako miejsce spotkań, gdzie mogli 
w sposób nieskrępowany dyskutować 
o ówczesnej rzeczywistości. Główna 
część obchodów rocznicowych pod-
pisania Porozumienia Jastrzębskiego 
odbywa się zawsze przy Pomniku 
XXV-lecia Porozumienia Jastrzębskie-
go na placu przed kopalnią „Zofiówka”. 
Tak też było tym razem. W tegorocz-
nych uroczystościach uczestniczyli 
m.in. przewodniczący Parlamentu 
europejskiego prof. Jerzy Buzek, wi-
cepremier i minister gospodarki Wal-

demar Pawlak oraz wojewoda śląski 
Zygmunt łukaszczyk.

W swoim wystąpieniu gospodarz, 
przewodniczący śląsko-dąbrowskiej 
„Solidarności” Piotr duda, mówił o 
tym, że ludzie „S” potrafią być jednoś-
cią i wspólnie świętować swoje rocz-
nice. Sugestie byłego szefa Związku i 
prezydenta Lecha Wałęsy, że Związek 
powinien zmienić nazwę na „Solidni”, 
duda potraktował pół żartem, pół serio. 
- dziękujemy, panie prezydencie. Tak, 
jesteśmy solidni, solidnie wykonujemy 
swoją pracę jako działacze związkowi, 
ale żadna siła, żadna instytucja nie 
może sprawić tego, że nie będziemy 
się nazywali Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy „Solidarność” - 
mówił szef śląsko-dąbrowskiej „S”.

Warto zwrócić uwagę, że uroczy-
stości w Jastrzębiu odbyły się bez na-
wiązań do bieżących sporów politycz-
nych. Na prośbę Piotra dudy grupka 
ludzi związanych z Prawem i Sprawied-

„Solidarność” jest jedna
POdKReŚLenie ciągłości historii niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” wobec prób 
rozbicia jej na dwa okresy, tzw. pierwszej i dzisiejszej „S”, było głównym tematem rocznicowych obchodów 
30-lecia Związku. Kulminacyjnym punktem uroczystości był XXiV Krajowy Zjazd delegatów (KZd), który odbył 
się 30 sierpnia w Gdyni.

Pomnik Porozumienia Katowickiego stanął przed bramą główną Huty Katowice. 
(fot. solidarnosckatowice.pl)

�0 Lat „s”
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Rocznicowo, 
ale konkretnie

- 30 lat temu polski świat pra-
cy zorganizował się w niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy 
„Solidarność”, dając nadzieję na 
godne życie w wolnej Ojczyźnie. Ta 
nadzieja pozwoliła przetrwać noc 
stanu wojennego. Wspierani przez 
Ojca Świętego Jana Pawła II i du-
chowieństwo polskie, a także przez 
przyjaciół z niezależnych organi-
zacji związkowych z całego świata 
pokonaliśmy zbrodniczy system, 
odzyskaliśmy wolność i suweren-
ność. Zwyciężyliśmy! - czytamy w 
preambule do uchwały nr 1 „O god-
ność, o solidarność, o Polskę”.

W dalszej części dokumentu 
delegaci wskazują na podstawo-
we problemy pracownicze w nie-
podległej Polsce. - Zagrożeniem 
dla godności człowieka pozostaje 
bezrobocie i traktowanie pracy 
wyłącznie jako towaru na sprze-
daż. Dlatego pełne zatrudnienie 
i podmiotowe traktowanie czło-
wieka powinny być celem polityki 
gospodarczej i społecznej. Tego 
oczekujemy, tego będziemy żądać 
od polityków i pracodawców. (…) 
W 20-tą rocznicę powstania nSZZ 
„Solidarność” podkreślaliśmy ko-
nieczność przeciwstawienia się 
dążeniom globalnego kapitału do 
maksymalizacji zysku poprzez 

redukcję zatrudnienia, lekceważe-
nie norm bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz ochrony środowiska. 
Dziś, w czasie kryzysu, te słowa 
nabierają szczególnego znaczenia. 
Dlatego wymagane są solidarne 
działania europejskiego i świato-
wego ruchu związkowego w obro-
nie standardów pracy i płacy.

nie zabrakło także nawiąza-
nia do słów Jana Pawła II skiero-
wanych do członków Związku w 
2003 roku. - Zachowujemy w na-
szych sercach słowa Jana Pawła II 
skierowane do nas w 2003 roku: 
„Władza przechodzi z rąk do rąk, 
a robotnicy, rolnicy, nauczyciele, 
służba zdrowia i wszyscy inni pra-
cownicy, bez względu na to, kto 
sprawuje władzę w kraju, oczeku-
ją pomocy w obronie ich słusznych 
praw. Tu nie może zabraknąć „So-
lidarności”! I nie zabraknie!

W drugiej uchwale - „o usta-
nowienie błogosławionego księ-
dza Jerzego Popiełuszki patronem 
nSZZ „Solidarność” - delegaci 
zwrócili się do Watykanu o ofi-
cjalne ustanowienie zamordowa-
nego przez Służbę Bezpieczeństwa 
PRL kapelana Związku patronem 
„Solidarności”.

MJ

pieniu przewodniczący Komisji 
Krajowej nSZZ „Solidarność” 
Janusz Śniadek przypomniał 
zmarłych bohaterów ostat-
nich 30 lat wywodzących się ze 
Związku: annę Walentynowicz, 
ks. prałata Henryka Jankow-
skiego, Lecha Kaczyńskiego, 
Janusza Kurtykę, Macieja Pła-
żyńskiego… Mówił również o 
najważniejszych wyzwaniach 
stojących przed „Solidarnością” 
i całą Polską: - Dlaczego jednak 
nie ma w nas tak wielkiej ra-
dości, satysfakcji i dumy, jakiej 
można by oczekiwać? Czy może-
my z ręką na sercu powiedzieć, 
że zrobiliśmy co tylko możliwe, 
aby Polska była dla wszystkich, 
a nie tylko dla tych, którym 
się powiodło? - pytał Śniadek. 
nawiązał też do wystąpienia 
prezydenta Bronisława Komo-
rowskiego sprzed kilku dni, w 
którym szef państwa stwierdził, 
że gdańskie „żurawie” stocznio-
we powinny być polską Statuą 
Wolności, symbolem odzyska-
nia suwerenności. - niespra-
wiedliwie dzielimy się owocami 
wzrostu panie prezydencie, a 
martwe dźwigi nie staną się pol-
ską Statuą Wolności - podsumo-
wał prezydenckie wystąpienie 
przewodniczący „Solidarności”, 
czym wzbudził owację całej Hali 
Gdynia.

Po zakończeniu obrad XXIV 
KZD delegaci i goście wysłuchali 
krótkiego recitalu Jana Pietrza-
ka, a na koniec wzięli udział w 
koncercie „Solidarność to jeden 
i drugi”. autorką widowiska była 
Halina Przebinda, producent i 
reżyser oraz autor scenariuszy 
wielu programów zrealizowa-
nych dla Telewizji Polskiej, sta-
cji komercyjnych oraz Polskiego 
Radia. Znane utwory w nowych 
aranżacjach wykonali: Seba-
stian Karpiel-Bułecka, Stani-
sław Sojka, antonina Krzysztoń, 
Stanisława Celińska, Renata 
Przemyk, Mariusz Lubomski, 
Bracia, Kayah, Robert Gawli-
ński, andrzej Dziubek, Mezo, 
Leszek Żurek, Grzegorz Turnau, 
Andrzej Grabowski i Andrzej Si-
korowski.

Marek Jurkowski

30 LAt „S” W ReGiOnie ŚLĄSKO-dĄBROWSKiM

Pomnik Porozumienia „Przypomnianego”
liwością schowała flagi tego ugrupo-
wania. Na placu przed „Zofiówką”, 
dawnym „Manifestem Lipcowym”, 
gdzie 30 lat temu komunistyczne wła-
dze zostały zmuszone do podpisania 
porozumienia przez strajkujących 
górników, 3 września powiewały bar-
wy narodowe i NSZZ „Solidarność”.

dwa dni później, na płycie ka-
towickiego lotniska Muchowiec, 
odbyła się huczna impreza „urodzi-
nowa” Związku, o czym piszemy na 
stronie 10.

uHOnOROWAny PROteSt 
hutnikóW

Ostatnim akcentem głównych ob-
chodów 30-lecia „S” była uroczystość 
związana właśnie z odsłonięciem Po-
mnika Porozumienia katowickiego 
autorstwa Zbigniewa Terczyńskiego 
przed bramą główną Huty katowice. 
W ceremonii odsłonięcia pomnika 
uczestniczył andrzej Rozpłochowski, 
jeden z sygnatariuszy Porozumienia. 
Na uwagę zasługuje fakt, że Rozpło-
chowski niedawno wrócił do Polski 
na stałe po wieloletnim pobycie w 
Stanach Zjednoczonych, i że uczynił 
to kilka tygodni wcześniej właśnie ze 
względu na uroczystości związane z 

30. rocznicą wydarzeń sierpniowych.
Pomnik Porozumienia katowickie-

go nawiązuje do czwartego z „wielkich” 
porozumień podpisanych w 1980 roku. 
Przypomnijmy: 11 września 1980 roku 
hutnicy z Huty katowice w dąbrowie 
Górniczej wraz ze wspierającymi ich 
katowickimi górnikami wywalczyli do-
kument, który faktycznie zagwaranto-
wał wejście w życie porozumień pod-
pisanych wcześniej na Wybrzeżu i w 

czystości rocznicowe odbyły się w 
Jastrzębiu-Zdroju.

JAStRZęBie W BARWACH „S”

Uroczystości jastrzębskie trady-
cyjnie już rozpoczęła msza święta w 
kościele „na górce” (pw. Najświętszej 
Maryi Panny Matki kościoła), który 
w latach osiemdziesiątych służył lu-
dziom „Solidarności” jako świątynia, 
ale i jako miejsce spotkań, gdzie mogli 
w sposób nieskrępowany dyskutować 
o ówczesnej rzeczywistości. Główna 
część obchodów rocznicowych pod-
pisania Porozumienia Jastrzębskiego 
odbywa się zawsze przy Pomniku 
XXV-lecia Porozumienia Jastrzębskie-
go na placu przed kopalnią „Zofiówka”. 
Tak też było tym razem. W tegorocz-
nych uroczystościach uczestniczyli 
m.in. przewodniczący Parlamentu 
europejskiego prof. Jerzy Buzek, wi-
cepremier i minister gospodarki Wal-

demar Pawlak oraz wojewoda śląski 
Zygmunt łukaszczyk.

W swoim wystąpieniu gospodarz, 
przewodniczący śląsko-dąbrowskiej 
„Solidarności” Piotr duda, mówił o 
tym, że ludzie „S” potrafią być jednoś-
cią i wspólnie świętować swoje rocz-
nice. Sugestie byłego szefa Związku i 
prezydenta Lecha Wałęsy, że Związek 
powinien zmienić nazwę na „Solidni”, 
duda potraktował pół żartem, pół serio. 
- dziękujemy, panie prezydencie. Tak, 
jesteśmy solidni, solidnie wykonujemy 
swoją pracę jako działacze związkowi, 
ale żadna siła, żadna instytucja nie 
może sprawić tego, że nie będziemy 
się nazywali Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy „Solidarność” - 
mówił szef śląsko-dąbrowskiej „S”.

Warto zwrócić uwagę, że uroczy-
stości w Jastrzębiu odbyły się bez na-
wiązań do bieżących sporów politycz-
nych. Na prośbę Piotra dudy grupka 
ludzi związanych z Prawem i Sprawied-

Jastrzębiu-Zdroju. W 9-punktowym 
Porozumieniu katowickim władze 
zgodziły się na powstawanie nieza-
leżnych od władzy struktur związko-
wych w zakładach pracy, swobodny 
dostęp organizacji związkowych 
do mediów i poligrafii, a dyrekcje 
zakładów zostały zobowiązane do 
udostępnienia lokali na prowadzenie 
działalności związkowej.

MJ

„Solidarność” jest jedna

Kwiaty pod Pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego składa delegacja górniczej 
„Solidarności”. (fot. Marek Jurkowski, SG)

delegaci na XXiV Krajowy Zjazd delegatów nSZZ „Solidarność” 
przyjęli dwie uchwały. Miały one, tak jak cały Zjazd, charakter spe-
cjalny, ale zwłaszcza w pierwszej z nich pojawiły się nawiązania do 
konkretnych problemów, które powinny zostać jak najszybciej roz-
wiązane - przez rząd przy poszanowaniu europejskich standardów w 
zakresie dialogu z organizacjami związkowymi.

�0 Lat „s”

Fedyszak-Radziejowska: 
Zjazd tego samego związku
- „SOLIDARNOŚĆ” to fenomenalna 
struktura, która tak jak wtedy była 
potrzebna, tak jest potrzebna i dzi-
siaj (…) Związek jest instytucją i 
wtedy i dzisiaj kontrolującą władzę, 
jest partnerem władzy. I dzisiaj tak 
nie jest traktowany, bo władzy jest 
wygodniej traktować takiego partne-
ra w sposób niepoważny - mówi pani 
prof. Barbara Fedyszak-Radziejow-
ska, socjolog, komentując przebieg 
XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów 
NSZZ „Solidarność”.

Media mogą próbować mi na-
rzucać przeróżne narracje. Ja mogę 
powiedzieć, co sama zobaczyłam. 
Zobaczyłam Zjazd tego samego 
związku. „Solidarność” to fenomenal-
na struktura, która tak jak wtedy była 
potrzebna, tak jest potrzebna i dzisiaj. 
Ten mój Związek wyremontował w 
większości za własne pieniądze, na 
pamiątkę tamtych wydarzeń, Salę 
BHP, zrobił tam wystawę. Przygoto-
wał cudowny koncert. Ten koncert 
na koniec Zjazdu obudził we mnie 
wszystkie wzruszenia i pamięć.

I muszę powiedzieć, że to, że sta-
wił się prezydent i premier, przedsta-
wiciele rządu, i to że był przywódca 
opozycji, to było coś bardzo ważne-
go. I ja to z całym szacunkiem przyj-
muję, że przyjechali. a to, że były szu-
my, to że różne osoby przyjmowano 
różnie… dla mnie Henryka nie stała 
się bohaterką dnia. Miała prawo, cho-
ciaż nie było tego w programie, bo 
pewnie jeszcze kilka osób chciałoby 
wystąpić i wtedy zrobiłby się taki 
solidarnościowy rejwach w 100 pro-
centach. Natomiast wszystko to było 

w normie. Także różnica poglądów i 
różna narracja.

Przy okazji rocznicy zostawmy 
ludziom prawo do własnych opowie-
ści, jak to pamiętają. Nic się nie wy-
darzyło dziwnego, poza jedną ważną 
rzeczą, która była w przemówieniu 
premiera, i która była w relacjach 
mediów, że oto nie ma jednej „Soli-
darności”, tylko są dwie. Jedna, któ-
ra odegrała ogromną rolę, stała się 
zresztą źródłem elit politycznych III 
Rzeczypospolitej, bo przecież te eli-
ty polityczne, które tworzą dzisiejsze 
formacje to związek je dał, to znaczy 
ten ruch społeczny. I jest taka próba 
stworzenia sytuacji w której ta druga, 
pomijam już to, że kiedyś przeprasza-
no za nią, kazano zwijać sztandary, ta 
druga jest niepotrzebna, nie jest już tą 
„Solidarnością”.

a niepotrzebna jest z takiego punk-
tu widzenia, jaki często w mediach 
słyszymy, że związek zawodowy to są 
roszczenia przegranych transformacji. 
Jeżeli premier mówi, dlaczego jest 
was tak mało, ja na to odpowiadam 
- ponieważ związkowi zawodowemu 
przyczepiono gębę paraliżującego 
transformację. Związek jest instytucją, 
i wtedy, i dzisiaj kontrolującą władzę, 
jest partnerem władzy. I dzisiaj tak nie 
jest traktowany, bo władzy jest wy-
godniej traktować takiego partnera w 
sposób niepoważny.

Barbara Fedyszak-Radziejowska

Wypowiedź prof. Fedyszak-Radziejow-
skiej została wyemitowana 8 września 
w programie telewizyjnym „Warto roz-
mawiać”.



� wydarzenia

andrzej Latka z trudem wspomi-
na zdarzenia z 18 września 2009 
r. - Żyję, bo przypomniałem sobie, 
że mam kromkę chleba do zje-
dzenia. Odszedłem na trzy metry, 
przeżyłem. Widocznie tak miało 
być.

adam Berus nieco śmielej 
wkracza w tragiczne wspomnienia.

- nagle zrobiło się ciemno, 
a po chwili leżąc widziałem nad 
sobą jeden, wielki ogień.

nie ukrywa, że to paskudne 
wspomnienie dręczy go każdego 
dnia, każdej nocy.

Janusz Wanczura, kiedy tylko 
wchodzi do zadymionego papie-
rosami pomieszczenia wyczuwa 
podświadomie zapach spalonej 
skóry, włosów, paznokci.

- Byłoby najlepiej gdybym 
stracił przytomność, ale, niestety, 
cały czas byłem świadom tego co 
się wokół mnie dzieje. a jedno-
cześnie byłem bezsilny, by cokol-
wiek zdziałać, pomóc kolegom. 

Czując przerażający ból (jak 
mówi: „skóra z ręki spływała mi 
jak kożuch z mleka”), kierował się 
w stronę światła, bo coś wewnątrz 
podpowiadało mu, że tylko w ten 
sposób przeżyje. Wyszedł, przeżył.

To był początek ich gehenny.
Latka: 70 procent; Wanczura: 

60 procent; Berus: 45 procent.
Tyle powierzchni ciała… mieli 

spalonej. Do tego jeszcze doszły 
oparzenia wewnętrzne dróg od-
dechowych. Każdy z nich spędził 
1,5-2 miesiące w siemianowickiej 
oparzeniówce.

- Gdyby nie środki znieczula-
jące, nie przeżyłbym nawet zwy-
kłej zmiany opatrunków - mówi 
wprost andrzej Latka. W szpitalu 
objęci byli najlepszą opieką lekar-
ską i pielęgniarską.

Po wyjściu z szpitala czekały 
na nich przykre niespodzianki. 
Pierwsza, to zderzenie z brutalną 
rzeczywistością publicznej służby 
zdrowia. Kolejka do zabiegów re-
habilitacyjnych, refundowanych 
z nFZ: co najmniej trzy miesiące. 

nikogo nie obchodziło, że zanie-
dbanie rehabilitacji przyniosłoby 
nieodwracalne skutki, a mówiąc 
wprost: kalectwo. Druga przykra 
niespodzianka: ich pracodaw-
ca, Katowicki Holding Węglowy 
uznał, że nie zapłaci za rehabilita-
cję poszkodowanych w wypadku 
górników, chyba, że zostanie do 
tego zmuszony. Powiedziano im 
wprost, złóżcie pozew w sądzie, 
jak wygracie, będziemy wam pła-
cić.

Stało to w zupełnej sprzeczno-
ści do wcześniejszych deklaracji 
kierownictwa spółki.

„Chciałbym zapewnić, że żad-
na z poszkodowanych rodzin nie 
zostanie pozostawiona sama sobie. 
Poza przewidzianą stosownymi 
przepisami pomocą holding przy-
gotował dla każdej rodziny indy-
widualne wsparcie: doraźne, które 
jest udzielane tak szybko jak to jest 
konieczne, i długofalowe, które bę-
dzie udzielane niezwłocznie, kiedy 
określimy jego ramy prawne. nad 
tym w tej chwili pracujemy” - mó-
wił Stanisław Gajos, prezes KHW 
podczas konferencji prasowej, nie-
długo po tragicznym zdarzeniu.

- nie można powiedzieć, że 
Holding nic nie zrobił dla poszko-
dowanych. Można jednak stwier-
dzić, że nie zrobił tyle, ile mógł w 
tej sytuacji zrobić - nie ma wątpli-
wości Piotr Bienek, szef „Solidar-
ności” na „Śląsku”.

Kiedy zawodzą wyższe instan-
cje pozostaje zwykła górnicza so-
lidarność. Tak było i tym razem.

Z pomocą poszkodowanym 
przyszła „Solidarność” oraz powo-
łane przez związek Stowarzyszenie 
na rzecz Ochrony Zdrowia i Pomo-
cy Społecznej w Mysłowicach. Sto-
warzyszenie zapłaciło, jak i dalej 
płaci za wszystkie zabiegi rehabili-
tacyjne, wizyty u lekarzy-specjali-
stów oraz kosztowne lekarstwa.

Roczne leczenie i rehabilita-
cja dotkliwie oparzonego górnika 
kosztuje od kilkunastu do kilku-
dziesięciu tysięcy złotych. Tylko 

Życie po katastrofie

tRZeCH PRZyJACióŁ: Andrzeja Latkę, Janusza Wanczurę i Adama Berusa łączyła niegdyś wspól-
na praca. dziś łączy ich ból, zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Wszyscy trzej przeżyli ubiegło-
roczną katastrofę w kopalni „Śląsk”. Chcieliby o niej jak najszybciej zapomnieć, ale ona każdego 
dnia przypomina o sobie i nie pozwala normalnie żyć.

O ODwOłaniu Kurpa mó-
wiło się już od dłuższego czasu. 
Mówiło się, że tego czego nie 
dokonała ekipa PiS dokona PO. 
Znów bezwzględnego poparcia 
prezesowi PKE udzielili związ-
kowcy, a w szczególności górni-
cze związki zawodowe działające 
w Południowym Koncernie Wę-
glowym. Wystosowali oni nawet 
list otwarty do ministra skarbu 
aleksandra Grada, w którym 
wyrazili swój stanowczy sprze-
ciw wobec planowanego odwo-
łania prezesa Kurpa.

Związkowcy napisali, że to 
odwołanie jest całkowicie bez-

zasadne i może doprowadzić do 
pogorszenia nastrojów społecz-
nych w spółce. Zapowiedzieli, że 
wszelkie próby odwołania pre-
zesa Kurpa spotkają się ze sta-
nowczą reakcją pracowników i 
związków zawodowych działają-
cych w Południowym Koncernie 
Węglowym Sa (PKW).

Sygnatariusze listu przypo-
mnieli, że to właśnie Jan Kurp 
zreformował zakłady energetycz-
ne w Jaworznie i stworzył silną 
spółkę PKE, a na bazie likwi-
dowanych kopalń „Jaworzno” i 
„Janina” współtworzył świetnie 
prosperującą spółkę PKW.

tAuROn POLSKA eneRGiA

POlityka kadrowa
JAn KuRP, prezes Południowego Koncernu energetycznego SA (PKe) stracił stanowi-
sko, które zajmował od 10 lat. Jego miejsce zajął Stanisław tokarski. Kurp wprawdzie 
nie pożegnał się z pracą w zarządzie PKe, ale i tak można śmiało powiedzieć, że to 
koniec epoki Kurpa.

Podkreślili, że Jan Kurp cieszy 
się pełnym poparciem załogi rów-
nież dlatego, że „znany jest z obrony 
i tworzenia nowych miejsc pracy”.

Ich apel jednak nie poskut-
kował. Prezes Kurp został odwo-
łany podczas posiedzenia rady 
nadzorczej PKE, jakie odbyło się 
22 września. na całe szczęście, 
Jana Kurpa na stanowisku szefa 
spółki zastąpił również uznany w 
środowisku fachowiec, Stanisław 
Tokarski, były pracownik PKE, a 
do niedawna wiceprezes Tauron 
Polska Energia Sa. Jan Kurp po-
został w zarządzie PKE.

Czym podyktowane były owe 
roszady kadrowe? ano tym, że To-
karski musiał ustąpić miejsca w za-
rządzie Tauron Polska Energia by-
łej już wiceminister skarbu Joannie 
Schmid. Jak mówią wtajemniczeni 
pani minister znudziła się praca w 
resorcie skarbu i postanowiła wró-
cić na Śląsk. Początkowo mówiło 
się, że zajmie stanowisko wicepre-
zesa katowickiego „Węglokoksu”, 
ale, że ta spółka podlega minister-
stwu gospodarki, o nominację było 
ciężko. a może prawda jest taka, że 
w „Węglokoksie” wciąż obowiązuje 
ustawa kominowa, która ogranicza 
zarobki menadżerów. W Tauronie, 
który został niedawno sprywaty-
zowany ograniczeń tych nie ma. 
Według naszych źródeł pani ex mi-

nister ma zarabiać miesięcznie ok. 
100 tys. zł, czyli całkiem, całkiem. 
niewiadomo, jaki zakres obowiąz-
ków miałaby w zarządzie Tauronu. 
Z zawodu jest finansistką, jednak 
to nie wiceprezes ds. finansowych, 
Krzysztof Zawadzki został odwo-
łany z funkcji, a Stanisław Tokar-
ski, odpowiedzialny za strategię i 
rozwój spółki. Złośliwi twierdzą, 
że Joanna Schmid odpowiadać 
będzie raczej za reprezentowanie 
spółki podczas bankietów, a nie za 
takie pierdoły jak… rozwój i stra-
tegia. Prezesów jednak jest ci do-
statek w zarządzie Tauronu, więc 
jakoś się robotą podzielą.

Gorzej, że za chwilę o podwyż-
kę upomną się pozostali członko-
wie zarządu, skoro Schmid dostała 
tak korzystne warunki finansowe. 
Wtedy stanie się zasadne pytanie, 
czy słusznie, skoro Tauron dołuje 
na giełdzie. Zawsze jednak można 
dokonać oszczędności, takich jak 
dokonano ostatnio ze szkołami 
zawodowymi. Tauron, jak dono-
szą media, wycofał się niedawno 
z finansowania szkół działających 
przy elektrowniach w łaziskach 
Górnych i Jaworznie, bowiem 
nowa strategia Tauronu zakłada 
nie tylko rezygnację z prowadze-
nia szkół, ale także inne formy 
oszczędności.

jm

nasi kandydaci
Jarosław Grzesik
Wykształcenie: wyższe 
ekonomiczne (średnie 
m.in. górnicze). Za-
trudniony od 1983 r. 
w kWk „Bobrek-Cen-
trum” w dziale Tąpań, 
Obudowy i kierowania 
Stropem. Przewod-
niczący kompanijnej 

„Solidarności” i wiceprzewodniczący gór-
niczej „S”. Przewodniczący Rady Pracow-
ników kW w poprzedniej kadencji.

Grzegorz herwy
Po ukończeniu Police-
alnego Studium elek-
tronicznego w Bytomiu 
w 1979 r. rozpoczął 
pracę w kWk „Roz-
bark” na stanowisku 
elektromontera p.z. 
Przewodniczący ZZ 
„kadra” w kW i członek 

komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Go-
spodarczych. Wiceprzewodniczący Rady 
Pracowników kW w poprzedniej kadencji.

Adam honisz
W 1980 r. ukończył 
Wydział Górniczy Poli-
techniki Śląskiej w Gli-
wicach w 1980 r. Jako 
stypendysta podjął 
pracę w kWk „Szczy-
głowice”. W swojej 
karierze zawodowej 
doszedł do stanowiska 

nadsztygara elektrycznego. Wiceprzewod-
niczący ZZ „kadra” w kW. Wiceprzewodni-
czący Rady Pracowników kW w poprzed-
niej kadencji.

Jerzy Mazur
absolwent Wydziału 
Budowy Maszyn Gór-
niczych i Hutniczych 
akademii Górniczo-
Hutniczej w krakowie, 
który ukończył w 1983 
r. Od 1983 r. pracownik 
kWk „Julian”, obecnie 
główny mechanik ds. 

urządzeń wyciągowych i szybów w ZG 
„Piekary”. Wieloletni członek komisji Za-
kładowej „S” ZG „Piekary”. Członek Rady 
Pracowników kW w poprzedniej kadencji.

Dariusz Potyrała
Wykształcenie: wyż-
sze (inżynier górnik). 
Pracownik kWk „Ha-
lemba-Wirek”. Wice-
przewodniczący Rady 
krajowej Związku Za-
wodowego Górników 
w Polsce.

Ryszard Płaza
Wykształcenie: śred-
nie techniczne. W kW 
wiceprzewodniczący 
Związku Zawodowego 
Górników w Polsce. 
- łączy nas ten sam 
cel, czyli bezpiecz-
na i godna praca we 
wszystkich kopalniach 

i zakładach kompanii. Musimy przekonać 
rząd i Polskę, że górnictwo jest potrzebne 
w tym kraju i co za tym idzie - nie pozwalać 
na likwidację stanowisk pracy - mówi.

Przemysław Skupin
Wykształcenie: za-
wodowe górnicze. Od 
1980 r. pracownik kWk 
„Wawel”, a następnie 
kWk „Pokój”. Od 1992 
r. w WZZ „Sierpień 
80”. Organizator ma-
nifestacji i protestów 
w obronie praw pra-

cowniczych, likwidacji miejsc pracy oraz 
kopalń. Przewodniczący WZZ „Sierpień 
80” w kW i wiceprzewodniczący komisji 
krajowej Związku.

WSPóLnie 
dO rAdY 
PrAcOWnikóW kW

POLSKO-nieMieCKA WSPóŁPRACA 
W SPRAWie dyReKtyWy

POLACy i HiSZPAnie PRZeCiWKO 
AntyGóRniCZyM POMySŁOM ue

15 WRZEŚNIA w katowicach odbyło 
się spotkanie polskich i niemieckich 
związkowców na temat upływają-
cego terminu obowiązywania dy-
rektywy komisji europejskiej (ke) 
1407/2002. Przepis ten umożliwiał 
rządom państw członkowskich Unii 
europejskiej (Ue) wspieranie włas-
nego przemysłu wydobywczego.

Od stycznia 2011 roku mają 
obowiązywać nowe zasady, które 
przyznawania takich dotacji zabra-
niają. Obrona dotychczasowych 
przepisów leży w interesie pracow-
ników kopalń polskich i niemie-
ckich.

katowickie rozmowy były 
częścią europejskiej trasy no-
wego kierownictwa niemieckie-
go związku zawodowego IG BCe 
(Industriegewerkschaft Bergbau, 
Chemie, energie), który wspólnie 
z innymi europejskimi organizacja-
mi związkowymi chce walczyć o 
utrzymanie dyrektywy 1407/2002 
w obecnej formie. Stronę polską 
reprezentowały największe gór-
nicze organizacje związkowe z 
Sekcją krajową Górnictwa Węgla 
kamiennego NSZZ „Solidarność” 
na czele.

Podczas spotkania związkowcy 
z obydwu państw zgodnie uznali, 
że wejście w życie nowych pomy-
słów unijnych, zezwalających na 
dotowanie tylko tych kopalń, które 

do 2014 roku zostaną zamknię-
te, najszybciej uderzy w Niemcy. 
Tam państwo do tej pory najsilniej 
wspierało własny przemysł wydo-
bywczy i odcięcie tej możliwości, 
w skrajnym przypadku, mogłoby 
doprowadzić do upadku niemie-
ckiego górnictwa w ciągu roku. 
Straci również górnictwo w kra-
jach takich jak Hiszpania, Polska, 
Rumunia i Wielka Brytania. Jak 
podkreślają uczestnicy rozmów, 
polskie rządy w ostatnich latach 
nie wspierały rodzimego przemysłu 
wydobywczego, a pierwsze dotacje 
od lat - na inwestycje początkowe 
- górnictwo ma otrzymać dopiero 
w roku bieżącym, stąd ewentualne 
straty będą mniejsze niż w przy-
padku Niemiec.

Związkowe spotkanie zakoń-
czyło przyjęcie wspólnej deklara-
cji, w której IG BCe, Sekcja krajo-
wa Górnictwa Węgla kamiennego 
NSZZ „S” i Związek Zawodowy 
Górników w Polsce opowiedziały 
się za stworzeniem wspólnej gru-
py nacisku złożonej z organizacji 
związkowych, pracodawców i 
przedstawicieli rządu, której za-
daniem będzie doprowadzenie do 
przedłużenia obowiązywania do-
tychczasowych zasad dotowania 
górnictwa w Ue.

Marek Jurkowski

SPRAWA końca obowiązywania dyrek-
tywy 1407/2002 komisji europejskiej 
dotyczącej zasad udzielania pomocy 
publicznej dla górnictwa zdominowała 
wrześniowe zebranie grupy roboczej 
Sektorowej komisji dialogu Społecz-
nego w Przemyśle Wydobywczym. 
Przedstawiciele organizacji związko-
wych i pracodawców z Polski i Hiszpa-
nii zgodnie uznali, że nowe rozwiązania 
są nie do przyjęcia. Z ust hiszpańskiego 
związkowca padły nawet nieparlamen-
tarne słowa - stwierdził on wprost, że 
unijne pomysły ma „w d...” i nie pozwo-
li w swoim kraju na likwidację kopalń, 
a propozycje urzędników europejskich 
są szaleństwem obliczonym na wy-

niszczenie przemysłu wydobywczego 
w krajach takich jak Hiszpania, Niem-
cy czy Polska. Podobne stanowisko w 
sprawie nowych rozwiązań dotyczą-
cych pomocy publicznej dla sektora 
wydobywczego przyjęła europejska 
organizacja związkowa górników, che-
mików i energetyków eMCeF.

Na zebraniu komisji Polskę repre-
zentowali: Zygmunt Borkowski (Zwią-
zek Pracodawców Górnictwa Węgla 
kamiennego), krzysztof Leśniowski 
(Sekcja krajowa Górnictwa Węgla 
kamiennego NSZZ „Solidarność”) i 
dariusz Potyrała (Związek Zawodowy 
Górników w Polsce).

MJ

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
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NSZZ „Solidarność” kWk „Mysło-
wice”, NSZZ „Solidarność” kWk 
„Śląsk” oraz Stowarzyszenie na 
Rzecz Ochrony Zdrowia i Pomocy 
Społecznej w Mysłowicach wystę-
puje do wszystkich przedsiębiorców 
współpracujących z katowickim Hol-
dingiem Węglowym Sa i ludzi dobrej 
woli o zbiórkę pieniężną dla rodzin po-
szkodowanych w wypadku w dniu 18 
września 2009 roku w kWk „Wujek” 
Ruch „Śląsk”.

Patronat nad naszą inicjatywą 
objął Zarząd kHW Sa. Środki prze-
znaczone na ten cel prosimy wpła-
cać na konto Stowarzyszenia na 
Rzecz Ochrony Zdrowia i Pomocy 
Społecznej w Mysłowicach:

Bank PKO BP SA o/Mysłowice
41 1020 2528 0000 0502 

0132 3708
z dopiskiem „Śląsk”.

Z górniczym pozdrowieniem,
Szczęść Boże

Andrzej Sławiński
Prezes Stowarzyszenia

andrzej Latka z trudem wspomi-
na zdarzenia z 18 września 2009 
r. - Żyję, bo przypomniałem sobie, 
że mam kromkę chleba do zje-
dzenia. Odszedłem na trzy metry, 
przeżyłem. Widocznie tak miało 
być.

adam Berus nieco śmielej 
wkracza w tragiczne wspomnienia.

- nagle zrobiło się ciemno, 
a po chwili leżąc widziałem nad 
sobą jeden, wielki ogień.

nie ukrywa, że to paskudne 
wspomnienie dręczy go każdego 
dnia, każdej nocy.

Janusz Wanczura, kiedy tylko 
wchodzi do zadymionego papie-
rosami pomieszczenia wyczuwa 
podświadomie zapach spalonej 
skóry, włosów, paznokci.

- Byłoby najlepiej gdybym 
stracił przytomność, ale, niestety, 
cały czas byłem świadom tego co 
się wokół mnie dzieje. a jedno-
cześnie byłem bezsilny, by cokol-
wiek zdziałać, pomóc kolegom. 

Czując przerażający ból (jak 
mówi: „skóra z ręki spływała mi 
jak kożuch z mleka”), kierował się 
w stronę światła, bo coś wewnątrz 
podpowiadało mu, że tylko w ten 
sposób przeżyje. Wyszedł, przeżył.

To był początek ich gehenny.
Latka: 70 procent; Wanczura: 

60 procent; Berus: 45 procent.
Tyle powierzchni ciała… mieli 

spalonej. Do tego jeszcze doszły 
oparzenia wewnętrzne dróg od-
dechowych. Każdy z nich spędził 
1,5-2 miesiące w siemianowickiej 
oparzeniówce.

- Gdyby nie środki znieczula-
jące, nie przeżyłbym nawet zwy-
kłej zmiany opatrunków - mówi 
wprost andrzej Latka. W szpitalu 
objęci byli najlepszą opieką lekar-
ską i pielęgniarską.

Po wyjściu z szpitala czekały 
na nich przykre niespodzianki. 
Pierwsza, to zderzenie z brutalną 
rzeczywistością publicznej służby 
zdrowia. Kolejka do zabiegów re-
habilitacyjnych, refundowanych 
z nFZ: co najmniej trzy miesiące. 

nikogo nie obchodziło, że zanie-
dbanie rehabilitacji przyniosłoby 
nieodwracalne skutki, a mówiąc 
wprost: kalectwo. Druga przykra 
niespodzianka: ich pracodaw-
ca, Katowicki Holding Węglowy 
uznał, że nie zapłaci za rehabilita-
cję poszkodowanych w wypadku 
górników, chyba, że zostanie do 
tego zmuszony. Powiedziano im 
wprost, złóżcie pozew w sądzie, 
jak wygracie, będziemy wam pła-
cić.

Stało to w zupełnej sprzeczno-
ści do wcześniejszych deklaracji 
kierownictwa spółki.

„Chciałbym zapewnić, że żad-
na z poszkodowanych rodzin nie 
zostanie pozostawiona sama sobie. 
Poza przewidzianą stosownymi 
przepisami pomocą holding przy-
gotował dla każdej rodziny indy-
widualne wsparcie: doraźne, które 
jest udzielane tak szybko jak to jest 
konieczne, i długofalowe, które bę-
dzie udzielane niezwłocznie, kiedy 
określimy jego ramy prawne. nad 
tym w tej chwili pracujemy” - mó-
wił Stanisław Gajos, prezes KHW 
podczas konferencji prasowej, nie-
długo po tragicznym zdarzeniu.

- nie można powiedzieć, że 
Holding nic nie zrobił dla poszko-
dowanych. Można jednak stwier-
dzić, że nie zrobił tyle, ile mógł w 
tej sytuacji zrobić - nie ma wątpli-
wości Piotr Bienek, szef „Solidar-
ności” na „Śląsku”.

Kiedy zawodzą wyższe instan-
cje pozostaje zwykła górnicza so-
lidarność. Tak było i tym razem.

Z pomocą poszkodowanym 
przyszła „Solidarność” oraz powo-
łane przez związek Stowarzyszenie 
na rzecz Ochrony Zdrowia i Pomo-
cy Społecznej w Mysłowicach. Sto-
warzyszenie zapłaciło, jak i dalej 
płaci za wszystkie zabiegi rehabili-
tacyjne, wizyty u lekarzy-specjali-
stów oraz kosztowne lekarstwa.

Roczne leczenie i rehabilita-
cja dotkliwie oparzonego górnika 
kosztuje od kilkunastu do kilku-
dziesięciu tysięcy złotych. Tylko 

jest to odruch serca - mówi Ur-
ban.

Sami górnicy wskazują też, 
jak ważne w ich codziennym ży-
ciu jest wsparcie duchowe, które 
otrzymują od kolegów, pracow-
ników kopalni. Z dużym ciepłem 
mówią o zainteresowaniu jakie 
wykazywał wobec nich dyrektor 
kopalni „Wujek-Śląsk” Krzyszto-
fa Kuraka.

- Odwiedzał nas jeszcze w 
szpitalu, a później w sanatorium. 
Dzwonił, dopytywał o zdrowie. Po 
prostu, okazał się ludzki - wspo-
minają zgodnie.

Tego samego nie da się powie-
dzieć o bezpośrednich przełożo-
nych górników.

- nasz kierownik nie wykonał 
ani jednego telefonu, by zapytać 
jak się czujemy. To samo nadszty-
gar. Kiedy jesteśmy w kopalni, 
by coś załatwić panowie z dozoru 
mijają nas z daleka, jakbyśmy byli 
trędowaci. Widać, że dla ponie-
których liczyliśmy się tylko jako 
siła robocza, nie jako ludzie.

Jakub Michalski

Życie po katastrofie

tRZeCH PRZyJACióŁ: Andrzeja Latkę, Janusza Wanczurę i Adama Berusa łączyła niegdyś wspól-
na praca. dziś łączy ich ból, zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Wszyscy trzej przeżyli ubiegło-
roczną katastrofę w kopalni „Śląsk”. Chcieliby o niej jak najszybciej zapomnieć, ale ona każdego 
dnia przypomina o sobie i nie pozwala normalnie żyć.

Andrzej Latka, 
Janusz Wanczura i 

Adam Berus 
(w środku) wraz z 

ich przyjaciółmi ze 
Związku i Stowa-

rzyszenia (Piotr 
Bienek, Krzysztof 

urban, Andrzej 
Sławiński). 

(fot. Archiwum SG)

jedna tubka specjalistycznej ma-
ści do leczenia oparzeń to wyda-
tek rzędu 50 zł, a większość po-
szkodowanych potrzebuje jednej 
tubki na dzień.

Górnicy przechodzą rehabili-
tację pięć dni w tygodniu. W prze-
ciwieństwie do większości z nas 
nie czekają z wytęsknieniem na 
weekend.

- Każda przerwa w rehabilita-
cji jest od razu odczuwalna, bo ro-
bią się przykurcze skóry, a z nimi 
przychodzi ból - mówi adam Be-
rus. - Sobotę da się jakoś przeżyć, 
ale niedziela jest nie do zniesienia 
- dodaje Andrzej Latka.

- ale to, że funkcjonujemy ja-
koś w życiu, że tu wspólnie siedzi-
my i rozmawiamy, zawdzięczamy 
głównie Stowarzyszeniu i „Soli-
darności” - przyznaje Latka.

Krzysztof Urban, inicjator 
mysłowickiego stowarzyszenia 

zarzeka się, że zbiórka na rzecz 
poszkodowanych górników w wy-
padku na „Śląsku” skończy się do-
piero, kiedy pomoc przestanie być 
potrzebna.

- Cieszę się, że na nasz apel 
podczas zjazdu krajowego „Soli-
darności” odniósł wymierny sku-
tek. Z większości regionów spły-
wały i nadal płyną do nas środki 
finansowe. największą jednorazo-
wą pomoc otrzymaliśmy od kole-
gów z „Bogdanki”, którzy na konto 
stowarzyszenia przelali ponad 30 
tysięcy złotych. Pomoc nadchodzi 
także spoza związku, od ludzi i 
firm, niekoniecznie związanych z 
górnictwem. Wielkie pokłony na-
leżą się m.in. fundacji Radia Zet, 
które przekazała górnikom spe-
cjalistyczne opatrunki uciskowe. 
Otrzymujemy jednak też i nie-
wielkie wpłaty po 10-20 złotych, 
ale jakże są one dla nas cenne, bo 

Pomóż ofiarom 
z KWK „Śląsk”!

Pamięci ofiar
18 września 2009 r. na porannej zmianie ok. godz. 10 w kopalni „Wu-
jek-Śląsk” zapalił się i wybuchł metan. 12 górników zginęło na miej-
scu, kolejnych 8 zmarło w szpitalu, ponad 36 zostało rannych.

W dniu tragicznej rocznicy odpra-
wiono mszę świętą w kochłowickim 
kościele pw. Trójcy Przenajświętszej 
w intencji ofiar i poszkodowanych w 
katastrofie.

- dziś ponownie stają przed nami 
ci, którzy wtedy stracili pod ziemią 
życie. Stają jak żywi. Są żywi, bo na-
dal ktoś ich kocha. Chcemy przeka-
zać im, delikatną jak nić babiego lata, 
wyrazy solidarności - mówił w homilii 
ks. arkadiusz Wuwer, bliski współ-
pracownik metropolity katowickiego, 
abp. damiana Zimonia. - Wydaje się, 
że istotą każdej hiobowej sprawy 
jest przylegać sobą i swoim bólem 
do Boga. Nie pozwolić się od niego 
oderwać. życie zmienia się, ale się nie 
kończy. Niech mimo smutku będzie 
w was nadzieja, chrześcijańska pew-
ność zmartwychwstania.

Po nabożeństwie kilkaset osób 
zgromadzonych w świątyni udało 
się pod krzyż stojący przed kopal-
nią, upamiętniający tragedię sprzed 
roku, gdzie złożono kwiaty i zapalo-
no znicze.

POlityka kadrowa
JAn KuRP, prezes Południowego Koncernu energetycznego SA (PKe) stracił stanowi-
sko, które zajmował od 10 lat. Jego miejsce zajął Stanisław tokarski. Kurp wprawdzie 
nie pożegnał się z pracą w zarządzie PKe, ale i tak można śmiało powiedzieć, że to 
koniec epoki Kurpa.

Podkreślili, że Jan Kurp cieszy 
się pełnym poparciem załogi rów-
nież dlatego, że „znany jest z obrony 
i tworzenia nowych miejsc pracy”.

Ich apel jednak nie poskut-
kował. Prezes Kurp został odwo-
łany podczas posiedzenia rady 
nadzorczej PKE, jakie odbyło się 
22 września. na całe szczęście, 
Jana Kurpa na stanowisku szefa 
spółki zastąpił również uznany w 
środowisku fachowiec, Stanisław 
Tokarski, były pracownik PKE, a 
do niedawna wiceprezes Tauron 
Polska Energia Sa. Jan Kurp po-
został w zarządzie PKE.

Czym podyktowane były owe 
roszady kadrowe? ano tym, że To-
karski musiał ustąpić miejsca w za-
rządzie Tauron Polska Energia by-
łej już wiceminister skarbu Joannie 
Schmid. Jak mówią wtajemniczeni 
pani minister znudziła się praca w 
resorcie skarbu i postanowiła wró-
cić na Śląsk. Początkowo mówiło 
się, że zajmie stanowisko wicepre-
zesa katowickiego „Węglokoksu”, 
ale, że ta spółka podlega minister-
stwu gospodarki, o nominację było 
ciężko. a może prawda jest taka, że 
w „Węglokoksie” wciąż obowiązuje 
ustawa kominowa, która ogranicza 
zarobki menadżerów. W Tauronie, 
który został niedawno sprywaty-
zowany ograniczeń tych nie ma. 
Według naszych źródeł pani ex mi-

nister ma zarabiać miesięcznie ok. 
100 tys. zł, czyli całkiem, całkiem. 
niewiadomo, jaki zakres obowiąz-
ków miałaby w zarządzie Tauronu. 
Z zawodu jest finansistką, jednak 
to nie wiceprezes ds. finansowych, 
Krzysztof Zawadzki został odwo-
łany z funkcji, a Stanisław Tokar-
ski, odpowiedzialny za strategię i 
rozwój spółki. Złośliwi twierdzą, 
że Joanna Schmid odpowiadać 
będzie raczej za reprezentowanie 
spółki podczas bankietów, a nie za 
takie pierdoły jak… rozwój i stra-
tegia. Prezesów jednak jest ci do-
statek w zarządzie Tauronu, więc 
jakoś się robotą podzielą.

Gorzej, że za chwilę o podwyż-
kę upomną się pozostali członko-
wie zarządu, skoro Schmid dostała 
tak korzystne warunki finansowe. 
Wtedy stanie się zasadne pytanie, 
czy słusznie, skoro Tauron dołuje 
na giełdzie. Zawsze jednak można 
dokonać oszczędności, takich jak 
dokonano ostatnio ze szkołami 
zawodowymi. Tauron, jak dono-
szą media, wycofał się niedawno 
z finansowania szkół działających 
przy elektrowniach w łaziskach 
Górnych i Jaworznie, bowiem 
nowa strategia Tauronu zakłada 
nie tylko rezygnację z prowadze-
nia szkół, ale także inne formy 
oszczędności.

jm

15 WRZEŚNIA w katowicach odbyło 
się spotkanie polskich i niemieckich 
związkowców na temat upływają-
cego terminu obowiązywania dy-
rektywy komisji europejskiej (ke) 
1407/2002. Przepis ten umożliwiał 
rządom państw członkowskich Unii 
europejskiej (Ue) wspieranie włas-
nego przemysłu wydobywczego.

Od stycznia 2011 roku mają 
obowiązywać nowe zasady, które 
przyznawania takich dotacji zabra-
niają. Obrona dotychczasowych 
przepisów leży w interesie pracow-
ników kopalń polskich i niemie-
ckich.

katowickie rozmowy były 
częścią europejskiej trasy no-
wego kierownictwa niemieckie-
go związku zawodowego IG BCe 
(Industriegewerkschaft Bergbau, 
Chemie, energie), który wspólnie 
z innymi europejskimi organizacja-
mi związkowymi chce walczyć o 
utrzymanie dyrektywy 1407/2002 
w obecnej formie. Stronę polską 
reprezentowały największe gór-
nicze organizacje związkowe z 
Sekcją krajową Górnictwa Węgla 
kamiennego NSZZ „Solidarność” 
na czele.

Podczas spotkania związkowcy 
z obydwu państw zgodnie uznali, 
że wejście w życie nowych pomy-
słów unijnych, zezwalających na 
dotowanie tylko tych kopalń, które 

do 2014 roku zostaną zamknię-
te, najszybciej uderzy w Niemcy. 
Tam państwo do tej pory najsilniej 
wspierało własny przemysł wydo-
bywczy i odcięcie tej możliwości, 
w skrajnym przypadku, mogłoby 
doprowadzić do upadku niemie-
ckiego górnictwa w ciągu roku. 
Straci również górnictwo w kra-
jach takich jak Hiszpania, Polska, 
Rumunia i Wielka Brytania. Jak 
podkreślają uczestnicy rozmów, 
polskie rządy w ostatnich latach 
nie wspierały rodzimego przemysłu 
wydobywczego, a pierwsze dotacje 
od lat - na inwestycje początkowe 
- górnictwo ma otrzymać dopiero 
w roku bieżącym, stąd ewentualne 
straty będą mniejsze niż w przy-
padku Niemiec.

Związkowe spotkanie zakoń-
czyło przyjęcie wspólnej deklara-
cji, w której IG BCe, Sekcja krajo-
wa Górnictwa Węgla kamiennego 
NSZZ „S” i Związek Zawodowy 
Górników w Polsce opowiedziały 
się za stworzeniem wspólnej gru-
py nacisku złożonej z organizacji 
związkowych, pracodawców i 
przedstawicieli rządu, której za-
daniem będzie doprowadzenie do 
przedłużenia obowiązywania do-
tychczasowych zasad dotowania 
górnictwa w Ue.

Marek Jurkowski
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niezłomni w pamięci i wysiłku

TO była siódma pielgrzymka biegowa 
związana z osobą bł. ks. Jerzego Po-
piełuszki zorganizowana przez Para-
fialny Oddział akcji katolickiej z knu-
rowa.

- Wszystko zaczęło się w 2006 
roku od uroczystego postanowienia, że 
w kolejne rocznice urodzin księdza bę-
dziemy się spotykać na modlitwie przy 
Jego mogile - mówi Marian Gruszka, 
jeden z uczestników biegu. I tak jak 
co roku, 13 września maratończycy 
zgromadzili się w katowickim kościele 
pw. Podwyższenia krzyża Świętego 
w katowicach-Brynowie, a następnie 
przemaszerowali przed Pomnik dzie-
więciu z Wujka, skąd od 4 lat zawsze 
wyruszają na trasę.

Start biegaczy spod Pomnika ma 
swoją uroczystą oprawę. Po odegra-

niu hymnu narodowego zebranych 
przywitał krzysztof Pluszczyk, ku-
stosz tego miejsca, przewodniczący 
Społecznego komitetu Pamięci Gór-
ników kWk „Wujek” Poległych 16 
Grudnia 1981 Roku. Następnie prezes 
Parafialnego Oddziału akcji katolickiej 
Marian Gruszka wręczył Stanisławo-
wi Płatkowi, jednemu z przywódców 
strajku w kWk „Wujek” sprzed 29 lat, 
pamiątkową statuetkę nawiązującą do 
czerwcowej beatyfikacji ks. Popiełusz-
ki. Po błogosławieństwie udzielonym 
przez kapelana śląsko-dąbrowskiej 
„Solidarności” ks. Stanisława Pucha-
łę maratończycy wystartowali, przy 
czym na odcinku od Pomnika dziewię-
ciu z Wujka do Pomnika Powstańców 
Śląskich przy katowickim „Spodku” 
towarzyszyła im grupa młodzieży z 

katowic i knurowa. dalej bieg odbywał 
się systemem sztafetowym.

Tuż przed Warszawą, w Jankach, 
maratończyków spotkała niespodzian-
ka. do biegu dołączyła grupa rowerzy-
stek i rowerzystów z warszawskiej ak-
cji katolickiej, aby wspólnie pokonać 
ostatnich 19 kilometrów trasy.

Bieg zakończyła wspólna mod-
litwa przy grobie zamordowanego 
przez funkcjonariuszy Służby Bez-
pieczeństwa PRL kapelana „Soli-
darności”, zaś uwieńczeniem całej 
imprezy było spotkanie w domu 
Pielgrzyma „amicus”, gdzie uczest-
nicy biegu zostali obdarowani pa-
miątkowymi statuetkami, dyploma-
mi i medalami przez panią elżbietę 
Olejnik z warszawskich struktur ak-
cji katolickiej.

- Co roku nowe przeżycia, nowe 
doświadczenia i niezłomna wola 
wytrwania w postanowieniu - pod-
sumowuje Marian Gruszka. - dzięki 
ogromnej pomocy Regionu Śląsko-
dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, 
Społecznego komitetu Pamięci 
Poległych Górników kWk „Wujek” 
Poległych 16 Grudnia 1981 Roku, 
katowickiego Holdingu Węglowego 
oraz urzędów miejskich z katowic i 
knurowa to dzieło po raz kolejny mo-
gło być zrealizowane. Połączył nas 
wspólny cel: pielęgnowanie pamięci 
historycznej o męczennikach stanu 
wojennego, których symbolem jest 
błogosławiony ksiądz Jerzy Popie-
łuszko - dodaje.

MJ, Marian Gruszka

nie tak dawno śląscy maratończycy z „Solidarności” pobiegli z Katowic 
do Warszawy, aby swoim wysiłkiem uczcić beatyfikację księdza Jerzego 
Popiełuszki. teraz znów pobiegli do warszawskiego grobu błogosławio-
nego i męczennika - tym razem w ramach cyklicznej inicjatywy związa-
nej z przypadającą na 14 września rocznicą urodzin kapelana „S”.

Ponad 10 tysięcy ludzi bawiło się na trzydziestych urodzinach Śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności w Katowicach. to wspaniałe przyjęcie i koncert, podczas któ-
rego wystąpili Alphaville, dżem i Oddział Zamknięty, zakończył imponujący po-
kaz sztucznych ogni, z których w finale wyłonił się napis nSZZ Solidarność.

Rockowe urodziny „S”

Forever young

WSPanIałEJ urodzinowej im-
prezy nie była w stanie zepsuć 
nawet pogoda w kratkę. najpierw 
gości rozgrzały zespół wokalny 
Music Joy i tańce irlandzkie. Póź-
niej swoje największe przeboje z 
lat wczesnej młodości Solidarno-
ści zagrał Oddział Zamknięty. Po-
tem do czerwoności publiczność 
rozgrzał Dżem przeplatając stare 
utwory z nowymi kompozycjami, 
a „autsajder” i „Sen o Victorii” 
wycisnęły gaz z zapalniczek. W 
finale alphaville przypomniał 
starszym członkom związku lata 

młodości i zapewnił wszystkich, 
w tym jubilatkę, że na zawsze zo-
staną młodzi - „Forever Young” 
sprawił, że ponownie zapłonął 
las zapalniczek.

na urodzinowym torcie nie 
mogło zabraknąć świeczek, dla-
tego na koniec imprezy na niebie 
rozbłysło tysiące świateł sztucz-
nych ogni. Z dymu po pokazie pi-
rotechnicznym wyłoniło się logo 
Solidarności.

Organizatorzy urodzin: Piotr 
Duda, szef Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności oraz Piotr Uszok, 

prezydent Katowic dziękowali 
gościom za liczne przybycie. Go-
ście dziękowali im za wspaniałą 
imprezę. na scenie razem z orga-
nizatorami pojawił się również 
witany owacyjnie przez publicz-
ność przewodniczący Parlamen-
tu Europejskiego Jerzy Buzek 
- człowiek Solidarności. a pannie 
„S” - trzydziestolatce - jak to na 
urodzinach odśpiewano chóral-
nie „Sto lat”.

solidarnosckatowice.pl

W siódmej pielgrzymce biegowej do 
grobu błogosławionego kapelana 
„Solidarności” zorganizowanej 

przez  udział wzięli: Michał Belkius, 
ireneusz  Czapiga, Magdalena 

dąbkowska, Jacek Gorol, Marian 
Gruszka, Adam Hasa, Piotr Jegier-

ski, Ryszard Kieroński, dariusz 
Kitel, Grzegorz Kocoń, Zbigniew 

Kołodziejczyk, Jan Kostek, ewelina 
Maj, Szymon Masarczyk, Robert 

nawrat, Maria Pentok, Artur Plago, 
tomasz Rak, Marian Stefański, 

Sebastian Susło, Wojciech Szwed, 
Janusz Szwiec, edward Włodarski i 

Grzegorz Wójcik.
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