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Słowo wstępne 
 

Czasopismo Techniczne – organ Krakowskiego Towarzystwa Technicznego 

zamieścił w numerze 127 (kwiecień – czerwiec) 2006 roku zbiór felietonów prof. 

Wiesława Blaschke drukowanych w Nowym Kurierze w roku 2005. Nowy Kurier jest 

Polsko – Kanadyjskim dwutygodnikiem publikowanym w Toronto i przeznaczonym dla 

czytelników mieszkających w Kanadzie oraz w Stanach Zjednoczonych. Nowy Kurier 

kolportowany jest bezpłatnie w nakładzie 15 tys. egzemplarzy dzięki czemu dociera do 

licznej rzeszy Polonusów. Jest też przesyłany, w pewnej ilości egzemplarzy, do 

niektórych organizacji społecznych i państwowych w Polsce. 

Prof. Wiesław Blaschke jest stałym publicystą Nowego Kuriera. Oprócz Niego do 

dwutygodnika piszą także inni autorzy z Polski. Wymienić tu można stałych 

Felietonistów: profesorów, doktorów i dziennikarzy: Izabelę Bukrabę-Rylską, Jerzego 

Jasieńskiego, Tomasza Pompowskiego, Jerzego Przystawę, Janusza Zuziaka. Swoje 

felietony od lat publikują znani autorzy z USA prof. Kazimierz Z. Poznański, którego 

książki drukowane były także w Polsce oraz Andrzej Targowski. Większość publicystów 

to jednak przedstawiciele Polonii Kanadyskiej.  

Nowy Kurier, pod tym tytułem, ukazuje się od 1986 roku jest kontynuacją Kuriera 

Polsko-Kanadyjskiego założonego przez Willa Markiewicza w 1972 roku. Od dwu-

dziestu lat Redaktorem Naczelnym Nowego Kuriera jest Jolanta Cabaj. Jej artykuły 

także przybliżają Polonii problemy gospodarcze i polityczne Polski. Ukazało się też 

wiele interesujących wywiadów z polskimi politykami o nazwiskach z pierwszych stron 

krajowych czasopism i gazet. Poruszane są też tematy historyczne dotyczące różnych 

okresów dziejów Polski. 

Nowy Kurier jest jednym z wielu czasopism polonijnych. Jednak ze względu na 

poruszaną problematykę, polonijną i krajową, jest liczącym się wydawnictwem w Ame-

ryce i w Kanadzie. Na IV stronie okładki przedrukowujemy artykuł Redaktor Naczelnej 

Jolanty Cabaj poświęcony XXXV leciu „Kuriera”. 

W niniejszym zeszycie Czasopisma Technicznego, po uzyskaniu zgody Redaktor 

Naczelnej na przedruk, zamieszczone są felietony prof. Wiesława Blaschke drukowane 

w Nowym Kurierze w 2006 roku. Ułożone są one w kolejności publikacji, stąd nie 

zawsze występuje ciągłość poruszanych spraw. 

Prezentowane polskim Czytelnikom Czasopismo Techniczne wydane zostało 

nakładem Autora, który finansując druk zeszytu zamieścił także spis swoich publikacji 

z ponad 40 lat swej działalności naukowej. 

Redakcja 
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Wiesław S. Blaschke 

Bogdanka – kopalnia sukcesów 

 

Mija rok jak na łamach Nowego Kuriera przeka-

zuję Czytelnikom informacje o polskim górnictwie 

węgla kamiennego. W większości przypadków nie są 

to zbyt optymistyczne wieści. Uważam, i to podkreś-

lam w swych artykułach i wypowiedziach prasowych, 

że polityka naszego państwa wobec górnictwa węgla 

kamiennego jest błędna. Uzasadniałem to przez cały 

ubiegły rok, także w tekstach publikowanych w No-

wym Kurierze. Muszę jednak uczciwie przyznać, że 

fatalna polityka Ministerstwa Gospodarki nie dotyczy 

wszystkich kopalń. Są wyjątki i te, będące jak gdyby 

na innych prawach kopalnie, mają się całkiem dobrze. 

Z nowym rokiem warto przekazać trochę optymi-

stycznych informacji. Opisze więc jedną z tych 

szczęśliwych kopalń. O innych, a nie jest ich niestety 

wiele, napiszę przy innej okazji. 

Jak już kiedyś pisałem na wschodzie Polski znaj-

duje się Lubelskie Zagłębie Węglowe. Jest to obszar 

o długości około 180 km i szerokości 20 do 40 km. 

Węgiel znajduje się na głębokości od około 700 

metrów. Kilkanaście pokładów węglowych o grubości 

od 0,8 do 2,5 metra zalega w warstwie 450 metrowej. 

Jest to głównie węgiel energetyczny, choć znajdują się 

partie węgla koksującego. 

W okresie gospodarki centralnie planowanej ist-

niały projekty wybudowania w tym rejonie kilku 

kopalń. W 1975 roku powołano firmę, która miała 

zagospodarować zagłębie węglowe. W 1988 roku zre-

zygnowano z tych planów i w efekcie pozostała tylko 

jedna kopalnia Bogdanka, gdyż przerwano budowę 

drugiej kopalni. Od 1990 roku kopalnia uzyskała 

faktyczną samodzielność. Obecnie kopalnia ma nazwę 

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Jest ona spółką Skar-

bu Państwa, który też sprawuje nadzór właścicielski. 

Jest to jedyna kopalnia (spółka), która nie podlega 

Ministerstwu Gospodarki. Ten fakt, moim zdaniem, 

przesądził o sukcesie restrukturyzacji tej kopalni. 

W początkowym okresie transformacji naszej 

gospodarki Bogdanka zaliczana była do grupy najbar-

dziej nieefektywnych kopalń. Kopalnia wydobywała 

wówczas tylko połowę planowanych zdolności wydo-

bywczych. W dodatku uzyskiwana za węgiel cena 

pokrywała tylko 30% kosztów produkcji. Nie można 

było uzyskać kredytów na finansowanie bieżącej 

działalności, nie mówiąc nic o koniecznych inwes-

tycjach. Brak zakładu przeróbczego powodował ofero-

wanie węgla surowego o niskiej jakości, brakowało 

więc stałych odbiorców, a węgiel leżał na składach 

kopalnianych. W dodatku pod ziemią występowały 

łatwo pęczniejące łupki, które zaciskały chodniki i wy-

robiska. W opinii śląskich ekspertów kopalnia była 

skazana na likwidację. Przyznam się, że po zapoznaniu 

się na miejscu w kopalni Bogdanka z sytuacją tech-

niczno – ekonomiczną, również i ja podzielałem tą 

opinię. W tej sytuacji wydawało się, że przygotowy-

wany projekt uchwały Rządu o likwidacji kopalni jest 

jak najbardziej uzasadniony. 

Dalsza historia kopalni Bogdanka pokazała, że 

były to opinie niesłuszne. Sprawę dalszego, ewentual-

nego istnienia kopalni wzięli w swoje ręce ludzie 

z Bogdanki. Zarząd i kadra kierownicza kopalni przy 

poparciu pracowników oraz organizacji związków 

zawodowych postanowili ratować kopalnię. Tu trzeba 

dodać, że kopalnia była jednym z największych 

a może nawet największym pracodawcą w tym rejonie. 

Likwidacja kopalni to ogromny wzrost bezrobocia, za-

trudnienie w ówczesnych kopalniach było niezwykle 

wysokie: sięgało kilku a nawet kilkunastu tysięcy 

osób. Jak wiadomo w poprzednim systemie gospo-

darczym gdy każdy, zgodnie z konstytucją, musiał 



 
CZASOPISMO TECHNICZNE 2 

otrzymać pracę duża część osób zatrudnionych sta-

nowiła tak zwane zatrudnienie socjalne. W rzeczywi-

stości nie byli to tak naprawdę potrzebni pracownicy. 

Państwo musiało dać im pracę nie licząc się ze 

skutkami ekonomicznymi takiej polityki. Była to też 

jedna z przyczyn załamania się gospodarki w latach 

osiemdziesiątych. 

Ale wróćmy do naszej kopalni. Przygotowano 

program ratunkowy dla kopalni i przekonano władze, 

aby nie podejmowano decyzji likwidacyjnej. Program, 

co należy podkreślić, był programem własnym a nie 

jak w przypadku śląskich kopalń rządowym progra-

mem restrukturyzacyjnym. Program Bogdanki miał 

akceptację, a co ważniejsze przyzwolenie wszystkich 

pracowników a także wierzycieli i organów założy-

cielskich. A nie był to łatwy program – wymagał 

kilkuletnich wyrzeczeń i najtrudniejszą w ówczesnej 

mentalności ludzi – restrukturyzację we wszystkich 

działalnościach kopalni. Ostatni fragment brzmi dość 

łagodnie, ale w rzeczywistości to zwolnienie kilkuset 

pracowników, sprzedaż mieszkań zakładowych, które 

w zasadzie utrzymywała kopalnia, to sprzedaż nie-

produkcyjnego majątku, sprzedaż lub przekazanie 

majątku socjalnego. Kopalnia przestała być „dobrym 

wujkiem” i zaczęła działać jak normalne przedsię-

biorstwo w warunkach rynkowych. 

Wymieniłem tylko niektóre podjęte działania 

ratunkowe. Było ich znacznie więcej. Wymienię kilka: 

cała działalność poza wydobywcza przekazana została 

do wyodrębnionych spółek prawa handlowego, oddłu-

żono przedsiębiorstwo, podpisano układy i ugody 

z wierzycielami, zmieniono organizację przedsiębior-

stwa, wprowadzono controling, nowy rachunek kosz-

tów itd., itd. Kopalnia postawiła na nowoczesność. 

Zakupiła wysokowydajne maszyny i urządzenia, wy-

budowała zakład przeróbczy, w nowatorski sposób 

zorganizowała wydobycie węgla. Można jeszcze wiele 

działań wymieniać. 

Realizowany konsekwentnie, choć z dużymi 

wyrzeczeniami, proces ratunkowy doprowadził już 

w 1994 roku do rentowności kopalń. Od dziesięciu lat 

kopalnia Bogdanka przynosi zyski. Była pierwszą 

kopalnią, która udowodniła, że eksploatacja węgla 

w Polsce może być działalnością dochodową. 

Tu może paść pytanie: dlaczego taka działalność 

jest niemożliwa w przypadku likwidowanych kopalń 

śląskich. Odpowiedź jest bardzo złożona. Gdy wy-

czerpano w kopalni węgiel to oczywiście trzeba było 

ją zamknąć. Ale to było tylko kilka przypadków. Na 

Śląsku przyjęto, zgodnie z rządowymi programami, 

politykę nazwaną „równym klepaniem biedy”. Kopal-

nie rentowne utrzymują kopalnie nierentowne, brak 

odbiorców węgla powoduje ograniczanie zdolności 

wydobywczych (zamiast szukać odbiorców np. w kra-

jach Unii Europejskiej), nie kopalnia decyduje o swym 

rozwoju (decyduje o tym, czasem arbitralnie, jednost-

ka nadrzędna). Moim zdaniem to polityka „do nikąd”. 

Bogdanka znalazła się w całkiem innej sytuacji. Nie 

ma jednostki nadrzędnej, decydenci z Ministerstwa 

Gospodarki nie ingerują w jej plany rozwojowe 

(kopalnia jest w Ministerstwie Skarbu), nie narzuca się 

ograniczeń wydobycia. 

Jest wiadomym, ze zwiększenie wydobycia węgla 

obniża jednostkowe koszty jego pozyskania, pozwala 

na obniżanie cen nawet do poziomu kosztów. W in-

teresie kopalni jest zwiększenie zdolności wydobyw-

czych, a nie ich ograniczanie. Tego nie robi się w ślą-

skich kopalniach, ale Bogdanka właśnie tak postępuje. 

Zwiększa wydobycie, uruchamia nowe pola eksploa-

tacyjne. Ostatnio uruchamia zatopione w 1988 roku 

szyby budowanej wówczas kopalni Stefanów. Chce 

osiągnąć wydobycie rzędu 10 milionów ton. 

Nikt jej w tym nie przeszkadza. Szczęśliwa 

kopalnia. 
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Wiesław S. Blaschke 

Ponownie o emeryturach górniczych 

W pierwszej połowie sierpnia ubiegłego roku 

pisałem o problemie emerytur górniczych. Wyjaś-

niałem skąd ten problem się wziął i jak Sejm i Senat, 

pod wpływem burzliwych demonstracji górników 

w Warszawie, przyjął ustawę o górniczych emerytu-

rach. Ustawę przekazano do podpisania Prezydentowi. 

Ponieważ Prezydent ją podpisał (17 sierpnia) uznałem, 

że sprawa emerytur górniczych została zakończona 

i nie ma potrzeby wracania do tego tematu. Okazało 

się, że podpisanie ustawy nie zakończyło dyskusji roz-

ważających czy górnikom takie przywileje się należą? 

Przez prasę przetoczyły się rozważania na ten temat. 

Spróbuję streścić prezentowane poglądy. 

Najpierw przytoczę głosy kilku naukowców. 

„Dwadzieścia pięć lat przepracowanych na dole to 

naprawdę długo, biorąc pod uwagę dyscyplinę pracy 

i niebezpieczeństwa. Górnicy cały czas walczą z przy-

rodą i czasami ta walka kończy się okrutnie”. „Po kil-

kunastu latach pracy pod ziemią górnicy mają zmiany 

stawów i kręgosłupa, bo w nienaturalnych pozycjach 

przenoszą duże ciężary”. „Na zdjęciach rentgenow-

skich zniszczone płuca wyglądają tak, jakby toczył je 

rak. Tymczasem to pył węglowy zniszczył płaty płuc”. 

„Górnicy cierpią na choroby żył, kręgosłupa i sta-

wów”. „Praca na przodku, początki choroby wibra-

cyjnej czy zaawansowana pylica muszą skutkować 

odesłaniem na wcześniejszą emeryturę”. To cytaty za 

Gazetą Wyborczą. Nie zachęcają one do pracy w gór-

nictwie młodych ludzi, ale tysiące górników jest na to 

narażonych. Już pracują pod ziemią i nie ma dla nich 

innej możliwości podejmowania pracy. Wiedzą o tym 

dobrze zwłaszcza ci, którzy skorzystali z różnych od-

praw i odeszli z górnictwa. Większość z nich jest teraz 

bezrobotnymi. 

Ministerialni urzędnicy, którzy zresztą nigdy nie 

byli pod ziemią w kopalni – nawet na wycieczce, 

uważają inaczej. Była pełnomocnik rządu do spraw 

systemu emerytalnego mówi wprost: „Nikomu nie 

należą się żadne przywileje. Górnikom ciężko pra-

cującym pod ziemią należą się takie same uprawnienia 

jak innym ...”. Przyznaje jednak, że w Belgii górnicy 

mogli przechodzić na emeryturę bez względu na wiek 

po 25 latach pracy pod ziemią, a w Niemczech jest to 

możliwe po osiągnięciu 55 lat. W Polsce kolejne dwa 

rządy (poprzedzające obecny) prowadziły prace nad 

tzw. emeryturami pomostowymi. Byłyby one wypła-

cane przed emeryturami właściwymi, które kobiety 

otrzymują w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. 

System ten tylko na pierwszy rzut oka wydaje się 

dobrym rozwiązaniem. Problem leży jednak w wyso-

kości składek emerytalnych. Cytowana pełnomocnik 

rządu uważa, że skoro płacimy taką samą składkę to 

i przechodzimy na emeryturę w tym samym wieku. 

Niby logiczne, ale jak ustalić wysokość dodatkowej 

składki na emeryturę pomostową. Tą składkę, wg 

pomysłów rządowych, mają zapłacić pracodawcy, bo 

to oni odpowiadają za takie warunki pracy. Nie spot-

kałem się z żadnymi informacjami czy wyliczeniami 

ile trudne składki dodatkowe powinny wynosić. Pi-

sałem w sierpniu, że statystyki podają, że tylko 3% 

górników dołowych dożywa 65 roku życia. Jeżeli to 

prawda, to czy górnicy dołowi płacąc normalną skład-

kę nie zarobili na swą wcześniejszą emeryturę. Trud-

nym zadaniem jest określenie jak długo górnicy po-

bierali by emerytury pomostowe. Padają liczby, że 

nawet 20 lat. Tu dygresja, ilu górników emerytów 

pobierałoby taką emeryturę – kilkaset osób czy kilka-

dziesiąt tysięcy. Rząd chciał narzucić, że emerytury 

pomostowe można pobierać tylko 10 lat. To oznacza, 

że emerytalny wiek uprawniający do pomostowej 

emerytury to 55 lat. Tego wieku dożywa podobno 

tylko 35% górników. Ale wysoką składkę pomostową 
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płaciliby wszyscy górnicy dołowi od początku swego 

zatrudnienia. Nawet ta 65% grupa, która nie dożyje 

urzędowego wieku emerytalnego 65 lat i nigdy nie 

skorzysta z emerytury, na którą odprowadzano składki 

przez 25 lat lub więcej. 

Być może te problemy spowodowały, że poprzed-

nie dwa rządy nigdy nie przedłożyły Sejmowi Ustawy 

o emeryturach pomostowych. Ale być może też, że 

powodem były historyczne już zobowiązania. Mało 

kto pamięta, że ponad 25 lat temu, gdy rządy ko-

munistyczne podpisywały w Szczecinie, a potem 

w Gdańsku porozumienia, podpisano także Porozu-

mienia Jastrzębskie. Porozumienie Jastrzębskie koń-

czyło strajki górników podobnie jak Porozumienie 

Gdańskie strajki stoczniowców. W Porozumieniu Jas-

trzębskim zapisano między innymi gwarancje przej-

ścia górników na emeryturę po 25 latach pracy pod 

ziemią. To była historyczna ugoda. Czy miała przestać 

obowiązywać po odzyskaniu suwerenności w 1989 

roku? 

Górnicy uważają, że w okresie rządów AWS 

złamano zasadę uprawniającą do przejścia na eme-

ryturę po 25 latach pracy i to bez względu na wiek. 

W 1999 roku wprowadzono bowiem reformę eme-

rytur. Zmieniono wówczas ustawę emerytalną wpro-

wadzając zapis, że z końcem 2006 roku górnicy i inne 

grupy zawodowe stracą prawo do wcześniejszych 

emerytur i znajdą się w systemie emerytur pomo-

stowych i rekompensat. Niestety odpowiednia ustawa, 

jak już o tym pisałem, nie powstała. Górnicy za-

trudnieni pod ziemią musieliby pracować do 65 roku 

życia. Sierpniowa Ustawa przywróciła prawo do 

wcześniejszych emerytur. Prawo to przywrócono tylko 

górnikom. Rozwiązań dla innych grup zawodowych 

nadal brakuje. Wydawałoby się słusznym podjąć prace 

nad rozwiązaniami emerytalnymi dla osób, które nie 

powinny lub nie mogą pracować na swych stanowis-

kach do 65 roku życia. Tego nie zrobiono. Natomiast 

zantagonizowano społeczeństwo przeciw górnikom. 

Będę o tym jeszcze pisał. Ustawa górnicza została 

przez Sejm, Senat i Prezydenta przyjęta. Ale to nie jest 

jeszcze koniec batalii o emerytury górnicze. Rozpo-

częły się gry polityczne i to zaraz po podpisaniu 

ustawy przez Prezydenta Kwaśniewskiego. 

17 sierpnia w dniu podpisania ustawy przez Pre-

zydenta wśród górników na kopalni Wujek, znanej 

z tragicznych wydarzeń z grudnia 1981 roku, gościł 

ówczesny marszałek Sejmu Włodzimierz Cimosze-

wicz. W trakcie spotkania odczytał komunikat otrzy-

many z prezydenckiej kancelarii. Wywołało to en-

tuzjazm zgromadzonych górników. Politycy natomiast 

uznali, że Prezydent zrobił prezent Marszałkowi 

Sejmu, który wówczas jeszcze był kandydatem na 

Prezydenta RP. Chodziło podobno o ułatwienie po-

zyskania znacznej liczy głosów na Śląsku. Czy tak 

było faktycznie trudno dzisiaj powiedzieć. Marszałek 

wycofał później swoją kandydaturę i nigdy nie do-

wiemy się czy udałoby mu się przekonać do swojej 

kandydatury mieszkańców górniczych regionów. 

Przeciwko ustawie wystąpił niezwykle ostro były 

wicepremier rządu SLD Jerzy Hausner. W sierpniu, 

gdy już nie był członkiem rządu, gdyż przeszedł do 

Partii Demokratycznej i został jej wiceprzewodniczą-

cym, sugerował Prezydentowi zawetowanie ustawy. 

Podał w wystąpieniu zamieszczonym w Gazecie 

Wyborczej powody uznające ustawę za szkodliwą dla 

państwa i dla obywateli, którzy wszyscy będą musieli 

dopłacać do górniczych emerytur po 30 złotych mie-

sięcznie. Wystąpienie to przeciwnicy polityczni uznali 

za próbę pozyskania głosów w wyborach tym razem 

od pracodawców i osób zaniepokojonych możliwością 

podniesienia składek emerytalnych na rzecz górników. 

Rozpoczęły się licytacje, kto ostrzej wystąpi prze-

ciwko górniczej ustawie emerytalnej. Nie da się spisać 

wszystkich wystąpień. Przedstawiono katastrofę fi-

nansów państwa, negatywny wpływ na wejście Polski 

do strefy Euro, zrujnowanie systemu emerytalnego, 

wzrost kosztów pracy a więc większe bezrobocie, za 

emerytury górnicze ich dzieci zapłacą w przyszłości 

brakiem zatrudnienia, podkreślano zagrożenie wzrostu 

gospodarczego itp. itd. To mocne sformułowania szko-

da tylko, że werbalne beż żadnych symulacji i analiz 

gospodarczych. Po takich opiniach społeczeństwo 

musi jeszcze bardziej negatywnie myśleć o górnikach 

i o górnictwie węglowym. 

Przeciwko ustawie o emeryturach górniczych wy-

stąpił także ówczesny Premier Marek Belka, który 

będąc premierem rządu SLD przeszedł do Partii De-

mokratycznej. Ogłosił, że rząd analizujące możliwość 

zaskarżenia ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, 

a Partia Demokratyczna zwróci się z prośbą o jej 

zaskarżenie do rzecznika praw obywatelskich. Prze-

ciwko ustawie wystąpił też doradca ekonomiczny 

Prezydenta uznając, że odpowiada ona prawom księ-

życowej ekonomii. Ładna była współpraca w Gabi-

necie Prezydenta!? Ostro wystąpili też pracodawcy 
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z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Le-

wiatan. Zapowiedzieli, że zaskarżą ustawę do Trybu-

nału Konstytucyjnego. 

Tymczasem ustawę do Trybunału Konstytucyj-

nego skierowała w październiku ówczesna wicepre-

mier Izabela Jaruga-Nowacka z upoważnienia Pre-

miera Marka Belki. Rząd stwierdził, że „ustawa jest 

niezgodna z prawem, ponieważ łamie konstytucyjne 

zasady dobra wspólnego wszystkich obywateli, spra-

wiedliwości społecznej, zaufania obywateli do państwa 

i stanowionego przez niego prawa oraz zasadę rów-

ności”. Najbardziej interesujące jest to, że decyzję 

podjęto już po wyborach, w których SLD poniósł 

porażkę wyborczą, a partia Premiera M. Belki w ogóle 

nie weszła do Sejmu. Rząd był już rządem od-

chodzącym i pełnił swą funkcję, gdyż nowy Sejm nie 

powołał jeszcze nowego rządu. Faktem jest, że rząd 

M. Belki był przeciwny ustawie od samego początku 

rozpatrywania jej przez Sejm. Ale czy było to słuszne 

politycznie pociągnięcie trudno jeszcze osądzić. 

Górnicze związki zawodowe, oburzone wysła-

niem ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, zwróciły 

się do nowego Premiera Kazimierza Marcinkiewicza 

o wycofanie przez Jego rząd tej skargi. Zgodnie z pra-

wem nowy rząd ma taką możliwość. Tu trzeba przy-

pomnieć, że za ustawą górniczą głosowali posłowie 

Prawa i Sprawiedliwości. Było to co prawda podczas 

obrad poprzedniego Sejmu, ale poglądów nie zmienia 

się (no może nie wszystkich) po wygraniu wyborów 

i stworzeniu rządu przez tą partię. Premier dawał zresztą 

do zrozumienia, że chce wycofać z Trybunału skargę 

na ustawę. I rzeczywiście rząd podjął taką decyzję 

i skarga została w grudniu wycofana. 

Wycofanie skargi oburzyło przeciwników górni-

czej ustawy emerytalnej. Konfederacja Pracodawców 

Prywatnych Lewiatan postanowiła sama zaskarżyć 

ustawę w Trybunale Konstytucyjnym. Ma do tego pra-

wo, choć dla mnie nie do końca jest jasne dlaczego to 

robi. Pracodawcy z Konfederacji nie są przecież pra-

codawcami górników. 

Będziemy z zainteresowaniem czekać na dalszy 

rozwój wypadków. 

 

 

 

 

Wiesław S. Blaschke 

Nie będzie prywatyzacji polskiego górnictwa 

węgla kamiennego? 

W marcu ubiegłego roku zastanawiałem się na 

łamach Nowego Kuriera czy w Polsce będzie możliwa 

prywatyzacja górnictwa węgla kamiennego. Przypomnę, 

że ówczesne Ministerstwo Skarbu Państwa (piszę ów-

czesne bo inna opcja polityczna była wówczas u władzy) 

opracowało, zaakceptowany przez Polski Rząd, doku-

ment „Strategia prywatyzacji sektora górnictwa węgla ka-

miennego”. Zakładała ona, że posiadająca węgiel kokso-

wy Jastrzębska Spółka będzie prywatyzowana poprzez 

sprzedaż akcji, a Katowicki Holding posiadający najlep-

szy w Polsce węgiel energetyczny będzie prywatyzowany 

przez udostępnienie akcji inwestorowi strategicznemu 

w trybie rokowań. Największy w Europie producent wę-

gla Kompania Węglowa oraz samodzielne kopalnie 
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Budryk i Bogdanka miały mieć określoną ścieżkę prywa-

tyzacyjną w 2006 roku. 

Związki zawodowe, pisałem o tym też w marcu 

ubiegłego roku, zorganizowały referendum wśród za-

łóg górniczych z pytaniem, czy są za prywatyzacją czy 

tez są przeciw prywatyzacji górnictwa. Ponad 97% 

górników było przeciw. Związki zawodowe zażądały 

wstrzymania rozpoczętych prac prywatyzacyjnych. 

W ubiegłym roku, jak wszyscy pamiętamy, mie-

liśmy wybory do Sejmu Rzeczpospolitej. W kampanii 

przedwyborczej wróciła więc sprawa prywatyzacji 

kopalń. Kopalnie (poza Bogdanką) zlokalizowane są 

na Śląsku. Śląsk to liczący się ilościowo elektorat. 

Większość partii politycznych zabiega więc o głosy 

mieszkańców Śląska. Ponieważ górnicy byli przeciw-

ko prywatyzacji niektóre partie wypowiedziały się też 

w tej sprawie. 

Prawo i Sprawiedliwość zajęła stanowisko ostroż-

nego podejścia do prywatyzacji ze względu na bez-

pieczeństwo energetyczne kraju. PiS uważa, że branża 

nie jest przygotowana do prywatyzacji pod względem 

finansowym. Brak też jest argumentów dla przeprowa-

dzenia tego procesu, gdyż nie uzyska się dostępu do 

nowych rynków czy nowych technologii (polskie gór-

nictwo jest jednym z najnowocześniejszych w świecie). 

Platforma Obywatelska była za prywatyzacją ucz-

ciwą skierowaną na właściciela, który zobowiązany 

będzie do inwestowania w ten sektor oraz zabezpie-

czenia praw pracowniczych. PO uważa, że dotychcza-

sowe zarządzanie górnictwem nie ma wiele wspólnego 

z wymogami rynku i nie sprzyja rozwojowi sektora 

węglowego. 

Sojusz Lewicy Demokratycznej uważa, że pań-

stwo powinno utrzymać kontrolę nad górnictwem, bo 

jest to branża strategiczna, gdyż chodzi o bezpie-

czeństwo energetyczne kraju. Dopuszcza prywatyzację 

górnictwa, ale tylko poprzez sprzedaż pakietów mniej-

szościowych na giełdzie. Uzasadnia to koniecznością 

pozyskania kapitału inwestycyjnego. 

Samoobrona była zdecydowanie przeciwna prywa-

tyzacji górnictwa. Węgiel jest skarbem narodowym, 

zapasy węgla pozwalają kształtować niezależną politykę 

energetyczną. Prywatyzacja górnictwa poprzez oddanie 

w obce ręce jest według Samoobrony zdradą stanu. 

Liga Polskich Rodzin uważa, że pomysł prywa-

tyzacji wynika z braku koncepcji polskiego rządu jak 

zrekonstruować górnictwo. Rząd widział to poprzez 

likwidację kopalń i hut, zmarnowano w ten sposób 

miliardy ton zasobów polskiego węgla. LPR widzi 

rozwiązanie poprzez komunalizację czyli uwłaszczenie 

społeczności lokalnych gmin i powiatów majątkiem 

kopalń przeznaczonych do likwidacji. LPR twierdziło, 

że nie może być mowy o prywatyzacji górnictwa. 

Wybory jak wiadomo wygrało Prawo i Spra-

wiedliwość. W październiku ubiegłego roku opisałem 

w Nowym Kurierze jak wyglądać powinno funkcjo-

nowanie górnictwa z punktu widzenia PiS. Zaintere-

sowanych czytelników odsyłam do zeszytu numer 20. 

W drugiej połowie stycznia 2006 roku wice-

minister gospodarki Tomasz Wilczak zajął stanowisko 

w sprawie restrukturyzacji górnictwa. Stwierdził, że 

nie planuje się zmian w obecnie realizowanym 

programie restrukturyzacji. Program ten kończy się 

w bieżącym roku. Możliwe mogą być tylko niewielkie 

korekty. Ich zakres ma być przedstawiony do końca 

lutego. Nowy rząd dokonuje obecnie przeglądu wszyst-

kich programów sektorowych, w tym także programu 

dotyczącego górnictwa węgla kamiennego. 

Na konferencji prasowej wiceminister stwierdził 

jednoznacznie, że w tym roku prywatyzacji górnictwa 

na pewno nie będzie. Przypomnieć można, że w czasie 

kampanii prezydenckiej goszczący na Śląsku Lech 

Kaczyński (obecny prezydent) zapowiedział, że nie 

będzie żadnej prywatyzacji górnictwa. To zdanie stało 

się podobno obowiązującą doktryną. 

Decyzję o prywatyzacji Jastrzębskiej Spółki po-

stanowiono odłożyć w czasie. Spółka miała w połowie 

tego roku trafić na giełdę. Gotowy jest prospekt 

emisyjny, który posiada Ministerstwo Skarbu a do 

zaopiniowania dostał też Zarząd Spółki. Tu trzeba 

dodać, że decyzje prywatyzacyjne podejmuje Minister 

Skarbu, którego obecnie nie ma. Kilka tygodni temu 

odszedł, powołany wraz z rządem, minister a nowego 

jak dotychczas nie powołano. 

Jak donosi krajowa prasa akcjami Jastrzębskiej 

Spółki zainteresowani są: największy na świecie pro-

ducent stali – Mittal Steel Company oraz największy 

udziałowiec czeskiej spółki węglowej Ostravsko – 

Karvinske Doly. 

Plan prywatyzacji Katowickiego Holdingu ma po-

dobno trafić do kosza. Ministerstwo Skarbu szukało 

inwestora strategicznego i prawdopodobnie zgłosiły się 

dwie firmy. Jedną jest czeski koncern węglowy CEZ 

a drugą brytyjski fundusz inwestycyjny Bancroft Private 

Equity. Co będzie dalej to na razie nie wiadomo. Wice-

minister oświadczył, że jeżeli już Holding prywatyzo-
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wać to on jest zwolennikiem prywatyzacji przez giełdę. 

Były minister gospodarki Jacek Piechota uważa, że 

zatrzymanie prywatyzacji zmarnuje efekty kilkuletniej 

hossy na węgiel, a potem branżę czeka bolesny i rady-

kalny wariant restrukturyzacji. Głoszone, przez zwolen-

ników prywatyzacji, są czarne scenariusze, że braknie 

pieniędzy na dalszą restrukturyzację, konieczne będzie 

dalsze ograniczenie wydobycia, likwidacja kopalń, zwol-

nienia pracowników. Padają też zdania, że pozosta-

wienie spółek węglowych w rękach państwa sprawi na 

dłuższą metę niekonkurencyjność branży węglowej. To 

ma spowodować, że będziemy mieć droższy prąd. To 

już wyraźne straszenie społeczeństwa, które jak już po-

przednio pisałem jest niechętne górnictwu. 

Przeciwnicy prywatyzacji kontrargumentują – po 

co spółkom węglowym są obecnie potrzebni inwe-

storzy skoro same dobrze zarabiają. Rzeczywiście 

w latach 2004 – 2005 górnictwo osiągnęło łączny zysk 

w wysokości prawie 4,5 miliarda złotych. W tym roku 

zyski będą mniejsze, gdyż spadły ceny na rynkach 

międzynarodowych i w konsekwencji tego spadły też 

na rynku wewnętrznym. Ale i tak obecne ceny są 

wyższe niż były dwa lata temu. 

Moim zdaniem prywatyzacja górnictwa była 

przez poprzedni rząd źle przygotowana. Sprawiała 

wrażenie, że rząd chce się pozbyć kłopotów zwią-

zanych z restrukturyzacją górnictwa i przerzucić go na 

barki inwestorów i akcjonariuszy. Poprzedni rząd 

zapuścił się, moim zdaniem, w ślepą uliczkę i nie 

wiedział jak z niej wyjść. Osobiście uważam, o czym 

wielokrotnie już pisałem, że to były efekty błędnej 

polityki państwa wobec górnictwa węgla kamiennego. 

Program restrukturyzacji górnictwa dobiegnie koń-

ca w 2006 roku. Jego autorzy ogłoszą, bo co innego 

mogliby zrobić, sukces. Poprzednio rządząca opcja poli-

tyczna też ogłosiła sukces poprzedniego programu. Tyl-

ko górnictwo nadal potrzebuje pomocy państwa. Obec-

ne Ministerstwo Gospodarki nie kryje, że jeszcze przez 

2–3 lata kopalnie będą wymagać publicznego wsparcia. 

W budżecie państwa, przyjętego już przez Sejm, ale 

jeszcze nie przez Senat (w momencie pisania tego 

tekstu), zapisano pomoc dla górnictwa zgodnie z unij-

nymi zasadami. Będą jeszcze o tym pisał. Wzbudziło to 

zresztą protesty niektórych posłów uważających, że są 

inne ważniejsze potrzeby niż dotowanie górnictwa. Pań-

stwo powinno być jednak konsekwentne. Jak swą poli-

tyką doprowadziło górnictwo do złej kondycji (ostatnia 

hossa cenowa za węgiel zaciemnia prawdziwą sytuację) 

to państwo musi dotować górnictwo płacąc w ten spo-

sób za swe błędy. 

Prywatyzacji górnictwa więc na razie nie będzie. 

Jak rozwinie się sytuacja do końca roku trudno 

powiedzieć. Zobaczymy to w zapisach ewentualnego 

nowego programu restrukturyzacyjnego na lata 2007 

i dalsze. O ile takie plany będą przygotowane. Bę-

dziemy pilnie obserwować koncepcje obecnego rządu. 

 

 

 

 

Wiesław S. Blaschke 

O handlu węglem raz jeszcze 

W drugiej połowie sierpnia pisałem o nieprawidło-

wościach w handlu węglem energetycznym. Opisałem 

występujące patologie a także zwróciłem uwagę na błęd-

ną politykę państwa wobec górnictwa węgla kamiennego. 
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Interesujące jest w tym wszystkim to, że uprawnione 

jednostki reprezentujące Właściciela, a mianowicie Skarb 

Państwa i Ministerstwo Gospodarki, prawie zupełnie nie 

reagowały na liczne sygnały prasowe i na raporty Naj-

wyższej Izby Kontroli, krytykujące sposób funkcjono-

wania górnictwa w warunkach gospodarki rynkowej. Na 

oszustwach jakościowych i cenowych w handlu węglem 

podobno powstały fortuny. Nikogo to też nie interesuje. 

Handel węglem kamiennym to „czarna dziura”, w której 

znikają ogromne pieniądze. Mechanizmy te są znane 

i znane są też metody ich zwalczania. 

W praktyce obrotu węglem kamiennym wystar-

czy wprowadzić obligatoryjną certyfikację jakości 

węgla. Certyfikacja jakości jest znana w całym 

świecie. W Polsce podobno się jej nie da wprowadzić. 

Argumenty przeciw certyfikacji są żenująco żałosne, 

sprowadzające się do lamentów „kto pokryje koszty 

takich operacji”, „podnieść trzeba będzie z tego tytułu 

cenę węgla”, „górnictwo i tak ma wysokie koszty 

a certyfikacja je jeszcze powiększy”. Takich głosów 

jest więcej. Jestem dziwnie przekonany, że są to głosy 

zainteresowanych w utrzymywaniu bałaganu na rynku 

węgla. W takich warunkach łatwiej dokonywać nie-

legalnych transakcji. 

W Polsce działa co najmniej pięć firm prowa-

dzących certyfikacje jakości węgla. Stosować się ją 

przecież musi przy eksporcie węgla. Odbiorca musi 

mieć gwarancję, że wysyła się do niego węgiel o za-

mówionej jakości. Odbiorca krajowy z niezrozumia-

łych (lub zrozumiałych) powodów tego nie wymaga. 

W ostatnich kilku latach za patologie w handlu 

węglem oskarżane były firmy pośredniczące w tym han-

dlu. Byłoby nieuczciwością napisać, że zachowania pa-

tologiczne cechowały wszystkich pośredników. Niemniej 

jednak wiadomo, że „wyprowadzenie” pieniędzy z ukła-

du producent węgla i użytkownik węgla jest możliwe 

tylko przy zaangażowaniu pośredników w obrocie wę-

glem. Muszą to być jednak firmy prywatne, bo tylko one 

mogą generować środki powstałe z różnic niskiej ceny 

węgla u producenta i wysokiej ceny płaconej przez użyt-

kowników. Tu od razu dodaję, że dotyczy to tego samego 

węgla i co ciekawe tych samych ilości kupowanego 

i sprzedawanego węgla. Brak certyfikacji, brak kontroli, 

a często zmowy zainteresowanych stron umożliwiają ta-

kie transakcje. Oczywiście zdarzają się „wpadki” i te 

sprawy analizuje policja a konsekwencje ustala sąd. Moż-

na powiedzieć, że są to „wypadki przy pracy”, bo ich 

ujawniona ilość to ułamek wielkości obrotu węglem. 

Smutne jest to, że straty ponosi wyłącznie górnictwo – 

oskarżane potem za nierentowność i chylące się ku upad-

kowi. 

Dwukrotnie Ministerstwo Gospodarki, będące 

również dla produkcyjnych spółek węglowych Wal-

nym Zgromadzeniem, podejmowało uchwały głoszące, 

że w obrocie węglem pomiędzy Spółkami Skarbu 

Państwa nie mogą brać udziału pośrednicy. Nigdy te 

uchwały nie były przestrzegane. Nikt z tego tytułu nie 

poniósł żadnej konsekwencji. Można się tylko do-

myślać dlaczego. 

Patologie w handlu węglem z udziałem firm 

pośredniczących były czasami nagłaśniane. Ale, co 

dziwne raczej, nigdy nie wskazywano konkretnych 

winowajców uogólniając tylko ten problem. Przy-

nosiło to szkody w wizerunku uczciwych firm dając 

niechętnemu górnictwu społeczeństwu argumenty, „że 

górnictwo trzeba zaorać”. Zła opinia o firmach han-

dlujących węglem ułatwiała selekcję tych firm. Ro-

zumiem przez to, że niektórym firmom przekazywano 

do sprzedaży węgiel a innym odmawiano. Kryteria 

takich decyzji były w wielu przypadkach bardzo 

subiektywne. Utworzono też tak zwaną grupę „auto-

ryzowanych dealerów” co nie oznaczało, że tylko oni 

byli uprawnieni do handlu węglem. Inni też mogli 

węgiel otrzymać ale musieli spełnić narzucone im 

warunki. Nie będę tego tematu rozwijać. Czytelnicy 

mogą się domyślać o co tu chodziło. 

Ilość firm pośredniczących w handlu węglem liczo-

no na tysiące. Część z nich się likwidowała, powstawały 

nowe. Podobno, nie sprawdzona przeze mnie krążąca 

informacja, że niezwykle dużo firm miało swe siedziby 

w Warszawie. Ale pośrednik nie odbierał fizycznie wę-

gla. Operował tylko dokumentami. 

Skoro patologie w handlu węglem są znane i skoro 

oskarżano o to ludzi związanych z prywatnymi pośred-

nikami to zupełnie jest dla mnie niezrozumiałe to co zro-

biono z państwowym pośrednikiem w handlu węglem. 

Myślę tu o istniejącej kilkadziesiąt lat Centrali Handlu 

Węglem powstałej zaraz po II Wojnie Światowej na wzór 

analogicznej przedwojennej jednostki. Obecnie jest ona 

znana pod nazwą „Węglozbyt” S.A. i była do niedawna 

jednoosobową spółką Skarbu Państwa. 

Prezentowane poniżej fakty z historii „Węglo-

zbytu” z ostatnich lat są być może zbyt osobistymi 

refleksjami. Byłem przez półtora roku wiceprezesem 

do spraw handlu i cen węgla (do 1997) a od 1998 roku 

jestem członkiem Rady Nadzorczej, w tym przez 
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pierwsze prawie cztery lata Przewodniczącym tej 

Rady. Piszę to nie po to by się chwalić (no może 

trochę) ale aby wykazać, że znam tą jednostkę bardzo 

dobrze, łącznie z jej plusami i minusami. 

Centrala Zbytu Węgla do czasu przemian w sy-

stemie gospodarki polskiej była monopolistą w handlu 

węglem, gdyż prowadziła cały obrót pomiędzy 

kopalniami i wszystkimi użytkownikami – łącznie 

z eksportem. Po 1989 roku wszystko się zmieniło. 

Z potentata Węglozbyt spadł do roli pośrednika 

handlującego kilkoma milionami ton węgla i to 

wyłącznie na rynku krajowym. Stał się jednym z kil-

kuset działających na rynku pośredników w handlu 

węglem. Tu dodam też, że w kolejnych Zarządach 

i Radach Nadzorczych pracowało późniejszych kilku 

wiceministrów, a nawet jeden wicepremier (i nie były 

to rządy lewicowe), o profesorach nie wspominając. 

Firma była dobrze zarządzana i dawała sobie radę 

w nowych warunkach rynkowych. Do czasu jednak. 

Po połączeniu dotychczasowych pięciu spółek wę-

glowych (producentów węgla) w jedną Kompanię Wę-

glową stała się ona dla Węglozbytu głównym dostar-

czycielem węgla, a także odbiorcą drobnych maszyn, 

urządzeń i materiałów. Było to coś w rodzaju handlu 

wymiennego – barterowego. Kompania, mając trudności 

z płynnością finansową, płaciła za te dostawy węglem, 

sprzedawanym jednak po cenach takich jak dla innych 

odbiorców. Węglozbyt nie był preferowany cenowo to 

znaczy nie otrzymywał upustów cenowych za odbierany 

węgiel. Później Kompania Węglowa zmieniła swą polity-

kę. Zażądała zapłaty za dostarczany węgiel gotówką a sa-

ma przestała płacić za odbierany od Węglozbytu towar. 

Tak się nie da funkcjonować na rynku. Zaczęły się spory 

pomiędzy Zarządami obu firm, a nawet drobne konflikty. 

Swoją siłę pokazała Kompania Węglowa – mono-

polista wśród dostawców węgla energetycznego. Mimo 

wygranych przez Węglozbyt przetargów na odbiór węgla 

z Kompanii, mimo podpisanych umów Kompania wstrzy-

mała dostawy węgla. Mimo interwencji u właściciela 

czyli Ministra Przemysłu i u Wicepremiera sytuacja się 

nie zmieniała. Posiadam kopie wszystkich pisemnych in-

terwencji, a niektóre też podpisywałem. I co – i nic. 

Właściciela nie obchodziła sytuacja jego jednostki, czyli 

Węglozbytu oraz działania jego jednostki, czyli Kom-

panii Węglowej. Węglozbyt zaczął chylić się ku upad-

kowi. Firma handlująca węglem bez możliwości zakupu 

węgla u głównego producenta nie ma w rzeczywistości 

racji bytu. 

I tu następuje całkowicie zaskakujące posunięcie 

Ministerstwa Gospodarki. Akcje Węglozbytu mają 

dokapitalizować Kompanię Węglową. Zapisano to do 

programu restrukturyzacji górnictwa. I tak też się 

stało. Kompania została właścicielem Węglozbytu 

w 70% a Skarb Państwa w 30%. Wydawało się, że 

w ten sposób zostaną osiągnięte dwa cele. Kompania 

wzmocni się kapitałowo a ponadto przejmie handel 

węglem otrzymując wyspecjalizowaną i z ogromnym 

doświadczeniem firmę. 

Nic podobnego, jeżeli chodzi o handel węglem, 

się jednak nie wydarzyło. Kompania nadal odmawiała 

dostaw węgla – tym razem własnej firmie. To zakrawa 

na paranoję, ale takie były fakty. Jako członek Rady 

Nadzorczej wydałem oświadczenie o wrogim prze-

jęciu Węglozbytu przez Kompanię Węglową. Sytuacja 

była analizowana przez Radę Nadzorczą kilkanaście 

razy. Protokoły przekazywano właścicielom. I co – 

i nic. Kompania Węglowa niszczyła własną firmę. Czy 

państwo to rozumiecie, bo ja nie. W tej sytuacji 

członkowie Zarządu złożyli rezygnację z pełnionych 

funkcji. Nie mogli odpowiadać za losy firmy. 

Na efekty nie trzeba było dłużej czekać. Wę-

glozbyt musiał ogłosić upadłość. Sąd przychylił się do 

wniosku Węglozbytu i zarządził tak zwaną upadłość 

naprawczą. Jeżeli Węglozbyt spełni określone w wy-

roku warunki i stanie się rentownym ma szanse 

utrzymania się a pracownicy nie zostaną wyrzuceni na 

bruk. Węglozbyt wyprzedaje swój majątek i z niego 

pokrywa zobowiązania. Prawie nie handluje węglem. 

Nowy większościowy właściciel wymyślił, że Centrala 

Zbytu Węgla Węglozbyt ma się zajmować zagospo-

darowaniem odpadów powęglowych. 

Zmarnowano szansę uporządkowania handlu wę-

glem i zlikwidowania patologii w jego obrocie. Przez 

głowę przelatują mi często myśli – a może właśnie o to 

chodziło. Mam jednak nadzieję, że to tylko działania 

„pracowitych ignorantów”, i że nowe kierownictwo 

Ministerstwa Gospodarki dokładniej przyglądnie się 

temu co się dzieje w nadzorowanych przez niego 

jednostkach. 
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Wiesław S. Blaschke 

125 lat Czasopisma Technicznego 

Założone w 1877 roku Krakowskie Towarzystwo 

Techniczne, pisałem o KTT w grudniowym numerze 

Nowego Kuriera, już w styczniu 1880 roku zaczęło 

wydawać swój organ „Czasopismo Techniczne”. Był 

to miesięcznik ukazujący się zawsze pierwszego dnia 

każdego miesiąca. Członkowie KTT otrzymywali Cza-

sopismo Techniczne bezpłatnie, prenumeratorzy płaci-

li ówczesne 4 złote rocznie. Redakcja mieściła się 

w Muzeum Techniczno-Przemysłowym Krakowa. 

W skład Redakcji weszli: Władysław Rozwadowski – 

były profesor, Jan Matula – c.k. nadinżynier, Karol 

Zaremba – architekt cywilny, Władysław Łatkiewicz – 

inżynier, Jan Wdowiszewski – architekt. Skład ten 

przepisałem z pierwszego zeszytu Cz. T. 

Warto przytoczyć tytuły artykułów pierwszego 

zeszytu. Podaję oryginalną pisownię tytułów. „Uwagi 

nad zamierzoną budową mostu pod Zamkiem w Kra-

kowie”, „O kreowaniu budowniczych powiatowych 

w Galicji”, „Konserwowanie zabytków architektury 

w Kraju naszym”, „Droga żelazna konna (tramwaj) 

w Krakowie”, „Wodociągi w Krakowie”, „Koszary 

Straży Pożarnej w Krakowie”. Dyskusje nad proble-

mami poruszanymi w Cz. T. odbywały się na posie-

dzeniach KTT, zwoływanych przeciętnie dwa razy 

w tygodniu. Uczestniczyło w nich od 40 do 60 osób. 

Towarzystwo liczyło wówczas 100 członków. 

Interesujący jest zapisany wówczas profil czaso-

pisma: „Wydawnictwo Czasopisma Technicznego ma 

być wyrazem owej nieprzerwanej komunikacy wspól-

nego interesu i tych szczerych patryotycznych dążności, 

które zapewne zechcą podzielić wszyscy technicy 

i obywatele kraju”. Hasło to nie było gołosłowne. Prze-

glądając stare roczniki ze wzruszeniem czyta się petycje 

i uchwały, kierowane do rządu w Wiedniu, o oddawanie 

projektów i ich realizacji drogą przetargów Polakom. 

Czasopismo Techniczne ukazywało się bez przer-

wy w latach 1880 – 1914. Zmieniała się jednak sie-

dziba Redakcji. Do 1883 roku jej siedzibą był Kraków. 

W roku 1882 władze austriackie odebrały Czasopismu 

Technicznemu debit. Krakowskie Towarzystwo Tech-

niczne porozumiało się z Polskim Towarzystwem 

Politechnicznym we Lwowie w sprawie kontynuacji 

wydawnictwa. Polskie Towarzystwo Politechniczne 

powstało mniej więcej w tym samym czasie co KTT 

i wydawało od 1877 własne czasopismo pod nazwą 

„Dźwignia”. Można tu dodać, że Lwowiacy podobnie 

jak Krakowiacy mieli ważny udział w rozwoju swego 

miasta. Lwów był wówczas stolicą największej 

austriackiej prowincji i rozwinął się w nowoczesne 

europejskie miasto. 

W wyniku porozumienia lwowska Dźwignia 

przez szereg lat miała dwie redakcje: lwowską 

i krakowską. Od 1884 roku czasopismo ukazywało się 

we Lwowie. Jedne źródła podają, że pod tytułem 

Czasopismo Techniczne a inne, że pod tytułem 

Dźwignia. Nie dotarłem do archiwalnych zeszytów 

z tego czasu. 

W 1890 roku, aż do roku 1899, Czasopismo 

Techniczne ponownie wydawane było w Krakowie, 

ale w latach 1899 – 1914 znów wróciło do Lwowa. 

Periodyczne wydawanie Czasopisma Technicznego 

było możliwe dzięki przyznaniu, przez austriackiego 

zaborcę, pewnej autonomii Galicji. Zdarzały się jednak 

okresowe trudności z cenzurą, gdy poruszano drażliwe 

dla zaborcy tematy. II Wojna Światowa przerwała 

wydawanie czasopisma. 

W latach 1918 – 1939 siedziba redakcji mieściła się 

we Lwowie. Zadecydował o tym wysoki autorytet nau-

kowy Politechniki Lwowskiej. Podkreślić tu trzeba, że 

lokalizacja wydawnictwa była następstwem umowy KTT 

w Krakowie i PTP we Lwowie. Natomiast pierwszy nu-

mer wychodzi już we wrześniu 1917 roku w Krakowie. 
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Czasopismo Techniczne zaczyna publikować artykuły 

aktualne w okresie odbudowy kraju ze zniszczeń wojen-

nych a potem poruszać najważniejsze tematy, które reali-

zowane powinny być w niepodległej Ojczyźnie. Lwów 

był stolicą polskiej nauki technicznej, Kraków stolicą kul-

tury i nauki. Czasopismo Techniczne przez wiele lat łą-

czyło Kraków i Lwów popularyzując wspólne problemy 

i będąc łamami dla najwyższych ówczesnych autorytetów. 

II Wojna Światowa znów przerwała wydawanie 

Czasopisma Technicznego. Ale już w grudniu 1945 roku 

wydano pierwszy powojenny zeszyt. W stopce redakcyj-

nej odnotowano, że jest to 58 rok wydawania mie-

sięcznika poświęconego (taki był podtytuł) zagadnieniom 

techniki i architektury. I znowu warto przytoczyć tytuły 

artykułów tego zeszytu: „Znaczenie wyższych uczelni 

technicznych dla państwa”, „Odra i jej gospodarcze 

znaczenie dla Polski”, „Bomba atomowa”, „Obliczanie 

światła mostów”, „Lotnictwo przyszłości”. 

W artykule od Redakcji napisano, między in-

nymi,: „Przetrwaliśmy i – „dziś” – do nas należy! 

Oblicze nadchodzącego „jutra” ukształtują nasze real-

ne dokonania! Startujemy!...”. Czasopismo Techniczne 

podało też listę 55 członków KTT, którym nie dane 

było doczekać się oswobodzenia Ojczyzny i pracy nad 

jej odbudową. 

Po utracie polskiego Lwowa redakcja reakty-

wowała się w Krakowie. Czasopismo Techniczne było 

pierwszym periodykiem naukowo – technicznym jaki 

ukazał się po wojnie w Polsce. Publikowali w nim 

krakowscy naukowcy, a także wybitni przedstawiciele 

nauk technicznych z innych ośrodków. 

Niestety żywot Cz. T. był krótki. Zostało ono 

w 1948 roku zlikwidowane przez władze peerelowskie 

w ramach ideologicznej centralizacji. 

W 1956 roku nastąpiła w Polsce pewna „odwilż”. 

Nie było jednak szans na wydawanie Czasopisma Tech-

nicznego, gdyż Krakowskie Towarzystwo Techniczne 

nie działało – rozwiązane, na szczęście prawnie niesku-

tecznie, przez władze komunistyczne. Ale byli członko-

wie KTT rozpoczęli wydawanie Cz. T. jako organu Po-

litechniki Krakowskiej. Współpracowały też dwa Stowa-

rzyszenia: Polski Związek Inżynierów i Techników Bu-

downictwa oraz Stowarzyszenie Inżynierów Mechani-

ków Polskich. Niestety ówczesna polityka zmierzała do 

podporządkowania całego piśmiennictwa technicznego 

Naczelnej Organizacji Technicznej i kolejny raz ode-

brano Cz. T. debit. Zakaz ten został, przez członków 

KTT pracujących na Politechnice Krakowskiej ominięty 

poprzez druk zeszytów naukowych PK z dodrukiem na 

okładce „Czasopismo Techniczne”. Zeszyty Naukowe 

z tym nadrukiem ukazują się do dnia dzisiejszego. Przez 

lata redaktorem Cz. T. był prof. Bronisław Kopyciński – 

rektor PK, członek KTT już w okresie międzywojennym. 

W 1992 roku Krakowskie Towarzystwo Tech-

niczne wznowiło działalność. Odtworzenie KTT wy-

magało wiele pracy zwłaszcza, że przeciwko niemu 

wystąpiła NOT, próbując sądownie obalić ciągłość 

działalności KTT. Na szczęście się to nie udało. We 

wrześniu 1995 rok KTT rozpoczęło wydawanie 

„Czasopisma Technicznego”. Nastąpiło to w porozu-

mieniu z władzami Politechniki Krakowskiej. Czaso-

pismo Techniczne otrzymało debit i ukazuje się, 

niestety dość nieregularnie, do dnia dzisiejszego. Po-

siada ono formę graficzną różniącą się od zeszytów 

naukowych PK, choć tytuł „Czasopismo Techniczne” 

pojawia się na obu czasopismach. 

Redaktorem naczelnym wznowionego Czasopis-

ma Technicznego został prof. Bronisław Kopyciński, 

następnie mgr inż. Kazimierz Kosiński, a obecnie 

redaktorem naczelnym jest prof. Nikodem M. No-

wakowski. Ja pełnię od 2001 roku funkcję redaktora 

technicznego Cz. T., będąc równocześnie Prezesem 

Krakowskiego Towarzystwa Technicznego. 

Czasopismo Techniczne ukazuje się już 125 lat. 

Posiada obecnie podtytuł „Miesięcznik poświęcony 

zagadnieniom techniki”. Jak już wspomniałem ukazuje 

się nieregularnie. Powodem tego są trudności finan-

sowe. Z tego powodu KTT na swym ostatnim Walnym 

Zjeździe podjęło uchwałę o przekształceniu miesięcz-

nika w kwartalnik. Poszukiwani są, z pozytywnymi 

skutkami, sponsorzy wydawnictwa. 

Obecni członkowie KTT pragną utrzymać to 

zasłużone dla techniki wydawnictwo. 125 lat historii 

Czasopisma Technicznego zobowiązuje nas do tego. 

Mamy nadzieję, że po odzyskaniu własności Domu 

Technika KTT, sąd I instancji przyznał już nam to 

prawo, stworzone zostaną warunki, aby Czasopismo 

Techniczne ponownie, jak przez wiele lat, było forum 

wymiany poglądów krakowskiego (i nie tylko) śro-

dowiska naukowo – technicznego. 
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Przewietrzanie kadr w górnictwie węglowym 

Przewietrzanie kadr to popularnie funkcjonująca 

nazwa dokonywania zmian na stanowiskach kierow-

niczych w górnictwie węgla kamiennego. Dlatego 

„przewietrzanie”, gdyż krąg osób, którym powierza się 

stanowiska jest bardzo ograniczony, obejmuje nieco 

ponad sto osób. Nie jest jasne czy wynika to z braku 

doświadczonych kadr mogących pełnić funkcje kie-

rownicze czy też wynika to z różnego rodzaju 

układów. Ciekawym jest to, że powoływania na 

stanowiska we władzach górniczych stosunkowo mało 

zależą od politycznych zawirowań. Jest jednak faktem, 

że po zmianie ekip rządzących po pewnym czasie 

następują przesunięcia personalne. Niemniej jednak 

ludzie ci pozostają w kręgu władzy tyle, że na różnych 

stanowiskach. Osoby wyraźnie związane z poprzednim 

układem politycznym powoływane są na stanowiska 

mniej eksponowane. Po powrocie do władzy ich ekip 

wracają na te same lub równorzędne stanowiska 

w innych spółkach węglowych. Możliwości przeta-

sowań były duże, ponieważ do niedawna było siedem 

spółek węglowych produkujących węgiel plus dwie 

kopalnie – spółki. Obecnie działają tylko trzy spółki 

produkujące węgiel powstałe w wyniku połączeń 

poprzednich pięciu spółek w jedną Kompanię Wę-

glową. Ale działa też kilkadziesiąt spółek związanych 

z górnictwem węglowym, gdzie można przesuwać 

ludzi z elity władzy górniczej. W górnictwie, i nie 

tylko w nim, kręci się karuzela stanowiskowa. 

Utrzymaniem takiej sytuacji są zainteresowani 

menadżerowie górniczy, ale przede wszystkim poli-

tycy. Pracownicy górnictwa węgla kamiennego; pra-

cownicy firm okołogórniczych; dostawcy materiałów, 

maszyn i urządzeń; inne grupy związane z gór-

nictwem, a przede wszystkim rodziny pracowników 

związanych w ten czy inny sposób z górnictwem, to 

ogromny elektorat wyborczy. Szacuje się, że to grupa 

kilkusettysięczna a być może nawet milionowa. O gło-

sy tych ludzi zabiegają politycy. Niesie to negatywne 

skutki dla branży. Politycy starają się przypodobać 

wyborcom głosząc populistyczne hasła. I co gorsze, 

gdy odpowiednia partia zdobędzie władzę wyborcy 

będą żądali spełnienia obietnic. Nawet tych, które nie 

mają nic wspólnego z naprawą branży, i które mogą 

szkodzić funkcjonowaniu górnictwa w warunkach 

gospodarki rynkowej. 

Dotychczasowe programy restrukturyzacyjne nio-

sły za sobą, między innymi, zmniejszanie zatrudnienia 

w górnictwie. Wiadomo, że w poprzednim systemie 

gospodarczym każdy musiał dostać pracę. Był to 

obowiązek państwa wynikający z zapisów ówczesnej 

konstytucji. Tworzono więc miejsca pracy w istnie-

jących przedsiębiorstwach nie licząc się z tym, czy 

zatrudniani na nich pracownicy są potrzebni. Mówiło 

się, że jest to zatrudnienie socjalne. Cóż było robić, 

gdy każdy musiał pracę otrzymać. Zmiany, które za-

szły w Polsce po 1989 roku, pokazały prawdziwą 

sytuację ekonomiczną kopalń węgla kamiennego. 

Nadmierne zatrudnienie wywołało wysokie koszty 

pracy i wpływało na nierentowność większości kopalń. 

Z górnictwa zwolniono w latach 1991 – 2004 ponad 

225 tysięcy osób, a więc prawie 64% górników. Te 

cyfry dotyczą kopalń, ile osób straciło pracę w firmach 

i przedsiębiorstwach okołogórniczych nie policzono. 

Restrukturyzacja górnictwa, w powszechnej świa-

domości ludzi mieszkających na Śląsku, utożsamiana 

jest ze zwolnieniami z pracy i likwidacją kopalń. 

Dobrze o tym wiedzą politycy. Głoszą więc hasła ma-

jące na celu przypodobanie się wyborcom. Ponieważ 

restrukturyzacja górnictwa oznacza dla górników za-

grożenie miejsc pracy, likwidację świadczeń i przy-

wilejów branżowych a czasami obniżenie zarobków, 

kolejne partie władzy krytykują programy restruktury-
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zacyjne swych poprzedników. Ich programy sugerują 

zmiany poprzedniej polityki naprawczej górnictwa – 

dając nadzieję spowolnienia drastycznych reform. 

Napędza to głosów wyborczych tym partiom, nie 

zawsze zresztą dochodzących do władzy. 

Elity górnicze, co jest tajemnicą poliszynela, są 

zainteresowane stanem nieprzejrzystości funkcjono-

wania górnictwa. Co najbardziej ciekawe żaden z pro-

gramów restrukturyzacyjnych nie miał rzetelnej części 

ekonomicznej. Mówiono o restrukturyzacji technicz-

nej, zatrudnieniowej, bezpieczeństwie pracy, skutkach 

ekologicznych, wzroście wydajności i.t.p. Nigdy nie 

załączono części ekonomicznej skutków tych zmian 

(choć pisano czasem bardzo ogólnie), nie wykonano 

rachunku kosztów ciągnionych pozyskania węgla i nie 

dopasowano do tych kosztów polityki cenowej. Gór-

nictwo, zgodnie z tymi planami mogło być nieren-

towne. Pisałem już o tym kilkakrotnie. 

Ktoś może zapytać – jak to jest możliwe aby, 

w warunkach rynkowych, pomijać ekonomikę funk-

cjonowania górnictwa? Odpowiedź jest bardzo prosta. 

Górnictwo jest państwowe – są to spółki skarbu 

państwa. Jeżeli pozwalają na nieekonomiczność pro-

gramy naprawcze to przedłużenie stanu nieprzej-

rzystości ułatwia przepływy pieniędzy publicznych do 

prywatnych kieszeni. I tym stanem nieprzejrzystości 

zainteresowani są zarówno politycy jak i decydenci 

górniczy a także elity górnicze. Oczywiście na ustach 

wszystkich jest troska, ale tylko werbalna, o górnictwo 

i o los górników. 

Będąca obecnie u władzy ekipa głośno artykułuje 

potrzebę walki z „układami”. Ciekaw jestem jak to 

będzie wyglądało w górnictwie węgla kamiennego. 

Minęło kilka miesięcy pracy nowego rządu a jak dotąd 

niewiele nowego się dzieje w górnictwie. Wymieniono 

co prawda część zarządu i rady nadzorczej najwięk-

szego polskiego przedsiębiorstwa górniczego Kompa-

nii Węglowej. Kierownictwo zostało jednak w tych 

samych rękach bronione przez znaczące związki 

zawodowe. To oddzielny temat i być może jak się 

odważę o tych powiązaniach napisać to pokażę jak 

realizuje się politykę mocodawców przez zarządy 

spółek węglowych. Ale na to drodzy Czytelnicy 

szybko nie liczcie. I tak już jestem wystarczająco 

„podpadnięty” wśród decydentów górniczych za pu-

blikacje w Nowym Kurierze. Zresztą to też moja wina, 

gdyż artykuły te powielam i dostarczam zaintereso-

wanym osobom. I za to mają prawo mnie nie lubić. 

Mój poprzedni Szef były Senator Włodzimierz Bo-

jarski też uważał, że ktoś musi opinii publicznej 

przekazywać prawdziwe informacje. I podobnie jak ja 

nie najlepiej na tym wychodził. Przynajmniej obaj 

mamy spokojne sumienia, że ostrzegaliśmy jakie 

skutki niesie błędna polityka państwa i posłuszne 

realizowanie tej polityki przez kadry kierownicze. 

Może jednak nie wszystko jest jeszcze stracone. 

W tych dniach wiceminister gospodarki Paweł Pon-

cyljusz zapowiedział przegląd kadr w górnictwie. 

Powiedział „na dzień dzisiejszy z perspektywy Mini-

sterstwa Gospodarki nie ma głębokiego przekonania, 

że to co się dzieje w spółkach [górniczych – tekst był 

przeznaczony dla górników] jest w pełni wiadome 

ministerstwu i jest w pełni wiadome Prawu i Spra-

wiedliwości”. To mocne słowa zwłaszcza, że Minister 

dodał, że „ma wiele sygnałów ze Śląska co do dzia-

łania zarządów spółek, których na razie nie dotknął 

żaden przegląd kadr”. Zobaczymy, jak to będzie wy-

glądało w praktyce. Czy będzie to nowa karuzela 

stanowisk, czy też nic się nie zmieni gdyż układy 

nieformalnych decydentów wybiją z głowy nowemu 

Ministrowi pomysły rewolucyjnych zmian kadrowych 

w górnictwie. A może Ministrowi Poncyljuszowi uda 

się doprowadzić do normalności funkcjonowanie tej 

branży. Wszak zapowiedział, że „zasadnicze kierunki 

działań wobec górnictwa będą znane w ciągu naj-

bliższego kwartału”. Tu trzeba dodać, że obecny 

program restrukturyzacji górnictwa kończy się w 2006 

roku. Jest więc możliwość przygotowania strategii na 

lata następne. Strategii, która być może wyeliminuje 

dotychczasowe, i tu nie waham się je tak nazwać, 

patologiczne rozwiązania i koncepcje funkcjonowania 

naszego górnictwa węgla kamiennego. Mam nadzieję, 

ale już nie pewność, że tak się stanie. 
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Wiesław S. Blaschke 

Emerytury górnicze – kolejna odsłona 

O emeryturach górniczych pisałem już dwukrot-

nie w Nowym Kurierze. Na początku sierpnia, gdy 

górnicy w ostatnim tygodniu lipca ruszyli na Sejm aby 

bronić swych nabytych praw. Górnicy osiągnęli 

wówczas swój cel, ale w fatalny w odczuciu spo-

łecznym sposób. Temat ten poruszałem ponownie 

w styczniu, gdy nowy rząd Kazimierza Marcinkie-

wicza wycofał z Trybunału Konstytucyjnego, zaskar-

żoną przez rząd Marka Belki, ustawę – ustawę, którą 

podpisał prezydent Aleksander Kwaśniewski. Konfe-

deracja Pracodawców Prywatnych zapowiedziała, że 

sama zaskarży ustawę w Trybunale Konstytucyjnym. 

I rzeczywiście zaskarżyła tę ustawę. Styczniowy ar-

tykuł zakończyłem własną refleksją, że nie wiem 

dlaczego Konfederacja to robi, bo nie jest przecież 

pracodawcami górników. 

W marcu bieżącego roku mieliśmy kolejny etap 

tej sprawy. Trybunał Konstytucyjny oddalił wniosek 

Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Le-

wiatan”, uznając, że Konfederacja nie ma legitymacji 

do występowania w tej sprawie. Kwestionowane prze-

pisy dotyczą bowiem relacji pracownicy – państwo 

a nie pracownicy – pracodawcy. Nie zakończyło to 

jednak dyskusji o emeryturach górniczych. Związki 

zawodowe są oczywiście zadowolone z odrzucenia 

wniosku o uchylenie Ustawy. Uznały to za swój wielki 

sukces przypominając, że przyjęte w ustawie roz-

wiązania są, wg wybitnych prawników z Uniwersytetu 

Śląskiego, zgodne z konstytucją. Podobnie wypowie-

dział się uprzednio Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Okazało się, że Konfederacja nie daje za wygraną 

i już złożyła zażalenie do Trybunału Konstytucyjnego. 

Straszy też, że jeżeli zażalenie nie zostanie rozpatrzone 

to znajdą organ, który złoży wniosek o uchylenie 

ustawy. Konfederacja uważa, że organizacja praco-

dawców ma prawo wnosić o zbadanie zgodności 

z konstytucją także ustawy emerytalnej górników, 

gdyż ustawa ta pośrednio kształtuje i wpływa na 

stosunki pracy. 

Właściwie można by poczekać co teraz zrobi 

Trybunał Konstytucyjny. Piszę jednak o tej sprawie, 

gdyż prasa krajowa (na szczęście nie cała a tylko ta 

niechętna górnikom) znowu straszy społeczeństwo ko-

sztami jakie ono poniesie przez przywileje górnicze. 

Podaje się, że będzie to 70 miliardów złotych dodając, 

że będzie to skutek wypłat emerytur górnikom w ciągu 

15 lat. Dlaczego 15 a nie więcej lub mniej tego nie 

wiem. Piętnastu lat na emeryturze dożywa, jak po-

kazują statystyki, tylko kilka procent górników do-

łowych (65 lat życia dożywa tylko 3% górników 

dołowych). Ilu musiałoby być emerytów górniczych 

(o tych uprawnieniach) i jak wysokie musiałyby być 

emerytury, aby obciążyć państwo kwotą 70 mld zło-

tych. Rozumiem, że ta sugerowana finansowa kata-

strofa państwowa wynika też z tego, że w kwocie tej 

nie uwzględniono płaconych przez lata składek na 

emerytury przez samych górników. 

Niechętni górnictwu dziennikarze przypominają 

wypowiedź byłego wicepremiera Jerzego Hausnera, że 

emerytury górnicze wypłacane według ustawy podpi-

sanej przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 

oznaczają, że należy zwiększyć składkę na ubez-

pieczenia społeczne lub podnieść podatki. Każdy 

pracujący Polak będzie miesięcznie obciążany kwotą 

30 zł. To oznacza wzrost kosztów pracy a zarazem 

wyższe bezrobocie. I jak tu się dziwić niechęci 

społeczeństwa do górników. 

Związki zawodowe twierdzą, że to kłamstwa, 

nieścisłości, niewiedza. Gazeta Solidarność Górnicza 

pisze o 10 kłamstwach w sprawie emerytur górni-

czych. Przyglądnijmy się niektórym z tych polemik 

niestety, ze względu na obszerność tekstu, związ-
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kowców, tylko w skrótowy sposób. 

Ile będą kosztowały emerytury górnicze? Rząd 

Belki początkowo szacował je na 26 mld zł. Potem 

„eksperci” podali kwotę 80 mld zł. Wkrótce 

podniesiono ją do 90 mld zł. Teraz mówi się o 70 mld 

zł. Tak naprawdę nikt nie wie ile to będzie kosztować. 

Związkowcy policzyli, że do 2025 roku około 180 tys. 

górników przejdzie na emeryturę i średnio dostaną 

2500,– zł miesięcznie brutto (od emerytury odprowa-

dza się podatki). Gdyby wszyscy mający uprawnienia 

pobierali taką emeryturę to byłaby to łączna kwota 

56 mln zł. Ale nie wszyscy przeżyją cały ten okres, 

a także nie wszyscy przejdą na wcześniejsze emery-

tury (płace są znacznie wyższe niż emerytura). 

Związkowcy szacują, że ustawa będzie kosztować do 

2025 roku co najwyżej 45 mld złotych. 

To duża kwota, ale nie całą kwotę musi wyłożyć 

państwo czyli wszyscy podatnicy. W okresie do 2025 

roku pracodawcy i pracownicy zatrudnieni będą płacić 

składki emerytalne. Wyliczono, że ze składek uzbiera 

się około 43 mld złotych. A więc budżet poniesie 

wydatek ok. 2 mld złotych, a nie jak wmawia się teraz 

społeczeństwu 70 mld złotych. Emerytury górnicze są 

więc bliskie samofinansowaniu. 

Związkowcy polemizują z proponowaną ustawą 

o emeryturach pomostowych. Pisałem o tej koncepcji 

w Nowym Kurierze. Wg związków zawodowych 

emerytury pomostowe byłyby „prawdziwym zabój-

stwem dla gospodarki”. Pracodawcy zatrudniający 

ludzi do pracy w szczególnych warunkach, lub do 

pracy o szczególnym charakterze, będą musieli płacić 

dodatkową składkę na ich ubezpieczenie emerytalne 

w wysokości minimum 8,5 procent wypłacanych rocz-

nie zarobków. To obciążenie spowodować musi, 

według związkowców , że po dwóch, trzech latach 

funkcjonowania tego systemu wiele hut, kopalń czy 

stoczni nie wytrzyma takiego obciążenia i po prostu 

upadnie. To będą tysiące bezrobotnych pobierających 

zasiłki i wywołujących inne koszty. Koszty te będą 

wyższe niż spowoduje je obecna ustawa o emeryturach 

górniczych. 

Związkowcy zarzucają Konfederacji obłudę pi-

sząc, że to właśnie pracodawcy najlepiej wiedzą jak 

oszukać budżet państwa i Zakład Ubezpieczeń Spo-

łecznych. Faktem jest, że wiele osób zatrudnianych 

jest na małą część etatu, od którego odprowadza się 

składki emerytalne i zdrowotne. Resztę należnego 

wynagrodzenia przekazuje się w inny sposób. Budżet 

traci wpływy podatkowe, ZUS część składek a pra-

cownicy są oszukiwani na przyszłych emeryturach, 

które będą, przy takim sposobie zatrudniania, bardzo 

małe. 

To tylko część argumentów związkowców w po-

lemice z politykami i pracodawcami. Ale już z nich 

jasno wynika, że problem emerytur nie jest rozwiązany 

a przygotowywanie ustaw w tej sprawie żenująco 

nieudolne. Klasę polityczną mamy w większości 

marną. W Sejmie, w organach przygotowywujących 

prawa jest zbyt mało fachowców – prawników, 

ekonomistów. Wnoszone, zgodnie zresztą z prawem, 

poprawki do ustaw podczas ich omawiania w Sejmie 

czy w Senacie w wielu przypadkach powodują nie-

spójność uchwalanych przepisów. Stąd częste noweli-

zacje ustaw; niektóre ustawy nowelizowane już były 

po kilkanaście razy. To powinno się zmienić, inaczej 

wywoływane będą konflikty, a jak widać na przy-

kładzie ustawy o emeryturach górniczych napięcia 

także pomiędzy grupami społecznymi i zawodowymi. 

Rozgrywki takie można ciągnąć w nieskończoność, ale 

po co? Miejmy nadzieję, że ktoś to w końcu upo-

rządkuje. 
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Wiesław S. Blaschke 

Górniczy etos – część pierwsza 

Górnictwo węgla kamiennego jest w Polsce źle 

postrzegane. Na opinię taką składa się wiele przyczyn. 

Wymienię tylko kilka. W ubiegłym systemie poli-

tyczno – gospodarczym górnictwo było jedną ze 

sztandarowych gałęzi przemysłu. Po zakończeniu II 

wojny światowej węgiel kamienny był praktycznie 

najważniejszym produktem eksportowym. Zniszczony 

wojną kraj przez wiele lat odbudowywał i budował 

swą gospodarkę. Natomiast kopalnie węgla kamien-

nego nie były zniszczone, a częściowe dewastacje 

stosunkowo szybko naprawiano. Brakowało natomiast 

ludzi do pracy w kopalniach. Nic więc dziwnego, że 

czyniono wszystko co było możliwe, aby przyciągnąć 

do pracy w górnictwie węgla kamiennego jak naj-

większą rzeszę potencjalnych pracowników. Stwo-

rzono liczne szkoły zawodowe, wydziały górnicze na 

wielu uczelniach a co wtedy było najważniejsze 

wprowadzono liczne przywileje dla zatrudnionych 

górników. Te przywileje, w społeczeństwie zazdro-

szczącym innym sukcesów czy zwykłego powodzenia, 

kłuły w oczy wszystkich, którzy ich nie posiadali. 

Panegiryczne artykuły w prasie, tysiące odznaczeń 

państwowych i resortowych, hucznie obchodzone 

Święto Górnicze, niezłe zarobki, a w okresie trudności 

gospodarczych specjalne sklepy, gdzie deficytowe 

towary mogli nabyć na specjalne talony wyłącznie 

górnicy, zniżkowe wczasy pracownicze budziły zawiść 

innych grup społecznych. Przez lata narastała niechęć 

do górnictwa. To musiało kiedyś wybuchnąć. 

Pierwsze lata transformacji polskiej gospodarki 

narodowej, przekształcającej niewydolny już system 

centralnego sterowania w system zmierzający do 

gospodarki rynkowej, nie były jeszcze trudne dla 

górnictwa węgla kamiennego jako całej branży. 

Wprowadzone zasady rynkowe uwzględniały fakt, że 

przychody ze sprzedaży węgla muszą pokrywać koszty 

jego pozyskania. Byłem twórcą systemu cen na węgiel 

kamienny wprowadzony w maju 1990 roku przez 

Ministerstwo Finansów, więc piszę to z pełną odpo-

wiedzialnością. Nieszczęście zaczęło się nieco później, 

gdy ceny dostarczanych do kopalń materiałów, energii, 

sprzętu, maszyn, urządzeń i usług zaczęły rosnąć. Ich 

wytwórcy musieli też pokryć cenami koszty ich 

wytwarzania. Wzrosły więc koszty pozyskania węgla 

ale ceny węgla, wyznaczane urzędowo, pozostały na 

tym samym poziomie. Górnictwo musiało się więc 

stać deficytową branżą. Wina była jednak po stronie 

państwa, które blokując wzrost cen węgla stworzyło, 

nazwaną tak później, „kotwicę inflacyjną”. Państwu 

chodziło o to, żeby utrzymać niski koszt produkcji 

innych towarów poprzez niską cenę energii. I ta 

operacja się powiodła. Ale kosztem górnictwa węgla 

kamiennego. 

Byłbym nie w porządku gdybym nie napisał, że 

państwo musiało, zgodnie z ówczesną ustawą o ce-

nach, dotować górnictwo. Ustawa mówiła bowiem, że 

ten kto ustala ceny poniżej kosztów musi wyrównać 

powstałe straty. I państwo te straty wyrównywało. Ale 

zrobiono wówczas ogromną kampanię przeciwko 

górnictwu pokazując, że trzeba do niego dopłacać 

z budżetu a więc z podatków pochodzących od całego 

społeczeństwa. Była to moim zdaniem perfidna za-

grywka decydentów gospodarczych. Narzucić ceny nie 

pokrywające kosztów produkcji węgla i ogłosić, że 

górnictwo jest deficytowe i wszyscy musimy do niego 

dopłacać. 

Wytworzono atmosferę niechęci do górników 

w społeczeństwie. Ludzie nie znający rzeczywistych 

powodów deficytowości kopalń mogli teraz rozłado-

wać narosły latami negatywny (zazdrość) odbiór 

górnictwa węglowego i górników. Nic więc dziwnego, 

że głoszone były hasła likwidacji górnictwa czyli 
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zaorania górnictwa. 

Dotacje do górnictwa szybko się zresztą skoń-

czyły bo w budżecie brakowało na to środków fi-

nansowych. Cofnięcie dotacji umotywowano wydając 

zarządzenie o uwolnieniu cen węgla. Niby wszystko 

było w porządku, ale nie wolno było podnieść cen 

węgla, do poziomu ich kosztów pozyskania, bez zgody 

Izb Skarbowych. A te blokowały wzrost cen węgla 

pamiętając o polityce kotwicy inflacyjnej. Ceny rosły 

więc powoli nie pokrywając kosztów. Górnictwo nadal 

było deficytowe a opinia o nim nadal negatywna. Żeby 

było ciekawiej w programach restrukturyzacyjnych 

zapisywano, że ceny węgla mogą być niższe niż 

koszty. Te plany zatwierdziło państwo. A więc moim 

zdaniem właśnie państwo odpowiada za sytuację 

górnictwa. 

Zwracam uwagę, że piszę o sytuacji górnictwa 

jako całości. Rozpatrując poszczególne kopalnie 

oddzielnie okazywało się, że są kopalnie rentowne 

ale też są i kopalnie nierentowne. Pisałem już o tym 

w Nowym Kurierze w ubiegłym roku. Jest sprawą 

oczywistą, że w gospodarce rynkowej nierentowne 

przedsiębiorstwa  powinny upaść i być zlikwidowane. 

Ale czy kopalnie były nierentowne? Uważam, że tą 

sytuację spowodowała błędna polityka państwa wobec 

górnictwa. I tą politykę krytykuję od lat w artykułach 

naukowych, wystąpieniach konferencyjnych, w prasie, 

a także w Nowym Kurierze w tekstach znanych 

czytelnikom. Teksty te zresztą udostępniam zaintere-

sowanym, a także decydentom gospodarczym i poli-

tycznym. 

Na fali krytyki górnictwa węgla kamiennego 

rozpoczęto w 1992 roku reformowanie, nazywane 

często restrukturyzacją, górnictwa. Reforma była po-

trzebna ale wiele elementów tych programów miała 

charakter, jak to publicznie głosiłem, wytworu pra-

cowitych ignorantów. Programy kłóciły się z zasadami 

gospodarki rynkowej. Ich podstawową częścią było 

likwidowanie kopalń i zwolnienie z pracy górników. 

Mam ogromne zastrzeżenia co do zasadności wielu 

podjętych wówczas decyzji. W wielu nie widzę 

uzasadnienia ekonomicznego. O tym też pisałem 

w Nowym Kurierze, a więc nie będę teraz rozwijać 

tych tematów. 

W wyniku prowadzonej restrukturyzacji zlikwi-

dowano połowę z pracujących w 1991 roku siedem-

dziesięciu kopalń, wydobycie węgla w tym czasie 

zmalało o ponad jedną czwartą, za to wydajność 

wzrosła dwukrotnie (to jest duży sukces reformy), 

trzykrotnie natomiast spadło zatrudnienie w gór-

nictwie. I o tym ostatnim chciałbym teraz napisać. 

Zmniejszenie zatrudnienia w ciągu 15 lat o pra-

wie 226 tysięcy górników jest wydarzeniem nie 

spotykanym dotychczas w świecie. Uzyskano go 

zresztą niewielkim kosztem finansowym wyprowa-

dzając rygorystyczne egzekwowanie uprawnień eme-

rytalnych, wprowadzenie odpraw jednorazowych, 3 do 

5 letnich urlopów górniczych, zachęt finansowych na 

przekwalifikowanie. Do tego tematu jeszcze kiedyś 

wrócę. 

Redukcja zatrudnienia w górnictwie miała jednak 

wpływ na skalę bezrobocia na Śląsku. Tam bowiem 

zlikwidowano największą ilość kopalń, a także zwol-

niono największą ilość pracowników. Pamiętając, że 

oprócz kopalń restrukturyzowano na Śląsku w po-

dobny sposób hutnictwo, koksownictwo, budownic-

two, przemysł obronny i wiele mniejszych gałęzi 

przemysłowych, można sobie łatwo wyobrazić napię-

cia społeczne w regionie. 

Górnicy, dotychczas hołubieni i cieszący się 

(zwłaszcza na Śląsku) dużym poważaniem i auto-

rytetem, po transformacji znaleźli się w mało kom-

fortowej sytuacji. Zwiększyli grono bezrobotnych, 

zmuszeni zostali do poszukiwania pracy za granicą – 

głównie w Czechach, mają trudności z przekwa-

lifikowaniem się, są stosunkowo słabo wykształceni 

a co najgorsze dla nich utracili prestiż społeczny. 

Socjolog profesor Jan Szczepański badając środowisko 

górnicze stwierdza, że pojawiło się, u byłych ale także 

u pracujących górników, zjawisko wykluczenia spo-

łecznego, poczucie zbędności i frustracji. Dodaje, że 

na 1000 młodych osób zapytanych na Śląsku o plany 

zawodowe żadna nie wymieniła zawodu górniczego. 

Degradacja zawodu górniczego z jednej strony 

a pamięć, często na szczęście jeszcze kultywowana, 

tradycji górniczych z drugiej wywołała jak gdyby 

społeczną potrzebę przeanalizowania obecnej sytuacji 

i porównania jej z historycznymi faktami. W Auli 

Biblioteki Śląskiej w Katowicach zorganizowano 20 

kwietnia tego roku seminarium „Górniczy etos – 

tradycja i współczesność”. Pomysłodawcą i współ-

organizatorem był mój przyjaciel Zygmunt Folta 

z Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Węglowego. 

Drugim współorganizatorem było Stowarzyszenie 

„Skarb Śląski”. Cel seminarium zacytuję za tygod-

nikiem Trybuna Górnicza – „wybitni humaniści 
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wspólnie z przedstawicielami środowiska górniczego 

podjęli próbę sformułowania odpowiedzi na ważne dla 

całego regionu pytanie: czym był i czym jest etos 

śląskiego górnika i czy kształtowana przez wieki 

tożsamość grupy zawodowej ma w ogóle szansę na 

przetrwanie we współczesnych realiach społecznych 

i ekonomicznych”. 

Byłem uczestnikiem Seminarium i postaram się 

w następnym zeszycie Nowego Kuriera zapoznać czy-

telników z poruszaną problematyką. Niniejszy tekst 

proszę potraktować jako moje wprowadzenie (nie 

byłem referentem na Seminarium) do problemów, 

które przedstawię za dwa tygodnie. 

 

 

 

 

 

Wiesław S. Blaschke 

Górniczy etos – część druga 

W nowoczesnym gmachu Biblioteki Śląskiej, 

w Auli Parnassos, spotkali się w drugiej połowie 

kwietnia technicy i humaniści. Była to pierwsza próba 

wymiany poglądów pomiędzy kadrą górniczą a wy-

bitnymi przedstawicielami nauk społecznych. Tema-

tem były problemy górników, którzy znaleźli się 

w całkiem dla siebie nowej sytuacji. Likwidacja ko-

palń, ogromne bezrobocie na Śląsku, spadek prestiżu 

zawodu górnika, wstrzymanie kształcenia następców 

na poziomie średnim zawodowym to niektóre pro-

blemy, z którymi górnicy nie potrafią się pogodzić. 

Przez wieki ukształtowały się na Śląsku spe-

cyficzne zachowania. Ciężka i niebezpieczna praca 

pod ziemią, często na dużych głębokościach, wytwo-

rzyła niezwykłe więzi pomiędzy górnikami. Wytwo-

rzył się pewien tradycyjny kodeks postępowania. 

Górnicy, zwłaszcza ci zatrudnieni pod ziemią, wy-

pracowali sobie przez lata pewne wzorce zachowań. 

Niezwykła koleżeńskość, więzi pokoleniowe i rodzin-

ne, zdolność do bezgranicznego poświęcenia się pod-

czas katastrof górniczych były cechami tego 

środowiska. Wytworzyła się pewna tożsamość tej 

grupy zawodowej. To wszystko zaczęło się walić, gdy 

twarda rzeczywistość gospodarki rynkowej zaczęła 

wymuszać niezbędne zmiany. Niestety zmiany te nie 

zawsze były logiczne, a co gorsze nawet tych sen-

sownych zmian nie potrafiono wiarygodnie uzasadnić 

górnikom. 

Zawód górnika był przekazywany z pokolenia na 

pokolenie. W wielu osiedlach górniczych w kopal-

niach pracowały całe rodziny. Zdarzało się, że 

zatrudnione w tej samej grubie (jak kopalnię nazywali 

górnicy) były trzy pokolenia. Ojcowie wpajali synom 

wzorce zachowań pod ziemią, a ci z kolei prze-

kazywali je swoim dzieciom. Nie było zwyczaju 

zatrzymywania dla własnej wiedzy zdobytych do-

świadczeń. Wiedza ta przekazywana była wszystkim, 

którzy chcieli pracować pod ziemią. 

Sam pamiętam, jak na mojej pierwszej praktyce 

pod ziemią tą wiedzę przekazywał mi emerytowany 

już górnik. Chodziliśmy we dwójkę korytarzami, 

przekopami, wyrobiskami a także przodkami eksplo-

atacyjnymi. Opiekun pokazywał mi wszystkie charak-

terystyczne a także i niebezpieczne miejsca w kopalni. 

W tym czasie chodziło się jeszcze z lampą karbidową. 

Kazał mi dotykać ścian w miejscach, gdzie były one 

zbyt ciepłe co sugerowało, że węgiel się zagrzewa 

i może powstać pożar. Zwracał uwagę na odgłosy 
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powstające po ziemią. W ciszy nasłuchiwaliśmy 

trzeszczenia drewnianej obudowy. Pokazywał mi miej-

sca, gdzie obudowa zaczynała pękać. To było ciśnienie 

górotworu, bądź co bądź nad nami było kilkaset me-

trów skały. Uczulał mnie na odgłosy, które zwia-

stować mogły tąpnięcia. Tak nazywa się gwałtowne 

zawalenie się stropu. Przestrzegał przed wchodzeniem 

w miejsca, które są niewystarczająco przewietrzane. 

Tam można się zatruć śmiertelnie tlenkiem węgla. Ten 

emerytowany górnik uczył mnie zachowania się pod 

ziemią całkowicie bezinteresownie. Za tą pracę nie 

pobierał żadnego wynagrodzenia. Był, jak sam mówił 

szczęśliwy, że zjeżdża pod ziemię i że może dzielić się 

zdobytym przez wiele lat doświadczeniem. Takich 

ludzi pamięta się przez całe życie. 

To moje pierwsze spotkanie z górnictwem pod-

ziemnym nie było żadnym ewenementem. Doświad-

czali tego także moi koledzy ze studiów opowiadając 

później o swych opiekunach i o ich wiedzy, a byli to 

najczęściej prości górnicy. 

Na seminarium w Auli Biblioteki Śląskiej o swo-

ich doświadczeniach opowiadała Profesor Dorota 

Simonides. Ta wybitna humanistka, o najwyższym 

autorytecie naukowym, pochodzi bowiem z rodziny 

górniczej na Śląsku. Mieszkała w górniczym osiedlu 

(na Nikiszowcu – to informacja dla tych, którzy byli 

na Śląsku), gdzie wszyscy się znali. Mężczyźni 

pracowali na kopalni, a kobiety zajmowały się domem 

i wychowywaniem dzieci. Profesor zapamiętała, że 

wzorce zachowań pracujących pod ziemią górników 

przenoszone były do rodzin, miejsca zamieszkiwania, 

że kształtowały czas wolny i stosunki międzyludzkie. 

Każdy mógł liczyć na pomoc i ludzką solidarność. 

Górnicza solidarność przejawiała się w chwilach 

zagrożenia w czasie akcji ratunkowych w kopalniach. 

Wspomina Profesor akcję z 1938 roku, gdy zasypało 

pod ziemią sąsiada. Pamięta, że ojca nie było w domu 

przez trzy dni. Wraz z innymi górnikami, przez 60 

godzin, poszukiwali pod ziemią swego kolegi. Niestety 

znaleźli już tylko jego ciało. Tu trzeba pamiętać, że 

poszukiwania te były prowadzone w bardzo nie-

bezpiecznych warunkach. Trzeba było usuwać zwały 

węgla i kamieni, które zasypały wyrobisko górnicze 

i które mogły zwalić się na głowy ekipom ratunko-

wym. Ryzykowano własne życie dla odnalezienia 

kolegi. 

Niepisanym, ale przestrzeganym, obowiązkiem 

jest poszukiwanie zasypanych kolegów aż do ich 

odnalezienia. I nie jest ważne, czy uratuje się jego 

życie czy też znajdzie się jego (lub ich) ciało. Akcję 

prowadzi się do końca. Ale górnicy, którzy przeżyli 

katastrofę i znajdują się gdzieś pod ziemią wiedzą, że 

ich koledzy będą ich poszukiwać aż do skutku. Ta 

wiara pozwalała wielu osobom przeżyć w naprawdę 

ekstremalnych warunkach. Znana jest w Polsce, 

a zwłaszcza na Śląsku historia górników, którzy 

zasypani ale mający dostęp powietrza byli odnalezieni 

po kilku dniach. Ostatnio podczas akcji ratunkowej 

w kopalni Halemba górnicy znaleźli żywego kolegę po 

110 godzinach. Wydawało się to nieprawdopodobne, 

a jednak to fakt. 

Ta solidarność górnicza, przez dziesiątki lat 

ukształtowała tożsamość grupy zawodowej, to właśnie 

etos śląskiego górnika. Na seminarium zastanawiano 

się czy we współczesnych realiach społecznych i eko-

nomicznych etos ten może przetrwać. Prostej odpo-

wiedzi niestety nie da się udzielić. Jest pewne, że przy 

sposobie tradycyjnego wychowywania dzieci w ro-

dzinach górniczych jest szansa, że zachowania te będą 

nadal trwać. Ale jak długo. 

Profesor Dorota Simonides zwróciła także uwagę, 

że kopalnia przez dziesięciolecia nie była tylko zwyk-

łym miejscem pracy. Była, choć to może wydawać się 

nieprawdopodobnym, otoczona niezwykłym szacun-

kiem każdego górnika. Była sferą sacrum. Każdy gór-

nik szczycił się swą kopalnią. Sam byłem świadkiem, 

jak w mieście Jaworzno, gdzie było kilka kopalń, 

górnicy jednego z osiedli zwracali uwagę mieszkań-

cowi innego osiedla, że powinien pracować w swojej 

kopalni a nie szukać pracy w ich kopalni. A kopalnie 

te były położone nie w większej odległości jak kilka 

kilometrów. 

Praca w jednej kopalni, zamieszkiwanie w tym 

samym górniczym osiedlu, więzi sąsiedzkie przez 

wiele, wiele lat ukształtowały specyficzne zacho-

wywanie się górników. Powstały ciekawe tradycje 

i zwyczaje. Kiedyś być może o nich napiszę. Czy to 

wszystko się zachowa. Górnictwo uczyło szacunku dla 

wykonywanej pracy i uczyło dyscypliny koniecznej, 

aby przeżyć pod ziemią, ale także zapewniało spo-

łeczną pozycję nie wspominając już o stabilizacji 

materialnej. Jak w dyskusji podkreślił poseł z tej 

śląskiej ziemi (Alojzy Łysko) „węgiel przesycał w tym 

regionie ludzi, rzeczy i wartości”. Zadał też dra-

matyczne pytanie „czy transformacja górnictwa w ta-

kim tempie i w takiej skali była potrzebna”. 
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To pytanie zadaję sobie często sam. I nie znam 

odpowiedzi, choć moimi wątpliwościami dzielę się 

z Czytelnikami Nowego Kuriera. Mam nadzieję, że 

etos śląskiego górnika jednak przetrwa. I oby tak było. 

 

 

 

 

Wiesław S. Blaschke 

Czyżby pyrrusowe zwycięstwo górników 

Piszę ten tekst w przeddzień wyjazdu do Bostonu 

(USA) na Konwencję Międzynarodowego Stowarzy-

szenia Klubów Lions. Jak pewnie to wie większość 

czytelników Nowego Kuriera jest to największa 

w świecie charytatywna organizacja, która w przysz-

łym roku obchodzić będzie swe dziewięćdziesięcio-

lecie. Działam w tej organizacji już prawie piętnaście 

lat w krakowskim klubie Stare Miasto. Na początku 

czerwca zostałem Gubernatorem Okręgu 121 Polska. 

Stąd, między innymi, mój wyjazd do Bostonu. 

O polskich lionach postaram się więcej napisać 

w niedalekiej przyszłości, a teraz chciałbym wrócić do 

problemów górniczych w naszym kraju. Informo-

wałem już czytelników o sporze w sprawie podziału 

zysku wypracowanego przez spółki węglowe. Pod-

pisano pomiędzy rządem a organizacjami związko-

wymi porozumienie. Porozumienie zakończyło przy-

gotowania do manifestacji górniczej w Warszawie. 

Wszystkim wydawało się, że temat został zakończony. 

Okazuje się, że nic podobnego. Choć kłopoty dotyczą, 

jak podaje prasa, na razie tylko Kompanii Węglowej. 

Kompania Węglowa jest największą firmą gór-

niczą w Europie. Powstała przez połączenie pięciu, 

uprzednio samodzielnych, spółek węglowych. Kulisy 

powstania Kompanii są niejasne. Podobno chodziło też 

o pozbycie się długów, które miały wchodzące w skład 

Kompanii spółki. Ten manewr się nie udał i Kompania 

ma teraz wielomiliardowe zobowiązania. Pisałem 

o tym w tekstach zamieszczonych w Nowym Kurierze. 

21 czerwca br. wybuchła bomba. Prasa podała, że 

w Kompanii Węglowej nie ma pieniędzy na premie dla 

górników. Zysk Kompanii za ubiegły rok wyniósł 254 

mln zł. To informacje oficjalne. W Nowym Kurierze 

pisałem, że zysk ten jest dla mnie wątpliwy. Jak 

można wykazywać zysk, gdy długi nie są spłacone. 

Wspomniałem też, że Zarządy Spółek starają się wy-

kazywać zyski, aby dobrze wypaść w oczach Właś-

ciciela, czyli Skarbu Państwa. Jest to działalność, jak 

się okazuje, na bardzo krótką metę. 

Kompania Węglowa powinna zgodnie z rządo-

wym porozumieniem wypłacić górnikom do połowy 

lipca około 50 mln złotych. Co prawda ma to być 

w postaci przekazywanych bonów o wartości 700 zło-

tych na zatrudnionego, ale to nie zmienia wysokości 

poniesionych na ten cel kosztów. 

Tymczasem rzecznik prasowy Kompanii Wę-

glowej oświadczył, że cały ubiegłoroczny zysk już 

na początku tego roku Spółka przekazała na spłatę 

długów. Faktem jest, że ustawa o rachunkowości 

jednoznacznie mówi, że pieniądze z zysków muszą 

być w pierwszej kolejności przeznaczone na spłatę 

długów. A tych długów, jak już pisałem, jest ogromna 

ilość – w tym najważniejsze zobowiązania wobec 

ubezpieczeń społecznych. 

Powstaje pytanie – dlaczego Zarząd Kompanii 

Węglowej nie poinformował rządu, że w rzeczy-

wistości nie ma zysku, a więc nie ma co dzielić. 

Przecież oczywistym było, że pieniądze trzeba będzie 
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wypłacić, gdy porozumienie zostanie podpisane. 

Czyżby nikt z Zarządu nie zdawał sobie z tego sprawy. 

A być może chodziło o wmanewrowanie rządu 

w poważny konflikt z górniczymi związkami zawodo-

wymi. Interesująca byłaby odpowiedź co się za tym 

tak naprawdę dzieje. 

Przypomnę, że parę tygodni temu pisałem w No-

wym Kurierze o sygnalizowanej w polskiej prasie 

konieczności przewietrzenia kadr w górnictwie. To 

zapowiedział wiceminister Paweł Poncyliusz odpowie-

dzialny za górnictwo węgla kamiennego w Mini-

sterstwie Gospodarki. Tu dodam ,że Ministerstwo 

Gospodarki, zgodnie z przyjętą przed kilku laty 

ustawą, reprezentuje wobec spółek węglowych Skarb 

Państwa. 

Minister powołał nowe Rady Nadzorcze, które 

dostały zadanie przeanalizowania działalności spółek 

węglowych. Z przedostających się do prasy informacji 

wynika, że sytuacja jest poważna, że stwierdzono 

szereg nieprawidłowości a nawet patologii. Dla mnie 

to nic nowego, pisałem o tym w swych publikacjach w 

Kraju a także sygnalizowałem na łamach Nowego 

Kuriera. Tu dodam, że teksty zamieszczane w Nowym 

Kurierze powielam i przekazuję je wszystkim zain-

teresowanym funkcjonowaniem polskiego górnictwa 

węgla kamiennego. Teksty te dotarły także do Mini-

sterstwa Gospodarki, a także do senatorów i posłów 

(choć nie wszystkich) pracujących w Komisji Gos-

podarki Narodowej. Ale nie przypisuję sobie zasług, 

że wreszcie postanowiono zająć się analizą fun-

kcjonowania górnictwa węgla kamiennego. 

W wyniku prac Rad Nadzorczych Właściciel 

wymienił już część składu zarządów Kompanii 

Węglowej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Stano-

wiska utracili też prezesi tych spółek. Zarzuty wobec 

zarządów są poważne ale o tym napiszę następnym 

razem. Teraz zasygnalizuję, że sekretarz stanu Paweł 

Poncyliusz oświadczył prasie, że „idzie na zwarcie 

z układem górniczym”. Tak więc ludzie „trzęsący” 

górnictwem na pewno nie są tym zachwyceni. I nie 

jestem, ale chciałbym się mylić, przekonany, że afera z 

zyskiem Kompanii Węglowej nie ma z tym nic 

wspólnego. Podano do prasy informację, że „władze 

Kompanii są wściekłe na rząd, że obiecał górnikom 

coś, na co nie ma pieniędzy”. To dlaczego te władze 

przypatrywały się biernie starciom związków zawo-

dowych z rządem. Nie wiedziały wówczas, choć teraz 

już wiedzą (od stycznia!), że walka ta w przypadku 

Kompanii tak naprawdę nie ma sensu. Bardzo dziwne 

zachowanie. 

I słusznym jest, moim zdaniem, stanowisko mini-

sterstwa, że teraz to już jest wewnętrzna sprawa spółek 

węglowych a pieniądze powinni znaleźć ich prezesi. 

Tyle, że w przypadku Kompanii nie ma jeszcze 

nowego prezesa. 

Co na to związkowcy? Uważają, i słusznie, że 

skoro już podpisano porozumienie to pieniądze muszą 

się znaleźć. Jeden z szefów górniczej „Solidarności” 

mówi „to mi wygląda na prowokację”. Grozi, że jeżeli 

pieniądze się nie znajdą to polecą głowy zarządu 

a potem pójdziemy na Warszawę. Związkowcy pod-

kreślają też, że w zamian za ugodę w sprawie podziału 

zysku przyjęli przecież ustępstwa w sprawach jed-

nolitego układu zbiorowego pracy i o odejściu z pracy 

1300 górników, którzy uzyskali już uprawnienia 

emerytalne. Czyżby te uzgodnienia miały się teraz 

zawalić. Poczekamy – zobaczymy. 

Aby zrealizować podpisane ustalenia o wypłatach 

zarząd Kompanii być może będzie musiał sprzedać 

posiadane ośrodki wypoczynkowe, posiadane działki 

itp. Przedziwną jest informacja, że podobno wypłaty te 

miały pochodzić z bieżących zysków spółki. Tyle, że 

zyski te są wątpliwe zwłaszcza w okresie gdy ze 

względu na wysokie temperatury spadło zapotrzebo-

wanie na węgiel i także spadły ceny. Czy to tylko 

naiwność zarządów czy też nieodpowiedzialna ich 

polityka. Ale aby się bronić trzeba winę zrzucić na 

rząd. Jak długo można tolerować takie sytuacje. 

Powtarzam kolejny raz – trzeba przygotować 

rzetelnie opracowane zasady polityki państwa wobec 

górnictwa węgla kamiennego. Funkcjonowanie w do-

tychczasowy sposób może zakończyć się katastrofą. 

Mam nadzieję, że jest jeszcze czas na naprawę 

górnictwa. 

 

 

 

 



 
CZASOPISMO TECHNICZNE 22 

Wiesław S. Blaschke 

Górnicy kontra rząd – remis? 

Dwa tygodnie temu zatytułowałem tekst w No-

wym Kurierze „Czy górnicy znowu pójdą na War-

szawę”. Dziś pisząc te słowa wiemy, że nie będzie 

manifestacji i burd w Stolicy. Demonstracja miała 

odbyć się 14 czerwca. Została, na szczęście odwołana, 

i nie było to tylko spowodowane tym, że wieczorem 

w dniu planowanej manifestacji w telewizji transmi-

towany był mecz mundialowy Polska – Niemcy. Mecz 

jak wiadomo przegraliśmy, ale na pytanie kto wygrał 

mecz górnicy kontra rząd nie jest już tak prosto 

odpowiedzieć. Strona rządowa twierdzi, że nie ma ani 

wygranych ani przegranych. Na konferencji prasowej, 

w której w agresywnej formie wzięli udział zwią-

zkowcy i spokojnie sekretarz stanu Paweł Poncyliusz, 

padło stwierdzenie że był to remis. Ale prasa podała, 

że rząd ustąpił związkowcom górniczym, że górnicy 

wygrali. 

Po tych informacjach można by było, w zasadzie, 

zakończyć rozważania dotyczące sporu o wypłaty na-

gród z zysku, który wykazały spółki węglowe i o które 

walczyli z rządem górnicy. Sprawa jest, jak zwykle, 

bardziej skomplikowana i niesie groźne konsekwencje 

na przyszłość. Nie chcę wdawać się w dyskusję czy 

wypłaty się górnikom należały czy też nie, bo sami 

prawnicy mają podzielone zdania. Problem w tym, że 

spółki (choć nie wszystkie) są gigantycznie zadłużone, 

i czy w tej sytuacji można wykazywać zysk zamiast 

spłacić część tych długów. Zarządy spółek mogą 

dążyć, nawet za wszelką cenę, do pochwalenia się 

osiągniętym zyskiem bo to uwiarygadnia ich działal-

ność w oczach właściciela (Skarb Państwa) i prze-

milczać własne zobowiązania finansowe. Ale chwaląc 

się, i to publicznie, zyskiem wpadły we własne sieci, 

gdy górnicy zażądali jego podzieleniem się. I powstał 

konflikt interesów. 

W przypadkach różnic zdań najlepszą drogą jest 

prowadzenie negocjacji. Punkt wyjścia to żądania 

związkowców wypłat po około 2,5 tys. zł dla pra-

cowników Jastrzębskiej Spółki (węgiel koksowy i naj-

wyższy wykazany zysk) i po 1000 zł dla pracowników 

pozostałych spółek oraz stanowisko rządu, który po-

czątkowo w ogóle nie chciał się zgodzić na wypłatę 

zysku. Związkowcy ustąpili z pierwotnej żądanej 

wysokości zysku do podziału (223 mln zł) domagając 

się około 180 mln zł. Rząd też zmienił zdanie i za-

proponował kwotę 100 mln zł, a potem podniósł ją do 

120 mln zł. Zaczęły się kolejne przetargi. Górnicy 

ciągle grozili demonstracjami w Warszawie. 

W trakcie pertraktacji gdy wiceminister Poncy-

liusz bronił stanowiska rządu i uwarunkował podpi-

sanie zgody na wypłaty spełnieniem dodatkowych 

uzgodnień związkowcy zażądali jego odwołania i skie-

rowania do rozmów samego ministra gospodarki 

Piotra Woźniaka. Na to rząd nie mógł się zgodzić. 

Powstała patowa sytuacja. 

Górnicy zapowiedzieli, że dojdzie do manifestacji 

w Warszawie. Centrale związkowe sygnalizują, że 

będzie ona pokojowa ale górników mogą ponieść 

nerwy. Niektórzy pytani o to górnicy mówili, że może 

dojść do „zadymy”. Zaniepokoiło to wicepremiera 

Dorna, który zapowiedział, że jeżeli dojdzie do za-

mieszek to potraktuje demonstrantów jak chuliganów 

i wyciągnięte będą wobec nich surowe konsekwencje. 

To rozwścieczyło związkowców i zaczęto przygoto-

wywać najazd na Warszawę. 

Do górników pojechał wówczas wicepremier 

Andrzej Leper. Nie dostał pełnomocnictwa do pro-

wadzenia rozmów. Poparł jednak związkowców 

stwierdzając, że górnicy mają rację. Była to oczywista 

polityczna zagrywka. Miała pokazać, że mimo 

pełnienia bardzo wysokiego rządowego stanowiska 

staje w obronie protestujących, a więc nic się nie 
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zmienił od czasu, gdy sam protestował przeciwko 

kolejnym rządom. Górnikom oczywiście się to bardzo 

spodobało. Twierdzili nawet, że wicepremier pójdzie 

razem z nimi. 

Do mediacji pomiędzy rządem a związkowcami 

włączył się Prezydent Lech Kaczyński. Spotkał się 

z przedstawicielami najsilniejszego górniczego związ-

ku zawodowego z Solidarnością. Mediacje były chyba 

owocne, gdyż Kancelaria Prezydenta ogłosiła, że 

manifestacja górników w Warszawie się nie odbędzie. 

Pozostałe związki natychmiast się od tego zdys-

tansowały ogłaszając, że protest wcale nie został 

odwołany. 

Uzgodniono, że odbędą się rozmowy ostatniej 

szansy we wtorek, dzień przed przygotowywaną 

manifestacją. Prezydent załagodził spór z górnikami, 

a związkowcy zgodzili się na negocjacje z wicemi-

nistrem Poncyliuszem. 

Negocjacje, a jak twierdzą niektórzy awantury, 

trwały ponad dziewięć godzin. W ich trakcie rząd 

zaproponował kwotę 130 mln złotych do podziału 

i ponowił stawiane uprzednio warunki wstępne. Roz-

mowy przeciągają się i jeden ze związków stawia 

ultimatum, że rząd musi zgodzić się na propozycje 

związkowe do godziny 17.00 (negocjacje rozpoczęły 

się kwadrans po dwunastej). Nastąpił rozłam wśród 

związkowców i część z nich jest za przeprowadzeniem 

manifestacji. Wewnętrzne między związkowe usta-

lenia odbywały się bez obecności wiceministra. Po 

uzgodnieniu związkowych stanowisk wiceminister 

wraca na salę. Wydaje się, że przyjęto wspólne 

stanowisko, ale podczas podpisywania umowy pomy-

lono jeden z punktów. Związkowcy nie zgadzają się na 

poprawkę. Zerwano rozmowy i znowu nastąpiła 

sytuacja patowa. 

Minister Poncyliusz jedzie na konsultację do Pre-

zydenta Lecha Kaczyńskiego. Nie znane są szczegóły 

tych rozmów. Po powrocie następuje przełom w nego-

cjacjach. Podpisano po kilku następnych godzinach 

porozumienie i związkowcy odwołali manifestację. 

Dochodziła godzina 22.00. Uzgodniono wypłaty po 

2 tys. zł dla górników z Jastrzębskiej Spółki i po 700 zł 

dla pozostałych spółek. Do końca roku ma odejść na 

emeryturę około 1300 osób (w tym 270 związkow-

ców), a także do końca roku opracowany będzie 

harmonogram prac nad jednolitym układem zbioro-

wym pracy w górnictwie (obecnie obowiązuje chyba 

19 układów). 

Obie strony częściowo ustąpiły ze swych żądań. 

Kto więc wygrał? Dogadano się. Może więc to był 

remis. Zakończenie kryzysu napawa optymizmem. Ale 

czy można pertraktować pod groźbą demonstracji. Czy 

takie scenariusze nie powtórzą się w przyszłości, gdy 

będą różnice zdań. Sposób rozwiązania ostatniego 

sporu nie przyniósł górnikom poprawy opinii o branży 

w społeczeństwie. Wręcz przeciwnie. Może to źle 

procentować w okresie (odpukać w niemalowane drze-

wo), gdy kopalnie i spółki staną przed poważniejszymi 

problemami niż podział zysku. 

Górnictwu potrzebny jest poważny i rzetelny 

program funkcjonowania branży na najbliższe kilka 

lat. Wiem, że powstaje taki projekt. Mam nadzieję, że 

tym razem będzie to projekt, który uwzględni 

bezpieczeństwo energetyczne Polski, będzie otwarty 

na potrzeby Unii Europejskiej, będzie sensowny eko-

nomicznie a także powstrzyma degradację społeczną 

Śląska. Wierzę, że jest to możliwe. 
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Wiesław S. Blaschke 

Czy górnicy znów pójdą na Warszawę 

W sierpniu ubiegłego roku zamieściłem w No-

wym Kurierze informację o protestach górników pod 

Sejmem w Warszawie. Wówczas górnicy walczyli 

o rozwiązanie problemu emerytur górniczych. Demon-

stracja przerodziła się wówczas w małą rewolucję. 

Spokojna początkowo manifestacja zamieniła się 

w bitwę z policjantami. Użyto gazu i armatek wod-

nych. Byli ranni i aresztowani. Pisałem wówczas, że 

nie jest to droga do załatwiania, nawet słusznych 

spraw, w państwie demokratycznym. Awantury te 

trzeba potępiać. Ale takim sposobem górnicy osiągnęli 

swój cel. Kolejny raz okazało się, że władza reaguje 

szybko tylko w przypadku zagrożenia. 

Jak wiadomo w sierpniu władzę pełnił Sojusz 

Lewicy Demokratycznej. Obecnie, po wyborach i kil-

ku miesiącach przetargów politycznych, władzę spra-

wuje Prawo i Sprawiedliwość w koalicji z Samoobro-

ną i Liga Polskich Rodzin. PiS opracował swój plan 

w sprawie dalszego funkcjonowania górnictwa węgla 

kamiennego w Polsce. Plan te streściłem, dla czy-

telników Nowego Kuriera w drugiej połowie paździer-

nika 2005 roku. Program ten spodobał się górnikom, 

a zwłaszcza przywódcom Związków Zawodowych. 

Przypomnę, że w wyborach większość związków 

poparła PiS, a także poparła kandydaturę Lecha 

Kaczyńskiego na Prezydenta RP. Gazety związkowe 

agitowały przed wyborami „Lech Kaczyński gwaran-

tem naszych uprawnień emerytalnych”. Świeże były 

echa walki o te uprawnienia. 

Wydawało się po wyborach, że nowy rząd będzie 

współpracował ze związkami nad sensownym roz-

wiązaniem problemów górnictwa węgla kamiennego 

w naszym kraju. Sielanka, jak się wydawało, trwała 

zaledwie kilka miesięcy. Górnicy skonfliktowali się 

z rządem w sprawie podziału zysku, który wypraco-

wały spółki węglowe. Pod koniec maja związki za-

wodowe rozpoczęły negocjacje z władzami spółek 

węglowych w sprawie nagród z zysku. Związkowcy 

uważali, że skoro spółki węglowe wypracowały duże 

zyski to ich część powinna zostać wypłacona tym 

górnikom, którzy na te zyski pracowali. 

Podobna była sytuacja w ubiegłym roku. Górnicy 

uzyskali, po negocjacjach z rządem Marka Belki, na-

grody z zysku. Żądają tego także i w bieżącym roku. 

Rzeczywiście spółki wypracowały zyski, ale też na 

zysk wpłynęły niebotyczne, na rynku międzynarodo-

wym a także nieco niższe na rynku krajowym, ceny 

węgla kamiennego a zwłaszcza węgla koksowego. Wg 

informacji podawanych przez spółki zysk w 2005 roku 

wynosił (w nawiasach zysk na 2004 rok): Jastrzębska 

Spółka Węglowa – producent węgla koksowego – 

908,6 mln zł (1 533 mln zł), Katowicki Holding Wę-

glowy 80,3 mln zł (138,6 mln zł), Kompania Węglowa 

254,7 mln zł (450,8 mln zł). 

Problem nagród z zysku wypłynął w 2005 roku. 

Jastrzębska Spółka Węglowa wypracowując wysoki 

zysk zdecydowała się, że podzieli się nim z pracow-

nikami. Oczywiście górnicy z pozostałych spółek też 

zażądali pieniędzy. W dodatku Prezes Kompanii Wę-

glowej ogłosił, że śląskie górnictwo jest specyficzne 

i wszystkie trzy spółki trzeba postrzegać jako całość. 

To bardzo interesujący punkt widzenia zwłaszcza, że 

zyski w Kompanii i Holdingu poszły na pokrycie strat 

z ubiegłych lat. Wymyślono więc dodatkowe świad-

czenia w postaci bonów wartości 900 zł w Holdingu 

i 1000 zł w Kompanii. Tak więc za 2004 rok wypłaco-

no górnikom w trzech spółkach 188,5 mln złotych. 

Ponieważ związkowcy uznali, że mimo wypłat w 

2005 roku spółki się nie zawaliły to w 2006 roku, przy 

dużo mniejszym zysku, górnikom też należą się 

nagrody z jego podziału. Ale teraz żądania sięgają 

223,1 mln złotych. Mniejszy zysk ale wyższe nagrody. 
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rząd się oczywiście na to nie zgodził. I zaczęło się. 

Związkowcy rozpoczęli okupację siedzib Kato-

wickiego Holdingu i Kompanii Węglowej. Żądano od 

zarządów tych spółek deklaracji, że nagrody będą 

wypłacone oraz żądano podpisania odpowiedniego 

porozumienia. Przy okazji ogłoszono, że związkowcy 

oczekują wycofania się przedstawiciela rządu z „anty-

górniczych zamiarów i podjęcia rzeczowych rozmów”. 

Centrale związkowe zagroziły dwugodzinnym straj-

kiem ostrzegawczym, a jeden ze związków zażądał 

dymisji wiceministra gospodarka odpowiedzialnego za 

górnictwo. 

W tym miejscu można zapytać dlaczego władze 

górnicze nie chcą zgodzić się na wypłatę nagród 

z zysku. Sprawa jest dość skomplikowana. Kompania 

Węglowa nadal ma straty z lat ubiegłych. Do ich 

wyrównania potrzeba kilku miliardów złotych. Nie jest 

też jasne czy rzeczywiście w niektórych spółkach 

wypracowano zysk. Informacje są bowiem zagma-

twane, podaje się czasami, że jest to zysk będący 

różnicą pomiędzy wpływami ze sprzedaży węgla 

a jednostkowymi kosztami sprzedanego węgla. Do 

tego rachunku nie wchodzą poniesione koszty wydo-

bytego a nie sprzedanego węgla. Takie rozliczenia 

umożliwiają, mam nadzieję że nie, kreatywną księ-

gowość. Można bowiem część kosztów sprzedanego 

węgla zaliczyć do kosztów węgla niesprzedanego. Tak 

czy owak powstaje pytanie czy był czy też nie było 

zysku. Innym problemem jest to, że kierownictwa 

kopalń i spółek aby wykazać rentowność nie wykonują 

szeregu niezbędnych prac. Najgroźniejszy jest brak lub 

ograniczenie prac dotyczących robót udostępniających 

węgiel do eksploatacji. Podobno część kopalń nie ma 

już co wydobywać choć posiadają ogromne zasoby. 

Wiceminister Paweł Poncyliusz zapowiedział, że wy-

pracowane środki finansowe powinny być przezna-

czone na inwestycje. Jestem tego samego zdania. Brak 

frontów eksploatacyjnych to koniec kopalń i utrata 

miejsc pracy. Czy teraz ktoś o tym myśli? Powyższe 

problemy trzeba wyjaśnić i pokazać rzeczywistą sy-

tuację poszczególnych kopalń. 

Wróćmy do protestu górników. W końcu maja 

odbyto rozmowy w ramach tzw. zespołu trójstronnego 

ds. bezpieczeństwa socjalnego górników. Rozmowy 

nie przyniosły porozumienia. Delegację górników 

przyjął sam Premier. Omówiono tzw. warunki brze-

gowe wypłaty nagród. Ale strona rządowa postawiła 

warunki. Wprowadzony będzie jednolity układ zbio-

rowy pracy. Działacze związkowi posiadający upraw-

nienia emerytalne przejdą na emeryturę. Deputaty 

węglowe wydawane będą jako ekwiwalent pieniężny, 

a posiłki profilaktyczne będą otrzymywać tylko 

uprawnieni pracownicy. Gdy będzie zgoda w tej 

sprawie to rząd wyrazi zgodę na wypłatę nagród 

z zysku w wysokości 6,8% zysku dla pracowników 

Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a dla pozostałych spó-

łek bony w wysokości 600 zł brutto dla każdej osoby. 

Na to związkowcy się nie zgodzili. 

Związkowcy domagają się w wysokości 8,5% 

kosztów wynagrodzeń (dla Jastrzębskiej Spółki) i po 

1000 zł dla pracowników pozostałych spółek. Ogło-

szono referendum na temat podjęcia akcji protesta-

cyjnej (strajku). W referendum wzięło udział ponad 57 

tys. górników (70% uprawnionych). Za strajkiem 

opowiedziało się 94% górników biorących udział 

w referendum. Dwugodzinny strajk więc się odbył. 

Wiceminister gospodarki odpowiedzialny za gór-

nictwo oświadczył, że rząd nie da się zastraszyć. Ale 

jeżeli spełnione będą warunki rządowe to będzie zgoda 

na wypłaty po 2 tys. zł dla pracowników Jastrzębskiej 

Spółki Węglowej i po 600 zł dla pozostałych. 

Związkowcy podnieśli stawkę na odpowiednio 3 tys. 

zł i 1 tys. zł. Obie strony zgłaszają chęć dalszych 

negocjacji. Czy jest to tylko taktyczna zagrywka. Mam 

nadzieję, że nie. 

Najdziwniejsze jest to, że związkowcy nie chcą 

już rozmawiać z wiceministrem Pawłem Poncyliu-

szem, którego chcą odwołać (na to Premier się nie 

zgadza) i żądają wyznaczenia innego negocjatora. 

Czyzby próba pokazania kto tu rządzi. Związkowcy 

zapowiedzieli po strajku, że przyjadą 14 czerwca na 

manifestację do Warszawy. 

Zapowiada się więc gorący okres. 
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Wiesław S. Blaschke 

Górnik gubernatorem polskich Lionów 

Czytelnicy Nowego Kuriera mają okazję zapoz-

nać się z drukowanymi w kolejnych numerach od 

stycznia 2005 roku moimi tekstami dotyczącymi 

polskiego górnictwa węgla kamiennego. Od czasu do 

czasu Redakcja zamieszcza też teksty dotyczące or-

ganizacji, z którymi mam zaszczyt współpracować. 

Wśród wielu moich zainteresowań znajduje się 

też działalność charytatywna. Jestem przekonany, że 

każdy człowiek któremu powiodło się w życiu od-

czuwa potrzebę udzielania pomocy tym, którzy zna-

leźli się, często nie z własnej winy, w trudnej sytuacji. 

W grupie tej szczególne miejsce znajdują dzieci 

dotknięte brutalnym działaniem losu. Myślę tu 

o dzieciach niepełnosprawnych, dzieciach dotkniętych 

ciężkimi chorobami, dzieciach niesłyszących, niewi-

dzących, głuchoniemych, a także dzieciach pozbawio-

nych rodziców – dzieci z domów dziecka, dzieci ulicy. 

Pomoc tym dzieciom to nasz moralny obowiązek. 

Zorganizowaną pomocą zajmuje się wiele orga-

nizacji pozarządowych. Jedną z nich, i to największą 

w świecie, jest Lions Clubs International. Stowarzy-

szenie powstało w 1917 roku w Chicago w USA. 

Pomysłodawcą był Melvin Jones, który postanowił 

rozpropagować ideę służenia ludziom w potrzebie. 

Hasło Liona to „We serve”. 

Lion – Lew to członek tego Międzynarodowego 

Stowarzyszenia. „LIONS” jest anagramem pierwszych 

liter hasła lionizmu – Liberty, Inteligence, Our Na-

tion’s Satety”. Stowarzyszenie działa już w 200 kra-

jach, poprzez Kluby Lions, których w świecie jest już 

42 233, a zrzeszają one łącznie 1 320 455 członków. 

To dane na koniec maja 2006 roku. Centrala znajduje 

się w USA w Oak Brook niedaleko Chicago. W po-

szczególnych krajach kluby zrzeszone są w Okręgach 

(District), a ilość okręgów zależy od ilości działa-

jących klubów. Okręgów jest ponad 850. 

W Kanadzie działają 1 762 kluby zrzeszające 

41 687 członków. W Polsce działa 54 klubów liczą-

cych łącznie 1 228 członków, w zrzeszonych w jednym 

Okręgu (121 Poland). Od 1 lipca 2006 roku powie-

rzono mi zaszczytną funkcję gubernatora Okręgu. 

W Europie pierwszy klub powstał dopiero w 1948 

roku w Szwajcarii. W Europie Środkowo-Wschodniej 

pierwszy klub został założony w Polsce w 1989 roku 

w Poznaniu. Wcześniej, ze względu na panujący ko-

munistyczny reżim było to niemożliwe. Przykład 

Polski uaktywnił ludzi wrażliwych na ludzką niedolę 

w innych krajach byłego sowieckiego bloku. Powstało 

ponad 200 klubów w 21 krajach (bez Polski). 

Aby zostać członkiem Lions trzeba być zapro-

szonym do klubu. Nie można się tak po prostu zapisać. 

Ja zostałem zaproszony do Klubu Kraków Stare 

Miasto w 1992 roku. Aby zostać Gubernatorem 

Okręgu trzeba mieć zasługi w swoim Klubie, a także 

pełnić przez co najmniej cztery lata funkcje orga-

nizacyjne. Wicegubernatora wybiera Konwencja (Wal-

ne Zgromadzenie) Okręgu i tę funkcję polscy Lioni 

powierzyli mi w 2005 roku. Gubernatorem, według 

Statutu Okręgu, zostaje wicegubernator po publicznym 

(na Konwencji) wyrażeniu zgody w postaci oświad-

czenia, że chce sprawować urząd gubernatora. Zło-

żyłem w czerwcu br. takie oświadczenie i stałem się 

automatycznie gubernatorem elektem. 

Gubernatorzy Elekci spotykają się na kilku-

dniowym seminarium przed Światową Konwencją. 

Konwencja w tym roku odbywała się w Bostonie 

w USA. Po szkoleniu uzyskuje się certyfikat, a pod-

czas Konwencji Gubernatorzy Elekci składają wobec 

wszystkich uczestników przyrzeczenie wywiązywania 

się z nałożonych obowiązków. Przyrzeczenie, którego 

formuła jest dość złożona, składało się 756 guberna-

torów elektów z całego świata. Wśród nich i ja byłem. 
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Po powrocie do kraju określiłem priorytetowe zada-

nia, które realizować będę w swej kadencji, trwającej tyl-

ko przez okres 1 roku. Głównym celem będzie prowa-

dzenie warsztatów dla nauczycieli pracujących z dziećmi 

w wieku 10 – 14 lat. To trudny okres dla młodzieży. 

A program nazywa się „Sztuka dojrzewania”. Program 

ten powstał w Stanach Zjednoczonych i jest wdrażany 

w wielu krajach przynosząc znakomite skutki. Wystarczy 

przytoczyć tematykę podręczników, a jest ich 16. Wy-

brane tytuły – Podróż przez wiek dojrzewania, Jak służyć 

innym, Wierzę w siebie i rozumiem innych, Najważniej-

sze mieć w życiu cel, Chcę zdrowo żyć, Uwaga nar-

kotyki, Ja i moja rodzina, Ja i moi przyjaciele, Rozwijanie 

własnego potencjału. Prawda jakie to potrzebne dla do-

rastającej młodzieży. Mamy już przetłumaczone i dosto-

sowane do polskich warunków podręczniki. Szkolimy już 

nauczycieli. W mej kadencji chcę aby przeszkolonych 

było ponad 1000 osób. Drugim ważnym celem będzie 

uruchomienie w Polsce światowego programu Lionów 

„Przede wszystkim wzrok”. Centrala posiada już na ten 

cel 45 mln USD, a chce jeszcze zebrać następnych 200 

mln. Program ten w ubiegłych latach odniósł duży suk-

ces, zwłaszcza w krajach biednych. W Polsce chcemy 

rozwinąć profilaktykę ratowania wzroku. Jesteśmy na 

początku tej drogi. Trzecim zadaniem jest tworzenie no-

wych klubów Lions. Jak na potencjał ludzi dobrej woli 

w Polsce jest zbyt mało Klubów. A i te skupione są w du-

żych miastach: Poznań, Trójmiasto, Szczecin, Warszawa, 

Kraków. Ludzi potrzebujących jest wielu zwłaszcza 

w małych miasteczkach. Będziemy próbowali uaktywnić 

te ośrodki także poprzez zainteresowanie organów samo-

rządowych. Przygotowujemy materiały i prowadzić bę-

dziemy odpowiednie szkolenia. 

Ruch Lions jest w Polsce stosunkowo mało 

znany. Wzięło się to stąd, że kluby prowadząc piękną 

i skuteczną działalność nie były przekonane, że trzeba 

tym się chwalić. Musimy to zmienić, gdyż wyglądamy 

na jakąś tajną organizację. Wielu moich znajomych 

pyta się – Lions – a co to jest. 

Powoli zmienia się też nastawienie Kościoła do 

tego ruchu. Lions nie jest żadnym konkurentem dla 

Caritasu. Działania te mogą się uzupełniać. Po wizycie 

u Papieża Benedykta XVI Światowego Prezydenta 

Ashok Mehta Ruch Lions uzyskał poparcie i błogo-

sławieństwo. W Państwie Watykan powstał Klub 

Lions liczący już 22 osoby. Z informacji osobistych 

wiem, że pozytywnie naszą działalność oceniają znani 

duchowni – Arcybiskup Tadeusz Gocłowski i Biskup 

Tadeusz Rakoczy. To dobrze wróży na przyszłość. 

Nie napisałem o konkretnych działaniach po-

szczególnych Klubów. Myślę, że będzie jeszcze ku 

temu okazja. Bo naprawdę to wspaniała praca. I na 

koniec chciałbym wszystkich zainteresowanych 

polskim ruchem Lions zachęcić do odwiedzenia naszej 

strony internetowej www.lions. org.pl. 

 

 

 

 

 

Wiesław S. Blaschke 

Dwadzieścia lat mojego Instytutu 

W bieżącym roku uroczyście obchodził swe dwu-

dziestolecie Instytut Gospodarki Surowcami Mineral-

nymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 

W Polsce placówek naukowo – badawczych jest 

co najmniej kilkaset, a związanych z górnictwem kil-

kadziesiąt, w tym kilka funkcjonujących jako jednostki 
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Polskiej Akademii Nauk. Dlaczego więc piszę o tym 

właśnie Instytucie? I od razu odpowiem: jest to pla-

cówka, w której jestem zatrudniony obecnie na drugim 

pełnym etacie (profesorowie mają takie uprawnienia) 

równolegle do pracy na Wydziale Górnictwa i Geolo-

gii Politechniki Śląskiej. Ale i to nie byłoby wy-

starczającym powodem aby o tym Instytucie pisać. 

Z placówką tą jestem związany emocjonalnie, gdyż 

zostałem w niej zatrudniony jako pierwszy pracownik, 

któremu zlecono zorganizowanie tej nowej jednostki. 

Ale po kolei. 

W 1979 roku powołany został Komitet Gospodar-

ki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk. 

Przewodniczącym został, i pozostaje do dzisiaj, czło-

nek rzeczywisty PAN Profesor dr hab. inż. Roman 

Ney. Prof. Ney sformułował definicję i zakres nowego 

interdyscyplinarnego kierunku, który nazwał gospo-

darką surowcami mineralnymi. Kierunek ten obejmuje 

etapy: poszukiwania i dokumentowania złóż, projekto-

wania zagospodarowania górniczego obszarów złożo-

wych i poszczególnych złóż, eksploatację górniczą, 

przeróbkę i uszlachetnianie kopalin oraz przetwórstwo 

surowców mineralnych. Takie ujęcie zagadnień geolo-

gicznych, górniczych i przetwórczych pozwoliło roz-

patrywać kompleksowo problemy gospodarki surow-

cami mineralnymi w skali makro i podejść do tych 

problemów w sposób systemowy. W pracach Komi-

tetu, w którym mogę dodać uczestniczę od początku 

jego powstania do dnia dzisiejszego, wykorzystano 

ogromny ale cząstkowy dorobek profesorów i nau-

kowców Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki 

Śląskiej, Głównego Instytutu Górnictwa i wielu innych 

instytutów naukowo – badawczych. 

Komitet wypracował, przez kilka pierwszych lat 

swej działalności, program badawczy, który w kom-

pleksowy sposób ujmował problemy efektywnego 

wykorzystania krajowych surowców mineralnych. 

Program ten pod nazwą „Zwiększenie efektywności 

pozyskiwania i wykorzystania surowców mineral-

nych” został wprowadzony do państwowego programu 

badań na lata 1986 – 1990. Były jak to wówczas na-

zywano Centralne Programy Badawczo – Rozwojowe. 

Powstał jednak problem koordynacji programu, 

uszczegóławiania programów badawczych, rozdziela-

nia zadań pomiędzy zespoły badawcze, nadzorowania 

realizacji tematów cząstkowych, rozliczania finanso-

wania projektów itp. Na realizację tego programu 

przeznaczono duże, jak na ówczesne możliwości 

finansowania badań naukowych, środki. Realizacja 

tych zadań przekraczała możliwości organizacyjne 

Komitetu Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN. 

W wyniku wielu dyskusji i analiz możliwości spraw-

nego realizowania programu stwierdzono, że koniecz-

ne jest powołanie nowej placówki naukowo-badaw-

czej, która wypełniałaby te wszystkie zadania. 

Prezydium Polskiej Akademii Nauk w 1986 roku 

powołało w Krakowie Zakład Podstaw Gospodarki 

Surowcami Mineralnymi. Kierownictwo Zakładu po-

wierzono prof. Romanowi Neyowi. Funkcję tą Pro-

fesor pełnił społecznie, nie będąc zatrudnionym w tej 

placówce, a także nie pobierając żadnego z tego tytułu 

wynagrodzenia. Nie były to częste przypadki kiero-

wania w ten sposób placówką naukową. Profesor 

podjął się jednak tego trudu. Było to wszak jego 

dziecko. Spośród wielu swoich współpracowników 

Profesor wybrał właśnie mnie na swego Pierwszego 

Zastępcę i powierzył mi zadanie zorganizowania Za-

kładu oraz dodatkowo obarczył mnie funkcją zastępcy 

Kierownika (prof. R. Neya) programu „Zwiększenie 

efektywności pozyskiwania i wykorzystania surowców 

mineralnych”. 

Początki tworzenia Zakładu i rozpoczęcia reali-

zacji Programu wspominam z dużym sentymentem. 

Przyjmowanie pracowników naukowych, technicznych 

i administracyjnych było dla mnie dużym wyzwaniem. 

Negocjacje tematów badawczych, tworzenie zespołów 

interdyscyplinarnych, organizacja seminariów i konfe-

rencji prezentujących osiągnięcia naukowe programu 

pozwoliło mi zdobyć ogromne doświadczenie. To była 

trudna ale dobra szkoła. Procentuje to do dzisiaj. 

Zakład wywiązał się z postawionych przed nim 

zadań. W ramach Centralnego Programu zrealizowano 

prawie dwadzieścia celów głównych obejmujących 

kilkaset celów cząstkowych. Poza osiągnięciami czys-

to naukowymi, publikacją artykułów, podręczników 

uzyskano kilkadziesiąt wdrożeń przemysłowych, w tym 

wiele o znacznych efektach gospodarczych. 

Pracownikami Zakładu zostało kilku profesorów, 

docentów, kilkudziesięciu doktorów nauk technicz-

nych. W szczytowym okresie zatrudnionych było 183 

osoby, z tym że wielu w niepełnym wymiarze zatrud-

nienia. Osiągnięcia naukowe Zakładu zostały docenio-

ne przez jednostkę nadrzędną, którą był VII Wydział 

Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych Polskiej Akademii 

Nauk. W 1988 roku Zakład został przekształcony 

w Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki 
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Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, a w 1998 

roku w Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi 

i Energią PAN. 

Profesor Roman Ney, po zakończeniu swej dzia-

łalności państwowej przeszedł do pracy w Centrum 

i został zatrudniony na pełnym etacie ale nadal był 

zatrudniony w Akademii Górniczo-Hutniczej. Funkcję 

dyrektora pełnił aż do przejścia na emeryturę w 2004 

roku. Obecnie jest przewodniczącym Rady Naukowej 

Instytutu. Ja funkcję I Zastępcy Dyrektora ds. nauki 

pełniłem przez trzy kadencje co trwało siedem lat. 

Wycofałem się z tych obowiązków, gdy zintensyfi-

kować musiałem swą działalność naukową i publi-

cystyczną aby uzyskać tytuł profesora. Nie było 

możliwości pogodzenia działalności organizatorskiej 

i naukowej. Obecnie dyrektorem jest profesor Euge-

niusz Mokrzycki, mój wychowanek i długoletni pod-

władny. 

W okresie dwudziestu lat działalności najpierw 

Zakładu, a obecnie Instytutu 6 pracowników uzyskało 

tytuł naukowy profesora, 7 stopień naukowy doktora 

habilitowanego, a 26 stopień doktora. W tej liczbie nie 

są uwzględnione osoby, które zostały zatrudnione 

w Zakładzie (Instytucie) posiadając już te stopnie na-

ukowe. Obecnie kadra Instytutu liczy 112 osób. 

Instytut prowadzi bardzo szeroką tematykę ba-

dawczą, ale nadal związaną z gospodarką surowcami 

mineralnymi. Doszły zagadnienia związane z proble-

matyką energetyczną. Aby przybliżyć profil naukowy 

wymienię działające zakłady: Pozyskiwania Surow-

ców Mineralnych, Polityki Surowcowej i Energetycz-

nej z pracowniami: Polityki Surowcowej, Polityki 

Energetycznej i Ekologicznej, Geologii Gospodarczej, 

Energetyki, Badań Strategicznych; Zakład Ekonomiki 

i Badań Rynku Paliwowo – Energetycznego, Geody-

namiki i Inżynierii Środowiska, Energii Odnawialnej, 

Sozologii, Podziemnego Magazynowania i Składo-

wania Odpadów. Działają samodzielne Pracownie 

Geotechnologii, Badań Środowiskowych i Gospodarki 

Odpadami, Analiz Strukturalnych i Kartografii Geo-

logicznej. Działają Laboratoria: Hydromineralogiczne 

i Geotermalne. Instytut zbudował pierwszą instalację 

geotermalną w Polsce. Ogrzewa ona kilkaset budyn-

ków na Podhalu. 

Instytut posiada własny Zakład Wydawnictwo. 

Wydawane są trzy periodyki: kwartalnik Gospodarka 

Surowcami Mineralnymi, dwumiesięcznik Technika 

Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka i Geoter-

mia, półrocznik Polityka Energetyczna. Wydawana 

jest seria Studia Rozprawy Monografie (liczy już 132 

pozycje) oraz seria Sympozja i Konferencje (66 po-

zycji). Jestem redaktorem wszystkich tych czasopism. 

Wydane były: 4 tomowa Encyklopedia Surowców 

Mineralnych, 11 tomowa monografia Surowce Mine-

ralne Polski, Słownik Sozologiczny, 8 Atlasów Geosy-

noptycznych, roczniki Bilans Gospodarki Surowcami 

Mineralnymi (także w języku angielskim pod tytułem 

Minerals Yearbook). Wydano wiele książek, porad-

ników i informatorów. 

Historia Instytutu zaczęła się dwadzieścia lat te-

mu od zatrudnienia w połowie stycznia 1986 roku 

pierwszego pracownika. Szczycę się, że to byłem 

właśnie ja. W ciągu tych lat placówka osiągnęła 

wysoki poziom naukowy i niezwykle duży dorobek. 

Instytut uczestniczy w realizacji 9 tematów w Pro-

gramach Ramowych Unii Europejskiej. Pracownicy 

Instytutu współpracują z naukowcami 18 krajów. Wy-

dawane są wspólne książki i artykuły. W Instytucie 

opublikowano już ponad tysiąc artykułów. 

Swe osiągnięcia pracownicy prezentują na orga-

nizowanych przez Instytut pięciu ogólnokrajowych 

cyklicznych konferencjach. Konferencje: Zagadnienia 

surowców energetycznych i energii w gospodarce kra-

jowej (19 konferencji), Aktualia i perspektywy gospo-

darki surowcami mineralnymi (15 konf.), Wyko-

rzystanie zasobów kopalin użytecznych (9 konf.), 

Warsztaty górnicze (10 konf.) stały się ogólnopolskim 

forum wymiany poglądów, dyskusji, polemik. Szcze-

gólną rolę pełni Szkoła Eksploatacji Podziemnej (15 

edycji). Szkoła przyznaje dyplomy: Kopalnia Roku, 

Bezpieczna Kopalnia. Wydaje też własną serię wykła-

dów i książek liczących już kilkadziesiąt pozycji. 

Szkoła jest miejscem dorocznych spotkań pracow-

ników nauki, pracowników przemysłu, pracowników 

zaplecza technicznego. Jest wydarzeniem w środowis-

ku górniczym. 

Instytut organizował też światowe konferencje. 

Wymienię, nieskromnie, Zakład, w którym pracuję, 

a który zorganizował w Krakowie w 1994 roku 12th 

International Coal Preparation Congress, a w 2002 

roku też w Krakowie 9th International Energy Con-

ference ENERGEX. Materiały tych konferencji wyda-

ne zostały w Stanach Zjednoczonych. 

Placówki naukowe, placówki badawcze przeży-

wają w ostatnich kilkunastu latach trudny okres do-

stosowania się do warunków gospodarki rynkowej. 
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Powszechne są narzekania na brak środków finan-

sowych. Na tym tle Instytut Gospodarki Surowcami 

Mineralnymi i Energią PAN prezentuje się bardzo 

dobrze. Finansowany początkowo ze środków Central-

nego Programu Badawczego w okresie transformacji 

gospodarki przeżywał pewien kryzys. Zmienione (tu 

miałem decydujący udział) zostały wewnętrzne zasady 

rozliczania finansowego zakładów i pracowni w spo-

sób niestosowany w innych placówkach PANu. Każda 

jednostka organizacyjna Instytutu jest na własnym 

rozrachunku. System ten zdał egzamin i obecnie In-

stytut, jako jeden z nielicznych, nie ma w zasadzie 

problemów finansowych. Poza tak zwaną działalnością 

podstawową (statutową) większość prac naukowo – 

badawczych realizowana jest na potrzeby przemysłu 

i finansowana przez ten przemysł. Dobitnie to pokazu-

je, że placówka jest potrzebna, że liczy się w środo-

wisku naukowo – przemysłowym, że ma osiągnięcia. 

Jubileusz obchodzony był skromnie i bez fajer-

werków. Wydano kilka pozycji prezentujących doro-

bek, w czasopismach Przegląd Górniczy, Gospodarka 

Surowcami Mineralnymi, Polityka Energetyczna. Jubi-

latce, choć obecnie jest to teraz moje drugie miejsce 

pracy, życzę wszystkiego najlepszego, utrzymania 

poziomu naukowego i wielu sukcesów w przemyśle. 

 

 

 

 

 

Wiesław S. Blaschke 

Wizja nowej strategii dla górnictwa węglowego 

Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego pro-

wadzona jest już od kilkunastu lat. Ostatnia ustawa gór-

nicza, opracowana w 2003 roku, obowiązuje do końca 

bieżącego roku. Głoszone były od roku poglądy, że nie ma 

potrzeby tworzenia nowego programu restrukturyzacyjne-

go. Że przez tyle lat górnictwo otrzymywało pomoc z bu-

dżetu państwa i powinno, po wygaśnięciu ustawy, samo 

zacząć dbać o siebie. 

W ostatnich latach niespodziewanie wystąpiło zja-

wisko gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na węgiel 

w świecie. Przełożyło się to, zgodnie z klasycznym pra-

wem popytu i podaży, na niespotykany od lat wzrost cen 

węgla kamiennego a zwłaszcza węgla koksowego. Wy-

sokie światowe ceny spowodowały także wzrost cen węgla 

na rynku krajowym. Ceny węgla energetycznego z po-

ziomu około 133 zł/tonę w 2003 roku wzrosły do 162 

zł/tonę w 2005 roku a ceny węgla koksowego w ana-

logicznych latach wzrosły z około 193 zł/tonę do 365 

zł/tonę. Były to ceny uzyskiwane średnio na bramach 

kopalń produkujących te typy węgli. W pierwszej połowie 

2006 roku ceny węgla energetycznego spadły o około 2 

zł/tonę, ale węgla koksowego spadły aż o 78 zł/tonę. Mimo 

tego ceny te są znacznie wyższe niż były przed wzrostem 

zapotrzebowania w świecie na węgiel. 

Wysokie ceny węgla w kraju, choć i tak znacznie 

niższe niż na światowych rynkach węglowych (szacuje się, 

że koszty importu węgla byłyby o 35% wyższe niż ceny 

krajowe) spowodował wyraźną poprawę sytuacji finan-

sowej poszczególnych kopalń a także nadzorujących je 

spółek węglowych. Sytuacja ekonomiczna zależy co praw-

da w dużej mierze od uzyskiwanych cen zbytu węgla ale 

też dla każdego jest oczywistym, że poważny udział 

w takim rachunku mają koszty pozyskania węgla. Nie 

dysponuję danymi o kosztach jednostkowych wg typów 

węgli co może utrudnić porównywanie kosztów z cenami. 

Natomiast średnie koszty jednostkowe pozyskania węgla 
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energetycznego i koksowego niestety też rosły. Z poziomu 

około 141 zł/tonę w 2003 roku koszty wzrosły do ponad 

168 zł/tonę w 2005 roku. 

Uspokajam czytelników, którzy porównując koszty 

z cenami mogli dojść do wniosku, że górnictwo było defi-

cytowe. Operowanie uśrednionymi danymi może być cza-

sami mylące. Biorąc pod uwagę proporcje sprzedaży wę-

gla koksowego i węgla energetycznego sytuacja w ostat-

nich latach była dla branży korzystna. Jeszcze w 2003 roku 

górnictwo jako całość wygenerowało stratę prawie 4 000 

mln zł, ale już w 2004 roku zysk wyniósł 2 600 mln zł. 

W 2005 roku zmniejszyła się sprzedaż węgla o 4,6 

mln ton i wzrosły koszty wydobycia i tym samym zysk 

górnictwa ukształtował się na poziomie 1 230 mln zł. 

W pierwszej połowie 2006 roku efekty ekonomiczne po-

gorszyły się wyraźnie ale na szczęście górnictwo jako 

całość nie jest jeszcze deficytowe. 

Powstaje pytanie czy górnictwo potrafiło wykorzy-

stać koniunkturę na węgiel i wysoki poziom cen. Tu zdania 

specjalistów są podzielone, ale dominuje pogląd, że nie-

stety górnictwo tej szansy nie wykorzystało. 

Ministerstwo Gospodarki przygotowało, datowany na 

4 września, dokument który nazwano Strategia działalności 

górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007 – 

2015. Autorzy tego dokumentu wyraźnie stwierdzają, że 

jest to tylko strategia państwa, która może być podstawą 

budowy szczegółowych strategii przez producentów węgla 

kamiennego. Nie ustala się więc żadnych szczegółowych 

działań restrukturyzacyjnych. 

Ministerstwo Gospodarki ma oczywiście świado-

mość, że polityka energetyczna państwa ma bezpośredni 

wpływ na sytuację producentów węgla kamiennego. Sek-

tor górnictwa będzie musiał dostosować swą zewnętrzną 

politykę do zmian kierunków i zasad prowadzonej polityki 

energetycznej w Polsce. Sytuacja działania sektora węgla 

kamiennego będzie musiała także ulegać zmianom i pro-

cesom dostosowawczym. To całkowite nowe podejście do 

prowadzonych dotychczas procesów naprawczych. 

Spółki węglowe producentów, których jest siedem 

w tym trzy grupujące kolejno 17, 7, 5 kopalń, same będą 

musiały opracować i realizować programy swego funk-

cjonowania na konkurencyjnym rynku węglowym. Co 

prawda na 33 kopalnie Skarb Państwa jest właścicielem 30 

kopalń i trudno sobie wyobrazić aby nie było konkurencji 

pomiędzy spółkami tego samego właściciela ale ma to być 

konkurencja jakościowa i cenowa. Ceny muszą jednak być 

wyższe od kosztów. Tak więc ten producent, który dopro-

wadzi do niskich kosztów pozyskania swego węgla będzie 

mógł sprzedać więcej węgla na rynku. Ta zasada jest 

oczywista w rozwiniętych gospodarczo krajach. W Polsce, 

na skutek tolerowania przez właściciela w ubiegłych latach 

procederu sprzedawania węgla poniżej kosztów jego wy-

tworzenia, ta prawda często nadal nie jest dla wielu 

przekonywująca. Teraz będzie to musiało się zmienić. 

Dotychczas spółki i kopalnie realizowały narzucony od-

górnie program działania. Teraz same będą musiały te pro-

gramy tworzyć aby znaleźć się w gospodarczej rzeczy-

wistości i utrzymać się na powierzchni gdy dotychczas 

pseudorynek węglowy zamieniony zostanie w końcu w ry-

nek prawdziwy. 

Dokument Ministerstwa Gospodarki daje syntetyczną 

diagnozę stanu polskiego górnictwa węglowego, zwraca 

uwagę na cele strategiczne sektora, podpowiada konieczne 

działania pozwalające osiągnąć te strategiczne cele, przy-

pomina zadania, które będą finansowane z budżetu pań-

stwa w ramach uzgodnień z Komisją Europejską. 

Strategia Ministerstwa Gospodarki zakłada działania 

mające na celu doprowadzenie do sytuacji, w której przed-

siębiorstwa górnicze będą funkcjonowały w oparciu o o-

gólnie obowiązujące prawo bez konieczności wspierania 

podmiotów górniczych z budżetu państwa. Do minimum 

mają być ograniczone specjalne rozwiązania prawne dla 

sektora węglowego. 

Do koniecznych działań zaliczono: zmiany organi-

zacyjne w górnictwie, prywatyzację górnictwa, zmiany 

prawne, dostosowanie wydobycia do możliwości zbytu, 

sensowną politykę zatrudnieniową, inwestycje w górnic-

twie, budowę strategii spółek węglowych, problemy od-

działywania na środowisko naturalne, wykorzystanie wę-

gla do produkcji paliw płynnych i gazowych. Każde z tych 

działań jest rozwinięte w omawianym dokumencie. 

Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego 

w Polsce będzie przedmiotem zorganizowanej dyskusji 

w II połowie września. Ponieważ dokument ten jest już 

upubliczniony, w prasie krajowej w ostatnich dniach są już 

publikowane niektóre wypowiedzi. Związki zawodowe 

przyjęły strategię z dużą niechęcią. Ale o tym napiszę 

następnym razem. 
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Wiesław S. Blaschke 

Kontrowersje wokół strategii dla górnictwa 

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło swą stra-

tegię dla górnictwa węgla kamiennego. Pisałem o tym 

dwa tygodnie temu. 6 września przyjęto oficjalnie ten 

dokument, a następnie przekazano go partnerom spo-

łecznym do konsultacji. Materiały te udostępniono 

także specjalistom zajmującym się branżą węgla ka-

miennego. Strategia była przedmiotem dyskusji na 

dwóch zwołanych w tym celu konferencjach. 

22 września Wiceminister Paweł Poncyliusz za-

prosił do Warszawy specjalistów, prezesów spółek, 

związkowców i dziennikarzy. Tematem była oczywiś-

cie „Strategia działalności górnictwa węgla kamien-

nego w Polsce w latach 2007 – 2015”. 

W kilka dni później w Katowicach miesięcznik 

Nowy Przemysł zorganizował Konferencję „Górnic-

two w Polsce”. Tematyka była dość szeroka – ko-

niunktura na węgiel, koszty, zasoby, prywatyzacja, 

inwestycje, górnictwo a energetyka. Zaproszono 

imiennie wybranych ekspertów, których poproszono 

o prezentację swego stanowiska. W Konferencji brał 

udział były Premier Jerzy Buzek i były wicepremier 

Janusz Steinhoff, a także liczna grupa związkowców. 

Miałem okazję uczestniczyć w obu spotkaniach, 

a także miałem możliwość zaprezentowania mego sta-

nowiska dotyczącego procesów naprawczych krajo-

wego górnictwa węgla kamiennego. Moi wytrwali 

czytelnicy znają te poglądy publikowane od ponad 20 

miesięcy na łamach Nowego Kuriera. Postaram się 

w dużym skrócie przedstawić poruszane na tych kon-

ferencjach problemy. 

Zacznę, pewnie nieskromnie, od moich refleksji. 

Mówiłem o tym publicznie i nadal uważam, że do-

kument rządowy nie został właściwie zrozumiany 

przez jego czytelników. Nie zauważono, że jest to 

strategia działania górnictwa a nie program jego 

restrukturyzacji. Co prawda w Strategii wyraźnie 

określono, że rząd czy ministerstwo nie zamierza 

„prowadzić za rączkę” (oczywiście tak to nie jest tam 

napisane) kierownictwa spółek węglowych lecz przed-

stawia swą wizje w jakim kierunku górnictwo winno 

zmierzać. Działaniami wykonawczymi zajmować się 

będą kierownictwa spółek i kopalń. Jest to wyraźna 

zmiana roli państwa, które nie powinno narzucać 

koncepcji szczegółowych rozwiązań. 

Związkowcy a także niektórzy specjaliści oczeki-

wali nowego programu restrukturyzacji górnictwa. Od 

1992 roku przyzwyczailiśmy się, że wiceminister 

gospodarki poprzez kolejne programy naprawcze 

decydował, czasem w sprawach szczegółowych, o kie-

runku wprowadzanych reform. To Ministerstwo de-

cydowało ile kopalń ma być zlikwidowanych, ile 

kopalń ma być połączonych ze sobą, ilu górników 

należy zwolnić z pracy, jakie ma być wydobycie węgla 

ogółem w kraju, kto będzie kierował spółkami, a cza-

sem nawet kopalniami, jaki ma być eksport węgla. Ta 

wszechwładza Ministerstwa Gospodarki spowodo-

wała, ze polecenia wykonywano posłusznie i nie 

wdając się w rozważania o ekonomicznej słuszności 

narzucanych programów. Przez te lata elity górnicze 

przyzwyczaiły się do wykonywania decyzji i nie 

dyskutowania. Mogę dodać, że taki sposób kierowania 

górnictwem funkcjonował praktycznie bez przerwy od 

czasu zakończenia ostatniej światowej wojny. 

Byłbym może niesprawiedliwy, gdybym nie przy-

pomniał, że podjęto, na początku procesów restruk-

turyzacji górnictwa, próbę zmiany pracy kierownictw 

kopalń. Kopalnie zostały usamodzielnione i rzucone 

na głęboką wodę powstającej gospodarki rynkowej. 

Okazało się, i to bardzo szybko, że te samodzielne 

przedsiębiorstwa wydobywające węgiel nie potrafią 

znaleźć się w nowej sytuacji. Wydobywanie węgla 

prowadzone było bardzo dobrze, ale nie poradzono 
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sobie z marketingiem i jego sprzedażą. Kopalnie nie 

umiały, bo też gdzie się tego miały nauczyć, działać 

w warunkach rynkowej konkurencji. Z eksperymentu 

trzeba było szybko zrezygnować. Połączono wówczas 

kopalnie w siedem spółek. Muszę dodać, że problem 

ten był bardziej złożony niż to powyżej opisałem. 

Wieloletnie przyzwyczajenia do wykonywania 

poleceń przekazywanych „z góry” wytworzyły atmo-

sferę oczekiwania na kolejne dyspozycje. Ostatni 

program restrukturyzacji kończy się w 2006 roku. 

I wszyscy oczekiwali, że powstanie nowy program. 

Oczekiwania te były trochę „na wyrost”, gdyż przy-

najmniej od dwóch lat sygnalizowano, że realizowany 

program będzie ostatnim programem przyjmowanym 

przez rząd i parlament. Nie wszyscy to zauważyli 

i stąd niespełnione oczekiwania. Otrzymano strategię 

a nie program. 

Tu muszę dodać, że może zajść niebezpie-

czeństwo, że wyznaczona strategia państwa poprzez 

omówienie działań, którymi mogą kierować się 

zarządy spółek węglowych, zostanie przyjęta jako 

bezdyskusyjne polecenia. Pamiętamy o mentalności 

wielu górniczych decydentów. Niebezpieczeństwo po-

legać może więc na tym, że propozycje czy zalecenia 

strategii zostaną przeniesione, bez analiz lokalnych 

sytuacji i bez rachunku ekonomicznego, do strategii 

poszczególnych spółek węglowych. Mówiłem o tym 

na obu spotkaniach. Mam nadzieję, znając nowe 

kierownictwo spółek, że tak się nie stanie. 

Nie są o tym jednak przekonani związkowcy 

i dali temu wyraz w swych wystąpieniach i później-

szych wypowiedziach dla prasy. Górnicza „Solidar-

ność” oficjalnie głosi, że strategia jest „nijaka” i pod-

kreśla, że na spotkaniu w Ministerstwie praktycznie 

wszystkie związki ją odrzuciły. Związkowcy sprze-

ciwiają się prywatyzacji górnictwa i ewentualnej 

sprzedaży przez Kompanię Węglową jednej lub kilku 

kopalń. Uważają, że w strategii nie uwzględnia się 

problemów związanych z pomocą publiczną państwa 

dla górnictwa, brak jest wsparcia dla inwestycji 

w górnictwie, brak podkreślenia, że bezpieczeństwo 

energetyczne Polski oparte winno być o krajowy 

węgiel, brak także pieniędzy na działalność polikwi-

dacyjną kopalń. Związkowcom nie podoba się też 

zapis, że przedsiębiorstwa górnicze z własnych środ-

ków pokrywać mają koszty świadczeń związanych 

z restrukturyzacją zatrudnienia, oraz że powinny same 

finansować likwidację kopalń. 

Inni dyskutanci podkreślali też, że zbyt mało 

uwagi poświęcono technologiom „czystego węgla”, 

racjonalnemu gospodarowaniu złożami węgla, techno-

logiom zgazowania węgla i produkcji z niego paliw 

płynnych. Zwrócono także uwagę, że w strategii nie 

uwzględniono roli i zadań samorządów. Były też uwa-

gi co do planów zmieniających organizację górnictwa. 

Powstaje pytanie czy te wszystkie problemy po-

winny znaleźć się w strategii. czy aby dyskusja nie jest 

przedwczesna, gdyż uszczegółowienia mają być po-

dane w strategiach i programach poszczególnych 

spółek węglowych. Być może związkowcy uważają, 

że lepiej „chuchać na zimne”, lub że w ten sposób 

przestrzegają kierownictwa spółek węglowych nad 

podjęciem w ich strategiach niepopularnych zapisów. 

Dalsza dyskusja prawdopodobnie wiele z tych spraw 

wyjaśni. 

Osobiście uważam, że strategia sygnalizuje odej-

ście państwa od zbyt daleko idącej ingerencji w spra-

wy przedsiębiorstw górniczych. Jeżeli takie było 

zamierzenie autorów strategii to mogę tylko przy-

klasnąć. W przeszłości podjęto wiele złych decyzji 

wobec górnictwa, sam wielokrotnie mówiłem i pisa-

łem, że polityka państwa wobec górnictwa jest błędna. 

Pogląd, że w gospodarce powinno być jak najmniej 

państwa zdaje się przekonywać coraz większą ilość 

decydentów. Państwo powinno przygotowywać usta-

wy górnicze, opracowywać dla potrzeb Unii plany 

pomocowe, a więc realizować unijną politykę wobec 

górnictwa węgla kamiennego określoną Rozporządze-

niem Rady nr 1407. I na tym rola państwa powinna się 

kończyć. Reszta powinna być w rękach kierownictw 

spółek i kopalń. 
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Wiesław S. Blaschke 

Problemy określania wielkości zasobów węgla 

Polska jest krajem posiadającym bardzo duże za-

soby węgla kamiennego. To stwierdzenie głoszone jest 

od kilku dziesiątków lat. W okresie realnego socja-

lizmu nałożono, na nasz kraj obowiązek zaspokajania 

potrzeb energetycznych dla większości krajów byłego 

obozu socjalistycznego. Już pisałem o tym, że plany 

wydobycia węgla sięgały aż do 400 milionów ton na 

rok. W rzeczywistości nie przekroczono nigdy wydo-

bycia rocznego w wysokości 200 mln ton, a i tak, jak 

wykazały to szczegółowe analizy jakościowe, w tym 

wydobyciu zawartość kamienia dochodziła do 30 – 

40% w zależności od roku analizy. 

Jest sprawą oczywistą, że w miarę eksploatacji 

zmniejszają się zasoby węgla. Ale z drugiej strony 

dokładniejsze rozpoznanie złóż, wiercenia geologiczne 

w nowych rejonach, a także możliwości eksploatacji 

poniżej 1000 metrów powiększają znane zasoby wę-

gla. Tu mogę dodać, że bilanse zasobów opracowuje 

się w zasadzie do głębokości 1000 metrów. Węgiel 

leży jednak znacznie głębiej i już wiemy, że można go 

spotkać nawet na głębokości do 1500 metrów. Te 

badania są jednak niepełne, bo jak na razie nie ma 

pilnej potrzeby budowy kopalń, które eksploatację 

prowadziłyby tak głęboko. Co prawda mamy kopalnię, 

nazwaną Halemba głęboka, która wydobyciem węgla 

zeszła poniżej tysiąca metrów. Inne kopalnie nie 

muszą sięgać po węgiel tak głęboko w głąb ziemi. 

Państwowy Instytut Geologiczny publikuje co-

rocznie „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych 

w Polsce”. Bilans ten pokazuje ile surowców mine-

ralnych i jakich kryje wnętrze naszego kraju. Nas teraz 

interesuje węgiel kamienny. Coroczne publikowanie 

danych o zasobach węgla uwzględnia zarówno ubytki 

eksploatacyjne jak i przyrosty wynikające z nowych 

odkryć czy z dokładniejszego rozpoznania zalegają-

cych złóż. 

Niestety nie wszystkie zasoby węgla można wy-

dobyć. Z tego też względu wprowadzono podział zaso-

bów. Nie będę straszył czytelników wykładem o za-

sobach. Można o tym pisać książki co zresztą się czyni 

a zainteresowani mogą do nich sięgać. Aby jednak 

mówić o gospodarce zasobami, zwłaszcza o tym co się 

stało w naszym krajowym górnictwie węgla kamien-

nego w wyniku realizacji programów restrukturyzacji 

trzeba przybliżyć kilka pojęć. 

Cały węgiel znajdujący się na terenie określonego 

obszaru nazywa się zasobami geologicznymi. Mogą to 

być kilku – kilkunastometrowe pokłady, ale mogą to 

być też pokłady o grubości kilku – kilkunastu centy-

metrów. Jest oczywiste, że tych ostatnich nikt nie 

będzie eksploatował. Z tego też względu zasoby geo-

logiczne podzielono na zasoby bilansowe i pozabilan-

sowe. Przyjmuje się pewne takiego podziału. Ale tymi 

szczegółami nie będę zanudzać czytelników. 

Zasoby bilansowe to jeszcze nie te ilości węgla, 

które można wydobyć. I dlatego z nich wydziela się 

zasoby przemysłowe. To te zasoby, które można uznać 

za możliwe do wydobycia. Ale i to nie zawsze jest 

technicznie lub ekonomicznie uzasadnione. Koszty 

eksploatacji, koszty wcześniejszego udostępnienia zło-

ża mogą być wyższe niż wartość wydobytego węgla. 

I tu wprowadza się kolejną kategorię zasobów nazy-

wana zasobami operatywności. Ten węgiel powinien 

być już wyeksploatowany. W ostatnich latach wy-

myślono dalszy podział zasobów operatywnych na 

łatwo dostępne i trudno dostępne. 

Dociekliwy czytelnik, który przebrnął te podziały 

zasobów zada pytanie: to ile tak naprawdę pozyskuje 

się węgla (tego wydobytego na powierzchnię) z za-

sobów geologicznych? I będzie bardzo zaskoczony 

odpowiedzią. Bardzo niewiele. I tu podaję konieczne 

liczby. Przyjmując zasoby bilansowe za 100% zaso-
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bów przemysłowych jest tylko 20%. Jeszcze gorzej 

wygląda ten stosunek dla zasobów geologicznych. Za 

100% tych zasobów tylko 12% to zasoby przemy-

słowe. A trzeba pamiętać, że tylko część zasobów 

przemysłowych to zasoby operatywne. Podałem dane 

za rok 2003. 

Ktoś może powiedzieć: no taka jest uroda gór-

nictwa węgla kamiennego. Wydobyliśmy tyle ile było 

możliwe. I tu będzie w poważnym błędzie. Przytoczę 

na uzasadnienie dane z 1989 roku. Wówczas ze 100% 

zasobów bilansowych 30% uznano za zasoby prze-

mysłowe, a z zasobów geologicznych przemysłowych 

było 22%. Co więc się stało w ciągu tych 15 lat. Ja 

odpowiem krótko – fatalnie przeprowadzona restruk-

turyzacja górnictwa. 

Likwidacja kopalń to oczywiście utrata zasobów, 

zwłaszcza gdy przeprowadzona była w sposób nie po-

zwalający już wrócić do eksploatacji pokładów. Można 

powiedzieć, że trzeba było likwidować nierentowne 

kopalnie bo nikt do nich nie będzie dopłacać. Niby 

oczywiste, ale kto przeprowadził rzetelny rachunek 

rentowności każdej kopalni. O rachunkach rentowności 

pisałem w Nowym Kurierze w ubiegłym roku. Uwa-

żam, i o tym wielokrotnie pisałem, że likwidacja kopalń 

była przeprowadzona w sposób nieodpowiedzialny. Po-

mijając już utracony majątek, zwolnienia ludzi z pracy 

to karygodne było utracenie poważnych zasobów wę-

gla. Odbije się to poważnie już w niedługim czasie, gdy 

nie będzie możliwości wydobycia węgla choćby na po-

trzeby krajowe. O bezpieczeństwie energetycznym Unii 

Europejskiej już tu nie będę wspominać. 

Ciekawe jest, że właściciel – Skarb Państwa – nie 

reagował na zubożenie swego majątku. To Skarb 

Państwa jest właścicielem złóż. W gospodarce rynko-

wej każdy właściciel broni swej własności. Skarb 

Państwa też ma odpowiednie instrumenty, ale nie umie 

lub nie chce z nich korzystać. Jak Skarb Państwa 

w Polsce mógł oddać zarządzanie swą własnością 

w ręce innego ministerstwa i nie interesować się co 

ono wyprawia. Ten temat może rozwinę w przyszłości. 

Aby pokazać jak Skarb Państwa tracił swą włas-

ność przytoczę kilka zatrważających cyfr. Pomiędzy 

rokiem 1989 a 2003 zasoby geologiczne zmniejszyły 

się o 21 252 milionów ton, a zasoby przemysłowe 

o 10 078 milionów ton. Wydobyto w tym czasie 1 839 

mln ton. Co to oznacza? Na jedną tonę wydobytego 

w 2003 roku węgla utracono 10,6 ton zasobów geolo-

gicznych, 12 ton zasobów bilansowych i 4,5 tony za-

sobów przemysłowych. W tym rachunku uwzględnio-

no przyrosty zasobów. Nie uwzględniając przyrostów 

statystyki podają, ze na jedną tonę wydobytego węgla 

utracono zasobów geologicznych: w 1999 – 37 ton, 

a w 2003 – 29 ton; zasobów przemysłowych najwięcej 

utracono w 1994 roku – 17 ton. 

Wydobycie węgla ma jak się okazuje najmniejszy 

wpływ na zmniejszenie bazy zasobowej. Wynika to ze 

złej gospodarki złożem prowadzonej przez poszcze-

gólne kopalnie, łatwością skreślania zasobów z ewi-

dencji dzięki liberalizacji kryteriów bilansowości czy 

kryteriów przemysłowości. Ogromne znaczenie ma tu 

tez likwidacja kopalń. Częściowo wytyczanie tras 

autostrad nad złożami węgla, gdyż wówczas nie wolno 

eksploatować takich pokładów. Były też przyczyny 

nieekonomiczności, przy błędnych i nieuzasadnionych 

poziomach cen na węgiel. I o tym tez już pisałem 

w Nowym Kurierze. 

Skarb Państwa nie bronił się przed rabunkową, 

nie waham się użyć tego terminu, gospodarką złożem 

przez jego użytkowników. I to jest zastanawiające. 

Wrócę jeszcze do tego problemu. 
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Kolejna „okrągła” rocz-

nica skłania do wspomnień 

i refleksji. W tym roku mi-

nęło 35 lat od kiedy Wilek 

Markiewicz założył „Kurier 
Polsko-Kanadyjski” inaczej, 

Polish-Canadian Courier. Ten 

pierwszy prywatny periodyk polski w Kanadzie zaczął 

się ukazywać jako dwutygodnik, składany był na sta-

roświeckich matrycach (tzw. „PŁATACH”), a szpalty 

były drukowane na mechanicznym niby-komputerze 

z pamięcią taśmową. Maszyna ta, kiedy ja przejęłam 

„Kurier” była przez większą cześć czasu zepsuta i nie-
liczne osoby wiedziały jeszcze jak taki antyk się napra-

wia. Od tamtego czasu przez redakcję przewinęło się 

kilka generacji komputerów, pojawiło się nasze wyda-

nie internetowe, a w 2005 roku zaczęliśmy druk w kolo-

rze. W tym roku minęła również 20. rocznica od kiedy 

wydawcą i redaktorem naczelnym „Kuriera” zostałam ja. 

Dla zaznaczenia tej zmiany, pismo nazwaliśmy 
„Nowym Kurierem”, a w nazwie angielskiej dodaliśmy 

przymiotnik „niezależny” co dało złożenie „Polish-Ca-

nadian Independent Courier”. Początkowo wygląd wi-

niety „Nowego Kuriera” pozostał taki sam jak „Kuriera 

Polsko-Kanadyjskiego” z dodaniem „Nowy”. Po mniej 

więcej roku zaczęliśmy poszukiwać nowej winiety i po 

kilku próbach wypracowaliśmy taki kształt nagłówka 

jaki znają Państwo dziś. 
Natomiast zachowaliśmy ciągłość tych cech „Kuriera 

Polsko-Kanadyjskiego”, które najbardziej zjednywały 

sobie czytelników tak wśród Polonii jak i innych 

mniejszości narodowych znających język polski. Zasadą 

„KURIERA”, było pisanie prawdy, poszukiwanie po-

rozumienia między Polakami i innymi, historycznie 

związanymi z nami narodowościami, z którymi nie 

zawsze wzajemne stosunki układały się najlepiej. Pi-
saliśmy dużo na temat stosunków polsko-ukraińskich, 

publikując wyjątki z esejów Pawła Jasienicy. Pisaliśmy 

o stosunkach polsko-litewskich („Ludzie w Trybach 

Historii, 1997”). 

Jesteśmy dumni z cyklu o Wileńszczyźnie (Mój 

Raport z Wilna 1990/1991/1996), o Ukrainie (Ukraina–

Polska 1995–1996), z pamiętników Rudnickiego o za-
gładzie Żydów warszawskich (1996–1997), które opa-

trzyłam uaktualniającym je komentarzem. Ważność 

wydanych w 1946 roku pamiętników Rudnickiego 

polegała również na zdecydowanym przypisaniu od-

powiedzialności za Holocaust Niemcom. Jest to 

niezmiernie ważny dokument historyczny, ponieważ im 

dalej od Wojny, tym bardziej odpowiedzialność za 

zagładę Żydów próbuje się zdjąć z Niemców i prze-
sunąć na ludność krajów podbitych przez III Rzeszę. 

Chciałam tu jeszcze dodać, że po zakończeniu publi-

kacji cyklu wspomnień Rudnickiego wysłaliśmy odpo-

wiednie numery „Nowego Kuriera” do ś.p. Profesora 

Jana Karskiego do Chevy Chase w USA. Ten słynny 

„Emisariusz Witold” rządu R.P. na emigracji, orędow-

nik Sprawy Żydowskiej w kontaktach z zachodnimi 

aliantami napisał do mnie, że pamiętniki Rudnickiego 
były dla Niego wstrząsające, pomimo, że temat ży-

dowski znał dobrze. 

„Nowy Kurier” jako gazeta stuprocentowo polska 

nie miał nigdy żadnych kompleksów czy zahamowań 

w przedstawianiu prawdy, nawet tej „niepopularnej”. 

Pisaliśmy o „Pogromie Kieleckim”, o Marcu 1968 

i o Jedwabnem. Stawaliśmy również niejednokrotnie 
w obronie dobrego imienia Polski i Polaków zamie-

szczając artykuły prostujące „doniesienia” mediów ka-

nadyjskich o przysłowiowych już „polskich obozach 

koncentracyjnych”. Obnażaliśmy niedorzeczność anty-

polskich filmów takich jak „Lena, my 500 children” 

p. Greewalda. W wielu takich przypadkach publikowa-

liśmy artykuły w języku angielskim chcąc dotrzeć do 

kanadyjskiej opinii publicznej. 
Kolejną sprawą była sytuacja w Polsce. Kiedy dwa-

dzieścia lat temu zaczęłam redagować „Nowy Kurier” 

wszystko wskazywało na to, że SOLIDARNOŚĆ należy 

do historii. Wydawało się, że Zachód, zakochany w re-

formatorze „GORBIM” nie ma zamiaru przejmować się 

jakąś tam lokalną, polską sprawą. Więc postanowiłam, 

że „KURIER” będzie o tę SOLIDARNOŚĆ walczył, 

niezależnie czy ktoś wierzy w Jej powrót czy nie. 
W okresie strajków 1988, moja gazeta publikowała 

teksty popierające walkę „Solidarności”, która wbrew 

sceptykom okazała się być jak najbardziej żywa. 

Wzywaliśmy wszystkich Czytelników do wsparcia „S” 

poprzez wpłaty na Prymasowski Komitet Pomocy 

[Prześladowanym za Przekonania], który rozprowadzał 

dary dla prześladowanych poprzez Kościół Św. Marcina 
w Warszawie. W tych dniach rozpoczęliśmy rozprowa-

dzanie „NOWEGO KURIERA” pod polskimi kościo-

łami w Toronto i okolicach, aby zwiększyć oddziały-

wanie pisma. W 1989 roku opublikowaliśmy z okazji 

szczytu supermocarstw w Moskwie, angielsko-języczny 

apel do Gorbaczowa i Busha w sprawie rewizji Jałty. 
Nadszedł OKRĄGŁY STÓŁ, a następnie WYBORY 

CZERWCOWE 1989. Naszą radość z odzyskanej wol-

ności przysłaniał rozłam w Związku. 12 listopada 1989, 

podczas spotkania z Przewodniczącym KK, Lechem 

Wałęsą na bankiecie w Toronto Sheraton, wydanym 

przez Canadian Labour Congress, przedstawiciele No-

wego Kuriera wręczyli towarzyszącemu Wałęsie Bog-

danowi Lisowi petycję w sprawie zorganizowania „Soli-
darnościowego Okrągłego Stołu”, do którego niestety 

nie doszło. 

W wyborach prezydenckich 1990 zachowaliśmy neu-

tralność, z lekkim wskazaniem na Wałęsę. 

A potem... potem jak wszystko się rozleciało i po-

dzieliło, to nadal staraliśmy się działać dla dobra Polski, 

pomimo, że trudno było ją już utożsamiać z NSZZ 
„Solidarność”. W 1991 opublikowaliśmy apel do 

Prezydenta George’a Busha (ojca) o redukcję polskiego 

długu zagranicznego. 

Chcę wspomnieć, że numery Kuriera ze wspomnia-

nymi apelami rozesłaliśmy do odpowiednich ambasad. 

Od początku 1995 roku, Nowy Kurier publikował teksty 

petycji i listów popierających członkostwo Polski 

w NATO. Pod kierownictwem mojego męża, Red. 
Zbigniewa Koprowskiego, nakład i zasięg naszego 

wydawnictwa został znacznie zwiększony i zaczęliśmy 

kolportować „Nowy Kurier” nieodpłatnie. Polska do 

NATO została przyjęta; wspieraliśmy jednak nadal 

rozszerzenie NATO o Litwę i Słowację co także zostało 

osiągnięte. 

12-ego listopada 2002 roku, z okazji Święta Nie-
podległości Polski, Konsul Generalny R.P. w Toronto 

Prof. dr hab. Jacek Junosza-Kisielewski udekorował 

mnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 

(„Polonia Restituta”). Szczególnym powodem była pra-

ca Wydawców i całego Zespołu „Nowego Kuriera” 

w dziele popierania członkostwa Polski w NATO na 

terenie Kanady i Stanów Zjednoczonych w latach 1995–

1998. 
Dziękując za to wysokie odznaczenie, powiedziałam, 

że traktuję je jako dowód uznania nie tylko dla mnie 

i mojego zespołu redakcyjnego, ale dla wszystkich 

Czytelników i Reklamodawców „Nowego Kuriera”, bo 

bez ich aktywności sukces nie byłby możliwy. Jak 

Państwo wiedzą, od prawie trzech lat prowadzimy 

działalność na rzecz zniesienia wiz kanadyjskich dla 

obywateli polskich w czym od 2005 pomaga nam Borys 
Wrzesnewskyj, M.P. 

„Nowy Kurier” to nie tylko polityka. Sport polonijny 

i życie kulturalne naszej grupy narodowościowej cie-

szyły się stałą obecnością na naszych łamach. Publi-

kowałam prace polonijnej młodzieży wyróżnianej na 

różnych konkursach. Trudno jest wyliczyć wszystkie 

inicjatywy, z którymi występowaliśmy czy inicjatywy 
Polonii, które „Nowy Kurier” popierał na swoich ła-

mach. Wspomnę może jeszcze o naszej konsekwentnej, 

prawie dziesięcioletniej działalności na rzecz uznania 

wysługi lat pracy w Polsce do emerytury kanadyjskiej 

CPP w wyniku podpisania układu między Polską i Ka-

nadą w sprawie zabezpieczenia socjalnego. Jak poinfor-

mowała naszych Czytelników Pani Minister Pracy Anna 

Kalata, podpisanie stosownego układu może nastąpić 
już nawet w tym roku (wywiad w Nr 3 [921], luty 

2007). 

Przeprowadzane przez dziennikarzy „Nowego Ku-

riera” wywiady z polskimi politykami z różnych partii 

zamieszczamy regularnie od szeregu lat. Podobnie, 

prezentujemy Państwu wysokiej klasy publicystów 

z Polski, Austrii, USA i oczywiście z Kanady. Nie są to 

przedruki, ale oryginalne teksty pisane dla Czytelników 
naszej gazety. Prezentujemy też szereg opinii na temat 

polityki kraju, w którym mieszkamy oraz wywiady 

z kanadyjskimi politykami. Przyznaję, że w tym roku 

zaniedbałam trochę temat kanadyjski na rzecz polityki 

krajowej, ale powrócę do niej niebawem ze względu na 

zbliżające się wybory w naszej Prowincji i wciąż 

możliwe wybory federalne. 
Na przestrzeni lat, moja gazeta udzieliła miejsca 

wielu osobom, które uważały, że ich przemyślenia, 

opinie i wiadomości powinny być przekazane szersze-

mu gronu odbiorców. Jeżeli tekst był ciekawy, dobrze 

napisany i uczciwy, nie mia-

łam nigdy obiekcji aby go 

zamieścić. Odmawiałam na-

tomiast wielokrotnie i odma-

wiać będę nadal publikacji 
paszkwili. Są lub były w na-

szym środowisku media, któ-

re publikowały wszystko jeżeli im tylko za to zapła-

cono. „Nowy Kurier” do takich się nie zalicza. My 

idziemy środkiem drogi, bez świństw i bez ukłonów. 

Borykamy się z trudnościami finansowymi, jakie przy-

nosi niezależność. 

A jednak tylko niezależny charakter „Nowego Ku-
riera” może stanowić motywację do walki o utrzymanie 

tej publikacji przy życiu. Walka ta łatwa nie jest 

i XXXV rocznica szczególnie skłania do refleksji na ten 

temat. Porozmawiajmy zatem chwilę o sposobach finan-

sowania prasy polonijnej. Istnieją wyłącznie trzy takie 

sposoby: dochody z reklam, wydawanie pisma na koszt 

kanadyjskiego podatnika (granty), publikacja na koszt 
członków polonijnych organizacji i instytucji. 

Spoglądając na szereg istniejących, a szczególnie już 

nieistniejących tytułów polonijnych, rzuca się w oczy 

podstawowy fakt, że celem istnienia wielu pism było 

zapewnienie źródła utrzymania określonej grupie osób. 

Wielu „nowoprzybyłych” nie chciało w Kanadzie pod-

jąć pracy fizycznej, lub całkowicie się do niej nie na-

dawało. Nie mieli też kwalifikacji do wykonywania żad-
nej innej pracy, a więc stali się... „redaktorami” często 

sezonowych, nierzadko dłużej ukazujących się tytułów. 

Rozwinięcie tego tematu wymaga osobnego artykułu, 

chciałam więc tylko krótko zaznaczyć, że „Nowy Ku-

rier” finansują wyłącznie Reklamodawcy, a deficyt uzu-

pełniają wydawcy czyli mój mąż i ja. Redakcja i wy-

dawcy „Nowego Kuriera” pracują i zawsze na swoje 

utrzymanie zarabiali w firmach kanadyjskich. Nie ścią-
gamy z internetu cudzych tekstów, nie robimy gazety 

minimalnym kosztem i nakładem sił. Czytelnicy czekają 

na każdy nowy numer naszego dwutygodnika i często 

dzwonią do redakcji z zapytaniem gdzie jest „Nowy 

Kurier”. Wiele osób twierdzi „Ja tylko ’Kurier‘ czytam, 

bo w tych innych darmówkach, i nawet w tych płatnych, 

nic nie ma, same reklamy, a resztę znam z radia i te-
lewizji”. No wiec cieszą mnie bardzo takie opinie Czy-

telników, ale brakuje tutaj pewnego przełożenia na 

reklamowanie usług polonijnych biznesów w mojej 

gazecie, którą Polonia tak chętnie czyta. W przeciwień-

stwie do innych gazet lub magazynów, które zamie-

szczają reklamy w określonych sekcjach, „Nowy Ku-

rier” rozmieszcza reklamy i ogłoszenia równomiernie, 

tak że są one przemieszane z interesującymi tekstami, 
które czytają nasi Czytelnicy. Osoby, którym zależy na 

efektywnym docieraniu z reklamą swoich produktów 

i usług do polonijnego odbiorcy, powinni o tym wszyst-

kim wiedzieć. O celowości reklam na łamach „Nowego 

Kuriera” najlepiej im powiedzą właśnie nasi Czytelnicy, 

bo to ich opinia jest najbardziej wiarygodna. 

Korzystają przecież Państwo z usług polonijnych 

dentystów, adwokatów, agentów handlu nieruchomoś-
ciami, właścicieli sklepów. Jeżeli w kontaktach z nimi 

podkreślą Państwo, że czytają właśnie „Nowy Kurier” 

i zapytają dlaczego tam nie ma jeszcze reklamy danego 

polonijnego biznesu, to ma to dużo większe znaczenie 

niż zapewnienia zawodowego akwizytora. 

Państwo mogą być „ambasadorami ’Nowego Ku-

riera‘” i pomóc nie tylko utrzymać tytuł, ale powięk-
szyć ilość materiałów publicystycznych, zasięg, nakład 

wreszcie. 

Jakie mam plany? Szereg naszych Autorów wydaje 

zbiory felietonów publikowanych na naszych łamach. 

W „Bibliotece Nowego Kuriera” ukazały się już cztery 

pozycje, a będzie ich więcej. Roczniki „Kuriera Polsko-

Kanadyjskiego” 1972–1987 zostały przekazane Uniwer-

sytetowi im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nie pod-
jęłam jeszcze decyzji gdzie przekażę roczniki „Nowego 

Kuriera”. Poza kontaktami z polskimi politykami pla-

nuję zwiększenie kontaktów z ośrodkami naukowymi 

w Polsce. Wiele z nich interesuje się działalnością Po-

laków w diasporze, czego żywym dokumentem jest 

„Nowy Kurier”. Planuję oczywiście dalsze wydawanie 

pisma, bo tak Zespół Redakcyjny jak i autorzy – goście 

mają jeszcze wiele interesujących rzeczy do przekaza-
nia naszym Czytelnikom. Jest to ich wkład w kulturę 

polską, a ona istnieje wszędzie tam gdzie mieszkają 

Polacy. 

Jolanta Cabaj 

XXXV lat „Kuriera” 


