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ЗА КРЫ ТЫЯ 
ШАХ ТЫ

Сён ня вы кап нё вае па лі ва 

за бяс печ вае 80 пра цэн таў 

па трэб Поль шчы ў элект-

ра энер гіі, пры гэ тым усе 

ву галь ныя шах ты ня даў-

на бы лі цал кам за кры ты, 

а ра бо ты спы не ны. Праў да, 

не з-за па лі ты кі ці эка но мі кі, 

а ў су вя зі з чар го вай ус пыш-

кай ка ра на ві ру са ся род шах-

цё раў. За кры лі ча со ва, але 

ат мас фе ра ў гра мад стве па-

гор шы ла ся. У га лі не за не па-

ко і лі ся, што ка ра на ві рус — 

толь кі пад ста ва, а ўла ды 

тэр мі но ва рэа лі зу юць план 

па зні жэн ні зда бы чы.

Два нац цаць шахт у Поль-

шчы на тры тыд ні за кры ва-

лі ў чэр ве ні, ка лі COVІD-19 

па ча ў ма са ва рас паў сюдж-

вац ца ся род шах цё раў. «Гэ-

та ча со вае пры пы нен не ра-

бо ты ву галь ных шахт, у якіх 

бы лі за фік са ва ны вы пад кі 

ві ру са, але не бы лі пра ве-

ра ны ўсе ра бот ні кі. Па куль 

шах ты за кры ты, ад нак за-

роб кі лю дзям бу дуць вы-

плач вац ца», — су па кой ваў 

ві цэ-прэм' ер, мі ністр дзяр-

жаў ных ак ты ваў Поль шчы 

Яцэк Са сін.

Як ад зна чы ла Fіnancіal 

Tіmes, ра шэн не бы ло су-

стрэ та не з удзяч нас цю, 

што ўла ды кла по цяц ца пра 

зда роўе су пра цоў ні каў, а са 

злос цю. Гар ня кі па да зра-

ва лі (як паз ней ака за ла ся, 

не дар ма), што та кім чы нам 

спра бу юць «рас пра віц ца» 

з усёй га лі ной. Шах цё ры 

па абя ца лі ма са выя за бас-

тоў кі.

Агенц тва Reuters ужо 

на пры кан цы лі пе ня, спа сы-

ла ю чы ся на свае кры ні цы, 

па ве да мі ла, што кам па нія 

PGG — най буй ней шы ў 

Поль шчы вы твор ца ву га-

лю — рых ту ец ца да пла на 

па рэ струк ту ры за цыі, згод-

на з якім пла ну ец ца за-

крыць шах ты Ruda і Wujek, 

у якіх пра цуе 7,7 ты ся чы 

ча ла век. Не ка то рыя кры ні-

цы сцвяр джа лі, што ў гэ тым 

пла не так са ма ўзгад ва ец ца 

аб ска ра чэн ні за роб каў су-

пра цоў ні каў сек та ра, а да 

2036 года — аб поў най ад-

мо ве ад зда бы чы ў га лоў-

ным «ву галь ным рэ гі ё не» — 

Сі ле зіі. Ула ды гэ тыя чут кі 

ка тэ га рыч на аб вяр га лі. Што 

ж на са мрэч бы ло ў пла не, 

так і за ста ло ся та ям ні цай. 

PGG прад ста ві ла яго не ка-

то рым праф са юз ным дзея-

чам і чле нам ура да, ад нак 

пя ці га дзін ныя пе ра гаворы 

скон чы лі ся ні чым.

Пе рагаворы па між праф-

са юза мі гор на зда быў най 

пра мыс ло вас ці і поль скім 

урадам пра цяг ва юц ца з 

кан ца лі пе ня. На го дай для 

іх ста ла ра шэн не ві цэ-прэм'-

е ра Яцэ ка Са сі на за крыць 

як мі ні мум ча ты ры шах ты, 

яшчэ ча тыр нац цаць «за ма-

ро зіць» на тры га ды, пры 

гэ тым пры вя заць па мер 

уз на га ро ды шах цё рам да 

эфек тыў нас ці іх пра цы. Кі-

раў нік Сі лез ска-Дамб роў-

ска га ад дзя лен ня праф са-

ю за «Са лі дар насць» Да мі нік 

Ко лаж яшчэ ў жніў ні за явіў, 

што пе рагаворы праф са ю-

за з ура дам не пры нес лі ні-

я кіх вы ні каў, у су вя зі з чым 

ра бо чыя бу дуць вы му ша ны 

аб' явіць страйк.

НЕ ПА СІЛЬ НАЯ 
НО ША

Кры зіс поль скай ву галь-

най га лі ны доў жыц ца ўжо 

больш за 30 га доў. «За ла-

тым ста го ддзем» на зы ва-

юць 1980-я, ка лі ў Поль шчы 

зда бы ва лі 19 пра цэн таў ад 

су свет най вы твор час ці ка-

мен на га ву га лю. Кра і на 

экс пар та ва ла па 40 міль ё-

наў тон у год, а зда бы ва ла 

па 200 міль ё наў тон і лі чы-

лася ву галь най звыш дзяр-

жа вай. Да кан ца «дзя ся тых» 

па каз чы кі ўжо не да ся га лі 

70 міль ё наў тон у год, а са ма 

Поль шча ста ла ім пар та ваць 

ра сій скі ву галь. Як ад зна-

ча юць экс пер ты, зна ка мі ты 

пас ля ва ен ны ло зунг «Polska 

weglem stoі» ( «Поль шча — 

гэ та ву галь») кан чат ко ва 

сы хо дзіць у гіс то рыю.

Ня гле дзя чы на тое, што 

поль скія ўла ды рэ гу ляр на 

паў та ра юць, што ў іх ня ма 

мэ ты, пры кры ва ючы ся пан-

дэ мі яй, зрэ заць пра цоў ныя 

мес цы ў гор на зда быў ной га-

лі не, у якой за ня ты дзя сят-

кі ты сяч ча ла век, экс пер ты 

на стой ва юць, што гэ та не-

па збеж на, пі ша dp.ru. Еў ра-

пей ская ка мі сія аб вяс ці ла 

ба раць бу са зме най клі ма-

ту ад ным з асноў ных прыя-

ры тэ таў. Пры гэ тым вуг ле-

зда быў ная пра мыс ло васць 

Поль шчы — ад на з га лоў ных 

пе ра шкод у да сяг нен ні гэ тай 

мэ ты, ад зна ча юць у Бру се лі. 

Ву галь у Поль шчы ге не ры-

руе сён ня столь кі элект ра-

энер гіі, коль кі ўвесь ас тат ні 

Еў ра са юз, узя ты ра зам.

Як пі ша Fіnancіal Tіmes, 

з-за та го, што ЕС па ста ян-

на ро біць больш жорст кі мі 

эка ла гіч ныя па тра ба ван ні 

да сва іх чле наў, вуг ле зда-

бы ча для эка но мі кі Поль-

шчы ста но віц ца не па сіль-

най фі нан са вай но шай. 

У апош нія га ды гэ тая га лі на 

ў кра і не су ты ка ец ца з шэ-

ра гам кры зі саў, а за леж ныя 

ад ву га лю энер ге тыч ныя 

прад пры ем ствы толь кі пад-

ліч ва юць стра ты. Да ра гую 
элект ра энер гію, атры ма ную 
з да па мо гай ву га лю, спра бу-
юць за мя ніць на больш тан-
ныя кры ні цы ад наў ляль най 
энергіі.

Пан дэ мія COVІD-19 усё 
гэ та толь кі аб васт ры ла — 

у пер шым паў год дзі 2020-

га, пас ля ўвя дзен ня ка ран-

ці ну, энер га спа жы ван не ў 

Поль шчы ска ра ці ла ся на 

пяць пра цэн таў. З да па мо-

гай ву га лю бы ло ге не ры ра-

ва на на 12 пра цэн таў менш, 

чым за та кі ж час ле тась. І 

ня гле дзя чы на тое, што гэ та 

ві да воч на ча со вая тэн дэн-

цыя, вы клі ка ная ка ра на ві ру-

сам, яна пры му сі ла вяр нуц-

ца да дыс ку сіі — ме на ві та 

ка лі і як Поль шча збі ра ец ца 

ад мо віц ца ад ву га лю і пе-

рай сці на аль тэр на тыў ныя 

ва ры ян ты па лі ва.

«Па куль яшчэ ёсць сва-

бо да для ма неў ру, мы па-

він ны рэа лі за ваць транс-

фар ма цыю элект ра энер ге-

тыч на га сек та ра. Ка лі мы 

за раз не зро бім не абходных 

ра шэн няў, вы твор цам энер-

гіі ад гэ та га ляг чэй не ста не. 

За мест таго нам прый дзец-

ца шу каць вы хад у апош-

нюю хві лі ну, а на шы маг чы-

мас ці ўжо вель мі аб ме жа ва-

ныя», — лічыць кі раў нік най-

буй ней ша га поль ска га энер-

ге тыч на га прад пры ем ства 

PGE Вой цех Даброўскі.

ВЕ ЦЕР І АТАМ
У но вым пра ек це дзяр-

жаў най энер ге тыч най па-

лі ты кі пра ду гледж ва ец ца, 

што ў вы пад ку хут ка га рос ту 

рас цэ нак на кво ты на вы кі-

ды СО
2
 у 2040 го дзе Поль-

шча бу дзе вы раб ляць толь кі 

11 пра цэн таў элект рыч нас ці 

з ву га лю (ця пер гэ тая до ля 

скла дае 70 %). Да цяпераш-

няга ча су сы ра ві на будзе 

цал кам вы клю ча на з ужыт ку 

ў бы та вых пе чах. Пла ну ец ца, 

што асноў ным па лі вам ста-

нуць аф шор ная вет ра э нер-

ге ты ка і ядзер ная энер гія. На 

апош нюю ро біц ца асаб лі вая 

стаў ка і ўжо ця пер вы ву ча ец-

ца гра мад скае мер ка ван не. 

Як ста ла вя до ма, бу даў ніц-

тва атам най элект ра стан цыі 

ў Поль шчы пад трым лі ва юць 

больш за па ло ву на сель-

ніц тва. Вы ні кі са ца пы тан ня 

на гэ тую тэ му апуб лі ка ва ла 

Мініс тэр ства клі ма ту Поль-

шчы на сва ёй ста рон цы ў 

Twіtter. Яно пра во дзі ла ся 

кам па ні яй ІMAS Іnternatіonal 

з 31 лі пе ня па 12 жніў ня. 

У апы тан ні ўдзель ні ча лі 

2028 жы ха роў ва ўзрос це 

ад 18 да 64 га доў.

Па вод ле да сле да ван-

ня, 57 пра цэн таў па ля каў 

не су праць бу даў ніц тва ў 

Поль шчы атам най элект ра-

стан цыі. Ся род жан чын бу-

даў ніц тва АЭС пад тры ма лі 

48 пра цэн таў апы та ных, а ся-

род муж чын — 72. Людзі з 

вы шэй шай аду ка цы яй у 70 

пра цэн тах вы пад каў вы каз-

ва лі ся за бу даў ніц тва АЭС, 

у той час як ся род тых, хто 

толь кі скон чыў шко лу, пад-

трым лі ва юць бу даў ніц тва 

АЭС 53 пра цэн ты рэ спан-

дэн таў. За мір ны атам больш 

ах вот на вы сту па юць жы ха ры 

буй ных га ра доў і лю дзі з вя-

лі кім да хо дам — ад па вед на 

66 і 67 пра цэн таў рэ спан-

дэн таў. Але і ся род жы ха роў 

не вя лі кіх га ра доў 57 пра цэн-

таў пад тры ма лі бу даў ніц тва 

ў кра і не атам най элект ра-

стан цыі.

УЛЬ ТЫ МА ТУМ 
ПРАФ СА ЮЗАЎ

Трэн ды зра зу ме лыя, ад-

нак праф са ю зы поль скіх 

шах цё раў лі чаць, што пра-

цэс не па збеж най транс фар-

ма цыі па ві нен грун та вац ца 

на гра мад скім дыя ло гу і зы-

хо дзіць з та го, што кож нае 

лік ві да ва нае пра цоў нае мес-

ца ў цяж кай пра мыс ло вас ці 

бу дзе за ме не на эк ві ва лент-

най га ран та ва най пра па но-

вай у но вых га лі нах. Праф-

са ю зы так са ма за клі ка юць 

урад Поль шчы не ад клад на 

пры няць ме ры для бла ка-

ван ня чар го ва га ўзмац нен-

ня жорст кас ці клі ма тыч най 

па лі ты кі Еў ра са ю за. Яны па-

тра бу юць вяр тан ня да бу даў-

ніц тва ву галь на га бло ка на 

Ост ра лен скай элект ра стан-

цыі, пра па ноў ва ю чы ўка ра-

ніць там тэх на ло гію CCS 

(улоў лі ван не і за хоў ван не 

вуг ля кіс ла га га зу), а так са-

ма ма дэр ні за ваць ста рыя 

ву галь ныя бло кі ма гут нас-

цю 200 МВт. Праф са ю зы 

гар ня коў на стой ва юць, каб 

прэм'ер-мі ністр Поль шчы 

Ма тэ уш Ма ра вец кі аса біс та 

ўдзель ні чаў у аб мер ка ван-

ні Стра тэ гіі раз віц ця па ліў-

на-энер ге тыч на га сек та-

ра Поль шчы да 2040 го да 

(PEP2040).

За раз пе ра гаворы па-

між праф са юза мі і ўра да-

вай ка мі сі яй зай шлі ў ту пік. 

Праф са ю зы ўжо вы лу чы лі 

ўль ты ма тум, што ка лі да 

21 ве рас ня кі раў нік ура да 

не ўзна ча ліць пе ра мо вы, 

то ўся гор на зда быў ная пра-

мыс ло васць кра і ны сы дзе 

на страйк. Кі раў нік Сі лез ска-

Дамб роў ска га ад дзя лен ня 

праф са ю за «Са лі дар насць» 

Да мі нік Ко лаж на га даў, што 

Ма ра вец кі па чы наў сваю па-

лі тыч ную кар' е ру як дэ пу тат 

праф са ю за «Са лі дар насць» 

ад Ніж не сі лез ка га ва я вод-

ства ў 1998—2002 га дах. 

«Прэм' ер-мі ністр па ві нен 

асаб лі ва пе ра ка наць нас у 

тым, што ён дэ пу тат ад Сі ле-

зіі. Ён не па ві нен за бы ваць, 

што дзя ку ю чы той част цы 

гра мад ства, якая пра цуе ў 

цяж кай пра мыс ло вас ці, ён 

да мог ся та ко га доб ра га вы-

ні ку на вы ба рах», — за явіў 

Ко лаж.

Праф са ю зы ўжо за яві лі, 

што ка лі да 21 ве рас ня пы-

тан не не бу дзе вы ра ша на, 

гар ня кі рас пач нуць у кра і не 

маш таб ны страйк. Так што 

ў поль скіх ула даў ёсць гла-

баль ныя ўнут ра ныя праб ле-

мы, якія вар та не ад клад на 

вы ра шаць. А не рас пра цоў-

ваць пла ны па «вы ра та ван-

ні» Бе ла ру сі. Як-не будзь без 

вас раз бя ром ся.

Пётр ДУНЬ КО.

ЧАС СТРАЙ КАЎ
Ча му лі ха ма ніць Поль шчу?

Праф са ю зы гар ня коў Верх няй Сі ле зіі 

і Дамб роў ска га ву галь на га ба сей на па ве да мі лі, 

што пры ня лі ра шэн не ад на віць дзей насць 

між са юз на га ка мі тэ та пра тэс ту і страй каў 

рэ гі ё на. Поль скія шах цё ры мяр ку юць рас па чаць 

над звы чай ную бес тэр мі но вую за бас тоў ку. 

Пры чы на маш таб ных пра тэс таў — 

Стра тэ гія раз віц ця па ліў на-энер ге тыч на га сек та ра 

Поль шчы да 2040 го да (PEP2040), які пры няў 

15 ве рас ня поль скі ўрад, па ве да мі ла га зе та 

Rzeczpospolіta. Да ра шу чых дзе ян няў гар ня коў 

пад штурх ну лі пла ны дзяр жаў най энер ге тыч най 

па лі ты кі. Праф са ю зы лі чаць, што іх рэа лі за цыя бу дзе 

азна чаць лік ві да цыю боль шай част кі пра мыс ло вас ці, 

раз ме шча най у Сі лез скім ва я вод стве. У іх афі цый най 

за яве пад крэс лі ва ец ца, што гэ та не мі ну ча пры вя дзе 

да стра ты пра цоў ных мес цаў у гор на зда быў най, 

ме та лур гіч най і ста ле лі цей най пра мыс ло вас цях. 

У доў га тэр мі но вай перс пек ты ве бес пра цоўе за кра не 

і аў та ма бі ле бу да ван не, якое ўжо зна хо дзіц ца 

ў глы бо кім кры зі се, а так са ма ін шыя сек та ры 

энер га ёміс тай вы твор час ці. Ка лі мець на ўва зе, 

што пры клад на трэць пра ца здоль на га 

на сель ніц тва Поль шчы за ня та ў пра мыс ло вас ці, 

то сі ту а цыя вы гля дае над звы чай скла да най. 

Ча му лі ха ма ніць Поль шчу?

 Тым ча сам

НА РУД НІ КУ ЗА ГІ НУЎ ШАХ ЦЁР
На руд ні ку Ру дыл то вы ў Поль шчы ад бы ла ся ава-

рыя, у вы ні ку якой за гі нуў шах цёр, па ве да міў 

Dzіennіk.

46-га до вы ра бот нік агля даў пад зем ны пе ра ход, і яго 

за сы па ла ка мя ня мі. Аб гэ тым рас казаў То маш Гла гоў-

скі, прад стаў нік Polska Grupa Gуrnіcza, якой на ле жыць 

да дзе ная шах та. Пры чы ны ад ры ву ка мя нёў ста нуць 

зра зу ме лыя пас ля ава рый на га рас сле да ван ня. Вя до-

ма, што пад зем на га штурш ка гор най ма сы ў шах це 

не бы ло. Ава рыю да сле ду юць мяс цо вае шах цёр скае 

ўпраў лен не і штаб-ква тэ ра ар га ні за цыі Polska Grupa 

Gуrnіcza.

Па вод ле звес так Вы шэй ша га гор на зда быў но га ўпраў-

лен ня (WUG) у Ка та ві цэ, за гі ну лы шах цёр стаў 11-й ах-

вя рай са смя рот ным зы хо дам у гэ тым го дзе ў поль скай 

гор на зда быў ной пра мыс ло вас ці і шос ты ў ву галь ных 

шах тах. Ле тась на поль скіх шах тах за гі ну лі 23 ча ла ве кі, 

з іх 16 — на ка мен на ву галь ных.


