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Trwamy, bo jesteśmy to winni pokoleniom naszych poprzedników

Chcemy na długie lata
zapewnić pracę synom tej ziemi
Górnictwo nie jest reliktem przeszłości ani
mastodontem. Chociaż polityka Unii Europejskiej i polskiego rządu nie sprzyja górnictwu
węgla kamiennego, jeszcze przez dziesięciolecia nie uda się go zastąpić innym paliwem.
Kryzysy mijają, a po każdym załamaniu przychodzi koniunktura. Górnictwo jest potrzebne
Śląskowi i Polsce – to najważniejsze zdania,
jakie zostały wypowiedziane w czasie uroczystości w Galerii Szyb Wilson.

– W czerwcu 1993 roku przeprowadzona została najpoważniejsza reorganizacja
polskiego górnictwa węgla kamiennego

od czasu transformacji ustrojowej – utworzono siedem spółek węglowych, w tym również z połączenia 11 samodzielnych kopalń
powstał Katowicki Holding Węglowy SA.
Mijające dzisiaj 20 lat od tamtych wydarzeń
nie rozpieszczało nas i było trudnym okresem
zarówno dla Holdingu, jak i całego polskiego
górnictwa. Realizacja reform prof. Leszka
Balcerowicza wymagała tak zwanej kotwicy
inflacyjnej i tę niewdzięczną rolę otrzymało
górnictwo, wpadając w zapaść finansową,
z której niektórzy producenci wydostają się
do dzisiaj – mówił do zebranych Roman Łój,
prezes KHW SA.

– Głęboka restrukturyzacja przemysłu
ciężkiego, powodująca spadek zapotrzebowania na węgiel i energię, a drugiej strony
niski poziom cen światowych, ograniczający
eksport, wymusiły konieczność ograniczania
produkcji i zamykania kolejnych kopalń. Proces ten nabrał rozpędu po słynnym (aby nie
powiedzieć – osławionym) raporcie Banku
Światowego. Akcesja do Unii Europejskiej
oprócz ogromnej euforii przyniosła nam konieczność zmierzenia się z niechętną, a w zasadzie wrogą postawą administracji unijnej
wobec węgla. Rosnące koszty produkcji, wynikające między innymi ze wzrostu zagrożeń

naturalnych oraz oczekiwań strony społecznej,
to kolejny powód, aby mijające 20 lat uznać
za okres walki o przetrwanie – kontynuował
prezes Łój.
– Trwamy, bo jesteśmy to winni pokoleniom naszych poprzedników. Trwamy, bo kłopoty nas mobilizują, wyzwalają w nas energię.
Trwamy, bo chcemy na długie lata zapewnić
pracę kolejnym pokoleniom synów tej ziemi.
Podczas gdy rozmaici fałszywi prorocy nazywają nas reliktem, a wręcz mastodontem minionego okresu, my trwamy i z dumą nosimy
ten mundur – mówił prezes KHW.
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Roman Łój, prezes KHW SA: My trwamy i z dumą nosimy ten mundur

Górnictwo jest potrzebne Śląskowi i Polsce

Prof. Maciej Kaliski, szef Departamentu Górnictwa Ministerstwa Gospodarki, otrzymał „Szablę Kilińskiego”,
najwyższe odznaczenie polskich rzemieślników

Jan Lityński (pierwszy z prawej) z Kancelarii Prezydenta RP: Słuchałem z uwagą słów pana prezesa KHW.
Były to bardzo ważne słowa

