
 

CR\1165897PL.docx  PE623.591v03-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

Parlament Europejski 
2014-2019  

 

Komisja Petycji 
 

09.10.2018 

 SPRAWOZDANIE Z WIZYTY I 
ZALECENIA 

po wizycie informacyjnej na Łużycach (Niemcy) w dniach 14–16 lutego 2018 

r. 

Komisja Petycji 

Członkowie delegacji: 

Pál Csáky (PPE) (przewodniczący delegacji) 

Margarete Auken (Verts/ALE) 

Tatjana Ždanoka (Verts/ALE) 

 

  



 

PE623.591v03-00 2/30 CR\1165897PL.docx 

PL 

1. Wprowadzenie 

Wizyta informacyjna przeprowadzona w Poczdamie i na Łużycach (Niemcy) w dniach 14–16 

lutego 2018 r. została zorganizowana przez Komisję Petycji zgodnie z art. 216a Regulaminu 

Parlamentu Europejskiego i zatwierdzona przez Prezydium Parlamentu w dniu 13 listopada 

2017 r. Celem wizyty informacyjnej było zbadanie wpływu wydobycia węgla brunatnego i 

elektrowni węglowych na Łużycach na społeczność Serbołużyczan (słowiańską ludność 

autochtoniczną regionu), a także zbadanie zanieczyszczenia rzeki Sprewy i przyległych wód 

spowodowanego przez wydobycie węgla brunatnego. 

2. Petycje 

Petycja nr 0709/2015 w sprawie ochrony obszaru zamieszkanego przez Wendów/Serbołużyczan 

na Łużycach 

 

Składający petycję apeluje o prawną i polityczną ochronę Serbołużyczan, słowiańskiej 

autochtonicznej mniejszości zamieszkującej Łużyce w północno-wschodnich Niemczech, na 

terytorium krajów związkowych Saksonii i Brandenburgii. Od 2014 r. ich zwyczaje, język i 

tradycje uznawane są za element niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Na 

zamieszkiwanym przez nich obszarze występuje jednak wiele kopalń i elektrowni węglowych. 

W związku z tym są oni narażeni na utratę gruntów, erozję gleby, zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych i gruntowych oraz zanieczyszczenia powietrza powodowane 

mikrocząsteczkami i metalami ciężkimi. Wskutek tego duża część tej populacji cierpi na 

poważne schorzenia. 

 

Składający petycję jest zaniepokojony faktem, że kraje związkowe Saksonia i Brandenburgia 

odmówiły rezygnacji z węgla jako źródła energii, chociaż mogłyby sobie na to pozwolić bez 

żadnych znaczących szkód gospodarczych. Ponadto szwedzkie przedsiębiorstwo wydobywcze 

działające na tym terenie dąży do poszerzenia zakresu swojej działalności, nie zważając na 

konsekwencje dla środowiska, co stwarza ryzyko, że jeśli później zrezygnuje ono z tej 

działalności okoliczni mieszkańcy będą musieli ponieść koszty uporządkowania terenu. 

Składający petycję wzywa Parlament Europejski do dopilnowania, aby oba niemieckie kraje 

związkowe zagwarantowały ochronę Serbołużyczan/Wendów jako ludu tubylczego Łużyc oraz 

podjęły niezbędne decyzje dotyczące przyszłej działalności wydobywczej w regionie; wzywa 

także, by Parlament pomógł tej społeczności w zachowaniu języka łużyckiego i kultury 

łużyckiej. Wnosi, by Parlament Europejski zaapelował do obu krajów związkowych o odejście 

od elektrowni węglowych na rzecz odnawialnych źródeł energii oraz aby obarczył szwedzką 

firmę wydobywczą odpowiedzialnością za powodowane przez nią zanieczyszczenie 

środowiska, tak by okoliczni mieszkańcy nie musieli ponosić jego kosztów. Ponadto apeluje on 

o zapewnienie uczciwej konkurencji w sektorze energetycznym na tym obszarze oraz o 

podniesienie ogólnej świadomości na temat problemów, z którymi boryka się społeczność 

Serbołużyczan i które zagrażają samemu istnieniu tej społeczności.  

 

Petycja nr 1012/2017 w sprawie zanieczyszczenia rzeki Sprewy i przyległych wód 

spowodowanego wydobyciem węgla brunatnego na Łużycach 

Składający petycję jest zdania, że celu ramowej dyrektywy wodnej, jakim jest zapewnienie 

odpowiedniego zaopatrzenia w dobrej jakości wodę powierzchniową i podziemną, nie da się 

osiągnąć na Łużycach ze względu na tamtejszy przemysł wydobycia węgla. Uważa, że spółka 
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węglowa jest odpowiedzialna za masowe i rozległe zanieczyszczenia Sprewy i przyległych 

wód. Siarczany i wodorotlenki żelaza pogarszają stan ekologiczny rzeki. Wydobycie węgla 

niszczy struktury osadnicze, przyrodę i krajobraz. Ponadto obniżanie się poziomu wód 

gruntowych i przenikanie do nich zanieczyszczeń poważnie szkodzą, ilościowo i jakościowo, 

wodom gruntowym i powierzchniowym, zaburzając tym samym ogólny bilans wodny. W 

łużyckim zagłębiu węgla brunatnego utlenianie zawartych w glebie siarczków żelaza, takich 

jak piryt i markasyt, spowodowane obniżaniem się poziomu wód gruntowych, prowadzi do 

wydzielania do Sprewy tlenków żelaza, a kiedy poziom wód gruntowych ponownie wzrasta, 

dochodzi do utleniania się siarczków, i w wodach gruntowych i połączonych z nimi wodach 

powierzchniowych wzrasta poziom stężenia siarczanów. Składający petycję wzywa Parlament 

Europejski do podjęcia odpowiednich kroków w celu dopilnowania, że jakości wody w rzece 

Sprewie poprawi się, oraz zobowiązania spółki węglowej do naprawienia wyrządzonych szkód 

i zapobiegania wszelkim przyszłym zanieczyszczeniom. 

3. Podsumowanie spotkań 

Środa 14 lutego 2018 r. 

Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki i Energii oraz Ministerstwa Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, Środowiska i Rolnictwa kraju związkowego Brandenburgii 

 

Sekretarz stanu i przedstawiciel ds. regionu Łużyce Hendrik Fischer rozpoczął spotkanie od 

krótkiego wprowadzenia w kwestię polityki energetycznej kraju związkowego Brandenburgii. 

W byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej Łużyce były głównym regionem 

zaopatrującym to państwo w energię. Na początku lat 90. XX w. w energetyce zatrudnionych 

było 100 tys. osób w regionie. W latach 90. XX w. daleko posunięta deindustrializacja 

spowodowała zmiany strukturalne dotkliwe dla mieszkańców regionu. W okresie przekształceń 

po ponownym zjednoczeniu Niemiec zaprzestano eksploatacji licznych elektrowni i kopalń. 

Obecnie w sektorze zatrudnionych jest bezpośrednio mniej niż 10 000 osób. Wyzwaniem 

pozostaje dziś znalezienie praktycznego rozwiązania gospodarczego i społecznego dla regionu.  

 

Władze kraju związkowego mają świadomość poważnego wpływu, jaki na życie ludzi wywiera 

wydobycie węgla brunatnego. Głównym wyzwaniem politycznym jest zrównoważenie 

interesów oraz wypracowanie rozwiązania zapewniającego wprowadzenie odpowiednich 

procedur, aby jak najwięcej mieszkańców Łużyc mogło cieszyć się godnym poziomem życia. 

 

W odniesieniu do petycji nr 1012/2017 Hendrik Fischer stwierdził, że wymywanie i wzrost 

zawartości żelaza w rzece Sprewie to dla władz kraju związkowego względnie nowa kwestia, 

która pojawiła się w 2008/2009 r. Władze zareagowały bezzwłocznie, przyjmując środki 

nadzwyczajne, aby uporać się z problemem i doprowadzić do ograniczenia zanieczyszczenia 

pochodnymi żelaza. Udało im się częściowo obniżyć jego poziom. Ponadto w latach 2008–

2013 wzrosło zanieczyszczenie rzeki Sprewy. Sekretarz stanu potwierdził, że walka z 

zanieczyszczeniem siarczanami jest znacznie trudniejsza niż walka z zanieczyszczeniem 

żelazem. Ostatecznie obie kwestie wymagały raczej całościowego planu oczyszczania niż 

szybkich i koniunkturalnych reakcji. Parlament kraju związkowego Brandenburgii zlecił 

odpowiednim władzom kraju związkowego przedstawienie planu rozwiązania problemu w 

czasie obecnej kadencji parlamentarnej. 
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Szef działu ds. energii i surowców Klaus Freytag przedstawił zwięzłą prezentację w celu 

zarysowania sytuacji. Dodał, że tradycje górnicze na Łużycach sięgają 150 lat wstecz. Pierwsze 

kopalnie węgla brunatnego istniały tam już w 1850 r. Pierwotnie był to jednak region rolniczy, 

który szybko się uprzemysłowił ze względu na górnictwo. Pod koniec lat 80. XX w. 

wydobywano tam prawie 200 mln ton węgla, podczas gdy obecnie wydobycie nie przekracza 

65 mln ton. 40 mln ton pochodzi z kopalń w kraju związkowym Brandenburgii, natomiast kraj 

związkowy Saksonia posiada dwie kopalnie dostarczające 20 mln ton węgla brunatnego. Te 

dwa kraje związkowe zawsze ściśle współpracowały, gdyż kopalnie węgla znajdowały się na 

Łużycach, regionie leżącym w obydwu tych krajach. Przy planowaniu i wydawaniu zezwoleń 

nie poświęcano uwagi granicy państwa. Wydobycie węgla brunatnego nadal stanowiło 

podstawę gospodarki w regionie. Osoby zatrudnione w tym przemyśle były odpowiednio 

reprezentowane i pobierały godziwe wynagrodzenia. Na początku lat 90. wystąpiły poważne 

problemy społeczne, częściowo spowodowane bezrobociem wynoszącym od 25 do 30 %. 

Właśnie dlatego władzom kraju związkowego bardzo zależy obecnie na zapewnieniu, aby 

transformacja energetyczna nie doprowadziła do tak radykalnych zmian w zatrudnieniu. Klaus 

Freytag wspomniał ponadto o przesiedleniu mieszkańców wsi Horno w latach 90. XX w. do 

miasta Forst ze względu na działalność kopalni odkrywkowej Jänschwalde. Przesiedlenie miało 

miejsce w obrębie tradycyjnego obszaru osadnictwa społeczności serbołużyckiej. We 

wszystkich swoich planach władze starały się zagwarantować współpracę z mniejszością oraz 

jej ochronę. Do roku 2020, z uwzględnieniem transformacji energetyki i cen energii, zostanie 

podjęta decyzja w sprawie nowych prac wydobywczych w kopalni odkrywkowej Welzow-Süd, 

w odniesieniu do której nowa spółka węglowa zgłosiła taką opcję. Zasady ochrony mniejszości 

serbołużyckiej zapisano w konstytucji kraju związkowego Brandenburgii, a także w przepisach 

regulujących wydobycie węgla brunatnego.  

 

W odniesieniu do zanieczyszczenia wody Klaus Freytag dodał, że wpływ zanieczyszczenia na 

rzekę Sprewę w Berlinie oraz na zasoby wody pitnej w Berlinie i we Frankfurcie nad Odrą jest 

wyraźny. Aby zagwarantować bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę pitną, musi istnieć system 

zbiorników i zapór ustanowiony w drodze planu strategicznego. Plan taki jest przedmiotem 

procesu parlamentarnego i zostanie wdrożony w sposób strategiczny.  

 

Klaus Freytag wyjaśnił ponadto, że po rezygnacji w Niemczech z produkcji energii jądrowej w 

2022 r. wzrośnie zapotrzebowanie na energię pozyskiwaną z węgla (brunatnego i kamiennego). 

Stwierdził, że energia wiatrowa osiągnęła granicę swoich możliwości i że Brandenburgia jest 

regionem przodującym pod względem przechodzenia na odnawialne źródła energii. 

 

Hendrik Fischer potwierdził, że na obecnym etapie nie ma określonego terminu, w którym 

przestaną istnieć elektrownie węglowe. Istnieje jednak ogólny plan wydobywczy dla regionu. 

Zgodnie z tym planem ostatnia kopalnia i elektrownia zostaną zamknięte do 2040 r. 

 

Margrete Auken podkreśliła znaczenie opracowania konkretnego planu obejmującego 

alternatywne źródła energii przed 2040 r. Zapytała o dostęp do danych i przejrzystość, a 

przedstawiciele potwierdzili, że wszystkie sporządzane sprawozdania i opinie, wszelkie 

przyszłe dokumenty planistyczne i ekspertyzy będą publikowane i dostępne. Dodali, że 

ministerstwa utrzymują maksymalną możliwą przejrzystość i że udostępniają wszelkie 

dostępne informacje. Instytuty poproszono o gromadzenie danych, na podstawie których 

niezależni eksperci mają przygotować analizy. Władze kraju związkowego gwarantują 

wiarygodność tych danych i mają do nich zaufanie.  
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Zgodnie z obecnymi planami nie przewiduje się w Brandenburgii żadnych dalszych 

przesiedleń. W przypadku jednak rozbudowy kopalni odkrywkowej Welzow-Süd konieczne 

byłoby przesiedlenie mieszkańców osady Proschim wchodzącej w skład miasta Welzow. W 

tym przypadku pierwszy krok musiałaby wykonać strona biznesowa, co jeszcze nie nastąpiło. 

Plany przedstawione przez przedsiębiorstwo LEAG w marcu 2017 r. skutkowałyby 

częściowym przesiedleniem ok. 200 osób z osady Mühlrose w północnej części kraju 

związkowego Saksonii. Jeszcze dwa lata temu, w związku z planami otwarcia kopalni 

odkrywkowej Nochten (również w Saksonii), mieszkańcy przygotowywali się do przesiedlenia. 

Podpisano umowy i kontrakty oraz ustalono kwoty odszkodowań. Kiedy na początku marca 

2017 r. obecna spółka węglowa przedstawiła plan działalności wydobywczej, mieszkańcy 

zaprotestowali, ponieważ przygotowali się do przesiedlenia.  

 

Oba kraje związkowe, Brandenburgia i Saksonia, ustanowiły bardzo wysokie wymogi socjalne 

w zakresie przesiedleń. Uwidoczniły się różnice pokoleniowe: osoby starsze nie chciały 

wyjeżdżać, ludzie młodsi natomiast byli gotowi to zrobić. 

 

Zapytani o państwowe dotacje na wydobycie węgla przedstawiciele odpowiedzieli, że nie są 

udzielane dotacje na węgiel brunatny, są one natomiast udzielane na węgiel kamienny. 

Podejmowano próby interpretowania informacji z różnych źródeł i wykazania, że dotacje są 

udzielane. Definicję dotacji określono jednak jasno na poziomie UE i zgodnie z nią dotacje nie 

są udzielane.  

 

Przedstawiciele potwierdzili, że w całym planowanym okresie działalności wydobywczej i 

rekultywacji terenu wydana zostanie ogromna suma pieniędzy. Władze kraju związkowego 

pragną zagwarantować, że społeczeństwo nie poniesie żadnych kosztów. Między innymi 

dlatego zaplanowano stopniową rezygnację z wydobycia węgla brunatnego zamiast 

radykalnego zaprzestania tej działalności. Władze prowadzą ścisły dialog z zainteresowanymi 

stronami, reprezentowanymi w komisji ds. wydobycia węgla brunatnego. 

 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Obszarów Wiejskich, Środowiska i Rolnictwa 

Carolin Schilde dodała, że zgodnie z ustaleniami władz kraju związkowego na kwestię 

zaopatrzenia w wodę i sytuację ekologiczną dróg wodnych wpływają wodorotlenki żelaza. W 

odniesieniu do siarczanów brakuje formalnych wartości progowych. W 2009 r. dla rezerwatu 

przyrody Spreewald, położonego bardzo blisko strefy wydobycia, opracowano plan ochrony 

przed wszelkim wymywaniem wodorotlenków żelaza. Według przeprowadzonego niedawno 

badania 70 % wymywanych wodorotlenków żelaza pochodzi z zamkniętych kopalń, zaś 6 % z 

czynnego wydobycia.  

 

Sekretarz stanu podkreśliła, że władze kraju związkowego spełniły wymogi określone w 

ramowej dyrektywie wodnej. W przypadku czynnego wydobycia zagwarantowano to na 

pierwszym etapie planowania, ustalając, jakie działania zostaną podjęte w głównych ośrodkach 

po zakończeniu wydobycia. Władze państwowe przygotowują obecnie decyzje zarządcze na 

podstawie danych naukowych, aby określić wartości progowe dla siarczanów i innych 

minerałów. W odniesieniu do siarczanów proces ten powinien zostać sfinalizowany do końca 

2018 r., natomiast w przypadku wodorotlenków żelaza oczekuje się zakończenia prac przed 

2019 r. 

 

Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Nauki, Badań i Kultury kraju związkowego 

Brandenburgii (w obecności przedstawicieli z poprzedniego spotkania) 
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Podczas spotkania sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki, Badań i Kultury kraju związkowego 

Brandenburgii Ulrike Gutheil została zastąpiona przez szefa Wydziału Spraw Wewnętrznych 

Rudolfa Keseberga oraz przez szefa Pionu ds. Serbołużyczan/Wendów Clemensa Neumanna.  

 

W konstytucji brandenburskiej z 1992 r. zagwarantowano ochronę mniejszości serbołużyckiej 

i jej tożsamości kulturowej. Ponadto ustawa o Serbołużyczanach/Wendach ustanawia różne 

swobody w zakresie samoidentyfikacji mniejszości serbołużyckiej. Także w latach 90. XX w. 

w strukturach parlamentarnych kraju związkowego ustanowiono Radę Serbołużyczan i 

Wendów. W skład rady wchodzi pięciu członków społeczności serbołużyckiej. Członkowie są 

wybierani bezpośrednio, zgodnie z poprawką do ustawy o Serbołużyczanach/Wendach, a 

prawo do głosowania mają wszyscy członkowie tej społeczności. Bezpośredni wybór wzmocnił 

legitymację rady i zwiększył zainteresowanie jej pracami. Opinii rady zasięga się na wszystkich 

szczeblach procesu decyzyjnego, doradza ona także wszystkim komisjom w parlamencie kraju 

związkowego. Rada organizuje również regularne spotkania z przedstawicielami ministerstw, 

co zapewnia wymianę informacji o problemach między administracją a społecznością 

serbołużycką. 

 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Badań, Nauki i Kultury Ulrike Gutheil jest także 

przedstawicielką ds. Serbołużyczan i bardzo często odbywa wizyty w terenie. Również miasto 

Cottbus (Chociebuż) i powiat Spree-Neiße mają pełnoetatowych przedstawicieli zajmujących 

się prawami mniejszości serbołużyckiej. Planuje się wyznaczenie przedstawicieli w innych 

powiatach z ludnością serbołużycką.  

 

W 2014 r. zmieniono ustawę o Serbołużyczanach/Wendach, zwłaszcza modyfikując definicję 

obszarów osadnictwa tej mniejszości. W przeszłości obszary osadnictwa były jasno 

wyznaczone i zdefiniowane jako obszary z tradycjami kulturowymi i językowymi. Stało się 

jednak jasne, że istnieją również obszary osadnictwa poza wskazanymi strefami. W związku z 

tym zmieniono definicję prawną, zastępując obszar osadnictwa obszarem z tradycjami 

kulturowymi lub językowymi. Ze względu na zmianę definicji wiele obszarów następnie 

samookreśliło się jako obszary osadnictwa. Przedstawiciele przyznali, że wystąpił również 

pewien opór ze strony mieszkańców gmin. Złożona została pewna liczba skarg dotycząca 

przyłączania gmin. Wszystkie koszty związane z zapewnieniem dwujęzycznych znaków 

drogowych pokryło ministerstwo.  

 

Do innych zdefiniowanych praw mniejszości serbołużyckiej należy dostęp do informacji w 

administracji publicznej, a także komunikacja z urzędami w języku serbołużyckim. W obszarze 

edukacji istnieje wiele specjalnych gwarancji, a w Cottbus powstało Gimnazjum 

Dolnołużyckie. Ponieważ jednak ludność serbołużycka jest rozproszona, dla regionu 

wyzwaniem jest zapewnienie na całym obszarze możliwości nauki języka już od przedszkola.  

 

W 1999 r. oba kraje związkowe, Brandenburgia i Saksonia, ustanowiły Fundację na Rzecz 

Narodu Serbołużyckiego z siedzibą w Bautzen (Budziszynie) (Saksonia). Koordynuje ona i 

finansuje wiele działań w dziedzinach edukacji i kultury, przeznaczając na nie 18,6 mln EUR 

rocznie. Także europejskie fundusze strukturalne wykorzystuje się do finansowania 

działalności kulturalnej społeczności serbołużyckiej. 

 

Istnieją różnice językowe między społecznościami serbołużyckimi: górnołużycką i 

dolnołużycką. Ponadto występują różnice strukturalne. Na Górnych Łużycach osadnictwo jest 
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bardziej zwarte, zaś na Dolnych Łużycach bardziej rozproszone. Jedną z przyczyn tego stanu 

rzeczy są przesiedlenia związane z wydobyciem węgla brunatnego. Rudolf Keseberg 

powiedział, że współpraca między oboma krajami związkowymi, Brandenburgią i Saksonią, 

jest bardzo ścisła. Istnieją wspólne programy finansowania, a na uniwersytecie w Lipsku 

(Saksonia) istnieje katedra badań serbołużyckich współfinansowana przez Brandenburgię. 

Ponadto realizuje się różne wspólne działania kulturalne (np. teatr).  

 

Problem asymilacji dotykał Serbołużyczan w przeszłości i był bardzo poważny. Wiele osób 

identyfikuje się jako Serbołużyczanie i mogą one utrzymywać w rodzinach ślady tradycji, takie 

jak stroje, poezja czy kilka zwrotów. Języki są czynnie promowane, np. w Gimnazjum 

Dolnołużyckim w Cottbus, szkole bardzo popularnej również wśród uczniów nieznających 

języków serbołużyckich. Projekt dwujęzycznej edukacji Witaj zaczyna się od poziomu 

przedszkola. Innym wyzwaniem okazało się rozproszone osadnictwo ludności serbołużyckiej. 

Często tylko niewielkie grupki dzieci wymagają kształcenia po serbołużycku, a ministerstwo 

wiele zainwestowało we wdrażanie pozytywnych środków wspierających język i mniejszość 

serbołużycką.  

 

W sprawie przesiedleń i ich wpływu na ludność na obszarze osadnictwa Klaus Freytag dodał, 

że należy wyraźnie odróżnić przesiedlenia prowadzone przed 1990 r. i po tej dacie. Do 1990 r. 

na potrzeby odkrywkowego wydobycia węgla brunatnego likwidowano całe wioski. Ludność 

żyjącą w strukturach wiejskich przenoszono do nowoczesnych bloków. Na osiedlach takich 

bloków raczej nie spotykało się starszych osób w tradycyjnych strojach. Dawne metody 

przesiedleń przestały być praktyczne i nie mogły być już stosowane w kontekście praw 

mniejszości zapisanych w konstytucji. Obecnie polityka przesiedleń ma charakter społecznie 

odpowiedzialny i wszelkie przesiedlenia są możliwe tylko w ramach obszaru osadnictwa i 

obszaru językowego, w sytuacjach absolutnej konieczności. Przykładami nowych metod 

przesiedlenia są Neu Horno, Neu Haidemühl czy Neu Kausche, gdzie zastosowano koncepcję 

utrzymania więzi sąsiedzkich. Pozyskanie wiedzy o tym budzącym emocje procesie wymaga 

jednak rozmów z osobami, których on dotyczy.  

 

W odniesieniu do wpływu obecnej działalności wydobywczej Klaus Freytag ponownie 

podkreślił, że z wyjątkiem decyzji o rozbudowie kopalni odkrywkowej Welzow-Süd, która 

zostanie podjęta w 2020 r., nie będzie żadnych dalszych przesiedleń na obszarze osadnictwa 

serbołużyckiego w Brandenburgii. Przesiedlenia wiosek zostały zakończone. Zawsze było 

jasne, że wydobycie węgla brunatnego ma wpływ na społeczność serbołużycką, zarówno przed, 

jak i po 1990 r. Jednym z przykładów radzenia sobie z przeszłością jest centrum dokumentacji 

w Neu Horno. Podobne miejsca spotkań istnieją w innych wioskach. Przedsiębiorstwa górnicze 

przekazały również społecznościom ogromne środki finansowe na podtrzymanie kultury 

serbołużyckiej.  

 

W odniesieniu do szkolenia nauczycieli w Lipsku oraz skarg dotyczących cięć w funduszach 

przeznaczanych na to szkolenie Clemens Neumann stwierdził, że w rzeczywistości nie było 

żadnych cięć, a finansowanie szkolenia nauczycieli na Uniwersytecie w Lipsku zwiększono. 

Po zawarciu umowy o współpracy między Brandenburgią a Saksonią kraj związkowy 

Brandenburgii wniósł wkład finansowy w szkolenie nauczycieli do kształcenia na Dolnych 

Łużycach. Umowę zmieniono dwa lata temu, znacznie podnosząc wkład Brandenburgii. W ten 

sposób powinno być możliwe stworzenie solidnej pedagogiki i zagwarantowanie wysokiej 

jakości nauczania. Wprowadzono również inne środki wsparcia, np. nauczyciele innych 

przedmiotów mają możliwość przekwalifikowania się na nauczanie języka serbołużyckiego. 
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Spotkanie z prezesem Urzędu Górnictwa, Geologii i Surowców kraju związkowego 

Brandenburgii (Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe – LBGR) Hansem-Georgiem 

Thiemem 

Hans-Georg Thiem pokrótce zaprezentował struktury i obowiązki Urzędu Górnictwa, Geologii 

i Surowców. Urząd podlega Ministerstwu Gospodarki i Energii kraju związkowego 

Brandenburgii, a jego działalność jest przez ten kraj finansowana. Urząd zajmuje się 

zatwierdzaniem i monitorowaniem poszukiwania, wydobycia, przygotowania i obróbki 

surowców oraz ochroną zdrowia pracowników w miejscu pracy. Odpowiada za ochronę 

środowiska przed skutkami wydobycia, aż po rekultywację wykorzystanego terenu. Jest 

również organem egzekucyjnym sprawującym nadzór nad przedsiębiorstwami górniczymi, 

łącznie z zatwierdzaniem planów operacyjnych przedsiębiorstw.  

 

Hans-Georg Thiem objaśnił krajobraz Łużyc z uwzględnieniem obecnie czynnych kopalni 

odkrywkowych oraz zamkniętych kopalni, które eksploatowano w byłej NRD.  

 

Wyjaśnił, że poziom wód gruntowych w otoczeniu kopalni opadł znacznie w przeszłości, a 

obecnie ponownie się podnosi. Gleby w regionie cechują się obecnością siarczanu żelaza, który 

zwykle znajduje się w wodach gruntowych. Ze względu na obniżenie lustra wód gruntowych 

spowodowane działalnością wydobywczą doszło do utleniania pirytu. Kiedy poziom wód 

gruntowych podniósł się ponownie, piryt został uniesiony wraz z wodą i dostał się do 

zbiorników wodnych. Proces ten spowodował zmianę koloru wody.  

 

Hans-Georg Thiem pokrótce omówił środki przyjęte w celu stawienia czoła temu problemowi. 

Koncentrowały się one na dwóch obszarach w Brandenburgii, północnej części strefy 

Spreewald i okolicy na południe od Spreewaldu. Urząd koordynował prace mające 

powstrzymać wymywanie oraz prowadził regularne monitorowanie. W 2015 r. parlament kraju 

związkowego zdecydował o przyjęciu strategicznego planu głównego dotyczącego 

zapobiegania zanieczyszczeniom związanym z wydobyciem oraz ochrony przed nimi dorzecza 

Sprewy; w ramach tego planu wdrożone już w przeszłości środki bezpośrednie miały być dalej 

rozwijane. 

 

Hans-Georg Thiem wskazał również na dwa przedsiębiorstwa wydobywcze w regionie. Firma 

Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) założona przez 

rząd federalny, ale od której oczekuje się działania w taki sposób, jak przedsiębiorstwa 

prywatne, oraz Lausitz Energie Bergbau AG i Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG). LBGR 

była odpowiedzialna za zezwolenia na działania prowadzone przez LEAG, przy czym główne 

wymogi prawne określa federalne prawo górnicze.  

 

Odnosząc się do niezależności LBGR, Hans-Georg Thiem podał przykład procedury 

planowania, rozpoczętej w celu zwrócenia się do LBGR o zezwolenie na nową kopalnię 

odkrywkową lub rozbudowę istniejącej kopalni. Udzielenie lub nieudzielenie zezwolenia mogą 

kontrolować sądy administracyjne. Zdaniem Hansa-Georga Thiema gwarantuje to niezależność 

Urzędu. Postępowanie administracyjne jest dziś wykorzystywane coraz częściej. 

 

Wydobycie prowadzone w byłej NRD i obecny sposób wydobycia wiązało się i wiąże z 

wyzwaniami. Do zezwolenia wydanego przez Urząd przedsiębiorstwu dołączona jest lista 
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wymogów, które należy monitorować. Funkcjonuje rozległa sieć punktów monitorowania i 

niezależnych specjalistów, których opinii się zasięga.  

 

Spotkanie ze składającymi petycje 

 

Uczestnikami spotkania byli składający petycje Hannes Wilhelm-Kell i Oliver Powalla; 

przedstawiciel społeczności serbołużyckiej w komisji ds. węgla brunatnego Brandenburgii 

Thomas Burchardt; członek stowarzyszenia BUND Friends of the Earth Germany w 

Brandenburgii Axel Kruschat oraz przedstawiciele społeczności serbołużyckiej Silke Milius, 

Edith i Christian Penk. Na początku spotkania Pál Csáky przedstawił zwięźle informacje 

zwrotne dotyczące poprzedniego spotkania z władzami kraju związkowego, po czym nastąpiły 

prezentacje składających petycje i gości. 

 

Hannes Wilhelm-Kell omówił pokrótce swoją petycję, dodając nowe informacje i podając 

przykłady. Rządy krajów związkowych mają określić cele dotyczące przyszłej polityki 

energetycznej. W obu krajach związkowych, Saksonii i Brandenburgii, brakuje zobowiązania 

do określenia ostatecznego terminu wycofania elektrowni węglowych, zaś rządy planują 

kontynuację wydobycia węgla brunatnego do 2040 r. Władze kraju związkowego realizują cele 

polityki energetycznej w istniejących ramach politycznych. Wydając zezwolenia na wydobycie 

węgla brunatnego, władze kraju związkowego muszą mieć na uwadze jednocześnie interes 

społeczny i interes polityki energetycznej.  

 

Stwierdził on, że większość ze 100 000 ludzi pracujących przy wydobyciu węgla brunatnego 

przed ponownym zjednoczeniem Niemiec stanowili pracownicy przyjezdni z innych części 

byłej NRD. Ceną za wydobycie węgla było zniszczenie 136 wiosek i krajobrazu na obszarze 

około 1 500 km². Utrata domów przez 30 tys. ludzi wywarła ogromny wpływ na kulturę i język. 

Nie zostało zapewnione należyte odszkodowanie. Organy publiczne często prezentowały 

wydobycie węgla brunatnego w kontekście osiągniętego sukcesu, na przykład w związku z 

przesiedleniem Horno. W rzeczywistości było to przeciwieństwo sukcesu. W odpowiedzi na 

oświadczenie ministerstwa, zgodnie z którym 6 % zanieczyszczenia wód, na przykład 

wymywanie, jest skutkiem czynnego wydobycia, składający petycję stwierdził, że opinia 

naukowa potwierdza większy wpływ czynnego wydobycia obecnie i w prognozach na 

przyszłość.  

 

Przykład kopalni odkrywkowej Nochten pokazuje, jaki wpływ może być wywierany na 

biosferę, gdy zezwolenia wydawane są na podstawie nieprecyzyjnych danych. Działalność 

wydobywcza traktowana jest z pewną dozą elastyczności, której nie przewiduje plan 

strategiczny, i postępuje ona szybciej niż pierwotnie planowano, wyprzedzając terminarz o rok. 

Doprowadziło to do nieposzanowania i zaniku zagrożonych gatunków. To wiąże się z 

zakłóceniami biosfery. Ogólnie widoczna jest tendencja do pozwalania na wyginięcie 

zagrożonym gatunkom, z których część znajduje się na czerwonej liście. 

 

Oliver Powalla odniósł się do swojej petycji i do odpowiedzi udzielonej przez Komisję oraz 

podał dodatkowe informacje. Jego zdaniem naruszono zakaz pogarszania sytuacji 

sformułowany w ramowej dyrektywie wodnej.  

 

Po pierwsze, zawartość siarczanów w Sprewie osiągnęła poziom krytyczny, stwarzając realne 

zagrożenie dla zaopatrzenia w wodę pitną ze Sprewy w Berlinie, co wiąże się z 

konsekwencjami dla około 1 mln osób. Zawartość siarczanów jest bliska wartości granicznej, 
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a w niektórych regionach nawet ją przekroczyła, i oczekuje się, że będzie rosnąć. Nowe 

zbiorniki, takie jak Cottbuser Ostsee, napełniane wodą ze Sprewy, są od początku 

zanieczyszczone. W nadchodzących latach można spodziewać się poważnego pogorszenia 

sytuacji. Zdaniem rządu planowane są przeciwdziałania, lecz w opinii składającego petycję nie 

widać na to żadnych systematycznych dowodów. Brakuje systemowego podejścia ze strony 

obecnego rządu kraju związkowego. Rzekomy ogólny interes publiczny związany z produkcją 

energii z węgla brunatnego jest wykorzystywany, aby uzasadnić przekraczanie orientacyjnych 

wartości emisji siarczanów odnoszących się do wody. Ciągłe rozpatrywanie dalszego 

wykorzystywania węgla brunatnego, a nawet jego zwiększenie stanowi jednak kwestię wyboru 

politycznego. 

 

Po drugie, Oliver Powalla stwierdził, że przemysłowi wydobywczemu udostępniane są ukryte 

dotacje. Urząd ds. górnictwa może zwrócić się do przedsiębiorstwa górniczego o przekazanie 

depozytu jako rezerwy w celu zapewnienia rekultywacji terenów górniczych. Podczas 

sprzedaży obiektów górniczych przez Vattenfall czeskiemu inwestorowi EPH zapłacono 1,7 

mld EUR. Kwota ta nigdy nie pojawiła się w aktywach LEAG. Ponadto udzielone zostały 

zwolnienia od zapłaty podatku lub cła za korzystanie z wód gruntowych oraz z części 

infrastruktury. Działalność wydobywcza w Brandenburgii jest opłacalna częściowo ze względu 

na środki ulgowe w odniesieniu do wody uzyskiwane w trakcie procedury zatwierdzenia. 

Przemysł wydobywczy nie musi przestrzegać wymaganych wartości w zakresie stanu wód i nie 

musi zapewniać zachowania dobrego stanu ekologicznego wód. Uzasadnia się to w ten sposób, 

że wydobycie powoduje tylko obniżenie lustra wód gruntowych, zaś do wody nie dostają się 

żadne składniki chemiczne. Niemniej jednak utlenianie i wymywanie pirytu w oczywisty 

sposób stanowi pogorszenie stanu wody. Zgodnie z ramową dyrektywą wodną taki wyjątek nie 

powinien być tolerowany.  

 

Przedstawiciele odnieśli się również do trudnej, ich zdaniem, komunikacji z władzami kraju 

związkowego i podali kilka przykładów. Przedstawiciel ds. Serbołużyczan w Ministerstwie 

Nauki, Badań i Kultury udzielił krótkiej odpowiedzi na wszystkie tematy, nawet jeżeli 

dotyczyły one polityki wewnętrznej. Mniejszość serbołużycka została zredukowana do 

podmiotu o charakterze kulturowym i folklorystycznym. Ponadto przedstawiciel ds. 

Serbołużyczan nie udzielił odpowiedzi w odniesieniu do pisma dotyczącego planowanych 

wyborów do parlamentu serbołużyckiego. Dziesięć lat temu mieszkańcy obszaru 

przewidzianego do przesiedlenia w związku z utworzeniem kopalni odkrywkowej 

Jänschwalde-Nord nie otrzymali bezpośrednio informacji o planach przesiedlenia. Po 

dziesięciu latach walki prowadzonej przez obywateli, których zamierzenia te dotyczyły, 

zrezygnowano z planu otwarcia kopalni. Mieszkańców poinformowano o tej zmianie, 

przekazując im kopię pisma skierowanego do przedsiębiorstwa górniczego.  

 

Axel Kruschat stwierdził, że stosunki z władzami są napięte. BUND regularnie dokonuje 

pomiaru poszczególnych wartości i odnotowuje wyniki inne niż władze. Ponadto władze 

przeniosły punkty pomiaru zawartości wodorotlenków żelaza. Zawartość metali takich jak uran 

i arsen znacznie przekracza dopuszczalne poziomy ustanowione we właściwych przepisach 

obowiązujących w Brandenburgii. Wymogi prawne naruszono w odniesieniu do szlamu. Jest 

on usuwany, lecz nie jest należycie unieszkodliwiany. Zdaniem Axela Kruschata problem 

zanieczyszczenia jest systematycznie bagatelizowany.  

 

Ponadto model ilościowy uzasadniający wydobycie węgla brunatnego opiera się na błędnych 

obliczeniach. W ostatnich latach zapotrzebowanie na węgiel brunatny było znacznie niższe niż 
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wynikałoby to z procedur udzielania zezwoleń. Modelu ilościowego użyto do uzasadnienia 

odstępstw od ramowej dyrektywy wodnej. W przypadku jednak, gdy uzasadnienie 

zastosowania odstępstwa było nieprawidłowe, mamy do czynienia z naruszeniem dyrektywy.  

 

Na pytanie, czy projekty rekultywacji są skuteczne, Hannes Wilhelm-Kell odpowiedział, że 

skuteczne projekty są rzadkością. W przypadku projektów środowiskowych dotyczących 

przenoszenia zagrożonych gatunków często brakuje kontroli wyników. W odniesieniu do 

obszarów poddawanych rekultywacji władze skupiają się w dużej mierze na turystyce. 

Sztuczne jeziora często jednak cechują się złą jakością wody i nie zaleca się pływania w nich. 

30 000 ha zregenerowanego terenu zamknięto zaraz po otwarciu ze względu na niestabilność 

gleby spowodowaną podnoszeniem się lustra wód gruntowych.  

 

W kwestii stosunków między obywatelami Hannes Wilhelm-Kell zauważył, że pod petycją 

przygotowaną na szczeblu regionalnym, taką samą jak petycja nr 1012/2017 wzywająca do 

zaprzestania dalszej działalności wydobywczej w regionie, zebrano ponad 120 000 podpisów. 

Zarazem branża wydobycia węgla brunatnego podjęła inicjatywę mającą na celu utrzymanie 

działalności wydobywczej na obecnym poziomie. Inicjatywa ta, chociaż otrzymała wsparcie 

finansowe i była promowana przez sektor wydobycia węgla, a nawet w organach publicznych, 

zgromadziła jedynie nie więcej niż 60 000 podpisów. Zdaniem składającego petycję oznacza 

to, że wola obywateli jest całkowicie jasna. Istnieją inne inicjatywy obywatelskie poświęcone 

przyszłości Łużyc, obecnie włączone do wspólnego programu o nazwie „Lausitzer 

Perspektiven” (perspektywy Łużyc). Szanse na realizację inicjatyw są jednak małe. Zdaniem 

składających petycje udane wdrożenie koncepcji leżących u podstaw tych inicjatyw wymaga 

większego zaangażowania obywateli i władz lokalnych na szczeblu parlamentarnym. Oliver 

Powalla dodał, że mieszkańcy obszarów otaczających kopalnie i elektrownie pracują w 

kopalniach lub na ich rzecz oraz że istnieje pewne poparcie dla wydobycia węgla brunatnego. 

Poparcia tego udziela jednak mniejszość znajdująca się pod wpływem silnego lobby 

przemysłowego. Lobby to kontroluje również w pełni rząd kraju związkowego Brandenburgii. 

Berlin zdecydował się na stopniowe zaprzestanie wydobycia węgla, korzystając jednak z dużej 

ilości energii z węgla brunatnego wydobywanego w Brandenburgii. Ze względu na wspólne 

planowanie przestrzenne krajów związkowych Berlina i Brandenburgii Berlin miał możliwość 

wywarcia na Brandenburgię presji, aby zaprzestała wydobycia węgla brunatnego. Na to jednak 

Berlin się nie zdecydował.  

 

Składający petycję był ponadto zaskoczony reakcją premierów obu krajów związkowych, 

Saksonii i Brandenburgii, na planowaną przez szwedzką spółkę Vattenfall sprzedaż 

przedsiębiorstwa wydobywczego. Odbyli oni podróż do Szwecji i zaapelowali o kontynuację 

działalności wydobywczej w regionie, przede wszystkim w celu ochrony miejsc pracy. W 

porównaniu jednak z innymi branżami, sektor wydobycia węgla nie jest już największym 

pracodawcą w regionie.  

 

Niemcy były kiedyś liderem sektora odnawialnych źródeł energii. Wprowadzona w Niemczech 

ustawa o odnawialnych źródłach energii ustanowiła podatek w wysokości 2,5 centa/kWh 

pobierany od osób wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych i wykorzystujących ją na 

własne potrzeby. Regulacja ta wstrzymała dalszy rozwój nowych technologii w sektorze, co 

jest szczególnie szkodliwe dla MŚP. LEAG nie jest już wiodącym przedsiębiorstwem w 

Brandenburgii. Sektor energii odnawialnej zatrudnia obecnie 30 000 osób. Dane naukowe 

pokazują, że możliwe było doprowadzenie do sytuacji, w której 80 % koszyka energetycznego 

zapewniałyby odnawialne źródła energii. Brandenburgia określiła swoje cele klimatyczne. 
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Zdaniem Axela Kruschata osiągnięcie tych celów nie będzie możliwe na szczeblu kraju 

związkowego. Aby osiągnąć te cele i biorąc pod uwagę fakt, iż 60 % emisji gazów 

cieplarnianych pochodzi z węgla brunatnego, konieczne jest całkowite zaprzestanie wydobycia 

węgla brunatnego.  

 

Jako część przeglądu strategii energetycznej Brandenburgia zleciła przygotowanie prognozy. 

Instytuty naukowe uczestniczące w badaniu zasadniczo były zgodne, że do 2038 r. na Łużycach 

nie dojdzie do zmian strukturalnych związanych z zaprzestaniem wydobycia węgla brunatnego. 

W rzeczywistości sytuację uratują zmiany demograficzne i nie będą potrzebne wymuszone 

zwolnienia grupowe. Omawiając zmiany strukturalne, należy brać pod uwagę następne 

pokolenie.  

 

W odniesieniu do współpracy między społecznością serbołużycką a władzami oraz do 

przyszłości tej społeczności Hannes Wilhelm-Kell stwierdził, że Rada Serbołużyczan to tylko 

organ doradczy, nieposiadający prawa weta ani realnej władzy. Członkowie Rady pracują na 

zasadzie wolontariatu. Ustalenia dotyczące wyborów do Rady są bardzo demokratyczne. Rada 

poprawiła świadomość społeczną niektórych problemów dotyczących mniejszości i stara się 

łagodzić niektóre decyzje rządu kraju związkowego, np. w zakresie rozdrobnienia obszarów 

osadnictwa w związku z reorganizacją lokalnego rządu. 

Hannes Wilhelm-Kell potwierdził, że Brandenburgia popiera szkolenie nauczycieli języka 

serbołużyckiego na Uniwersytecie w Lipsku. Jednakże przydzielony budżet jest ograniczony i 

niewystarczający do osiągnięcia celu, jakim jest przeszkolenie 100 nauczycieli posiadających 

umiejętności dwujęzyczne, zgodnie z potrzebami w następnych 20 latach.  

 

Czwartek 15 lutego 2018 r. 

 

Spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstw Lausitz Energie Bergbau AG oraz Lausitz 

Energie Kraftwerke AG (LEAG) i wycieczka po elektrowni Schwarze Pumpe 

 

Po zakończeniu godzinnej wycieczki po elektrowni Schwarze Pumpe Wolfang Rolland dokonał 

prezentacji przedsiębiorstwa LEAG. Jest to tradycyjna i od dawna działająca w regionie firma. 

Na Łużycach tradycje górnicze sięgają ponad 150 lat wstecz. Przez 12 lat (do października 2016 

r.) właścicielem przedsiębiorstwa była szwedzka spółka Vattenfall. Półtora roku temu spółka 

Vattenfall postanowiła wyeliminować ze swojego portfela działalności wydobycie węgla 

brunatnego. Nowymi właścicielami przedsiębiorstwa są dwie spółki czeskie – EPH i PPF. 

Przedsiębiorstwo posiada kopalnie węgla w Brandenburgii i Saksonii, trzy elektrownie na 

Łużycach, dwa bloki w Lippendorfie koło Lipska, dwie małe elektrownie gazowe i własną linię 

przetwarzania na miejscu. Według Wolfanga Rollanda LEAG wytwarza 8 % energii 

konwencjonalnej produkowanej w Niemczech, co odpowiada 10 % całej energii zużywanej w 

tym kraju. Obecnie LEAG zatrudnia 8 tys. pracowników. Sprzedaż przedsiębiorstwa 

inwestorowi czeskiemu nie doprowadziła do utraty miejsc pracy, lecz do powstania nowych. 

W 2007 r. spółka Vattenfall przedstawiła plan długoterminowy do 2050 r. Wraz ze zmianą 

otoczenia politycznego przedsiębiorstwo LEAG określiło po sprzedaży nowe wartości progowe 

i w marcu 2017 r. przedstawiło nowy plan dla regionu na kolejne 25–30 lat. Stanowił on 

wyraźny krok wstecz w stosunku do planów zaprezentowanych przez Vattenfall. Dwie 

wcześniej planowane nowe kopalnie nie będą eksploatowane, a elektrownie Jänschwalde i 

Nochten ograniczyły zużycie węgla. W okresie najbliższych 25–30 lat w regionie 
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prawdopodobnie nie powstaną żadne nowe kopalnie i nie zostaną zbudowane nowe 

elektrownie. W rezultacie 25–30 lat to także pozostały czas istnienia przedsiębiorstwa. W tym 

czasie będzie ono restrukturyzowane, w tym pod względem zatrudnienia. Zdaniem Wolfanga 

Rollanda będzie to również dla regionu czas na zaplanowanie alternatyw dla wydobycia węgla, 

które obecnie przynosi 1,4 mld EUR. W latach 2020/2023 w Niemczech występować będą 

niedobory w gwarantowanych dostawach energii konwencjonalnej. Będą to lata szczytowego 

zapotrzebowania i konieczny będzie import energii z zagranicy. Wolfang Rolland dodał, że 

LEAG wyprzedza cele klimatyczne wyznaczone na szczeblu zarówno krajowym, jak i unijnym.  

 

Na pytanie, czy LEAG partycypuje w kosztach rekultywacji starych kopalni węgla brunatnego, 

Wolfang Rolland odpowiedział, że w regionie działają dwa przedsiębiorstwa z sektora 

wydobywczego, LEAG i LMBV. Po ponownym zjednoczeniu Niemiec w 1990 r. rząd 

federalny wziął na siebie odpowiedzialność za szkody w środowisku. Przedsiębiorstwo LMBV, 

powstałe w 1994 r., zajmuje się starymi zakładami z byłej NRD, za które przejęło 

odpowiedzialność terytorialną. Przedsiębiorstwo LEAG jest prawnie zobowiązane do 

samodzielnego finansowania prac związanych z rekultywacją nowych kopalni po zakończeniu 

działalności wydobywczej. Zgodnie z przepisami niemieckiego prawa handlowego LEAG musi 

corocznie tworzyć rezerwy na rekultywację terenu. Przedstawiciele podali przykład byłej 

kopalni eksploatowanej przez LEAG koło Cottbus, obecnie przekształcanej w jezioro. 

Przedsiębiorstwo LEAG pokryło koszt rekultywacji wynoszący 250 mln EUR. Christian Penk 

dodał, że władze w Brandenburgii i Saksonii opracowały i realizują plany główne w zakresie 

wydobycia węgla brunatnego. Plany te zawierają informacje o rodzaju terenu, który ma zostać 

poddany rekultywacji odpowiednio do rodzaju działalności prowadzonej na tym obszarze przed 

rozpoczęciem działalności wydobywczej. W planach ramowych niższego szczebla określa się 

dokładniej szczegółowe ustalenia planistyczne, takie jak harmonogram.  

 

Margrete Auken poprosiła o dane dotyczące emisji CO2 powodowanych wydobywaniem przez 

LEAG węgla brunatnego. Wolfang Rolland odpowiedział, że przedsiębiorstwo LEAG już teraz 

osiągnęło ustanowiony przez Niemcy cel ograniczenia emisji CO2 o 40 % do 2020 r. 

Wydobycie węgla brunatnego jest obecnie niezbędnym składnikiem koszyka energetycznego. 

Przedsiębiorstwo LEAG ma obowiązek corocznego zgłaszania danych dotyczących emisji, w 

tym całkowitego stężenia i łącznej ilości, Ministerstwu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

Środowiska i Rolnictwa Brandenburgii. Przedsiębiorstwo dąży do wykorzystania węgla 

brunatnego w możliwe najbardziej efektywny sposób. Uważa się ono za podmiot wspierający 

energię odnawialną. W okresach, w których wytwarzana jest energia wiatru, wyłącza się nawet 

bloki w elektrowniach LEAG. Przedsiębiorstwo LEAG podjęło też próbę uruchomienia 

systemu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS), co jednak się nie powiodło.  

 

Na pytanie Margrete Auken dotyczące środków podejmowanych w celu stabilizacji obszarów 

niedostępnych przedstawiciele LEAG powtórzyli, że od 1994 r. za obszary te odpowiada 

przedsiębiorstwo LMBV. Wiele kopalni odkrywkowych z byłej NRD zamknięto z dnia na 

dzień, bez żadnego należytego uporządkowania terenu. Przedsiębiorstwo LMBV musiało 

uporać się z kilkoma problemami związanymi z degradacją gleb i w ciągu ostatnich dziesięciu 

lat doświadczyło pewnych niepowodzeń. Przedsiębiorstwo LEAG wyciągnęło wnioski z 

doświadczeń LMBV i stara się unikać takich skutków przy rekultywacji własnych kopalni 

odkrywkowych. Przedsiębiorstwo zmieni system w celu odizolowania gruntu.  

 

Margrete Auken poprosiła również o potwierdzenie, czy w przypadku uszkodzenia domu ciężar 

dowodu spoczywa na właścicielu domu. Przedstawiciele przedsiębiorstwa LEAG potwierdzili, 
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że zgodnie z prawem niemieckim właściciel domu musi udowodnić, że dom został uszkodzony 

wskutek działalności wydobywczej. Dotyczy to działalności kopalni odkrywkowych i wynika 

z faktu, że nad kopalniami nie znajdują się żadne domy, na które kopalnie mogłyby 

bezpośrednio oddziaływać. Jedyne realne zagrożenie mogące powodować szkody to wody 

gruntowe. Szkody nie są regułą, lecz wyjątkiem.  

 

Przedstawiciele LEAG odnieśli się również do zarzutu przeniesienia punktów pomiarowych i 

wyjaśnili, że lokalizację tych punktów określa się w planie eksploatacji i procedurze udzielania 

zezwoleń. Przedsiębiorstwo nie przenosiło tych punktów, a zarzuty zostały również zbadane 

przez władze.  

 

Spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstwa Lausitzer und Mitteldeutsche 

Bergbauverwaltungs-gesellschaft mbH (LMBV GmbH) 

 

Przedstawiciele LMBV rozpoczęli spotkanie bardzo kompleksową prezentacją techniczną, 

oferującą przegląd ogólnej działalności przedsiębiorstwa. W trakcie prezentacji dodatkowo 

wyjaśniono przyczyny rozległego zanieczyszczenia Sprewy i okolicznych rzek, wspomnianego 

w petycji nr 1012/2017, a także omówiono środki podjęte przez przedsiębiorstwo w celu 

rozwiązania problemu.  

 

Przedsiębiorstwo utworzono w 1994 r. Zatrudnia ono 653 osoby pracujące w trzech różnych 

zakładach. LMBV odpowiada za obszar lądowy o powierzchni 1 310 km². Właścicielem 

LMBV jest Republika Federalna Niemiec, reprezentowana przez Federalne Ministerstwo 

Finansów. Przedsiębiorstwo jest finansowane na podstawie umowy między władzami szczebla 

federalnego i regionalnego. W ciągu pierwszych pięciu lat swojego istnienia przedsiębiorstwo 

LMBV odpowiadało za wycofanie z eksploatacji czynnych kopalni węgla brunatnego z czasów 

byłej NRD. Kopalnie te zaprzestały działalności w 1999 r. Od tego czasu przedsiębiorstwo 

skupia się na rekultywacji terenów po byłych kopalniach węgla brunatnego oraz ich konwersji 

z myślą o nowych i konstruktywnych zastosowaniach, a także na monitorowaniu stanu 

zbiorników wodnych pod względem ilości i jakości. Działania obejmują powierzchnię od 

Görlitz po Berlin. Od wielu lat poziom wód gruntowych znacznie się obniża, a kwasowość 

niektórych sztucznych jezior jest nadal dosyć wysoka. Wysyłane są statki w celu uzdatniania 

wody i podnoszenia wartości pH. Oprócz tlenku żelaza zawartość siarczanów także stanowi 

krytyczną kwestię, gdyż nawet jeśli nie można ich zobaczyć ani wyczuć, w zbyt wysokich 

stężeniach mogą powodować mdłości.  

 

Margrete Auken zapytała, czy nadal istnieje ryzyko, że czynne kopalnie węgla brunatnego 

mogą spowodować te same problemy. Przedsiębiorstwo LMBV potwierdziło, że prowadzona 

obecnie działalność wydobywcza może doprowadzić do porównywalnych problemów w 

nadchodzących latach. Problem z jakością wody, z którym boryka się przedsiębiorstwo LMBV, 

spowodowany został jednak przez kopalnie z byłej NRD, które wyłączono z eksploatacji bez 

podejmowania działań zapobiegawczych. Obecne spółki węglowe, takie jak LEAG, maję tę 

przewagę, że mogą przeanalizować środki podejmowane przez LMBV i przygotować się, aby 

uniknąć takich problemów w nadchodzących latach. Jednym z przykładów jest fakt, że LEAG 

nie pompuje wody w całości do Sprewy, lecz rozdziela ją między różne rzeki. Ponadto LMBV 

ściśle współpracuje z LEAG w projektach badawczych, zaś LEAG partycypuje w takich 

projektach finansowo.  

 

Przedstawiciele stwierdzili także, że ściśle współdziałają ze wszystkimi zainteresowanymi 
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stronami, w tym popierając inicjatywy obywatelskie. Przedsiębiorstwo organizuje regularne 

konsultacje oraz spotkania z ekspertami w tej dziedzinie. Współpracuje również z 

Uniwersytetem Technicznym w Cottbus w badaniach nad możliwymi metodami oczyszczania 

takimi jak wapnowanie. Przedsiębiorstwo jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Wód Kopalnianych. Stowarzyszenie zapewnia możliwość debaty na temat właściwego 

podejścia do rozwiązania problemu. Wymiana opinii wykazała, że nikt nie znalazł lepszych 

metod. Przedsiębiorstwo LMBV zachowuje przejrzystość w swojej działalności i umieszcza 

wszystkie dokumenty na swojej stronie internetowej. Podejmuje ono także różne działania w 

dziedzinie PR.  

 

Zapytani, czy przedsiębiorstwo LEAG współfinansuje środki podejmowane przez LMBV jako 

niosące korzyści na przyszłość także dla niego, przedstawiciele potwierdzili, że obecna spółka 

węglowa odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez czynne wydobycie. 

Przedsiębiorstwo LEAG współfinansowało kilka projektów pilotażowych i projektów 

badawczych we współpracy z LMBV.  

 

Przedstawiciele LMBV wyjaśnili również, że wystąpiono o odstępstwo od wymogów ramowej 

dyrektywy wodnej w odniesieniu do jakości wody w rzekach, lecz nie w sztucznych jeziorach. 

 

Przedsiębiorstwo LMBV przyznało także, że strategie oczyszczania opracowane do celów 

rekultywacji terenu do 2010 r. nie zdołały zapewnić stabilności gruntu, także ze względu na 

zjawiska geotechnologiczne. W 2011 r. konieczne było zamknięcie dostępu do 17 000 ha 

gruntów ze względu na niestabilność. Od 2011 r. LMBV pracuje intensywnie nad tą kwestią i 

powołało komitet doradczy w celu ustalenia sposobów zapewnienia stabilności. LEAG także 

jest członkiem wspomnianego komitetu doradczego, dzięki czemu może szybciej reagować na 

problem niestabilności gruntu. 

 

Odniesiono się także do uzdatniania szlamu, z unikaniem w jak największym stopniu jego 

produkowania dzięki uzdatnianiu na miejscu, odpowiedniemu unieszkodliwianiu i 

oczyszczaniu, a nawet rozważaniu możliwości ponownego wykorzystania części szlamu w 

łańcuchu wartości. 

 

Margrete Auken zadała pytanie o jakość i różnorodność terenu poddawanego rekultywacji. W 

odpowiedzi przedsiębiorstwo LMBV potwierdziło, że jakość gleby poprawi się dzięki 

nawożeniu. Rekultywowane tereny będą zalesiane, a także powstaną na nich użytki rolne i 

rezerwaty przyrody. Niektóre obszary zostaną pozostawione jako nieużytki, aby mogła na nich 

działać sama przyroda. Niektóre zakwaszone jeziora pozostawiono bez ingerencji, aby 

przekonać się, jak będą się zmieniać. Przeprowadzone w 2017 r. badanie dotyczące naturalnego 

rozwoju byłych obszarów rolniczych potwierdziło, że w ciągu ostatnich 20 lat obszar ten został 

zasiedlony przez gatunki, które uprzednio z niego zniknęły.  

 

Pál Csáky zapytał, jaką część terenu byłych kopalni poddano rekultywacji. Przedsiębiorstwo 

LMBV powiedziało, że pomimo pewnych wyzwań dotyczących stabilności ukończono 80 % 

prac w zakresie zapewnienia podstawowego bezpieczeństwa publicznego. 10–15 % kopalń 

odkrywkowych poddano całkowitej konwersji. W latach 2030–2035 rekultywacja obszaru, za 

który odpowiada LMBV, zostanie w mniejszym lub większym stopniu ukończona. Następnie 

prowadzone będzie długoterminowe monitorowanie. 

 

Spotkanie z burmistrzem i przedstawicielami miasta Cottbus 
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Burmistrz Cottbus powitał delegację i zaprezentował informacje dotyczące miasta. Cottbus to 

drugie co do wielkości miasto w Brandenburgii. Ma ono 100 000 mieszkańców, zaś stopa 

bezrobocia wynosi 6,3 % (w porównaniu z ok. 30 % w latach 90. XX w.). Cottbus jest również 

największym dwujęzycznym miastem w Niemczech. Jest także jednym z najbardziej 

zadłużonych miast na terytorium byłej NRD, z długiem wynoszącym 250 mln EUR.  

 

Ponadto burmistrz potwierdził, że trwa poważna debata dotycząca sytuacji gospodarczej 

miasta. Wydobycie węgla brunatnego jest ważne dla regionu, gdyż sektor ten oferuje nieliczne 

miejsca pracy o wysokiej jakości. Nie można jednak ignorować faktu, że wydobycie węgla 

brunatnego kiedyś ustanie, chociaż odejście od tej działalności zajmie pewien czas. Potrzeba 

było prawie 30 lat, aby istotnie obniżyć poziom bezrobocia. Zdecydowana większość 

mieszkańców nie wykonuje już pracy, do której była pierwotnie przygotowana. Obawy i 

zmartwienia związane z zaprzestaniem wydobycia należy traktować poważnie. Potrzebne jest 

zrównoważone podejście, które pozwoli uniknąć nagłego wstrząsu.  

 

Kolejne wyzwanie to fakt, że w Cottbus mieszka 4,3 % ludności Brandenburgii oraz 15 % 

uchodźców przebywających w tym kraju. Sytuacja ta doprowadziła do konfliktów w lokalnej 

społeczności. Aby przezwyciężyć napięcia, burmistrz zwrócił się o wsparcie ze strony rządu 

kraju związkowego.  

 

Na pytanie dotyczące perspektyw przygotowania podstaw dla stabilnej przyszłości burmistrz 

odpowiedział, że prowadzone są analizy, jaki rodzaj przemysłu mógłby sprawdzić się w 

regionie. Wkrótce miasto będzie posiadać jedno z największych sztucznych jezior w okolicy. 

Planuje się wykorzystanie go również do celów gospodarczych. Obecnie opracowywane jest 

badanie dotyczące możliwości wykorzystania pomp ciepła do dystrybucji ciepła do 

gospodarstw domowych w mieście.  

 

Pál Csáky zapytał burmistrza, czy problemy zdrowotne, takie jak rak płuc czy przewlekłe 

zapalenie oskrzeli powodowane są przez sektor węgla brunatnego. Burmistrz powiedział, że 

nie może w chwili obecnej potwierdzić doniesień dotyczących tych chorób. Odpowiednie 

środki ochrony środowiska po ponownym zjednoczeniu doprowadziły do poprawy sytuacji w 

tym zakresie oraz do eliminacji zagrożeń dla zdrowia.  

 

Tatjana Ždanoka zapytała o używanie lokalnego języka. Anna Kossatz-Kosel potwierdziła, że 

język serbołużycki jest zagrożony oraz że miasto i region mają szczególne więzi z sąsiadami 

oraz realizują projekty związane z kulturą i językiem. Przykładami są kontakty z muzeami, np. 

w Zielonej Górze w Polsce, ale także w Republice Czeskiej. Język promowany jest również w 

samym mieście. W ofertach pracy w administracji wymagane są w szczególności umiejętności 

językowe w zakresie języka serbołużyckiego. Od 2016 r. w Gimnazjum Dolnołużyckim 

zatrudniony jest koordynator ds. młodzieży. Miasto stara się na wiele sposobów umożliwić 

ludziom używanie i podtrzymywanie języka serbołużyckiego, głównie jako dobra kultury. 

Język serbołużycki nie jest czynnikiem stymulującym gospodarkę. Anna Kossatz-Kosel 

powiedziała, że podręczniki i materiały do nauki języka serbołużyckiego, zwłaszcza na 

poziomie szkół średnich, to ważna kwestia. Ich przygotowanie jest utrudnione, ponieważ język 

serbołużycki nie ma ojczyzny, jak inne języki regionalne lub języki mniejszości. Cenny byłby 

dostęp do różnych programów ochrony języków regionalnych i języków mniejszości. Miasto 

gromadzi podpisy pod inicjatywą obywatelską „Pakiet bezpieczeństwa mniejszości – milion 

podpisów za różnorodnością w Europie”.  
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Ponadto młodzi ludzie przyswajają sobie język serbołużycki. Niektórzy z nich studiują go na 

Uniwersytecie w Lipsku. Małe dzieci można zapisywać do dwóch przedszkoli w mieście, w 

których naucza się języka serbołużyckiego. Odsetek dzieci w tych przedszkolach, dla których 

język ten jest językiem ojczystym, wynosi 10 %.  

 

 

Spotkanie z burmistrzem miasta Welzow i przedstawicielami dzielnicy Proschim 

 

Burmistrz przedstawiła prezentację miasta Wetzlow i podała pewne ważne dane. Miasto ma 3 

500 mieszkańców i otoczone jest kopalniami odkrywkowymi. Boryka się z konsekwencjami 

wydobycia węgla brunatnego, takimi jak zanieczyszczenie powietrza i zanieczyszczenie 

hałasem. W 2009 r. deficyt budżetowy miasta wynosił 3,9 mln EUR. Od 2007 r. obywatele 

Wetzlow są zaniepokojeni planami spółki wydobywającej węgiel brunatny. Miasto podpisało 

umowę z byłą spółką węglową Vattenfall, która przewidywała specjalne fundusze na wsparcie 

lokalnej społeczności. Umowa umożliwiła sfinansowanie projektów infrastrukturalnych, które 

wywarły poważny wpływ na miasto. Burmistrz pragnie, aby LEAG, obecna spółka 

eksploatująca kopalnię i która wpłaciła do kasy gminy 530 000 EUR na 2018 r., zaangażowała 

się w większym stopniu. W 2011 r. wyraźnie zasygnalizowano, że konieczne będzie 

przesiedlenie części obszaru miasta. Miasto zaczęło się przygotowywać do relokacji zarówno 

w granicach miasta, jak i poza nimi. Burmistrz potwierdziła, że przesiedlenie dotyka wszystkie 

obszary życia codziennego i że jej wpływ może być zrekompensowany jedynie częściowo.  

 

Następnie trzej przedstawiciele dzielnicy Proschim przedstawili sytuację widzianą z ich punktu 

widzenia. Omówili swoje doświadczenia jako osoby całe życie mieszkające w mieście 

otoczonym kopalniami oraz wyzwania, w obliczu których stoją obecnie. Ponownie wspomnieli 

o szkodach, jakie powoduje wydobycie węgla brunatnego dla środowiska, takich jak 

zniszczenie krajobrazu na ogromnych terenach, między innymi lasów i naturalnych jezior, a 

także o negatywnych konsekwencjach, takich jak społeczne skutki przesiedleń. Wyrazili także 

opinię, że decyzje podejmowane w ubiegłych dziesięcioleciach, w tym zwolnienia z opłat 

wynoszących miliony euro, miały chronić interesy branży wydobycia węgla brunatnego. 

Przedstawiciele zażądali odpowiedniego odszkodowania. Zaprzeczali opiniom, według których 

węgiel brunatny jest opłacalny, i bronili stanowiska, że wykonalne jest przejście na energię 

odnawialną. Duża część węgla brunatnego produkowanego w regionie była wywożona do 

Republiki Czeskiej. Ponadto przedstawiciele wspomnieli o braku przejrzystości względem 

odłożonej kwoty 1,7 mld EUR w funduszu na pomoc, która do dzisiaj nie została przekazana 

przez LEAG. 

 

Spotkanie z przewodniczącym stowarzyszenia Domowina z Łużyc Dolnych (Domowina 

Regionalverband Niederlausitz e.V.) 

 

Od 2015 r. Marcus Koinzer jest przewodniczącym Domowiny na Łużycach Dolnych. 

Stwierdził on, że w 2014 r. Brandenburgia zmieniła przepisy dotyczące ochrony mniejszości 

serbołużyckiej/wendyjskiej. W rezultacie zmiany m.in. uznano Domowinę za organ 

reprezentujący interesy tej mniejszości. Pozostaje jednak wiele do zrobienia, aby 

zagwarantować, że Domowina pytana jest o zdanie, a jej głos jest słyszany.  

 

Marcus Koinzer przedstawił informacje o sytuacji Serbołużyczan w Brandenburgii: w 

przeszłości liczba serbołużyckich mieszkańców regionu była znacznie wyższa niż dziś. W 1880 
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r. wszystkie wioski zostały odwiedzone przez badacza, który ocenił umiejętności językowe ich 

mieszkańców. Wówczas w wioskach otaczających Cottbus językiem serbołużyckim 

posługiwało się od 90 do 97 % mieszkańców. Od 1981 r. sytuacja ulegała jednak pogorszeniu 

ze względów politycznych. Od czasu ponownego zjednoczenia w 1990 r. poczyniono pewne 

postępy. Zapewniono nauczanie języka serbołużyckiego w niektórych ośrodkach opieki 

dziennej i przedszkolach w regionie. W czasach NRD nie było to niestety możliwe. Ze 

względów politycznych i religijnych coraz rzadziej używano tego języka w rodzinach, a rodzice 

nie przekazywali go już dzieciom. Doprowadziło to do obecnej sytuacji, w której dziadkowie 

lub pradziadkowie mogą rozmawiać po serbołużycku z wnukami, jednak pokolenie między 

dziadkami i wnukami nie umie mówić w tym języku.  

 

Marcus Koinzer wyjaśnił, że Domowina to organizacja parasolowa obejmująca kilka 

stowarzyszeń regionalnych i mająca w sumie 7 600 członków. Jej struktura wynika z faktu, że 

Serbołużyczanie zamieszkują różne gminy zarówno w Brandenburgii, jak i Saksonii. Obecnie 

do mniejszości serbołużyckiej zalicza się 60 000 osób, 40 000 w Saksonii i 20 000 w 

Brandenburgii. W celu zagwarantowania, że utrzymane zostaną kontakty między 

przedstawicielami interesów Serbołużyczan a administracją, dostosowano wewnętrzną 

strukturę stowarzyszenia. W 1991 r. cztery stowarzyszenia działające dotychczas w 

Brandenburgii połączono, aby połączyć siły i przemawiać jednym głosem. Dolnołużycka 

Domowina to zarejestrowane stowarzyszenie należące do szeregu organizacji parasolowych. 

Grupy Domowiny działają w każdej wiosce, a stowarzyszenie regionalne jest ich prawnym 

przedstawicielem. W 2009 r. dolnołużycka Domowina zrzeszała 1 800 członków, dziś 

natomiast ma ich ponad 2 400. To pokazuje, że w ciągu ostatnich 10 lat członkostwo powoli, 

lecz stale wzrastało, nie musi jednak oznaczać wzrostu liczby ludności posługującej się 

językiem serbołużyckim. O wiele więcej osób jednak określa się jako Serbołużyczanie i dąży 

do powrotu do serbołużyckich tradycji i korzeni, wyrażając swoją tożsamość przez dołączenie 

do Domowiny.  

 

Na pytanie dotyczące wyzwań związanych z cyfryzacją Marcus Koinzer odpowiedział, że jest 

to realna szansa dla języków mniejszości, gdyż mogą one wykorzystywać nowe technologie do 

swoich celów. Serbołużyczanie studiujący w różnych miejscach na terenie całych Niemiec 

mogą pozostawać w kontakcie i komunikować się w swoim języku. Marcus Koinzer, który sam 

studiował w Lipsku, miał możliwość słuchania radia w języku serbołużyckim przez godzinę 

dziennie. Realnym problemem dla języków mniejszości, zwłaszcza nieposiadających kraju 

ojczystego, jest fakt, że zawsze gdy powstają nowe środki przekazu, języki mniejszości 

uwzględnia się dopiero na późniejszym etapie, kiedy technologia jest już przestarzała. Tak było 

w przypadku płyt DVD, a społeczność serbołużycka napotyka wciąż ten problem w wielu 

obszarach. Saksonia zrealizował program cyfryzacji języka dolnołużyckiego, a dwa lata temu 

udostępniono program do sprawdzania pisowni w języku serbołużyckim. Do wyzwań należy 

kwestia praw autorskich, a także brak zasobów ludzkich. Ponadto istnieje ryzyko, że młodzież 

nie zetknie się z tym językiem w praktyce.  

 

Zdaniem Marcusa Koinzera najważniejszym krokiem było utworzenie w 2015 r. specjalnego 

biura w Ministerstwie Nauki, Badań i Kultury, które zajmuje się kwestiami religii oraz 

sprawami Serbołużyczan/Wendów. Obecność właściwej osoby kontaktowej na właściwym 

szczeblu to był ogromny krok we właściwym kierunku, zwłaszcza że osoba ta okazała się 

bardzo proaktywna.  
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W 2016 r. parlament kraju związkowego Brandenburgii przyjął plan obejmujący środki na 

rzecz ochrony języka serbołużyckiego. Zdaniem Marcusa Koinzera niektóre części planu 

mogłyby być bardziej szczegółowe. Stwierdził on jednak również, że jest to pierwszy plan tego 

rodzaju i przy dobrej woli może przynieść istotne rezultaty. Niektóre środki zostały również 

wsparte finansowaniem. Dwujęzyczna placówka opieki nad dziećmi może ubiegać się o status 

przedszkola doradczego dla innych ośrodków opieki dziennej w okolicy. Mogą one 

współpracować z innymi przedszkolami i zachęcać do przygotowania materiałów do nauki. Ta 

konkretna inicjatywa otrzymała finansowanie w kwocie 12 000 EUR rocznie.  

 

Miasto Cottbus stanowi najlepszy na Dolnych Łużycach przykład wykorzystania języka 

serbołużyckiego w przestrzeni publicznej, gdyż 90–95 % ulic jest tam oznakowane w dwóch 

językach. Marcus Koinzer podkreślił jednak, że ważne jest postrzeganie każdego konkretnego 

obszaru życia jako otoczenia językowego. Podał przykład lokalnego zoo, w którym język 

serbołużycki nie jest obecny, chociaż znajdują się tam tabliczki informacyjne po niemiecku, 

angielsku i polsku.  

 

Na pytanie Pála Csáky’ego, jak język serbołużycki wpisuje się w system kształcenia, Marcus 

Koinzer odpowiedział, że otwarcie serbołużyckiego przedszkola w Cottbus w 1998 r. stanowiło 

wielki krok naprzód. W szkołach jednakże przedmiotów wymagających intensywnej 

komunikacji, takich jak historia, naucza się tylko w języku niemieckim. W sześciu szkołach 

podstawowych funkcjonują dwujęzyczne programy nauczania, brakuje jednak jednolitego 

podejścia do przedmiotów dwujęzycznych. W szkołach średnich w systemie dwujęzycznym 

naucza się innych przedmiotów. Wynika to również z dostępności kadry pedagogicznej. W 

systemie szkolnictwa brakuje ciągłości. Większa ciągłość zapewniłaby większą efektywność. 

Kolejnym wyzwaniem są materiały do nauki. Prawie dwa lata zajęło przetłumaczenie 

podręcznika, którego treść przez ten czas uległa częściowo dezaktualizacji. Jako że jest niewiele 

dostępnych materiałów do nauki, nauczyciele opracowują własne materiały na zasadzie 

dobrowolności, co stanowi dla nich duże obciążenie. 

 

Zadano pytanie, w jaki sposób młodsze pokolenie przyswaja sobie język. Starsze osoby nadal 

posługują się swoim językiem w domu, mają jednak problem z młodzieżą, ponieważ język 

nauczany w szkołach nieco się różni. W przypadku użytkowników języka w jego tradycyjnej 

formie można z łatwością rozpoznać, z której wioski pochodzą. Jednak rewitalizacja i ochrona 

języka wymaga jednego standardowego dialektu. Marcus Koinzer potwierdził, że to podejście 

zyskuje coraz szerszą akceptację. Coraz więcej młodych osób kończących szkołę czuje silną 

więź z językiem serbołużyckim. Uczą się go i angażują w działalność Domowin, w której 

zarządzie zasiada wielu młodych przedstawicieli. Wśród młodych ludzi świadomość języka jest 

coraz silniejsza. 

 

W 2007 r. Domowina podpisała umowę z ówczesnym operatorem kopalni węgla brunatnego, 

spółką Vattenfall, w oparciu o założenie, że każdy, kto czerpie korzyści z wydobycia surowców 

w regionie, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za kwestie kulturowe i społeczne, w 

szczególności gdy niszczenie wiosek wywiera wpływ na kulturę. Obecny operator przedłużył 

umowę. Rząd kraju związkowego wymaga od właścicieli kopalni odpowiedzialności w 

stosunku do społeczności serbołużyckiej. Istnieje nadzieja, że porozumienie będzie 

honorowane i że rząd będzie monitorować, w jakim stopniu wypełniane są zobowiązania. 

Domowina spotyka się z przedstawicielami spółki LEAG dwa razy w roku w celu omówienia 

aktualnych spraw. Dyskusje te często są trudne, a niekiedy przygnębiające, lecz umożliwiają 

otwartą wymianę poglądów. 
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Spotkanie z ekspertem i doradcą ds. górnictwa gminy Schenkendöbern Andreasem 

Stahlbergiem 

 

Andreas Stahlberg pracuje w Schenkendöbern, małej gminie po niemieckiej stronie granicy z 

Polską. Jest również członkiem lokalnego zgromadzenia okręgowego oraz komisji ds. 

wydobycia węgla kamiennego Brandenburgii. 

 

W swojej prezentacji skupił się na sposobie wdrażania dyrektyw UE w przypadku działalności 

wydobywczej. 

 

Schenkendöbern to gmina obejmująca 16 wiosek, a jej powierzchnia wynosi 214 km2. Pod 

względem powierzchni jest 77. gminą w Niemczech, ma jednak tylko 3 700 mieszkańców. 

Główne rodzaje działalności na jej terenie to rolnictwo i leśnictwo. Duże znaczenie mają także 

liczne wysokiej klasy aktywa naturalne i zrównoważona turystyka. Schenkendöbern jest gminą 

przeciwną górnictwu. W 2007 r. zgromadzenie przyjęło rezolucję, zgodnie z którą 

Schenkendöbern ma podejmować wszelkie możliwe kroki, aby zapobiegać działalności 

wydobywczej na swoim terenie. To zobowiązanie potwierdzono w 2014 r.  

 

Na teren gminy wkroczyła czynna od 1976 r. kopalnia odkrywkowa Jänschwalde. W 2002 r. 

uzgodniono regionalny plan dotyczący węgla brunatnego. Według ostatnich informacji 

otrzymanych od przedsiębiorstwa kopalnia Jänschwalde zostanie zamknięta w 2023 r. Przepisy 

UE przewidują strategiczne oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) w przypadku planów i 

programów dotyczących węgla brunatnego. W chwili gdy uzgadniano regionalny plan 

dotyczący węgla brunatnego, dyrektywa w sprawie OOŚ nie była jednak jeszcze 

transponowana do prawa krajowego, i dlatego nie przeprowadzono takiej oceny.  

 

We wrześniu 2007 r. mieszkańcy gminy dowiedzieli się z radia, że Vattenfall planuje nową 

odkrywkę; faza jej planowania miała trwać do 2017 r. Jednak w marcu 2017 r. mieszkańcy 

dowiedzieli się od nowego przedsiębiorstwa LEAG, że plan ten nie będzie już realizowany. 

Oficjalnie zrezygnowano z niego we wrześniu 2017 r. Oznaczało to 10 lat walki dla trzech 

wiosek, które miały być przeniesione w związku z realizacją planu, oraz dla pięciu wiosek 

położonych w okolicy, na które wdrożenie planu miałoby wpływ. Przesiedlenie dotknęłoby 

ponad 900 mieszkańców. Obowiązkowy plan dotyczący węgla brunatnego dla planowanej 

kopalni wymagałby strategicznej OOŚ. Gmina prowadziła intensywną kampanię i zdaniem 

Andreasa Stahlberga jej czynne zaangażowanie było jednym z powodów wstrzymania 

realizacji planu. 

 

Kolejnym problemem, w obliczu którego stanęła gmina, były plany bardzo szeroko zakrojonej 

działalności wydobywczej w sąsiedniej gminie Gubin, po polskiej stronie granicy, 

przygotowane przez będącą częściowo własnością państwa polską spółkę PGE. Przesiedlenia 

wynikające z tego planu miałyby wpływ na 15 lub 16 wiosek i ponad 2 500 mieszkańców. Z 

myślą o jego realizacji w 2011 r. polski samorząd lokalny uzgodnił plan zagospodarowania, 

który miał być wdrażany od 2017 r. Ze względu na transgraniczne oddziaływanie planowanej 

działalności, na przykład na poziom wód gruntowych, konieczne było przygotowanie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Gmina Schenkendöbern wzięła udział w 

konsultacjach transgranicznych. Równolegle, w latach 2015–2016, polskie przedsiębiorstwo 

wydobywcze przeprowadziło konsultacje transgraniczne w ramach procedury OOŚ. Ze 

względu na spodziewane silne oddziaływanie na gminę ponownie przedstawiła ona swoje 
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poglądy. Zdaniem Andreasa Stahlberga dzięki zaangażowaniu gminy w 2016 r. plan został 

wycofany na wniosek spółki węglowej. Plany miały być jednak przedstawione ponownie w 

pierwszym kwartale 2019 r. 

 

Andreas Stahlberg odniósł się również do kwestii, co czynna kopalnia Jänschwalde oznacza dla 

gminy Schenkendöbern. Z powodu eksploatacji kopalni obniżył się poziom wód gruntowych. 

Oficjalnie „obszar wpływów górniczych” jest pokazywany na podstawie depresji wód 

gruntowych o 2 m. Na wielu obszarach leśnych i podmokłych chronionych w ramach programu 

Natura 2000 obniżenie lustra wody nawet o kilka centymetrów mogłoby mieć dramatyczne 

konsekwencje. Andreas Stahlberg podkreślił, że obszary te wysychają w coraz większym 

stopniu, co wywiera wpływ na bogatą różnorodność biologiczną. Część obszaru chroniona jest 

na podstawie dyrektywy ptasiej. Andreas Stahlberg podał szczegółowe przykłady 

oddziaływania na niektóre jeziora wewnątrz obszaru wpływów górniczych i poza nim, m.in. 

Pastlingsee. Wskazał także, że władze odrzuciły jego wniosek dotyczący zlecenia badania na 

temat oceny współzależności.  

 

Kwestia, kto ponosi odpowiedzialność, była dyskutowana za zamkniętymi drzwiami przez 

spółkę węglową oraz organy ds. górnictwa i środowiska. Możliwości wypowiedzenia się nie 

zapewniono nie tylko ogółowi społeczeństwa, ale też dotkniętym osobom i gminie jako 

właścicielowi terenu. Zdaniem Andreasa Stahlberga pozytywny sygnał pojawił się w marcu 

2017 r., kiedy Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich, Środowiska i Rolnictwa odkryło, 

że wydobycia węgla brunatnego ma poważny wpływ na jedno z jezior. Spółka węglowa nie 

miała jednak żadnych zobowiązań wynikających z wymogów regulacyjnych ani nie ponosiła 

jasno określonej odpowiedzialności. Urząd ds. górnictwa stwierdził, że dokładny zakres 

odpowiedzialności należy dopiero określić.  

 

Kolejnym problemem dla gminy była rezygnacja z kopalni odkrywkowej Jänschwalde. 

Zgodnie z wymaganym prawem planem dotyczącym węgla brunatnego na obszarze tym 

planowano jedno duże sztuczne jezioro. W nowym wniosku dotyczącym rekultywacji 

przewidywano trzy sztuczne jeziora. Gmina Schenkendöbern uznała, że są to istotne zmiany, 

że plan dotyczący węgla brunatnego powinien zostać zmieniony i że wymagana jest OOŚ. Dla 

mieszkańców obszaru charakter krajobrazu miałby znaczenie, niezależnie od tego, czy 

obejmowałby on lasy czy jeziora. Krajowy organ planowania Berlina/Brandenburgii odrzucił 

jednak taką interpretację i dąży do realizacji planu w inny sposób, niewymagający takiej oceny. 

Decyzję tę uzasadniono brakiem zmiany powierzchni. Zdaniem Andreasa Stahlberga istnieje 

konflikt interesów, gdyż urząd ds. górnictwa podlega Ministerstwu Gospodarki i Energii. Aby 

nie zagrażać ich interesom gospodarczym, rząd Brandenburgii pragnie uniknąć postępowań w 

sprawie uchybienia, w związku z czym lekceważy tę kwestię. 

 

Zapytany o dostęp do danych, Andreas Stahlberg stwierdził, że dostępne są wszystkie dane, 

których udostępnienie jest obowiązkowe. Jednakże często dane są nieszczegółowe. Takie 

nieszczegółowe i obowiązkowe dane środowiskowe można uzyskać tylko od spółki węglowej, 

ale nie od urzędu. Rząd kraju związkowego może domagać się danych i udostępniać je, niestety 

nie uczynił tego. Obowiązkowe wymogi dotyczące danych od operatora zostały dostarczone 

przez urząd ds. górnictwa. 

 

Piątek, 16 lutego 2018 r. 

 

Spotkanie z przedstawicielami Gimnazjum Dolnołużyckiego (Niedersorbisches Gymnasium) w 



 

PE623.591v03-00 22/30 CR\1165897PL.docx 

PL 

Cottbus 

 

Delegacja została tradycyjnie powitana chlebem i solą przez uczniów w strojach ludowych, a 

także przez chór szkolny śpiewający pieśni dolnołużyckie. Następnie dyrektor szkoły Anke 

Hille-Sickert pokrótce zaprezentowała szkołę, dolnołużyckie gimnazjum szczególnego 

rodzaju. Uczniowie od pierwszego dnia uczą się języka dolnołużyckiego. Przychodzą do szkoły 

z różną jego znajomością – niektórzy w ogóle nie mówią po serbołużycku, niektórzy uczyli się 

go w szkole podstawowej, zaś inni uczyli się go już w przedszkolu i są dwujęzyczni.  

 

Uczniowie odbywają naukę w różnych klasach i grupach, zależnie od wcześniejszego poziomu 

znajomości języka. W języku serbołużyckim naucza się różnych przedmiotów. Nauczyciele 

muszą odbyć odpowiednie szkolenie, aby uzyskać kwalifikacje do nauczania na poziomie 

gimnazjalnym. Wyzwaniem jest znalezienie wystarczająco odpowiednich i 

wykwalifikowanych nauczycieli do nauczania w systemie dwujęzycznym w najwyższych 

klasach gimnazjum. Szkoła prowadzi cały wachlarz zajęć poświęconych kulturze 

serbołużyckiej/wendyjskiej, w tym chór, grupy taneczne oraz teatr i zespół szkolny. 

Działalność szkoły pomaga finansować Fundacja na Rzecz Narodu Serbołużyckiego. Na 

przykład kierownik chóru został zarekomendowany szkole przez Fundację, mającą siedzibę w 

Bautzen.  

 

Dyrektor szkoły wspomniała o projekcie Erasmus+, w którym szkoła uczestniczyła i który 

poświęcony był kulturze regionalnej i życiu mniejszości. Uczniowie odbyli z norweskim 

partnerem ze społeczności Saamów interesującą rozmowę na temat możliwości uczestnictwa 

mniejszości w życiu różnych państw europejskich. Uczniowie Gimnazjum Dolnołużyckiego 

postrzegają się wieloaspektowo. Są dumni z bycia Europejczykami, lecz są również 

obywatelami świata, Niemcami z Brandenburgii i Serbołużyczanami. Mają bardzo 

zróżnicowane i bogate poczucie tożsamości. Uczniowie uczą się, jak kształtować swoją 

przyszłość, oraz zabierają swoje umiejętności do rodzinnych miast i wiosek, w których mogą 

przyjmować proaktywną postawę. 

 

W spotkaniu uczestniczyli Kathleen Komolka, przewodnicząca rady szkoły, nauczyciel Tobias 

Geis, p. Voskamp reprezentująca stowarzyszenie rodziców, a także uczniowie Dennis Groth i 

Maja Schramm. Wszyscy przedstawili się pokrótce.  

 

Anke Hille-Sickert stwierdziła, że wyzwaniem jest motywowanie do nauki języka 

serbołużyckiego, gdyż jest to język mniejszości bez kraju ojczystego. Nauka języka to 

dodatkowe zadanie i wysiłek, także ze względu na niedobór aktualnych standardowych 

materiałów do nauki, Motywacja zależy od tego, jak bardzo kulturę serbołużycką promowano 

w szkole podstawowej. Pod tym względem Anke Hille-Sickert nie jest bardzo zadowolona. 

Zróżnicowany system kształcenia oferuje wiele alternatyw, dlatego Gimnazjum Dolnołużyckie 

musi reklamować się jako szkoła. Szkoła często czuje się bardzo osamotniona i pozbawiona 

wsparcia władz krajowych. Nie zawsze była w stanie przyciągnąć minimalną liczbę 25 

uczniów, wymaganą do otwarcia klasy. W starszych klasach niektóre z głównych przedmiotów 

nie mogą być obecnie nauczane w języku serbołużyckim. Zdaniem Anke Hille-Sickert 

zasadnicze znaczenie ma zapewnienie ciągłości nauki w języku serbołużyckim od przedszkola 

do końca szkoły średniej. 

 

Maja Schramm podkreśliła znaczenie nauki języka serbołużyckiego i powrotu do korzeni. Jej 

rodzina była dumna z faktu, że nauczyła się tego języka. Dzieci mogły porozumiewać się ze 
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swoimi dziadkami w ich języku ojczystym i śpiewać te same piosenki. Spowodowało to 

odrodzenie się kultury, która została utracona dla jednego pokolenia ze względu na trend 

asymilacji panujący przez dziesięciolecia w byłej NRD. Obecnie duma z identyfikowania się 

jako Serbołużyczanie i używania języka odradza się wśród osób, które zaczynają go poznawać. 

Język otwiera również drzwi do Polski i Republiki Czeskiej. 

 

Według Margrete Auken nauka języka serbołużyckiego nie powinna wynikać z pobudek 

nostalgicznych, potrzebna jest również modernizacja. Przedstawiciele stwierdzili, że starają się 

podtrzymać tradycję między innymi przez noszenie strojów ludowych. Pojawiają się również 

oznaki modernizacji, np. zespoły grające muzykę rock i pop, które ożywiają tradycję, używając 

tradycyjnych serbołużyckich instrumentów. Modernizacja i rozwój odbywają się również za 

pośrednictwem mediów społecznościowych. Platform internetowych już używa się do 

wysyłania wiadomości w języku serbołużyckim.  

 

Przedstawiciele odnieśli się również do regulaminu szkół serbołużyckich/wendyjskich, obecnie 

omawianego na szczeblu ministerialnym. Ubolewali, że zawarte w nim przepisy obowiązujące 

w szkołach były uzgadniane i narzucane bez żadnych konsultacji. Najnowszy projekt 

Ministerstwa Nauki, Badań i Kultury z października 2017 r. przewiduje, że do takich szkół będą 

mogły uczęszczać tylko dzieci znające wcześniej język serbołużycki. Jednakże 60 do 80 % 

potencjalnych uczniów nie może wykazać wcześniejszej znajomości języka, więc nie będzie 

już mieć dostępu do nauczania w języku serbołużyckim. Przyjęcie tego projektu miałoby 

dramatyczny wpływ na Gimnazjum Dolnołużyckie i stanowiłoby realne zagrożenie dla języka 

serbołużyckiego. Rodzice powinni mieć gwarancje, że dzieci będą mieć dostęp do kształcenia 

w tym języku.  

 

Jak stwierdziła Kathleen Komolka, przyszłość języka zależy od przyszłości uczniów. 

Najlepszym sposobem nauki języka jest używanie go do nauczania przedmiotów, a nie uczenie 

się go po prostu jak języka obcego. Nauka języka serbołużyckiego jako języka obcego, często 

dodatkowo do programu nauczania, była postrzegana jako obciążenie lub przeszkoda w nauce 

innych języków obcych. Taka konkurencja ogranicza potencjalne zainteresowanie ze strony 

dzieci i rodziców. Potrzebne są perspektywy na przyszłość, aby dzieci mogły zachować język. 

Kolejnym poważnym problemem jest brak zajęć pozalekcyjnych dla starszych dzieci. 

Nastolatkom potrzebna jest możliwość używania języka poza salą lekcyjną, gdyż kluczowe 

znaczenie ma wzajemne uczenie się. Przedstawiciele chcieliby, aby język serbołużycki był 

bardziej obecny w usługach publicznych, na przykład w formie dyskryminacji pozytywnej w 

sektorze. Obecnie nie ma realnych perspektyw zawodowego używania języka serbołużyckiego, 

co nie zachęca młodych ludzi do jego nauki. W bieżącym roku szkolnym po serbołużycku mówi 

płynnie 80 absolwentów. Tylko kilku z nich może mieć pewne perspektywy zawodowe w 

regionie. Podczas gdy wydobycie węgla brunatnego powoduje negatywne skutki dla 

społeczności serbołużyckiej, przetrwanie języka jest powiązane z modernizacją regionu. 

 

Spotkanie z przewodniczącym Rady Serbołużyczan kraju związkowego Brandenburgii 

Torstenem Mackiem 

 

Torsten Mack przedstawił się jako przewodniczący Rady Serbołużyczan Brandenburgii. Rada 

pełni funkcję doradczą i analizuje wszelkie projekty przepisów i ustaw będące przedmiotem 

prac parlamentu kraju związkowego, oceniając, czy mają one wpływ na społeczność 

serbołużycką. Art. 25 konstytucji Brandenburgii określa prawa Serbołużyczan w kraju 

związkowym Brandenburgii i w sposób wyraźny przewiduje prawo do ochrony i podtrzymania 
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tożsamości serbołużyckiej/wendyjskiej oraz jej obszaru osadnictwa. Zdaniem Torstena Macka 

społeczność serbołużycka została poważnie dotknięta wydobyciem węgla brunatnego. 150 osad 

należących do tej mniejszości, z których wiele było ośrodkami języka i kultury serbołużyckiej, 

utracono ze względu na działalność wydobywczą. Mniejszość ta nie może sobie pozwolić na 

utratę kolejnej osady. W jego przekonaniu obecny plan dotyczący węgla brunatnego ma jedynie 

marginalny wpływ na interesy Serbołużyczan. Art. 25 stanowi zobowiązanie konstytucyjne i 

zajmuje bardzo wysokie miejsce w hierarchii prawnej. Według konstytucji różne prawa i 

obowiązki muszą się równoważyć. Uważa on jednak, że w planie dotyczącym węgla 

brunatnego sporządzonym przez rząd nie zapewniono odpowiedniej równowagi między 

interesami a zobowiązaniami. 

 

Unia Europejska pośrednio pomogła w tej kwestii, gdy w ubiegłym miesiącu władze kraju 

związkowego przedstawiły sprawozdanie dotyczące Serbołużyczan/Wendów, odnosząc się do 

UE i zaleceń, które nie zostały w pełni wdrożone. Było to krytyczne podejście pokazujące, że 

wiele jest do zrobienia. Ponadto Torsten Mack potwierdził, że w pewnym momencie paliwa 

kopalne zostaną wyczerpane i branża ta będzie musiała zaprzestać działalności. Niektóre z 

przedsiębiorstw sektora węgla brunatnego już przynoszą straty. W regionie konieczne są 

zmiany strukturalne, ale też niezbędne jest złagodzenie wszelkich ewentualnych wstrząsów 

społecznych wynikających z tych zmian. Potrzebny jest docelowy termin wycofania węgla 

brunatnego. 

 

Przyglądając się trwającym negocjacjom w sprawie porozumienia koalicyjnego na szczeblu 

federalnym, odnosi się wrażenie, że Niemcy cofają zegar. W odniesieniu do zmiany klimatu 

osłabiono wiele wcześniej ustalonych celów lub wręcz z nich zrezygnowano. Zdaniem Torstena 

Macka niektóre podmioty na szczeblu federalnym po prostu bronią branży wydobycia węgla 

brunatnego bez względu na racjonalne argumenty ekonomiczne przeciwko niej. Jego zdaniem 

to prawdopodobnie w wyniku rozmów koalicyjnych w Niemczech przedsiębiorstwo LEAG 

zdecydowało się na rozbudowę kopalni odkrywkowej Welzow II, co będzie mieć wpływ na 

społeczność serbołużycką w Proschim. Wydobycie węgla brunatnego nie będzie już 

ekonomicznie opłacalne, zaś kopalnie odkrywkowe nie są nowoczesną technologią.  

 

Tatjana Ždanoka odniosła się do pisma ze stycznia 2017 r. zawierającego odpowiedź sekretarz 

stanu Ulrike Gutheil, w którym zasadniczo odrzuca ona wszystkie zarzuty przedstawione w 

petycji nr 079/2015. Według Torstena Macka Ulrike Gutheil ma rację w sprawie języka 

serbołużyckiego i rozwoju kulturalnego. Ona sama bardzo aktywnie angażuje się na rzecz praw 

mniejszości serbołużyckiej. Odrębną kwestią jest rozwój społeczno-gospodarczy Łużyc oraz 

skażenie wód rzeki Sprewy i przyległych wód. Woda jest czerwona od lat, ale władze kraju 

związkowego zaczęły się tym interesować dopiero, kiedy czerwona woda popłynęła przez 

rezerwat przyrody Spreewald. Poważnie należy zająć się sprawą zanieczyszczenia wody pitnej 

w Berlinie i żądaniem jej oczyszczenia. W tej kwestii Torsten Mack nie zgadza się ze 

stanowiskiem Ulrike Gutheil przedstawionym we wspomnianym piśmie.  

 

W odpowiedzi na pytanie Tatjany Ždanoki o legalność działalności wydobywczej, Torsten 

Mack odniósł się do art. 25 konstytucji i oficjalnej skargi złożonej przez społeczność 

miejscowości Horno, w której skarżący pytali, czy wspomniany artykuł stanowił podstawę 

prawną dla zapobieżenia zburzeniu osady. W tym czasie art. 25 interpretowano mniej ściśle niż 

sugerowałoby to jego brzmienie. Rezultatem było obniżenie rangi przepisu konstytucyjnego i 

zgoda na zburzenie wioski Horno. Aspekt ten należy wziąć pod uwagę. W osobistej opinii 
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Torstena Macka plany dotyczące węgla brunatnego nie są całkowicie legalne, gdyż nie w pełni 

respektują cel konstytucji.  

 

Pál Csáky odniósł się do spotkania z burmistrzem miasta Welzow i przedstawicielami 

społeczności Proschim. Podczas tego spotkania stało się jasne, że wydobycie węgla brunatnego 

to bardzo emocjonalna kwestia. Na tym i na innych spotkaniach przedstawiono różne opinie na 

temat sposobów kontynuowania działalności oraz tego, czy należy otwierać kolejne kopalnie. 

Pál Csáky poprosił Torstena Macka o przedstawienie jego osobistej opinii i opinii rady.  

 

Według Torstena Macka Proschim była przygotowywana do prawdopodobnego zniszczenia 

niezależnie od tego, czy była uznana za osadę serbołużycką, czy też nie. Spółka węglowa jest 

właścicielem połowy wioski. Druga połowa należy do mieszkańców żyjących na tej ziemi od 

setek lat i korzystających z wszystkich jej owoców. Wioska może być samowystarczalna pod 

względem zaopatrzenia w elektryczność. Koncepcja zniszczenia tej wioski była poważnym 

błędem politycznym, dającym złe świadectwo. W wiosce mieszka również duży odsetek 

etnicznych Serbołużyczan, pragnących odrodzenia swojego języka. Za duże zagrożenie uznano 

ewentualność, że wspólnota może przestać istnieć z powodu wydobycia węgla brunatnego.  

 

Należy rozważyć pytanie, czy węgiel brunatny jest nadal potrzebny, skoro oczywiste jest, że 

technologia przestała być opłacalna. Główne przedsiębiorstwo samo nie jest już zainteresowane 

ze względów ekonomicznych oraz już teraz ogranicza swoją działalność i produkcję. W 

rezultacie zrezygnowano z planów dotyczących kopalni odkrywkowej Jänschwalde Nord. 

Jedyną nadal eksploatowaną elektrownią jest Schwarze Pumpe. Biorąc pod uwagę perspektywy 

na przyszłość i cykl eksploatacyjny tej elektrowni, należy przemyśleć kwestię używanych paliw 

i unikać otwierania kolejnych kopalni odkrywkowych. Przesiedlenie Proschim oznaczałoby, że 

utracone zostałyby stabilne miejsca pracy powstałe dzięki zmianie strukturalnej. 

4. Rozwój sytuacji politycznej od czasu wizyty informacyjnej 

Jeden z punktów niemieckiego porozumienia koalicyjnego podpisanego w dniu 12 marca 2018 

r. przewiduje utworzenie komisji ds. wzrostu, zmian strukturalnych i zatrudnienia. Celem 

komisji jest opracowanie planu działania do końca 2018 r. Część planu stanowią koncepcje 

dotyczące wycofywania elektrowni węglowych wraz z konkretnym ostatecznym terminem oraz 

konieczne środki prawne, ekonomiczne i społeczne na potrzeby zmian strukturalnych. Na 

szczeblu federalnym należy ustanowić fundusz w celu finansowego wsparcia odpowiednich 

regionów. Komisja składa się z 4 przewodniczących i 24 członków. W posiedzeniach 

uczestniczą także posłowie do niemieckiego Bundestagu i przedstawiciele niemieckich krajów 

związkowych. Komisja odbyła pierwsze posiedzenie w dniu 26 czerwca 2018 r.  

5. Wnioski i zalecenia 

Wydobycie węgla brunatnego na Łużycach to bardzo poważna i złożona kwestia. Ma ona duży 

wpływ na środowisko i na mieszkańców regionu, w tym na społeczność serbołużycką.  

Pomimo przeprowadzonych w Poczdamie otwartych rozmów z przedstawicielami trzech 

ministerstw kraju związkowego Brandenburgii, zaangażowanych we wszystkie sprawy 

poruszone w petycjach, nadal pozostają kwestie nierozwiązane. Delegacja stwierdziła, że 

powinna zbadać, jak rząd federalny widzi przyszłość technologii węgla brunatnego w 

Brandenburgii i Saksonii.  
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Delegacja dowiedziała się, że wydobycie węgla brunatnego posiada długą historię na Łużycach, 

i stwierdziła brak jasnej strategii gospodarczej na rzecz restrukturyzacji regionu po zaprzestaniu 

wydobycia. Pilnie potrzebne są konkretne środki na rzecz rozwoju regionalnego.  

Zasadniczo wydobycie węgla brunatnego nie jest najnowocześniejszą technologią. Podczas 

wizyty stało się jasne, że wydobycie węgla brunatnego ma poważny wpływ na środowisko 

(niszczenie krajobrazu, zanieczyszczenie wody i powietrza). Wydobycie węgla brunatnego, ze 

względu na związane z nim emisje CO2, jest jednym z czynników utrudniających Niemcom 

osiągnięcie celów klimatycznych.  

Bardzo poważną i złożoną kwestią jest również sytuacja mniejszości serbołużyckiej na 

Łużycach. Język i kultura tej mniejszości są bardzo ważne dla charakteru Łużyc i dla 

różnorodności kulturowej w Unii Europejskiej. Serbołużyczanie stoją jednak w obliczu 

zagrożeń dla swojej tożsamości kulturowej i obawiają się, że dalsze wydobycie węgla 

brunatnego zagraża ich przyszłości. Społeczność serbołużycka obawia się przesiedleń, utraty 

ziemi, braku terenów uprawnych i dużego zanieczyszczenia środowiska, aby wspomnieć tylko 

najczęściej wymieniane problemy.  

Obowiązkiem zainteresowanych podmiotów na wszystkich szczeblach jest wsparcie 

społeczności serbołużyckiej. Delegacja docenia wysiłki podejmowane przez władze w celu 

włączenia tej społeczności do procesu decyzyjnego, np. za pośrednictwem Rady 

Serbołużyczan. Krokiem we właściwym kierunku jest również powołanie przedstawicieli 

Serbołużyczan na szczeblu lokalnym w gminach, w których zamieszkuje społeczność 

serbołużycka. 

Bardzo niepokojącą kwestią jest brak komunikacji między władzami kraju związkowego a 

organizacjami pozarządowymi i innymi zainteresowanymi stronami. Władze nie przekazują 

otwarcie istotnych danych, zwłaszcza informacji dotyczących środowiska wymaganych 

przepisami unijnymi. W odniesieniu do zanieczyszczenia rzeki Sprewy władze powinny 

wdrożyć środki w celu poprawy jakości wody i monitorowania poziomów zanieczyszczenia.  

Mając na uwadze powyższe ustalenia, Komisja Petycji przedstawia następujące zalecenia dla 

właściwych organów krajowych i Komisji Europejskiej: 

1. zauważa, że wydobycie węgla brunatnego to bardzo złożona i drażliwa kwestia, mająca 

ogromy wpływ na środowisko Łużyc i na życie mieszkańców, w szczególności osób 

bezpośrednio dotkniętych planami przesiedleń z powodu działalności kopalni 

odkrywkowych; 

2. odnotowuje wspólny wniosek wyciągnięty przez wszystkie zainteresowane strony, zgodnie 

z którym należy zaprzestać wydobycia węgla brunatnego i jego wykorzystywania w 

elektrowniach; odnotowuje wolę uniknięcia przez władze radykalnego zaprzestania 

działalności generującego wstrząsy społeczno-gospodarcze; wyraża jednak obawy z 

powodu braku szczegółowego planu do rozpoczęcia wymaganego wycofywania tej 

technologii oraz jej zastąpienia bardziej ekologicznymi wariantami, np. energiami 

odnawialnymi, które mogą generować nowe możliwości zatrudnienia na stanowiskach 

wymagających wysokich kwalifikacji; jest przekonana, że należy się skupić zarówno na 

walce ze zmianą klimatu, jak i na zatrudnieniu i wzroście, aby stymulować nowe 

możliwości zatrudnienia w sektorze energetycznym oraz inwestycje w nowe technologie; 
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3. podkreśla znaczenie nowo uruchomionej przez Komisję Europejską platformy dla regionów 

górniczych w okresie transformacji, mającej pomóc regionom, w których wydobywa się 

węgiel, określać, rozwijać i wdrażać projekty umożliwiające rozpoczęcie rentownej 

transformacji gospodarczej i technologicznej, a także umożliwić wielopodmiotowy dialog 

dotyczący ram politycznych i uregulowań; 

4. domaga się od rządu federalnego informacji o zadaniach i obowiązkach nowo ustanowionej 

komisji ds. wydobycia węgla brunatnego; unaocznia właściwym organom krajowym i 

regionalnym, jak ważne jest opracowanie jasnego harmonogramu zamknięcia sektora węgla 

brunatnego, a także konkretnego planu zawierającego szczegółowe środki alternatywne 

służące stawieniu czoła wyzwaniom związanym ze zmianą strukturalną konieczną na 

Łużycach; uważa, że rok 2040 to zdecydowanie za późno zarówno z punktu widzenia 

osiągnięcia celów w zakresie ograniczenia emisji, jak i uniknięcia powtarzania się 

wstrząsów społeczno-gospodarczych w regionie, oraz podkreśla, że zamykanie sektora 

węgla brunatnego należy rozpocząć natychmiast; 

5. zauważa, że wydobycie węgla nie jest już podstawową gałęzią przemysłu na dzisiejszych 

Łużycach; podkreśla, że wydobycie węgla brunatnego nie ma przyszłości w całej Europie 

z powodu bezpośredniego wpływu na klimat i gospodarkę gruntami, a także 

zanieczyszczenia powietrza i wody oraz hałas, jak ma to miejsce na Łużycach, gdzie 

stwierdzono obecność tlenków żelaza i siarczanów w wodach powierzchniowych i 

gruntowych, oraz inne poważne zanieczyszczenie na dużą skalę i związane z tym 

zagrożenia dla zdrowia publicznego; 

6. sugeruje, aby wszystkie otwarte kopalnie węgla oraz elektrownie węglowe zostały 

zamknięte możliwie najwcześniej przed 2040 r.; apeluje o natychmiastowe zaprzestanie 

wszelkiego bezpośredniego lub pośredniego dotowania tej działalności ze środków 

publicznych i o przekierowanie ich na odnawialne źródła energii oraz wymagane 

przemiany, w tym dotknięte rodzaje pracy i społeczności; uważa, że fundusze UE powinno 

się przeznaczać na wspieranie prawdziwych wysiłków na rzecz transformacji; 

7. wzywa władze szczebla federalnego i regionalnego do opracowania kompleksowego planu 

restrukturyzacji gospodarczej oraz do natychmiastowego rozpoczęcia transformacji 

ekologicznej dzięki wdrażaniu środków na rzecz rozwoju regionalnego Łużyc; uważa, że z 

perspektywy klimatu planowane wycofywanie energii jądrowej nie powinno w żadnych 

okolicznościach spowodować zwiększonego wykorzystania węgla jako źródła energii; 

8. przypomina o celach porozumienia z Paryża oraz wskazuje na nowy cel UE przewidujący, 

że w 2030 r. 32 % energii będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych, uzgodniony w dniu 14 

czerwca 2018 r. w trakcie negocjacji między Komisją, Parlamentem Europejskim i Radą 

dotyczących dalszego rozwoju energii ze źródeł odnawialnych w UE; uważa za konieczne 

zapewnienie uczciwych i równych szans wszystkim sektorom energetyki; 

9. podkreśla, że przechodzenie na odnawialne źródła energii i środki efektywności 

energetycznej dowiodło, że mogą powstawać liczne stabilne miejsca pracy wymagające 

umiejętności; jest przekonany, że dalsze intensywne zapotrzebowanie na taką siłę roboczą 

z pewnością mogłoby stać się bodźcem do odrodzenia gospodarki w regionie i do 

zakorzenienia jej w działalności o zrównoważonym charakterze, czyniąc ją w ten sposób 

bardziej konkurencyjną w nadchodzących dziesięcioleciach; podkreśla, że dzisiaj 

obowiązkiem obecnych właściwych organów jest dopilnowanie, aby konieczna przemiana 

społeczno-gospodarcza miała miejsce na czas; jest zdania, że na potrzeby przemian w 



 

PE623.591v03-00 28/30 CR\1165897PL.docx 

PL 

historycznie górniczych regionach powinno się udostępnić – aczkolwiek pod pewnymi 

warunkami – wystarczające unijne fundusze strukturalne; 

10. uważa, że decyzje o inwestowaniu w źródła energii, zwłaszcza ze środków publicznych, 

muszą się opierać na wiarygodnych danych pochodzących z obecnego rynku, a także 

uwzględniać kwestie zewnętrzne związane z poszczególnymi rodzajami działalności, takie 

jak wykorzystanie zasobów (np. gleba, woda), oraz rzeczywiste lub potencjalne 

zanieczyszczenie lub skutki dla zdrowia publicznego czy środowiska; zwraca się do 

Komisji aktualizację liczb i prognoz dotyczących ceny energii z różnych źródeł z 

uwzględnieniem tych kryteriów; 

11. zwraca się do Komisji o ocenę przestrzegania ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy w 

sprawie wody pitnej oraz dyrektywy w sprawie wód gruntowych w kraju związkowym 

Brandenburgii, a w szczególności na Łużycach, a także rzeczywistego wpływu wydobycia 

węgla brunatnego na obszary chronione w ramach programu Natura 2000, i o informowanie 

Parlamentu o każdym powiązanym odstępstwie; przypomina o znaczeniu przestrzegania 

dyrektyw w sprawie ocen oddziaływania na środowisko oraz zapewnienia uczestnictwa 

społeczeństwa, w odpowiednim przypadku także na zasadzie transgranicznej;  

12. apeluje o przejrzyste, regularne i terminowe informowanie przez wszystkie właściwe 

organy obywateli, na których ma wpływ górnictwo, a zwłaszcza przedstawicieli 

społeczności serbołużyckiej; domaga się publicznego dostępu do warunków sprzedaży 

kopalni przez przedsiębiorstwo Vattenfall spółce EPH oraz do warunków operacyjnych i 

ograniczeń nałożonych ewentualnie przez organy publiczne; 

13. apeluje o regularne monitorowanie i kontrolowanie przez właściwe organy stanu 

zanieczyszczenia rzek, jezior i wód gruntowych oraz o przejrzystą sprawozdawczość w tym 

zakresie dla Komisji, a także o dopilnowanie, aby wszystkie zebrane dane były 

wystarczająco szczegółowe i na czas publicznie dostępne; podkreśla znaczenie 

wiarygodnego podejścia systemowego z zastosowaniem zestawu punktów pomiaru w 

odnośnych miejscach, z uwzględnieniem nadrzędnego celu, jakim jest właściwa ochrona 

zdrowia publicznego; 

14. apeluje do rządów krajów związkowych Brandenburgii i Saksonii o przedstawienie 

informacji dotyczących zwolnień lub bezpośrednich bądź pośrednich dotacji udzielonych 

przedsiębiorstwom wydobywczym na podstawie krajowej ustawy o wodzie; zauważa, że 

zmiany poziomu wód gruntowych mają negatywny wpływ na skład chemiczny zbiorników 

wodnych, jeżeli weźmie się pod uwagę właściwości geologiczne regionu; zwraca się do 

rządów krajów związkowych o przejrzystość oraz należyte i terminowe przekazywanie 

informacji dotyczących wszelkich dalszych planów odnoszących się do obecnie czynnych 

kopalni; jest zdania, że rządy krajów związkowych nie powinny przyznawać nowych 

zezwoleń na otwieranie kopalni lub rozbudowę już istniejących – również w Welzow Süd 

– oraz że konieczne jest określenie konkretnej daty zakończenia obecnej działalności; 

15. przypomina, jak ważne jest przestrzeganie wymogów prawnych dotyczących uzdatniania 

szlamu, np. dzięki systematycznemu dbaniu nie tylko o jego usuwanie, ale także o 

odpowiednie uzdatnianie i unieszkodliwianie; 

16. sprzeciwia się dalszym spowodowanym działalnością wydobywczą przesiedleniom 

ludności na Łużycach, a w szczególności społeczności serbołużyckiej, aby odwrócić 

tendencję do społecznego wykorzeniania tych ludów w poprzednich dziesięcioleciach; 
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17. kładzie nacisk na znaczenie zagwarantowania pełnego odrodzenia byłych terenów 

górniczych dzięki zapewnieniu pełnej stabilizacji gleby, co umożliwi nie tylko odnowę 

środowiska, ale także ważne działania społeczno-gospodarcze; podkreśla, jak ważne jest 

przeznaczenie niezbędnych zasobów i podjęcie działań, aby poziom kwasowości w 

sztucznych jeziorach na terenach dawnych kopalni odkrywkowych osiągnął neutralne 

wartości, co pozwoli na wykorzystywanie ich do celów rekreacyjnych; uważa, że biorąc po 

uwagę doświadczenia z poprzednich podejść, obecni operatorzy kopalni muszą być 

obowiązkowo zaangażowani i ostatecznie odpowiedzialni za odpowiednią i terminową 

rekultywację terenów; 

18. apeluje do władz krajów związkowych o zagwarantowanie, aby na podstawie zasady 

„zanieczyszczający płaci” spółki węglowe były jednoznacznie odpowiedzialne za wszelkie 

ewentualne konsekwencje środowiskowe oraz od początku – w ramach warunku wstępnego 

dla uzyskania licencji operacyjnej przed rozpoczęciem działalności – zobowiązane przez 

władze federalne i regionalne do składania osobnego zablokowanego depozytu 

obejmującego wystarczające środki finansowe na stabilizację, rekultywację i konwersję 

terenów byłych kopalni oraz usunięcie wszelkich potencjalnych zanieczyszczeń 

spowodowanych wydobyciem węgla brunatnego, aby zapobiec wszelkim przyszłym 

konsekwencjom dla podatników; 

19. podkreśla znaczenie udziału członków społeczności serbołużyckiej w procesach 

decyzyjnych na wszystkich szczeblach, gdy procesy te mają wpływ na jej prawa; uważa, że 

Radzie Serbołużyczan należy udzielić szerszych uprawnień w celu zagwarantowania jej 

czynnego uczestnictwa; 

20. apeluje do rządów krajów związkowych Brandenburgii i Saksonii o wspieranie języka 

serbołużyckiego wszelkimi możliwymi sposobami; z zadowoleniem przyjmuje środki 

wdrożone w celu promowania języka serbołużyckiego i z zadowoleniem zauważa, że na 

Łużycach znaki drogowe są dwujęzyczne; zaleca rozszerzenie serbołużyckiego otoczenia 

językowego, m.in. przez komunikaty w transporcie publicznym lub tablice informacyjne w 

przestrzeniach publicznych, takich jak muzea, parki i ogrody zoologiczne; uważa jednak, 

że konieczne jest wprowadzenie dużo większej liczby środków strukturalnych, aby chronić 

język serbołużycki i wspierać jego używanie w sektorze publicznym i życiu obywatelskim 

tego regionu; 

21. wskazuje na fakt, że nauczanie w języku serbołużyckim ma zasadnicze znaczenie dla 

istnienia tego języka; jest zaniepokojona obecną reformą zasad regulujących nauczanie po 

serbołużycku w Brandenburgii oraz jej hamującymi skutkami dla kształcenia ustawicznego; 

podkreśla, że na wszystkich poziomach nauczania w szkołach konieczna jest większa liczba 

wykwalifikowanych nauczycieli posiadających umiejętności i kompetencje w zakresie 

języka serbołużyckiego; 

22. sugeruje, aby przeznaczyć unijne fundusze na promowanie języka serbołużyckiego i kultury 

serbołużyckiej, zwłaszcza na konkretne aspekty kulturalne, takie jak kształcenie na 

Uniwersytecie w Lipsku nauczycieli, którzy mogą zapewnić kształcenie przez całe życie po 

serbołużycku już od przedszkola, a także na projekt Witaj; uważa, że Fundacja na Rzecz 

Narodu Serbołużyckiego znajdująca się w Bautzen może być wiarygodnym partnerem w 

tym projekcie; 

23. zobowiązuje się do monitorowania apeli ze strony obywateli dotyczących przyszłego 

rozwoju sytuacji na Łużycach.  
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