
Szanowni Państwo! 
Na wstępie proszę wszystkich o powstanie i uczczenie chwilą ciszy tych 

którzy już odeszli na wieczną szychtę. 

 Dziękuję. 

Bardzo serdecznie witam wszystkich zebranych gości na Uroczystej 

Karczmie Górniczej z Okazji 25-Lecia Związku Zawodowego 

Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce.  
Witam: 
● Członków z pięcioosobowego Komitetu Założycielskiego 

naszego związku: 

- Stanisława Chobota 

- Romana Targosza 

- Jana Żołędzkiego 

● Jerzego Filipa, Prezesa Tauron Wydobycie 

● Dyrektorów Kopalń :  
- Józefa Żyłę - Dyrektora ds. Pracowniczych Ruchu Chwałowice i 

Jankowice KWK ROW 
- Damiana Czoika - Dyrektora ds. Pracowniczych KWK Ruda  
- Adama Przywarę - Dyrektora ds. Ekonomiczno-Pracowniczych 

KWK Bolesław Śmiały  
- Iwonę Szychowską - Dyrektora ds. Pracownico-Ekonomicznych 

KWK Mysłowice-Wesoła 

● Przewodniczących Krajowych Związków Zawodowych:  
- Dariusza Potyrałę - z ZZG w Polsce 
- Sławomira Łukasiewicza - z ZZ Przeróbka 
- Jana Mazura - z Porozumienia ZZ Górnictwa   
- Dariusza Sędzikowskiego z ZZPPM 

● poprzednich Przewodniczących naszego związku:  
Romana Byczka oraz  Jerzego Grabalę,  

● członków poprzednich Zarządów Krajowych oraz przybyłych 

członków Związku Zawodowego 
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Dziękuję wszystkim Przewodniczącym, którzy działają na rzecz Związku 
od wielu lat, między innymi Grzegorzowi Pazdurowi, Mariuszowi 

Wyrobkowi, których organizacje są największymi w naszych strukturach.  

Dziękuję wszystkim Przewodniczącym za ich codzienną pracę na rzecz 

związku. 

 Chciałbym wyrazić słowa uznania dla naszych najmłodszych 

organizacji i ich prężnie działającym związkowcom, jak: 

● Przewodniczący Sebastian Rybaczyk z KWK ROW Ruch Marcel, 

którego organizacja powstała w kwietniu tego roku,  

● oraz Przewodniczący Krzysztof Słowik z KWK Piast-Ziemowit Ruch 
Ziemowit, którego organizacja powstała w roku ubiegłym i jest 

najprężniej rozwijającą się oraz jedną z największych w naszych 

strukturach. 

 Jestem zaszczycony, że to właśnie mnie, jako Przewodniczącemu, 

przypadło w udziale bycie gospodarzem tej uroczystości i że mogę 

wystąpić dziś w tak zacnym gronie, wśród osób szczególnie zasłużonych 

dla naszej organizacji. Jest dla mnie niezwykłe wyróżnienie.  
 Świętujemy dziś zaszczytną, 25-tą rocznicę powstania Związku 

Zawodowego, ale oprócz tak długiego stażu i wielu sukcesów z tym 

związanych - mamy także jeszcze jeden powód do radości.  

Po 25-ciu latach działalności wreszcie możemy poszczycić się tym, że 

mamy Sztandar godny Związków Zawodowych. Dziś po raz pierwszy po 

uroczystości poświęcenia Sztandar został wprowadzony na ogólną 

oficjalną uroczystość Zarządu Krajowego i można powiedzieć, że 
jesteśmy właśnie świadkami historycznej chwili. Pragnę w tym miejscu 

ponownie podziękować fundatorom Sztandaru: 

● Jastrzębskiej Spółce Węglowej 

● Polskiej Grupie Górniczej 

● Tauronowi Wydobycie 

Wasz wkład w powstanie Sztandaru jest nieoceniony. 

 Nasz Związek Zawodowy może poszczycić się 

dwudziestopięcioletnią tradycją nieustannej pracy na rzecz obrony 

interesów członków ZZMWK w Polsce oraz pozostałych grup 
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pracowniczych ze szczególnym uwzględnieniem pracowników 
związanych z transportem pionowym.  

Warto przypomnieć, że 23 lipca 1992 roku w Klubie KWK Wesoła zebrali 

się maszyniści z 55 kopalń, z których wyłoniono 25 przedstawicieli naszej 

grupy zawodowej. Wśród nich z kolei wyłoniono pięcioosobowy 

komitet, który wybrał pierwszego Przewodniczącego Związku: 

nieżyjącego już  - Jerzego Musioła.  

Ta właśnie chwila to historyczny początek naszej wspólnej związkowej 
drogi.  

 Początkowo nasz Związek miał nieco inną nazwę: Związek 

Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń Węgla Kamiennego, 

którą w 1993 roku zmieniono na: Związek Zawodowy Maszynistów 

Wyciągowych Kopalń w Polsce. Kolejnymi Przewodniczącymi Zarządu 

Krajowego naszej organizacji byli:  
w latach 1993-1996 nieżyjący Tadeusz Borodecki;  

w latach 1996-2006 Roman Byczek;  

w latach 2006-2016 Jerzy Grabala.  

Od listopada 2016 roku ta zaszczytna funkcja przypadła w udziale mnie. 

W ciągu tych 25-ciu lat historii borykaliśmy się z wieloma problemami, 

które udało nam się przekuć w sukcesy. Nasza organizacja aktywnie 

uczestniczyła w wielu manifestacjach i protestach w obronie praw 
pracowniczych i wynegocjowała wiele korzystnych prawnych zapisów. 

Oprócz aktywnego wsparcia w miejscu pracy przy rozwiązywaniu wielu 

konfliktów oraz prawnego wsparcia w ramach prawa pracy, nasze 

Zarządy nie zapominają również o tym co ważne dla ducha: 

zorganizowały wiele wycieczek, festynów, zawodów sportowych, biesiad 

i karczm z okazji Dnia Górnika.  
Bo Związek Zawodowy to przede wszystkim ludzie którzy go tworzą.  
To wszyscy, którym na sercu leży dobro naszych członków związku i 

którzy codziennie udowadniają, że związki są niezwykle potrzebne i 

użyteczne. 

 Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy zaangażowali się w działania 

Związku, poświęcają swój czas i energię, by wszystkim nam pracowało 
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się i żyło lepiej. I choć praca związkowca jest często trudna i 
niewdzięczna, choć na naszej drodze często spotykamy się z wieloma 

problemami, to tym bardziej należy się Wam, drodzy związkowcy, 

ogromny szacunek i podziękowania. Możemy być dumni z 25-lecia 

istnienia naszej organizacji. Życzę nam wszystkim, by Związek odnosił co 

najmniej tyle samo sukcesów w kolejnych 25-ciu latach swojego istnienia 

i był powodem do dumy dla każdego związkowca. 

Zarząd Krajowy co roku nadaje odznaczenia Zasłużony dla ZZMWK w 

Polsce. 

W tym roku chcąc w szczególny sposób wyróżnić osoby które miały 

nieoceniony wkład w pracy na rzecz naszej organizacji oraz osoby 

mające wkład w działalność ruchu związkowego ZK Uchwałą nr 14 VI 

Kadencji ustanowił : 
SREBRNĄ HONOROWĄ ODZNAKĘ Z OKAZJI 25-LECIA 

 Odznaka ta jest wręczana jednorazowo tylko w tym roku , 

między innymi na naszych uroczystościach w Podstawowych 

Organizacjach Zakładowych, a obecni członkowie Zarządu Krajowego 

zostali nią wyróżnieni w trakcie uroczystości poświęcenia Sztandaru, dziś 

natomiast korzystając z tej wyjątkowej okazji pragniemy nią wyróżnić 

kolejne osoby, proszę o odczytanie nazwisk odznaczonych i wystąpienie 
wyróżnionych: …..
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