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Szanowni Państwo, Szanowni Koledzy ! 

Na wstępie pragnę powitać przedstawicieli Spółek Węglowych, członków Zarządu 
Krajowego, proboszcza Adama Wyciska, obecnych i byłych członków Związku oraz 
wszystkich zgromadzonych gości, którzy przybyli na uroczyste poświęcenia 
Sztandaru Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce.  
Państwa liczna obecność wiele znaczy dla Związku. 

Poświęcony dziś Sztandar jest symbolem Związku Zawodowego Maszynistów 
Wyciągowych Kopalń w Polsce oraz zrzeszonych w nim Zarządów Zakładowych. 
Stanowi godny znak jedności i prawości naszego Związku, który będzie 
prezentowany w najważniejszych momentach i wydarzeniach w życiu naszej 

organizacji oraz w wystąpieniach zewnętrznych. 
Jest zarazem symbolem zbiorowej i osobistej godności związkowców. Poprzez swą 
symbolikę wyraża szczytne wartości duchowe, ideowe i moralne Związku oraz cele 
naszego zrzeszenia. 

Jestem szczególnie zaszczycony, że po 25 latach istnienia naszego Związku 
możemy w końcu stanąć pod jednym, wspólnym Sztandarem. W tym miejscu pragnę 
serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania idei 
naszego Sztandaru. 

Szczególnie podziękowania kieruję do księdza Adama Wyciska, proboszcza  
kościoła pw. św. Jana i Pawła Męczenników w Katowicach, który poprowadził 
dzisiejszą uroczystość poświęcenia Sztandaru.  

Dziękuję także fundatorom Sztandaru - przedstawicielom Spółek Węglowych : 
Wiceprezesowi Jerzemu Janczewskiemu z Polskiej Grupy Górniczej, Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej, Tauronu Wydobycie za nieoceniony wkład w powstanie tego 
szczególnego dla Związku symbolu.  

Dziękuję orkiestrze Makoszowy pod batutą Henryka Mandrysza za uświetnienie 
naszej uroczystości. 

Dziękuję wszystkim członkom Zarządu Krajowego, zwłaszcza za Wasze 
zaangażowanie w działalność Związku oraz w dużej mierze społeczną pracę.     
Wasza postawa jest godnym naśladowania wzorem dla wszystkich działaczy 
Związku. 

Dziękuję również pozostałym członkom Związku, zarówno obecnym,   jak i byłym,   
za Wasz wkład w rozwój Związku i nieocenione działania na szczeblach lokalnych. 

Zarząd Krajowy chcąc w szczególny sposób uhonorować 
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o ustanowieniu Honorowej Srebrnej Odznaki - którą pragniemy jednorazowo w 

tym roku wyróżnić szczególnie zasłużonych członków związku oraz osoby mające 
wkład w działalność ruch związkowego.

Odznaka ta będzie wręczana w trakcie uroczystości Barbórkowych w POZ, na 
naszej Centralnej Karczmie Górniczej z okazji 25-lecia ,   oraz korzystając z tak 
uroczystej okazji pragnę dziś odznaczyć obecnych członków Zarządu Krajowego 
Honorową Srebrną Odznaką z okazji 25-lecia Związku. 

Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na dalszą część dzisiejszej 
uroczystości.


