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Słowo wstępne

Zagadnienie tożsamości, podobnie jak potrzeba  
ocalenia od zapomnienia naszej historii, wydarzeń, wspo-
mnień, dziedzictwa naszych małych ojczyzn, pozostaje bardzo 
ważną i dla wielu z nas ciekawą sprawą. Dlatego inicjatywa, 
która koncentruje się na syntetycznym opracowaniu historii 
Kopalni Węgla Kamiennego „Żory”, jako pierwsze tego typu 
opracowanie, jest godna uwagi. Nie bez znaczenia jest także to,  
że publikacja jest ważnym dokumentem, który opisuje życie 
społeczności lokalnej, dokonania wielu przedstawicieli górni-
czego stanu – świadków historii. Pozostają oni wierni górniczej 
tradycji i śląskiej tożsamości. Te dwa czynniki stanowią ważną 
część składową tego, kim my jesteśmy dzisiaj. Podobnie jak 
historia, kultura, krajobraz miejsca zamieszkania, wydarzenia 
życiowe kształtują człowieka i w przemożny sposób wpływają 
na to kim się staje.

Tożsamość, co warto podkreślić, często ratuje nas przed 
beznarodowościowym kosmopolityzmem, pozbawiającym 
nas ważnej części naszego człowieczeństwa. W tym kontek-
ście można i trzeba mówić o tożsamości lokalnej - wszak każdy  
z nas ma swoją małą ojczyznę. Związane są z nią liczne  
wydarzenia rodzinne, religijne, szkolne, zawodowe. To także  

określone uczucia, emocje, wspomnienia. Są one udziałem 
wszystkich, którzy związani byli z pracą w kopalni, miejscem 
ciężkiej i niebezpiecznej pracy. Dla wielu była ona swoistą  
szkołą życia, punktem odniesienia, wpływała na poziom życia, 
współkształtowała i współtworzyła życie lokalnej społeczności.  
Nie jest więc niczym dziwnym, że w rodzinie górniczej  
codzienne problemy kopalni były nierzadko głównym tema-
tem rozmów przy stole, na ławeczce, czy też podczas niedziel-
nych spotkań.

Inicjatywa związana z opracowaniem monografii trak-
tującej o historii żorskiej kopalni to, w moim przekonaniu, 
wyraz wdzięczności składany wszystkim, którzy wiele lat swo-
jego życia związali z tym szczególnym dla Śląska miejscem.  
Publikowana praca pozostaje także, w pewnym sensie, spłatą 
długu, który posiadamy względem miejsc, które nas kształto-
wały - rodzinnych miast, małych ojczyzn.

Dziękuję wszystkim osobom, instytucjom, których po-
moc pozwoliła wzbogacić monografię o bezcenne wspomnie-
nia i archiwalia. Szczególne słowa uznania i podziękowania 
kieruję do współautorów za wkład w realizację przedsię- 
wzięcia.

Jakub Chełstowski
Marszałek Województwa Śląskiego 



Monogra�a kopalni „ZMP” – „Żory” przygo-
towana z  okazji 40. rocznicy jej uruchomienia, to 
wspólne dzieło wielu ludzi. Jej wydanie zainicjowali 
górnicy, dla których jedyna w  historii Żor kopalnia 
węgla kamiennego była i w pewnym sensie wciąż jest 
nie tylko miejscem zatrudnienia a  kopalnią-żywi-
cielką, jak piszą o niej jej byli pracownicy w swoich 
wspomnieniach na kartach tej książki – pierwszej, 
która w taki sposób i tak szczegółowo opisuje historię 
żorskiej KWK. 

Publikacja nie ukazałaby się bez wsparcia  
mecenasów kultury, w  tym bez znaczącej pomocy 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,  
Podstrefy Jastrzębsko-Żorskiej, i  Pana Andrzeja 
Zabieglińskiego, Wiceprezesa KSSE, przyjaciela 
Muzeum Miejskiego w  Żorach – za co składamy 
serdeczne podziękowania, z  wdzięcznością – 
autorzy i wydawca.



Waldemar Socha
Prezydent Miasta Żory

Niniejsza książka powstała z  przyjaźni górników 
z ich kopalnią. Jej przygotowanie wymagało sporych na-
kładów pracy, a  to nie byłoby możliwe, gdyby nie pasja 
ludzi, którzy zaangażowali się w jej napisanie i wyda-
nie. W najprostszych słowach opowiada historię jedynej 
w Żorach, nieistniejącej już kopalni węgla kamiennego 
i  stanowi zwieńczenie wystawienniczo-edukacyjne-
go projektu pn. „Praca – pasja – przyjaźń. Ocalić od 
zapomnienia”, realizowanego przez Muzeum Miejskie 
w Żorach. 

Książka ta to ważne źródło wiedzy o jednym z najbar-
dziej dynamicznych i dramatycznych okresów w najnow-
szej historii Żor, który z pewnością zaważył na przyszłości  

naszego miasta. Od daty zamknięcia kopalni minę-
ły 23  lata. Żory nie są już miastem górniczym. Słyną 
w Polsce z nowatorskich rozwiązań w zakresie zarzą-
dzania przestrzenią miejską i komunikacją oraz stano-
wią w regionie jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc 
do zamieszkania i  prowadzenia działalności gospodar-
czej. Wciąż jednak mieszkają tu byli górnicy kopalni 
„Żory”, którzy pracują na rzecz swojego miasta w innych  
kopalniach, innych zakładach pracy, współpracują  
z samorządem, działają w radach dzielnic, organizacjach 
społecznych, wspierają swoje dzieci i wychowują wnuki. 
Ta książka powstała dzięki Nim i dla Nich. Serdecznie 
ją Państwu polecam.
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W 2016 roku ukazała się książka Ireneusza Stajera: Tożsamość. Znani i nieznani o sobie, idea ta wpi-
sywała się w wystawę stałą „Nasza tożsamość”. Nie przypuszczałem wtedy, że pomysł ten będzie konty-
nuowany. Trzy lata później pojawiła się druga część: Tożsamość. O ludziach, którzy tworzą Śląsk. W pla-
nach wydawniczych Muzeum zaczęła się rysować idea całej serii wydawniczej. Od pomysłu do realizacji 
daleka droga. Na początku 2019 roku pojawił się w Muzeum Jan Zimonczyk, pracownik zlikwidowanej 
kopalni, który wraz z grupą zapaleńców postanowił Ocalić od zapomnienia kopalnię Żory. Henryk Bu-
chalik zobowiązał się przelać to na papier i w ten sposób powstała niniejsza monogra�a. Oddolna ini-
cjatywa! To jest to co nadaje sens istnieniu muzeum. Przedstawiciele mojego pokolenia pamiętają, jak 
to w czasach słusznie minionych traktowane były tzw. „oddolne inicjatywy”. Były to mniej lub bardziej 
zawoalowane jedynie słuszne pomysły władzy, które miały być legitymizowane ową „oddolnością”. Mi-
nęło pokolenie i termin „oddolna inicjatywa” utracił ten negatywny wydźwięk. 

Idea wystawy i publikacji poświęconej kopalni, to druga – w nowej siedzibie – oddolna inicjaty-
wa, którą realizuje Muzeum. Pierwszą była wystawa czasowa i związany z nią projekt edukacyjny: Foto 
Szczepański. Sztuka dawnej fotogra�i ze zbiorów rodziny Szczepańskich – potomków Katarzyny i Wła-
dysława Szczepańskich, właścicieli najdłużej działającego w Żorach atelier fotogra�cznego. Inicjatorką 
i osobą, która włożyła najwięcej energii w realizację tego przedsięwzięcia była Michalina Szczepańska. 
To dzięki takim ludziom jak Pani Michalina i Pan Jan wokół każdego muzeum tworzy się ludzka, spo-
łeczna otulina, o której wspominał już Bronisław Piłsudski.

Trzeci tom serii Tożsamość, ma inny charakter niż poprzednie. Z jednej strony ma jedną bohaterkę, 
którą jest kopalnia. Z drugiej zaś – bohatera zbiorowego,  załogę kopalni. Jednemu z autorów książki 
zadałem pytanie, co to jest kopalnia? Czym dla górnika jest kopalnia? To trudne pytanie, nie łatwo 
udzielić odpowiedzi. Można prosto odpowiedzieć, że to miejsce pracy takie same jak każde inne. Ale to 

Od wydawcy
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będzie spłycenie tematu, poważny błąd. Kopalnia dla górnika, to coś więcej niż miejsce pracy. Kopalnia 
w zamian za ciężką pracę dawała oprócz pensji, mieszkanie, opiekę socjalną, organizację czasu wolnego, 
etc. Młody człowiek zatrudniony na kopalni był przez nią kształcony zawodowo, wychowywany, kształ-
towany. Jak bardzo życie górnika, także prywatne, było przesiąknięte pracą na kopalni mogą świadczyć 
wypowiedzi niezadowolonych żon. Kiedy na spotkaniach rodzinnych mężowie rozmawiali o kopalni, 
zdenerwowane żony mówiły: Wy zaś fedrujecie, zaś o  tej grubie. O  niczym inkszym nie umicie pogodać. 
Z dzieciństwa pamiętam wiele takich sytuacji. Jako dziecko nie rozumiałem tego. My dzieci woleliby-
śmy, aby nasi ojcowie raczej nami się zajęli niż opowieściami o pracy. Wychowując się w środowisku 
górniczym, mam okazję obserwować w mojej rodzinie czwarte pokolenie górników – rozumiem już o co 
chodzi. Kopalnia to styl życia, to przyzwyczajenie, które jest jak druga skóra człowieka. Górnik mimo 
woli będzie mówił o kopalni i swojej załodze. Odnoszę wrażenie, że to silniejsze od niego. Jeśli chce się 
porozmawiać z górnikiem, należy mieć świadomość, że prędzej czy później pojawi się temat górnictwa, 
kopalni. Osoba z zewnątrz może to uważać za dziwactwo. Wtajemniczeni, do których też się chyba za-
liczam, wiedzą, że to miłość do zawodu, kopalni.

Na początku lat 70. XX wieku miały miejsce dwa wydarzenia, które wpłynęły znacząco na Żory. 
W  1972 roku obchodzono 700-lecie założenia miasta. Rok później władze państwowe zdecydowały 
o budowie nowej kopalni o roboczej nazwie „Świerklany”. 

3 grudnia 1979 r. miało miejsce jej uroczyste uruchomienie, którego dokonał ówczesny I sekretarz 
KC PZPR Edward Gierek. Budowa Rybnickiego Okręgu Węglowego spowodowała radykalne zmiany 
w rozwoju i funkcjonowaniu Żor. W latach 70. i 80. XX wieku miasto zaczęło się szybko rozwijać, przy-
bywało zakładów pracy, a co za tym idzie mieszkańców. Małe kilkutysięczne miasteczko w ciągu jednego 
pokolenia rozrosło się do prawie 70 tysięcy. 

Pierwsze z wymienionych wydarzeń wywołało lawinę w rozwoju świadomości historycznej miesz-
kańców Żor. Zaczęli się oni bardziej identy�kować ze swoim miastem, wzrosło społeczne zainteresowa-
nie jego historią i kulturą. Namacalnym tego wymiarem może być powstanie Towarzystwa Miłośników 
Miasta Żory, a także coraz większa ilość publikacji poświęconych miastu. Drugie wydarzenie skutkowało 
lawinowym napływem ludności z różnych regionów Polski, między innymi w związku z budową ko-
palni otwartej pod nazwą „Związku Młodzieży Polskiej”, później zmienionej na „Żory”. Wokół starego 
średniowiecznego miasteczka powstawały wielotysięczne osiedla, zamieszkałe przez przybyszów z całej 
Polski, czyli ludzi o różnych tożsamościach. Czy czuli się wtedy żorzanami, chyba nie. Proces integracji 
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trwał całe pokolenie. Dopiero ci wychowani tutaj poczuli się żorzanami. Niewątpliwie kopalnia odcisnę-
ła piętno na charakterze miasta i przyczyniła się do jego współczesnego oblicza.

Nadrzędnym celem niniejszej publikacji – jak zauważają autorzy – jest zachowanie dla potomnych 
pamięci o  żorskiej kopalni, odtworzenie jej historii oczami pracowników. Nie jest to praca naukowa 
w  dosłownym tego słowa znaczeniu. To raczej praca źródłowa, tym cenniejsza, że pisana od środka, 
z punktu widzenia pracowników zlikwidowanej kopalni. Skutkuje to emocjonalnym podejściem do te-
matu, w tym przypadku nie jest to zarzut, lecz zaleta. Aby oddać atmosferę i klimat wypowiedzi, szcze-
gólnie wspomnień, postanowiliśmy o ich zachowaniu w formie jak najbardziej zbliżonej do oryginalnego 
tekstu. Miałem okazję obserwować jak powstaje publikacja. Widziałem ile sił i energii poświęcają auto-
rzy, aby dotrzeć do najdrobniejszych szczegółów związanych z kopalnią. Zawodowy historyk pominąłby 
pewnie wiele z tych szczegółów, uznając je za mało znaczące. Nie uczyni tego górnik, który jak się uprze 
to i tak się dowie.

Sami autorzy są świadomi niedoskonałości swej pracy, wynika to z  fragmentaryczności źródeł, 
a przede wszystkim zacierania się pamięci. Książka opowiada o historii kopalni, jej autorzy stawiają także 
trudne pytania: Czy tak się to musiało skończyć? Czy to ostatnie pokolenie śląskiego górnictwa? Przeja-
wiają troskę o tę ważną gałąź gospodarki. Nie ukrywają też swojej miłości do „Swojej Kopalni”, górnic-
twa i związanego z nim stylu życia. Dzisiaj pozostały wspomnienia, które warto ocalić od zapomnienia.

Lucjan Buchalik
Żory-Rowień, maj 2020
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Żory to jedno z najstarszych miast Górnego Śląska, założone w 1272 roku. O randze miasta w Śre-
dniowieczu zdecydowało nie tyle korzystne położenie strategiczne, ile przede wszystkim posadowienie 
Civitas Sari na szlaku handlowym biegnącym z Polski do Czech i Węgier. Dzieje Żor były niesłychanie 
skomplikowane. Od wieków średnich do czasów po pierwszej wojnie światowej Żory znajdowały się pod 
panowaniem różnych władców, na początku – książąt górnośląskich z rodu Piastów, potem – spokrew-
nionych z Piastami czeskiej dynastii Przemyślidów. W XVI wieku Żory wraz z całym Śląskiem weszły 
w skład austriackiej monarchii Habsburgów, a w XVIII wieku znalazły się pod panowaniem pruskim, 
które trwało do 1922 roku, kiedy to dokładnie 4 lipca, po ponad sześciu wiekach ponownie przejęte zo-
stało przez administrację polską. Wolność trwała tylko siedemnaście lat. 1 września 1939 roku rozpoczął 
się okres okupacji hitlerowskiej trwającej ponad pięć i pół roku.

Powojenne lata w  dziejach Żor były dla miasta bardzo trudne, co wynikało z  ogromnych znisz-
czeń wojennych. Dzięki determinacji mieszkańców i władz miejskich rozpoczęła się mozolna praca przy 
odgruzowywaniu i odbudowywaniu miasta, na tle stopniowo następujących w kraju przeobrażeń życia 
społeczno-politycznego, gospodarczego i demogra�cznego. W pierwszych dwóch dekadach po wojnie 
w Żorach zaznacza się działalność dwóch największych tu wówczas zakładów pracy: Odlewni Żeliwa 
„Pawła” i Zakładów Wytwórczych Urządzeń Sygnalizacyjnych (ZWUS), ale miasto miało charakter ra-
czej rolniczo-przemysłowy. Dopiero powstanie Rybnickiego Okręgu Węglowego (ROW) spowodowało 
radykalne zmiany w funkcjonowaniu Żor. W latach 70. i 80. XX wieku Żory zaczęły szybko się rozwijać, 
przybywało zakładów pracy, a więc także i mieszkańców. O dynamice jego rozwoju świadczy, chociaż-
by rosnąca liczba ludności, która w 1945 wynosiła 4,5 tysiąca mieszkańców, podczas gdy w 1989 roku 
już 65 tysięcy. Wzrost ów wynikał z intensywnego rozwoju Rybnickiego Okręgu Węglowego, a przede 
wszystkim z  faktu oddawania do eksploatacji kolejnych kopalń, zakładów i  �rm branży górniczej.  
To wtedy odnotowaliśmy w Żorach istny „bum” na budownictwo mieszkaniowe. 

Słowo wstępne
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Jak przysłowiowe „grzyby po deszczu” wyrastać zaczęły w mieście wielorodzinne budynki miesz-
kalne z tzw. „wielkiej płyty” tworzące kolejne osiedla mieszkaniowe i jednocześnie miejskie dzielnice. 
Z  racji swojego położenia Żory stały się „sypialnią” pracowników kopalń i  zakładów powstających 
w Rybnickim Okręgu Węglowym, ale w tym też okresie zapadła decyzja o budowie kolejnej kopalni 
ROW, początkowo o nazwie „Świerklany”, którą później zamieniono na „ZMP”, aż w końcu, niemal 
u kresu działalności, na „Żory”.

Uruchomiona w  1979 roku kopalnia stała się największym zakładem pracy w  mieście i  okolicy. 
Z ekonomicznego punktu widzenia był to dla Żor znaczący „zastrzyk” �nansowy, ale także innych pro-
�tów przekładających się ostatecznie na intensywny rozwój miasta. 

Taki oto obraz Żor wyłania się z tamtych lat. Stare porzekadło mówi, że „wszystko co dobre szybko 
się kończy”, a ma ono to do siebie, że często się sprawdza. Tak też było z kopalnią, której los przedsta-
wiono w niniejszej publikacji. 

Celem tej publikacji jest odtworzenie historii kopalni, a  także spojrzenie na jej działalność przez 
pryzmat pracujących w niej ludzi. Celem nadrzędnym zaś, jest ocalenie od zapomnienia kopalni „ZMP”-
-„Żory” i przekazanie potomnym wiedzy o istnieniu takiego zakładu pracy, być może ostatniego z branży 
górniczej na tym terenie, który na trwale wpisał się w historię Żor. Publikacja składa się z pięciu rozdzia-
łów, z których pierwszy zawiera rys historyczny kopalni ubogacony licznymi fotogra�ami, począwszy 
od jej budowy do momentu likwidacji, drugi zawiera wspomnienia o kopalni zarówno pracowników, jak 
i ludzi spoza niej, ale w jakiś sposób z nią związanych, rozdział trzeci prezentuje fotogra�czną historię 
kopalni, w rozdziale czwartym przedstawiono �rmy, które powstały na bazie pokopalnianych terenów 
i obiektów, a rozdział piąty jest reportażem podsumowującym projekt.

Jako autorzy publikacji uważamy, że każdy z mieszkańców naszej „małej Ojczyzny” musi pamiętać 
o historii, poczynając od tej rodzinnej poprzez regionalną, aż po narodową. 

Pamięć o  przeszłości pozwala lepiej rozumieć teraźniejszość, lepiej identy�kować się z  ludźmi 
o innych poglądach, pozwala także na stworzenie solidnego fundamentu budowy przyszłości. 

Józef Piłsudski powiedział: „Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku 
teraźniejszości ani prawa do przyszłości”. To mocne słowa, ale świadczą o wielkiej randze, jaką w prze-
szłości nadawano pamięci historycznej. Chcemy tym wydawnictwem uszanować przeszłość i ocalić od 
zapomnienia największy w dziejach miasta zakład pracy. 
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Bardzo wymowne są słowa pewnej piosenki, mówiące o tym, że każde pokolenie ma własny czas, 
że każde pokolenie chce zmienić świat i że każde pokolenie odejdzie w cień. Parafrazując te słowa, jako 
autorzy reprezentujący to ostatnie pokolenie pamiętające czasy kopalni, chcemy do nich dopowiedzieć, 
że zanim odejdziemy, to prorocze powinno być dla nas i wielu innych zdanie, które kiedyś wypowiedział 
Napoleon: „Nie powinniśmy odejść z tej ziemi, nie zostawiając śladów, które polecać będą naszą pamięć 
potomności”. Utożsamiając się z tymi słowami, uważamy, że tym śladem polecanym potomności będzie 
ta właśnie publikacja.

Jako jej autorzy jesteśmy świadomi niedoskonałości wielu fragmentów tej pracy, za co z góry prze-
praszamy. Uchybienia te wynikają z niepełnej ilości źródeł, z braku lub trudności w dostępie do wielu 
informacji, a co najważniejsze zacieraniu się pamięci ludzi związanych kiedyś z kopalnią. Uzyskiwane 
od wielu osób informacje były wielokrotnie rozbieżne, a poszukiwanie potwierdzeń podanych faktów 
było w większości przypadków niemożliwe ze względu na bądź to brak kontaktu z osobami, które miały 
wiedzę na dany temat, bądź osoby te odeszły już na „wieczną szychtę”, zabierając ze sobą rzecz dla nas 
najcenniejszą – wiedzę o kopalni.

Mamy jednak nadzieję, że mimo tych niedoskonałości publikacja ta zostanie przez czytelników 
przyjęta przychylnie i co niesłychanie istotne wzbogaci zbiór wydawnictw o historii Żor, w tym wyda-
waną przez Muzeum Miejskie serię pt. „Tożsamość”, a także wydawany przez Towarzystwo Miłośników 
Miasta Żory cykl wydawniczy pt. „Pamiętam Żory”.

Mamy nadzieję, że z sentymentem przeczytają tę książkę byli pracownicy kopalni oraz ci wszyscy, 
którym ta kopalnia była bliska. Nie wykluczamy również, że w przyszłości praca ta przyczyni się do dal-
szych badań nad historią miasta i górnictwa węglowego w tym rejonie.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wydawnic-
twa. Słowa podziękowania kierujemy przede wszystkim do Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba 
Chełstowskiego, Wicemarszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Kałuży, Prezydenta Miasta Żory 
Waldemara Sochy, Wiceprezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Andrzeja Zabieglińskiego 
za objęcie całego przedsięwzięcia patronatem honorowym i wsparcie �nansowe na rzecz wydania tej 
publikacji. 

Dziękujemy pracownikom Muzeum Miejskiego w  Żorach na czele z  dyrektorem dr. Lucjanem  
Buchalikiem za realizację projektu wystawienniczo-edukacyjnego „Żorska Barbórka 2019. Ocalić od  
zapomnienia – praca, pasja, przyjaźń” w tym wystawy okolicznościowej w związku z 40. rocznicą oddania 
kopalni do ruchu.
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Dziękujemy Towarzystwu Miłośników Miasta Żory za pomoc w opracowaniu tego wydawnictwa, 
a szczególnie jego części historycznej.

Dziękujemy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żorach za przygotowanie i udostępnienie materiałów 
prasowych i innych pozycji wydawniczych o kopalni.

Podziękowania kierujemy do �rm i  instytucji, które przyczyniły się do realizacji projektu „Praca, 
pasja, przyjaźń – ocalić od zapomnienia”, którymi są: Becker-Warkop, Okręgowa Stacja Ratownictwa 
Górniczego w Wodzisławiu Śląskim, Rada Dzielnicy Rój, Para�a pw. Podwyższenia Krzyża Święte-
go w Żorach-Roju, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa – Oddział Rybnik (Fundacja  
Zlikwidowanych Kopalń ROW).

Dziękujemy Józefowi Ćwiekowi za aktywny udział w stworzeniu tej publikacji, a także za zaangażo-
wanie i pomoc w przygotowaniu oprawy fotogra�cznej.

Dziękujemy wszystkim osobom ze społeczności górniczej zatrudnionej w kopalni i innym osobom 
współpracującym z kopalnią, które przekazując materiały, fotogra�e, rekwizyty i inne pamiątki, a także 
dzieląc się swoją wiedzą, przyczyniły się do odtworzenia dziejów kopalni „ZMP”-„Żory”. 

Tymi osobami są: Józef Bankiewicz, Krystyna Barchańska, Zbigniew Białek, Leszek Bubik, Henryk 
Buchalik, Jerzy Chaberko, Kazimierz Chmiel, Leszek Ciesielski, Andrzej Ciołek, Piotr Czajkowski, 
Józef Ćwiek, Maryla Dana, Tadeusz Dobkowski, Joanna Dudek, Józef Fabian, Zbigniew Fajkis, Bogdan 
Ficek, Czesław Filec, Leon Fojcik, Bogusław Grabiec, Andrzej Grzonka, Maria Guzy, Wiesława Guzy, 
Andrzej Heczko, Weronika Holesz-Kurzydym, Kazimierz Jabłoński, Jan Jacek, Bernard Jaskulski, 
Tadeusz Irzykowski, Janusz Juras, Franciszek Kaduk, Jerzy Karwot, Halina i Stanisław Kawulokowie, 
Waldemar Kempny, Marian Klęczar, Marian Kopeć, Leszek Kowalczyk, Andrzej Kubiak, Klaudiusz 
Kuchcik, Andrzej Kuczyński, Krzysztof Kurek, Karol Kurzydym, Urszula Liszka, Jan Ludwik, Władysław 
Łukasiewicz, Antoni Magiera, Damian Magiera, Dariusz Makuła, Stanisław Michalski, Krzysztof Mika, 
Józef Mucha, Józef Olek, Stefania Orszulik, Łucjan Owczarek, Zbigniew Pabich, Zbigniew Parma, 
Tadeusz Pilarski, Marek Denkowski, Ryszard Pluta, Jan Płaczek, Jan Pyka, Joachim Pyka, Kazimierz 
Rompalski, Stanisław Rudzki, Jerzy Serednicki, Janusz Sitarz, Tadeusz Sobik, Jerzy Solich, Damian 
Sosna, Edward Szewczyk, Paweł Szewieczek, Barbara i Zbigniew Szmytowie, Mirosław Szrajer, Ryszard 
Tkocz, Teresa i Leszek Uchyłowie, Grzegorz Utrata, Zbigniew Wajsman, Henryk Wojtczuk, Zdzisław 
Wojtunik, Zbigniew Woźniak, Franciszek Wróbel, Jan Zimonczyk.

Dziękujemy także wszystkim tym osobom, które co prawda nie wniosły rzeczowego wkładu w to 
wydawnictwo, ale których wkład w postaci słownego przekazu oraz konsultacji merytorycznej również 
był dla nas bardzo cenny.



16

Do opracowania tej publikacji wykorzystano około 150 pozycji zarówno prasowych, jak i wydawni-
czych, wśród których były: artykuły prasowe z „Dziennika Zachodniego”, tygodnika „Nowiny”, „Trybuny 
Śląskiej”, „Gazety Żorskiej”, „Gazety Wyborczej”, miesięcznika „Śląsk”. Ponadto wykorzystano materia-
ły zamieszczone w pozycjach wydawniczych: Bogdana Cimały, Jana Delowicza, Pawła Porwoła – „Żory.  
Zarys dziejów. Wypisy”, Augustyna Weltzla – „Historia Miasta Żory na Górnym Śląsku”, Jadwigi  
Woryny – „Dzieje Roju. Ocalić od zapomnienia”, praca zbiorowa pod redakcją Lucjana Buchalika i Tomasza  
Góreckiego – „Leksykon żorski”, „Raport o  stanie Gminy. Maj 1990 – Maj 1994”, Adama Dziuroka  
i  Bogdana Klocha – „Studia z  dziejów ziemi rybnicko–wodzisławskiej w  latach 1945–1989”, Kazimierza 
Miroszewskiego – „Żory 1945–1989. Monogra�a historyczna”, Informator okolicznościowy RPBW  
PEBEROW – „Kopalnia Węgla Kamiennego im. Związku Młodzieży Polskiej”, wybrane „Informatory” 
Towarzystwa Miłośników Miasta Żory. 

Uzupełnieniem do powyższych pozycji wydawniczych były informacje pochodzące z ustnego przekazu 
byłych pracowników kopalni.

Henryk Buchalik
Jan Zimonczyk



ROZDZIAŁ I

RYS HISTORYCZNY KOPALNI
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I TAK SIĘ TO ZACZĘŁO

Jest rok 1970. Zubożałe społeczeństwo polskie jest w desperacji z powodu kolejnych podwyżek cen 
artykułów żywnościowych. Są one dla ludzi nie do zaakceptowania i stają się przyczyną buntu społecz-
nego na Wybrzeżu, a w konsekwencji – zmian personalnych władz partii i państwa. 

Po zmianie władzy 20 grudnia 1970 roku, kierownictwo partii, w celu polepszenia bytu społeczeń-
stwa postanawia m.in. zmienić dotychczasową politykę gospodarczą kraju w  tym również w zakresie 
handlu zagranicznego. Zdecydowano wówczas o wielkim otwarciu na Zachód, co podyktowane było ko-
niecznością uciszenia nastrojów społeczeństwa i złagodzenia jego niezadowolenia poprzez wzbogacenie 
rynku dobrami konsumpcyjnymi. Oczywiście za te dobra trzeba było zapłacić, a tą zapłatą po zaciągnię-
tych kredytach miał być nieoceniony dla kraju węgiel – „czarne złoto” – jak go wtedy nazywano, którego 
wydobycie musiało znacznie wzrosnąć. Sytuacja ta wymusiła modernizację starych kopalń i budowę no-
wych zakładów wydobywczych i innych – wspomagających górnictwo. Ten kierunek działań, wskazany 
przez władze polityczne kraju, staje się podstawą rozszerzenia sieci nowych kopalń na Górnym Śląsku, 
w tym także w Rybnickim Okręgu Węglowym. 

HISTORIA ZATOCZYŁA KOŁO

Historycznie rzecz ujmując, już u schyłku XIX wieku przeprowadzono pierwsze wiercenia powierzch-
niowe w rejonie obejmującym obszar przyszłej kopalni „ZMP”, a w 1891 roku takiego odwiertu dokonano 
w Rogoźnej (odwiert „Rogoźna IIa”), przy czym władze pruskie nie zdecydowały wówczas o budowie ko-
palni. Jeszcze wcześniej, bo w latach 1873–1875 przeprowadzono odwierty badawcze w okolicach Żor, na 
terenie obecnego parku krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” w takich 
miejscowościach jak Kleszczów, Palowice, Szczejkowice i Bzie. Odkryto wtedy pokłady węgla na głębo-
kościach od 179,5 do 294 metrów, a w 1873 roku uzyskano prawo eksploatacji wydane przez królewski 
Wyższy Urząd Górniczy we Wrocławiu wraz z zezwoleniem wydobywania węgla, przy czym nigdy nie 
rozpoczęto eksploatacji. Zbiegiem okoliczności w latach 1900–1907, przy okazji poszukiwań złóż węgla 
stwierdzona została w rejonie Żor obecność soli kamiennej, której pokłady znajdowały się na głębokości 
200-300 metrów, gdzie miąższość pokładu solnego wynosiła od 5 do 35 metrów, a największą – wynoszącą 
40 metrów – znaleziono w okolicy Palowic koło Żor. 

Również w czasie drugiej wojny światowej geolodzy niemieccy dokonali rozpoznania złoża i na podstawie 
wykonanych odwiertów wydali negatywną opinię o możliwości prowadzenia zyskownej eksploatacji węgla. 
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Współczesna historia kopalni „ZMP” – „Żory” bierze początek we wczesnych latach 60. XX wie-
ku, kiedy to prowadzono pierwsze studia i prace projektowe. Kompletna dokumentacja geologiczna 
złoża zostaje opracowana w czerwcu 1971 roku, a dwa lata później Kolegium Ministerstwa Górnictwa 
poleca opracować założenia techniczno-ekonomiczne. Szacowano wówczas, że zasoby węgla w przy-
szłej kopalni sięgają ponad sto milionów ton.

JEST DECYZJA – ROZPOCZYNA 
SIĘ BUDOWA

I tak oto w 1973 roku władze resortowe po-
dejmują decyzję, że nowa kopalnia o  roboczej 
nazwie „Świerklany” będzie zlokalizowana na 
terenie sołectwa Rój (wtedy w  gminie Świer-
klany), obecnie dzielnicy Żor na wschód od ul. 
Kłokocińskiej i  Leśnej, i  będzie ona siódmym 
zakładem wydobywczym w  Rybnickim Okrę-
gu Węglowym. Projekt kopalni, zatwierdzony 
25 lipca 1974 roku w Ministerstwie Górnictwa, 
wykonany zostaje w  Biurze Projektów Górni-
czych w  Gliwicach, a  głównym projektantem 
jest pochodzący z Pszowa Ryszard Biesek. Ob-
szar górniczy (OG „Borynia I”) kopalni zostaje 
ustalony na 16,7 kilometra kwadratowego, a te-
ren górniczy na 19,6 kilometra kwadratowego. 

Zgodnie z  założeniami techniczno-ekono-
micznymi, średnie wydobycie dobowe kopalni 
w roku 1980 wynosić ma 1216 ton, a docelowe, 
w 1983 roku, osiem tysięcy ton na dobę brut-
to, co ma dać średni roczny przyrost wydobycia 
dwóch tysięcy ton. 

Decyzją Zjednoczenia Budowlano-Mon-
tażowego Przemysłu Węglowego (ZBM PW) 

Głębienie szybu na tle dojrzewającego zboża, początek żniw.
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funkcję generalnego wykonawcy powierzono Rybnickiemu Przedsiębiorstwu 
Budownictwa Węglowego „PEBEROW” w  Rybniku pod kierownictwem  
dyrektora Andrzeja Trawińskiego. 

W 1974 roku rozpoczynają się prace wstępne polegające na niwelacji terenu 
pod budowę szybów i dróg dojazdowych, a od 1975 roku rozpoczynają się tzw. 
roboty inwestycyjne. 

Dla realizacji tych i innych robót inwestycyjnych powołane zostają służby 
inwestycyjno-planistyczne, w skład których wchodzą doświadczeni inspekto-
rzy nadzoru inwestycyjnego różnych branż z kopalń Rybnickiego Zjednoczenia 
Przemysłu Węglowego (RZPW) pod kierownictwem głównego inżyniera ds. 
inwestycji Józefa Sutkowskiego. Na stanowisko dyrektora kopalni „Świerkla-
ny w budowie” ówczesne kierownictwo Zjednoczenia powołuje Włodzimierza 
Ostaszewskiego. Jest to człowiek wybitny, o  dużym autorytecie, stanowczy 
i konsekwentny w działaniu, z umiejętnością kreatywnego zarządzania i dobry 
organizator pracy. 

Za swoje osiągnięcia został uhonorowany wieloma odznaczeniami pań-
stwowymi, m.in. Krzyżem Kawalerskim (1962), Krzyżem O�cerskim (1969), Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski (1979), Orderem Sztandaru Pracy II klasy (1974) i I klasy (1986), a także 
wieloma innymi wysokimi odznaczeniami włącznie z tytułem „Zasłużony Górnik PRL” (1983).

Jest jednym z członków rybnickiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa 
a przez pewien czas jego prezesem. W swojej karierze zawodowej zgłasza wiele patentów racjonalizator-
skich w zakresie techniki górniczej.

W  1975 roku rozpoczęto prace pod ziemią polegające na drążeniu przekopów udostępniających 
złoże na poziomach 580 i 705 metrów od strony kopalni „Borynia” oraz na poziomie wentylacyjnym na 
głębokości 400 metrów od strony kopalni „Jankowice”, który to przechodził w przekop łączący wyro-
biska w kopalni „Jankowice” z budującą się kopalnią. Jeszcze w trakcie budowy kopalni, 28 maja 1979 
roku, a więc na pół roku przed planowanym jej uruchomieniem odbywa się uroczystość nadania kopalni 
„Świerklany” imienia „Związku Młodzieży Polskiej”. Główna część tej uroczystości ma miejsce na ko-
palnianym placu autobusowym i biorą w niej udział setki gości, wśród których są pracownicy i budowni-
czowie kopalni, członkowie organizacji młodzieżowych z wielu kopalń i mieszkańcy miasta, a na trybu-
nie honorowej ustawiają się przedstawiciele władz partyjnych, administracyjnych i resortowych szczebla 

„Nowiny” o dyrektorze kopalni 
„świerklany w budowie”,  
włodzimierzu ostaszewskim.
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media w całym kraju, w tym 

rybnickie „Nowiny” odnotowały fakt 
nadania imienia kopalni

(„Nowiny”, 1979 nr 23, s. 1-2).

Dyrektor 
włodzimierz ostaszewski 

na mównicy.
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centralnego, wojewódzkiego i miejskiego. Akt nadania imienia z rąk ministra górnictwa, Włodzimierza 
Lejczaka, odbiera dyrektor Włodzimierz Ostaszewski, a najważniejsi goście na czele z sekretarzem KC 
PZPR Jerzym Łukaszewiczem odsłaniają tablicę upamiętniającą ten akt.

W trakcie budowy kopalni podstawowy trzon kadry inżynieryjno-technicznej tworzą: Włodzimierz 
Ostaszewski – dyrektor, Józef Koszela, Jan Królak i Jacek Dobrowolski – naczelni inżynierowie w róż-
nych okresach czasu, Jan Bąk – zastępca dyrektora ds. pracowniczych, Alfred Widenka – główny inżynier 
energomaszynowy, Józef Sutkowki – główny inżynier inwestycji.

PRZEBIEG BUDOWY

Zasadnicze roboty związane z budową zakładu wydobywczego rozpoczynają się w  styczniu 1975 
roku, natomiast wcześniej, bo w 1974 roku rozpoczęto roboty przygotowawcze na terenie szybów głów-
nych polegające na niwelacji terenu, doprowadzeniu wody pitnej i przemysłowej, energii elektrycznej, 
wykonaniu głównych ciągów kanalizacji sanitarnej wraz z prowizoryczną oczyszczalnią ścieków. 

By umożliwić głębienie szybów, wybudowano drogi dojazdowe, uruchomiono tymczasowe zasilanie 
elektryczne z kopalni „Jankowice”, wykonano odprowadzenie wód dołowych wraz z przepompownią 
i tymczasową sieć łączności. 

Na terenie o powierzchni 3,9 hektara bezpośrednio przylegającym do placu budowy, zlokalizowane 
zostaje zaplecze produkcyjno-socjalne wykonawcy, którego budowę rozpoczęto we wrześniu 1975 roku, 
a zakończono w październiku 1976 roku.

Równolegle z robotami przygotowawczymi prowadzone są roboty przy budowie dwóch hoteli pra-
cowniczych dla przyszłej załogi, z których pierwszy przekazano do użytku w sierpniu 1976 roku, a drugi 
w maju 1977 roku. Hotele w okresie budowy kopalni, po częściowej adaptacji, służą jako zaplecze hi-
gieniczno-sanitarne dla załóg budowlanych wykonawcy. Mieści się w nich także administracja kopalni 
i zakładowa przychodnia lekarska.

W pierwszym okresie budowy szczególny nacisk położono na uzbrojenie podziemne i drogi we-
wnętrzne, co pozwoliło na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także podstawowych rurocią-
gów wody pitnej i przemysłowej. W tym czasie wybudowano również plac autobusowy i parking wraz 
z okablowaniem i oświetleniem zewnętrznym, kopalnianą stację kolejową wraz z bocznicą i przekazano 
do użytku pierwsze tory umożliwiające intensy�kację dostaw towarów na plac budowy. 
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Plac budowy kopalni.
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Mając główne uzbrojenie i  trakty komunikacyjne, przystąpiono do budowy zasadniczych obiektów 
kopalni. Zgodnie z założeniami techniczno-ekonomicznymi zostają one podzielone na następujące grupy:

•	 Podstawowe obiekty produkcyjne — do najważniejszych należą: urządzenia transportu piono-
wego szybu I i II, urządzenia wentylacyjne szybu II zawierające trzy wentylatory o wydajności 
dwunastu tysięcy metrów sześciennych na minutę każdy.

•	 Urządzenia wyciągowe — drążone są dwa szyby o poniższych parametrach:
– Szyb I – jako wdechowy, budowany w przedziale zachodnim i wschodnim, przeznaczony do 

zjazdu ludzi, transportu materiałów i kamienia. Każdy przedział wyposażony jest w maszynę 
wyciągową z wieżą typu basztowego o udźwigu 10 ton z dwoma czteropiętrowymi klatkami.

– Szyb II – jako wydechowy, budowany w przedziale północnym i południowym, przeznaczony 
wyłącznie do wydobycia. Przedział północny wyposażony jest w naczynie wydobywcze w po-
staci skipu z przeciwwagą o udźwigu 20 ton.

•	 Obiekty socjalne i pomocnicze — m.in.: łaźnia dla pięciu tysięcy pracowników, dwa hotele ze 
stołówką, lampownia, budynek administracyjny z salą zborną, bar szybkiej obsługi, obiekty go-
spodarki magazynowo–warsztatowej.

•	 Obiekty energetyczne — jak: ciepłownia 50 Gcal, stacja sprężarek, chłodnie wentylatorowe, 
pompownia wody obiegowej, linie zasilania i rozprowadzania energii elektrycznej, sieci: wodno-
-kanalizacyjne, sprężonego powietrza, centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z budowlami 
z nimi związanymi. 

•	 Obiekty gospodarki transportowej i łączności — w tym: drogi i place, kolejowa stacja kopalnia-
na wraz z bocznicą, zakładowe tory wąskie, budynek garaży z lokomotywownią, sieci łączności 
przewodowej.

•	 Obiekty ostatecznego ukształtowania powierzchni — ogrodzenia, tereny zielone i  elementy 
małej architektury.

•	 Obiekty Zakładu Przeróbczego — zgodnie z  założeniami węgiel wydobywany na kopalni 
wzbogacany miał być w zakładach przeróbki mechanicznej sąsiednich kopalń: „Manifest Lipco-
wy” (obecnie „Zo�ówka”) i „Borynia”, natomiast zadaniem zakładu przeróbczego nowo budo-
wanej kopalni miało być przystosowanie węgla surowego do wymogów technologii wzbogacania 
zastosowanej w  tych zakładach oraz zabezpieczenie kopalni przed skutkami nierytmiczności 
odstawy. W  tym celu wzniesione zostały następujące obiekty: stacja przygotowania, odstawa 
węgla ze zbiornikiem o pojemności pięciu tysięcy ton oraz odstawa kamienia ze zbiornikiem 
o pojemności tysiąca ton. 
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Prace przy głębieniu szybów.
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Pierwsze obiekty kopalni ta-
kie jak: obiekty elektroenergetycz-
ne, kotłownia (pierwszy etap), łaź-
nia (pierwszy etap, półtora tysiąca 
miejsc), budynek wielofunkcyjny, 
magistrala c.o., część stacji kopal-
nianej i plac materiałowy przekaza-
ne zostają do użytku w  1978 roku, 
a  do końca 1979 – urządzenie wy-
ciągowe szybu  I, odstawę kamienia 
z  szybu  I, stację wentylatorów przy 
szybie II, stację sprężarek (pierwszy 
etap), kotłownię (drugi etap), łaźnię 
(dalszych trzy tysiące miejsc), lam-
pownię, warsztat główny, magazyn 
główny, budynek administracyjny, 
budynek szkoleniowy, dworzec auto-
busowy, plac materiałowy i  oczysz-
czalnię ścieków. 

Tempo realizacji jest znaczne. 
Normatywny cykl budowy kopalni 
„ZMP” ma wynosić 75 miesięcy do 
pierwszego wydobycia i 111 miesięcy 
do wydobycia docelowego. Faktycz-
nie inwestycja zrealizowana zostaje 
w  cyklu dyrektywnie skróconym, to 
jest w terminie sześćdziesięciu mie-
sięcy do uzyskania pierwszego wy-
dobycia i  96 miesięcy do poziomu 
docelowego.

Wykonanie tak znacznego za-
kresu robót w skróconym o rok i trzy miesiące cyklu realizacji jest możliwe dzięki zastosowaniu no-
woczesnych technologii i  rozwiązań oraz przyjęciu najlepszych doświadczeń i  wzorców zdobytych 

montaż szkieletu żelbetowego budynku łaźni.
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w  trakcie budowy istniejących już 
nowych kopalń Rybnickiego Okręgu 
Węglowego. Jedną z nich jest znaczne 
rozszerzenie zakresu stosowania kon-
strukcji stalowych, co w dużym stop-
niu pozwala skrócić czas realizacji 
z  uwagi na wyeliminowanie przerw 
technologicznych wymaganych przy 
budowie tradycyjnej (murowanej). 
Ten system zastosowano dla takich 
obiektów jak: kompleks warsztato-
wo-magazynowy, obiekty socjalno-
-administracyjne i  stacja sprężarek. 
Ponadto zamiennie dla wszystkich 
obiektów kubaturowych zastosowano 
jednolitą lekką obudowę ścian elewa-
cyjnych z blachy fałdowej, odstępując 
tym sposobem od tradycyjnych pra-
cochłonnych i  czasochłonnych tyn-
ków cementowo-wapiennych. Wyko-
nanie tych obudów nie tylko skróciło 
czas realizacji, ale także poprawiło 
estetykę zakładu, która w  znaczący 
sposób odróżniała kopalnię od in-
nych zakładów wydobywczych.

Ewenementem w skali kraju, ma-
jącym jednocześnie istotny wpływ na 
czas budowy jest prowadzenie w tym 
samym czasie robót górniczych na 
dole kopalni, na poziomach 705, 580 
i  400 metrów z  sąsiednich kopalń, 
przy jednoczesnym głębieniu szybów i montażu wież szybowych na miejscach zastępczych po to,  
by ich konstrukcje zostały następnie przemieszczone na ostateczne fundamenty. 

Prace montażowe z wykorzystaniem nowych technologii przy budynku 
administracyjno-socjalnym.
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Przed nasunięciem wież szybowych wykonane zostają następujące roboty budowlano-montażowe 
i instalacyjne:

•	 Zamknięcie budynku wieży i nadszybia w zakresie obudowy i oszklenia.
•	 Roboty wykończeniowe hali maszyn.
•	 Prace budowlane na pozostałych poziomach bez malowania i wykonania posadzek.
•	 Montaż maszyn wyciągowych przedziału wschodniego i zachodniego.
•	 Rozdzielnie dla maszyn wyciągowych.
•	 Montaż wyciągu towarowo-osobowego.
•	 Instalacje: wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania oraz oświetleniowa i siły.
•	 Montaż ogrzewania szybu.
•	 Montaż rozdzielni 6/0,5/0,38 kV dla zasilania urządzeń nadszybi i wież.
Po wykonaniu powyższych robót następuje etap nasuwania wież szybowych (w poziomie) na wła-

ściwe fundamenty znajdujące się w odległości 54 metrów od miejsca montażu. Czynność ta wykona-
na zostaje przy pomocy podnośników hydraulicznych umożliwiających podniesienie wieży i nadszybia, 
o łącznym ciężarze 2600 ton i przesunięcie. 

widok na kopalnię w budowie.
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widok na kopalnię w budowie.

Bez cienia wątpliwości, najistotniejszym elementem mającym wpływ na tak krótki cykl budowy 
kopalni, a jednocześnie znacząco tańszy od innych kopalń proces inwestowania, jest m.in. odstąpienie 
od budowy zakładu przeróbczego, co jednak z perspektywy czasu było „początkiem końca” tej kopalni. 
Mimo to była ona w latach 80. XX wieku postrzegana jako bardzo nowoczesny zakład wydobywczy.

O tym, że kopalnia jest na wskroś nowoczesna i odróżnia się od dotychczas budowanych świadczy zasto-
sowanie przy jej budowie nowatorskich, nie stosowanych do tej pory rozwiązań technologicznych, patento-
wych i racjonalizatorskich. W ramach tych nowatorskich działań zastosowano następujące rozwiązania:

•	 Wprowadzono na szeroką skalę, bo prawie na wszystkich obiektach, lekkie obudowy z blach 
fałdowych ocieplanych izopolem.

•	 W  obiektach gospodarki warsztatowo-magazynowej wdrożono po raz pierwszy technologię 
wypełniania w warunkach budowy rygli stalowych spienionym poliuretanem, w celu likwidacji 
mostków termicznych.

•	 W wielu obiektach kopalni zastosowano w szerokim zakresie kształtki szklane typu „Vitrolit”, 
stosując je jako ściany osłonowe, okna, przegrody wewnętrzne oraz jako przegrody w kabinach 

Prace budowlano-montażowe w rejonie lampowni.
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natryskowych łaźni, eliminując stosowane w  rozwiązaniach tradycyjnych ścianki murowane 
i de�cytowe w tym okresie płytki glazurowane. 

•	  W budynku administracyjnym, w miejsce tradycyjnych murowanych ścianek działowych mię-
dzy pomieszczeniami wprowadzono lekkie przegrody z płyt okładzinowych na konstrukcjach 
stalowych, które były elementami wydzieleń, a jednocześnie elementami wyposażenia w postaci 
ciągu szaf biurowych. 

•	  Przy budowie budynku administracyjnego wdrożono najnowszą w skali kraju technologię wy-
konywania podkładów pod wykładziny ostateczne, jako samopoziomujące się posadzki na bazie 
anhydrytu, niewymagające układania, poziomowania i zacierania. 

•	  Wykonując żelbetowy zbiornik wody ciepłej, wdrożono technologię jego uszczelnienia z zasto-
sowaniem żywic w miejsce tradycyjnych tynków „wypalanych”. 

I tak oto kończy się okres budowy kopalni. Od rozpoczęcia robót przygotowawczych w 1974 roku do 
uruchomienia kopalni w 1979 roku mija pięć lat, co oznacza dotrzymanie przez wykonawcę ustalonego 
terminu budowy, której wielkość obrazują poniższe dane liczbowe:

•	  Kubatura obiektów 404 tysiące metrów kwadratowych. 
•	  Powierzchnia użytkowa 32 tysiące metrów kwadratowych. 
•	  Powierzchnia dróg, placów, chodników 90 tysięcy metrów kwadratowych. 
•	  Długość pomostów i estakad 1,9 kilometra. 
•	  Długość torów normalnych i wąskich 10,9 kilometra.

W  pracach inwestycyjnych uczestniczy wiele �rm podwykonawczych, wybranych do współpracy 
przez RPBW PEBEROW jako generalnego wykonawcę, a tymi najbardziej znaczącymi są podwyko-
nawcy zgrupowani w Zjednoczeniu Budowlano-Montażowym PW w Katowicach, do których należą:

•	  Przedsiębiorstwo Montażowe Urządzeń Górniczych (PMUG) w Katowicach.
•	  Wodzisławskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych (WPRInż) w Wodzisławiu Śląskim.
•	  Przedsiębiorstwo Montażu Instalacji PW „SANROW” w Mikołowie.
•	  Przedsiębiorstwo Robót Elektromontażowych PW „ELROW” w Rybniku.
•	  Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektrycznych PW (PMUE) w Katowicach.
•	  Przedsiębiorstwo Energomontażowe PW w Chorzowie.
•	  Zakład Robót Antykorozyjnych PW w Świętochłowicach.
•	  Kombinat Budownictwa Mieszkaniowego „FADOM” w Żorach.
•	  Przedsiębiorstwo Ciężkiego Sprzętu Budowlanego Budownictwa Węglowego w Tychach.
•	  Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne PW w Katowicach.
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Pozostałymi podwykonawcami są: 
Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Rybnik, Przedsiębiorstwo 

Budownictwa Hydrotechnicznego „Energopol-3”, Zakład Budowy Sieci Elektrycznych „ELBUD”, 
Kolejowe Zakłady Zabezpieczenia Ruchu i Łączności, Przedsiębiorstwo Budowy Chłodni „Chłodnie 
Kominowe”, Katowickie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych, Bytomskie Przedsiębiorstwo 
Budowy Pieców Przemysłowych, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz inne 
zakłady wykonujące roboty na bezpośrednie zlecenie inwestora. 

WIELKIE OTWARCIE – URUCHOMIENIE KOPALNI

3 grudnia 1979 roku, tj. w przededniu święta górniczego – tradycyjnej Barbórki ma miejsce uroczy-
ste uruchomienie kopalni. Aktu otwarcia dokonuje ówczesny I sekretarz KC PZPR, Edward Gierek, 
w obecności najwyższych władz partyjnych, państwowych, wojewódzkich, regionalnych i górniczych.

Na szczycie wieży wyciągowej szybu I meldunek o zakończeniu budowy i gotowości do uruchomie-
nia kopalni składa pierwszemu sekretarzowi Andrzej Trawiński – dyrektor PEBEROW-u, generalnego 
wykonawcy robót, a na nadszybiu przed klatką szybową, z której wyjechał pierwszy wózek z wydoby-
tym węglem, meldunek o rozpoczęciu „normalnej” produkcji składa E. Gierkowi dyrektor Włodzimierz 
Ostaszewski. 

edward Gierek podczas uroczystości oddania kopalni do ruchu.
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edward Gierek odbiera 
meldunek o zakończeniu 
budowy kopalni.

Dyrektor  
włodzimierz ostaszewski 
oprowadza  
po zakładzie premiera  
Piotra jaroszewicza 
i pozostałych gości. 

edward Gierek  
w czasie rozmowy z dyrektorem 
włodzimierzem ostaszewskim 
i budowniczymi kopalni. 
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Po tych meldunkach i krótkim zwiedzeniu nadszybia goście udają się do nowo oddanej sali kinowo-
-widowiskowej w budynku administracyjnym, gdzie odbywa się bardzo wzniosła uroczystość, na której 
oprócz przemówień są również podziękowania i odznaczenia dla budowniczych kopalni. Wyróżnieni 
pracownicy to m.in.: brygadzista ciesielski Józef Barcz, starszy majster Florian Juraszczyk, murarz Paweł 
Ledwoń, operator Stanisław Wejman z rybnickiego PEBEROW-u, elektromonter Józef Matuszczyk, 
ślusarz-spawacz Rudolf Bek, elektryk Izydor Galisz, metaniarz Bolesław Wieczorek z  bytomskiego 
PBSz-u, strzałowi Artur Kuczera, Edward Marciniak, Jan Skok i Adam Wąs z PRG ROW w Rybniku, 
elektromonter Augustyn Pająk z rybnickiego ELROW-u, ślusarz Henryk Wawrzyniak z katowickiego 
PMUG-u. Wszyscy oni wnieśli liczący się wkład w budowę kopalni „ZMP”. Tym aktem zakończona 
zostaje teoretycznie faza budowy i rozpoczyna się przekazywanie kopalni nowemu kierownictwu. 

Od 3 grudnia 1979 roku Kopalnia Węgla Kamiennego im. „ZMP” rozpoczyna swoją działalność 
gospodarczą – jak się później okaże, bardzo trudną działalność.

widok kopalni w roku 1980.
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOPALNI

Zgodnie z przyjętymi w resorcie górnictwa zasadami, dla kopalni tworzy się schemat organizacyjny, 
który przedstawia podział na komórki organizacyjne oraz określa system podporządkowania służbowego 
według hierarchii stanowisk. Nazwa komórki odzwierciedla rodzaj działalności i oznakowana jest odpo-
wiednim symbolem.

Schemat organizacyjny stanowi załącznik do części podstawowej planu ruchu zakładu górniczego. 
Strukturę organizacyjną ustala dyrektor kopalni – kierownik ruchu zakładu górniczego (KRZG), 
według zasad i wytycznych jednostek nadrzędnych. 

W strukturze organizacyjnej kopalni wyodrębnione zostają następujące komórki organizacyjne:
•	 Pion – stanowi zespół komórek organizacyjnych podporządkowanych dyrektorowi kopalni. 

Wśród pionów funkcjonują: pion dyrektora kopalni (D) obejmujący komórki bezpośrednio pod-
ległe dyrektorowi, pion techniczny (DT) kierowany przez naczelnego inżyniera – pierwszego 
zastępcę KRZG, pion ekonomiczny (DE) kierowany przez zastępcę dyrektora ds. ekonomicz-
nych, pion pracowniczy (DSP) kierowany przez zastępcę dyrektora ds. pracowniczych. Zastępcy 
dyrektora kierują bezpośrednio działalnością podporządkowanych im pionów.

•	 Dział – podstawowymi komórkami organizacyjnymi w pionach są działy utworzone do realiza-
cji powiązanych z sobą działań o zbliżonym charakterze. Działem kieruje główny inżynier lub 
kierownik działu.

•	 Oddział – podstawowymi komórkami organizacyjnymi w działach grupujących pracowników 
na stanowiskach robotniczych są oddziały. Oddziałem kieruje sztygar oddziałowy – kierownik 
oddziału.

•	 Zespół – komórka organizacyjna powoła-
na do realizacji określonych zadań, skupia-
jąca specjalistów o  zróżnicowanych kwa-
li�kacjach, kierowana przez kierownika 
zespołu. 

Imienny trzon kierownictwa kopalni w pierw-
szym roku jej działalności tworzą: Leon Guzy – 
dyrektor, Jacek Dobrowolski – naczelny inżynier, 
I  zastępca dyrektora, Gerard Marek – zastępca 
dyrektora ds. ekonomicznych, Tadeusz Jończyk 
– zastępca dyrektora ds. pracowniczych, Jerzy  

i. dyrektor kopalni, Leon Guzy, przed zjazdem na dół. 
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Maciończyk – główny księgowy, Bolesław Oszek – główny inżynier górniczy, Józef Mucha – głów-
ny inżynier energomaszynowy, Franciszek Marszolik – główny inżynier mierniczo-geologiczny,  
Zbigniew Bednarek – główny inżynier inwestycji oraz Kazimierz Czapla – główny inżynier wentylacji.

KOMPLETOWANIE ZAŁOGI

Wielkim problemem dla co dopiero uruchomionej kopalni jest zatrudnienie, a  właściwie jego 
niedobór. Co prawda około 25 procent załogi wywodzi się z sąsiednich kopalń Rybnickiego Zjedno-
czenia Przemysłu Węglowego (RZPW), co w znacznym stopniu ułatwia start, ale mimo to kopalnia 
od początku boryka się z niedoborem załogi, a szczególnie z brakiem pracowników z doświadczeniem 
w rzemiośle górniczym, co nie pozostaje bez wpływu na poziom wydobycia. Podstawową rolę w zakre-
sie pozyskiwania pracowników odgrywa dział zatrudnienia kierowany w tym okresie przez Zbigniewa 
Wajsmana.

Już na początku 1980 roku dział zatrudnienia kopalni opracowuje kierunki działania zmierzające do 
systematycznego wzrostu zatrudnienia niezbędnego do osiągnięcia planowanego wydobycia. 

By osiągnąć ten cel, dział powołuje zespół specjalnie przeszkolonych pracowników odpowiedzial-
nych za prowadzenie rekrutacji zewnętrznej jako sformalizowanego procesu naboru. Pozyskiwanie ludzi 
do pracy ma miejsce w bardzo trudnym okresie, w którym górnictwo odczuwa permanentny brak rąk do 
pracy. To czas rozwoju istniejących już kopalń oraz budujących się innych zakładów pracy. W wyniku do-
konanych analiz planistycznych, w celu osiągnięcia docelowego wydobycia, tj. ośmiu tysięcy ton na dobę, 
niezbędnym staje się skompletowanie załogi na poziomie czterech – czterech i pół tysiąca osób przy za-
chowaniu właściwej struktury organizacyjnej. Głównym mankamentem przy kompletowaniu załogi jest 
brak alokacji całych brygad z kopalń już istniejących, co miało miejsce w kopalniach budowanych wcze-
śniej, a także duża ¶uktuacja załogi mimo podejmowanych w szerokim zakresie działań adaptacyjnych. 
Oprócz pozyskiwania pracowników z  zakładów z  okolicy, dział zatrudnienia poszukuje chętnych do 
pracy w województwach wyznaczonych przez ówczesne Ministerstwo Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych, 
tj. w województwie tarnobrzeskim i białostockim, przy czym w wyniku ogłoszeń prasowych i radiowych 
do pracy przyjeżdżają także osoby z innych regionów Polski. Od 1987 roku znaczącym źródłem pozy-
skiwania nowych pracowników są absolwenci Zespołu Szkół nr 2 Ministerstwa Górnictwa i Energetyki 
w Żorach, w skład którego wchodzą: Zasadnicza Szkoła Górnicza KWK „XXX-lecia PRL”, Zasadnicza 
Szkoła Górnicza KWK „ZMP” i Technikum Górnicze. Zespół Szkół wielokrotnie zmienia właściciela, 
którym najpierw jest Wspólnota Węgla Kamiennego, później Państwowa Agencja Węgla Kamiennego, 
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a od 1993 roku, po zmianie nazwy na Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Gmina Miejska Żory. Mimo 
różnych właścicieli szkoła ta jest kuźnią wykwali�kowanych pracowników.

Poza tym dział zatrudnienia czyni starania o pozyskanie pracowników z innych miejscowych szkół oraz 
uczelni technicznych jak Politechnika Śląska w Gliwicach i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Elementami, które mają zachęcić rekrutowanych do podjęcia pracy w kopalni, są oprócz istniejących 
w przemyśle wydobywczym świadczeń górniczych, także dobre warunki socjalno-bytowe, w tym na wy-
sokim poziomie zakwaterowanie we własnych Domach Górnika oraz w  kwaterach prywatnych – ka-
walerskich i rodzinnych. Kopalnia stwarza możliwość potencjalnym pracownikom odpracowania zasad-
niczej służby wojskowej, gwarantuje stabilizację życiową poprzez w miarę szybki przydział mieszkania, 
co jest możliwe dzięki budowie osiedli w Żorach i bezpośrednim sąsiedztwie kopalni. Inne atuty, jakimi 
potencjalnych pracowników „kuszą” służby zatrudnienia to: praca w nowym i nowoczesnym zakładzie, 
możliwość podnoszenia kwali�kacji, konkurencyjny w porównaniu do innych zakładów i branż poziom 
zarobków oraz dowóz pracowników z miejscowości odległych nawet o 120 kilometrów jak Ujsoły, 
Rajcza, Brzezie nad Odrą itp. Wymiernym efektem wymienionych wyżej działań motywacyjno-inte-
gracyjnych jest osiągnięcie w latach 1982–1987 zaplanowanego poziomu zatrudnienia czterech i pół 
tysiąca pracowników. Kopalnia jest wówczas zakładem wydobywczym o najmłodszej załodze, gdzie 
średnia wieku wynosi 24 lata.

„Narzędzia” marketingowe stosowane w czasie „werbunku”.
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NADSZEDŁ CZAS FEDRUNKU

Kopalnia rozpoczyna wydobycie, mając do dyspozycji dwa szyby. Szyb I – wdechowy, zjazdowo-mate-
riałowo o średnicy 8,0 i głębokości 875.2 metra oraz szyb II – wydechowy, wydobywczy (skipowy) o śred-
nicy 7,5 i  głębokości 923.2 metra, wyciąg skipowy oddany został do ruchu w 1983 roku. Eksploatację 
pierwszej ściany rozpoczęto w styczniu 1980 roku, a była to ściana C-2 w pokładzie 357/1 na poziomie 
705 metrów. 

Kopalnię zbudowano na złożu o  bardzo trudnych warunkach górniczo-geologicznych zaliczonych 
do trzeciej grupy zmienności i jak się później okaże, z zaburzeniami tektonicznymi, uskokami, krótkimi 
wybiegami ścian, zmienną rozciągłością i miąższością pokładów i zanieczyszczeniem urobku. W takich 
warunkach koniecznością staje się zapewnienie załodze maksymalnie bezpiecznych warunków pracy i wy-
korzystanie w tym celu najnowocześniejszych rozwiązań eliminujących zagrożenia, co z kolei wymusza 
potrzebę wykonania szeregu dodatkowych, nieprzewidzianych w założeniach budowy kopalni robót i co 
w konsekwencji generuje dodatkowe koszty eksploatacyjne. Ten pierwszy okres pracy kopalni, zarówno 
przed, jak i po jej uruchomieniu, jest niesłychanie trudny i wymaga od zatrudnionych �rm tak obcych, jak 
i nowej załogi dużego zaangażowania, fachowej wiedzy i wielu innych cennych predyspozycji zawodowych. 

Mimo trudności, jakie występują na kopalni, powoli i systematycznie przywracana zostaje normal-
ność, a  to dzięki stanowczości i  zdecydowaniu kierownictwa i  całej załogi, która z  wielkim trudem, 
ogromną determinacją i  zaangażowaniem zaczyna pokonywać bariery natury geologiczno-górniczej, 
techniczno-ekonomicznej i społeczno-gospodarczej.

W tym czasie w całym kraju panuje wszechobecny kryzys, który nie omija Śląska i resortu górnic-
twa. Kopalnie mają trudności z osiąganiem planowanego wydobycia, tym bardziej, że jest ono narzucane 
odgórnie. 

TRUDNE MIESIĄCE STRAJKÓW I STAN WOJENNY

W takich oto okolicznościach ciężkiej sytuacji kopalni, w drugiej połowie 1980 roku przychodzi 
czas strajków, które rozpoczęte w Gdańsku i Szczecinie docierają na Śląsk. Tutaj pierwszym zakładem, 
w którym wzbiera fala strajków, jest związana z górnictwem Fabryka Zmechanizowanych Obudów 
Ścianowych „FAZOS” w Tarnowskich Górach. W najbliższym otoczeniu kopalni „ZMP”, wieczorem 
28 sierpnia, rozpoczyna się strajk w jastrzębskiej kopalni „Manifest Lipcowy”. Strajk na „ZMP” rozpo-
czyna się w piątkowy poranek 29 sierpnia 1980 roku. Przewodniczącym komitetu strajkowego zostaje 
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Piotr Wołowicz. W skład komitetu wchodzą: Zbigniew Grab, 
Henryk Zgryźniak, Janina Glińska, Jerzy Grabowski, Marian 
Kosiński, Ryszard Pluta. W tym samym dniu na Górnym Ślą-
sku powołany zostaje międzyzakładowy komitet strajkowy 
(MKS) z  siedzibą w  kopalni „Manifest Lipcowy”. W  skład 
MKS wchodzi 56 lokalnych komitetów. Wśród nich jest 28 
komitetów kopalnianych, w  tym KWK „ZMP”, osiemnaście 
lokalnych komitetów strajkowych wchodzących w skład MKS 
działa na terenie Jastrzębia-Zdroju, siedem – Wodzisławia 
Śląskiego, sześć – Rudy Śląskiej, pięć – Rybnika i cztery – Ka-
towic. Przewodniczącym MKS-u zostaje Jarosław Sienkiewicz 
z KWK „Borynia”, a jego zastępcami: Tadeusz Jedynak i Ste-
fan Pałka obaj z KWK „Manifest Lipcowy”. Do prac w MKS-
-ie oddelegowany zostaje Marian Kosiński, z dozoru z oddzia-
łu łączności kopalni. 3 września 1980 roku MKS podpisuje  
porozumienie ze stroną rządową, którą reprezentują m.in. 
Aleksander Kopeć, Andrzej Żabiński i Włodzimierz Lejczak.

Na mocy porozumienia jastrzębskiego, MKS przy KWK 
„Manifest Lipcowy” przekształca się w MKR – Międzyzakła-
dową Komisję Robotniczą, która wraz z innymi przedstawicie-
lami MKS i MKR z całej Polski, po długich i burzliwych ne-
gocjacjach ze stroną rządową 17 września 1980 roku powołują 
w Gdańsku ogólnopolski Niezależny Samorządny Związek Za-
wodowy „Solidarność” oraz Krajową Komisję Porozumiewaw-
czą (KKP). Pierwszą decyzją władz NSZZ „Solidarność” KWK 
„ZMP” jest prośba do dyrektora kopalni o zgodę na ustawienie 
�gury św. Barbary w cechowni kopalni. Figura i sztandar NSZZ 
KWK „ZMP” zostają ufundowane ze składek strajkującej załogi.

Uroczyste poświęcenie �gury św. Barbary i  sztandaru 
Związku odbywa się w 9 listopada 1980 roku w kopalnianej 
cechowni w czasie mszy, której przewodniczy biskup katowic-
ki Czesław Domin. Cechownia i  przyległe korytarze zapeł-
niają się załogą i mieszkańcami Roju. Są obecne całe rodziny 

Patronka górników, św. Barbara w cechowni kopalni.

ks. biskup czesław Domin, henryk zgryźniak (z lewej) 
i Piotr wołowicz (z prawej).
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z dziećmi, którym w tym dniu umożliwio-
no wstęp na kopalnię.

W  styczniu 1981 roku odbywają się 
wolne wybory w NSZZ „Solidarność” ko-
palni „ZMP”. Przewodniczącym związku 
zostaje Henryk Zgryźniak, zastępcą – Piotr 
Wołowicz, skarbnikiem – Janina Glińska, 
a  skład zarządu uzupełnia Zbigniew Grab 
odpowiedzialny w Związku za sprawy BHP. 

Przez niemal cały rok 1981 (do począt-
ku grudnia 1981) mają miejsce różne dzia-
łania nowego związku zawodowego, które 
zaczynają być utrudniane, albo wręcz tor-
pedowane przez stronę partyjno-rządową, 
która nie chce dopuścić do proponowanego 
przez „Solidarność” porozumienia narodo-
wego i wspólnego wypracowania kierunków 
reformy gospodarczej. W kraju narasta na-
pięcie społeczne. Premierem rządu i jedno-
cześnie I.  sekretarzem PZPR zostaje gen. 
Wojciech Jaruzelski. Czas ten nie wróży nic 
dobrego. W  kolejnych zakładach w  całej 
Polsce wybuchają strajki.

Feralnego dnia 13 grudnia 1981 roku 
sprawdza się prorokowany przez niektórych 
czarny scenariusz. Rada Państwa podpisuje 
uchwałę o  wprowadzeniu stanu wojennego, 
władzę przejmuje Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Wszystkie strategiczne zakłady pracy w Pol-
sce, w tym również kopalnia „ZMP”, zostają zmilitaryzowane. Do strajku o charakterze okupacyjnym, 
który trwa od 13. do 15 grudnia 1981 roku, przystępuje również załoga KWK „ZMP”. Na kopalni 
pojawia się komisarz wojskowy, o�cer Wojska Polskiego, który jako pełnomocnik Komitetu Obrony 
Kraju sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem zakładu. Po prezentacji siły i przemocy Milicji Obywa-
telskiej i oddziałów ZOMO w ościennych kopalniach oraz negocjacjach prowadzonych przez dyrektora 

uroczystość poświęcenia figury św. Barbary i sztandaru Nszz „solidarność” 
w cechowni kopalni, 9 listopada 1980 roku.
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kopalni Leona Guzego ze strajkującymi, górnicy z niechęcią, ale spokojnie opuszczają teren kopalni.  
Po latach zarówno dyrektor Guzy, jak i Zbigniew Grab, przewodniczący Komitetu Strajkowego przy-
znają, że była to odpowiedzialna postawa, której przyjęcie zapobiegło użyciu siły i bratobójczej walce.

W efekcie wprowadzenia stanu wojennego internowani i osadzeni w aresztach zostają m.in. Henryk 
Zgryźniak, Piotr Wołowicz, Ryszard Pluta, Paweł Mrozik, Bronisław Tadeusz Piwowar, Marian Ko-
siński. Dla kopalni i jej pracowników to jest bardzo ciężki czas. 

Dotkliwość stanu wojennego potęguje dodatkowo kartkowy system racjonowania żywności i innych 
towarów. Co prawda system ten jako trzeci w powojennej historii kraju obowiązuje już w jakimś stopniu 
od 1976 roku, ale w czasie stanu wojennego staje się bardzo uciążliwy, tym bardziej że jest on stopniowo 
rozszerzany na kolejne grupy towarów, osiągając na początku lat osiemdziesiątych zakres znacznie szerszy 
niż w czasie okupacji podczas drugiej wojny światowej. W trakcie wydarzeń sierpniowych w 1980 roku, 
jednym z 21 formułowanych wtedy przez strajkujących postulatów jest wprowadzenie kartek na mięso, 
które faktycznie zaczęły obowiązywać od 28 lutego 1981 roku. W szczytowym okresie reglamentacji 
dochodzi do absurdów, gdyż jako dowody zakupu stosuje się np. książeczki zdrowia dziecka, w których 
sklepy zobowiązane są potwierdzać odpowiednim stemplem zakupy takich towarów jak wata, pieluchy, 
mleko w  proszku, masło itp., albo np. pokwitowania z  punktów skupu makulatury uprawniające do 

widok placu autobusowego, grudzień 1981.
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zakupu papieru toaletowego w proporcjach: jedna rolka za kilogram makulatury. Mimo tych trudności, 
kierownictwo kopalni robi wszystko co w takich okolicznościach jest możliwe, by pomóc pracownikom 
w zaspokojeniu podstawowych potrzeb, sprowadzając na kopalnię różnego rodzaju dobra konsumpcyjne.

RZECZYWISTOŚĆ W STANIE WOJENNYM I PO JEGO ZAKOŃCZENIU

W 1982 roku Rada Ministrów podejmuje uchwałę, która ustanawia obowiązkowe zrzeszenia grupu-
jące kopalnie węgla kamiennego. W rządowych założeniach celem tych działań miało być prawidłowe 
gospodarowanie złożami węgla, optymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych, podejmowanie wspól-
nych przedsięwzięć inwestycyjnych i w rezultacie osiągnięcie produkcji węgla kamiennego w ilościach 
określonych w planach wydobywczych i bilansach paliwowo-energetycznych kraju. Tak więc w 1982 roku 
KWK „ZMP” wraz z innymi kopalniami Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego (RZPW) 
zostaje wcielona do Zrzeszenia Kopalń Węgla Kamiennego (ZKWK) z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

Powoli mija czas zmilitaryzowania i 22 lipca 1983 roku kończy się stan wojenny. Czasu tego nie 
można jednak traktować jako stracony, ponieważ tak w trakcie, jak i po stanie wojennym na wszystkich 
płaszczyznach funkcjonowania kopalni widoczny jest postęp, przy czym kwestią, która od samego po-
czątku nastręcza problemów jest osiągnięcie planowanego wydobycia. 

W  dalszym ciągu „czkawką” odbija się brak zakładu przeróbczego. Z  poziomu wydobywczego 
580 metrów urobek kierowany jest przekopem transportowym do zakładu przeróbczego KWK „Bory-
nia”, natomiast urobek z poziomu 705 metrów kierowany jest do szybu II kopalni (skipowego). Wiele 
problemów przysparza również brak własnego systemu odwadniania i  miejsca na składowanie skały 

w systemie kartkowym taki blankiet wyznaczał możliwość zakupu określonego na nim towaru.



42

płonnej oraz uzależnienie od sąsiednich kopalń ze względu na konieczność korzystania z  ich ciągów 
technologicznych. Wyrobiska udostępniające i przygotowawcze w pokładach odsłaniają zwykle znacznie 
bardziej skomplikowaną budowę geologiczną, zwłaszcza tektonikę złoża oraz często mniejszą zasobność 
i mniej korzystne parametry jakościowe pokładów w porównaniu do pierwotnych założeń, co w konse-
kwencji nie pozwala na osiągnięcie planowego, narzucanego odgórnie poziomu wydobycia. Przez kolejne 
lata na kopalni kontynuowane są roboty badawczo-udostępniające i przygotowawcze w pokładach węgla. 

Roboty górnicze ukierunkowane są na przygotowanie frontu eksploatacyjnego w parcelach określo-
nych w dokumentacjach geologicznych i projektach zagospodarowania złoża jako bilansowe i przemy-
słowe. Eksploatacja w kopalni koncentruje się w trzech partiach obszaru górniczego: północnej, połu-
dniowej i centralnej. W części północnej złoża eksploatowane są pokłady 313/1, 315/1 i 318/1, natomiast 
w części południowej: 357/1, 358/1, 358/2-3 i 359/3. 

W partii centralnej eksploatacja prowadzona jest w pokładach: 325/1, 325/2, 327/1-2, 327/4 i 327/5. 
W pokładach 336/2, 344/4, 346/1, 347/1 i 361/1 wykonane zostają tylko pojedyncze wyrobiska o cha-
rakterze badawczym. Zaangażowanie w proces przygotowania złoża i jego eksploatacji, a także obsługę 
wspomagającą wydobycie wnosi niewątpliwie cała załoga. 

Rzeczywistość w  stanie wojennym i po jego zakończeniu to trudny czas dla całego społeczeństwa, 
w  tym dla górników kopalni. Mimo podpi-
sania Porozumienia Jastrzębskiego gwaran-
tującego wolne soboty i  niedziele, górnicy 
podstępnie zachęcani są do pracy w weekendy 
m.in. poprzez możliwość wejścia w posiadanie 
tzw. książeczki „G”, na której, na specjalnych 
kontach w  banku PKO, oszczędzać można 
było wynagrodzenia za przepracowane soboty 
i niedziele, z możliwością zakupu za nie atrak-
cyjnych i  trudno dostępnych wówczas towa-
rów. A wszystko po to, by wydobywać coraz to 
więcej, bo węgiel to dewizy, które w tamtych 
czasach były dla kraju nieodzowne, a  wręcz 
„zbawienne”. Pierwsze sklepy „G”, nazywane 
z  czasem „gieweksami” pojawiają się w  1981 
roku, gdy rząd przyjmuje specjalny program 
zwiększenia wydobycia. Premiowa książeczka oszczędnościowa „Górnik”.
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W istocie książeczka „G” jest jednym z górniczych przywilejów, a  tak naprawdę jest to „inteligentna” 
forma presji.

KOSZTY WYDOBYCIA I POSZUKIWANIE OSZCZĘDNOŚCI

Od chwili uruchomienia kopalni wiele uwagi poświęca się problematyce zarówno obniżania kosztów 
wydobycia, jak i  przygotowania zawodowego załogi, w  tym kadry inżynieryjno-technicznej oraz za-
pewnieniu zatrudnionym dobrych warunków socjalno-bytowych. Ogólne koszty wydobycia jednej tony 
węgla są niestety wysokie, a wpływ na nie mają cięcia inwestycyjne, w wyniku których nie wykonano lub 
wstrzymano wiele zaplanowanych przedsięwzięć.

Z przeprowadzonych w 1981 roku przez dyrekcję kopalni analiz ekonomicznych wynika, że z kilku-
nastu pozycji mających wpływ na koszt wydobycia tony węgla, najbardziej obciążającymi są niewykona-
ne przed uruchomieniem kopalni roboty przygotowawcze prowadzone przez Przedsiębiorstwo Robót 
Górniczych „ROW” oraz obciążenia wynikające z korzystania przez kopalnię z usług zakładu przeróbki 
mechanicznej węgla kopalń „Borynia” i „Manifest Lipcowy”.

W 1984 roku następują w resorcie kolejne zmiany organizacyjne. Kopalnia „ZMP” włączona zostaje 
do Rybnicko-Jastrzębskiego Gwarectwa Węglowego (RJGW), które powstało na bazie przekształcone-
go Zrzeszenia Kopalń Węgla Kamiennego (ZKWK) w Jastrzębiu-Zdroju.

Zmiana ta nie ma żadnego wpływu na sytuację kopalni, która nadal jest trudna i oscyluje na krawędzi 
opłacalności wydobycia. Wszelkimi możliwymi sposobami czynione są starania i podejmowane konkret-
ne działania, które mają spowodować obniżenie kosztów wydobycia. Oszczędności szuka się wszędzie. 
Robi się to także w kopalnianej sekcji wynalazczości i racjonalizacji kierowanej przez Urszulę Trawińską. 
Na tym właśnie polu dokonują się dzieła, które dają wymierne efekty ekonomiczne, a co za tym idzie, 
redukują koszty eksploatacyjne, które z kolei obniżają koszty wydobycia. Pomysłów jest dużo, a wszystkie 
są cenne i przydatne lepszemu funkcjonowaniu kopalni w różnym zakresie i na płaszczyznach jej działal-
ności. Najlepsze projekty poddawane są procedurze zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu lub 
zgłoszenia wzoru użytkowego. Efekty ekonomiczne zgłoszonych projektów z roku na rok wzrastają i tak 
w roku 1983 wynoszą 12,6 miliona złotych, a rok później – 25,5 miliona. Kwoty te ilustrują, jak poważnie 
kopalnia podchodziła do ruchu racjonalizatorskiego.
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CIĘŻKA PRACA ZAŁOGI
Kopalnia to zakład górniczy, którego podstawowym celem jest wydobywanie i wzbogacanie węgla 

kamiennego. Dla urzeczywistnienia tego celu potrzebnych jest szereg działań, które w sposób bezpo-
średni wspomagają jego realizację. Działania te realizują poszczególne działy i zespoły wchodzące w ich 
skład, które umieszczone są z kolei w pionach zgodnie ze schematem organizacyjnym, który określa 
podległość i zakres działania. Poniżej przedstawiono jedynie podstawowe komórki działające w ramach 
struktury organizacyjnej kopalni, przy czym te nie wymienione, choć odgrywają rolę jedynie pomocni-
czą, to jednak stanowią ważny organ tego wielkiego i bardzo złożonego organizmu, jakim jest kopalnia.

Pion dyrektora kopalni (D) – kierownika ruchu zakładu górniczego (KRZG) 
Najwyżej ulokowany pion w strukturze organizacyjnej kopalni, na którego czele stoi dyrektor, który jest 

jednocześnie kierownikiem ruchu zakładu górniczego. Dyrektor jest zobowiązany do prowadzenia ruchu 
zakładu górniczego według zatwierdzonego planu ruchu, zgodnie ze sztuką i zasadami techniki górniczej, 
prowadzenia nadzoru nad eksploatacją złóż węgla przy jak najbardziej racjonalnym ich wykorzystaniu, 
zapewnienia ciągłości ruchu zakładu oraz utrzymania jego właściwego stanu technicznego, podejmowania 
działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i likwidacji negatywnych następstw prowadzonej przez 

widok kopalni po zakończeniu cyklu inwestycyjnego.
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kopalnię działalności gospodarczej, w  szczególności w  zakresie szkód górniczych, 
sprawowania ogólnego nadzoru nad funkcjonowaniem kopalni w celu zapobiegania 
marnotrawstwu, nadużyciom, wykroczeniom i przestępstwom, w tym gospodarczym, 
prowadzenia ruchu zakładu górniczego zgodnie z prawem geologicznym i górniczym, 
planem ratownictwa oraz innymi aktami prawnymi i przepisami, przy zachowaniu 
zasad bezpieczeństwa, higieny, zdrowia i życia ludzi, bezpieczeństwa ruchu zakładu 
górniczego i bezpieczeństwa powszechnego, zapewnienia stosowania i przestrzegania 
w działalności kopalni obowiązujących przepisów prawa oraz specjalistycznego zabez-
pieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, Kodeksu Pracy, 
Układu Zbiorowego Pracy, Regulaminu Pracy itp. Dyrektorowi podlegają bezpośred-
nio: zastępca ds. technicznych – naczelny inżynier (DT), zastępca ds. ekonomicznych 
(DE), zastępca ds. pracowniczych (DSP), dział kadr (DK), dział organizacyjno-praw-
ny (DOP), dział inwestycji (DI), dział jakości (DJ), dział BHP i szkolenia zawodowe-
go (DBS), dział spraw obronnych (DSO), zakładowy radiowęzeł, a od 1984 – zakład 
gospodarki mieszkaniowej (ZGM).

Funkcję dyrektora kopalni pełnią kolejno: Leon Guzy, Ireneusz Musioł,  
Aleksander Zięba, Stanisław Wrona (p.o.) i Andrzej Ciołek.

W pionie dyrektora funkcjonują następujące Działy:

Dział Kadr (DK) — działem kierują kolejno: Zenon Frelich, Krzysztof  
Węziak, Zbigniew Szmyt, Jerzy Taraska i Wanda Mocko. Dział realizuje po-
litykę kadrową kopalni. Obejmuje działaniem wszystkich zatrudnionych na 
tzw. etacie, czyli wszystkich pracowników szeroko rozumianej administracji 
i dozoru kopalni. Prowadzi sprawy związane z nawiązaniem, zmianą, rozwią-
zaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, akta osobowe i dokumentację, spra-
wy związane z wynagrodzeniami pracowników, ich prawami do nagród jubile-
uszowych, wszelkich dodatków i innych świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy, przygotowuje wnioski do odznaczeń i wyróżnień pracowników, opraco-
wuje regulaminy pracy, premiowania i nagród, koordynuje zadania związane 
z przestrzeganiem czasu pracy, wykorzystaniem urlopów, zwolnień lekarskich, 
innych nieobecności oraz przestrzeganiem regulaminu pracy w części dotyczą-
cej porządku i dyscypliny pracy. 

Leon Guzy

ireneusz musioł

aleksander zięba

stanisław wrona

andrzej ciołek
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Dział Organizacyjno-Prawny (DOP) — działem kierują kolejno: Krzysztof Węziak i  Tomasz 
Poralla. W skład działu wchodzi zespół organizacyjny prowadzony przez kierownika i zespół rad-
ców prawnych w składzie Michał Sztwiertnia i Barbara Nietrzpiel. Zadaniem radców jest śledze-
nie zmian prawa, w zakresie dotyczącym funkcjonowania i zarządzania kopalnią, i zapoznawanie 
z nimi członków kierownictwa wszystkich szczebli. Ponadto opiniowanie wszelkich, podejmowa-
nych przez kierownictwo kopalni decyzji pod kątem ich zgodności z prawem. Radcowie prawni 
reprezentują kierownictwo kopalni w sądach wszystkich szczebli, w sporach z osobami trzecimi 
w sprawach np. roszczeń pracowniczych, roszczeń z tytułu szkód górniczych i w sporach z kon-
trahentami kopalni. 
Zespół organizacyjny wspiera dyrektora kopalni w procesie zarządzania – organizuje cykliczne na-
rady kierownictwa, rejestruje ustalenia i polecenia oraz opracowuje i przedstawia dyrektorowi stan 
wykonania. Przygotowuje też materiały wykorzystywane na naradach w jednostkach nadrzędnych. 

Dział Spraw Obronnych (DSO) — działem kieruje mjr Mieczysław Anczykowski, a później ppłk. 
Stanisław Kubiak. Do podstawowych prac działu należy m.in.: wykonywanie zadań o charakterze 
obronnym wymaganych przez jednostki ministerialne, organizowanie szczególnej ochrony obiektów 
infrastruktury kopalń, wykonywanie zadań z zakresu militaryzacji, zapewnienie bezpieczeństwa za-
łóg oraz utrzymanie działalności w okresie kryzysu, wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej, 
monitorowanie zagrożeń i utrzymywanie systemu powiadamiania załogi o przewidywanych skut-
kach, gromadzenie i gospodarowanie sprzętem ochronnym i  techniczno-wojskowym na potrzeby 
załogi, utrzymywanie infrastruktury obronnej i ochrony, koordynacja akcji ratowniczych związanych 
z zagrożeniami w stanach kryzysowych, współpraca z organami Policji w zakresie ochrony i zabez-
pieczenia, ochrona informacji niejawnych. 

Radiowęzeł zakładowy — radiowęzeł prowadzony jest przez Rozalię Heczko, a później przez Roma-
na Sodzawicznego, który prowadzi również audycje w Radiu Katowice, pisze też artykuły o kopalni 
i promuje ją na łamach rybnickich „Nowin”. Zastępstwo w obsłudze radiowęzła sprawuje Wilhelm 
Reclik, sztygar oddziału łączności. W późniejszym czasie informacje podaje Teresa Janik, konser-
wator dyspozytorni i  centrali metanometrycznej. Radiowęzeł stanowi środek przekazu informacji 
w sprawach o istotnym znaczeniu dla kopalni i jej załogi, w szczególności: wydobycia i realizacji in-
nych zadań gospodarczych zakładu, bezpieczeństwa i higieny pracy, socjalno-bytowych, działalności 
kulturalno-oświatowej, wychowawczej itp. 
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Dział Inwestycji (DI) — działem kierują kolejno: Zbigniew Bednarek, Bonifacy Werner, Marian 
Kopeć, Antoni Teliżyn, Leon Fojcik (p.o.) i Jan Płaczek. W dziale pracują osoby na stanowiskach 
nadsztygarów i starszych inspektorów nadzoru robót w branżach: budowlanej, górniczej, maszyno-
wej, elektrycznej i instalacyjnej. Dział realizuje plan budowy kopalni od drugiej połowy dekady lat 70. 
XX wieku. Głównymi zadaniami są: budowa i przekazywanie do użytku obiektów na powierzchni 
oraz obiektów, budowli i urządzeń na dole kopalni. Oczywiście wszystkie budowy realizowane są 
przez �rmy obce, natomiast zadaniem inspektorów działu inwestycji jest nadzór nad wykonywanymi 
przez nie robotami. Z czasem dział napotyka na coraz większe trudności związane z możliwościami 
przerobowymi �rm wykonawczych (brak dostatecznej ilości siły roboczej), zakupem sprzętu, urzą-
dzeń i podstawowych materiałów. Ograniczane są jednocześnie środki �nansowe, co powoduje ogra-
niczenia w budowie niektórych obiektów jak zakład przeróbczy (wstępna segregacja urobku zamiast 
zakładu przeróbczego) i rezygnacja z już rozpoczętych inwestycji jak kotłownia ¶uidalna z dwoma 
prototypowymi kotłami ¶uidalnymi i całym programem badawczym. 

„Zakład przeróbczy” — cudzysłów w nazwie tego działu kopalni nie jest przypadkowy, bowiem za-
kład przeróbczy w pełni tego słowa znaczeniu składa się z sortowni, płuczki, ¶otacji, �ltrów, suszarni 
i załadowni, natomiast na kopalni „ZMP” jest tylko sortownia i załadownia. 
W strukturze organizacyjnej kopalni znajduje się zakład przeróbki mechanicznej węgla zatrudniają-
cy średnio trzydziestu pracowników, a jego kierownikiem mianowany zostaje Józef Krusberski. Za-
kład tworzą dwa oddziały: przeróbki mechanicznej węgla, kierowany kolejno przez Henryka Buglę, 
Wojciecha Szwedę i Pawła Szewieczka (p.o.) oraz kontroli jakości i zbytu węgla, kierowany przez 
Leszka Bubika. 
Praca kopalni bez własnego zakładu przeróbczego, nawet namiastki tego zakładu jest bardzo 
utrudniona. Tak jest przez pierwsze półtora roku jej funkcjonowania, tj. do połowy 1981 roku, kie-
dy to węgiel przewożony jest wozami dołem na poziomie 580 metrów do kopalni „Borynia”, gdzie 
szybem skipowym kierowany jest na tamtejszy zakład przeróbczy. Taki system transportu wymaga 
zorganizowania na granicy obu kopalń tzw. punktu zdawczo-odbiorczego, w którym pracownicy 
obu kopalń dokonują trzech operacji technologicznych: liczenia wozów wraz z oceną stanu ich za-
ładowania, ważenia losowo wybranych wozów oraz codziennej analizy jakości węgla surowego pod 
względem zawartości w nim węgla i kamienia. Niestety ich przebieg wzbudza u każdej ze stron 
liczne kontrowersje, wynikające z konieczności stosowania w ich trakcie metod empirycznych, np. 
organoleptycznej, a także analizy sensorycznej, które to metody nie do końca są obiektywne. Jako 
próbobiorcy pracują technicy górniczy, m.in.: Emil Kopiec, Henryk Borowski, Janusz Szewczyk, 
Sylwester Bielak, Kazimierz Stancel, Zygmunt Polski. 
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Sytuacja ulega zmianie w połowie 1981 roku, kiedy to ukończono budowę tzw. zakładu przerób-
czego, w skład którego wchodzi sortownia i  załadownia. Sortownia jest wyposażona w kruszarkę 
bębnową typu Bradford usuwającą z urobku kamień gruby, który kierowany jest taśmociągiem do 
zbiornika kamiennego. Podziarno po Bradfordzie kierowane jest taśmą przebierczą do zbiornika wę-
gla. Załadownia składa się z dwóch zbiorników: kamienia i węgla surowego. Kamień ładowany jest 
do kamieniarek i wywożony na zwały do Świerklan. Węgiel ładowany jest do wagonów typu talbot 
i przewożony do kopalni „Borynia”, a także „Zo�ówka” i sporadycznie „Jastrzębie”, „Moszczenica” 
i „1 Maja”. 

Dział Szkolenia Zawodowego i BHP — do zadań działu należy m.in.: kierowanie i kontrola zadań 
podległych zespołów, organizacja i koordynowanie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie za-
grożeniom życia i zdrowia pracowników, dążenie do poprawy warunków bezpieczeństwa pracy, a także 
podejmowanie działań w zakresie szkolenia i adaptacji zawodowej pracowników. Ponadto dział pełni 
funkcję doradczą i opiniotwórczą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroluje warunki pracy 
i przestrzeganie przepisów BHP, bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy, prowadzi rejestr wypadków i sporządza wymaganą w tym zakresie dokumentację, opracowuje 
wnioski wynikające z badań przyczyn wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe. Uszczegóło-
wiony zakres działań przedstawiamy w rozdziale „Aspekty bezpieczeństwa pracy”. 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) — w połowie 1984 roku mieszkania z zasobów gór-
niczych, czyli tzw. mieszkania zakładowe, zostają przejęte od ZGM przy KWK „Zo�ówka” w Ja-
strzębiu-Zdroju przez nowo utworzony przy KWK „ZMP” zakład gospodarki mieszkaniowej, który 
administruje budynkami wielorodzinnymi w zasobach KWK „ZMP”, „Pniówek”, „Borynia” i „Kru-
piński”. Lokale mieszkalne znajdują się w budynkach wielorodzinnych na osiedlach: Gwarków, Si-
korskiego, Pawlikowskiego, Powstańców Śląskich, a także w przy ul. Kościuszki, Szeptyckiego i Alei 
Wojska Polskiego w Żorach. W sumie ZGM administruje ilością 4576 mieszkań. Zakład zatrudnia 
od siedemdziesięciu do osiemdziesięciu pracowników. Kierownikami zakładu są kolejno: Jan Boja-
nowski, Ewa Malec i Franciszek Muras. W sierpniu 1993 roku ZGM zostaje zlikwidowany, a gór-
nicze mieszkania zakładowe z powrotem przekazane zostają do ZGM przy KWK „Zo�ówka”. Od 
1996 roku administrację wszystkich górniczych zasobów mieszkaniowych i użytkowych obejmuje 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju.
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Pion dyrektora technicznego (DT) – naczelnego inżyniera
Są to przede wszystkim dołowe oddziały wydobywcze, robót przygotowawczych, maszynowe, elek-

tryczne, łączności, przewozu dołowego, zbrojeniowo-likwidacyjny, kolejkowy, a także oddziały wentylacji, 
szybowy, mierniczo-geologiczny, szkód górniczych oraz inne. Wymienione oddziały w strukturze orga-
nizacyjnej zgrupowane są działach głównych inżynierów: górniczego (TG), energomaszynowego (TM), 
mierniczo-geologicznego (TMG), wentylacji (TW) zgrupowanych w pionie naczelnego inżyniera (DT). 

Drugą po dyrektorze osobą w strukturze organizacyjnej kopalni jest naczelny inżynier, a zarazem 
pierwszy zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego. Na stanowisku tym pracują kolejno: Jacek  
Dobrowolski, Janusz Juras, Andrzej Grzonka, Andrzej Ciołek i Michał Rodziewicz.

Do zadań naczelnego inżyniera należy m.in. nadzór nad przestrzeganiem przepisów regulujących 
ruch zakładu górniczego oraz wszelkich zasad normujących prawidłowy przebieg robót, w szczególności 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowym. Ponadto zastępca KRZG zobowiązany 
jest do prowadzenia nadzoru nad eksploatacją złóż, zapewnienia ciągłości ruchu zakładu i  utrzyma-
nia właściwego stanu technicznego kopalni. Kontroluje sposób prowadzenia robót zgodnie z zasadami 
sztuki i techniki górniczej, przepisami prawa górniczego, geologicznego i dokumentacjami techniczno-
-ruchowymi, wdraża najwłaściwsze metody prowadzenia robót, egzekwuje wykonanie przez podległe 
działy przydzielonych zadań, uczestniczy w opracowywaniu planu ruchu kopalni i dokumentacji rucho-
wej i współpracuje z podmiotami obcymi pracującymi w kopalni. Naczelnemu inżynierowi podlegają 
główni inżynierowie: górniczy (TG), energomaszynowy (TM), wentylacji (TW), mierniczo-geologicz-
ny (TMG), strzelniczy (TS), dyspozytorzy ruchu i metanometrii (TDR, TDM). 

jacek Dobrowolski janusz juras andrzej Grzonka andrzej ciołek michał rodziewicz
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W pionie naczelnego inżyniera funkcjonują następujące działy i oddziały:

Dział Górniczy (TG) — kierowany jest przez głównego inżyniera górniczego, którą to funkcję 
sprawują kolejno: Bolesław Oszek, Kazimierz Czapla, Andrzej Grzonka, Bronisław Hermanek, 
Tomasz Urban, Piotr Czajkowski, Jan Zimonczyk i Eugeniusz Orszulik (p.o).

Podstawowym zadaniem działu jest prowadzenie robót górniczych zgodnie z zatwierdzonym pla-
nem ruchu i obowiązującymi przepisami prawa. Zadanie to realizuje m.in. poprzez: dbanie o pra-
widłowy dobór i kontrolę stanu obudowy wyrobisk dołowych, koordynację działalności podległych 
komórek organizacyjnych i stanowisk pracy, kontrolę przebiegu robót przygotowawczych, eksploata-
cyjnych i pomocniczych, planowanie eksploatacji z uwzględnieniem racjonalnej gospodarki złożem, 
opracowywanie projektów technicznych, a  także udział w opracowywaniu planów produkcyjnych 
oddziałów i ich obłożenia, wprowadzanie efektywnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, 
koordynowanie współpracy z innymi służbami kopalni i podmiotami obcymi, zatrudnionymi w ko-
palni. Bezpośrednio podporządkowanymi głównemu inżynierowi górniczemu są: 

Bolesław oszek kazimierz czapla andrzej Grzonka

Tomasz urban

Bronisław hermanek

 Piotr czajkowski jan zimonczyk
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– Kierownik Robót Górniczych ds. wy-
dobycia, którą to funkcję pełnią kolejno: 
Bronisław Barteczko, Jerzy Lubszczyk, 
Tomasz Urban i Jan Zimonczyk.
– Kierownik Robót Górniczych ds. 
robót przygotowawczych i  pomocni-
czych, którą to funkcję pełnią kolejno: 
Józef Wyciszczok, Józef Lazar, Witold 
Raszczyk. 

W  ramach działu górniczego funkcjonują 
następujące oddziały:

Oddziały wydobywcze (G-1, G-2 ÷ G-9) — do zadań tych oddziałów należy: prowadzenie eksploatacji 
węgla na podstawie planu ruchu, projektów technicznych i innych dokumentów opracowanych w tym za-
kresie, likwidacja zbędnych wyrobisk w rejonie działalności oddziałów, utrzymanie wyrobisk w należytym 
stanie, przygotowanie ścian przeznaczonych do likwidacji, prowadzenie odwadniania rejonów ścian, wyko-
nywanie innych zaplanowanych robót i zadań produkcyjnych w obowiązujących terminach, prowadzenie 
należytej gospodarki powierzonym sprzętem i materiałami, prowadzenie właściwej oddziałowej polityki 
kadrowej, podnoszenie kwali�kacji załogi, szkolenia, badania okresowe i specjalistyczne. W okresie naj-
większego zatrudnienia na kopalni, gdzie stan załogi wynosi cztery i pół tysiąca pracowników, funkcjonuje 
dziewięć oddziałów wydobywczych. 
Od 1990 roku systematycznie redukowano ilość oddziałów wydobywczych. Ma to związek z odstąpie-
niem od wybierania ścian z obudową indywidualną i koncentracją wydobycia na ścianach z obudową 
zmechanizowaną. W latach 1995-1996 funkcjonują już tylko trzy oddziały wydobywcze, które przej-
mują także zadania rozwiązanych oddziałów zbrojeniowego i likwidacji. 
Funkcje sztygarów oddziałowych pełnią m.in.: Ryszard Żołędziowski, Henryk Pierchała, Henryk 
Jarek, Jacek Świeczyński, Bogusław Salamon, Henryk Mandrela, Andrzej Pędraś, Alfred Welzman, 
Zdzisław Dziurdzikowski, Jerzy Marcol, Ryszard Pawliczek, Brunon Materzok, Hilary Fizia, 
Zbigniew Rudnik, Ernest Kabot, Jan Przewodnik, Kazimierz Zawistowski. Był to pierwszy „garnitur” 
rozruchowy, po którym awans uzyskują kolejni oddziałowi: Jan Zimonczyk, Jan Płaczek, Aleksander 
Kermel, Józef Burkard, Wiesław Wójtowicz, Grzegorz Bednarski, Bogdan Bajer, Eugeniusz Orszulik, 
Ryszard Jabłoński, Roman Boryś, Stanisław Abrachamczyk i Bogdan Drozdowski.

część brygady ścianowej przodowego stanisława sobika (trzeci z prawej).
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W randze dozoru wyższego pracują: Bolesław Mura, Zbigniew Porwit, Krystian Drąszczyk, Henryk 
Pierchała, Henryk Karwot, Jan Zimonczyk, Jan Płaczek, Aleksander Kermel, Eugeniusz Orszulik,  
Kazimierz Mitko, Roman Boryś.

Oddziały robót przygotowawczych (GRP-1, GRP-2, GRP-3, GRP-4) — do zadań tych oddziałów 
należy: prowadzenie robót udostępniających, przygotowawczych i  innych robót górniczych na pod-
stawie planu ruchu, projektów technicznych i  innych dokumentów opracowanych w  tym zakresie, 
współpraca przy zabudowie maszyn i  urządzeń w  drążonych wyrobiskach korytarzowych oraz ich 
demontażu, utrzymanie w należytym stanie wyrobisk w rejonie oddziałów, prowadzenie odwodnienia 
rejonów, wykonywanie innych robót i zadań produkcyjnych, gospodarowanie powierzonym sprzętem 
i materiałami. 
Stan ewidencyjny czterech oddziałów przygotowawczych utrzymuje się do roku 1990, tj. do czasu naj-
większego natężenia robót przygotowawczych i najwyższego stanu zatrudnienia załogi. Po tym okresie 
następuje likwidacja oddziału GRP-4, potem kolejnych, a w konsekwencji decyzji o likwidacji kopalni 
– likwidacja oddziałów Ruchu II ds. robót przygotowawczych i pomocniczych.
Funkcje sztygarów oddziałowych pełnią m.in.: Jan Maszczyk, Stanisław Kijewski, Kazimierz Dziedzic, 
Marian Klęczar, Jerzy Smołka, Walerian Potrzeba, Stanisław Sitek, Andrzej Kotara, Krystian Zomerlich, 
Andrzej Lewkowicz, Krzysztof Mikółka, Kazimierz Dziwoki. 
Funkcje osób dozoru wyższego pełnią m.in.: Jan Maszczyk, Henryk Jeszka, Tadeusz Koźminski, 
Walerian Potrzeba, Marian Klęczar. 

Oddziały przewozu dołowego (GP-1, GP-2, GP-3) — do ich zadań należy: zapewnienie systematycz-
nego odbioru urobku od oddziałów wydobywczych i �rm obcych (przy systemie załadowni oddziało-
wych), zapewnienie ciągłości pracy oddziałów wydobywczych, przygotowawczych i pomocniczych przez 
systematyczne zaopatrywanie ich w  zamówione materiały i  urządzenia oraz zapewnienie transportu 
załogi na drogach przewozu osobowego, utrzymanie w należytym stanie dróg i urządzeń przewozowych 
oraz prowadzenie robót górniczych zapewniających bezpieczeństwo i  funkcjonalność wyrobisk prze-
wozu dołowego, prowadzenie robót górniczych (przebudów, przekopów, skrzyżowań) zapewniających 
bezpieczeństwo i  funkcjonalność wyrobisk, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem kierownictwa 
kopalni.
Rejonem pracy oddziału przewozowego są wyrobiska przewozowe i podszybia poza urządzeniami przy-
szybowymi, a więc wyrobiska od szybów do stacji materiałowych i punktów załadowczych (do punktów 
styku z oddziałami górniczymi).
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W okresie funkcjonowania trzech oddziałów przewozowych przydział zadań jest następujący:
 - oddział GP-1 – obsługa w zakresie zadań przewozowych poziomu 580 metrów,
 - oddział GP-2 – obsługa w zakresie zadań przewozowych poziomu 400 i 705 metrów,
 - oddział GP-3 – wykonywanie przebudów wyrobisk przewozowych, przebudowa ścieków.
Funkcje sztygarów oddziałowych pełnią m.in.: Ryszard Janda, Stanisław Maiczek, Zenon Żołnieruk, 
Stanisław Hańczko, Jan Grabowicz, Janusz Frysztacki, Czesław Filec, Leszek Kiermaszek, Czesław  
Szulik, Jerzy Mojsa, Łucjan Owczarek. 
W randze nadsztygarów ds. przewozu dołowego pracują m.in.: Emil Kupka, Stanisław Pluta, Edward 
Pasterny, Benedykt Moczała, Stanisław Kubeczka, Zenon Żołnieruk, Stanisław Partyka, Józef Wątroba, 
Czesław Filec. 

Oddziały: zbrojeniowy i likwidacyjny, transportowy i usługowy (GZ, GL, GK, GU) — do zadań tych 
oddziałów należy: zbrojenie i  likwidacja ścian, likwidacja wyposażenia wyrobisk górniczych, transport 
materiałów niezbędnych do zbrojenia i likwidacji ścian zgodnie z wymogami prawa górniczego, przepi-
sami górniczymi i zarządzeniami jednostek nadrzędnych, prowadzenie robót związanych z regeneracją 
materiałów i powtórnym ich wykorzystaniem. Oddział transportowy, a raczej kolejkowy GK i oddział 
usługowy GU istnieją tylko w okresie największego natężenia robót przygotowawczych, w tym inwe-
stycyjnych. Później ich funkcje przejmują oddziały górnicze i odpowiednie oddziały energomaszynowe.
Funkcje sztygarów oddziałowych pełnią m.in.: Jan Reichel, Kazimierz Batko, Kazimierz Mitko, Andrzej 
Pustółka, Antoni Kwaśnica, Adam Galocz, Tadeusz Halamoda, Zbigniew Parma. 
Funkcje nadsztygarów pełnią nadsztygarzy Ruchu II ds. robót przygotowawczych, a  także Dariusz  
Jonak, Paweł Reclik, Adam Galocz, Kazimierz Mitko.

Dział Strzelniczy (TS):
Kierowany jest przez inżyniera strzelniczego, którą to funkcję sprawują kolejno: Józef Lazar, Janusz  
Hanusek, Jacek Świeczyński i Józef Kurzydym.
Do zadań działu należy m.in.: sporządzanie dokumentacji związanej z  uzyskiwaniem stosownych  
zezwoleń i pozwoleń dotyczących gospodarki środkami i sprzętem strzałowym, zamawianie i dostawa 
środków i sprzętu strzałowego, nadzorowanie gospodarki środkami strzałowymi i dbałość o racjonal-
ne i oszczędne ich zużycie, opracowywanie materiałów do planu ruchu w zakresie techniki strzałowej  
i gospodarki środkami strzałowymi, i nadzorowanie ich wykonywania, nadzoru nad nabywaniem, prze-
chowywaniem oraz używaniem środków i sprzętu strzałowego dopuszczonych do stosowania w zakła-
dzie górniczym, zgodnie z warunkami ich używania, sporządzanie metryk i dokumentacji strzałowych 
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dla każdego miejsca robót strzałowych, w zależności od ich rodzaju, złożoności i warunków, w których 
te roboty są wykonywane, nadzór nad bezpiecznym przewozem i przenoszeniem środków strzałowych, 
ochrona mienia i ciągłości ruchu zakładu górniczego.
Załogę działu stanowili instruktorzy strzałowi opracowujący metryki strzałowe i kontrolujący roboty 
strzałowe na dole kopalni. Kolejna grupa to wydawcy środków strzałowych w komorze MW na pozio-
mie 580 metrów, a do czasu jej oddania w roku 1983 w tymczasowym (kontenerowym) składzie na po-
wierzchni. W obowiązku działu strzelniczego jest także obsługa powierzchniowego punktu wydawania 
zapalarek i specjalistycznego sprzętu strzałowego.

Dział Wentylacji (TW): 
Dział wentylacji kierowany jest przez głównego inżyniera wentylacji, a po reorganizacji schematu orga-
nizacyjnego – przez inżyniera wentylacji, którą to funkcję sprawują kolejno: Kazimierz Czapla, Stani-
sław Monowicz, Michał Rodziewicz i Zdzisław Kędrek.
Do zakresu działań kierownika należą roboty związane z przewietrzaniem kopalni, a w szczególności: 
kontrola stanu przewietrzania wyrobisk i  prowadzenie dokumentacji w  tym zakresie, wprowadzanie 
zmian w sieci wentylacyjnej i regulacja przewietrzania za zgodą kierownika ruchu zakładu górniczego, 
zwalczanie zagrożeń naturalnych, w tym metanowego, klimatycznego, pożarowego i wybuchu pyłu wę-
glowego oraz dbanie o utrzymanie wymaganego przepisami składu powietrza kopalnianego, budowa, 
kontrola i  utrzymanie tam wentylacyjnych, opracowywanie rozdziałów planu ruchu dotyczących za-
grożenia wentylacyjnego, pożarowego, pyłowego, metanowego, klimatycznego i  radiacyjnego kopalni, 
udział w sporządzaniu projektów technicznych i technologicznych prowadzenia robót w wyrobiskach 
przygotowawczych i eksploatacyjnych, sporządzanie instrukcji związanych z robotami wentylacyjnymi 
stosownie do potrzeb, sytuacji ruchowej, zaleceń kierownika ruchu zakładu górniczego, udział w opraco-
wywaniu planu likwidacji zbędnych wyrobisk.

W ramach działu wentylacji funkcjonują następujące oddziały:
•	 Oddział wentylacji (W1) — do zadań oddziału należą m.in.: prace związane z przewietrzaniem, 

zwalczaniem zagrożeń gazowych, pyłowych, pożarowych, radiacyjnych i klimatycznych w szcze-
gólności: utrzymanie w odpowiednim stanie wyrobisk wentylacyjnych przynależnych oddzia-
łowi, pro�laktyka w zakresie wentylacji i zagrożenia pożarowego, budowa tam wentylacyjnych 
na dole kopalni, pomiary wentylacyjne, kontrola wentylacji odrębnej, pomiary i dokumentacja 
w zakresie wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych.

Funkcje sztygarów oddziałowych pełnią: Franciszek Zając i Joachim Pyka.
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Z oddziału W1 wydzielony zostaje odział pomiarowo-metanowy (WPM), w którym funkcję sztygara 
oddziałowego pełni Janusz Gaszka.
•	 Oddział pyłowy (W2 z czasem WP) — do zadań oddziału należy m.in.: budowa i  utrzymanie 

zapór przeciwwybuchowych w  rejonach oddziałów wydobywczych, przygotowawczych, na 
drogach odstawy głównej i głównych drogach transportowych, współpraca z działem energo-
maszynowym w zakresie zwalczania zapylenia, z działem BHP i szkolenia z zakresu prowadzenia 
kontroli zagrożenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia, współpraca z  działem gospodarki 
materiałowej w zakresie bieżącego zaopatrzenia w niezbędne ilości pyłu kamiennego i sprzętu 
ochrony dróg oddechowych. Funkcje sztygarów oddziałowych pełnią m.in.: Mikołaj Czok, 
Michał Tomecki, Henryk Goik, Mikołaj Werszko, Marian Zając.

•	 Oddział ochrony przeciwpożarowej (WPR) — do zadań oddziału należy m.in.: nadzór nad 
zabezpieczeniem wyrobisk dołowych w sprzęt przeciwpożarowy oraz jego kontrole, montaż 
i utrzymywanie techniczne rurociągów pro�laktycznych w rejonach wyznaczonych przez kie-
rownika działu wentylacji, pro�laktyka pożarowa w rejonach zagrożonych przez podawanie 
mieszanin podsadzkowych do zrobów ścian, starych wyrobisk itp., podsadzanie korków pod-
sadzkowych w miejscach wyznaczonych przez kierownika działu wentylacji. Funkcje sztyga-
rów oddziałowych pełnią: Franciszek Zając, a następnie Joachim Pyka. Funkcję nadsztyga-
rów pełnią m.in.: Stanisław Monowicz, Alojzy Woryna, Andrzej Ledwoń, Michał Tomecki, 
Kazimierz Dziedzic, Zdzisław Kędrek, Henryk Goik, Mikołaj Werszko, Stanisław Kawulok, 
Hilary Fizia. 

Kopalniana Stacja Ratownictwa Górniczego (KSRG) 
KSRG kieruje kierownik, którą to funkcję pełnią: Stanisław Monowicz, Andrzej Ledwoń i Stanisław 
Kawulok. Do zadań kierownika należy m.in.: sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad kopalnianą 
drużyną ratowniczą, zabezpieczanie wymaganego stanu ilościowego drużyny ratowniczej oraz jej po-
ziomu wyszkolenia, zapewnienie odpowiedniego stanu ilościowego oraz sprawnego działania aparatów 
regeneracyjnych roboczych oraz sprzętu ratowniczego znajdującego się na wyposażeniu stacji, opraco-
wywanie i aktualizacja planu ratownictwa i pierwszej pomocy kopalni oraz współpraca przy opracowy-
waniu planu akcji przeciwpożarowej, kontrola stanu aparatów regeneracyjnych roboczych i pozostałego 
sprzętu ratowniczego, prowadzenie ewidencji przeszkoleń osób dozoru ruchu niebędących ratownikami  
w zakresie ratownictwa górniczego itp.
Historię i działalność KSRG opisano szczegółowo w rozdziale „Aspekty bezpieczeństwa pracy”.



56

Oddział zakładu odmetanowania kopalń (ZOK) przy KWK „ZMP” — odmetanowanie kopalni prowa-
dzone jest przez zakład odmetanowania kopalń przy KWK „Jastrzębie” w latach 1980–1984. Od 1 paź-
dziernika 1984 roku odmetanowanie prowadzone jest przez Zakład Odmetanowania Kopalń Sp. z o.o. 
w Jastrzębiu-Zdroju. Odmetanowanie prowadzone jest do czasu zakończenia likwidacji kopalni, w tym 
zasypania szybów. Odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i kierowanie rejonem KWK „Żory” w tym koń-
cowym okresie jest Zdzisław Wojtunik. 
W czasie funkcjonowania Oddziału ZOK wykonuje on usługi na rzecz kopalni w następującym zakresie:

– pomiary metanośności eksploatowanych pokładów węgla,
– opracowywanie prognoz gazowości,
– wiercenie otworów drenażowych i geologicznych,
– montaż i utrzymanie rurociągów odmetanowania,
– obsługa i kontrola urządzeń odmetanowania na dole i powierzchni,
– obsługa stacji odmetanowania.

W zakresie ujęcia i wykorzystania metanu:
•	 Pierwsze odmetanowanie otworami drenażowymi prowadzone jest w pokładzie 357/1, a ujęty me-

tan przez dołową stację inżektorową wypuszczany jest do zużytego prądu powietrza.
•	 Po wykonaniu rurociągów w szybie II istniejąca sieć rurociągów na dole połączona zostaje z ze stacją 

odmetanowania na powierzchni. Od roku 1980 ujęcie metanu prowadzone jest z wykorzystaniem 
sprężarki wodokrężnej, która wytwarza podciśnienie 800 mm H2O.

•	 W roku 1982 połączona zostaje na poziomie 400 metrów sieć rurociągów odmetanowania kopalń 
„ZMP” i „Jankowice”, a ujęty metan wykorzystywany jest m.in. do ogrzewania wody. 

Dział Mierniczo-Geologiczny (TMG): 
Kierowany jest przez głównego inżyniera mierniczo-geologicznego, którą to funkcję sprawują kolejno: 
Franciszek Marszolik, Jan Palki, Krystian Brzozoń, Stanisław Wrona i Leon Fojcik.
Do kierownika działu należy: koordynowanie obsługi geodezyjnej, geologicznej i hydrogeologicznej kopal-
ni, ochrony powierzchni i spraw dotyczących szkód górniczych, opracowanie planu ruchu w zakresie spraw 
podległych, koordynacja geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, orientacyjnych, inwentary-
zacyjnych, sporządzanie i uzupełnianie map zakładu górniczego, wyznaczanie granic �larów ochronnych, 
bezpieczeństwa i oporowych, obserwacja deformacji terenu i obiektów budowlanych objętych wpływami 
eksploatacji górniczej, sporządzanie opinii geologiczno-górniczych i zagospodarowania terenu górniczego, 
przewodnictwo komisji oceny projektów usuwania szkód górniczych, współpraca z organami samorządu 
terytorialnego w zakresie spraw dotyczących ochrony powierzchni i planowania przestrzennego.
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W dziale mierniczo-geologicznym funkcjonują następujące oddziały:
•	 Oddział geodezji i kartogra�i (MG) — do zadań oddziału należy: wykonywanie, reprodukcja 

i powielanie map, planów itp., opracowywanie wycinków map cyfrowych na potrzeby projektów 
i dokumentacji technicznej, planu ruchu i  in., kartowanie map podstawowych i  specjalistycz-
nych, wykonywanie innych pomiarów na powierzchni, związanych z ruchem zakładu górniczego, 
kreślenie i wykonywanie innych dokumentów mierniczych i geologicznych, opracowywanie map 
cyfrowych, ewidencjonowanie gruntów wraz z obiektami, prowadzenie dokumentacji kartogra-
�cznej posiadanych działek i obiektów.

•	 Oddział miernictwa dołowego (MD) — do zadań oddziału należy m.in.: zakładanie i wyko-
nywanie pomiarów osnów geodezyjnych w  wyrobiskach, wykonywanie pomiarów służących 
prawidłowemu odwzorowaniu wyrobisk i  elementów geologicznych na mapach górniczych, 
dbanie o prawidłowe prowadzenie robót górniczych, zgodnie z obowiązującym planem ruchu, 
wykonywanie pomiarów inwentaryzacyjnych szybów, maszyn, suwnic i urządzeń wyciągowych, 
sporządzanie i uzupełnianie map sytuacyjno-wysokościowych, prowadzenie geodezyjnej obsługi 
budowy obiektów kopalni, prowadzenie pomiarów inwentaryzacyjnych i kontrolnych urządzeń 
i obiektów zakładu górniczego, a także osnowy geodezyjnej dla potrzeb orientacji sytuacyjnej 
i wysokościowej kopalni, prowadzenie pomiarów deformacji powierzchni i obiektów inżynier-
skich na terenie górniczym, kartowanie map podstawowych i specjalistycznych, kreślenie i przy-
gotowywanie innych dokumentów mierniczych i geologicznych, opracowywanie map cyfrowych 
na potrzeby projektów i dokumentacji technicznej, planu ruchu i innych.

•	 Oddział szkód górniczych (MSG) — do zadań oddziału należy: przyjmowanie, rejestrowanie 
i rozpatrywanie wniosków o naprawy szkód górniczych, prowadzenie oględzin szkód, przygo-
towywanie projektów ugód z poszkodowanymi, udział w przekazywaniu obiektów do naprawy 
szkód, w odbiorach robót i dokumentowaniu szkód górniczych, nadzór nad prowadzonymi na-
prawami, opracowywanie planów rzeczowo-�nansowych napraw, w tym udział w opracowywa-
niu planu zamówień, sporządzanie sprawozdań z realizacji planów napraw, uczestnictwo w po-
stępowaniach o udzielanie zamówień na roboty budowlane i usługi związane z naprawami szkód 
górniczych, określanie szczegółowych zakresów i warunków realizacji takich zamówień, prowa-
dzenie i aktualizacja wykazu zobowiązań z tytułu szkód górniczych i w ustalonych terminach 
przekazywanie go służbom �nansowo-księgowym kopalni, współpraca z urzędami miast i gmin, 
i z właściwymi organami administracji w zakresie spraw dotyczących ochrony powierzchni tere-
nu i planowania przestrzennego.
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Dyspozytorzy ruchu (TDR): 
Dyspozytorzy ruchu podporządkowani są naczelnemu inżynierowi, a funkcję tę pełnią m.in.: Waldemar 
Kempny, Leszek Kozik, Jan Jacek, Robert Kubeczko, Ryszard Skorupa, Roman Wiśniewski, Hieronim 
Robenek, Damian Sosna, Piotr Czajkowski, Edward Bielecki, Marian Pytlik, Bogdan Bajer.
Do zakresu działań dyspozytorów ruchu należy: bieżąca kontrola ruchu i stanu bezpieczeństwa pracy, 
stała i wszechstronna kontrola procesów produkcyjnych zakładu, znajomość rozkładu pracy oraz dyżu-
rów osób kierownictwa i dozoru ruchu, bieżąca znajomość wyrobisk, kierunków prądu świeżego i zuży-

tego powietrza w poszczególnych rejonach zakładu, rozmiesz-
czenia oddziałowych i  poziomowych komór oraz pociągów 
przeciwpożarowych, zapoznawanie kierownictwa zakładu ze 
stanem robót na poszczególnych odcinkach, znajomość bieżą-
cych zadań w poszczególnych oddziałach w rozbiciu na zmia-
ny i na doby, przyjmowanie raportów od dozoru o obłożeniach 
i przeszkodach w ruchu oraz awariach mogących spowodować 
spadek produkcji lub zagrożenie dla ludzi oraz organizowanie 
działań zmierzających do ich usunięcia poprzez koordynację 
działań dozoru i  pracowników, kierowanie akcją ratowniczą 
do czasu przejęcia jej przez kierownika akcji, informowanie 
o  zaistniałych zdarzeniach właściwych instytucji i  organów 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dyspozytorzy metanometrii (TDM): 
Dyspozytorzy metanometrii podporządkowani są bezpośrednio naczelnemu inżynierowi. Funk-
cję tę pełnią m.in.: Piotr Mikołajczyk, Zbigniew Dudek, Bronisław Gembalczyk, Krzysztof Sawicki,  
Kazimierz Salamon, Piotr Jendrzejek.
Do zakresu ich działań należy m.in.: utrzymywanie bezawaryjnej pracy systemów central metanome-
trycznych, monitoring systemów metanometrii automatycznej, analiza stanów zagrożeń gazowych reje-
strowanych przez centrale metanometryczne i systemy dyspozytorskie, składanie pisemnych dobowych 
raportów kierownikowi ruchu zakładu o zaistniałych zagrożeniach wentylacyjnych, współpraca z kon-
serwatorami na dole i na powierzchni w  trakcie wykonywania kontroli okresowych czujników meta-
nometrii automatycznej, współpraca z dozorem ruchu górniczego, energomechanicznego i wentylacji 
w zakresie przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń i ich likwidacji, powiadamianie służby wentylacyjnej 
o przypadkach przekroczenia ustalonych progów stężenia metanu, prędkości powietrza i stężeń gazów 

Dyspozytor ruchu, Damian sosna, w trakcie raportu.
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kopalnianych w punktach pomiarowych, w celu likwidacji zagrożeń, z ustaloną częstotliwością objazdy 
wyrobisk itp.

Dział Przygotowania Produkcji (TPP): 
Dział kierowany jest przez głównego inżyniera ds. przygotowania produkcji, którą to funkcję sprawują 
kolejno: Edward Michalik, Benedykt Moczała, Antoni Teliżyn i Mieczysław Winch.
Do zadań kierownika należy m.in.: sporządzanie planu ruchu kopalni i jego aktualizacja, realizacja zadań 
i sporządzanie dokumentacji techniczno-produkcyjnych, udział w odbiorach urządzeń i ciągów techno-
logicznych pod ziemią i na powierzchni, wdrażanie nowych urządzeń i technologii, określanie kierunków 
rozwoju zakładu w oparciu o dostępne informacje techniczne i ekonomiczne, odpowiedzialność za program 
inwestycji zakładu, poszukiwanie środków �nansowych, nadzór nad praktykantami i prawidłowa organiza-
cja praktyk zawodowych, koordynowanie działań racjonalizatorskich i wynalazczych.

Dyrektor ireneusz musioł (trzeci z lewej) z dyspozytorami metanometrii. stoją od lewej: zbigniew Dudek, 
Piotr mikołajczyk, krzysztof sawicki, kazimierz salamon, Bronisław Gembalczyk.
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Dział Energomaszynowy (TM):
Dział energomaszynowy kierowany jest przez głów-
nego inżyniera energomaszynowego, którą to funkcję 
pełnią kolejno: Józef Mucha i Zbigniew Borkowski.
Do zakresu zadań działu należy m.in.: prowadzenie 
zadań związanych z  ruchem energomechanicznym 
kopalni w celu zapewnienia ciągłości produkcji, wy-
konawstwo prac remontowo-konserwacyjnych i usu-
wanie awarii urządzeń energomechanicznych, usta-
lanie kierunków budowy, rozbudowy, modernizacji 
i  likwidacji urządzeń energomechanicznych, inicjo-
wanie kierunków postępu technicznego w  zakresie 
mechanizacji i  automatyzacji produkcji, łączności 
i  sygnalizacji, gospodarki remontowej, prowadzenie 
i  nadzór w  zakresie prawidłowej eksploatacji ma-
szyn, urządzeń elektrycznych, gospodarki paliwami 
i  smarami, opracowywanie dokumentacji technicz-
nej i  techniczno-ruchowej dla urządzeń energome-
chanicznych, prowadzenie gospodarki materiałami, 
maszynami i  urządzeniami energomechanicznymi 
i  nadzór w  zakresie prawidłowej nimi gospodarki, 
nadzorowanie działań w  zakresie ochrony przeciw-
pożarowej powierzchni kopalni, nadzór nad �rmami 
obcymi prowadzącymi prace z  zakresu energetyki 
i w ruchu zakładu zgodnie z umowami i przepisami.
Bezpośrednio podporządkowanymi głównemu in-
żynierowi energomaszynowemu są: główny mecha-
nik ds. dołu (MD), którą to funkcję pełnią kolejno:  
Bronisław Front i  Zbigniew Marek, główny elek-
tryk ds. dołu (ME), którą to funkcję pełnią kolejno: 
Edward Harazim i  Zbigniew Marek oraz główny 
mechanik ds. szybów i powierzchni (MPS), którą to 
funkcję pełnią kolejno Stefan Kołek i Józef Brzoza.

alojzy salamon (z lewej) i kazimierz jabłoński w trakcie czynności 
zawodowych w Dziale Przygotowania Produkcji.

Główny inżynier energomaszynowy, józef mucha (w środku) 
z głównym elektrykiem ds. dołu, edwardem harazimem (z lewej) 
i głównym mechanikiem ds. szybów i powierzchni, stefanem kołkiem.

Główny inżynier energomaszynowy,  
zbigniew Borkowski (z prawej).
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Dołowymi oddziałami podległymi głównemu inżynierowi energomaszynowemu są: 

Oddziały mechaniczne ds. urządzeń dołowych (MD-1,MD-2, MD-3, MD-4) — do ich zadań 
należy m.in.: terminowe przygotowanie do ruchu urządzeń w zakresie mechanicznym w obsługiwa-
nych rejonach, zapewnienie bezawaryjnej eksploatacji i konserwacja urządzeń wraz z niezbędnymi 
rezerwami, racjonalna gospodarka maszynami, sprzętem i materiałami, prace montażowe, instalacyj-
ne, i konserwacyjne oraz naprawy i remonty maszyn i urządzeń mechanicznych, naprawy maszyn 
i urządzeń dla obsługiwanych oddziałów, organizacja napraw i remontów maszyn i urządzeń prze-
prowadzanych przez �rmy obce, obsługa rurociągów przeciwpożarowych i odwadnianie głównych 
dróg przewozowych, działania na rzecz dyscypliny i bezpieczeństwa.
Ten szeroki zakres zadań realizowany jest w pierwszym okresie ruchu, aż do czasu najwyższego za-
trudnienia na kopalni, przypadającym na rok 1987, do pierwszej decyzji o likwidacji kopalni z roku 
1992, przez następujące oddziały maszynowe:

•	 Oddział mechaniczny MD-1 — obsługuje Ruch I tj. obsługa, konserwacja i remonty urządzeń 
ścianowych (kombajny, przenośniki ścianowe), urządzeń odstawy urobku (przenośniki zgrzebło-
we podścianowe, kruszarki, przenośniki taśmowe, urządzenia załadowni oddziałowych), montaż, 
demontaż i utrzymanie rurociągów przeciwpożarowych, sprężonego powietrza i odwadniania 
rejonów oddziałów wydobywczych). Sztygarzy oddziałowi MD-1 to m.in.: Jan Prudel, Andrzej 
Wiśniewski, Bolesław Mucha, Andrzej Swoboda.

•	 Oddział mechaniczny MD-2 — obsługuje Ruch II tj. obsługa i konserwacja kombajnów chod-
nikowych, przenośników przodkowych, przenośników odstawy, urządzeń załadowni oddziałów 
robót przygotowawczych, pomp odwadniania w rejonach oddziałów robót przygotowawczych, 
montaż i  utrzymanie rurociągów przeciwpożarowych, sprężonego powietrza i  odwadniania 
w rejonach oddziałów wydobywczych. Sztygarzy oddziałowi MD-2 to m.in.: Paweł Gregorski, 
Zbigniew Pluta, Krystian Janik, Edward Guział, Stanisław Bulenda. 

•	 Oddział mechaniczny MD-3 — obsługuje Ruch I (wydobycie) w zakresie: montaż, demontaż 
obudowy zmechanizowanej, utrzymanie ruchu sekcji obudowy zmechanizowanej w czynnych 
ścianach, remonty obudowy w zakresie mechanicznym, hydrauliki siłowej i sterowania, instala-
cja i obsługa pomp ciśnieniowych zasilających ściany, montaż, demontaż i utrzymanie w ruchu 
rurociągów ciśnieniowych i spływowych w rejonie ścian i poza rejonami. Sztygarzy oddziałowi 
MD-3 to m.in. Henryk Wieczorek, Antoni Szypuła, Zdzisław Jatczyk.
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•	 Oddział mechaniczny MD-4  — podstawowe zadania to: montaż, demontaż, utrzymanie ruchu 
rurociągów przeciwpożarowych, sprężonego powietrza, odwadniających od styku z oddziałem 
szybowym do punktu styku z  oddziałami ruchowymi ruchu 1. i  2., obsługa i  konserwacja 
pomp głównego odwadniania, montaż, demontaż i  utrzymanie sieci sprężonego powietrza, 
tzw. wysokiego, do tankowania lokomotyw powietrznych, montaż i obsługa maszynowa spą-
goładowarek. Obowiązki sztygara oddziałowego pełnią kolejno: Rudolf Meischner i Maciej 
Ostrowski. W dozorze wyższym maszynowym pracują m.in.: Bogdan Jakubczyk, Stanisław 
Smogóra, Józef Sadowski, a po awansach z dozoru średniego także: Zbigniew Pluta, Krystian 
Janik, Antoni Szypuła, Bolesław Mucha.

Oddziały elektryczne ds. urządzeń dołowych (DE-1, DE-2, DE-3) — do zadań każdego z tych oddzia-
łów należy: zapewnienie sprawnego i bezawaryjnego ruchu urządzeń elektrycznych w oddziałach wydo-
bywczych, przygotowawczych, zbrojeniowo-likwidacyjnych oraz odstaw taśmowych i transportu kolejkami, 
nadzór nad prawidłową eksploatacją urządzeń elektrycznych w podległym rejonie zgodnie z zatwierdzony-
mi projektami, dokumentacjami techniczno-ruchowymi, technologiami oraz obowiązującymi przepisami, 
dopilnowanie terminowego oddawania do ruchu sprawnych urządzeń elektrycznych oraz właściwej ich 
konserwacji i napraw, usuwanie awarii urządzeń zabudowanych w ciągu technologicznym, kontrola stanu 
technicznego oraz prawidłowej lokalizacji wszystkich urządzeń budowy przeciwwybuchowej znajdujących 
się w ruchu zakładu, zapewnienie sprawnego i bezawaryjnego ruchu urządzeń i sieci zasilających na pod-
szybiach, w  pompowniach głównego odwadniania, sieci trakcji elektrycznej na drogach przewozowych 
dołowych, lokomotyw elektrycznych dołowych i innych urządzeń zainstalowanych na przekopach. 

•	 Oddział elektryczny DE-1 — obsługuje Ruch I (wydobycie). Zakres działania to: obsługa, kon-
serwacja i remonty elektrycznych urządzeń ścianowych (kombajny, przenośniki ścianowe), urzą-
dzeń odstawy urobku (przenośniki zgrzebłowe podścianowe, kruszarki, przenośniki taśmowe, 
urządzenia załadowni oddziałowych), pomp ciśnieniowych i pomp odwadniania. Utrzymanie 
linii kablowych (skracanie, wydłużanie) i pozostałego osprzętu elektrycznego w rejonach oddzia-
łów wydobywczych z wyjątkiem sieci 6 kV. Sztygarzy oddziałowi DE-1 to m.in.: Jan Łapiński, 
Henryk Kremiec, Jan Baron, Kazimierz Soliński.

•	 Oddział elektryczny DE-2 — obsługuje Ruch II (roboty przygotowawcze i pomocnicze). Za-
kres działania to: obsługa i konserwacja, remonty w zakresie elektrycznym: kombajnów chod-
nikowych, przenośników przodkowych, przenośników odstawy, urządzeń załadowni oddzia-
łowych oddziałów robót przygotowawczych, pomp odwadniania w  rejonach oddziałów robót 
przygotowawczych. Utrzymanie linii kablowych (skracanie, wydłużanie) i pozostałego osprzętu 
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elektrycznego w rejonach oddziałów przygotowaw-
czych i �rm obcych za wyjątkiem sieci 6 kV. Sztyga-
rzy oddziałowi DE-2 to m.in.: Jan Rak, Jan Kurus, 
Jerzy Szulik. 

•	 Oddział elektryczny DE-3 — obsługuje dołowe 
rozdzielnie główne i polowe, odpowiada za utrzy-
manie sieci 6 kV od rozdzielni głównych przy-
szybowych do transformatorów 1 kV i  0,5 kV 
w  rejonach wydobywczych i  robót przygotowaw-
czych, obsługuje ładownie akumulatorów i  utrzy-
muje w  ruchu lokomotywy akumulatorowe LEA.  
Sztygarzy oddziałowi DE-3 to m.in.: Jerzy  
Kowal, Józef Bankiewicz, Klaudiusz Kuchcik,  
Brunon Dreja. Funkcje nadsztygarów elektrycznych 
pełnią m.in.: Henryk Wójcik, Jan Rak, Zbigniew 
Marek, Henryk Kremiec, Jan Kurus, Klaudiusz 
Kuchcik, Janusz Stępień.

Oddział łączności i metanometrii (MŁ) — do zadań od-
działu należy: zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa ruchu 
urządzeń teletechnicznych i urządzeń metanometrycznych 
na dole i  powierzchni kopalni oraz urządzeń dyspozytor-
skich i sygnalizacji szybowej, dbałość o eksploatację urządzeń elektrycznych w podległym rejonie zgod-
nie z  zatwierdzonymi projektami, dokumentacjami techniczno-ruchowymi, technologiami i  obowią-
zującymi przepisami, przegląd i konserwacja urządzeń i sieci teletechnicznych, racjonalna gospodarka 
instalacjami, sprzętem i materiałami, prace montażowe, instalacyjne, naprawy i remonty sieci teletech-
nicznych i podległych urządzeń, organizacja i udział w naprawach i remontach maszyn i urządzeń pro-
wadzanych przez �rmy obce.
Funkcje sztygarów oddziałowych pełnią: Gustaw Lerch, Stanisław Strzelecki, Jan Gandor, Piotr  
Rudziński, zaś funkcje nadsztygarów sprawują: Andrzej Bulanda, Stanisław Strzelecki, Jan Gandor.

Oddział urządzeń wyciągowych i szybów (MSz-1) — do zadań oddziału należy m.in.: utrzymanie 
ciągłości ruchu urządzeń wyciągowych i  przyszybowych w  części mechanicznej i  elektrycznej ze 

józef Bankiewicz (z lewej) i klaudiusz kuchcik podczas 
kontroli w rozdzielni głównej.
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szczególnym uwzględnieniem warunków eksploatacji w okresie zi-
mowym, a  także obsługa zbiorników przyszybowych, podległych 
obiektów budowlanych, nagrzewnic szybowych, wydawalni sprzętu 
spawalniczego, warsztatów przyszybowych, wymagana przepisami 
kontrola, przygotowywanie rezerw i  objęte harmonogramami wy-
miany elementów urządzeń oddziału, transport ludzi, materiałów 
(w  tym pozagabarytowych i  wybuchowych) oraz urobku ze szcze-
gólnym uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, wymagana in-
strukcjami współpraca z oddziałami stykowymi dołu i powierzchni 
w zakresie ciągłości ruchu kopalni.
Funkcję sztygara oddziałowego pełnią: Lucjan Walicki, Józef Kohut, 
Antoni Magiera, Andrzej Stęchły, Henryk Lach. Funkcje nadszty-
garów sprawują: Stefan Kołek, Józef Brzoza, Józef Kohut, Antoni 
Magiera, Andrzej Stęchły. 
W zakresie elektrycznym oddziału szybowego funkcję nadsztygara 
sprawują: Mirosław Korpan, Zdzisław Ciupka. 

Oddział ochrony przeciwpożarowej (MSP) — do zadań oddziału na-
leży m.in.: nadzór nad stanem zabezpieczenia przeciwpożarowego po-
wierzchni kopalni i terenów administrowanych przez kopalnię, zapew-
nienie operacyjne zabezpieczenia kopalni przez utrzymanie w  pełnej 
gotowości operacyjno-technicznej jednostki bojowej straży pożarnej, 
nadzór na powierzchni kopalni nad prawidłowym rozmieszczeniem 
i  stanem technicznym sprzętu, urządzeń i  dróg przeciwpożarowych, 
środków łączności i  alarmowania, przeciwpożarowego zaopatrzenia 
w wodę, prowadzenie doraźnych i okresowych kontroli stanu ochrony 
przeciwpożarowej w obiektach na powierzchni kopalni i innych obiek-
tach stanowiących własność kopalni, wydawanie poleceń w  zakresie 
usunięcia stwierdzonych braków i kontrola ich wykonywania, działania 
ratowniczo-gaśnicze w przypadku pożarów i katastrof na powierzch-
ni kopalni, współpraca z  terenowymi służbami przeciwpożarowymi, 
współdziałanie z właściwymi terenowo jednostkami Państwowej Straży 
Pożarnej, udział w przygotowaniu kopalni do obrony cywilnej.

maszynista Leon Fajkis podczas obsługi 
maszyny wyciągowej szybu i.

Brygada szybowa ze sztygarem oddziałowym 
henrykiem Lachem (pierwszy z prawej).
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Do czasu oddania do eksploatacji kopalni „ZMP” powołany zostaje oddział ochrony przeciwpożaro-
wej budowy kopalń „Świerklany-Suszec-Kaczyce”. 1 stycznia 1980 powołano zakładową straż pożarną 
KWK „ZMP” później „Żory”. W ZSP zatrudnionych jest 22 funkcjonariuszy pożarnictwa. Do 31 grud-
nia 1984 roku funkcjonariusze ci zajmują się ochroną przeciwpożarową wyrobisk dołowych kopalni oraz 
zabezpieczeniem obiektów i  terenów na powierzchni. Od 1 stycznia 1985 obowiązki zabezpieczenia 
przeciwpożarowego wyrobisk dołowych przejmuje oddział wentylacji. Zakładowa straż pożarna, w 1987 
roku, przekształcona zostaje w oddział ochrony przeciwpożarowej i zajmuje się tylko ochroną i zabez-
pieczeniem przeciwpożarowym obiektów i terenów na powierzchni kopalni. Oddział zatrudnia wtedy 
szesnastu strażaków. W związku z restrukturyzacją kopalni, oddział ochrony przeciwpożarowej zostaje 
zlikwidowany w 1993 roku, a zabezpieczenie i ochronę przeciwpożarową powierzchni zakładu przejmu-
je Państwowa Straż Pożarna. Oddziałem kierują kolejno: Szczepan Jary i Janusz Sitarz.

W dziale energomaszynowym funkcjonują również oddziały powierzchniowe: warsztaty mechaniczne, 
oddział elektryczny, wentylatorów i  sprężarek, ciężkiego sprzętu, kotłownia, lampownia, odstawy ka-
mienia, stacja przygotowania węgla i inne. Jednostką nadrzędną, odpowiedzialną za wymienione wyżej 
oddziały powierzchniowe jest dział głównego mechanika ds. szybów i ruchu powierzchni. Oddziały na 
powierzchni kopalni odgrywają ważną rolę w procesie wydobywczym, a ich rolą i podstawowym zada-
niem jest utrzymanie ruchu kopalni.

Oddział warsztatów mechanicznych (MPW) 
Oddziałem kierują kolejno: Tadeusz Sobik i Jan Rusek. Zadaniem Oddziału jest zaspokajanie potrzeb 
remontowych oraz wykonawstwo konstrukcji stalowych, drobnych urządzeń i  części zamiennych dla 
oddziałów dołowych oraz powierzchniowych umożliwiające ich normalne funkcjonowanie. Realizowane 
jest to za pomocą wyspecjalizowanych sekcji Oddziału jak ślusarnia, spawalnia, obróbka skrawaniem, 
kuźnia, narzędziownia itp. W  skład podstawowej działalności remontowej wchodzą: remonty taboru 
szynowego wąskotorowego z wyjątkiem lokomotyw oraz jego ewidencja, remonty i ewidencja całości 
sprzętu do cięcia i spawania gazowego, remonty i przeglądy urządzeń dźwignicowych (bez samocho-
dowych) na powierzchni jak suwnice, windy itp., remonty i regeneracja narzędzi dołowych jak ciągarki 
łańcuchowe i linowe, kilofy, klucze do obudów chodnikowych itp., regeneracja i wykonawstwo części za-
miennych na potrzeby oddziałów dołowych i powierzchniowych. Duży zakres działalności stanowi pro-
dukcja konstrukcji stalowych na potrzeby oddziałów dołowych jak podstawy pod napędy przenośników 
zgrzebłowych, płyty transportowe do sekcji obudów zmechanizowanych, tabor wąskotorowy specjalny, 
zamki przedłużane do obudów chodnikowych, wieszaki kablowe itp.
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Oddział elektryczny (MEP-1) 
Oddziałem kierują kolejno: Bogdan Kamiński, Franciszek Wróbel i Jerzy Grzegorzek. Zadaniem Od-
działu jest zapewnienie ciągłości zasilania w energię elektryczną powierzchni i dołu kopalni. Podstawo-
we zasilanie stanowią dwie linie napowietrzne 110 kV, a zasilaniem awaryjnym jest linia kablowa 6 kV 
z KWK „Jankowice”. Najważniejszymi obiektami, nad którymi Oddział sprawuje nadzór są: stacja trans-
formatorowo-rozdzielcza 110/6 kV, wentylatory głównego przewietrzania dołu kopalni, stacja sprężarek, 
odstawa urobku na powierzchni, kotłownia, warsztaty główne i inne ważne z punktu widzenia utrzy-
mania ciągłości ruchu kopalni. Oddział utrzymuje w sprawności technicznej całą sieć niskiego napięcia 
i świadczy usługi remontowo-naprawcze pozostałym oddziałom na powierzchni kopalni. Z uwagi na 
konieczność zapewnienia ciągłości zasilania oraz szybkiego reagowania w sytuacja awaryjnych oddział 
pracuje w ruchu ciągłym, co oznacza pracę przez cały tydzień łącznie z niedzielami i świętami. Istotnym 
dla ruchu elektrycznego jest bliska i ciągła współpraca z Oddziałem Pomiarów i Automatyki (OPA) przy 
KWK „Rymer” szczególnie w zakresie prowadzenia specjalistycznych prac pomiarowo-rozruchowych. 

Oddział transportu i sprzętu ciężkiego (PPT) 
Oddziałem kierują kolejno: Edward Stanienda, Jerzy Serednicki, a po połączeniu z Oddziałem po-
wierzchni (PPP) Jerzy Buchalik. Zadaniem Oddziału jest obsługa i  naprawa wszystkich urządzeń 
sprzętowych jak i samochodowych będących w posiadaniu Kopalni. Spektrum działań oddziału jest 
bardzo szerokie. Operatorzy spycharek zwałują składowaną na zwałach przy KWK „Borynia” skałę 
płonną dostarczaną tam z kopalnianej odstawy kamieniarkami. Spycharki na kopalnianej kotłowni 
biorą udział w  tzw. procesie nawęglania, dźwigi rozładowują wagony kolejowe z dostarczanymi na 
kopalnię materiałami, ładowarki i wózki widłowe zapewniają załadunek materiałów dołowych, loko-
motywy wąskotorowe transportują wozy kopalniane na terenie placu drzewa i magazynów. Istotnym 
zadaniem Oddziału jest zapewnienie transportu samochodowego zarówno dla potrzeb utrzymania 
ruchu kopalni jak również dla potrzeb wypoczynku załogi. Samochody ciężarowe przewożą wszel-
kie niezbędne materiały potrzebne do utrzymania ruchu kopalni, samochody dostawcze zapewniały 
transport dla branżystów Działu Zaopatrzenia, samochody osobowe przeznaczone były do dyspozycji 
dyrekcji kopalni a tzw. specjalne to pojazd typu sanitarka, która służyła do przewozu osób ze skiero-
waniem z kopalnianej przychodni do innych placówek leczniczych. W dyspozycji Oddziału są również 
autobusy, z których jedne biorą udział w przewozie pracowników do pracy i z powrotem a autobus 
turystyczny zapewnia przewóz pracowników i ich rodzin na wycieczki, dzieci na kolonie, obozy itp. 
Oddział w  zakresie sprzętowym bierze czynny udział w  budowie ośrodka rekreacyjno-sportowego 
przy kopalni oraz ośrodka wypoczynkowego w Nowej Studnicy koło Tuczna. W końcówce lat 70. i na 



67

początku 80. XX wieku z kopalnianych autobusów korzystają piłkarze GKS-u Żory i I-ligowi zawod-
nicy sekcji tenisa stołowego LKS-u Rój. 
W 1984 roku po powstaniu stacji diagnostycznej Klubu Motorowego, pracownicy tego oddziału wy-
konują prace naprawcze i diagnostyczne samochodów członków Klubu Motorowego i pracowników 
kopalni. W okresie największego rozkwitu przypadającego na lata 1985–1990 na stanie Oddziału jest 
86 jednostek sprzętowych. 

Oddział kotłowni, wentylatorów i sprężarek (EKMS) 
Oddziałem kierują kolejno: Wiktor Konowski, Robert Woźniak, Tadeusz Sobik i Tadeusz Gajda. Pod-
stawowym zadaniem Oddziału jest dostarczanie na dół kopalni świeżego powietrza  do wszystkich 
czynnych wyrobisk górniczych. Zadania te pełni stacja wentylatorów głównych, która należy do podsta-
wowych obiektów kopalni. Innym zadaniem oddziału jest dostarczanie na dół kopalni i do warsztatów 
na powierzchni sprężonego powietrza, którego źródłem są sprężarki nisko- i wysokoprężne. Kolejnym 
zadaniem Oddziału jest produkcja ciepła i dostarczanie go do ogrzewania wszystkich obiektów na po-
wierzchni kopalni, a także budynków mieszkalnych na osiedlu Gwarków, na osiedlu Południe w Rybni-
ku-Boguszowicach, a także do zakładów w Rybniku-Kłokocinie. 
Przyzakładowa kotłownia jest wyposażona w 4 kotły opalane węglem i wyposażone w odpylacze cyklo-
nowe. Kotły są podłączone do wspólnego komina o wysokości 102 m. 
Ważnym ogniwem Oddziału kotłowni jest laboratoriom chemiczne kierowane przez Justynę Urbańczyk 
a później przez Krystynę Barchańską. Laboratorium zajmuje się badaniem wody kotłowej, analizą olejów 
a także nadzoruje pod względem chemicznym stację uzdatniania wody gdzie przygotowywana jest woda 
uzupełniająca obieg ciepłowniczy.

Oddział gospodarki wodno-ściekowej (MEW) 
Oddziałem kierują kolejno: Tadeusz Pilarski i Stanisław Oracz. Działalność tego Oddziału obejmuje 
okres od 15.08.1985 r. aż do zakończenia eksploatacji kopalni. W zakresie swojej działalności Oddział 
ma utrzymanie sprawności ruchowej wszystkich urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie 
kopalni oraz zakładowego osiedla Gwarków. W  zakresie gospodarki ściekowej Oddział zajmuje się 
utrzymaniem oczyszczalni Boguszowice, która oczyszcza ścieki z KWK „Jankowice” i KWK „Żory”, 
a także z osiedla Gwarków i osiedla w Rybniku-Boguszowicach. W zakresie gospodarki wodnej Oddział 
zajmuje się utrzymaniem ujęcia wód głębinowych wraz ze stacją uzdatniania wody oraz zaopatrzeniem 
w wodę pitną KWK „Żory” i osiedla Gwarków. Pod koniec działalności Oddział eksploatuje także sieć 
centralnego ogrzewania i obsługuje łaźnię kopalnianą. 
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Oddział lampowni (MPL) 
Oddziałem kierują kolejno: Robert Gruszczyk i Bernard Jaskulski. Zadaniem oddziału jest zapewnienie 
górnikom odpowiednich warunków i możliwości bezpiecznego wykonywania prac eksploatacyjno-wy-
dobywczych na kopalni. Wyposażenie pracujących na dole kopalni w sprawne lampy górnicze i aparaty 
ucieczkowe oraz ich bieżąca naprawa i konserwacja stanowią główne zadania stawiane przed oddziałem. 
Ponadto zabezpieczenie podstawowego ubioru dla całej załogi, jego naprawa oraz zapewnienie odpo-
wiednich warunków higieniczno-sanitarnych jest w gestii poszczególnych rejonów objętych nadzorem 
oddziału. W szczytowym okresie oddział liczy ponad 200 osób i grupuje w sobie lampownię, maskow-
nię, markownie, łaźnie górników i dozoru, pralnię, szwalnię, herbaciarnię, choć w niektórych okresach 
poszczególne działy są przypisywane różnym pionom. W końcowym okresie likwidacji kopalni oddział 
zostaje połączony z oddziałem elektrycznym (MPE-1). 

Oddział budowlany (INB) 
Oddziałem kierują kolejno: Franciszek Manderla, a później Henryk Wieczorek jako p.o. Podstawowym 
zadaniem Oddziału jest utrzymanie wszelkich obiektów budowlanych w stanie technicznej sprawności 
poprzez dokonywanie konserwacji, napraw, remontów zarówno bieżących, interwencyjnych jak i  ka-
pitalnych. Oddział wykonuje zlecenia innych oddziałów powierzchniowych w  zakresie wykonywania 
wszelkich robót budowlanych związanych z przebudową, rozbudową, nadbudową lub zmianą sposobu 
użytkowania istniejących obiektów budowlanych, a  także wykonuje roboty poza kopalnią w  zakresie 
napraw budynków właścicieli prywatnych objętych szkodami górniczymi. Oddział bierze też czynny 
udział w budowie ośrodka rekreacyjno-sportowego przy kopalni, a także uczestniczy w procesie budowy 
ośrodka wypoczynkowego w Nowej Studnicy. Ponadto Oddział wykonuje coroczne remonty obiektów 
szkolnych w Łącku w woj. małopolskim i Jaworniku w woj. podkarpackim, w których przebywały dzieci 
górników naszej kopalni na koloniach. 

ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Wydobyciu węgla kamiennego zawsze towarzyszy wiele zagrożeń, które decydują o warunkach pro-
wadzenia eksploatacji oraz bezpośrednio oddziałują na życie i zdrowie pracowników, a także na funk-
cjonowanie kopalni. Trudności techniczne i  warunki geologiczne wymuszają na załodze wyostrzoną 
ostrożność oraz stosowanie wszelkich metod prowadzenia i wdrażania zasad bezpieczeństwa. Jednym 
z podstawowych procesów wpływających na jakość i bezpieczeństwo pracy w aspekcie młodej i mało 
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doświadczonej załogi jest ustawiczne kształcenie i doskonalenie pracowników tym bardziej, że zdecy-
dowana większość z nich nie ma podstaw edukacji górniczej. Często ludzie ci pochodzą spoza regionów 
górniczych, czyli bez nawyków i przekazu rodzinnych tradycji górniczych, stąd też bardzo istotnym jest 
proces tworzenia dla tych ludzi warunków do adaptowania się w nowym środowisku zawodowym.

Dział szkolenia zawodowego i adaptacji zawodowej:
Wdrażanie nowych pracowników do pracy z zachowaniem przepisów i zasad BHP to pierwszy etap 

dla każdego nowoprzyjętego pracownika, który musi odbyć szkolenie wstępne, zawierające 3 dni szko-
lenia teoretycznego dla pracowników dołowych i dwa dni dla powierzchniowych oraz instruktaż prak-
tyczny na stanowisku pracy prowadzony przez doświadczonych instruktorów posiadających najwyższe 
kwali�kacje oraz przygotowanie pedagogiczne (kursy dla Instruktorów). Instruktaż dla pracowników 
dołowych wynosi 25 dniówek a dla powierzchniowych 12 dni.

Kluczową rolę w tym zakresie pełni dział szkolenia kierowany kolejno przez Władysława Muśnic-
kiego, Zenona Frelicha i Ryszarda Tkocza. Dział ten prowadzi różne formy edukacyjne począwszy od 
szkoleń wstępnych dla nowoprzyjętych pracowników poprzez szkolenia okresowe aż po kursy wyma-
gane do obsługi maszyn i  urządzeń dołowych, a  także inne kursy pozwalające uzyskać uprawnienia 
specjalistyczne. Jako że w trakcie budowy kopalni nie ma warunków do prowadzenia szkoleń, odbywają 
się one w Ośrodku Szkolenia KWK „Borynia”, gdzie większość pracowników zjeżdża na dół. Tam są 
szkoleni również pracownicy zjeżdżający do KWK „Jankowice”. Kandydaci do pracy są wery�kowani 
przez powołane komisje, a kierują nimi pracownicy Działu Analiz Społecznych Zdzisław Tłustochowicz  
i Zbigniew Woźniak. 

Mówiąc o  szkoleniach nie sposób pominąć istotnej sprawy jaką jest wypadkowość na kopalni.  
Na tym polu istotnym jest bezpieczeństwo pracy załogi, a Działem, który się tymi zagadnieniami zaj-
muje bezpośrednio jest dział BHP kierowany przez Jerzego Winklera, Józefa Wyciszczoka, a później 
Jerzego Lubszczyka. Wypadkowość jest związana nie tylko z zagrożeniami naturalnymi takimi jak: po-
żarowe, metanowe oraz wodne, ale także zagrożeniami spowodowanymi tąpaniami, zawałami, wybu-
chem pyłu węglowego oraz wyrzutami gazów i skał oraz z zagrożeniami energomaszynowymi zależnymi 
często w dużym stopniu od człowieka. Zagrożenia te nasilają się w związku z coraz większą głęboko-
ścią eksploatacji, wzrostem koncentracji wydobycia oraz zaszłościami eksploatacyjnymi. Ze względu na 
wspólną płaszczyznę działania i konieczną współpracę w zakresie ograniczenia wypadkowości i szeroko 
rozumianej pro�laktyki, a także restrukturyzacją kopalni zapada decyzja o połączeniu działu szkolenia 
z działem BHP w jedną komórkę o nazwie Dział BHP i Szkolenia (DBS), którym kierują kolejno: Jerzy 
Lubszczyk, Ryszard Tkocz i Jan Maszczyk.
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Mając świadomość wagi jaką jest edukacja załogi w świetle trudnych warunków pracy, a nade wszyst-
ko niedoświadczona załoga, zapada decyzja o budowie sztolni szkoleniowej. Jest to kolejny koszt dla ko-
palni, ale takich kosztów, które mają realny wpływ na bezpieczeństwo pracy załogi nie powinno się liczyć 
– i takie też jest w tej sprawie stanowisko dyrekcji kopalni. Sztolnia, którą mogą się poszczycić nieliczne 
kopalnie zostaje oddana do użytkowania w 1987 roku. Zostaje ona zlokalizowana w podziemiach łaźni 
górniczej i jest wykonana tzw. siłami własnymi, konkretnie przez ratowników górniczych w ramach ćwi-

czeń powierzchniowych w oparciu o projekt stworzony przez 
pomysłodawcę Ryszarda Tkocza oraz pracowników Działu 
Przygotowania Produkcji. Wyposażenie sztolni stanowią wy-
eksploatowane i całkowicie zamortyzowane maszyny i urzą-
dzenia górnicze, które po dokonanym remoncie i konserwacji 
są cennymi środkami dydaktycznymi. Jeśli do tego dodać, że 
w  sztolni pokazane zostają podstawowe wyrobiska górnicze 
takie jak ściana, chodnik, przekop itp. to mamy zbliżony do 
rzeczywistości „wycinek” dołu kopalni, gdzie prowadzone są 
szkolenia zarówno pracowników przyjmowanych na dół ko-
palni, ale też kursy takie jak: obsługi maszyn i urządzeń, prze-
nośników taśmowych i  zgrzebłowych, kołowrotów i  kolejek 
podwieszanych i inne.

Dział szkolenia i dział BHP po przekształceniu w dział 
BHP i szkolenia (DBS) podlega organizacyjnie pod dyrekto-
ra kopalni, kierownika ruchu zakładu górniczego.

Ratownictwo górnicze w kopalni (KSRG):
Kopalnia „ZMP” o�cjalnie zostaje oddana do ruchu 

3 grudnia 1979 roku, ale już w trakcie budowy kopalni dzia-
ła ratownictwo górnicze. W  tym czasie ratownicy górniczy 
kopalni „ZMP” należą do drużyny ratowniczej kopalni „Bo-
rynia”. Budowę kopalnianej stacji ratownictwa górniczego 
rozpoczęto w sierpniu 1978 roku. Kopalniana Stacja Ratow-
nictwa Górniczego zostaje powołana do życia na naradzie 
odbytej w dniu 2 sierpnia 1978 roku w Żorach-Roju, w któ-
rej oprócz dyrekcji kopalni w budowie udział biorą dyrektor urządzenia w kopalnianej sztolni szkoleniowej.

Grupa gości zwiedzających sztolnię w obecności dozoru kopalni.
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OSRG Wodzisław Śl. Andrzej Mizerski oraz inspektor kopalń RZPW Wacław Zając. Na naradzie tej 
zapadają ustalenia dotyczące między innymi utworzenia do listopada 1979 roku drużyny ratowniczej 
w  ilości 45 ratowników, w  tym 15 osób dozoru, a docelowo 90 ratowników, w  tym 35 osób dozoru, 
przy czym od grudnia 1979 roku w porozumieniu z OSRG w Wodzisławiu Śl. i naczelnym dyrektorem 
RZPW kopalnia zostaje zobowiązana do utworzenia po jednym zastępie na każdej zmianie. Stan liczeb-
ny drużyny ratowniczej stale się zwiększa i w końcu 1984 roku wynosi 125 ratowników. We wrześniu 
1990 roku na mocy porozumienia pomiędzy kierownictwem kopalni, a OSRG Wodzisław Śląski stan 
drużyny ratowniczej zostaje obniżony do poziomu 90 ratowników. W maju 1993 w wyniku restruktury-
zacji kopalni (znaczące zmniejszenie zatrudnionej załogi) stan liczebny drużyny ratowniczej obniżono 
do 70 ratowników.

Kierownikami KSRG w okresie jej funkcjonowania są kolejno: Stanisław Monowicz (od po-
wstania do 1981), Andrzej Ledwoń (1982–1985), ponownie Stanisław Monowicz (1986–1987)  
i Stanisław Kawulok (1987 do likwidacji KSRG).

Funkcje pierwszego mechanika pełnią kolejno: Arkadiusz Gojny – budowniczy stacji, I. mechanik, 
od chwili powstania stacji do czerwca 1990 i przejścia na emeryturę, Andrzej Rudziński – budowniczy 
stacji, I. mechanik do 1995, Joachim Lala, Grzegorz Świerzy.

Organizacyjnie oddział KSRG podlega bezpośrednio głównemu inżynierowi wentylacji (TW) 
w pionie technicznym naczelnego inżyniera (DT) kopalni.

Intensywne szkolenia i działania prewencyjne, a  także wdrażanie do praktyki górniczej innowacji 
poprawiających bezpieczeństwo w kopalni to najważniejsze, obok prowadzenia akcji ratowniczych zada-
nia KSRG. Poza tym ratownicy górniczy usuwają skutki katastrof pod ziemią, a na co dzień wykonują 
prace pro�laktyczne w miejscach potencjalnych zagrożeń i zapobiegają ich wystąpieniu. Ratownicy biorą 
udział w akcjach ratowniczych prowadzonych na własnej kopalni oraz w innych kopalniach takich jak: 
Silesia, Dębieńsko, Pniówek, Borynia, Zo�ówka i Morcinek, także na kopalniach w Czechosłowacji. 
Z akcji przeprowadzonych na własnej kopalni szczególna jest akcja przeprowadzona w dniu 18 marca 
1981 roku, w celu wydobycia zwłok pracownika PBSz z rząpia szybu drugiego.

Ratownicy w sposób permanentny doskonalą swoje umiejętności nie tylko te techniczne, ale i �-
zyczne. Tak więc oprócz codziennej pracy na dole biorą udział w ćwiczeniach prowadzonych na kopalni, 
w OSRG Wodzisław Śl. oraz sprawują dwutygodniowe dyżury w OSRG, zabezpieczając w tym czasie 
kopalnie jej podległe. Dodatkowym elementem wzbogacającym wyszkolenie ratowników są organizo-
wane przez OSRG Wodzisław i CSRG Bytom zawody, spartakiady i turnieje sprawności ratowniczych 
oraz wiedzy z  zakresu ratownictwa. Pomimo młodego wieku wszyscy członkowie drużyny ratowni-
czej są ratownikami z najwyższymi kwali�kacjami. Stacja Ratownicza kopalni „ZMP”, a później „Żory”  
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zaliczana jest do najlepszych w Polsce, nie tylko w przemyśle węglo-
wym. Drużyna ratownicza zajmuje czołowe miejsca w Centralnych 
Zawodach Sprawnościowych, Spartakiadach Drużyn Ratowniczych 
organizowanych przez CSRG Bytom.

Drużyna ratownicza może się pochwalić sukcesami, które są 
dumą całej załogi kopalni: 
•	  Rok 1985 – I miejsce w okręgowych i III miejsce w centralnych 

zawodach sprawnościowych drużyn ratowniczych.
•	  Rok 1986 – I miejsce w okręgowych i II miejsce w centralnych 

zawodach sprawnościowych oraz III miejsce w konkursie na naj-
lepszą drużynę ratowniczą.

•	  Rok 1987 – I miejsce w okręgowych zawodach sprawnościowych 
oraz III miejsce w konkursie na najlepszą drużynę ratowniczą. 

•	  Rok 1988 – I i II miejsce w okręgowych oraz II w centralnych za-
wodach sprawnościowych drużyn ratowniczych, a także I miejsce 
w konkursie na najlepszą drużynę ratowniczą.

•	  Rok 1989 – I  miejsce w  okręgowych i  IV w  centralnych za-
wodach sprawnościowych drużyn ratowniczych oraz I miejsce 
w konkursie na najlepszą drużynę ratowniczą. Ściany pomiesz-
czeń KSRG wypełnione są dyplomami, medalami, pucharami 
i  innymi nagrodami zdobywanymi w  konkursach, turniejach, 
zawodach i spartakiadach.

Pion zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych (DE):
Funkcjonowanie kopalni nie byłoby możliwe bez działów admini-
stracyjnych. Ważną rolę na tym polu ma do spełnienia pion eko-
nomiczny (DE) kierowany przez zastępcę dyrektora ds. ekono-
micznych, którą to funkcję pełni Gerard Marek. Po reorganizacji 
i  zmianach schematu organizacyjnego pion DE połączono z pio-
nem DSP, a funkcję zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-pracowni-
czych pełni Barbara Szmyt. 

edward szewczyk na ćwiczeniach w csrG, 1980.

kierownik ksrG, stanisław kawulok z zastępem 
przed budynkiem stacji ratowniczej.
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W pionie tym funkcjonują: 
•	 Dział zaopatrzenia – działem kieruje Jerzy Krzyżak.
•	 Dział gospodarki materiałowej – działem kierują kolejno Hubert Wardęga, Franciszek Rybka, 

a później Jan Korecki.
•	 Dział normowania i płac – działem kieruje Józef Kmita.
•	 Dział planowania – działem kieruje Eugeniusz Kula. 
•	 Dział analiz ekonomicznych i informatyki – działem kierują kolejno Zbigniew Szmyt, a później 

Jerzy Biedka. Dział ten w późniejszym czasie zostaje połączony z Działem planowania i  tak 
połączonym działem kieruje Jerzy Biedka.

•	 Dział transportu – działem kierują kolejno Ernest Zolich, Gustaw Keller, Henryk Michałek. 
W 1990 roku połączony zostaje dział zaopatrzenia i dział gospodarki materiałowej w jeden o nazwie: 
•	 Dział zaopatrzenia i gospodarki materiałowej, a jego kierownikiem zostaje Krzysztof Mika.

Wymienione Działy w pionie DE realizują następujące zadania:
Dział zaopatrzenia i gospodarki materiałowej – w strukturze działu zaopatrzenia działają kopalnia-

ne magazyny takie jak: magazyn ruchowy na placach składowych oraz w hali magazynowej, magazyn 
paliw i olejów, elektryczny, papierniczy, odzieżowy, inwestycyjny.

Jeszcze w czasie budowy kopalnia boryka się z wieloma problemami zaopatrzenia w odpowiednie 
materiały pomimo możliwości realizacji uprzywilejowanej formy zakupów w ramach inwestycji. 

Z chwilą oddania kopalni do użytku, a praktycznie od początku 1980 roku, zaczynają się piętrzyć pro-
blemy bieżącego zaopatrzenia ruchowego. W okresie tym panuje wszechobecna gospodarka planowa, która 
nosi za sobą konieczność okresowego zamawiania materiałów u producentów, którzy sami decydują komu 

Gerard marek Barbara szmyt
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i w jakich ilościach sprzedawać materiały. Istnieje wówczas tzw. rynek producenta. Zaopatrzenie kopalnia-
ne podzielone jest na branże, którymi zarządzają tzw. branżyści. Fatalna sytuacja na rynku, a szczególnie 
niedobór towarów wymusza do zamawiania materiałów na wyrost – zamawiano dużo, aby dostać minimal-
ne ilości w odpowiednim czasie. W konsekwencji wszystkie materiały trzeba było po prostu… „załatwiać”, 
posługując się niekonwencjonalnymi metodami zakupu.

Pod koniec lat osiemdziesiątych sytuacja na rynku zaopatrzeniowym zaczyna się stopniowo zmieniać 
i powoli z roku na rok rynek zaopatrzenia staje się bardziej przewidywalny i normalny.

Dział planowania – zajmuje się planowaniem produkcji pod kątem osiągania obowiązujących ów-
cześnie wskaźników ekonomicznych, narzucanych kopalni przez jednostki nadrzędne. Taka procedura 
związana jest z obowiązującą w tym czasie w Polsce gospodarką planową. Dział ten zajmuje się również 
statystyką dla celów sprawozdawczych. Monitorowane wskaźniki to: pracochłonność, wydajność, za-
trudnienie, płace i inne, a w szczególności koszty wydobycia, w tym koszty jednostkowe.

Dział analiz ekonomicznych i informatyki – ma za zadanie wdrożenie wszystkich systemów infor-
matycznych, jakie już funkcjonowały w górnictwie oraz wdrażanie nowych systemów informatycznych. 
W dziale tym również przygotowuje się dane „wsadowe” do funkcjonujących systemów – dane do systemu 
gospodarki materiałowej IZGM, do systemu pracochłonności produkcji IOS, płac itp. 

Dział normowania i płac – normowanie ma za zadanie opracowanie norm pracochłonności dla po-
szczególnych robót górniczych, w zależności od miejsca wykonywania i warunków górniczych. Prze-
strzeganie norm w decydujący sposób wpływa na pracochłonność oraz koszty produkcji.

Płace „pilnują” realizacji polityki płacowej państwa, w tym polityki płacowej górnictwa.

Dział Głównego Księgowego (DGK):
Istotną rolę w szeroko rozumianej obsłudze �nansowo-księgowej kopalni odgrywa dział głównego 

księgowego (DGK), którym kieruje Jerzy Maciończyk, a później Hildegarda Gajda. Dział ten w końco-
wej fazie istnienia kopalni zostaje połączony z pionem dyrektora ds. ekonomicznych (DE).

W  pierwszym etapie funkcjonowania kopalni kadrę służb �nansowo-księgowych stanowią osoby 
oddelegowane do pracy z sąsiednich kopalń i pracownicy nowo zatrudnieni, którzy w ten sposób pod 
nadzorem doświadczonych fachowców zdobywają wiedzę i doświadczenie.

Zadania �nansowo – księgowe działu realizują następujące komórki: 
•	 Rachuby płac i kontroli wynagrodzeń – zajmująca się sprawami obliczania wynagrodzeń pracow-

niczych i ich wypłaty.
•	 Ubezpieczeń społecznych – zajmująca się obliczaniem świadczeń emerytalno rentowych i innych 

świadczeń.
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•	 Księgowości �nansowej – prowadząca ewidencję i rozliczanie operacji gospodarczych i �nanso-
wych zgodnie z wymogami prawa na kontach księgowych w ujęciu syntetycznym i analitycznym, 
sporządzająca plany �nansowe, deklaracje i sprawozdania w zakresie rachunkowości, podatków 
i statystyki.

•	 Księgowości i kalkulacji – zajmująca się ewidencjonowaniem i rozliczaniem kosztów funkcjono-
wania kopalni, inwestycji, środków trwałych i materiałów.

•	 Pracownicza kasa zapomogowo pożyczkowa (PKZP). 
•	 Główna kasa zakładowa.
Realizacja wielu zadań wymaga sprawnej organizacji i dobrej współpracy zarówno wewnętrznej 

jak i zewnętrznej szczególnie w sferze bankowości i �nansów, a także w sferze budżetowej (ZUS, sa-
morządy lokalne, wojewódzkie). Niebagatelną rolę w sferze informatyzacji i automatyzacji prac biu-
rowych Działu odgrywa Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa (COIG) w Katowicach i jego 
oddział w Rybniku. Dzięki COIG Rybnik dział korzysta z dużych maszyn liczących ODRA serii 
1300 (przetwarzanie danych) i  z  nowoczesnych technologii on-line z  wykorzystaniem serwerów 
IBM oraz lokalnych sieci terminalowych z zastosowaniem komputerów personalnych.

Załodze pionu głównego księgowego przyszło pracować w bardzo trudnym i skomplikowa-
nym okresie czasu. Jest to okres transformacji gospodarczej, a także inflacji i denominacji, kiedy 
to procesom tym należało stawić czoła zarówno w ujęciu księgowym, ewidencyjnym, jak i spra-
wozdawczym. Wielkim wyzwaniem jest utrzymanie płynności finansowej kopalni, która funkcjo-
nuje w bardzo złożonym układzie gospodarczym. Realizacja tak zwanych kompensat (wzajemne 
rozliczenie kilku podmiotów, które są dla siebie jednocześnie dłużnikami i  wierzycielami) wy-
maga od pracowników służb księgowo-finansowych kopalni wielu umiejętności negocjacyjnych 
i organizatorskich.

Pion zastępcy dyrektora ds. pracowniczych (DSP):
Również istotną rolę w strukturze organizacyjnej kopalni odgrywa pion zastępcy dyrektora ds. pra-

cowniczych (DSP), którym kieruje Tadeusz Jończyk, a po połączeniu z pionem DE Barbara Szmyt. 
Zadania, które realizuje ten pion związane są z zatrudnieniem, szeroko rozumianym mieszkalnictwem 

oraz całą sferą socjalno-bytową, która choć niewiele ma wspólnego z wydobyciem węgla, ale bez niej życie 
górników w zakresie pomocy aprowizacyjnej, mieszkaniowej, a  także zagospodarowania czasu wolnego, 
byłoby mało atrakcyjne zgodnie z aforyzmem „Nie samą pracą żyje człowiek, choćby i nawet była pasją”. 
Działami, które organizacyjnie podlegają pod pion DSP są:
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•	 Dział zatrudnienia (PZ) – dzia-
łem kierują kolejno: Zbigniew 
Wajsman, Zbigniew Woźniak, po 
połączeniu z działem kadr Wanda 
Mocko, a w końcowej fazie istnie-
nia kopalni po kolejnym połącze-
niu tym razem z działem socjal-
nym Joanna Cierpikowska.

•	 Dział socjalny (PS) – działem kie-
rują kolejno Kazimierz Śleziak, 
a potem Helena Radecka i Kazi-
mierz Rompalski. 

•	 Dział wczasów i  wypoczynku 
(PW) – działem kierują kolejno Kazimierz Rompalski, Roman Sodzawiczny i Helena Radecka.

•	 Dział mieszkaniowy (PM) – działem kieruje Ewald Smyczek, a po nim Zbigniew Białek.
•	 Dział gospodarczy (PA) – działem kierują Alojzy Gruszczyk, a później Ilona Filec. 
•	 Zespół domów górnika (ZDG) – działem kierują kolejno Ryszard Kuchta, Henryk Buchalik 

i Daniela Lazar. 

BAZA SOCJALNO-BYTOWA

W  roku 1985 władze Rybnicko–Jastrzębskiego Gwarectwa Węglowego zmieniają na kopalniach 
strukturę organizacyjną w pionie DSP, tworząc bazę socjalno-bytową, w skład której wchodzą działy: 
socjalny, wczasów i wypoczynku, mieszkaniowy, gospodarczy i Domy Górnika. Kierownikiem zostaje 
Kazimierz Rompalski. 

Sprawami socjalno-bytowymi zajmują się w szczególności działy: socjalny, wczasów i wypoczynku, 
mieszkaniowy i gospodarczy. Dział socjalny i mieszkaniowy zostają utworzone jeszcze w trakcie budowy 
kopalni, a dział wczasów i wypoczynku – 1 września 1979. Realizując cele statutowe, kopalnia z pomocą 
swoich służb socjalnych zapewnia rodzinom górniczym wypoczynek, organizując zamiejscowe ośrodki 
kolonijne i wczasowe. Po raz pierwszy dzieci pracowników mogą wyjechać na kolonie już w 1979 roku 
do ośrodka kolonijnego zorganizowanego w  szkole podstawowej w  miejscowości Łącko w  obecnym 
województwie małopolskim. Ośrodek ten funkcjonuje praktycznie do końca działalności kopalni, a więc 

Tadeusz jończyk
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do 1996 roku. W miarę upływu lat wzrasta liczba załogi, a tym samym zwiększa się zapotrzebowanie 
na zorganizowane formy wypoczynku. Kopalnia nie ustaje więc w poszukiwaniu nowych ośrodków wy-
poczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku 
zorganizowane zostają kolejne ośrodki kolonijne w takich miejscowościach jak: Jawornik w gminie Ko-
mańcza w obecnym województwie podkarpackim oraz Jelitkowo (nadmorska część Gdańska). W latach 
1994–1996 młodzież korzysta z bardzo atrakcyjnych zagranicznych wyjazdów kolonijnych do takich 
miejscowości jak Cesenatico (nadmorski kurort we Włoszech) oraz Saint-Tropez na Lazurowym Wy-
brzeżu we Francji. Również w okresie zimowym dzieci i młodzież mają okazję wyjeżdżać na zimowiska 
organizowane w miejscowościach górskich zarówno w Polsce, jak i ówczesnej Czechosłowacji.

Ze względu na brak własnego ośrodka wypoczynkowego kopalnia zapewnia pracownikom wyjazdy 
na urlopy do ośrodków innych zakładów górniczych, według tzw. rozdzielnika jednostki nadrzędnej 
(Zjednoczenie, Zrzeszenie, Gwarectwo).

Wielkim powodzeniem cieszą się organizowane przy współpracy związków zawodowych tzw. „tygo-
dniówki”, czyli siedmiodniowe turnusy dla pracowników dołowych i ich rodzin do takich miejscowości 
jak Ustroń, Wisła czy Gdynia.

Lata osiemdziesiąte XX wieku to czasy reglamentacji towarów w wyniku dużych ich niedoborów. 
Wprowadzony zostaje system racjonowania polegający m.in. na wydawaniu ludności kartek uprawnia-
jących do zakupu ściśle określonych ilości wyznaczonych towarów, głównie żywnościowych. Wychodząc 
naprzeciw tym problemom dział socjalny organizuje róne akcje, jak na przykład „Akcja witamina”, któ-
rych celem jest pomoc górnikom w zakupie konkretnych towarów jak m.in. ziemniaki i inne warzywa, 
a także miód czy ryby w okresie świątecznym. 

Baza socjalno-bytowa rozwija się w szybkim tempie od początku lat osiemdziesiątych XX wieku, 
czego namacalnym dowodem jest budowa nieopodal kopalni górniczego ośrodka rekreacyjno-sportowe-
go z otwartym basenem, hotelem, salą bankietową z pełnym zapleczem kuchennym, kompleksem boisk 
sportowych do piłki nożnej i siatkówki z bogatym zapleczem gospodarczo-magazynowym, komforto-
wym zapleczem higieniczno-sanitarnym, kortami tenisowymi, kręgiem ogniskowym i wieloma innymi 
atrakcjami natury sportowej, rekreacyjnej i biesiadnej. Ośrodek zostaje oddany do użytkowania na święto 
górnicze – „Barbórkę” 1983. 

Od tego czasu priorytetem dla wielu działów z pionu DSP staje się zapewnienie wypoczynku pra-
cownikom i ich rodzinom poprzez sport i rekreację. Cyklicznie organizowane są spartakiady, turnieje, 
zawody i różne inne formy wypoczynku. Dogodne położenie ośrodka i atrakcyjne jego elementy zago-
spodarowania znajdują uznanie nie tylko wśród mieszkańców Żor, ale także sąsiednich miejscowości, co 
skutkuje w okresie letnim rzeszą miłośników kąpieli tej wodnej jak i słonecznej na trawiastych plażach 
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przy basenie. Ośrodek jest wykorzystywany niemal przez cały rok. Mają tam miejsce spotkania przy 
kręgu ogniskowym na wolnym powietrzu lub w sali imprez w budynku ośrodka, organizowane przez od-
działy kopalniane, oddziałowe organizacje związkowe, młodzieżowe i inne działające na kopalni. Dużym 
zainteresowaniem cieszy się pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, którego murawa wykonana zostaje 

w trakcie budowy niecki basenu w ośrodku rekreacyjno-sportowym.

Budynek ośrodka rekreacyjno-sportowego w trakcie budowy.
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Budynki typu „wimer” stanowiące zaplecze budowy kopalni zmieniają z biegiem czasu swe funkcje na obiekty handlowe.

pod nadzorem jednego z najlepszych fachowców w tej branży, którego dziełem było wiele muraw boisk 
zespołów pierwszoligowych. 

Z tego też względu w ośrodku kopalni, w ramach obozów przygotowawczych trenują liczące się ze-
społy, w tym pierwszoligowy GKS Jastrzębie, drużyny drugoligowe, a także kadra Polski kobiet. 

W zachodnim skrzydle budynku administracyjnego zlokalizowano stołówkę dla załogi z pełnym za-
pleczem kuchenno-magazynowym. Drugą stołówkę również z pełnym zapleczem zlokalizowano przy 
Domach Górnika i służy ona mieszkańcom hoteli. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom górników, w budynkach typu „Wimer” stanowiących w przeszłości 
zaplecze budującej się kopalni, uruchomiono sklepy spożywcze i przemysłowe. 
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W przewiązce komunikacyjnej między Domami Górnika nr 1, 2 i stołówką, dyrektor Leon Guzy 
akceptuje pomysł i projekt koncepcyjny Henryka Buchalika i powstaje w tym miejscu klubokawiarnia, 
będąca centrum kulturalno-oświatowym dla mieszkańców hoteli i ich rodzin, a także dla mieszkańców 
dzielnicy Rój. Bardzo bogaty program działalności kulturalnej, rozrywkowej i edukacyjnej realizowany 
jest przez zatrudnionych w ZDG instruktorów: Danielę Lazar, Henryka Mańkę i Józefa Machnika. Dla 
zagospodarowania czasu wolnego górników, przed budynkami Domów Górnika kierownictwo hoteli, 
przy współpracy z oddziałami powierzchniowymi, buduje mały ośrodek sportowo-rekreacyjny, którego 
elementami są: boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki, plenerowe szachy, wykonane z wozów 
dołowych stoły do gier planszowych, a także atrakcje dla dzieci jak piaskownica, dołowa lokomotywa 
z wagonikami, huśtawki i wiele innych. 

Bardzo bogate programowo są organizowane przez działy pionu DSP festyny, zawody o  różnym 
pro�lu, letnie i zimowe spartakiady, rajdy piesze i samochodowe, wycieczki krajoznawcze, kuligi, pokazy 

henryk Buchalik otwiera mały ośrodek sportowo-rekreacyjny przy Domach Górnika. Na drugim planie piłkarki 
ręczne ruchu chorzów i czarnych sosnowiec przed meczem. 
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lotnicze, a  także inne imprezy wyjazdowe i organizowane na miejscu, w wybudowanym do tego celu 
ośrodku rekreacyjno-sportowym. 

Partnerami w  organizacji tych imprez są działające na kopalni organizacje jak: Koło Zakładowe 
PTTK „Turysta”, związki zawodowe kierowane przez działaczy związkowych m.in. Ryszarda 
Płucienniczaka, Henryka Zgryźniaka, Alfreda Welzmana, Waldemara Ptaka, Ryszarda Jantonia, 
Zbigniewa Naguszewskiego, Franciszka Zająca, Henryka Kremca i innych. 

W 1984 roku rozpoczęto budowę własnego ośrodka wypoczynkowego w miejscowości Nowa Stud-
nica koło Tuczna w województwie zachodniopomorskim (ówczesnym pilskim) na wspaniałych i uro-
kliwych terenach pojezierza południowo-pomorskiego. Ze względów �nansowych budowy jednak nie 
ukończono. Z pracowników kopalni, którzy odgrywają kluczową rolę na niwie sportowej jest m.in. in-
struktor w Domu Górnika, Józef Machnik, były bramkarz Górnika Zabrze i trener, który jest pomysło-
dawcą większości imprez piłkarskich i nie tylko. Kontynuowana jest rywalizacja powołanej na kopalni 
pierwszej i  drugiej ligi piłkarskiej, w  której uczestniczy dziesięć zespołów reprezentujących oddziały 
dołowe i Dom Górnika. 

Na kopalnię zapraszani są i uczestniczą w spotkaniach z załogą znani przedstawiciele polskiej piłki 
nożnej m.in.: Hubert Kostka, Antoni Piechniczek, Andrzej Strejlau, Zbigniew Boniek, Stanisław Ośli-
zło, Gerard Cieślik i inni wybitni i utytułowani sportowcy jak Jerzy Makula, wielokrotny mistrz Polski, 
Europy i  świata w  akrobacji szybowcowej oraz pracownik kopalni Marek Chmiel, wicemistrz Polski 
w akrobacji lotniczej. 

Po raz pierwszy w historii Żor na stadionie miejskim przy ul. Wolności, przy wypełnionych po brzegi 
trybunach, kopalnia organizuje dla górników i mieszkańców miasta niezwykły mecz, w którym zmierzy-
ły się pierwszoligowe drużyny kobiecej piłki nożnej: Ruch Chorzów i Czarni Sosnowiec.

Dyrekcja kopalni ma świadomość ciężkiej i niebezpiecznej pracy górników i z pełnym zaangażo-
waniem pomaga w budowie obiektów bazy socjalno-bytowej i popiera wszelkie inicjatywy wypełnia-
nia czasu wolnego dla górników i ich rodzin. Górnicy natomiast działania te przyjmują z życzliwością 
i aprobatą, bowiem są one odskocznią od codziennego trudu, czyhających przy pracy niebezpieczeństw, 
dla których scenariusz pisze „dołowy żywioł”.
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sportowa rywalizacja na organizowanych festynach górniczych.
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Drużyna oddziału GP-1 przed meczem w ramach rozgrywek kopalnianej ligi piłkarskiej.

Trener kadry narodowej, andrzej strejlau na spotkaniu z fanami piłki nożnej w klubokawiarni Domu 
Górnika. obok trenera po lewej – zastępca dyrektora ds. pracowniczych, Tadeusz jończyk,  
po prawej – kierownik zDG, henryk Buchalik.
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SPRAWY MIESZKANIOWE

Kopalnia czyni wiele w zakresie mieszkalnictwa, co jest istotnym elementem stabilizującym załogę. 
Zadania w tym zakresie realizuje kierowany przez Ewalda Smyczka, a później Zbigniewa Białka, dział 
mieszkaniowy, który podejmuje działania mające na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych pracow-
ników kopalni poprzez przydziały mieszkań, a także przyznawanie pożyczek z zakładowego funduszu 
mieszkaniowego na budowę jednorodzinnych domów mieszkalnych. W strukturach kopalni działa ko-
misja mieszkaniowa, w skład której wchodzą przedstawiciele związków zawodowych, Rady Pracowni-
czej, organizacji społecznych i innych osób odpowiedzialnych za zakwaterowanie pracowników. Komisja 
ta opiniuje złożone przez pracowników wnioski i ustala kto i w jakiej kolejności ma otrzymać mieszkanie 
lub świadczenie. Na podstawie jej opinii, dyrektor kopalni podejmuje ostateczną decyzję w przedmio-
towej sprawie. We wszystkich nowopowstałych kopalniach ROW zapotrzebowanie na mieszkania jest 
ogromne. W kopalni „ZMP” w latach 1981–1982 wnioski o przydział mieszkania składa blisko tysiąc 
pracowników. W miarę wzrostu zatrudnienia w następnych latach wniosków tych przybywa. Spośród 
oczekujących na nie, większość stanowią przybysze z różnych zakątków kraju. Początkowo przyjeżdżają 
do pracy sami, bez rodzin. Otrzymują zakwaterowanie w Domach Górnika i  ewentualnie kwaterach 
prywatnych opłacanych przez kopalnię. 

W trakcie prowadzonej przez dział zatrudnienia rekrutacji, potencjalni pracownicy otrzymywali 
zapewnienie o możliwości szybkiego przydziału mieszkania rodzinnego (do dwóch lat). Niestety, ilość 
chętnych przekraczała możliwości inwestycyjne w zakresie budownictwa mieszkaniowego. 

By ratować jakoś sytuację, w Rybnickim Zjednoczenia Przemysłu Węglowego przyjęto zasadę, że 
poszczególne kopalnie budują w ramach własnych inwestycji, ewentualnie do�nansowanych ze środków 
RZPW osiedla mieszkaniowe w Żorach i innych miejscowościach ROW, które to osiedla i mieszkania 
są własnością danej kopalni jako inwestora. Jednak tylko część lokali mieszkalnych kopalnia może przy-
dzielać własnym pracownikom. Pozostałymi dysponowało RZPW, które rozdzielało je do dyspozycji 
innych kopalń. W ten oto sposób mieszkania otrzymuje znaczna część pracowników KWK „ZMP” na 
początku jej działalności. 

Później, w  latach 80. XX wieku kopalnia buduje na tej zasadzie osiedle w „Jednostce E” w Żorach 
(osiedle Sikorskiego), gdzie powstaje sześć wielorodzinnych bloków mieszkalnych z ilością 560 mieszkań. 
Część z nich przydzielona została pracownikom KWK „ZMP”. W efekcie na żorskich osiedlach, a także 
w innych miastach ROW, często w tych samych blokach mieszkają pracownicy różnych kopalń RZPW. 

W celu złagodzenia problemu mieszkaniowego, w latach 80. ubiegłego wieku pojawia się możliwość 
składania wniosków o mieszkanie zakładowe do Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach. Konsekwencją 
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takiego działania jest oczekiwanie na własne „M” w dwóch kolejkach: kopalnianej i spółdzielczej, z ko-
rzyścią dla oczekujących, bowiem część z nich szybciej dostaje mieszkanie ze Spółdzielni i w ten sposób 
zwalnia się miejsce w kolejce na kopalni. 

Inną formą pomocy kopalni w zakresie mieszkalnictwa jest do�nansowanie na korzystnych warun-
kach z zakładowego funduszu mieszkaniowego (ZFM). Opracowany na kopalni regulamin ZFM określa 
zasady do�nansowania różnych wydatków pracowników poniesionych na cele mieszkaniowe. Regulamin 
jest przygotowywany przez dział mieszkaniowy, opiniowany przez związki zawodowe i zatwierdzany przez 
dyrektora kopalni. Pracownicy mogą starać się o do�nansowanie remontów i modernizacji mieszkań i wła-
snych domów, budowy domów jednorodzinnych oraz na wkłady mieszkaniowe wymagane w przypadku 
przydziałów mieszkań spółdzielczych. 

Pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku wiele uwagi poświęca się pomocy osobom, które 
zamierzają we własnym zakresie budować dom jednorodzinny. Naprzeciw ich potrzebom wychodzi rząd 
i podejmuje Uchwałę Rady Ministrów nr 8/79 z 12 stycznia 1979 roku dotyczącą budownictwa jedno-
rodzinnego dla pracowników górnictwa. Zgodnie z tą uchwałą Bank PKO udziela kredytu na preferen-
cyjnych warunkach pracownikom górnictwa po spełnieniu przez nich określonych warunków. Zgodnie 
z  zapisami umowy, kopalnia jest gwarantem spłaty kredytów w  razie niewypłacalności pracowników. 
Kredyty są częściowo umarzane po przepracowaniu przez kredytobiorcę 25 lat.

Również w latach 80. XX wieku podjęta została decyzja o utworzeniu przez kopalnie RZPW własnej 
spółdzielni mieszkaniowej. Powstaje wówczas (do dziś istniejąca) Górnicza Spółdzielnia Budownictwa 
Mieszkaniowego im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim, której członkiem jest również KWK 
„ZMP”. Spółdzielnia buduje w  latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku w Rybniku-Niedobczycach, 
przy ul. Wrębowej, osiedle mieszkaniowe, gdzie zamieszkali pracownicy kopalń zrzeszonych w Spół-
dzielni, w tym pracownicy KWK „ZMP”. 

Na początku lat 80. XX wieku dyrektor Leon Guzy jest pomysłodawcą budowy przyzakładowego 
osiedla nieformalnie nazywanego „awaryjnym”, jako iż mieli w nim zamieszkać przede wszystkim ci 
pracownicy, którzy musieli być dyspozycyjni i w każdej chwili mogli podjąć pracę na kopalni. W roku 
1984 pomysł przeistacza się w rzeczywistość i zapada decyzja o budowie osiedla przy kopalni. Osiedle 
z sześcioma pięciokondygnacyjnymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi wybudowano w latach 
1986–1989 i tym sposobem zasoby mieszkaniowe kopalni powiększyły się o 240 lokali. Atrakcyjność 
tych mieszkań wynikała nie tylko z bliskości zakładu pracy, ale także z faktu istnienia całej infrastruktury 
towarzyszącej jak sklepy, przychodnia, apteka, place zabaw, kino, ośrodek sportowo-rekreacyjny, czym nie 
mogły się pochwalić na pierwszych etapach budowy inne żorskie osiedla. 
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Fragment osiedla Gwarków – widok w czasach obecnych.

Byłe domy górnika adaptowane na mieszkania – widok w czasach obecnych.
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Kolejnym zastrzykiem zasobów mieszkaniowych w  drugiej połowie lat osiemdziesiątych stanowi 
sukcesywna adaptacja pokoi hotelowych w Domach Górnika na tzw. mieszkania rotacyjne, co miało 
miejsce po dokonaniu przez dyrekcję kopalni analizy potrzeb w zakresie zakwaterowania górników. 
Pomysłodawcą takiego rozwiązania, a  jednocześnie autorem koncepcji przebudowy jest ówczesny  
kierownik ZDG, Henryk Buchalik.

Na przełomie lat 80. i 90. XX w. kopalnia planuje budowę domków jednorodzinnych w dzielnicy Rój 
i ponosi w tym zakresie część kosztów związanych z infrastrukturą techniczną związaną z uzbrojeniem 
terenu, budową dróg dojazdowych itp. Z uwagi jednak na planowaną likwidację kopalni, budowy dom-
ków jednorodzinnych nie rozpoczęto.

OPIEKA MEDYCZNA 

Na kopalni są też takie sfery działania, których co prawda nie ma w strukturze organizacyjnej kopal-
ni, ale dla zaspokojenia potrzeb górników muszą funkcjonować, a jedną z nich jest zakładowa przychod-
nia lekarska działająca w ramach Górniczego Zakładu Opieki Zdrowotnej (GZOZ).

Przychodnia swoją działalność rozpoczyna jesienią 1976 roku, a więc jeszcze w trakcie budowy kopal-
ni. Początkowo na jej potrzeby zaadaptowano kilka pokoi w Domu Górnika, a po uruchomieniu kopalni 
przychodnia znalazła swoje miejsce we wschodnim skrzydle budynku administracyjnego. Przyzakładowa 
przychodnia lekarska jest dobrze wyposażona w urządzenia, sprzęt i akcesoria medyczne, co jest niewątpli-
wie zasługą dyrekcji kopalni. Personelem przychodni kierują kolejno lekarze medycyny: Tadeusz Stencel, 
Zdzisław Zasada, Kazimiera Jarzyna-Tomecka i Weronika Woźniak-Szklany. Zarówno lekarze jak i średni 
personel medyczny, kierowany przez dyplomowane pielęgniarki Martę Krawczuk, a później Urszulę Lisz-
ka, wykazują wysoki poziom kwali�kacji, co przekłada się na dobre efekty leczenia. W przychodni obok 
ogólnych gabinetów lekarskich działa pracownia RTG, laboratorium analityczne, gabinet stomatolo-
giczny, pracownia EKG i spirometrii, gabinet zabiegowy, ośrodek rehabilitacyjny z basenem i poradnia 
chirurgiczna. Po likwidacji kopalni przychodnia zostaje przeniesiona do budynku typu Wimer, gdzie 
zmienia status i staje się przychodnią rejonową organizacyjnie podporządkowaną żorskiemu publiczne-
mu Zakładowi Opieki Zdrowotnej. 

Ważną rolę w kopalnianym systemie lecznictwa odgrywa punkt opatrunkowy z siedzibą na terenie 
kopalni, który administracyjnie przyporządkowany jest działowi gospodarczemu (PA), merytorycznie 
zaś działowi BHP, przy czym z oczywistych względów współpracuje ściśle z przychodnią zakładową. 
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Punkt opatrunkowy całodobowo świadczy usługi medyczne w zakresie pierwszej pomocy w nagłych 
wypadkach zaistniałych na terenie kopalni.

Punktem opatrunkowym kierują kolejno: Janusz Czajerek, Joanna Dudek i Czesław Groborz. 

CHARAKTERYSTYKA ORGANIZACJI, STOWARZYSZEŃ, KLUBÓW ITP.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG):
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa zrzesza kadrę inżynieryjno-techniczną kopalni 

oraz pracowników administracji. Siedzibą kola SITG jest popularny klub, który potocznie nazywano 
klubem NOT-u, urządzony w jednym z baraków inwestycyjnych. Wnętrze klubu jest ozdobione wie-
loma cennymi obrazami, płaskorzeźbami i rzeźbami. W tym miejscu należy wymienić dzieła górnika-
-rzeźbiarza Stanisława Uchyły, pracownika kopalni i wielu innych. 

Przewodniczącym koła zakładowego SITG wyłanianym w wyborach jest naczelny inżynier. 
Ta tradycja jest praktykowana do dziś i jest to tradycja sprawdzona. Do zadań kola zakładowego SITG 
należy m.in.: wymiana doświadczeń z innymi kopalniami czy stowarzyszeniami o pro�lu technicznym, 
organizowanie wyjazdów edukacyjno-turystycznych, propagowanie racjonalizacji, organizowanie trady-
cyjnych spotkań gwarków, integracyjnych zabaw karnawałowych. Koło zakładowe nawiązuje współpracę 
z kołem kieleckim SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich), a konkretnie z Kazimie-
rzem Gruszczyńskim, który poza pracą jest przewodnikiem świętokrzyskim. To dzięki jego życzliwości 
członkowie SITG mają okazję zwiedzać słynne zakłady „Iskra” w Kielcach, uczestniczyć w inscenizacji 
dymarków świętokrzyskich, czyli prehistorycznego wytopu stali, poznawać uroki Jaskini Raj, zwiedzać 
ruiny zamku w Chęcinach oraz być wspólnie na Świętym Krzyżu. Są też organizowane atrakcyjne wy-
jazdy do kopalni miedzi w Polkowicach, zamku Książ z podziemną kwaterą Hitlera, zakładów ZMG 
Glinik w Gorlicach, Łańcuta, a także wielu miejscowości w Bieszczadach.

Jednym z najważniejszych w górniczej tradycji jest coroczne święto patronki górników – św. Barbary, 
które przygotowuje SITG wspólnie z działem socjalnym. W przededniu święta organizowana jest uro-
czysta akademia, a w dniu święta w żorskich kościołach odbywają się msze święte w intencji górników 
i ich rodzin, a także za zmarłych górników. W dniach przed i po „Barbórce” w klubie NOT organizo-
wane są przez poszczególne oddziały Spotkania Gwarków. Główne i  najważniejsze takie spotkanie, 
z udziałem kadry inżynieryjno-technicznej i zaproszonych Gości, odbywa się corocznie w hali spor-
towej LKS Rój lub w sali OSP w Rogoźnej. Organizatorem tych spotkań jest SITG, a personalnie 
przygotowaniem uroczystości zajmują się ludzie o predyspozycjach organizatorskich, bardzo dobrze 
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znający górniczy fach, ale też posiadają-
cy wyobraźnię i umiejętności artystyczne.  
Najbardziej zaangażowanymi w  organi-
zację spotkań są m.in.: Ryszard Tkocz, 
Stefan Kołek, Tadeusz Halamoda, Jerzy  
Chaberko, Stanisław Kawulok, Jan  
Zimonczyk, Eugeniusz Orszulik, Antoni 
Magiera i wielu innych. W klubie NOT 
oprócz spotkań „Barbórkowych” orga-
nizowane są różne inne imprezy kulty-
wujące tradycje górnicze. Męskie grono 
członków SITG każdego roku pamięta 
o zatrudnionych na kopalni Paniach, dla 
których organizuje spotkania okoliczno-
ściowe, głównie z okazji Dnia Kobiet. 

Gospodarzem klubu od początku 
jego istnienia jest Szczepan Cyganek, 
przyjaciel dyrektora Leona Guzego, 
promotor szkoły „chwałowickiej”, a  po 
nim Stanisław Kos i Franciszek Stasiak. 
Klub działa bardzo prężnie. Jest miej-
scem spotkań zarówno kadry inżynieryj-
no-technicznej zrzeszonej w  SITG, jak 
i  innych organizacji działających na ko-
palni. Corocznie pod auspicjami SITG 
rozgrywany jest mecz działów TG i TM 
o Puchar Dyrektora. Tradycyjnie po me-
czu zawodnicy i kibice spotykają się przy 
ognisku na terenie kopalnianego ośrodka 
sportowo-rekreacyjnego.

wycieczka krajoznawcza koła siTG: kazimierz Gruszczyński (z lewej),  
ryszard Tkocz i wnuczka henryka sienkiewicza przed pałacem w oblęgorku.

spotkanie koleżeńskie w klubie siTG.
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Kopalniane kino:
W budynku administracyjnym, w sali, w której odbyła się główna uroczystość otwarcia kopalni, uru-

chomione zostaje w 1982 roku, cieszące się wielkim zainteresowaniem przez kolejnych 10 lat, pełnowy-
miarowe kino na 370 miejsc, które prowadzi Krzysztof Mika, pracownik działu organizacyjno-prawne-
go. Repertuar kina jest bardzo urozmaicony, w kinie grane są najnowsze hity �lmowe. Z kina korzystają 
nie tylko pracownicy kopalni, ale również mieszkańcy miasta.

Klub Honorowych Dawców Krwi:
Rozumiejąc wagę najcenniejszego daru, jakim jest krew dla braci górników, którzy ulegli wypad-

kom, na kopalni zawiązuje się Klub Honorowych Dawców Krwi, który liczy ponad 250 członków, 
a w utworzonym banku krwi pod koniec 1986 roku znajduje się osiemset litrów tego cennego daru życia.  

widok na salę widowiskową, w której oprócz oficjalnych uroczystości kopalnianych odbywają się również seanse kinowe.
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Najaktywniejszymi dawcami są: Kazimierz Sędera, Władysław Barnat, Ryszard Duś, Józef Fabian, Józef 
Fryc, Janusz Frankowicz, Janusz Kuczera i Adam Kaczor.

Klub Motorowy Górników (KMG):
Nie bez znaczenia dla pracowników kopalni jest prowadzona na wysokim poziomie działalność Klubu 

Motorowego Górników, którym kieruje Zbigniew Szmyt, pełniąc funkcję prezesa. Organizowane przez 
klub jedno- i  dwudniowe rodzinne rajdy samo-
chodowe z  licznymi mrożącymi krew w  żyłach 
niespodziankami na trasie, profesjonalnymi OJS-
-ami (odcinki jazdy specjalnej) każdorazowo za-
kończone są wspaniałą zabawą integracyjną pod-
sumowującą wyniki rajdu w wybranym ośrodku 
wczasowym w  Beskidzie Śląskim czy Żywiec-
kim. Klub służy również zmotoryzowanym pra-
cownikom kopalni w zakresie usług naprawczych 
i remontowych we własnym warsztacie samocho-
dowym, a  także prowadzi wypożyczalnię przy-
czep samochodowych, bagażników dachowych 
i  sprzętu turystycznego, przyczyniając się w ten 
sposób do zróżnicowania form i uatrakcyjnienia 
wypoczynku górników.

GKS Żory i LKS Rój
Kopalnia prowadzi i sponsoruje klub sportowy GKS Żory grupujący różne sekcje. Największym za-

interesowaniem lokalnej społeczności cieszy się sekcja piłki nożnej, której drużyna z różnym szczęściem 
uczestniczy w rozgrywkach piłkarskich w lidze okręgowej pod wodzą trenerów, którymi są kolejno: Jerzy 
Ignacek, Józef Machnik, Franciszek Kaduk, Rajnard Pilarek i Jan Krosny. W ramach GKS Żory działa 
również sekcja motorowa prowadzona przez Alojzego Buchalika, zdobywająca indywidualne i druży-
nowe laury w skali regionalnej i ogólnopolskiej na różnych rajdach motorowych i motokrosach. W cza-
sach największej prosperity GKS-u Żory funkcję prezesa klubu pełni dyrektor Leon Guzy. Wieloletnim 
sekretarzem klubu jest Alojzy Stencel. Kopalnia przyłącza się do działań związanych z utrzymaniem 
stadionu miejskiego przy ul. Wolności, bierze także udział w  przebudowie i  cyklicznych remontach 
stadionowych szatni.

kierownictwo klubu motorowego Górników w trakcie walnego zebrania 
sprawozdawczego. od lewej: jerzy serednicki, zbigniew szmyt,  
henryk Buchalik, Tadeusz jończyk.
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Bardzo znaczącą sekcją objętą patronatem ko-
palni jest drużyna tenisa stołowego LKS Żory-Rój, 
która mozolnie wspina się po szczeblach kariery 
sportowej, czego kulminacją jest awans w sezonie 
1978-1979 do pierwszej ligi krajowej, co jest ewe-
nementem w skali żorskiego sportu. Drużyna ma 
niezwykle utalentowanych zawodników, a  jednym 
z  nich jest akademicki mistrz świata, pracownik 
działu inwestycji kopalni, Bronisław Gowin, który 
zarazem pełni funkcję trenera drużyny. Współ-
praca kopalni z klubem polega także na partycy-
powaniu kopalni w  kosztach remontu obiektów 
klubu, zapewnieniu opału czy użyczaniu środków 
transportu. Z drugiej strony klub udostępnia salę 
na organizowane przez kopalnię uroczystości 
i imprezy.

Trzecioligowy Gks żory pod wodzą trenera Franciszka kaduka (z lewej).

Drużyna Lks rój po historycznym awansie do pierwszej ligi tenisa 
stołowego, 1979. stoją od lewej: jerzy solich, edward ćmok,  
andrzej Gebauer, Prezes alojzy sładek, trener Bronisław Gowin, 
andrzej kociałkowski, zygmunt Laska.
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Koło Zakładowe PTTK „Turysta”:
Zakładowe Koło PTTK rozpoczyna działalność wraz z powstaniem kopalni, a ulega rozwiązaniu 

w roku 1990. Liczy około 150 członków, a jego wieloletnim prezesem jest Marian Dobisz. Organiza-
cyjnie podlega pod Oddział Miej-
ski PTTK w  Rybniku, a  później 
w Żorach. Nazwę „Turysta” otrzy-
muje w  drodze konkursu. Koło 
prowadzi szeroko zakrojoną dzia-
łalność turystyczną, organizując 
jedno- i  wielodniowe imprezy tu-
rystyczne nie tylko w pobliski Be-
skid Śląski czy Żywiecki, ale także 
do dalej położonych regionów jak 
Bieszczady i Góry Sądeckie, a tak-
że północne tereny Polski. 

Wiele imprez organizowanych 
jest z  zaprzyjaźnionymi Kołami 
m.in. w  Wodzisławiu, Radlinie, 
Leszczynach i Dębieńsku. Wielkim zainteresowaniem cieszą się organizowane przez zarząd „Turysty” 
własne rajdy: wiosenny „Rajd Pokoju” i jesienny „Rajd Nizinny”. Działalność Koła logistycznie i �nan-
sowo w znacznym stopniu wspierana jest przez fundusz socjalny kopalni, dział wczasów, związki zawo-
dowe i zakładowe organizacje młodzieżowe. Spośród wielu aktywnych działaczy Koła wyróżniającym się 
zaangażowaniem i propagowaniem turystyki jest Zbigniew Pabich. Klub za swoją działalność otrzymuje 
wiele dyplomów uznania ze strony władz miejskich Żor i Rybnika.

Klub mikrokomputerowy „Mikro”:
W dobie początków komputeryzacji powstaje jeden z niewielu w regionie klub mikrokomputerowy 

„Mikro” prowadzony przez pasjonatów elektroniki, pracowników działu łączności w osobach S. Strze-
lecki, J. Wawrzak i A. Sekienda. Zainteresowanie komputeryzacją i programowaniem w tym czasie jest 
ogromne, stąd też klubowe drzwi nie zamykają się, a chętnymi do pokazów i szkoleń są również osoby 
spoza kopalni.

członkowie klubu PTTk „Turysta” w czasie posiłku na górskim szlaku.
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Zakładowa orkiestra dęta:
Niemal od początku istnienia kopalni działa zgodnie z  górniczą tradycją orkiestra dęta, której 

założycielem, prowadzącym i dyrygentem jest Otton Sich. 
1 września 1983 roku przy Zasadniczej Szkole Górniczej w Żorach zostaje powołana młodzieżowa 

orkiestra dęta KWK „ZMP”, której dyrygentem i jednocześnie nauczycielem gry na instrumentach jest 
utalentowany nauczyciel muzyki Jan Ludwik. Powołanie młodzieżowej orkiestry dętej ma na celu wy-
kształcenie młodych muzyków, którzy zasilą w przyszłości szeregi zakładowej orkiestry dętej. Oprócz 
działalności dydaktycznej orkiestra bierze udział w  różnych przeglądach i  konkursach regionalnych 
i krajowych, a po kilku latach staje się jedną z lepszych orkiestr tego typu, zdobywając laury na różnych 
festiwalach, przeglądach i konkursach, przynosząc tym samym chlubę kopalni i miastu. W 1986 roku 
dyrektor Ireneusz Musioł powołuje Jana Ludwika na dyrygenta zakładowej orkiestry dętej, nie zwalnia-
jąc go z dalszego prowadzenia orkiestry młodzieżowej. Rozpoczyna się nowy etap zakładowej orkiestry, 
która wzorowo służy kopalni, a jednocześnie odnosi wiele sukcesów, rozsławiając w ten sposób jej imię 
w całej Polsce. Orkiestra kończy działalność w 1994 roku.

W zakresie działalności muzycznej, oprócz orkiestry dętej na uwagę zasługują działające w Domu 
Górnika: zespół muzyczny „Art. Quartet” i kabaret „Wulec” prowadzone przez Henryka Mańkę członka 
orkiestry dętej, a zawodowo instruktora w Domu Górnika.

orkiestra kopalniana pod batutą ottona sicha na żorskim rynku w 1980 roku.
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Klub młodzieżowy „Pod Nastawnią”:
Z inicjatywy działającej na kopalni organizacji młodzieżowej ZSMP w nieużytkowanych pomiesz-

czeniach nastawni kolejowej u zbiegu ulic Kłokocińskiej i Górniczej (obecne nazwy ulic) powstaje klub 
młodzieżowy „Pod Nastawnią”, w którym odbywają się różne imprezy kulturalno-rozrywkowe. Bliskość 
klubu do kopalnianego ośrodka rekreacyjno-sportowego, a jednocześnie odległe położenie w stosunku 
do budynków mieszkalnych jest atutem, który daje mu stabilną frekwencję, szczególnie w czasie organi-
zowanych tu młodzieżowych dyskotek. 

Twórcy górniczej kultury: 
Kopalnia obejmuje patronatem grupy twórców skupionych wokół tradycyjnych, o ustalonej renomie 

Rybnickich Dni Literatury. Pomoc ta przejawia się we wsparciu organizacji spotkań z twórcami i pomo-
cy w wydawaniu tomików wierszy.

W 1986 roku staraniem rodziny Holeszów przy wydatnym mecenacie górnictwa powstaje w Świer-
klanach-Kucharzówce Galeria Sztuki Rodziny Holeszów. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest redakcja  

w rodzinnej Galerii holeszów weronika holesz (z prawej) z rodzicami agnieszką i Ludwikiem.
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tygodnika „Górnik”, Rybnicko-Jastrzębskie 
Gwarectwo Węglowe i KWK „ZMP” jako za-
kład patronacki. W urządzonej przy rodzinnym 
domu galerii podziwiać można prace malar-
skie Ludwika Holesza – seniora, jego małżon-
ki Agnieszki oraz córki Weroniki. Weronika 
Holesz jest pracownikiem kopalni i  pracuje 
jako kreślarz w  dziale mierniczym. Na kopal-
ni poznaje przyszłego męża Józefa Kurzydyma. 
Z  ich związku przychodzi na świat syn Ka-
rol Kurzydym, który idzie śladami dziadków 
i mamy. Zgromadzone w galerii dzieła prezen-
towane są na wielu wystawach w kraju i  poza 
jego granicami. 

Na kopalni pracuje także górnik, artysta-
-rzeźbiarz Stanisław Uchyła. Po pracy najpierw 
w  dozorze górniczym, a  potem jako inspektor 
na powierzchni realizuje swoją pasję. Rzeźbi 
w węglu i drewnie. Pozostawia po sobie znaczne 
zbiory, które są w posiadaniu rodziny, wielu pra-
cowników kopalni, instytucji, także para�alnego 

kościoła w Roju. Za życia prezentuje swój dorobek w domach kultury, bibliotekach, na wystawach prac 
artystów nieprofesjonalnych w Katowicach i Jastrzębiu-Zdroju. 

W kopalni pracują też inni artyści amatorzy, którzy po zakończonej szychcie rozwijają swoje zami-
łowania malarskie, plastyczne, rzeźbiarskie i inne. Jednym z nich jest Kazimierz Jabłoński, który sam 
przyznaje, że podpatrywał prace mistrza Stanisława i potem wykorzystywał tę wiedzę, tworząc swoje 
rzeźby czy płaskorzeźby. Także byli pracownicy naszej „nieboszczki” próbują swoich artystycznych 
umiejętności, realizacji swoich pasji m.in. pisząc wiersze. Należą do nich: Zbigniew Woźniak, Józef 
Olek i Marian Klęczar.

PASJA to dział wystawy „Ocalić od zapomnienia”, potraktowany na równi z pracą i przyjaźnią, która 
powstała wokół zlikwidowanej kopalni i prezentowana jest w Muzeum Miejskim w Żorach.

Górnik, artysta-rzeźbiarz stanisław uchyła (z prawej) 
w czasie wystawy swoich prac.
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SĄ TAKŻE SUKCESY KOPALNI

W pamięci potomnych pozostaną te wszystkie formy działalności pozaprodukcyjnej kopalni, które 
promowały zarówno kopalnię jak i miasto Żory w województwie, regionie i kraju. 

I tak w ujęciu chronologicznym:
•	 W roku 1979 sponsorowana przez kopalnię drużyna tenisa stołowego LKS Żory-Rój w skła-

dzie: Z. Laska, E. Ćmok, A. Kościałkowski, A. Gebauer, J. Solich i B. Gowin uzyskuje awans do 
pierwszej ligi krajowej w sezonie 1978-1979. Drużyna trenowana jest przez Bronisława Gowina, 
pracownika działu inwestycji kopalni, a prezesem klubu jest Alojzy Sładek.

•	 W  roku 1983 Dom Górnika, którym kieruje Henryk Buchalik, uczestniczy w  konkursie  
„Trybuny Ludu” na najlepszy hotel pracowniczy w Polsce. Zgodnie z regulaminem konkursu, 
eliminacje zarówno na szczeblu danego resortu, jak i  międzyresortowe polegają na ocenie 
hoteli pod względem kilkunastu kryteriów typowych dla hoteli pracowniczych począwszy od 
architektury wnętrz i  organizacji pracy, a  skończywszy na warunkach zamieszkania włącz-
nie z atrakcyjnością w zakresie działalności kulturalno-oświatowej. W �nale ogólnopolskim 

Drużyna Domu Górnika kwk „zmP” z opiekunami po sukcesie w Bydgoszczy.
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o zwycięstwie decydują umiejętności w różnych dziedzinach sportu. Finał konkursu poprze-
dzają eliminacje na szczeblu Zrzeszenia, gdzie hotel zajmuje pierwsze miejsce, a następnie 
eliminacje w resorcie górnictwa, w których Dom Górnika KWK „ZMP” ponownie zajmuje 
pierwsze miejsce. Na szczeblu wojewódzkim w Dąbrowie Górniczej na 640 startujących hoteli 
z różnych resortów Dom Górnika zajmuje drugie miejsce, a w �nale w Bydgoszczy na 2400 
startujących hoteli z całego kraju – trzecie miejsce w Polsce.

•	 W roku 1984 kopalnia reprezentowana przez zespół w składzie: Stefan Kołek, Alfred Orzeł, Ta-
deusz Pilarski, Krzysztof Wymysło i Rudolf Kołodziejczyk otrzymuje nagrodę II stopnia w kon-
kursie „Trybuny Robotniczej” i Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach: „Czysty i zdrowy Śląsk”. 

•	 W 1987 roku racjonalizatorzy kopalni Kazimierz Mitko i Lucjan Kosowski zwyciężają na szcze-
blu wojewódzkim w turnieju Młodych Mistrzów Techniki.

•	 W latach 1988 i 1989 drużyna ratownicza kierowana przez Stanisława Kawuloka zajmuje pierw-
sze miejsce w konkursie na Najlepszą Kopalnianą Drużynę Ratowniczą w resorcie górnictwa 
organizowanym przez CSRG Bytom.

•	 W  1989 roku zakładowa orkiestra dęta pod batutą Jana Ludwika zdobywa trzecie miejsce 
w kraju, na ogólnopolskim przeglądzie orkiestr dętych w Rudzie Śląskiej.

NIEUDANE MEDIACJE I KOLEJNA FALA STRAJKÓW 

Życie górników i całego społeczeństwa polskiego w końcówce lat 80. nadal jest ciężkie. 
W warunkach pogłębiającego się kryzysu gospodarczego utrwalonego wprowadzeniem stanu wojenne-
go, władze komunistyczne 29 listopada 1987 roku przeprowadzają referendum w sprawie wprowadzenia 
tzw. drugiego etapu reformy gospodarczej. Wyniki głosowania wykazały nikłe poparcie dla poczynań 

kierownik ksrG, stanisław kawulok (drugi z prawej), 
z zastępem w sali aparatowej. 



99

rządu Zbigniewa Messnera. 1 lutego 1988 roku wicepremier Zdzisław Sadowski wprowadza najwyższą 
od 1982 roku podwyżkę cen. Sytuacja w kraju staje się napięta, a czarne chmury kolejny raz nadciągają 
nad Polskę. Od końca 1987 roku władze wzmagają represje wobec podziemnych struktur NSZZ „Soli-
darność” i rozpoczynają się aresztowania wielu działaczy związkowych. Wiosną 1988 roku „Solidarność” 
rozpoczyna akcję występowania do sądu o rejestrację swoich poszczególnych komisji zakładowych. Spo-
tyka się to z ostrym sprzeciwem władz, co pogłębia rozgoryczenie społeczeństwa wywołane wcześniej 
wprowadzonymi podwyżkami cen. W takich właśnie okolicznościach, od 25 kwietnia 1988 roku Polskę 
ogarnia wiosenna fala strajków. Podejmowane są próby mediacji, do których włącza się kościół katolicki. 
Mimo wielu rozmów nie dochodzi jednak do porozumienia, a władza z pomocą oddziałów ZOMO 
ostentacyjnie demonstruje siłę i za wszelką cenę torpeduje wszelkie poczynania zmierzające do rozwią-
zania kon¶iktu. Miesiąc później rozpoczyna się w Polsce letnia fala strajków. 

W sierpniu 1988 roku rozpoczynają się strajki w śląskich kopalniach. 15 sierpnia na zmianie trzeciej 
rozpoczyna się strajk w kopalni „Manifest Lipcowy” (obecnie „Zo�ówka”). Jednym z postulatów jest 
przywrócenie działalności Związku Zawodowego „Solidarność”. W następnych dniach do strajku dołą-
czają kolejne kopalnie: „Borynia”, „Jastrzębie”, „Moszczenica”, „ZMP”, „Krupiński”, „XXX-lecia PRL”, 
„1 Maja”, „Marcel”, „Morcinek”, „Andaluzja” i „Lenin”. 17 sierpnia powołany zostaje Międzyzakładowy 
Komitet Strajkowy (MKS) przy KWK „Manifest Lipcowy”, w składzie: przewodniczący Krzysztof Za-
krzewski, wiceprzewodniczący Alojzy Pietrzyk, obaj z KWK „Manifest Lipcowy” oraz przedstawiciele 
wszystkich strajkujących kopalń. Członkiem MKS z ramienia KWK „ZMP” zostaje Waldemar Ptak.

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy ogłasza listę dwunastu żądań, które dotyczą m.in.:
•	 Przywrócenia prawa do pluralizmu związkowego, w tym prawa NSZZ „Solidarność” do legal-

nego działania.
•	 Zniesienia Gwarectwa i uczynienia z kopalń samodzielnych, samorządnych przedsiębiorstw.
•	 Wzrostu płac proporcjonalnie do stopnia in¶acji oraz wypracowania systemu pozwalającego 

na zwiększenie płac do poziomu dwukrotnej przeciętnej płacy krajowej przy założeniu czasu 
pracy od poniedziałku do piątku.

•	 Znowelizowania układu zbiorowego z uwzględnieniem postulatów strajkowych w poszcze-
gólnych zakładach górniczych.

•	 Przywrócenia do pracy pracowników zwolnionych za działalność mającą na celu ochronę intere-
sów pracowniczych z zachowaniem ciągłości pracy i rekompensatą �nansową za czas zwolnienia.

•	 Zagwarantowania odstąpienia od represji za organizowanie i udział w strajku oraz za pomoc 
niesioną strajkującym oraz zagwarantowania wynagrodzenia za każdy dzień strajku oblicza-
nego jak normalny dzień pracy.
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widok na kopalnię w trakcie pacyfikacji zakładu, 29 sierpnia 1988.

strajkująca załoga w zwartym szyku udaje się do kościoła w roju.
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•	 Odstąpienia od poboru do służb zmilitaryzowanych w ramach sankcji za strajk. 
•	 Zrealizowania w poszczególnych zakładach pracy wszystkich lokalnych postulatów strajkowych. 
W  skład komitetu strajkowego na „ZMP” wchodzą m.in.: Waldemar Ptak, Andrzej Bieńkow-

ski, Jerzy Skwirowski, Edward Tomkowicz, Grzegorz Owczarek, Ryszard Pluta, Emil Kwiatkowski,  
Marek Gierasimczuk, Zygmunt Stojak, Zdzisław Kozioł. 

Strajk na kopalni trwa do 29 sierpnia. Wtedy oddziały ZOMO otaczają zakład i zmuszają załogę 
do opuszczenia kopalni. W czasie wyjścia załogi użyte zostają gazy łzawiące. Całość akcji kontroluje 
z powietrza śmigłowiec. Strajkujący w zwartym szeregu, trzymając się za ręce udają się do miejscowego 
kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie przyjmuje ich proboszcz para�i ks. Jerzy Frelich.  
Po wspólnej modlitwie górnicy rozjeżdżają się do domów podstawionymi autobusami lub innymi środ-
kami komunikacji. Strajk w kopalni „Manifest Lipcowy” trwa jeszcze do 3 września. Za udział w straj-
ku zwolnieni z  kopalni zostają wszyscy członkowie komitetu strajkowego, w  sumie czternaście osób.  
Po wygranych procesach sądowych zostają oni przywróceni do pracy lub zawierają z kopalnią ugody.

Okres letnich strajków w 1988 roku to czas wielu „rozgrywek” i „zagrywek” natury politycznej za-
równo ze strony partyjno-rządowej, jak i opozycyjnej. Odbywają się o�cjalne i poufne rozmowy między 

uroczystość ponownego poświęcenia sztandaru Nszz „solidarność”, 20 maja 1989.
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stronami kon¶iktu. O rozpoczęcie rozmów wnosi opozy-
cja z Lechem Wałęsą na czele. Liderzy partyjni po anali-
zie sytuacji dochodzą do wniosku, że ryzyko ponownego 
rozlania się fali strajków jest duże, a rozwiązania siłowe 
mogą jedynie odwlec ją na kilka miesięcy. W takiej sytu-
acji po wielu zakulisowych rozmowach, w tym z przed-
stawicielami kościoła, władza proponuje podjęcie roz-
mów z przedstawicielami różnych środowisk społecznych 
i pracowniczych, które mają przybrać formę „Okrągłego 
Stołu”. 6 lutego 1989 roku w Pałacu Namiestnikowskim 
w Warszawie (obecnie Pałac Prezydencki) przy okrągłym 
stole zasiedli reprezentanci władz i opozycji, i przez dwa 
miesiące prowadzili rozmowy w różnych grupach tema-
tycznych, dotyczące funkcjonowania kraju w  nowych 
realiach społeczno-politycznych. Przedstawicielem Epi-
skopatu uczestniczącym w  rozmowach jest żorzanin, 
ks. biskup Alojzy Orszulik. 5 kwietnia 1989 roku pod-
pisano porozumienie kończące obrady. Zawarty przy 
„Okrągłym Stole” kompromis nie do końca odpowiadał 
pragnieniom opozycji i aspiracjom obywateli. Uzyskano 
tyle, ile w  ówczesnej rzeczywistości można było uzy-
skać. Polska, jako pierwsze państwo „bloku radzieckie-
go” wkracza na drogę stopniowego demontażu systemu 
komunistycznego. Udaje się to osiągnąć na drodze po-
kojowej, bez rozlewu krwi. 

Ostatecznie przywrócono działalność NSZZ „Soli-
darność” we wrześniu 1989 roku, kiedy to 17 września 
Sąd Wojewódzki w  Warszawie ponownie rejestruje 
NSZZ „Solidarność”. Działacze związku na kopalni za-
raz po zakończeniu obrad przy „Okrągłym Stole” odzy-

skują sztandar Związku z roku 1980, który przechowywany był w kościele „na górce” w Jastrzębiu-Zdro-
ju u kapelana „Solidarności”, ks. prałata Bernarda Czerneckiego. 20 maja 1989 roku, w miejscowym 
kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego ma miejsce uroczystość ponownego poświęcenia sztandaru 

Piotr wołowicz trzymający sztandar, wraz z grupą działaczy 
w trakcie ponownego poświęcenia sztandaru Nszz „solidarność” 
kopalni.

ksiądz jerzy Frelich podczas ceremonii ponownego poświęcenia 
sztandaru.
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przez miejscowego proboszcza ks. Jerzego Frelicha. W uroczystości udział biorą także działacze związku 
z lat 1980–1981.

NSZZ „Solidarność” kopalni po legalizacji związku pełni swoją rolę do końca kopalni, broniąc praw 
pracowników, w tym zwalnianych, m.in. w ramach zwolnień grupowych, organizuje protesty na zewnątrz 
kopalni, strajki ostrzegawcze na kopalni w latach 1992–1993 po decyzjach resortowych o likwidacji za-
kładu. Przewodniczący związku wraz ze swoimi zastępcami aktywnie uczestniczą w procesie alokacji 
załogi do innych kopalń po decyzji o całkowitej likwidacji zakładu.

Po 1989 roku funkcję przewodniczącego NSZZ „Solidarność” kopalni pełnią kolejno: Waldemar 
Ptak i Ryszard Jantoń.

DRUGA – PRZERWANA DEKADA DZIAŁALNOŚCI KOPALNI

W 1989 roku kopalnia rozpoczyna drugą dekadę swojej działalności. Chcąc jednoznacznie „odciąć 
się” od komunistycznych korzeni, kopalnia na podstawie uchwały Rady Pracowniczej z 27 października 
1992 roku zmienia nazwę na KWK „Żory”. Sytuacja kopalni jest nadal trudna. Problemy, z jakimi zakład 
boryka się od dziesięciu lat pozostają niezmienne, tyle tylko, że są one potęgowane przez nową sytuację 
gospodarczą i  społeczno-polityczną. Rząd decyduje się na szybkie wprowadzenie programu mającego 
ustabilizować sytuację ekonomiczną w  Polsce oraz na transformację polskiej gospodarki do systemu 
wolnorynkowego. Przedstawia pakiet ustaw, których wprowadzenie jest warunkiem koniecznym przej-
ścia do gospodarki rynkowej. Jedną z najważniejszych, a  jednocześnie najbardziej bolesną dla kopalni 
jest ustawa o gospodarce �nansowej przedsiębiorstw państwowych, która likwiduje gwarancję istnienia 
wszystkich przedsiębiorstw państwowych niezależnie od ich wyników �nansowych i efektywności pro-
dukcji oraz pozwala na przeprowadzanie postępowania upadłościowego przedsiębiorstw nieefektyw-
nych. Co prawda wejście ustawy w życie nie eliminuje kopalni z rynku przedsiębiorstw, ale czyni ją mało 
konkurencyjną. Od stycznia 1990 roku wraz z wejściem w życie ustaw wolnorynkowych zlikwidowane 
zostają gwarectwa, a kopalnie same muszą sobie radzić na wolnym rynku. Dzieje się to wszystko w cza-
sie, kiedy ceny rynkowe węgla teoretycznie ustalane są przez daną kopalnię, ale niestety cena ostatecz-
na ustalana jest po „konsultacjach” z Izbą Skarbową. I  tutaj znowu los nie oszczędza kopalni „Żory”, 
w której z powodu niedoinwestowania, koszt tony węgla jest bardzo wysoki. Ma to decydujący wpływ 
na opracowywany na szczeblu centralnym plan restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, który 
odbywa się w czterech etapach, a etap pierwszy przypada na lata 1990–1992. Restrukturyzacja na tym 
etapie to m.in. usamodzielnienie kopalń, co przynosi jednak więcej negatywnych skutków niż korzyści. 
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Od 1990 roku stopa procentowa zaciąganych przez kopalnię kredytów wynosi co najmniej dwieście 
procent i jest co roku zmieniana. Obciążenie niską, nierynkową ceną i naliczonymi gigantycznymi od-
setkami powoduje, że wszystkie kopalnie szybko tracą płynność �nansową i aby regulować bieżące płat-
ności muszą zaciągać dalsze kredyty, tym razem komercyjne. Sytuacja w owym czasie oprócz błędnego 
koła zatorów płatniczych i kolejnych kredytów komercyjnych ilustruje również stan, w którym górnictwo 
węgla kamiennego, przy tak wysokiej koncentracji w jednym regionie, w żaden sposób nie będzie w sta-
nie poradzić sobie samodzielnie z transformacją, a przyjęte założenie restrukturyzacyjne, przy sześćdzie-
sięcioprocentowym uzależnieniu krajowej energetyki od węgla kamiennego, okazuje się błędne. Z tego 
też powodu już pod koniec 1991 roku rozpoczęto prace nad pierwszym rządowym programem reform 
dla sektora energetycznego, w tym dla górnictwa węgla kamiennego. W części górniczej programu zało-
żono m.in. uwolnienie cen, całkowite wstrzymanie dotacji przedmiotowych, zamykanie nierentownych 
kopalń oraz utworzenie z  kopalń rentownych dziesięciu niezależnych, konkurujących ze sobą spółek 
węglowych. Negatywnym zjawiskiem podejmowanych wówczas działań, poza niewystarczającą dynami-
ką wzrostu ceny, jest ograniczenie dopływu do kopalń rzeczywistych środków �nansowych w zamian za 
sprzedany węgiel. Urzędowe ceny zbytu węgla zostają zastąpione cenami regulowanymi – znacznie poniżej 
ścieżki in¶acji. Zniesione zostaje dotowanie wydobycia węgla kamiennego i podwyższone zostają opłaty 
za wykorzystanie środowiska. Wprowadzone zostają opłaty eksploatacyjne i zahamowany zostaje eksport. 
Wskutek limitowania przez rząd eksportu węgla, ograniczeniu podlega również gwarantowany dopływ 
środków �nansowych. W tym czasie drastycznie rośnie zadłużenie i kopalnia nie ma środków na dalsze 
prowadzenie robót górniczych w wyniku czego w lipcu 1992 roku minister przemysłu i handlu, Wacław 
Niewiarowski, podejmuje decyzję o całkowitej likwidacji KWK „Żory”, czego konsekwencją miały być 
zwolnienia grupowe. Decyzji tej górnicy nie akceptują i  rozpoczynają strajk na kopalni. Oprócz tego 
prowadzone są inne formy protestu takie jak okupacja budynku Państwowej Agencji Węgla Kamienne-
go w Katowicach czy pikiety przed Urzędem Rady Ministrów w Warszawie i przed siedzibą Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej w Jastrzębiu. Ponadto przedstawiciele kierownictwa kopalni, Rady Pracowniczej, 
związków zawodowych, a także władze miasta są zgodne co do słuszności „obrony” kopalni i  szukają 
sprzymierzeńców. Odbywają się rozmowy w Belwederze z Sekretarzem Stanu, Eligiuszem Włodarcza-
kiem, który obiecuje pomoc. Prezydent Żor Zygmunt Łukaszczyk znajduje sojusznika w osobie woje-
wody śląskiego, udaje się także zainteresować sprawą metropolitę katowickiego ks. arcybiskupa Damiana  
Zimonia, który obiecuje porozumieć się z wicepremierem Henrykiem Goryszewskim. 

Konsekwencją tych wydarzeń jest uchylenie decyzji o całkowitej likwidacji i zamiana jej w mar-
cu 1993 roku na częściową likwidację. Ponadto górnikom zagwarantowano pracę w  innych kopal-
niach, dano możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę lub na zasiłek socjalny. Warunkiem decyzji  
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uchylającej całkowitą likwidację jest zlikwidowanie pola północnego obszaru górniczego, zmniejsze-
nie zatrudnienia kopalni z czterech tysięcy osób do 1750 oraz utrzymanie wydobycia w wysokości 4,5 
tysiąca ton na dobę. 

Dyrekcja kopalni w dalszym ciągu czyni starania, które mają na celu ratowanie zakładu. Już w koń-
cówce 1992 roku powstaje pomysł przekształcenia KWK „Żory” z  przedsiębiorstwa państwowego 
w spółkę akcyjną po to, by w przyszłości dokonać połączenia dwóch spółek akcyjnych i połączyć tym 
samym kopalnię „Żory” z kopalnią „Borynia” z JSW SA. Od początku 1993 do końca 1995 roku trwa 
drugi etap restrukturyzacji górnictwa. Następuje m.in. konsolidacja własnościowa kopalń poprzez ogra-
niczenie rynku do dziesięciu podmiotów, tj. sześciu spółek węglowych, trzech samodzielnych kopalń 
i Katowickiego Holdingu Węglowego. 

Tymczasem kopalnia nie ustaje w poszukiwaniu korzystnych rozwiązań mających na celu przedłu-
żenie „życia” zakładu. W 1993 roku na zaproszenie dyrekcji na kopalnię przyjeżdża wiceminister prze-
mysłu i handlu, Eugeniusz Morawski. Odbywa się spotkanie, w którym uczestniczy Prezydent Miasta 
Żory, Zygmunt Łukaszczyk. Pojawia się wówczas cień szansy na uratowanie kopalni, a  to za sprawą 
amerykańsko–holenderskiej �rmy „Emerko” (ICRC Poland), która również uczestniczy w  spotkaniu. 
Firma ta już wcześniej w  swoim liście intencyjnym kierowanym do kopalni zaproponowała trzy wa-
riantowe płaszczyzny współpracy, tj. wejście w spółkę z kopalnią i wybudowanie zakładu przeróbczego, 
zawiązanie spółki joint–venture lub wykupienie całego zakładu, przy czym drugi i trzeci wariant zostaje 
wykluczony ze względu na to, iż polskie prawo nie przewiduje takich rozwiązań. Na spotkaniu �rma 
ponawia propozycję budowy kontenerowego zakładu przeróbczego węgla i na ten cel chce przeznaczyć 
5 mln dolarów. Wiceminister Morawski sceptycznie i z dużą rezerwą odnosi się do tej propozycji jak 
również do wysiłków załogi i kierownictwa kopalni dla uratowania zakładu. Ustalono wówczas jedynie, 
że kopalnia opracuje biznesplan i na jego podstawie ministerstwo podejmie decyzję, czy zatrzymana 
zostanie likwidacja „Żor”. Zespół naprawczy do opracowania biznesplanu rozpoczyna pracę. W skład 
zespołu powołanego przez dyrektora kopalni wchodzą przedstawiciele wszystkich pionów i  działów. 
W tym czasie przewodzi zespołowi Barbara Szmyt (DEP). Na co dzień nie przywykli do „babskich” 
rządów inżynierowie poddają się decyzjom i zaleceniom ekonomistów. Opracowany zostaje szczegółowy 
plan działań restrukturyzacyjnych uzupełniony o opracowania jednostek opiniujących m.in. AGH Kra-
ków. Opracowany biznes-plan, pionierski dla kopalń węgla kamiennego zostaje złożony w Ministerstwie 
Przemysłu i Handlu oraz w kancelarii Prezydenta RP w lipcu 1993 roku. Przez cały czas kopalnia „Żory” 
konsekwentnie szuka rezerw �nansowych. 

W  1993 roku zlikwidowany zostaje Oddział Ochrony Przeciwpożarowej, kopalnia pozbywa się 
majątku nieprodukcyjnego, a  ponadto z  kopalni odchodzą do pracy w  innych kopalniach zgodnie  
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z podpisanym porozumieniem kolejne grupy górników. Od marca 1994 roku po likwidacji pola północ-
nego kopalnia koncentruje się na eksploatacji w  rozpoznanych i pewniejszych zasobach w centralnej 
i południowej części złoża. Podjęto także przebudowę systemu odstawy urobku, z wiodącego w chwili 
oddania do ruchu kopalni systemu kołowego odstawy urobku zmieniono w roku 1994 na system odsta-
wy urobku przenośnikami taśmowymi. Projekt techniczny odstawy głównej na poziomie 705 metrów 
opracowano siłami własnymi, z wykorzystaniem wiedzy kadry inżynieryjno-technicznej kopalni. Siłami 
załogi własnej i �rmy PRG Rybnik przebudowano skrzyżowania pod zabudowę przesypów przenośni-
ków taśmowych, równolegle udrożniono przekop centralny równoległy poz. 705 metrów pod warunki 
prowadzenia ruchu kołowego (transport ludzi, transport materiałów). W tym okresie zbudowano 3,1 km 
odstawy na bazie pięciu przenośników taśmowych Pioma-1200, zlikwidowano wywrót i przygotowano 
do eksploatacji dwie ściany tj. C-1 i C-2 w pokładzie 359/3. Równolegle prowadzono ograniczone wy-
dobycie na poziomie 580 metrów z odstawą urobku na kopalnię „Borynia”.

W 1995 roku udaje się osiągnąć wydobycie na żądanym poziomie i uzyskać akumulację dodatnią 
w czwartym kwartale, lecz nie wystarcza to do uratowania kopalni. 

W wyniku intensywnych działań kierownictwa kopalni, w 1995 roku urealnia się pomysł z końcówki 
1992 roku polegający na przekształceniu KWK „Żory” z przedsiębiorstwa państwowego w Spółkę Ak-
cyjną. Dokonuje się tego podjęciem uchwały o przekształceniu 4 października 1995 roku, potwierdzonej 

widok kopalni po zmianie nazwy na kwk „żory”.
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aktem notarialnym oraz wpisem do rejestru przedsiębiorców RHB w dniu 29 listopada 1995 roku pod 
numerem 12 609, nadając jej nazwę „Kopalnia Węgla Kamiennego Żory S.A. w likwidacji”. Prezesem 
zarządu spółki zostaje dotychczasowy dyrektor Andrzej Ciołek, a w skład zarządu powołani zostają Michał 
Rodziewicz i Barbara Szmyt, prokurentem zostaje Hildegarda Gajda, a pełnomocnikiem zarządu ds. tech-
nicznych Jan Zimonczyk. Radą nadzorczą kieruje Antoni Madejski, a członkami rady z ramienia załogi są: 
Ryszard Tkocz i Stanisław Kawulok. 

W latach 1995–1996 trudności �nansowo-ekonomiczne zostają dodatkowo spotęgowane czynni-
kami niezależnymi od kopalni, a  zwłaszcza: ograniczeniem zapotrzebowania na węgiel, wyłączeniem 
cen węgla z reguł gry rynkowej, przy jednoczesnym urynkowieniu sektorów gospodarki pracujących na 
potrzeby górnictwa, zatorami płatniczymi obejmującymi całą gospodarkę narażającymi kopalnię na duże 
straty w warunkach wysokiej in¶acji, wyeliminowanie kopalni z rynku krajowego i niekorzystnych cen 
węgla w eksporcie. 

W tym czasie JSW SA zawiązuje z koksowniami. „Zdzieszowice” i  „Przyjaźń” spółkę pod nazwą 
„Polski Koks”, co wymusza sprzedaż węgla z  „Żor” kontrahentom zagranicznym. Do tej pory KWK 
„Żory” SA sprzedaje siedemdziesiąt procent węgla w  kraju, a  eksportuje jedynie trzydzieści procent. 
Po wyrugowaniu jej z rynku krajowego proporcje sprzedaży odwracają się co w sposób drastyczny po-
woduje pogorszenie wyników �nansowych kopalni, bowiem cena eksportowa węgla koksującego jest 
o jedną trzecią niższa niż na rynku krajowym.

Na domiar złego Gmina Świerklany wypowiada prawo składowania skały płonnej na wspólnych 
zwałach z kopalnią „Borynia”. W związku z tym KWK „Żory” SA zmuszona jest wywozić kamień trans-
portem kołowym do odległej o 80 km Kotlarni, co powoduje dalsze zwiększenie zadłużenia. Sytuacja 
ta uniemożliwia dalsze sprawne funkcjonowanie kopalni. Program zakładający pogłębianie zadłużenia 
szczególnie istniejącego na rynku eksportowym nie znajduje poparcia przez właściciela tj. Skarb Pań-
stwa. Z tego też powodu w trakcie krótkiego pobytu na kopalni wiceminister przemysłu Jerzy Markow-
ski 16 maja 1996 roku podejmuje decyzję o wstrzymaniu robót przygotowawczych i wyznacza termin 
zakończenia wydobycia na dzień 31 października 1996. 15 sierpnia 1996 roku dyrektor Andrzej Ciołek, 
zostaje podporządkowany prezesowi JSW SA jako pełnomocnikowi ministra przemysłu ds. likwidacji 
kopalni „Żory” SA. 7 czerwca tegoż roku zarząd KWK „Żory” SA składa w sądzie wniosek o ogłoszenie 
upadłości i z dniem 15 sierpnia kopalnia wchodzi w stan likwidacji. W tym czasie kopalnia zatrudnia 
1480 pracowników i wydobywa około 2,5 tysiąca ton węgla na dobę.

W takich oto okolicznościach w latach 1996–1997 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa 
Górniczego „Budokop” w Mysłowicach opracowuje dokumentację techniczną likwidacji szybów I i II 
KWK „Żory” SA. 
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Harmonogram likwidacji oraz zatwierdzony przez dyrektora OUG w Rybniku plan ruchu likwidacji 
KWK „Żory” wdrażany jest szybko i bezwzględnie. Do likwidacji dołu przystąpiono w listopadzie 1996 
roku, a samo zasypywanie rozpoczyna się w czerwcu 1997 i kończy pod koniec 1997 roku. 

Wyrobiska poziome zostają otamowane i  uszczelnione piaskowymi korkami. Szyby zostają za-
sypane skałą płonną z kopalni „Borynia” i pyłami dymnicowymi z elektrowni „Rybnik”, a wloty za-
mknięto płytami żelbetowymi. Zatopieniu ulegają wyrobiska na poziomie 830 metrów oraz częściowo 
na poziomie 705 metrów do rzędnej 411,4 metra, tworząc zbiornik wody o pojemności 210 000 m3. 
Niektóre obiekty powierzchniowe zostają zlikwidowane metodami minerskimi, część zostaje przejęta 
przez podmioty gospodarcze lub osoby �zyczne celem zagospodarowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej. Pozostałe obiekty, które nie znalazły nabywców w dniu 26.08.1998 roku przekazano 
Prezydentowi Miasta Żory. 

W 2000 roku spółka KWK „Żory” SA w likwidacji wchodzi w skład powstałej Spółki Restruk-
turyzacji Kopalń SA z siedzibą w Katowicach. Sama zaś kopalnia, po ukończeniu likwidacji zostaje 
wyrejestrowana z Krajowego Rejestru Sądowego.

Tamowanie wyrobisk dołowych. stoją od lewej: Łucjan owczarek i Paweł Brzoza.
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Podszybie szybu i. poziom 400 metrów w okresie likwidacji. 
stoją od lewej: joachim Pyka, Łucjan owczarek i Paweł Brzoza (klęczy).

Brygada szybowa w trakcie likwidacji szybu ii. 
stoją od lewej: Bogdan Ficek, jan Potwora, zygmunt Przetak.
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ZAKOŃCZENIE

Czy tak się to musiało skończyć?
Jest to pytanie retoryczne, ale tak właśnie kończy się siedemnastoletni okres egzystencji kopal-

ni „ZMP” – „Żory”. Odstąpienie od poszukiwań techniczno-organizacyjnych efektywnego wybrania 
choćby części zasobów zalegających w obszarze górniczym KWK „Żory” nie jest uzasadnione. Decyzją 
o  likwidacji zmarnowano ogromny majątek, dobrze utrzymane wyrobiska udostępniające i  szyby. To 
wszystko, co miało się amortyzować przez lat kilkadziesiąt, pracowało zaledwie lat kilkanaście. Jeśli 
trzeba to nazwać po imieniu, to z pełną odpowiedzialnością należy stwierdzić, że było to gigantyczne 
marnotrawstwo.

A co na to autorytety w dziedzinie górnictwa?
•	 Prof. dr hab. inż. Jacek Zabierowski oraz doc. dr hab. inż. Roman Magda – naukowcy z AGH 

w Krakowie w 1993 roku na zlecenie Spółki z o.o. Carbo-System z Katowic wykonali dla po-
trzeb KWK „Żory” opracowanie pt. „Ocena zasobności i efektywności złoża węgla kamiennego 
w obszarze górniczym KWK „Żory” stanowiące załącznik do biznesplanu kopalni. W zakończe-
niu opracowania czytamy m.in.:
– W  obszarze górniczym KWK „Żory” występują znaczne, udostępnione zasoby węgla ka-

miennego. 
– Projektowane wg koncepcji kopalni do wydobycia w okresie 1993–1997 zasoby charaktery-

zują się wysoką jakością.
– Od 1990 roku kopalnia pozyskiwała węgiel handlowy o bardzo dobrych parametrach jako-

ściowych.
– W tym samym czasie w kopalni „Żory” uzyskano znacznie korzystniejszą dynamikę kształto-

wania się jednostkowych kosztów sprzedanego węgla od średniej dla wszystkich siedemdzie-
sięciu kopalń, co rokuje nadzieję na dalszą efektywniejszą eksploatację.

•	 Zespół w  składzie Adam Kukla, Wojciech Kukla, Tadeusz Pściuk z  kancelarii prawniczej 
w Gliwicach w 1996 roku opracował dokument pt. „Wstępna analiza podstawowych danych 
istotnych dla ustalenia możliwości kontynuowania działalności gospodarczej Spółki Akcyjnej 
Żory – Kopalnia Węgla Kamiennego w Żorach”, w którym we wnioskach końcowych czytamy: 

„Pismem z dnia 22 stycznia 1996r. (SS/JM/221/96) Minister Przemysłu i Handlu określił konieczność połą-
czenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej z Kopalnią Węgla Kamiennego ŻORY S.A. w trybie przejęcia kopalni. 
W piśmie tym Minister Przemysłu i Handlu zlecił Kopalni wystąpienie do urzędu Antymonopolowego ze 
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zgłoszeniem zamiaru łączenia podmiotów gospodarczych w trybie ustawy z dnia 24.02.1990r. o przeciwdzia-
łaniu praktykom monopolistycznym (Dz.U. 80/95 poz.405). W dniu 29 lutego 1996r. KWK ŻORY S.A. wy-
stąpiła do Urzędu Antymonopolowego w Warszawie z właściwym wnioskiem w  sprawie zamiaru łączenia. 
Tym samym rozpoczęty został proces określony w pkt. V /Rekapitulacja/ jako najbardziej pożądany kierunek 
restrukturyzacji. 
W powyższym przedmiocie Spółki powinny podjąć, bez zbędnej zwłoki inicjatywę w kierunku stworzenia 
optymalnych warunków połączenia i  sprecyzowania postulatów pod adresem ich organu właścicielskiego tj. 
Ministra Przemysłu i Handlu jako walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zważywszy na określone warun-
ki ekonomiczne KWK ŻORY, której kondycja �nansowa zbliża się do stanu braku płynności �nansowej uza-
sadniającej likwidację, albo w najbliższej przyszłości upadłość, działania właścicielskie Ministra Przemysłu 
i handlu nie mogą odznaczać się zwłoką. Każde opóźnienie w procesie decyzyjnym rodzi niebezpieczeństwo 
ogromnych strat w majątku Skarbu Państwa. Należy podkreślić z  całą stanowczością, że w sytuacji KWK 
ŻORY S.A. praktycznie nie występuje inna alternatywa reorganizacyjna jak opisana wyżej.
Wśród wyłożonych aspektów hipotezy upadłościowej nie można w sposób merytorycznie uzasadniony przed-
stawić choćby jednej zalety lub innych walorów, które uzasadniałyby tezę o  racjonalnym gospodarowaniu 
majątkiem Skarbu Państwa.
Rozważając przedstawiane możliwości należy ostatecznie i  zdecydowanie przyjąć brak alternatywy dla 
KWK ŻORY S.A. Jedynym pozytywnym rozwiązaniem organizacyjnym jest wspomniany i opisany proces 
łączenia Spółek z zastrzeżeniem niezwłoczności działań decyzyjnych”.
•	 Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś – ówczesny rektor AGH w Krakowie w udzielonym w 1997 roku. 

wywiadzie dla jastrzębskich „Sygnałów” stwierdził, że decyzja o likwidacji była bardziej polityczna 
niż gospodarcza ponieważ najpierw zlokalizowano kopalnię na trudnym złożu, potem przerwano 
inwestycje niezbędne dla normalnego funkcjonowania, a na dodatek zmuszono do nieopłacalnego 
eksportu. W tych warunkach kopalnia nie mogła wypracować dodatniej akumulacji.

A co ze środowiskiem naturalnym?
Podsumowując siedemnastoletni okres działalności kopalni należałoby zadać pytanie na jaką ska-

lę kopalnia spowodowała degradację środowiska naturalnego? Otóż obszar górniczy kopalni „Żory” był 
zlokalizowany na terenie gmin Żory, Rybnik, Jastrzębie i Świerklany. Był to teren o powierzchni lekko 
pofałdowanej, urozmaiconej wzniesieniami o łagodnych zboczach oraz dolinkami nielicznych cieków. Po-
wierzchnię obszaru zajmowały pola uprawne, łąki i lasy. Zabudowę terenu w formie ekstensywnej stanowiły 
jednorodzinne budynki mieszkalne jedno i dwukondygnacyjne usytuowane wzdłuż dróg. Najważniejszymi 
arteriami komunikacyjnymi to droga łącząca Żory z Wodzisławiem Śląskim, wzdłuż której zlokalizowane 
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są dzielnice Żor: Rogoźna i Rój, a od strony północnej autostrada A1. Niespełna siedemnastoletni okres 
prowadzenia przez kopalnię podziemnej eksploatacji nie wywarł wyraźnego piętna w przeobrażeniu kra-
jobrazu. Powstało wprawdzie kilka zauważalnych zagłębień w południowej części obszaru górniczego 
oraz w bezpośrednim sąsiedztwie �lara ochronnego dla szybów głównych, jednak nie spowodowało to 
zjawiska tworzenia się zalewiska. Wpływ działalności górniczej na obiekty budowlane kubaturowe był 
ograniczany poprzez stosowanie pro�laktyki w postaci zapobiegawczego kotwienia ścian tych budyn-
ków, a w przypadku rurociągów zabezpieczenia ich przed skutkami szkód górniczych. 

Zagospodarowanie obiektów i terenów
Ministerialna decyzja nie zdołała jednak wymazać całkowicie śladów po działalności kopalni. 

W dzielnicy Rój pozostały budynki kopalniane, w których działalność gospodarczą prowadzą obecnie 
różne �rmy dające zatrudnienie wielu mieszkańcom Żor i  okolic. Pozostało osiedle Gwarków z 240 
mieszkaniami. Wiele lat czynne były i służyły mieszkańcom Roju i całego miasta obiekty na kopalnia-
nym ośrodku rekreacyjno-sportowym, który w niedalekiej przyszłości zostanie zrewitalizowany i po-
wstanie tutaj nowoczesny, całoroczny ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy będący przestrzenią wypo-
czynku, rekreacji i integracji mieszkańców miasta, a „sercem” jego będzie ekologiczne kąpielisko. 

Obecnie tj. w 2020 roku zdecydowana większość obiektów i terenów pokopalnianych użytkowana 
jest przez właścicieli, którymi są osoby prawne bądź �zyczne. W rozdziale IV niniejszej publikacji wy-
mieniono z nazwy wszystkie podmioty gospodarcze działające na terenach pokopalnianych a �rmy, które 
wyraziły zgodę na szerszą publikację swej działalności zostały zaprezentowane w formie opisowej. 

Pozostał żal i wspomnienia
Po zlikwidowanej kopalni pozostał zdewastowany budynek administracyjny, wiejący pustką plac auto-

busowy. Cieszą oko obiekty zagospodarowane oraz aktualny stan Osiedla Gwarków. Przechodząc miedzy 
tymi obiektami, a przede wszystkim mijając ludzi wyczuwa się inną atmosferę niż tą sprzed ponad dwa-
dzieścia lat. Coś umarło, brak tego motoru napędowego do życia, którym była czynna kopalnia. O okresie 
świetności kopalni i tętniącej życiem cechowni kopalnianej świadczy historyczna �gura św. Barbary z roku 
1980 ustawiona w osiedlowej kapliczce 4 grudnia 1997 roku. Zadbali o to mieszkańcy Osiedla Gwarków. 
W 2008 roku gruntowną renowację �gury wykonał miejscowy rzeźbiarz Henryk Foks. Starannie utrzyma-
na kapliczka i jej otoczenie świadczy o czci i sentymencie byłych pracowników do swej patronki, a także 
do zlikwidowanej „nieboszczki”, jak często nazywają zlikwidowaną swoją kopalnię.

Corocznie od 1997 roku do dnia dzisiejszego, 10 listopada organizowane są spotkania Gwarków 
„Wypędzonych z Żor” zarówno tych z kadry inżynieryjno-technicznej jak i szeregowych pracowników. 
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Spotykają się oni kultywując tradycję górniczej karczmy piwnej, a jednocześnie dają wyraz przywiązania 
do byłej kopalni. Wyśpiewane z gardeł ponad stu zebranych gwarków słowa górniczej pieśni „Znów sta-
rych druhów zebrał los” robi wrażenie i porusza serca nawet najtwardszych. Szczególnym w swej wymowie 
jest spotkanie w 1996 roku, a więc w roku likwidacji kopalni, gdy do sali wniesiono trumnę z napisem 
„KWK Żory”. Ktoś wtedy zaintonował: „Przeżyj to sam…” i wówczas twardym górnikom pokazały się 
łzy w oczach. Żałowali dogorywającej kopalni i siebie, bo czekała ich tułaczka w poszukiwaniu pracy. 

Działacz społeczny władysław 
Łukasiewicz, a także inni mieszkańcy 
Dzielnicy rój dbają o swoja patronkę 
i otoczenie kapliczki.

widok kapliczki z figurą św. Barbary 
na osiedlu Gwarków. 
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Organizowane do tej pory spotkania są bardzo uroczyste z  wszystkimi elementami i  obrzędami 
górniczej karczmy piwnej. Spotkanie Gwarków w 2019 odbyło się w roku jubileuszu 40 rocznicy uru-
chomienia kopalni. W spotkaniu uczestniczyło wielu zacnych gości, a w tym Prezydent Miasta Żory, 
Waldemar Socha, który objął patronatem uroczystości jubileuszowe. 

Spotkaniu „Wypędzonych z Żor” A.D. 2019 przewodniczył Kazimierz Mitko, który od wielu lat za-
miennie z Janem Zimonczykiem pełni funkcję prezesa spotkań „Wypędzonych z Żor”. W rolę strażnika 
grubskich czeluści, a więc groźnego Skarbnika wcielił się Ryszard Tkocz. 

Inicjatorem, a także głównym organizatorem i zarazem przewodniczącym zespołu przygotowujące-
go uroczystości 40. rocznicy uruchomienia kopalni „ZMP – Żory” oraz współautor projektu wystawien-
niczego „Praca – pasja – przyjaźń. Ocalić od zapomnienia” był Jan z Zimonczyków rodem z Boguszowic.

Ława Gości i starych strzech na XXiii spotkaniu „wypędzonych z żor” a.D. 2019.
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Na zakończenie należałoby zacytować powiedzenie nieznanego 
autora: 

„Dostrzegać swoje błędy – to inteligencja.
Przyznawać się do nich – to pokora.

Więcej ich nie popełniać – to mądrość”.

Słowa tego aforyzmu niezależnie od sytuacji społecznej, gospodarczej 
i politycznej w kraju, a także niezależnie od tzw. „układów” i poczynań lob-
bystów będą zawsze aktualne. Rzecz tylko w tym, by teraz z perspektywy 
minionego czasu osoby, które 24 lata temu zdecydowały o losie kopalni 
i o ludziach w niej zatrudnionych, a także osoby, które podejmują strate-
giczne decyzje, słowa tego aforyzmu mocno wzięły sobie do serca. 

Jest jeszcze inny żal
Żal straconego złoża, żal obiektów, dla jednych żal niepewnej mło-

dości, dla starszych żal okresu niepewności, żal przeżytych lat w atmos-
ferze koleżeństwa i zawodowej solidarności. 

Jest jeszcze inny żal, wewnętrzny smutek i gorzka pamięć o ludziach, 
którzy oddali życie budując tę kopalnię i pracując w niej. Kilkanaście gór-
niczych pogrzebów o�ar śmiertelnych w czasie funkcjonowania kopalni 
pozostaje w naszej pamięci. My żyjący pamiętamy o Nich i tradycyjnie 
pozdrawiamy: SZCZĘŚĆ BOŻE WAM, tam na wiecznej szychcie.

ryszard Tkocz

kazimierz mitko

jan zimonczyk na spotkaniu 
„wypędzonych z żor” a.D. 
2019 prezentuje program 
jubileuszowy.
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Kadra kierownicza KWK „ZMP ” – „Żory” 
Od uruchomienia kopalni tj. od 1979 roku do końca jej działalności w 1997 roku podstawowy trzon 

kadry kierowniczej tworzyli:

Imię i nazwisko Stanowisko Uwagi

1 2 3

mgr inż. Leon Guzy – 1980–1985
mgr inż. Ireneusz Musioł – 1985–1990
mgr inż. Aleksander Zięba – 1990–1992
mgr inż. Stanisław Wrona (p.o. jako 
przewodn. Rady Pracow.) – 1992–1993
mgr inż. Andrzej Ciołek (awans z funkcji 
naczelnego inżyniera) – 1993–1997

dyrektor (D) kierownik ruchu 
zakładu górniczego (KRZG)

Od 1995 r.  
mgr inż. Andrzej 
Ciołek pełni funkcję 
prezesa zarządu  
KWK Żory S.A.

mgr inż. Jacek Dobrowolski
dr inż. Janusz Juras
mgr inż. Andrzej Grzonka (awans  
z funkcji głównego inżyniera górniczego)
mgr inż. Andrzej Ciołek
mgr inż. Michał Rodziewicz (awans  
z funkcji głównego inżyniera wentylacji)

naczelny inżynier (DT)

mgr Gerard Marek
mgr Barbara Szmyt z-ca dyr. ds. ekonomicznych (DE)

mgr Tadeusz Jończyk
mgr Barbara Szmyt z-ca dyr. ds. pracowniczych (DSP)

mgr Jerzy Maciończyk
mgr Hildegarda Gajda główny księgowy (DGK)

mgr inż. Zbigniew Bednarek
mgr inż. Bonifacy Werner 
mgr inż. Marian Kopeć
mgr inż. Antoni Teliżyn
mgr inż. Leon Fojcik (p.o.)
mgr inż. Jan Płaczek

główny inżynier inwestycji (DI) 

mgr inż. Jerzy Winkler
mgr inż. Józef Wyciszczok
mgr inż. Jerzy Lubszczyk
mgr Ryszard Tkocz
Jan Maszczyk

główny inżynier BHP i szkolenia 
(DBS)
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mgr inż. Bolesław Oszek
mgr inż. Kazimierz Czapla
mgr inż. Andrzej Grzonka
inż. Bronisław Hermanek
mgr inż. Piotr Czajkowski
Tomasz Urban
mgr inż. Jan Zimonczyk
mgr inż. Eugeniusz Orszulik (p.o.)

główny inżynier górniczy (TG)

mgr inż. Józef Mucha
mgr inż. Zbigniew Borkowski 

główny inżynier energomaszynowy 
(TM)

mgr inż. Franciszek Marszolik
dr inż. Jan Palki
mgr inż. Krystian Brzozoń
mgr inż. Stanisław Wrona (p.o.)
mgr inż. Leon Fojcik

główny inżynier mierniczo-geolo-
giczny (TMG)

mgr inż. Kazimierz Czapla
mgr inż. Stanisław Monowicz
mgr inż. Michał Rodziewicz
mgr inż. Zdzisław Kędrek

główny inżynier wentylacji (TW)

mgr inż. Edward Michalik
mgr inż. Benedykt Moczała
mgr inż. Antoni Teliżyn
mgr inż. Mieczysław Winch

kierownik działu przygotowania 
produkcji (TPP)

Czy to ostatnie pokolenia śląskiego górnictwa?
Dużym utrudnieniem w procesie wydobywczym jest specy�ka rodzimego górnictwa – wydobywamy 

węgiel na dużych głębokościach, co generuje duże koszty produkcji. Na świecie tworzy się coraz więcej 
kopalń odkrywkowych, w ten sposób pozyskują surowiec Rosja i Australia, które dostarczają go również 
do Polski i to po cenach znacznie niższych niż krajowe.

Po polski węgiel trzeba sięgać coraz głębiej. W Polsce średnia głębokość kopalni wynosi niespełna 
700 m, a maksymalna ponad 1200 m. Średnia głębokość kopalń w Chinach wynosi 460 m, a w Indiach 
tylko 150 m. Im głębiej, tym drożej.

Wydobycie węgla z głębokich poziomów jest nieuzasadnione z kilku powodów. Wraz z głębokością 
gwałtownie rośnie zagrożenie wybuchem metanu i wyrzutami gazów i skał, zagrożenie tąpaniami oraz 
występują wysokie temperatury skał. Na głębokości poniżej tysiąca metrów występuje też szkodliwy 
dla ludzi mikroklimat, który osłabia percepcję i koncentrację pracowników, a przez to powoduje spadek 
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efektywnego wykorzystania czasu pracy i wydajności oraz potęguje ryzyko zaistnienia nieszczęśliwych 
wypadków czy nawet katastrof górniczych. I  co ważniejsze, przeciwdziałanie powyższym zjawiskom 
kosztuje gigantyczne pieniądze i nie daje żadnych gwarancji bezpieczeństwa.

Wydobywany w Polsce węgiel kamienny jest już o połowę droższy niż surowiec, jaki można kupić za 
granicą. Rosną zwały węgla i koszty pracy.

Jest rok 2020, a na Śląsku zamykane są kolejne kopalnie. Analizując sytuację polskiego górnictwa 
na tle Europy to nie da się ukryć, że górnictwo węgla kamiennego zniknęło we Francji, Belgii, Holan-
dii, Wielkiej Brytanii i Norwegii, w tym roku skończy się w Niemczech, a w najbliższych latach także 
w Hiszpanii, Czechach, Bułgarii i Rumunii. Wszędzie z tego samego powodu – wyczerpania po 150 
latach eksploatacji tanich pokładów węgla i coraz bardziej nieopłacalnego wydobycia droższych.

Tak więc wydaje się, że górnicy na Śląsku mają świadomość, że są przedstawicielami jednych 
z ostatnich pokoleń, które pracują pod ziemią. 



ROZDZIAŁ II

HISTORIA WSPOMNIENIAMI PISANA
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Jeden z najwybitniejszych współczesnych �lozofów, Paul Riceour, w swojej książce „Pamięć, histo-
ria, zapomnienie” poświęcił wiele miejsca kwestii zacierania się śladów przeszłości i konieczności ich 
utrwalania. W  1994 w  Castel Gandolfo tenże francuski �lozof, na sympozjum na temat tożsamości 
społeczeństw europejskich przypomniał o znaczeniu dwóch przeciwstawnych sił oddziałujących na ludzi 
na przestrzeni wieków. Te siły to pamięć i zapomnienie. 

Odnosząc się do tej konkluzji, można tylko potwierdzić jej prawdziwość, o czym jako autorzy tej 
publikacji mogliśmy się wielokrotnie przekonać. Mimo wielu trudności i barier napotykanych w trakcie 
gromadzenia materiałów uznaliśmy, że obecnie, tj. w 2020 roku, po 23 latach od daty likwidacji kopalni 
„siła pamiętania” tym razem nieznacznie zwyciężyła, jednakże jesteśmy niemal pewni, że jeszcze parę lat, 
a zwyciężała będzie „siła zapominania” – niezmiennie i już do końca. 

Z dumą i satysfakcją możemy więc oświadczyć, że cel, jakim było ocalenie od zapomnienia kopalni 
„ZMP” – „Żory” został osiągnięty, a  stało się to dzięki ludziom, którzy podzielili się z nami swoimi 
wspomnieniami oraz dzięki byłym pracownikom wymienionym w „Słowie wstępnym”, a  także dzięki 
wielu innym anonimowym osobom. Każdy pracownik kopalni był uczestnikiem wielu, o różnej randze 
wydarzeń mających w niej miejsce, które z perspektywy lat są już historią. Każdy pracownik tworzył tę 
historię i jednocześnie był jej świadkiem.

Idąc tym tropem, umożliwiliśmy byłym pracownikom kopalni, ale także ludziom spoza niej – je-
dynie w różny sposób z nią związanym, podzielenie się z czytelnikami swoimi przeżyciami, zaprezen-
towanie własnych analiz i podsumowań poszczególnych etapów działalności kopalni, sformułowanie 
wniosków i wyrażenie własnych opinii – czasem sprzecznych, podkreślających odrębność przyjętych 
stanowisk, a nawet mogących budzić wątpliwości. To dla nas, autorów niniejszej publikacji, jedynie 
dowód na to, że historia kopalni „ZMP” – „Żory” wciąż żyje w sercach jej budowniczych, pracowników 
i mieszkańców Żor.

 Henryk Buchalik 
 Jan Zimonczyk
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Ryszard Tkocz
podwładny i przyjaciel

Wspomnienie 
o dyrektorze Leonie Guzym

Po okresie inwestycji „KWK (kopalnia węgla kamiennego – przyp. red.) Świerklany–Suszec–Kaczyce 
w budowie”, 3 grudnia 1979 roku nastąpiło oddanie do ruchu kopalni im. „Związku Młodzieży Polskiej”, 
które to imię nadano jej w maju 1979. W tamtych latach, nazywanych „dekadą gierkowską”, takie nazwy 
w zasadzie nikogo nie dziwiły. Wcześniej oddana do ruchu kopalnia „Zo�ówka” otrzymała nazwę „Ma-
nifestu Lipcowego”, a kolejna – „Pniówek” – nazwana została: „XXX-lecia PRL (Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej – przyp. red.)”. To tyle tytułem wstępu. 

Powstała i ruszyła nowa kopalnia – „ZMP” – wyznaczono więc jej dyrektora – mgr. inż. Leona 
Guzego, około czterdziestopięcioletniego wówczas, a  więc już doświadczonego inżyniera-górnika, 
który przeszedł wszystkie szczeble górniczej kariery – od stażysty po sztygara oddziałowego w kopal-
ni „Chwałowice”, a następnie awansowanego i przenoszonego na tzw. nowe kopalnie, czyli budowane 
i oddawane do ruchu (w tym również „ZMP”) przez ten sam tandem budowniczych – mgr. inż. Włodzi-
mierza Ostaszewskiego i mgr. inż. Jana Królaka. 

I tak, mgr inż. Leon Guzy przeszedłszy kolejne szczeble – od sztygara objazdowego, nadsztygara, 
kierownika robót górniczych, głównego inżyniera górniczego do naczelnego inżyniera w kopalniach: 
„Jastrzębie”, „Manifest Lipcowy” i „XXX-lecia PRL”, na wiosnę 1980 roku pojawił się jako nowy dyrek-
tor na kopalni „ZMP”, którego większość obawiała się, bo do załogi dochodziły słuchy, że wymagający, 
wrzeszczy, zapewne choleryk... Niektórzy pocieszali się w myśl porzekadła, że „krowa co dużo ryczy, 
mało mleka daje”... 
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Dyrektor Guzy był wysokim, postawnym mężczyzną o donośnym głosie (jak się później okazało, 
pięknie śpiewał) i znacznej łysinie, którą jakby ukrywał pod kapeluszami w różnych fasonach. Jak mó-
wiła jego żona Gizela, nawet wychodząc na dwór ze śmieciami, wkładał na głowę kapelusz, a miał ich 
około czterdziestu, stąd też szybko otrzymał przydomek „Leon Kapelusznik”. Jak się później dowiedzia-
łem – kiedy Leon, będąc już emerytem, rozbudował swój domek letniskowy na Jaworowej w Brennej 
i zamieszkał tam z żoną na stałe (zostawiając mieszkanie w Jastrzębiu-Zdroju synowi Darkowi), a  ja 
w tym czasie zacząłem budowę domku nad Brennicą, w pobliskim Skoczowie była słynna na cały świat 
fabryka kapeluszy (podobno eksportowali je do blisko czterdziestu krajów!). I tam, w przyzakładowym 
sklepie można było kupić �lcowy kapelusz po znacznie niższej cenie niż w sklepach detalicznych. Leon 
mówił, że wracał do domu z czterema – pięcioma kapeluszami (być może w okresach jakichś sezonowych 
obniżek cen).

Ale to okres późniejszy, do którego wrócę, jako że gdy już miałem gotowy domek, to zapraszaliśmy 
Leona wraz z żoną na kawę i grillowanie do nas nad rzekę. Oczywiście spotykaliśmy się również na 
Jaworowej (skąd rozpościera się widok na całą dolinę Brennicy), gdzie muszę przyznać Gizela była mi-
strzynią kuchni. Duszona jagnięcina z grzybami, czy inne pieczenie, to było – jak to się mówi – „niebo 
w gębie”! Nie wspominając o „wyrzoskach” z chlebem czy kaszą (do tego kiszony ogórek) – u nas raczej 
mało znanych, a to są skrawki mięsa wieprzowego, np. łopatki, z kawałkami przerośniętej słoniny, i te wy-
rzoski wrzuca się na gorącą patelnię, dodaje trochę soli i pieprzu, i miesza warzechą – po krótkim czasie 
wytapia się smalec, w którym szybko piecze się mięsko – gorące smakuje wyśmienicie... No i pod taką 
zakąskę można było co nieco „wychylić”. Ja zawsze przed Leonem i Gizelą narzekałem na moją małżon-
kę, że ma prawo jazdy, a nie jeździ! Toteż, kiedy zapraszaliśmy państwa Guzych do nas, to ja jeździłem po 
nich samochodem i wieczorem odwoziłem do domu, więc nie „wychylałem” niczego oprócz małej lampki 
wina, co mi zresztą zostało do dziś. Chociaż proponowaliśmy im nocleg, nie chcieli zostawać, gdyż cze-
kały na nich pies i kot... Mimo prawie dwudziestoletniej różnicy wieku przeszliśmy z dyrektorem „na ty”. 
Do tego okresu wrócę jeszcze, gdyż był to już czas po likwidacji kopalni „ZMP” – „Żory”.

Lata początkowe fedrunku na kopalni „ZMP”, to była wręcz heroiczna praca przede wszystkim 
kierownictwa i  dozoru, ale również załogi. Po pierwsze, złoże okazało się trudne, gdyż było mocno 
nachylone, a po drugie, „posiekane” uskokami, więc i wybiegi ścian były niewielkie. Kopalnię otwarto 
z uruchomioną jedną ścianą i dopiero co rozpoczętymi przygotowaniami – by przyspieszyć rozcinkę 
złoża i zbrojenie kolejnych ścian utworzono cztery oddziały przygotowawcze GRP (skrót od: górnicze 
roboty przygotowawcze – przyp. red.). 
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Trzeba dodać, że załoga kompletowana była spośród członków załóg sąsiednich kopalń. Nietrudno 
się domyślić, że górnicy niechętnie zmieniali miejsce pracy. Często byli to pracownicy, którzy coś „prze-
skrobali”, czymś podpadli i na „starej” kopalni dostawali nową szansę: dostaniesz służbowe przeniesienie, 
tam cię nie znają, więc będziesz mógł się wykazać. Obowiązywał wtedy, wdrożony przez Rybnickie 
Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, program zapewniający nowym kopalniom wykwali�kowane ka-
dry. Każda z funkcjonujących już kopalń wchodzących w skład RZPW otrzymywała nakaz przenoszenia 
do otwieranych zakładów całych brygad, w skład których wchodzić mieli, np. trzej kombajniści, dwaj 
pomocnicy kombajnisty, trzej górnicy strzałowi, trzej sekcyjni, pięciu górników i  pięciu cieśli, pięciu 
młodszych górników i dziesięciu ładowaczy. A realia były takie, że przysyłano jednego kombajnistę, jed-
nego strzałowego, jednego sekcyjnego, dwóch górników i dwóch młodszych górników, a resztę stanowili 
ładowacze! Tych ostatnich trzeba było potem kształcić na młodszych górników, górników, kombajni-
stów itd., a trwało to od sześciu do dziesięciu lat! Część z nich szybko odeszła przez alkohol i bumelki. 
Z tych, którzy zostali, wykształcił się trzon załogi złożony z dobrych i odpowiedzialnych fachowców, 
którzy wiedzy i doświadczenia nabierali w trudnych warunkach. Kiedy po siedemnastu latach fedrunku 
zlikwidowano „ZMP” (później KWK „Żory” SA), a jej pracownicy zostali przeniesieni do kopalń spółek 
węglowych – jastrzębskiej i rybnickiej, a także budującej się kopalni „Budryk” – tam gdzie tra�li, dozór 
szybko wydawał o nich opinię: fachowcy wysokiej klasy. 

I w tym kontekście chciałbym podkreślić, że dyrektor Leon Guzy był dla młodej w większości kadry 
inżynieryjno-technicznej i dozoru – wzorem i nauczycielem! Czasami na drzwiach tamy rozrysowywał 
szczegóły drążonych wyrobisk, obudów skrzyżowań dróg transportowych itp. Geologia i rozcinka złoża 
nie były mu obce. Tłumaczył i przekonywał do pewnych rozwiązań na naradach technicznych i codzien-
nych porannych odprawach z dozorem. Niedawno nagrywaliśmy wspomnienia o początkach kopalni – 
z kolegą Marianem Klęczarem, który powiedział m.in., że kiedy po ukończonym technikum górniczym 
przyjął się do pracy w kopalni Chwałowice, tra�ł do oddziału, którego Leon Guzy był kierownikiem. I to 
od niego uczył się rzemiosła i sztuki górniczej. Kiedy Leon został dyrektorem kopalni „ZMP”, próbował 
ściągnąć tu osoby dozoru znane mu z poprzednich zakładów i wielu, ze względu na dyrektora Guzego, 
decydowało się na przeniesienie, mimo ustabilizowanej już sytuacji zawodowej. Jednym z nich był wła-
śnie Marian Klęczar, który na początku kierował oddziałem GRP-4, by po zapoznaniu się z warunkami 
i  załogą – zostać nadsztygarem ds. przygotówek. Marian cieszył się wśród załogi i  kolegów dozoru 
dużym autorytetem. Potem, ze względu na problemy zdrowotne przeniesiony został do działu BHP 
( – bezpieczeństwa i higieny pracy – przyp. red.), gdzie miałem przyjemność z nim pracować. Kiedy pod 
koniec istnienia kopalni zostałem głównym inżynierem ds. BHP i szkolenia, na Mariana mogłem liczyć 
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zawsze i nigdy mnie nie zawiódł. Spraw papierkowych było dużo, czy to przy zaistniałych wypadkach, 
a  zdarzały się i  ciężkie, i  śmiertelne, czy to nawet przy pisaniu cotygodniowych komunikatów BHP 
dla pouczenia załogi. Marian miał dar łatwego i przejrzystego pisania, który zresztą wykorzystuje do 
tej pory. Kiedy w ubiegłym roku żegnałem nad grobem, w imieniu dyrekcji i załogi, dyrektora Guzego, 
Marian wręczył mi epita�um dla dyrektora, podpisane: „Twój uczeń – Marian”. 

Tu dodam, że z  inicjatywy kolegi Henryka Buchalika, postać dyrektora Leona Guzego została 
uwieczniona w „Kalendarzu Żorskim 2019” w  rozdziale: „Odeszli”. Ja napisałem artykuł wspomnienio-
wy o Leonie Guzym i jego zasługach dla Żor. Pod tym artykułem zamieszczone zostały dwa epita�a: 
wspomniane już – autorstwa Mariana Klęczara, a także autorstwa Zbigniewa Woźniaka byłego pracow-
nika administracji kopalni „ZMP”, który na jednym ze spotkań „Wypędzonych z Żor” wręczył dyrek-
torowi jeden ze swoich zbiorów wierszy satyrycznych, z dedykacją: „Najlepszemu dyrektorowi wśród 
dyrygentów – najlepszemu dyrygentowi wśród dyrektorów”. Marian podkreśla zawsze rolę nauczyciela 
i wychowawcy dozoru, jakim był Leon Guzy. Wielu kolegów wspomina, że kiedy któryś z nich coś „za-
walił”, to dyrektor Leon potra�ł „zrównać go z ziemią” i skreślić premię, ale za chwilę dodawał: „To mosz 
za to coś zawalił, a tyn wniosek na talon na �ata, już żech Ci podpisoł!”

O wielu sytuacjach dziś już anegdotycznych mogłoby wspominać wielu kolegów, głównie z działu 
górniczego. Ja też miałem kilka tzw. spotkań pierwszego stopnia z dyrektorem Leonem. Opowiem tu 
może tylko o dwóch:

Otóż, kiedy byłem kierownikiem działu szkolenia zawodowego, siedziba ośrodka szkoleniowego 
była jeszcze niewykończona, więc szkolenia BHP prowadziliśmy m.in. w świetlicy Domu Górnika, 
w salce nad strażą pożarną i w sali zebrań w budynku TM (– skrót ozn. dział techniczny, głównego 
inżyniera energo-maszynowego – przyp. red.) – w których nie było telefonów, a komórek nie było 
jeszcze długo, długo po tym. 

Miałem jakieś dwie godziny zajęć, po czym wróciłem do biura, a sekretarka – bardzo miła i sym-
patyczna pani Helenka, z drżeniem w głosie poinformowała mnie, że już dwa razy dzwonił za mną 
dyrektor Guzy! W jakiej sprawie? – zapytałem. Tego nie powiedział – odpowiedziała. Wziąłem więc 
notes „Teno” i poszedłem do gabinetu dyrektora, który już od drzwi krzyczał: „K…a! Jak jo się kajś 
rusza, to o moim każdym kroku wiy dyspozytor! A ciebie ni ma dwie godziny!” Oczywiście nie było 
sensu tłumaczyć, co robiłem, tylko wysłuchać, o co mu chodzi. A chodziło o to, że przygotowywano 
kolejną ścianę do uruchomienia i brakowało tam kombajnistów, i jeszcze o to, że wyszkoleni kom-
bajniści owszem byli, ale na innych oddziałach, np. na GZ (– skrót ozn. oddział górniczy zbrojeń – 
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przyp. red.) czy GL (– skrót ozn. odział górniczy likwidacji – przyp. red.). W biurze mieliśmy wykaz 
wszystkich pracowników kierowanych do ośrodka szkolenia „KOMAG” w Zabrzu, który kształcił 
kombajnistów – szybka analiza i już po kilku minutach wędrowałem z wykazem kombajnistów do 
przeniesienia na nową ścianę. No, ale dyrektor, który już zdążył ochłonąć, powiedział mi krótko: 
„A widzisz, jak Cie opie…lić, to sie ruszosz!” 

Inna anegdota, którą wielokrotnie opowiadałem w Brennej przy piwie, wiąże się z mistrzostwami 
w  piłce nożnej. Otóż była to środa, po południu miała być transmisja meczu naszej kadry na mi-
strzostwach świata. Pora letnia, należało więc zapomnieć o choćby dniu urlopu dla zatrudnionych na 
zmianie B, ale górnicy szybko wpadli na genialny pomysł. Jako że szkolenia okresowe BHP odbywały 
się w środy, to pracownicy z drugiej zmiany zaczęli zgłaszać się rano do swoich planistek po karty 
na szkolenie. Panie chętnie je wydawały, bo chciały „nadrobić zaległości”. Na szkolenie przychodziło 
przeciętnie trzydziestu górników, a wtedy, już po godzinie 6.00 było ich blisko sześćdziesięciu. Zo-
rientowawszy się, o co chodzi, zadzwoniłem do kierownika robót górniczych, Tomasza Urbana (bar-
dzo konkretny fachowiec), informując go, że może być problem z obłożeniem robót na zmianie! Ten 
jednak całkiem spokojnie polecił mi, bym na szkolenie przyjął wszystkich „chętnych”, a on nazajutrz 
rozliczy kierowników poszczególnych oddziałów z wydobycia. Ponieważ wszyscy nie pomieściliby się 
w żadnej z salek szkoleniowych (obliczonych na 30 osób), wziąłem klucz do sali narad na pierwszym 
piętrze, obok gabinetu dyrektora Guzego. Kiedy o 9.00 była przerwa śniadaniowa i ponad siedemdzie-
sięciu górników, rozmawiając, wyszło na korytarz, słysząc ich dyrektor pomyślał, że to jakaś masówka 
i zapytał, co się dzieje na korytarzu. Dowiedziawszy się, że to ludzie na szkoleniu, wezwał mnie do sie-
bie i spytał, co to ma znaczyć? Próbowałem wytłumaczyć, że tak liczną grupę mogłem zmieścić jedynie 
w sali obok... Na co dyrektor zadzwonił po kierownika kadr, któremu kazał zanotować: „Za niezapew-
nienie warunków lokalowych na szkolenie okresowe, skreślam obywatelowi Ryszardowi Tkocz 100% 
premii technicznej za miesiąc…” Po czym powiedział, że to ostatni raz, jak rządzę się „jego” salą i kazał 
nam odmaszerować. Kiedy następnego dnia w registraturze kwitowałem odbiór pisma, jakże miło było 
mi spostrzec, że cyfra 100% została skreślona, a powyżej widniała cyfra 50% i parafa dyrektora Leona. 
Czy znów – jak ochłonął, odpuścił? Kiedy parę lat temu przypomniałem mu tę historię, powiedział 
krótko: „A nie godej, że jo taki był!”

To anegdoty, ale teraz wspomnę ten smutny czas po ogłoszeniu stanu wojennego. 14 grudnia 1981 
roku, poniedziałek – pierwsza zmiana przyjechała do roboty, liderzy NSZZ (Niezależnego Samorządne-
go Związku Zawodowego – przyp. red.) „Solidarność” próbowali już jakichś protestów i pikiet, ale załoga 
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jednak zjechała na dół, a dyrektor Guzy w mundurze górniczym czekał na pojawienie się komisarza 
WRON (Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego – przyp. red.). 

Było około godziny 9.00, gdy przez uchylone drzwi gabinetu, dyrektor Leon zawołał do sekretarki: 
– Ala, ni ma jeszcze tego „ów takiego syna?” Jednocześnie otwarły się drzwi z korytarza do sekretaria-
tu, w których stanął płk dr inż. z WAT (Wojskowej Akademii Technicznej – przyp. red.) w Warszawie 
i usłyszawszy pytanie dyrektora, równie głośno odpowiedział: – „Jam Ci jest!”. Takie to było przywitanie 
komisarza wojskowego! 

Kolejne dwa dni to masówki, strajki i  pojawienie się przed strajkującymi kopalniami – czołgów, 
transporterów opancerzonych i oddziałów ZOMO (Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatel-
skiej – przyp. red.) W najbliższym sąsiedztwie spacy�kowane zostały już kopalnie: „Manifest Lipcowy”, 
„Jastrzębie” i „Borynia”. Mimo braku pocztowych połączeń telefonicznych, wieści szybko się rozchodziły 
– liniami górniczymi. 

Tymczasem na kopalni „ZMP”, w tzw. sali kinowej odbywała się masówka kierowana przez przy-
wódców związkowych, nawołujących do wyjścia na plac przed kopalnię. Wtedy dyrektor Guzy poprosił 
o mikrofon i uciszywszy tłum, zaapelował, wręcz błagał o zachowanie rozsądku i spokoju, i by nie dać się 
zmasakrować milicji i wojsku. Jego charyzma i determinacja sprawiła, że zebrani posłuchali go i tylnym 
wyjściem opuścili kopalnię. Kiedy zaś podjechały czołgi i  transportery, i o�cer operacyjny wezwał do 
opuszczenia kopalni – naprzeciw lufom czołgowym i karabinom wyszedł dyrektor Guzy i zameldował, 
że w kopalni „ZMP” sytuacja jest opanowana i nie ma żadnego zagrożenia dla wydobycia... Zaskoczony 
o�cer dał sygnał do odwrotu.

I tu chcę podkreślić mądrość i odwagę dyrektora Guzego, dzięki któremu nie doszło do rozlewu krwi 
jak na innych kopalniach, a  także odpowiedzialność osób kierujących strajkiem na czele ze Zbignie-
wem Grabem. Kiedy wspominaliśmy tamto zdarzenie, wiele razy, Leon mówił, że apelując do zebranych 
w sali, ściskał z całych sił mikrofon, by nie było widać, jak drżą mu ręce! 

Cóż, stan wojenny nie był dobrą metodą na uzdrowienie chorej gospodarki PRL, tylko jeszcze bar-
dziej ją pogrążył. Piętrzące się trudności materiałowe i zaopatrzeniowe, a także nieosiągalność spodzie-
wanego (narzuconego) poziomu wydobycia węgla, powodowały u  dyrektora coraz większą frustrację. 
W efekcie zebrał się on na odwagę i napisał pismo do Ministra Górnictwa z rezygnacją ze stanowiska. 

Coś takiego zdarzyło się w resorcie po raz pierwszy. Dyrektor wzywany był, m.in. do KW PZPR 
(Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – przyp. red.), gdzie próbowano go 
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przekonać, by wycofał decyzję, argumentując, że przecież wiedział, że ta kopalnia nie ma wielkich szans 
na zakładane wydobycie, w dodatku bez własnego zakładu przeróbczego, że ideą otwarcia tej kopalni 
było zapewnienie miejsc pracy i przeciwdziałanie niepokojom społecznym, i że on i tak długo nią kiero-
wał, osiągając wyniki, których nikt ani w resorcie, ani w partii się nie spodziewał. 

Jednak i tym razem dyrektor dał się poznać jako nieugięty człowiek z charakterem. By załagodzić 
sytuację, dostał służbowe przeniesienie, na zasadzie tzw. awansu do Zjednoczenia (nazwa organu zarzą-
dzania daną branżą przemysłu lub usług w okresie PRL, tu: Rybnickie Zjednoczenie Przemysłu Węglo-
wego – przyp. red.) na stanowisko inspektora kopalń RZPW. 

Tak w krótkim czasie wycofał się z życia zawodowego, przeszedł na emeryturę i zamieszkał z żoną 
w Brennej, gdzie zaprzyjaźniliśmy się, wzajemnie odwiedzając się i wspominając stare czasy. Nasze spo-
tkania umilaliśmy sobie, śpiewając stare górnicze piosenki. Leon dedykował mi „Górnicze skarby pod 
ziemią”, jako że przez długie lata w moim programie satyrycznym odgrywałem rolę Skarbnika – ducha 
podziemi – wszak nie masz większej władzy w górnictwie od władzy Skarbnika. Ja zaś dedykowałem 
Leonowi pieśń, której on sam nas nauczył przed pierwszymi „gwarkami”, przez niego samego zorgani-
zowanymi i poprowadzonymi w 1983 roku. Kolega Janek Zimonczyk, który pracował w kopalni, będąc 
jeszcze stażystą, aż do momentu likwidacji kopalni, gdy zajmował stanowisko głównego inżyniera gór-
niczego, do dziś wspomina, jaki honor go spotkał na I. Spotkaniu 
Gwarków KWK „ZMP” prowadzonym przez Prezesa Leona, gdy 
skakał przez „skórę” i jako pierwszy przyjęty został do „szlachetnego 
stanu dozoru górniczego”. 

I  tu chciałbym zakończyć moje wspomnienia tematem spo-
tkań gwarków, czyli karczm piwnych, które zapoczątkował dyrektor 
Leon, a które odbywają się dotąd, mimo likwidacji kopalni „ZMP-
-Żory”, przez już ponad dwadzieścia lat. To swego rodzaju fenomen 
w odniesieniu do braci górniczej z pozostałych zlikwidowanych ko-
palń, że spotykamy się co roku, 10 listopada, obecnie pod hasłem: 
Karczma Piwna „Wypędzonych z  Żor – Spotkanie Najwierniej-
szych Gwarków KWK „ZMP” – „Żory”. 

Do roku 2017 naszym honorowym gościem był dyrektor 
Leon Guzy, którego za każdym razem honorowaliśmy, śpiewając  

Prezes senior Leon dyryguje.
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dedykowaną mu pieśń: „O Panie sztajgierku”. Leon dyrygował orkiestrą, śpiewał z nami i między jed-
nym, a drugim wersem szybko podpowiadał kolejne wersy na wypadek, gdyby ktoś zapomniał słów. 

Niestety na skutek wypadku wiosną 2018 (upadek ze schodów) i m.in. uszkodzenia kręgów szyjnych, 
dyrektor Leon Guzy zmarł 21 września 2018 roku. 

 Odszedł od nas jeden z najbardziej wartościowych ludzi, jacy pracowali w górnictwie. Wspaniały 
fachowiec, nauczyciel i  wychowawca młodych kadr inżynieryjno-technicznych, a  dla wielu z  nas po 
prostu przyjaciel. 

Leon z żoną i ryśkiem.

Prezes senior Leon z janem zimonczykiem.
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Epitafium

Wspaniałą wielopokoleniową Rodzinę stworzyłeś.
Przykładnie dzieci i wnuki wychowałeś. 
Ale z chorobą, niestety Leonie przegrałeś!
A jeszcze niedawno, podczas Barbórki – Święta Górników 
w Prezydium zasiadałeś!
Byłeś naszym mentorem, prawości i uczciwości wzorem!
Konsekwentny, surowy, dociekliwy, ale sprawiedliwy!
Zakończył się Twój doczesny los,
Bo nić Twojego życia przecięła Mojra Atropos!
Koniec Twoich cierpień, bólu, niesnasek, 
Bo w klepsydrze Twojego życia do końca przesypał się piasek!
Tak ludzie robić nie powinni, 
Choć nie do końca rozumiemy dar życia, 
A wobec tajemnicy śmierci wszyscy jesteśmy bezsilni! 
Dziś po raz ostatni zjedziesz do podziemi,
I tak już pozostanie. I to się już nie zmieni!
Choć wysokie funkcje pełniłeś, 
Żaden sygnalista 4+2 (na wyjazd) już Ci nie pobije! 
A dziś na ten ostatni ziemski dzień spod górskich hal wróciłeś, 
W pobliże „Donesmarka” – „Matki żywicielki”,
jak nam to często mówiłeś!
Nie zapomnimy dzisiejszej daty,
Nie zapomni Rodzina, 
Nie zapomną wnuki – kochanego siwego dziadka,
Dzieci nie zapomną Taty!

W imieniu kadry inż.-tech. KWK „Żory”
Twój uczeń – Marian
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Nie bał się swych przełożonych,
ni górników podpuszczonych.
Konsekwentnie parł do celu,
„na ludzi” z nim wyszło wielu...

Zawsze mówił to co myśli,
niezależnie po co przyszli.
Wszyscy go więc szanowali
(również ci, co się go bali)...

Od czasu emerytury
przeniósł się na stałe w góry,
zaskakiwał wciąż wigorem,
siłą woli i humorem...

Na karczmach był zawsze gwiazdą,
zachwycał „ułańską jazdą”...
Żył lat o wiele za mało,
BĘDZIE NAM GO BRAKOWAŁO...

Zbigniew Woźniak

Epitafium dla Leona Guzego

24.09.2018 

Spotykasz tak wielu ludzi,
większość emocji nie budzi,
czasem trochę cię poruszą,
choć wcale ruszyć nie muszą...

Wśród tysięcy napotkanych
– tak mało zapamiętanych,
bo pamiętać nie ma czego
(no, może na stu, jednego)... 

Zdarzali się i wspaniali, 
częściej jednak zwykli, mali.
Bywali też i giganci,
albo tylko... eleganci...

Na drodze żywota swego,
spotkasz trzech, może jednego,
co w pamięć się twoją wryją,
choć najczęściej już nie żyją...

Spotkałem i ja takiego
– wielce charyzmatycznego
człowieka, co nam był wzorem,
swą pracą, lecz i humorem...

W każdej sprawie miał swe zdanie
(zawsze mogłeś liczyć na nie),
był surowy, dociekliwy,
ale zawsze sprawiedliwy...
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Grzegorz Utrata
Naczelnik Miasta i Gminy Żory 
Prezydent Miasta Żory

Górnictwo – niespełniona szansa 
dla Żor

Po dwóch latach pracy na stanowisku inspektora oświaty i wychowania w Żorach, w październiku 
1977 roku dostąpiłem zaszczytu objęcia funkcji Naczelnika Miasta i Gminy Żory. Stały przede mną 
zadania kierowania Urzędem Miejskim, nadzorowania podległych Urzędowi instytucji, współdziałania 
z ówczesną Miejską Radą Narodową, a przede wszystkim pełnienia jak najlepiej roli terenowego organu 
administracji państwowej. 

Jako „szef ” miasta miałem pełną świadomość, że już na początku lat siedemdziesiątych Żory, decyzją 
rządową, miały stać się miastem górniczym, wzorem sąsiedniego Jastrzębia. Był to kolejny etap inten-
sywnego rozwoju Rybnickiego Okręgu Węglowego. Zaczęło się od ulokowania w Żorach kombinatu 
„Fadom” a ten, budował systemem przemysłowym duże osiedla mieszkaniowe, których inwestorami byli: 
spółdzielczość mieszkaniowa i  resort górnictwa. Ten drugi stawiał osiedla i bloki tylko dla górników 
i posiadał własną administrację mieszkaniową. 

O tempie budownictwa mieszkaniowego w Żorach niech zaświadczą liczby. W latach 1970–1985 
wybudowano ponad 11 tysięcy mieszkań. Oddawano czasem w ciągu jednego roku od tysiąca do tysiąca 
dwustu mieszkań. Liczba mieszkańców rosła lawinowo. Z miasta dziesięciotysięcznego w 1970 roku, 
przez piętnaście lat, czyli do końca 1985 roku, Żory stały się miastem, w którym zameldowane były już 
prawie 64 tysiące mieszkańców. 

Aby miasto nie było wyłącznie „sypialnią” dla górników pracujących poza Żorami, czyniono starania, 
by budujące się w okolicy kopalnie węgla kamiennego znajdowały się w granicach administracyjnych 
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Żor. Docelowo miały to być trzy kopalnie, dwie z nich to budujące się pod wspólnym szyldem inwesty-
cyjnym: KWK „Świerklany” i KWK „Suszec”. W związku z tym, w 1977 roku, wskutek korekty granic 
administracyjnych, cały teren gminy Suszec wraz z  budowaną tam kopalnią został gminą Żory. Do 
miasta przyłączono również sołectwo Rój, które do tego momentu funkcjonowało w granicach gmi-
ny Świerklany, a wraz z nim oczywiście budującą się tam kopalnię. Trzecią kopalnią miała być KWK  
„Warszowice”, której budowę rozpoczęto na terenie żorskich Baranowic i  pawłowickich Warszowic.  
Inwestycja ta podjęta w  latach osiemdziesiątych, pod roboczym tytułem inwestycyjnym „rozbudowa 
KWK „XXX-lecia PRL” (dzisiejsza KWK „Pniówek”), nie doczekała się końca realizacji. Na skutek 
przemian politycznych i gospodarczych, w 1990 roku podjęto decyzję o jej przerwaniu i likwidacji placu 
budowy. Obecnie w  tym miejscu funkcjonują firmy podstrefy jastrzębsko-żorskiej Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. 

Należałoby w tym miejscu stwierdzić, że wielkie ambicje Żor jako miasta o potędze górniczej nie 
spełniły się. Plany te okazały się iluzją, która z biegiem lat pękła jak bańka mydlana. Bowiem po kolei: 

•	 KWK „Warszowice” w ogóle nie powstała;
•	 KWK „Świerklany” (później „ZMP”, jeszcze później „Żory”) została zamknięta jako pierwsza 

z polskich kopalń w roku 1997, po niespełna osiemnastu latach fedrowania;

Pierwsze w żorach osiedle z wielkiej płyty – „700-lecia żor”.
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•	 KWK „Suszec” (późniejsza „Krupiński”) rozpoczęła działalność w 1983 roku, już na terenie gmi-
ny Suszec, która rok wcześniej odzyskała samodzielność po pięciu latach mariażu z Żorami. Był 
to swoisty paradoks. Oddaliśmy bowiem prawie 75 km2 powierzchni i ponad 10 tysięcy miesz-
kańców, a z miasta i gminy staliśmy się znowu tylko miastem, i  to z funkcją Prezydenta jako 
organu administracji.

Miałem zaszczyt pełnić tę funkcję prezydencką do 1989 roku, jako pierwszy w historii Żor. Miałem 
świadomość, że olbrzymie tempo budownictwa mieszkaniowego w mieście i napływający tysiącami nowi 
mieszkańcy Żor, w  tym głównie górnicy i  ich rodziny, poza pracą i mieszkaniem, które otrzymywali 
czasami po kilku tygodniach, potrzebują jeszcze całej infrastruktury zarówno technicznej, jak i socjalnej. 

Czułem wielką odpowiedzialność za to, że miasto musi zadbać o to, by na powstających osiedlach 
były drogi, chodniki, oświetlenie, komunikacja, zieleńce, pawilony handlowe i usługowe, żłobki, przed-
szkola, szkoły, ośrodki zdrowia, placówki kulturalne, sportowe itp. Nie było o  to łatwo ze względów 
zarówno �nansowych jak i  wykonawczych. Z  niektórymi inwestycjami spóźnialiśmy się czasami na-
wet o dwa lata w stosunku do terminów zasiedlania. Czasem trzeba było podejmować środki zaradcze 
i umieszczać niektóre placówki w zaadaptowanych mieszkaniach na parterach bloków. 

Budujące się osiedla „XXX-lecia PrL” (obecnie „księcia władysława”) i Powstańców śląskich (w tle).
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Ogromu powyższych problemów do rozwiązania byłem świadomy już podczas uroczystości nada-
nia kopalni „Świerklany” imienia „Związku Młodzieży Polskiej” – 28 maja 1979 roku, która po pół roku 
w Barbórkę `79 miała rozpocząć wydobycie po pięcioletnim cyklu budowy. Na trybunie honorowej stali 
i przemawiali przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych szczebla centralnego, wojewódzkiego 
i miejskiego. Było sporo gości, także z branży górniczej, a głównym gospodarzem uroczystości był budow-
niczy wielu kopalń, w tym tej w Żorach – Włodzimierz Ostaszewski. Było kilka przemówień, w tym także 
Rady Głównej i Wojewódzkiej ówczesnej Federacji związków młodzieżowych. Wszyscy mówcy apelowali, 
by nowa, młoda załoga kopalni, przyjmując imię „ZMP”, czuła się zobowiązana do o�arnej, zaangażowanej 
pracy, co stanowiłoby nawiązanie do tradycji powstałej w 1948 roku organizacji ZMP, która Polskę pod-
nosiła ze zniszczeń wojennych i przyśpieszała odbudowę miast i wsi. Akt nadania imienia z rąk ministra 
górnictwa odebrał dyrektor Ostaszewski, a najważniejsi goście odsłonili tablicę upamiętniającą ten akt.

A ja, patrząc z boku, widziałem głównie rzeszę młodych ludzi, tłumnie wypełniających plac będą-
cy później kopalnianym dworcem autobusowym. Była to młodzież z wszystkich zakładów górniczych 
ROW (ROW (Rybnickiego Okręgu Węglowego – przyp. red.), ale także tworząca się załoga nowej 
kopalni, już im. „ZMP”. Za tłumem ludzi widziałem sporo niezagospodarowanego jeszcze terenu, pola 

wyłaniająca się wśród pól i łąk sołectwa rój, kopalnia „świerklany”. 
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uprawne w Roju i sterczące w pobliżu samotne dwa hotele robotnicze, zwane domami górnika. Myśla-
łem wtedy:

•	 Mieszkań jeszcze będzie za mało.
•	 Jak górnicy z gotowych już osiedli 700-lecia Żor, Powstańców Śląskich, XXX-lecia PRL (obec-

nie Księcia Władysława), Pstrowskiego (obecnie Korfantego) i budujących się Pawlikowskiego 
i Sikorskiego będą skomunikowani z kopalnią? – przecież nie wszystko załatwią przewozy pra-
cownicze. 

•	 Jak szybko zbudować brakujące jeszcze a zaplanowane żłobki i przedszkola?
•	 Jak na powstających osiedlach budować równolegle „mieszkaniówkę” i obiekty infrastruktury?
•	 Jak zaplanować przyszłe „centrum ogólnomiejskie” z usługami ponadpodstawowymi w środku 

„nowego miasta”?
Czułem odpowiedzialność za to, że wiele z tych problemów trzeba rozwiązać szybko, gdyż stojący 

przede mną młodzi ludzie to już istniejące lub przyszłe małżeństwa i ich rodziny. Liczyłem na dobrą 
współpracę w realizacji powyższych zadań z dyrektorami kopalń. Jeszcze z dyrektorem Ostaszewskim 
ustalaliśmy proporcję mieszkań zakładowych i spółdzielczych, rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej 
z KWK „Suszec”, przyszłe �nansowanie dróg i  trakcji kolejowej suszeckiej kopalni do centrum Żor. 

Początek budowy osiedla im. „gen. wł. sikorskiego”.
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Panorama kopalni „zmP” w latach 80. XX wieku.

Barbórka 1978, w sali pawilonu sportowego w roju. Na pierwszym planie dyrektor włodzimierz ostaszewski.
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Ze względu na stanowczą odmowę władz kolejowych nie udało się zbudować kładki dla pieszych na 
ul. Dworcowej, mimo deklaracji podarowania przez kopalnię potrzebnej do tego stali. 

Na początku 1980 roku, po przejściu dyrektora Ostaszewskiego do Suszca i zlecenia mu dodatkowo 
budowy kopalni „Kaczyce”, dyrektorem KWK „ZMP” został Leon Guzy – znajomy sprzed wielu lat, gdy 
razem byliśmy instruktorami ZHP. Dzięki niemu dane mi było poznanie prawdziwego górnictwa. Mia-
łem okazję trzykrotnie towarzyszyć Leonowi w zjeździe w podziemie kopalni i zobaczyć nieznaną mi 
dotąd pracę górników i maszyn na dole. Dyrektor sprawdzał poszczególne odcinki robót, a ja chłonąłem 
jego komentarze i pokonywałem jako „żółtodziób” łatwiejsze i trudniejsze przejścia pod ziemią, w tym 
także takie, gdzie trudno się było przecisnąć.

Dyrektor Leon Guzy na początku lat 
osiemdziesiątych wystąpił z  propozycją budo-
wy przyzakładowego osiedla mieszkaniowe-
go. Nieformalnie mówiono o  nim „awaryjne”, 
gdyż głównie mieli w nim zamieszkać górniczy 
fachowcy potrzebni kopalni w  trybie pilnym 
i  w  różnym czasie. I  tak po pokonaniu spraw 
terenowych, planistycznych, �nansowych i wy-
konawczych, w  latach 1986–1989 powstało 
obok wspomnianych już domów górnika małe, 
liczące 240 mieszkań osiedle, które przyjęło na-
zwę „Gwarków”. Tam także w  porozumieniu 
z dyrekcją kopalni otwieraliśmy – na początku 
w mieszkaniach na parterach bloków – przed-
szkole, świetlicę i punkty usługowe. Powstawały 
obok osiedla małe kioski i sklepy, czasem w barakach. Wielki pawilon handlowo-usługowy nie doczekał 
końca realizacji i jego ruiny „straszyły” na osiedlu jeszcze po roku 2000. 

Dużą salę widowiskową w budynku administracyjnym kopalni dostosowano do potrzeb kina za-
kładowego. Z biegiem czasu wzrastała w Roju liczba dzieci w wieku szkolnym. Istniejąca tam Szkoła 
Podstawowa nr 11 „pękała w szwach”. Na „Gwarków” uruchomiono jej �lię, w której uczyły się dzieci 
w klasach I–III.

Goście dyrektora Leona Guzego, przygotowani do zjazdu w podziemia 
kopalni.
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Po usilnych, trwających trzy lata stara-
niach wojewoda zdecydował o uruchomieniu 
w   Żorach komunikacji miejskiej. Pierwsze 
kursy ruszyły w  1982 roku. Jedynym wtedy 
w  województwie katowickim autobusowym 
zakładem komunikacji miejskiej było Woje-
wódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 
(WPK), które mimo uzasadnionych potrzeb 
nie realizowało kursów międzymiastowych 
i  nie dublowało tras obsługiwanych przez 
PKS (– skrót od: Państwowa Komunikacja 
Samochodowa – przyp. red.). Dlatego mimo 
żądań załogi KWK „ZMP” i  moich starań, 
nie udało się do czasu przemian ustrojowych 

połączyć komunikacją miejską żorskich osiedli z kopalnią. Do dziś pamiętam, że na kilku barbórkowych 
karczmach piwnych, Skarbnik groził mi zakuciem w dyby za to, że na „ZMP” nie jeżdżą „czerwone” 
autobusy. 

Dużym osiągnięciem wynikającym ze współpracy kopalni z miastem było wspólne przedsięwzięcie 
w 1983 roku – budowy w Roju otwartego basenu, a następnie kompleksowego ośrodka rekreacyjno-wy-
poczynkowego. Wspólnie z Leonem podpisaliśmy porozumienie, na mocy którego zbiornik wody zapa-
sowej, który kopalnia zobowiązana była posiadać, mógł mieć charakter betonowej niecki spełniającej rolę 
basenu. Kopalnia wybudowała jeszcze zaplecze gospodarcze, budynek hotelowy, boiska, korty tenisowe 
i inne obiekty. Nam jako miastu nie udało się wykonać nowej drogi do ośrodka, która miała przebiegać 
przez las „Rajszczok”. Zdecydowanie sprzeciwiły się temu pomysłowi Lasy Państwowe.

Wspólnym pomysłem było także nawiązanie współpracy Żor i KWK „ZMP” z miastem Zduńska 
Wola i dwoma działającymi tam zakładami tkackimi. Jednym z nich był „Zwoltex,” nazwy drugiego już 
nie pamiętam. Zakłady te specjalizowały się w produkcji ręczników frotowych i pięknych, w różnych 
rozmiarach koców. Współpraca polegała na wymianie: do zduńskowolskich zakładów transportowano 
węgiel, a te, kierowały do Żor nadwyżkę w produkcji ręczników. Na kopalni urządzano potem kiermasze, 
na których pracownicy i ich rodziny mogli kupować koce i ręczniki – w latach osiemdziesiątych, przy 
rosnących brakach towarów, inicjatywa ta zasługiwała na uznanie.

Przyzakładowe osiedle „Gwarków”.
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Stale powracającym wspomnieniem, związanym z latem 1980 roku, jest długotrwały strajk na ko-
palni „ZMP” i innych kopalniach ROW, objętych działalnością Międzyzakładowego Komitetu Straj-
kowego w Jastrzębiu. Górnicy dali przykład pracownikom zakładów innych branż, a nawet rolnikom. 
W sierpniu strajkowały w Żorach prawie wszystkie zakłady pracy. Tak zresztą było, jak większości 
czytelnikom wiadomo, w całym kraju. Władze partyjne centralne i wojewódzkie stawiały nam, czyli 
władzom terenowym, absurdalne czasem wymagania i  zadania w celu zapobieżenia rozwijającej się 
akcji strajkowej. O  ich zadufaniu i  braku wyczucia powagi sytuacji niech świadczy fakt, że zjawił 
się wtedy u mnie jeden z sekretarzy KW PZPR z pretensjami, że nie został wpuszczony przez straż 
strajkową na teren kopalni. Jak wiadomo, władza centralna musiała ustąpić i podpisać słynne trzy poro-
zumienia kolejno w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu. Do realizacji przyjęto także słynne 21 postulatów, 
z których najważniejszym była zgoda na powstanie NSZZ „Solidarność”. Strajki ustały, przedsiębiorstwa 
i zakłady wróciły do pracy. Ogniwa „Solidarności” powstawały szybko i wszędzie. Stawały się współgo-
spodarzami zakładów i �rm. W Żorach najsilniejszym był KZ „Solidarność” przy KWK „ZMP”. Jego 
przedstawiciele stanowili główny trzon organizacji miejskiej, skupiającej obok nich reprezentantów po-
zostałych żorskich zakładów pracy. Pamiętam dziesiątki spotkań z miejską reprezentacją „Solidarności”, 
z komitetami zakładowymi oraz kilka z międzyzakładowym komitetem w Jastrzębiu. Niektóre z nich 
były zradiofonizowane i  słyszalne dla załóg pracowniczych i mieszkańców miasta, przed budynkami, 
w których się odbywały. Omawiano na tych spotkaniach różne problemy pracownicze, mieszkaniowe, 
niedoboru infrastruktury, złego zaopatrzenia placówek handlowych, niewystarczającej sieci tych placó-
wek, złych warunków w służbie zdrowia i powołanym wtedy w Żorach samodzielnym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej oraz wiele innych. Przyjmowałem wiele uwag i wniosków do realizacji, z czego rozliczany 
byłem na następnych spotkaniach.

Wielką „zadrą” z tamtego czasu, która tkwi we mnie do dziś, jest skierowane wtedy bezpośrednio do 
mnie przez kopalnianą „Solidarność” pomówienie, że wykorzystując stanowisko służbowe, zamieszka-
łem w zakładowym mieszkaniu zajmującym dwa poziomy, specjalnie dla mnie luksusowo wyposażonym 
i posiadającym marmurową łazienkę z wyszukanymi urządzeniami sanitarnymi. Zarzuty te zostały ujęte 
w liście otwartym do załogi KWK „ZMP”, wywieszonym na tablicy ogłoszeń i odczytywanym przez 
zakładowy radiowęzeł. Ponieważ mieszkałem w standardowym M-6, zarzuty te i forma ich nagłośnienia 
zabolały mnie bardzo. Odpisałem na ten list otwarty, ale nie jestem pewien, czy moja odpowiedź została 
podobnie spopularyzowana. Zapraszałem przedstawicieli „Solidarności”, by przyszli zobaczyć to „luk-
susowe” mieszkanie w osiedlowym bloku, ale nikt z tego zaproszenia nie skorzystał. Sprawę formalnie 
zakończyła Najwyższa Izba Kontroli.
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Wydarzenie, które odcisnęło spore piętno na moim życiorysie, miało miejsce u progu stanu wo-
jennego, a dokładnie 15 grudnia 1981 roku. To był trzeci dzień obowiązującego stanu wojennego, gdy 
załoga KWK „ZMP”, z inspiracji KZ „Solidarności”, prowadziła nielegalny wtedy strajk na znak pro-
testu przeciwko internowaniu przewodniczącego związku. Już od 13 grudnia w całym kraju nie działała 
sieć telekomunikacyjna. Mnie udało się odkryć, że zapomniano wyłączyć moje połączenie górnicze 
z gabinetem dyrektora Guzego. Łączność była jednostronna, umawialiśmy się więc z dyrektorem na 
telefony o określonej godzinie. Docierały już do nas niepokojące informacje z „Wujka” i „Manifestu 
Lipcowego”, toteż po uzyskaniu od dyrektora gwarancji bezpieczeństwa postanowiliśmy pojechać na 
kopalnię, by skłonić komitet strajkowy i załogę do zaprzestania strajku – pamiętam, jak przywitały nas 
pomruki licznie zgromadzonych na korytarzach pracowników kopalni, gdy z pełnomocnikiem Komitetu 
Obrony Kraju i komendantem MO weszliśmy do budynku administracyjnego. Z komitetem strajko-
wym rozmawialiśmy w gabinecie dyrektora. Po dłuższym czasie górnicy poprosili pełnomocnika KOK-
-u o spotkanie z częścią załogi zgromadzoną w sali widowiskowej. Ten przedstawił jej konsekwencje 
grożące strajkującym i zażądał zakończenia strajku do godziny 15.00. Czekaliśmy w Urzędzie Miejskim 
na informację od dyrektora, czy postawione ultimatum zakończeniu strajku zostanie spełnione. Dyrek-
tor Guzy o umówionej godzinie podniesionym i zdenerwowanym głosem poinformował mnie, że część 
załogi się rozeszła, ale jest grupa górników, która mimo wszystko zamierza zjechać na dół i kontynuować 
strajk pod ziemią. Został uruchomiony alarm milicyjny. 

Na szczęście górnicy wysłuchali ar-
gumentów dyrektora, a głównie relacji 
przedstawiciela KWK „Manifest Lip-
cowy” o akcji ZOMO na jego kopalni. 
U nas więc nie doszło do strajku okupa-
cyjnego pod ziemią, a większość załogi 
rozeszła się do domów. Alarm milicyj-
ny udało się odwołać. Długa kawalkada 
pojazdów ZOMO z funkcjonariuszami 
i wyposażeniem przejechała wieczorem 
przez centrum Żor na teren kopalni, by 
zademonstrować swoją siłę na wypadek 
interwencji, do której na szczęście nie 
doszło.

Dyrektor ireneusz musioł z gośćmi na obiedzie barbórkowym.
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Następcą Leona Guzego na stano-
wisku dyrektora kopalni został Ireneusz 
Musioł. Współpraca z  nim i  kierownic-
twem kopalni układała się podobnie jak 
w  latach poprzednich, lecz bardziej o�-
cjalnie. Wszystkie kopalnie zatracały suk-
cesywnie swoje możliwości inwestycyjne 
i �nansowe. Rolę inwestora przejęło cał-
kowicie zrzeszenie kopalń nazwane póź-
niej Gwarectwem Węglowym. 

Nie malało jednakże zainteresowanie 
dalszym rozwojem budownictwa mieszka-
niowego. Na moich spotkaniach inwesty-
cyjnych odżyły więc zaniechane wcześniej 
pomysły budowy „Jednostki J” oraz „Koncentracji Budownictwa Mieszkaniowego nr 14” (KBM-14). Ce-
lowo używam terminologii budowlanej, gdyż realizacja tych zamierzeń nigdy nie doszła do skutku. Żory 
nie stały się miastem ponadstutysięcznym, jak zakładał plan zagospodarowania przestrzennego naszego 
miasta. Na obszarze lokalizacji Jednostki J, w sąsiedztwie Zostawy, działa dzisiaj kilka supermarketów 
z największym „Auchan” zaś tam, gdzie miała mieć miejsce KBM-14, w rejonie Hańcówki i Rogoźnej, 
rozwija się budownictwo jednorodzinne. Fiasko dalszego rozwoju wielorodzinnego budownictwa miesz-
kaniowego w Żorach spowodowane zostało sporem, jaki toczyłem ze służbami inwestycyjnymi górnic-
twa, zainteresowanymi budową wyłącznie mieszkań, podczas gdy zadanie przygotowania,  �nansowania 
i budowania całej infrastruktury miało ich zdaniem wykonać miasto. 

Dawna współpraca i współodpowiedzialność, choć trudna, dawała jednak wymierne efekty. Nowe  
zaś stanowisko górnictwa zdecydowanie zahamowało powstawanie nowych osiedli mieszkaniowych. 
W wyniku przemian ustrojowych po 1990 roku górnictwo w ogóle straciło swoją potęgę. Zrezygno-
wano z planowanych budów nowych kopalń. Wiele z kopalń uległo likwidacji. Niepotrzebne, a nawet 
niewskazane było więc takie budownictwo jak w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Ostatnie 
budowy bloków z wielkiej płyty zakończyły się w Żorach w 1989 roku, na os. Sikorskiego i os. Gwarków.

Dekoracja pracowników kopalni „zmP” odznaczeniami państwowymi.
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Od 1988 roku trwała ponownie pełzająca fala strajków – o�cjalnie odradzała się „Solidarność”. 
W sierpniu tegoż roku strajk objął też KWK „ZMP”. Jego przebieg i  łagodzenie skutków było tym 
razem zadaniem dyrekcji kopalni na czele z dyrektorem Musiołem. Strajk trwał pięć dni i kontrolowany 
był przez oddziały ZOMO. Na szczęście obyło się bez groźnych incydentów, a dobrym mediatorem, 
który dopomógł w rozmowach o zakończeniu strajku, okazał się ówczesny proboszcz para�i w Roju, 
ks. Janusz Frelich.

A ja, w 1989 roku, przestałem być prezydentem Żor i wróciłem do zawodu nauczycielskiego. 

autor artykułu z gwarkami kopalni „zmP” podczas karczmy piwnej.
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Stanisław Rudzki
pracownik oddziału łączności i szybowego, 
budowniczy i likwidator kopalni

Moja przygoda zawodowa 
z kopalnią „ZMP” – „Żory”

Do kopalni „Świerklany-Suszec w budowie” z siedzibą w Świerklanach przyjęty zostałem 5 grudnia 
1975 roku. Pracę rozpocząłem na oddziale łączności, gdzie pracowali już: Kazimierz Kędziora, Jerzy 
Rogalski, Tadeusz Borodecki oraz telefonistki: Hildegarda Motyka, Dorota Zięba, Amalia Piwowar. Nie 
pamiętam nazwisk pań o imionach – Urszula i Wiesława. Siedzibą ręcznej centrali telefonicznej, dyrekcji 
kopalni, działu inwestycji, księgowości i działu zatrudnienia był barak typu „Rybnik”. Naprzeciwko niego 
stał barak zaopatrzenia. W  jednym szeregu z barakiem dyrekcji stał barak warsztatu mechanicznego, 
wyposażony w tokarki, frezarki i sprzęt spawalniczy. W kwietniu 1976 roku utworzono siedmioosobową 
brygadę składającą się z dwóch łącznościowców (K. Kędziora i ja), dwóch elektryków ( Jerzy Sarnecki 
z kolegą) i  trzech ślusarzy (m.in. Rudolf Meischner), która przeszła do pracy pod ziemią, zjeżdżając 
w kopalni „Borynia”. Na „Świerklanach w budowie” zajmowałem się łącznością i metanometrią. Kierow-
nikiem naszego oddziału był Józef Niemczyk. Powoli rosło zatrudnienie, doszli: Leszek Wiktorowski, 
Jan Rak, Hubert Kuśka, Henryk Szopa, Zbigniew Pluta, Józef Sadowski. W styczniu 1977 roku przeszli 
z kopalni „Manifest Lipcowy” – Jan Gandor, Andrzej Rudziński i Bolesław Pukocz. Do przodków drą-
żonych przez brygady PRG Rybnik zjeżdżaliśmy na poziomy 588 i 713 metrów. Natomiast na poziom 
400 metrów (wyrobiska na tym poziomie były drążone od strony kopalni „Jankowice”) docieraliśmy 
wentylacyjną upadową z poziomu 588 metrów na granicy kopalń „Borynia” i „Świerklany w budowie”.

W czerwcu 1976 roku miała miejsce poważna awaria kablowego zasilania energetycznego (6 kV) 
od strony kopalni „Jankowice” – głównego wówczas źródła zasilania. W pobliżu ogródków działko-
wych w Boguszowicach nastąpiło przerwanie kabla – przy usuwaniu tej awarii pracowaliśmy przez 
kilkadziesiąt godzin. 
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Równolegle z robotami dołowymi, na powierzchni trwały prace przy budowie budynków admini-
stracji, łaźni, magazynów, straży pożarnej itd. W rejonach głębionych szybów wybudowano wieże szybo-
we, które później nasunięto na rury szybowe z odległości 54 metrów. 

W kwietniu 1979 roku zostałem wezwany z „Boryni” do przyjazdu na teren budowy kopalni „Świer-
klany”, taką nazwę nosiła jeszcze do 29 maja 1979 roku. Uczestniczyłem w odbiorze technicznym sygna-
lizacji szybowej maszyny wyciągowej szybu I przedziału wschodniego (ten przedział obsługiwał poziomy 
400, 580 i 705 metrów). Następnego dnia zostałem już na stałe jako konserwator urządzeń sygnalizacji 
szybowej. W listopadzie zaczęto porządkować obejście szybu I. Pomalowano na biało krawężniki, posia-
no trawę, posadzono kwiaty. Porozwieszano setki ¶ag w barwach narodowych, górniczych, i czerwonych.

3 grudnia 1979 roku, w przeddzień Barbórki przyjechał I sekretarz KC PZPR, towarzysz Edward 
Gierek. Stojąc przy maszynie wyciągowej szybu I  przedział W, wspólnie z  maszynistą wyciągowym 
sterował urządzeniem w trakcie wyciągania na powierzchnię pierwszego wozu z węglem. Maszynistą 
wyciągu szybowego był Leon Fajkis. 

Nadszedł rok 1980. Dla mnie był to rok specy�czny. W lipcu razem z kolegami z kopalni – Janem 
Gandorem i Janem Jackiem – pojechaliśmy na Igrzyska Olimpijskie do Moskwy. W drodze powrotnej, 
na stacji kolejowej w Terespolu dowiedzieliśmy się, że pod Lublinem kolejarze przyspawali do szyn po-
ciąg towarowy. Rozeszła się plotka, że pociąg wiózł konserwy z „farbą” do Związku Radzieckiego. 

W sierpniu rozpoczął się strajk generalny. Załoga kopalni zastrajkowała 29 sierpnia. W czasie strajku 
gromadziła się w sali kinowej. Nasze telefonistki łączyły nas bezpośrednio ze Stocznią Gdańską. W któ-
rymś dniu strajku padła propozycja, by ktoś z załogi pojechał do Gdańska. Zgłosił się Marian Kosiński, 
który był wtedy sztygarem zmianowym na oddziale łączności. 

Rząd się ugiął i podpisał wszystkie postulaty strajkujących. W odpowiedzi na zawołanie Lecha 
Wałęsy wszyscy ruszyli do pracy. Powstał NSZZ „Solidarność”, nastała euforia. Jednak zgodnie z po-
rzekadłem: gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania, nastały dziwne czasy. Władze zakładowego związ-
ku „Solidarność” zmieniały się jak w kalejdoskopie. 

I nastała niedziela 13 grudnia 1981 roku. Generał Wojciech Jaruzelski wprowadził stan wojenny. 
Na kopalniach rozpoczęły się strajki. Nasz strajk został rozwiązany przed wejściem na teren kopalni 
oddziałów ZOMO i Milicji Obywatelskiej. 

Pamiętam, jak w trakcie likwidacji pomostów wiszących w szybie II (skipowym), w 1981 roku, do szybu 
wpadł pracownik PBSz-u. W obydwu szybach borykaliśmy się z dużą ilością zasolonej wody, wypływającej 
zza obudów szybów. Powodowała ona dużą awaryjność urządzeń elektrycznych, szczególnie w szybie II. 
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Na poziomie 580 metrów węgiel woziliśmy wozami do szybu I, główny odbiór urobku odbywał się 
na poziomie 580, w punkcie zdawczo-odbiorczym, tzw. PZO, po stronie kopalni „Borynia”. Na poziomie 
705 metrów, po oddaniu do ruchu skipu i wywrotu, węgiel transportowany był wozami, ale transport ko-
łowy z południowej części kopalni był ograniczony (ciągnienie wozów po wzniosie torów). W roku 1995 
problem ten został rozwiązany. Na bazie wyrobisk przewozowych wykonano przebudowę skrzyżowań 
i  zabudowano na poziomie ciąg odstawy głównej, na bazie przenośników Pioma 1200. Zabudowane 
przenośniki w ilości pięciu sztuk, łącznie miały długość trzech tysięcy metrów.

Rozwiązywanie problemów transportowych zbiegło się z redukcją załogi i problemami z korzystną 
sprzedażą węgla. Przykładem są odejścia pracowników z oddziału szybowego, które rozpoczęły się już na 
początku lat 90. Pamiętam, że na początku 1994 roku z sekcji elektrycznej oddziału szybowego odeszło 
dwunastu pracowników. Zostaliśmy w szóstkę. Tak dotrwaliśmy do roku 1996, kiedy to w maju przyje-
chał pan Jerzy Markowski i podjął decyzję o likwidacji kopalni.

1 stycznia 1997 roku, prezes Andrzej Ciołek  
– byliśmy wtedy spółką akcyjną – powołał mnie 
na stanowisko energetyka kopalni i zaproponował 
mi pracę przy jej likwidacji. Zadaniem naszym 
była sprzedaż wszystkich obiektów, terenów i in-
frastruktury. Niektórych obiektów nie można było 
sprzedać, np. wieże szybowe zostały wyburzone. 
Szyby I i II zostały zasypane i otamowane, by nie 
stanowiły zagrożenia, zgodnie ze sztuką górniczą. 
Na początku roku 2000 zarchiwizowaliśmy całą 
pracowniczą dokumentację.

31 marca 2000 roku odszedłem na emeryturę, mając świadomość, że w ciągu swojego życia bu-
dowałem kopalnię i ją likwidowałem. Oglądając się za siebie, nie żałuję swojej pracy, a ludzi, których 
spotkałem na swej drodze, wspominam ciepło i serdecznie.

autor wspomnień na spotkaniu w sali konferencyjnej w muzeum 
3 grudnia 2019 roku.
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Jerzy Solich
pracownik oddziału przewozu dołowego GP-1

Byłem miejscowy 
i jednym z pierwszych

Kopalnia „Żory” była budowana od roku 1974, najpierw jako „Świerklany-Suszec w  budowie”, 
potem nadano jej imię „ZMP”, a kończyła swój los jako KWK „Żory” SA.

 Moją pracę w kopalni w Świerklanach (wtedy sołectwo Rój administracyjnie należało do Świerklan) 
rozpocząłem 2 lutego 1976 roku. Pamiętam pierwszy pochód pierwszomajowy w roku 1976. Przedsta-
wiciele dyrekcji kopalni „Świerklany-Suszec w budowie” oraz załogi uczestniczyli wtedy w pochodzie 
z Boguszowic-Osiedla do kopalni „Jankowice”. 

W tym czasie prowadzone były roboty udostępniające – od strony kopalni „Jankowice”, na poziomie 
400 metrów drążony był przekop badawczy. Równolegle drążono przekopy od strony kopalni „Borynia” 
na poziomach: 580 i 705 metrów. 

Nadanie kopalni imienia „ZMP” odbyło się 29 maja 1979 roku. „Imprezę towarzyszącą” dla aktywu 
niższego rangą zorganizowano w pawilonie sportowym w Roju. Za organizację uroczystości po części 
o�cjalnej odpowiadał kierownik działu socjalnego, Kazimierz Śleziak.

Otwarcia kopalni, 3 grudnia 1979 roku, dokonał I sekretarz KC PZPR, towarzysz Edward Gierek. 
W skład ekipy partyjno-rządowej wchodzili, m.in.: prezes Rady Ministrów – Piotr Jaroszewicz, I sekre-
tarz KW PZPR w Katowicach – Zdzisław Grudzień. 

W dniu rozruchu kopalni stałem w szpalerze witających całą świtę. Było nas około pięćdziesięciu 
osób. Na tę okazję magazyn wydał nam białe koszule, czerwone krawaty z paskami. 

Pamiętam także, że pracowałem przy zabudowie symbolicznego odcinka toru z wózkiem węgla, na 
skwerze za bramą towarową, naprzeciwko wejścia głównego do KSRG. Zatrudniony byłem także przy 
malowaniu na biało krawężników przed budynkiem administracji.
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Początkowo pracowałem na powierzchni. W chwili powstania oddziału dołowego GP-1 rozpoczą-
łem pracę na dole. Zjeżdżałem wtedy na kopalni „Borynia”. Przy zbrojeniu pierwszej ściany na poziomie 
705 metrów pracowałem jako spawacz. Pamiętam, że prace zbrojeniowe nadzorował m.in. nadsztygar 
Bolesław Mura, a pierwszym oddziałowym na wydobyciu był Ryszard Żołędziowski.

Chronologicznie, co zapamiętałem to to, że: W  roku 1976 powstał dział zatrudnienia, którego 
kierownikiem został Roman Mandzik. W tym samym roku powstał pierwszy oddział na powierzchni 
– maszynowo-elektryczny, którego kierownikiem został Józef Niemczyk. Z tego oddziału wydzielono 
potem oddział maszynowy. Usamodzielnionym oddziałem elektrycznym nadal kierował Józef Niem-
czyk, zaś jako dozór pomagali mu Jan Rak i Andrzej Łapiński. Oddziałem maszynowym (ślusarze 
i spawacze) kierował Rudolf Król, jego zastępcą był Paweł Szewieczek. Powołanym oddziałem stolarni 
kierował Franciszek Manderla, z pomocą Henryka Wieczorka i Henryka Płoneczki. Powstał oddział 
straży pożarnej, któremu szefował komendant Szczepan Jary. Dla zabezpieczenia mienia i utrzymania 

jerzy solich (autor wspomnień) niosący planszę z nazwą kopalni – pochód, 1 maja 1976 roku.
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ładu i porządku organizacyjnego powołany został oddział straży przemysłowej, na czele z komendan-
tem Józefem Gołębiewskim. W gronie pierwszych strażników pamiętam Franciszka Studnika, Ewę 
Reinchold, Bernadetę Langier i Helenę Studnik, żonę pana Franciszka.

Powstała tymczasowa markownia. Pierwszymi jej pracownicami były Amalia Piwowar i  Anna 
Szulik. Pracownicy �zyczni otrzymywali „dalsze” numery znaczków kontrolnych, pierwsze numery 
zarezerwowane były dla dyrekcji i  kierownictwa kopalni „Świerklany-Suszec w  budowie”. W  trakcie 
budowy kopalni funkcjonowały oddziały przewozu dołowego GP-1 i GP-2, które obsługiwały przodki 
PRG, drążone od strony kopalń „Borynia” i „Jankowice”. Oddziałami przewozowymi kierowali: sztygar 
oddziałowy Ryszard Janda od strony kopalni „Borynia” i sztygar oddziałowy Jan Maszczyk od strony 
kopalni „Jankowice”. Nadzór nad tymi oddziałami pełnił nadsztygar Emil Kupka. Z  tego okresu 
pamiętam m.in. z  dozoru: Stanisława Kupkę, Stanisława Plutę, Edwarda Pasternego, Stanisława 
Kubeczkę, Tadeusza Maiczka, Waldemara Kempnego, Janusza Frysztackiego, Andrzeja Pędrasia 
i Stanisława Weinera. Głównym mechanikiem był Alfred Widenka, nadsztygarem ds. szybów – Józef 
Brzoza, a sztygarem oddziałowym oddziału szybowego – Józef Kohut. 

Pamiętam, że w  dziale głównego księgowego, Jerzego Maciończyka, pracowały Aniela Zmarzły 
i Wanda Wieczorek. Magazynami kopalni kierowali Edward Drozd i Longin Pustelny. 

Ważnym wydarzeniem w życiu „młodej” kopalni było poświęcenie �gury św. Barbary w cechowni, 
którego 9 listopada 1980 roku dokonał biskup katowicki, Czesław Domin. W uroczystości brali udział 
m.in. dziekan dekanatu żorskiego, ks. prałat Jan Szewczyk i ks. Franciszek Wąsala – proboszcz naszej pa-
ra�i. Uczestniczyłem w niej. W trakcie tej uroczystości poświęcono także sztandar NSZZ „Solidarność” 
KWK „ZMP”. Ołtarzyk w  cechowni z �gurą św. Barbary i  sztandar wykonano przy spontanicznym 
poparciu załogi, ze zbiórek pieniężnych w trakcie i po strajkach sierpniowych. Pamiętam, że cechownia 
wypełniona była do ostatniego miejsca. W tym dniu umożliwiono wstęp na cechownię także mieszkań-
com Roju z rodzinami, były też dzieci.

W trakcie budowy kopalni i w okresie jej funkcjonowania zawiązała się ścisła i trwała współpraca 
z istniejącym do dziś Ludowym Klubem Sportowym „Rój”. Współpraca ta polegała m.in. na wynajmo-
waniu kopalni sali w pawilonie sportowym klubu na różnego rodzaju uroczystości jak obchody Dnia 
Górnika, biesiady barbórkowe, wręczania odznaczeń górniczych i państwowych, spotkania z przedsta-
wicielami władz wojewódzkich i państwowych. W trakcie budowy i otwarcia kopalni, dyrekcja funkcjo-
nowała w budynku hotelu robotniczego i nie dysponowała żadną salą widowiskową. Kopalnia wykorzy-
stywała także obiekty sportowe w Roju jak boiska, szatnie i sale sportowe, na organizowane przez dział 
socjalny spartakiady i rozgrywki międzyoddziałowe, w takich dyscyplinach, jak piłka nożna, siatkówka 
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i tenis stołowy. W zamian, za wynajęcie boiska czy sali, kopalnia wspierała klub w utrzymaniu obiektu 
i wyposażeniu w sprzęt. Bardzo potrzebowaliśmy, jako działacze klubowi, środka transportu dla klubowej 
drużyny. W tym czasie klub sportowy LKS Rój odniósł swój największy, historyczny sukces w postaci 
awansu drużyny tenisa stołowego do najwyższej klasy rozgrywkowej w tenisie stołowym. Pomoc dyrekcji 
kopalni i działu transportu była nieoceniona. Uczestnicząc w rozgrywkach ekstraklasy, musieliśmy dojeż-
dżać na mecze do Warszawy, Gdańska, Łodzi, Tarnobrzega, Krosna, i na spotkania derbowe do Gliwic, 
Rybnika, Jastrzębia-Zdroju. Pamiętam, że jako zawodnik grałem przeciwko takim mistrzom jak Andrzej 
Grubba, Leszek Kucharski czy bracia Śpiewok z ROW-u Rybnik. Pomoc okazywana przez kopalnię 
obejmowała także partycypowanie w remontach obiektów klubowych.

W tym czasie funkcję prezesa LKS Rój sprawował Alojzy Sładek, który miał bardzo dobre kon-
takty z dyrekcją kopalni. Wspomnieć tutaj należy dyrektorów z czasów budowy kopalni: Włodzimierza 

zwycięska drużyna oddziału GP-1 z roku 1982. jerzy solich (autor wspomnień) klęczy trzeci od lewej.
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Ostaszewskiego i Jana Królaka oraz dyrektorów czynnej już kopalni: Leona Guzego, Gerarda Marka czy 
Tadeusza Jończyka.

Ja, piszący te wspomnienia, mam satysfakcję i czuję dumę, że byłem zawodnikiem klubu LKS „Rój”, 
a na polu sportowym w czasie organizowanych przez kopalnię, konkretnie przez dział socjalny, zakłado-
wych spartakiad, jako zawodnik i kapitan drużyny oddziału GP-1 dziesięciokrotnie podnosiłem w geście 
zwycięstwa puchary za pierwsze miejsca w dyscyplinach: piłka nożna i tenis stołowy.

Przepracowałem okres od przyjęcia do pracy w roku 1976 do końca istnienia kopalni w roku 1997, 
jako pracownik oddziału przewozowego, wykonując prace spawacza i cieśli torowego.

Rok 1996 wspominam jako smutny okres związany z decyzją o likwidacji i zamknięciem kopalni.
Po zakończeniu pracy na KWK „Żory”, w wyniku tzw. �zycznej likwidacji kopalni, przeszedłem 

z dniem 22 lipca 1997 roku na kopalnię „Borynia”. Pracę zawodową w kopalni „Borynia” zakończyłem 
i przeszedłem na emeryturę 15 lipca 2004 roku. 

Jako mieszkaniec Roju byłem świadkiem budowy i uruchomienia kopalni „ZMP-Żory”. Jako pra-
cownik tej kopalni widziałem, jak zmieniały się dół kopalni i jej otoczenie w naszej dzielnicy. Powstał 
i pozostał dla przyszłych pokoleń mieszkańców Żor kompleks rekreacyjno-sportowy, którego początki 
budowy to rok 1983, wybudowany w ramach tzw. czynu społecznego. Pozostało i góruje nad okolicą osie-
dle Gwarków i komin po ciepłowni. Boli widok i stan budynku dawnej dyrekcji i placu autobusowego.

Pozostały przede wszystkim wspomnienia entuzjazmu, współpracy z ludźmi, którzy tak jak ja wi-
dzieli sens dalszego istnienia tej kopalni. Kończąc te wspomnienia, dziękuję wszystkim, z którymi mi 
przyszło pracować i realizować moje sportowe zainteresowania.

Te nieskładne wspomnienia, bo to już przecież minęło tyle lat, przekazałem kolegom z „nieboszczki” 
– Edkowi Szewczykowi i Jankowi Zimonczykowi.
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Waldemar Kempny 
pracownik dozoru oddziałów przewozu (GP-1) 
i robót przygotowawczych (GRP-1) 

Początki kopalni 
i mój wywiad dla telewizji

W kopalni „ZMP” pracowałem jako sztygar zmianowy na oddziale przewozu GP-1, a następnie 
– oddziale robót przygotowawczych GRP-1, a  w  dniu rozruchu kopalni zostałem oddelegowany do 
pełnienia obowiązków dyspozytora ruchu.

W dniu otwarcia kopalni, 3 grudnia 1979 roku, pracowałem jako dyspozytor. Dyspozytornia mieściła 
się w budynku Domu Górnika DG-1. Teren kopalni był udekorowany wieloma ¶agami biało-czerwo-
nymi i zielono-czarnymi. Krawężniki placu autobusowego i ulic w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów 
otwieranej kopalni pomalowane były na biało, prawdopodobnie była to farba emulsyjna. 

Na skarpach przed budynkiem głównym stały wsadzone do gruntu choinki świerkowe. W  dniu 
otwarcia teren otaczający kopalnię przyprószony był śniegiem, spod którego przebijały kwitnące bratki. 
Kolumna samochodów z o�cjelami, w tym czasie były to czarne wołgi, wjechała pod kopalnię od strony 
ulicy Wodzisławskiej, ulicą Kłokocińską. Uroczystego otwarcia kopalni dokonał I sekretarz partii, towa-
rzysz Edward Gierek. W skład delegacji partyjno-rządowej wchodzili m.in.: premier Piotr Jaroszewicz 
i Zdzisław Grudzień – I sekretarz KW PZPR w Katowicach.

Pamiętam, że Edward Gierek odbierał raporty od dyrektora budowniczego Włodzimierza Osta-
szewskiego, od szefostwa �rm wykonawczych, od przodowych brygad, m.in. z Przedsiębiorstwa Bu-
dowy Szybów i Przedsiębiorstwa Robót Górniczych Rybnik. Towarzysz Gierek wspólnie z maszynistą 
Leonem Fajkisem obsługiwał maszynę wyciągową szybu I. Była także wizyta w  kopalnianej stacji 
KSRG, gdzie podejmowali go, jako gospodarze, Arkadiusz Gojny i Andrzej Rudziński.
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W trakcie dniówki otrzymałem telefon z Warszawy, że pojawi się ekipa telewizyjna do zrobienia 
relacji z uroczystości otwarcia kopalni i proszą o możliwość zrobienia wywiadu z dyspozytorem. Zgodzi-

łem się i pojawił się reporter.
Powiedziałem w  wywiadzie, że ko-

palnia wybudowana jest w dużej części na 
polach i łąkach będących przed wykupem 
własnością mojej rodziny, rodziny Kemp-
ny. Nim zaczęto budowę, na tych łąkach 
pasły się krowy i  kozy. Przed rozpoczę-
ciem głębienia szybów, na polach praco-
wały wieże wiertnicze, popularnie nazy-
wane przez miejscowych „burlochami”. 
Oczekiwania miejscowej społeczności 
i  wielu przyjezdnych związane z  otwie-
raną kopalnią były duże. Miał to być za-
kład, który zapewni pracę wielu ludziom, 
na atrakcyjnych warunkach. Przyjezdni 
z całej Polski liczyli także na szybki przy-
dział mieszkania.

Relacje z otwarcia i wywiad ze mną 
ukazały się w głównym wydaniu Dzien-

nika Telewizyjnego, w przededniu Barbórki. Wieczorem i następnego dnia odebrałem wiele telefonów 
od pracowników kopalni, �rm zatrudnionych przy budowie kopalni oraz wielu przyjaciół i znajomych 
z gratulacjami, za rzetelne i zgodne z oczekiwaniami informacje. Po latach przyznaję, że oczekiwania 
związane z uruchomieniem kopalni tchnęły optymizmem. Stało się inaczej – tak, jeśli chodzi o kopalnię, 
jak i moją osobę.

Pracowałem na tej kopalni do 21 grudnia 1981 roku, do dnia zwolnienia mnie za udział w strajku 
i jego zorganizowaniu, który wybuchł na kopalni 13 grudnia, po ogłoszeniu stanu wojennego.

Przepustka z czasu stanu wojennego autora wspomnień.
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obłożenie dozoru działu górniczego z grudnia 1981 roku.
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Marian Kopeć
starszy inspektor nadzoru, nadsztygar nadzoru inwestycyjnego, 
a później inżynier inwestycji (kierownik Działu Inwestycji)

Moja praca przy budowie kopalni 
„Świerklany” (późniejsze nazwy 
to „ZMP” i „Żory”)

Pracę w KWK „Świerklany-Suszec-Kaczyce w budowie” rozpocząłem 2 kwietnia 1979 roku, w dzia-
le inwestycji, na kilka miesięcy przed oddaniem kopalni do eksploatacji (3 grudnia 1979). Przedtem, 
przez osiem lat pracowałem w ruchu ciągłym w kopalni „Manifest Lipcowy” (obecnie „Zo�ówka”), gdzie 
odpowiadałem za ruch odstawy głównej urobku na poziomie 705 metrów, pod kątem sprawności ma-
szyn. Moim nowym dyrektorem był ówczesny budowniczy kopalń, mgr inż. Włodzimierz Ostaszewski, 
niezwykle na tym stanowisku kompetentna osoba. Dział inwestycji kopalni w  budowie był działem 
wiodącym, którym kierował główny inżynier inwestycji, mgr inż. Zbigniew Bednarek. Pracowało w nim 
około 30 osób na stanowiskach nadsztygarów oraz inspektorów nadzoru robót w branżach: budowlanej, 
górniczej, maszynowej, elektrycznej, instalacyjnej itp. 

Do głównych zadań działu należał nadzór nad budową i przekazaniem do użytku obiektów bu-
dowlanych na powierzchni oraz budowli podziemnych i  wyrobisk inwestycyjnych na dole kopalni. 
Były to – wymienię te podstawowe – na powierzchni: budynki nadszybia szybu I i II wraz z urządze-
niami wyciągowymi i rozładowczymi, stacja wentylatorów głównych, budynek kotłowni z wyposaże-
niem, stacja sprężarek niskoprężnych (7 barów) i wysokoprężnych (200 barów), rozdzielnie elektrycz-
ne, estakada, drogi i place, budynek warsztatowo-magazynowy, budynek wielofunkcyjny mieszczący 
biura, łaźnie, cechownia, punkt poboru napojów, maskownia, lampownia, markownia, ambulatorium, 
stacja ratownicza, oczyszczalnia ścieków, ośrodek sportu i  rekreacji, domy górnika oraz przykopal-
niane osiedle, a na dole: szyby I  i II, podszybia z urządzeniami przyszybowymi na poziomach 400, 
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580 i 705 metrów, obiegi wozów, rozdzielnie dołowe, komora materiałów wybuchowych, warsztaty 
i ładownie akumulatorów, zbiornik przepadu w szybie II wraz z odstawą, wytyczne, przekopy główne, 
skrzyżowania wyrobisk głównych, lokalne komory i otwory wentylacyjne. 

Kopalnię otwierał ówczesny I  sekretarz KC PZPR, Edward Gierek, wraz z  towarzyszącymi mu 
osobami najwyższego szczebla. Pracę rozpocząłem od montażu urządzeń przyszybowych na poziomach: 
400, 580 i 705 metrów wraz z ich systemem sterowania oraz stacji wyładowczej urobku na poziomie 588 
metrów w KWK „Borynia”, z którą to kopalnia „ZMP” połączona była „dołem” – pierwsze wydobycie 
było kierowane właśnie tam.

Epoka Gierka to skok inwestycyjny i technologiczny Polski, to około 550 nowych przedsiębiorstw, 
dwa i pół miliona mieszkań, nowe miejsca pracy itp. To wszystko jednak kosztowało. Druga połowa lat 
70. XX wieku to powolna utrata płynności �nansowej Polski. Rosły wyznaczane przez zachodnie banki 
centralne stopy procentowe kredytów (kryzys energetyczny), tym samym rosły odsetki od już zaciągnię-
tych przez Polskę kredytów dewizowych (na blisko 25 miliardów dolarów). Druga połowa dekady Gier-
ka to narastająca sprzedaż za granicę wszystkiego, co przynosiło zysk w dewizach, w tym węgla. Ciągłe, 
nieustające wydobycie prowadzono we wszystkie niedziele, o sobotach nie wspominając, które też już 
były ustawowo częściowo wolne. Początek lat 80. XX wieku to ogłoszenie niewypłacalności �nansowej 
Polski, wybuch niezadowolenia społecznego, wstrzymanie szeregu rozpoczętych inwestycji lub ich cał-
kowite zaprzestanie.

Prowadząc roboty inwestycyjne, napotykałem na coraz większe trudności związane z możliwościami 
przerobowymi �rm wykonawczych, zakupem sprzętu i podstawowych materiałów. Były to symptomy 
przeinwestowania kraju, a co za tym idzie wzrostu wydatków ponad możliwości �nansowe, jednym sło-
wem kryzys wisiał w powietrzu.

Powracając do dalszej budowy kopalni (inwestycja została chwilowo wstrzymana), to wydobycie 
własnymi urządzeniami rozpoczęło się dopiero w  1983 roku, gdy uruchomiono urządzenie skipowe 
z przeciwwagą w szybie II, który pełnił już funkcję wydechową. Szyb ten jako wydobywczy i wydechowy 
zarazem był ewenementem w polskim górnictwie węglowym. 

Surowy urobek po wydobyciu kierowany był do „minizakładu” przeróbczego i ładowany do węglarek. 
Płukanie odbywało się w zakładach przeróbczych innych kopalń. Po śmierci mojego pierwszego szefa, 
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mgr. inż. Zbigniewa Bednarka, który przekazał mi sporo doświadczenia zawodowego i życiowego, jego 
następcą został równie doświadczony inż. Werner Bonifacy, który pełnił funkcję głównego inżyniera 
inwestycji przy budowie KWK „Krupiński”. W czasie kierowania przez niego działem pełniłem funkcję 
jego zastępcy. Także z jego polecenia pełniłem zastępstwo również mgr. inż. Zygmunta Zientka, nadszty-
gara nadzoru inwestycyjnego robót górniczych. 

Pragnę dodać, że na Politechnice Śląskiej w Gliwicach studiowałem także (jako drugi fakultet) gór-
nictwo i 23 października 1975 roku uzyskałem tytuł inżyniera górnika.

W 1988 roku, po przejściu na emeryturę Wernera Bonifacego, ówczesny dyrektor kopalni, mgr inż. 
Ireneusz Musioł, powierzył mi kierowanie działem inwestycji, któremu podlegał także oddział budow-
lany – kierował nim inż. Franciszek Manderla. Oddział ten wykonywał głównie roboty remontowe, 
wynikające z corocznych kontroli obiektów budowlanych i budowli należących do kopalni. Prowadził 
również pod nadzorem działu inwestycji budowę nowych obiektów, np. domu wczasowego w Studnicy 
koło Tuczna. Po oddaniu do użytku podstawowych obiektów kopalni rozpoczęto inwestowanie w bu-
downictwo mieszkaniowe, socjalne i obiekty użyteczne dla gminy. 

Okres pracy w  kopalni „ZMP” wspominam jako najlepszy w  mojej karierze zawodowej, przede 
wszystkim atmosferę, którą tworzyli ludzie, od dyrektorów, poprzez głównych inżynierów, dozór wyższy 
i średni do pracowników administracji włącznie. W sposób szczególny pragnę wyróżnić mojego pierw-
szego dyrektora, mgr inż. Włodzimierza Ostaszewskiego, osobę kompetentną, wybitnego budowniczego 
kopalń, nieprzeciętnego człowieka. Pracując potem na kopalni „Morcinek”, spotykałem się z wielkim do 
Niego szacunkiem. KWK „Morcinek” była ostatnią kopalnią zbudowaną pod Jego kierownictwem. Już 
jako emerytowany dyrektor, na uroczystościach barbórkowych witany był zawsze wielkim i długotrwa-
jącym aplauzem.

Miło i z szacunkiem wspominam moich bezpośrednich szefów, głównych inżynierów inwestycji: 
Zbigniewa Bednarka i  Wernera Bonifacego. Zawsze mogłem liczyć na ich wsparcie i  dobre rady. 
Mimo upływu czasu z  sentymentem wspominam ludzi, z którymi przyszło mi pracować w  trakcie 
mojego zatrudnienia w  kopalni „ZMP”, byli to m, in.: Zbigniew Białek, Eugeniusz Branny, Józef 
Brzoza, Krystian Brzozoń, Kazimierz Czapla, Leon Fojcik, Teresa i  Bernard Friebe, Hildegarda 
Gajda, Andrzej Grzonka, Krystian Holesz, Bogdan Kamiński, Leon Kempny, Helena i Maksymilian 
Klosowie, Józef Kohut, Rudolf Kołodziejczyk, Józef Kmita, Tadeusz Koźmiński, Józef Łobozek,  
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Antoni Magiera, Franciszek Marszolik, 
Józef Mucha, Alfred Orzeł, Tadeusz 
Pilarski, Zbigniew Pluta, Jan Rduch, 
Zygmunt Rzońca, Tadeusz Skoczowski, 
Jerzy Stajniak, Michał Sztwiertnia, 
Antoni Szypuła, Henryk Tchórz, 
Ryszard Tkocz, Waldemar Woltal, 
Stanisław Wrona, Franciszek Wróbel, 
Barbara Wypich, Franciszek Zając, 
Zygmunt Zientek, Zenon Żołnieruk. 
Oczywiście nie są to wszyscy – tych, 
których nie wymieniłem, przepraszam, 
ale mam te twarze przed oczami, ale 
pamięć ludzka zawodzi, tym bardziej 
że od tamtych czasów upłynęło już 30, 
a nawet 40 lat.

Wymienię jeszcze w  porządku alfabetycznym �rmy, które budowały kopalnię i  miałem zaszczyt 
z nimi współpracować: Biuro Projektów Górniczych – Gliwice, Biuro Projektów PRO ARCH – Cze-
chowice-Dziedzice, Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA – Piotrków Trybunalski, Główny Instytut 
Górnictwa – Katowice, Huta Karol – Wałbrzych, PEBEROW – Rybnik, Przedsiębiorstwo Budowy 
Szybów – Bytom, Przedsiębiorstwo Energomontażowe PW – Chorzów, Przedsiębiorstwo PEMUG 
– Katowice, Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych ELROW – Rybnik, Przedsiębiorstwo Robót Gór-
niczych – Rybnik, Rybnickie Zakłady Naprawcze – Rybnik, Wodzisławskie Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych – Wodzisław Śląski, Zakład Robót Antykorozyjnych – Świętochłowice. 

Działem kierowałem do 15 sierpnia 1990 roku, po czym powierzono mi dokończenie budowy  
kopalni „Morcinek” w Kaczycach. Na emeryturę przeszedłem w połowie 1997 roku. 

autor wspomnień na otwarciu okolicznościowej wystawy: „Praca 
– pasja – przyjaźń. ocalić od zapomnienia” w muzeum miejskim 
w żorach, 3 grudnia 2020 roku (zdj. ireneusz stajer).
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Andrzej Kuczyński
górnik, a następnie pracownik dozoru górniczego

Od początku do odejścia… 
Wspomnienia o kopalni 
„ZMP”–„Żory”

Mój czas pracy w kopalni „ZMP” trwał od 4 kwietnia 1979 roku, tj. w okresie budowy kopalni, 
do 31 lipca 1996 roku.

Rozpoczynałem pracę na kopalni „Świerklany–Suszec–Kaczyce w  budowie”, przemianowanej  
następnie na kopalnię im. „ZMP”, a potem na KWK „Żory”.

Po przyjeździe do Żor, pod koniec marca 1979 roku, podpisałem umowę o pracę z dniem 4 kwiet-
nia 1979. Zakwaterowany zostałem w przykopalnianym hotelu pracowniczym, popularnie nazywanym 
„wulcem”. Aktualnie jest to teren osiedla Gwarków w Żorach-Roju.

Na początku mieszkałem w pokoju trzyosobowym. Pierwsze szkolenie odbyłem w kopalni „Bory-
nia”. Zostałem zatrudniony w oddziale przewozowym GP-1 na stanowisku: górnik pod ziemią. Pierwszy 
miesiąc roboczy był okresem szkolenia. Grupa nowoprzyjętych pracowników została przydzielona in-
struktorowi, który odpowiadał za nią przed kierownikiem oddziału. Zjeżdżaliśmy na „Boryni” na poziom 
588 metrów i transportowani byliśmy wagonami osobowymi, tzw. bryczkami, na obszar nowej, budowa-
nej kopalni do miejsc drążenia przekopów i chodników. W czasie szkolenia wykonywaliśmy roboty po-
rządkowe i transportowe. Po szkoleniu zabudowywałem na oddziale przenośniki taśmowe i zgrzebłowe 
w chodnikach i przekopach. Pracowałem jako cieśla.
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umowa o pracę i przepustka stała autora wspomnień.
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Dzień 3 grudnia 1979 roku był dniem o�cjalnego otwarcia kopalni. Kopalnię otwierał I sekretarz KC 
PZPR, towarzysz Edward Gierek ze świtą partyjno-rządową. W uroczystości uczestniczyły tylko osoby 
ze specjalnymi przepustkami, a reszta załogi tego dnia miała wolne. Edward Gierek wyciągnął pierwszy 
wóz z węglem na powierzchnię. Trzeba dodać, że węgiel ten stał pod szybem ponad tydzień, a z tego, co 
opowiadali sygnaliści, przywieziony został z KWK „Jankowice”. „Trybuna Robotnicza” pisała wtedy, że 
jest to jedna z najnowocześniejszych kopalń, gdzie kilof i łopata będą rzadkością.

Po o�cjalnym otwarciu kopalni, w styczniu 1980 roku ruszyła pierwsza ściana, wyposażona w obu-
dowę zmechanizowaną Glinik 08/22 Oz i urządzenie urabiające – strug węglowy SWS-6. Pracowałem 
na ścianie jako górnik, we wnękach górnej i dolnej. 

Brałem udział w strajku sierpniowym 1980.

Pod koniec roku 1980, jako „element wywrotowy”, zostałem przeniesiony dyscyplinarnie na po-
wierzchnię. Doniesiono do dyrekcji, że robię listę osób chcących strajkować. 

W rzeczywistości była to lista chętnych do wzięcia udziału w zabawie oddziałowej. Za karę praco-
wałem przy odśnieżaniu zwrotnic i  torów, i odmrażaniu (ogrzewaniu) talbotów z węglem. Talbotami 
potocznie nazywano wagony rozładowcze, które woziły urobek do kopalni „Borynia”, a później także 
do kopalni „Zo�ówka”. Ten okres karny – na powierzchni – trwał dwa tygodnie. Potem, w ramach od-
bywania kary, przeniesiony zostałem na oddział przewozowy GP-3. Wykonywałem prace porządkowe, 
pracowałem też przy przebudowach obudów w chodnikach i przekopach przewozowych. Po upływie 
roku kary wróciłem na oddział wydobywczy. Najpierw pracowałem na oddziale G-1, numer znaczka 55, 
a następnie na oddziale G-4, nr znaczka 679. Z tego czasu mam wspomnienia także te najtrudniejsze, 
bolesne – dotyczące śmierci kolegi. We wrześniu 1982 roku, może był to sierpień, zatrudniony byłem 
w trzyosobowym zespole, który wiercił otwory wielkośrednicowe w ociosie ściany. Wiercenie odbywało 
się z kombajnu pod sekcjami. Ściana miała wysokość czterech metrów. Po zamianie miejsca pracy w bry-
gadzie, na prośbę Staszka Z., zajął on moje miejsce na kombajnie, a ja jego między sekcjami. Wymiana 
trwała może trzydzieści sekund, po czym niespodziewanie zadziałała osłony czoła ściany, która docisnęła 
Staszka do kombajnu, ze skutkiem śmiertelnym. Przyczyną wypadku było prawdopodobnie uszkodzenie 
w układzie hydraulicznym sekcji (kostki rozdzielczej tzw. zamka). Przeżywałem ten wypadek i śmierć 
kolegi przez następnych kilka lat. W  maju 1985 ukończyłem kurs obsługi kombajnów ścianowych  
w Zabrzu. Pracowałem jako kombajnista w ścianie do 30 kwietnia 1991 roku.
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W maju 1991 przejąłem obowiązki dozoru niższego, czyli nadgórnika na oddziale wydobywczym. 
Po uzyskaniu kolejnego zatwierdzenia w OUG Rybnik (Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku – przyp. 
red.) powierzono mi obowiązki sztygara zmianowego na oddziale wydobywczym. Doraźnie, w ramach 
zastępstw, pełniłem obowiązki sztygara oddziałowego. 

W  kopalni „Żory” pracowałem do 31 lipca 1996 roku. Ze względu na likwidację miejsc pracy 
i w związku z planowanym zakończeniem wydobycia zostałem przeniesiony na kopalnię „Morcinek” 
w Kaczycach. Pracowałem tam od 1 sierpnia 1996 do października 1998, po czym w związku z decyzją 
o likwidacji tej kopalni zostałem przeniesiony na kopalnię „Borynia”. Tu, pracując tuż za miedzą mojej 
nieboszczki „ZMP”, na nowo poznałem problemy wyciskania spągu, zagniatania wyrobisk czy opadów 
stropu. Jako sztygar na wydobyciu pracowałem do końca mojej kariery zawodowej. Odszedłem na 
emeryturę w roku 2005.

Pisząc te wspomnienia, odczuwam żal za zlikwidowaną kopalnią „ZMP”-„Żory”. Przepracowany 
na niej czas to były lata młodości, moment założenia rodziny w miejscu jej siedziby, czyli w Roju. Jak na 
ironię losu także moja druga kopalnia, czyli „Morcinek”, po krótkim czasie też została zlikwidowana – 
stało się to w roku 1998. Utrzymuję kontakty z kolegami, popularnie nazywanymi „wypędzonymi z Żor”. 
Wszyscy nadal wspominają pozytywną, rodzinną atmosferę panującą na naszej nieboszczce i żywicielce.
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Zbigniew Woźniak
specjalista ds. analiz społecznych
kierownik Zakładowego Ośrodka Kształcenia i Informacji
kierownik Działu Zatrudnienia

Problemy i działania związane 
z budową i stabilizowaniem się 
załogi w pierwszym dziesięcioleciu 
działalności kopalni im. „ZMP” 

Oddana do eksploatacji 3 grudnia 1979 roku kopalnia im „ZMP” w Żorach, by prawidłowo reali-
zować postawione przed nią zadania, musiała się zmierzyć z dwoma najważniejszymi problemami. Po 
pierwsze, należało stworzyć podstawy techniczno-organizacyjne do realizacji planów wydobycia węgla 
w skomplikowanych warunkach górniczo-geologicznych. Po drugie, niezbędna była zintegrowana za-
łoga, ustabilizowana zarówno w wymiarze ilościowym, jak i  jakościowym. Procesy te nie następowa-
ły samoczynnie. Przeciwnie – wymagały olbrzymiego wysiłku organizacyjnego i wychowawczego, tym 
większego, że załoga ulegała bardzo dużej ¶uktuacji. Przestawienie kopalń na czterobrygadowy system 
pracy, wymagający wzrostu zatrudnienia w skali całego górnictwa o dziesiątki tysięcy ludzi, spowodowa-
ło – przy mniej więcej stałej liczbie chętnych do podjęcia pracy pod ziemią – dosłownie pogoń za kandy-
datami, którzy nie tylko nie byli do niej przygotowani, ale i z dyscypliną pracy, jak i kulturą techniczną, 
nie mieli nigdy wcześniej do czynienia. 

W szczególnie niekorzystnej sytuacji znalazła się więc nasza kopalnia, dla której uzyskanie docelowej 
zdolności produkcyjnej zakładało stały wzrost zatrudnienia.

Od pierwszej chwili przekazania kopalni do eksploatacji uwidoczniły się problemy natury społecz-
nej, związane z tworzeniem nowej, przypadkowo dobranej, nisko kwali�kowanej i bardzo młodej załogi. 
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Niska średnia wieku (około 23 lat), stanowiła duży problem nie tylko z powodu trudności z utrzyma-
niem tych ludzi w niezbędnej dyscyplinie, ale i pod względem zabezpieczenia elementarnych warunków 
socjalnych, miejsc w Domach Górnika i na kwaterach prywatnych oraz zapewnienia możliwości godzi-
wego spędzania czasu po pracy. Kopalnia, choć położona w obszarze administracyjnym Żor, w istocie 
znajdowała się w odległości około sześciu kilometrów od centrum, bez połączenia środkami komunikacji 
miejskiej. W praktyce więc najmłodsza i najmniej ustabilizowana część załogi, mieszkająca w Domu 
Górnika i na kwaterach prywatnych, zdana była wyłącznie na to, co w sferze kultury, wypoczynku i roz-
rywki zaoferować mogła kopalnia, czyli z początku bardzo niewiele. Z drugiej zaś strony, bardzo mło-
dzi ludzie, nieposiadający żadnych zobowiązań, niezintegrowani z lokalnym środowiskiem, pierwszy raz 
w życiu wymknęli się spod kontroli swego miejsca pochodzenia, dostali do ręki pierwsze własne pienią-
dze, które nierzadko wydawali w zupełnie nieracjonalny, a nawet szkodliwy dla siebie sposób.

Wśród przyjmujących się do pracy nie brakowało również osób z pogranicza marginesu społecznego 
czy wręcz elementu kryminalnego. Również kadra inżynieryjno-techniczna, dozór niższy czy robotnicy 
wykwali�kowani, przekazywani wówczas w ramach Zjednoczenia do pracy w nowej kopalni, to też nie 
zawsze byli najlepsi i najbardziej o�arni ludzie, a w niektórych przypadkach nawet tacy, którzy mieli do 
wyboru zostać zwolnieni albo podjąć pracę w kopalni „ZMP”...

Jak wielka była skala problemu, niech zilustrują liczby: W 1980 roku wskaźnik przyjęć do kopalni 
(liczba przyjętych w  danym roku do stanu zatrudnienia na 31 grudnia roku poprzedniego) osiągnął 
333,9%, a wskaźnik zwolnień (liczba zwolnionych do stanu na 31 grudnia roku poprzedniego) – 97,67%. 
Dla przykładu, tylko w lipcu 1980, do samych tylko oddziałów górniczych przyjęto 77 osób, a zwolniono 
siedemdziesiąt, z czego aż 35 samowolnie porzuciło pracę, a piętnaście zostało zwolnionych dyscypli-
narnie. To była nieustanna batalia o odpowiednią liczbę pracowników, ale i utrzymanie elementarnego 
poziomu dyscypliny pracy. Z jednej strony, własnymi siłami prowadziliśmy akcję werbunkową do pracy 
(na wskazanym nam terenie istniejącego wówczas województwa kaliskiego), a nawet wspomagaliśmy 
się „zaciągiem młodzieżowym”, korzystając z pomocy działającej w województwie organizacji młodzie-
żowej, z drugiej zaś, wprowadziliśmy w życie kompleksowy: „Program adaptacji społeczno-zawodowej 
oraz humanizacji pracy”. Każdy kandydat do pracy, jak i  każdy odchodzący z  kopalni, musiał odbyć 
rozmowę z zakładowym socjologiem (zatrudniono dwóch), dzięki czemu możliwa była analiza przyczyn 
¶uktuacji i coraz skuteczniejsze jej przeciwdziałanie. Codziennością były spotkania z różnymi grupami 
pracowniczymi: 

•	 z  pracownikami oddziałów o  dużej ¶uktuacji, absencji nieusprawiedliwionej, wypadkowej, 
z kon¶iktami wewnętrznymi,
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•	 z osobami, które złożyły podania o rozwiązanie umowy o pracę,
•	 z pracownikami mającymi dniówki nieusprawiedliwione,
•	 z uczniami i absolwentami ZSG i TG (Zasadniczej Szkoły Górniczej i Technikum Górniczego 

– przyp. red.) z opiekunami nowoprzyjętych,
•	 z dozorem,
•	 z ludźmi dobrej roboty,
•	 z aktywem partyjnym, związkowym i młodzieżowym,
•	 z osobami zatrudnionymi na podstawie skierowań po odbyciu kary pozbawienia wolności. 

Okres sierpniowo-wrześniowych niepokojów i zaburzeń w roku 1980, wbrew pozorom nie okazał 
się istotną przeszkodą w dziele integrowania się załogi. Postulaty i wnioski załogi zgłaszane w tym okre-
sie były w większości wyważone i  słuszne. Dotyczyły przede wszystkim spraw płacowych, świadczeń 
i uprawnień pracowniczych, rozbudowy infrastruktury społecznej i bazy socjalnej, kryteriów przyzna-
wania odznaczeń państwowych i wyróżnień pozamaterialnych. Stanowiły więc jakby zaczątek rodzenia 
się świadomości grupowej opartej o wspólnotę interesów pracowniczych. Efekty tych wszystkich działań 
były w chwili realizacji często niewymierne, a nawet niezauważalne, ale szły w dobrym kierunku i w skali 
kilku zaledwie lat dają się łatwo zauważyć. Oczywiście, formy pracy i nasilenie ich stosowania ulegały 
zmianom w zależności od bieżących potrzeb i sytuacji. To co było konieczne lub skuteczne w 1980 roku, 
po paru latach mogło być pozbawione sensu, później zaś stosowane z powodzeniem praktyki – wcześniej 
nie tra�łyby na podatny grunt. Zawsze jednak chodziło o wyrobienie w ludziach przekonania, że odpo-
wiednia dyscyplina i kultura pracy jest niezbędna, że wspólnie odpowiadają za powierzone im odcinki 
pracy i że tylko dobrze zorganizowana praca, w dobrze czującym się we własnym gronie zdrowym ko-
lektywie, może przynieść dobre efekty.

Wprowadzenie stanu wojennego i militaryzacja przyniosły przyrost liczby zatrudnionych, co było 
skutkiem rygorystycznego zastosowania przepisów, które zresztą w sferze dyscypliny pracy praktycznie 
nie wykraczały poza Kodeks Pracy. 

Różne można mieć po latach opinie na temat zasług poszczególnych organizacji społeczno-politycz-
nych działających na terenie kopalni w dziele integrowania i socjalizowania się załogi, ale faktem jest, że 
działo się bardzo wiele, a bezpośrednim efektem ich działalności była rosnąca liczba imprez, wycieczek, 
festynów, spartakiad, turniejów, przedsięwzięć klubowych i społecznych. Charakterystyczne było to, że 
wśród ludzi, którzy w większości nie mieli wcześniej do czynienia z górnictwem, pojawiła się potrzeba 
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kultywowania tradycji górniczych. Dowodzi tego fakt, jak wielkie emocje wzbudzał przydział mundu-
rów górniczych, które należały się tylko wybranym osobom. Na Barbórkę 1983, pierwszy raz w kopalni 
„ZMP” odbyło się „Spotkanie Gwarków”.

Również w pracy z mieszkańcami domów górnika osiągnięto dobre wyniki. Przestały one spełniać 
funkcję jedynie sypialni, a  rozwinęła się działalność, która sprawiła, iż mieszkańcy poczuli się pewną 
wspólnotą. Urządzili sobie klubokawiarnię z prawdziwego zdarzenia, powstały boiska, sekcje zaintere-
sowań, a nawet zespół muzyczny i kabaret. Oczywiście duża w tym zasługa służby pracowniczej, ale bez 
rzeczywistego entuzjazmu mieszkańców – nie byłoby sukcesów tej miary, co zajęcie pierwszego miej-
sca w resorcie, drugiego w województwie i trzeciego kraju (po wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach) 
w konkursie Trybuny Ludu o tytuł najlepszego hotelu pracowniczego w kraju...

W  latach 1980–1983 (bo tych dotyczą cytowane dane statystyczne), z  rozproszonego i w znacz-
nej mierze nieprzygotowanego do pracy i życia w środowisku górniczym materiału ludzkiego, powoli, 
systematycznie powstawała normalna załoga. Poprawiały się zatem wskaźniki zwolnień, przyjęć, liczby 
osób odchodzących z kopalni, zwalnianych dyscyplinarnie i porzucających pracę. Ilustruje to poniższe 
zestawienie:

Wyszczególnienie
Rok

1980 1981 1982 1983

Średnie zatrudnienie 2431 3036 3561 3710

Przyjęcia 2728 1545 674 1006

Wskaźnik przyjęć 
(liczba przyjęć ze stanu na 31.12. poprzedniego roku) % 333,9 56,24 18,65 27,74

Zwolnienia 798 679 660 584

Wskaźnik zwolnień 
(liczba przyjęć ze stanu na 31.12. poprzedniego roku) % 97,67 24,72 18,27 16,10

Liczba dniówek nieusprawiedliwionych 
w okresie roku 5723 6812 4562 2686
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Wskaźnik dniówek nieusprawiedliwionych 
na jednego pracownika w roku % 2,35 2,24 1,78 0,72

Wskaźnik absencji nieusprawiedliwionej % 1,09 1,1 0,57 0,35

Ciekawe i nieoczywiste są również dane dotyczące absencji chorobowej 
i wypadkowej w latach 1980-1983.

Wyszczególnienie
Rok

1980 1981 1982 1983

Wskaźnik liczby dniówek chorobowych 
na jednego zatrudnionego % 9,89 12,48 13,00 10,48

Wskaźnik absencji chorobowej % 4,60 5,90 5,92 4,73

Wskaźnik liczby dniówek absencji 
wypadkowej na jednego zatrudnionego % 2,38 4,30 5,83 6,81

Wskaźnik absencji wypadkowej % 1,11 2,00 2,66 3,07

Wydanie radykalnej walki absencji nieusprawiedliwionej sprawiło, że komuś, kto jednak chciał się 
na dłużej związać z kopalnią, nie opłacało się już opuszczanie dniówek bez usprawiedliwienia. Przybrało 
więc na sile zjawisko kombinowania ze zwolnieniami lekarskimi, co jednak też od roku 1983 uległo 
pewnemu ograniczeniu. 

Natomiast w kwestii wypadków przy pracy, to ich stały wzrost nie był jedynie wynikiem pogoni za 
wydobyciem, ale też efektem wzrostu świadomości załogi, że wypadki nie mogą być ukrywane, co nieste-
ty było w owych czasach częstą praktyką.

Kiedy już załoga kopalni doszła do pewnej normalności, a przynajmniej do stanu nieodbiegającego 
w tym względzie od tego w innych kopalniach, nadeszły zmiany ustrojowe, co sprawiło, iż problemy oraz 
czynniki ekonomiczne wyszły na pierwszy plan. W końcu doprowadziło to do likwidacji kopalni...
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Leon Fojcik
główny inżynier mierniczo-geologiczny

A wszystko zaczęło się i skończyło 
w .... dziale TMG kopalni „Borynia”.

Tuż po studiach na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w 1970 roku zostałem skierowany 
przez Rybnickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego (RZPW) do pracy w KWK „Borynia”, w dziale 
mierniczo-geologicznym, kierowanym przez inż. Konrada Sawickiego. 

Już wtedy mówiono, że w Roju ma powstać nowa kopalnia. Po uruchomieniu w 1971 roku kopalni 
„Borynia” coraz częściej pojawiały się informacje o budowie kopalni o  roboczej nazwie „Świerklany”, 
na granicy Żor i Świerklan. Latem w 1973 brałem udział w wytyczaniu środków i osi szybów I  i  II. 
Pierwszych wytyczeń przyszłego placu budowy nowej kopalni dokonywali pracownicy działu TMG 
kopalni „Borynia”. W latach 1975–1976 pojawiła się koncepcja utworzenia samodzielnego działu mier-
niczo-geologicznego (TMG) powstającej kopalni „Świerklany”, na bazie pracowników TMG Borynia 
i częściowo pozyskanych, przeważnie techników z innych kopalń RZPW.

Organizatorem i  pierwszym kierownikiem działu mierniczo–geologicznego kopalni „Świerklany 
w budowie” został Franciszek Marszolik, pochodzący z Żor uprawniony mierniczy górniczy. 

Tak więc wszystkie roboty dołowe i powierzchniowe były w zakresie nowo powstałego działu TMG. 
W pracy działu można wyróżnić kilka charakterystycznych okresów.

Po oddaniu do ruchu, 3 grudnia 1979 roku, KWK „ZMP” (poprzednia nazwa KWK „Świerklany 
w budowie”) nastąpiła właściwa organizacja działu z tymczasową siedzibą w Domu Górnika, tuż przy 
placu autobusowym kopalni. Na biura adaptowano pomieszczenia hotelowe, uruchomiono powielarnię, 
dużą kreślarnię, pomieszczenie dla pomiarowych i  komorę narzędziową. Do pracy przyjmowani byli 



168

kolejni pracownicy, w tym osoby uprawnione. Sam też zostałem przyjęty w kwietniu 1980 roku, jako 
uprawniony mierniczy górniczy. Utworzone zostały odpowiednie sekcje pomiarowe i  szkód przemy-
słowych oraz archiwum dokumentacji mierniczo–geologicznej. Tuż przed okresem strajkowym w roku 
1980, w dziale TMG pracowało około trzydziestu pracowników. Kadra inżynierska liczyła dwanaście 
osób. Z początkiem lat 80. XX wieku, w strukturze organizacyjnej działu TMG nastąpiła pewna zmiana. 
Szefem działu został Jan Palki, a jego zastępcą – Franciszek Marszolik. Uprawnieni miernicy kierowali 
robotami w  poszczególnych rejonach i  partiach złoża. Po oddaniu do użytkowania sztygarowi, dział 
TMG tam właśnie został przeniesiony. Powstały nowe sekcje – szkód górniczych i kartogra�i. Po nie-
spełna trzech latach dział TMG przeniesiono do nowo oddanego budynku administracyjnego na drugim 
piętrze, tuż obok dyspozytorni. Ta lokalizacja utrzymała się aż do ostatecznej likwidacji KWK „Żory” 
SA. Pomieszczenia w budynku administracyjnym pozwalały na zorganizowanie właściwego archiwum 
mapowego i dokumentacji mierniczo-geologicznej oraz centrum reprodukcji. W nowych pomieszcze-
niach był lepszy komfort pracy, łatwiej było o kontakt z sekcją szkód górniczych i dostęp do dyspozytorni 
i kierownictwa zakładu. 

Czas upływał, rynek węglowy ulegał różnym koniunkturom handlowym, a proces reorganizacji pol-
skiego górnictwa był nadrzędnym problemem władz państwowych. Funkcjonowanie kopalni „Żory” było 
zagrożone. Stopniowo na emerytury odchodzili szefowie działu. Najpierw zastępca głównego inżyniera 
TMG, Franciszek Marszolik, a potem główny inżynier TMG, Jan Palki. Szefem działu został Krystian 
Brzozoń, a jego zastępcą zostałem ja. Dział TMG opracował nowe plany zagospodarowania złoża oraz 
POTG (Program ochrony terenów górniczych – przyp. red.), które pozwalały fedrować przez długie lata. 
Jednak sytuacja rynkowa i brak własnego zakładu przeróbczego stawiały KWK „Żory” SA w trudnej 
sytuacji i przybliżały groźbę likwidacji. Decyzja Ministerstwa Przemysłu i Handlu z  lipca 1992 roku 
o�cjalnie postawiła kopalnię w stan likwidacji. Nastąpiły trudne czasy zarówno dla dyrekcji, jak i samego 
działu TMG. Wprawdzie w 1993 roku MPiH częściowo zawiesiło proces likwidacji, proponując plan 
naprawczy w postaci likwidacji partii północnej złoża z jednoczesnym zredukowaniem liczby zatrudnio-
nych, jednak i ta sytuacja nie uchroniła kopalni przed zamknięciem. 

W procesie likwidacyjnym wielką rolę do spełnienia miał dział TMG. Kierownictwo kopalni, na 
stanowisko głównego inżyniera TMG powołało moją osobę, kierując się tym, że miałem odpowiednie 
uprawnienia w zakresie miernictwa dołowego i powierzchni (zakres 1 i 2). W tym okresie do zadań 
TMG należało m.in. prowadzenie bieżącej obsługi ruchu zakładu górniczego, uporządkowanie stanu 
prawnego powierzchni oraz rozliczenie złoża. Szczególne znaczenie i zadanie do spełnienia miała sekcja 
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geologiczna, którą kierował śp. Stasiu Wrona. Jego zasługą była również opracowana wcześniej nowa 
dokumentacja geologiczna, która pozwalała kopalni fedrować przez lata. W roku 1992, jako przewodni-
czący Rady Pracowniczej, śp. Stanisław Wrona objął stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora kopalni 
„Żory”. W tym czasie Staszek Wrona nadal włączał się w bieżące prace geologiczne działu TMG. Nie-
stety choroba przerwała jego zapał i wiarę w uratowanie kopalni. 

Dział TMG nadzorował również działające w kopalni �rmy obce. Wyjazdy do Ministerstwa Ochro-
ny Środowiska i Ministerstwa Przemysłu i Handlu w Warszawie stały się swego rodzaju normalnością. 
Samo zakończenie eksploatacji węgla, 31 października 1996 roku, nie powodowało z automatu likwi-
dacji działu TMG, a wręcz przeciwnie. Dział musiał opracować stosowną dokumentację likwidacji wy-
robisk górniczych i sposobu ich odwadniania oraz na bieżąco rozwiązywać problemy szkód górniczych, 
które po zakończeniu działalności kopalni ujawniały się nadal.

Ostatnim zadaniem działu TMG było przekazanie całej dokumentacji mapowej i mierniczo–geolo-
gicznej do działu mierniczo-geologicznego KWK „Borynia”. Tak więc proces powstawania działu TMG 
na kopalni „ZMP” – „Żory” rozpoczął się i zakończył w dziale TMG kopalni „Borynia”. W tym miejscu 
należy dodać, że pozostałe problemy związane z likwidacją KWK „Żory SA w likwidacji” zostały prze-
jęte przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń (SRK) w Bytomiu. 

Z tej mojej krótkiej przedstawionej wyżej historii wynika, że dział TMG, w kopalni „Świerklany 
w budowie”, później KWK „ZMP” i na końcu w „Kopalni Węgla Kamiennego Żory S.A. w likwidacji”, 
odgrywał istotną rolę, jeśli chodzi o kwestie ruchu, sporządzania dokumentacji mierniczo-geologicznych 
i współpracy z lokalnymi samorządami. 

Ciekawym okresem w likwidacji kopalni było włączenie jej w struktury Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń z siedzibą w Bytomiu. Byłem w tym czasie na dwuletnim urlopie górniczym i prowadziłem 
własną działalność gospodarczą jako �rma PPHU „Geopomiar” Sp. z o.o., która współpracowała z li-
kwidatorem kopalni, którą to funkcję pełnił mgr inż. Andrzej Ciołek. Dobre kontakty utrzymywałem 
z kolegami będącymi organizatorami kolejnych karczm piwnych „Wypędzonych z Żor”. W 2000 roku 
zostałem „oddelegowany” na emeryturę górniczą, jednak moja �rma nadal współpracowała zarówno 
z  likwidatorem, jak i organizatorami karczm piwnych. Mam to szczęście, że bywam na wszystkich 
karczmach i w gronie żyjących pracowników kopalni „ZMP” – „Żory” mogę wspominać „dobre czasy” 
nie tylko na naszej kopalni, ale także w całym polskim górnictwie. 
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Spotkał mnie również zaszczyt odznaczenia mnie medalem: „Zasłużony dla KWK „ZMP”, który 
przyznawany był za całokształt działalności w okresie fedrowania kopalni, a po jej likwidacji za spon-
sorowanie Spotkań Gwarków. Medal wraz z pamiątkowym dyplomem przyznawała kapituła, w skład 
której wchodzili byli dyrektorzy kopalni i prezesi karczm piwnych.

ceremonia wręczenia mi medalu i dyplomu przez przedstawiciela 
kapituły, ryszarda Tkocza.
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Stanisław Kawulok
kierownik Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego

Z gór do górnictwa. 
Taka droga też jest możliwa

Urodziłem się w  1952 roku w  beskidzkiej miejscowości Istebna. Tam też spędziłem dzieciństwo 
i młodość. Rodzina moja nie miała żadnych tradycji górniczych, oprócz epizodu, kiedy to mój dzia-
dek Franciszek w okresie międzywojennym wyjechał za chlebem i przepracował kilka lat w kopalniach 
francuskich, o czym jednak niechętnie wspominał. Po ukończeniu szkoły podstawowej, w myśl dewizy 
mojego ojca, że mężczyzna musi posiadać zawód – czyli o liceum nie było mowy – poszedłem do Tech-
nikum Mechanicznego w Ustroniu, o specjalności: obróbka plastyczna metali, na co miał wpływ jeden 
z większych w tamtych czasach zakładów pracy w okolicy – „Kuźnia Ustroń”. Tam też zastał mnie po-
czątek epoki Edwarda Gierka i na czele klasy robotniczej znaleźli się górnicy. 

O górnictwie w dalszym ciągu wiedziałem tylko tyle, że mają piękne mundury, pióropusze i orkiestry. 
Jednak po maturze w 1972 roku, ja i kilku moich kolegów zdecydowaliśmy się zdawać egzamin wstępny 
na Wydział Górniczy Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Tego wyboru nie wybaczył nam chyba do końca 
życia wspaniały wychowawca klasy, mgr Bolesław Kiecoń, zafascynowany obróbką plastyczną metali. 
W roku 1977 obroniłem pracę magisterską u profesora Andrzeja Frycza, który był niekwestionowanym 
autorytetem w dziedzinie wentylacji kopalń w kraju i za granicą. Po ukończeniu studiów – rok obowiąz-
kowej służby wojskowej, tzw. szkole o�cerów rezerwy, w moim przypadku w Toruniu, po ukończeniu, 
której otrzymałem stopień podporucznika Ludowego Wojska Polskiego. 

Po służbie wojskowej ożeniłem się z dziewczyną z Roju i  zamieszkałem nieopodal budującej się 
kopalni, wówczas „Świerklany w budowie”. Nie spodobał mi się jednak rozkopany plac budowy i  jak 
większość mieszkańców miejscowości zatrudniłem się w  kopalni „Jankowice”. Tu nastąpiło pierwsze 
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zderzenie naładowanego wiedzą teoretyczną młodzieńca z kopalnianą rzeczywistością. Nie było jednak 
tak źle, bo w stosunkowo krótkim czasie awansowałem od stażysty na oddziale wydobywczym do szty-
gara oddziałowego. Wtedy, od kierownika robót górniczych, mgr. inż. Andrzeja Grzonki, otrzymałem 
propozycję przeniesienia się do pracy w kopalni „ZMP”. On sam został przeniesiony na „ZMP” pod 
koniec 1982 roku, na stanowisko głównego inżyniera górniczego, chyba trochę wbrew jego woli, lecz 
musimy pamiętać, że był stan wojenny i władza nie tolerowała sprzeciwu.

Później jeszcze kilka razy moja kariera w górnictwie zależała od jego decyzji. Od czasów „jankowic-
kich” był moim mentorem w sprawach zawodowych, ale czasem również życiowych, za co jestem mu 
bardzo wdzięczny i do dzisiaj myślę czasami, że tak do końca chyba nie sprostałem jego oczekiwaniom.

Po czterokrotnym podejściu do ówczesnego dyrektora kopalni „Jankowice”, mgr. inż. Huberta 
Kasperka, z podaniem o przeniesienie, otrzymałem zgodę i 2 stycznia 1983 roku stawiłem się do pracy 
w KWK „ZMP”. 

Po załatwieniu formalności związanych z przyjęciem, po ostatni podpis udałem się do dyrektora, 
mgr. inż. Leona Guzego, który przyjął mnie w swoim gabinecie w obecności naczelnego inżyniera, mgr. 
inż. Janusza Jurasa. W krótkich słowach przywitał mnie i oświadczył: widzę, że jesteś góral, to powinie-
neś być twardy i dasz sobie radę w naszych warunkach. Jakie te warunki były przekonałem się niebawem.

Przez kolegów z dozoru średniego i wyższego zostałem przyjęty dosyć chłodno. Uważali mnie za 
człowieka szefa. Po kilku miesiącach zostałem zaakceptowany i uznany za „swojego”. Myślę, że przy-
czyniły się do tego nie tylko moja koleżeńska postawa, ale i po skończonej dniówce kilka wspólnych 
pobytów w klubie NOT-u. Jako nadsztygar w Dziale Górniczym nadzorowałem prawie wszystkie od-
działy wydobywcze kopalni, oczywiście nie jednocześnie. Pamiętam oddziałowego Bogusia Salamona na 
ścianie strugowej w partii „Z” z uskokami równoległymi do ściany i przodowego tej ściany Janka Czecha. 

U oddziałowego Ryśka Żołędziowskiego na obudowie Pioma 25/45 miałem satysfakcję, gdy z mojej 
poprzedniej kopalni „Jankowice” przyjechał nadsztygar zobaczyć i uczyć się, jak wiercimy otwory wielko-
średnicowe i zabezpieczamy strop „baldachem”. Tu pamiętam przodowego Stanisława Studnika. W ścia-
nach u Jurka Marcola, z obudową indywidualną na strzał, tzw. „łopatówach”, sam często chwytałem za 
łopatę, żeby zmobilizować załogę na drugiej zmianie, gdy ściana była „nieprzebrana” do przekładki prze-
nośnika. Później awansowali młodzi: Janek Zimonczyk, Olek Kermel, Gienek Orszulik i Janek Płaczek. 
Myślę, że współpraca między nami układała się dobrze. Byli młodzi, ambitni, pełni innowacyjnych po-
mysłów. Mnie, jako nadsztygarowi nadzorującemu oddziały przez nich kierowane, pozostawało niewielkie 
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w mundurze galowym czułem się bardzo dobrze.
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pole do działania, chociaż też niejednokrotnie przeżywaliśmy trudne chwile, bo wyjątkowo kapryśne złoże 
nie dawało o sobie zapomnieć. O tym, że szkoła eksploatacji podziemnej na KWK „ZMP” – „Żory” była 
na wysokim poziomie niech świadczy fakt, że jej pracownicy po przejściu do innych kopalń zostawali 
dyrektorami, naczelnymi inżynierami, kierownikami ważnych działów. Z Działu Górniczego dobrze też 
wspominam Tomasza Urbana, kierownika robót górniczych i nadsztygara Bolka Murę, którzy impono-
wali mi spokojem i opanowaniem w podejmowaniu trudnych decyzji.

W 1987 roku przeszedłem do pracy w Dziale Wentylacji kopalni, którym kierował wówczas Michał 
Rodziewicz. Kulisy mojego przejścia z Działu Górniczego do Działu Wentylacji chcę pozostawić dla 
siebie. Przez pół roku byłem nadsztygarem ds. pyłowych, potem inż. Rodziewicz zaproponował mi zwol-
nione przez inż. St. Monowicza stanowisko nadsztygara ds. ppoż. i kierownika KSRG. Wtedy jeszcze 
stanowiska te były łączone. Dopiero po zmianie przepisów w 1990, stanowisko kierownika KSRG w ran-
dze nadsztygara stało się odrębne i samodzielne. Wbrew początkowym obawom o to, czy podołam, po 
latach wspominam, że właśnie wtedy odnalazłem swoje górnicze powołanie, również dzięki wspaniałym 
ludziom, którzy tworzyli od podstaw i pracowali w KSRG: mechanikom: Arkadiuszowi Gojnemu, An-
drzejowi Rudzińskiemu, Franciszkowi Mandreli, ratownikom: Edwardowi Misiowi, braciom Edwardowi 

autor wspomnień (stoi czwarty od lewej) z ratownikami przed „Gwarkami” kopalni „żory” 
w 1992 roku. 
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i Janowi Bobusiom, Januszowi Frankowiczowi, Andrzejowi Stroce, Januszowi Kuczerze i wielu innych. 
Stworzyliśmy zespół (drużynę ratowniczą), która nie miała sobie równych w całym polskim górnictwie, 
nie tylko węglowym. Wygrywaliśmy zawody, konkursy, spartakiady organizowane przez OSRG (Okrę-
gowa Stacja Ratownictwa Górniczego – przyp. red.) w Wodzisławiu i CSRG (Centralna Stacja Ratow-
nictwa Górniczego – przyp. red.) w Bytomiu. Myślę, że to wyszkolenie miało również przełożenie na 
pracę na dole. Na szczęście, mimo bardzo trudnych warunków górniczo-geologicznych, los oszczę-
dzał naszą kopalnię i trudnych akcji ratowniczych było tu niewiele. Braliśmy jednak udział w wielu 
akcjach w  okolicznych kopalniach, gdzie po-
wierzano nam z reguły trudniejsze zadania do 
wykonania. 

Wspominam centralne zawody ratownicze 
organizowane przez CSRG na terenie ośrodka 
obok kopalni, których byliśmy murowanym fa-
worytem. Jednym z  zadań na zaimprowizowa-
nym torze przeszkód było ugaszenie ogniska 
pożaru specjalnie przygotowaną gaśnicą prosz-
kową. Do dzisiaj nie wiem, dlaczego gaśnica nie 
zadziałała. Przegraliśmy wtedy z  drużyną ra-
towniczą kopalni „Pniówek”. Porażka ta była dla 
mnie tym dotkliwsza, że kierownikiem drużyny 
z „Pniówka” był mój bliski sąsiad z Roju, inż. Bo-
gusław Karwot. Za to w następnym roku, na ich 
terenie w Pawłowicach wzięliśmy udany rewanż. 

Z drużyną ratowniczą byłem związany bar-
dzo mocno. Tworzyliśmy jedną rodzinę, jak 
zresztą cała kopalnia, co było ewenementem 
w  skali całego górnictwa węgla kamiennego. 
Oprócz tego, że w pracy, na szkoleniach, pod-
czas akcji ratowniczych, spotykaliśmy się często 
po szychcie przy różnych okazjach na byłym 
parkingu obok bramy towarowej. Leżał tam du-
żych rozmiarów, nieregularny głaz ze śladami 
po wierceniu otworów strzałowych, który nie 
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wiadomo jak tam się znalazł. Prawie wszyscy pracownicy kopalni wiedzieli, że ratownicy spotykają 
się „na kamieniu”. Nawiasem mówiąc, przy likwidacji kopalni, dużym wysiłkiem, bo głaz ważył blisko 
tonę, przetransportowałem go na moją posesję, gdzie do dziś stanowi ozdobę mojego przydomowego 
ogrodu i okazję do sentymentalnych wspomnień.

Do ważniejszych wydarzeń w trakcie mojej pracy na KWK „ZMP” – „Żory” zaliczam też przekształ-
cenie kopalni w spółkę Skarbu Państwa i fakt, że razem z kolegą Ryśkiem Tkoczem wybrany zostałem 
przez załogę do jej Rady Nadzorczej i reprezentowałem ją w niej – tak stanowił statut spółki. Miałem 
wtedy okazję uczestniczyć w podpisywaniu dokumentów powołujących KWK „Żory” SA, w gmachu 
Ministerstwa Przemysłu w Warszawie. Naładowany nową energią myślałem, że teraz to dopiero będę 
walczył o utrzymanie kopalni. Kolejny raz zostałem jednak sprowadzony na ziemię. Po latach myślę, że 
już w czasie podpisywania aktu powołującego spółkę jej los był przesądzony. Nie miała szans utrzymać 
się na rynku jako samodzielny podmiot gospodarczy. Jako członek Rady Nadzorczej wziąłem udział 
w pamiętnym spotkaniu, na którym to ówczesny wiceminister odpowiedzialny za sprawy górnictwa, pan 
Jerzy Markowski, w krótkich, twardych słowach przypieczętował los kopalni, podając terminy realiza-
cji poszczególnych etapów likwidacji. Poczułem się zawiedziony. Czułem podświadomie, że zawiodłem 
również tych, którzy mnie wybrali. Z kopalni odszedłem jako jeden z ostatnich pracowników w sierpniu 
1997 roku. Przeszedłem do kopalni „Borynia”, skąd w 2006 roku odszedłem na emeryturę.

Praca na kopalni „ZMP” – „Żory” stanowiła przeważającą część mojego życia zawodowego. Okres 
ten wspominam z dużym sentymentem. Sądzę, że psychika człowieka jest tak skonstruowana, że pamięta 
się przeważnie te dobre chwile.

Prywatnie mam dwóch synów. Jeden urodził się w 1979 roku, kiedy kopalnia została oddana do 
ruchu, drugi w 1997, kiedy kopalnię zlikwidowano. Gdy nie mogę sobie przypomnieć daty ich urodzin, 
przypominam sobie kopalnię. W dalszym ciągu mieszkam w Roju i często widzę pozostałe po kopalni 
obiekty w  lepszym lub gorszym stanie, niektóre wyremontowane przez różne podmioty gospodarcze, 
które je wykupiły. W pomieszczeniach byłej KSRG ma obecnie siedzibę �rma szkoleniowa „Ad-Acta”, 
gdzie od czasu do czasu mam okazję prowadzić szkolenia i na własny użytek mówię sobie, że teraz pro-
wadzę szkolenia w sali aparatowej KSRG.

Gdy patrzę na te częściowo zrujnowane budynki, nie jest dla mnie za bardzo ważny ich stan obecny, 
lecz to, że wielu z nas, byłych pracowników kopalni, tam na dole pod tymi budynkami pozostawiło wiele 
serca, dużo zdrowia i wysiłku, a czasem nawet krwi. To boli najbardziej.
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Jerzy Chaberko
sztygar zmianowy oddziału szybowego MSz-1

Obyś żył w ciekawych czasach! 
I nam się to przydarzyło

Na początku nie o uwarunkowaniach technicznych, o nich może nieco później. W tym miejscu trze-
ba nadmienić przede wszystkim coś o ludziach. Bo to oni stanowili motor oddziału, od nich zależał ruch 
kopalni. Ktoś kiedyś napisał, że szyby to „krwiobieg każdej kopalni”. 

To prawda. Najlepszy oddział szybowy to taki, którego działania nikt nie zauważa. I taki właściwie nasz 
oddział był. Oprócz jednej poważnej awarii na skipie, w której na szczęście nikt nie ucierpiał, właściwie nic 
poważnego przez te lata się nie stało. A jeśli coś jeszcze się wydarzyło, to nikt poza wąską grupą osób o tym 
się nie dowiedział i ... już się nie dowie. Załoga na ogół młoda. Bo to była przecież młoda kopalnia. Mimo 
że niektórzy zaleźli kolegom i dozorowi za skórę, generalnie mogliśmy na sobie zawsze polegać. Nikogo 
w tym miejscu nie należy wymieniać z  imienia i nazwiska ani z dozoru, ani z załogi. Z bardzo prostej 
przyczyny: ktoś mógłby zostać pominięty. A tego należy uniknąć. Nasi przełożeni nauczyli nas dużo. I to 
zaczynając od kolegów sztygarów, kierownika oddziału, a na dozorze wyższym i szefostwie pionu kończąc. 
Mimo że z niektórymi mieliśmy – jakby to nazwać? – „zdecydowanie inne poglądy” na prowadzenie ruchu 
urządzeń. Po latach wydaje się, że załoga i dozór potra�li nawiązać dobry kontakt. Dzisiaj, gdybyśmy spo-
tkali się na ulicy, nikt z nas nie próbowałby szybko przejść na drugą stronę. 

Jest tak, że praca na oddziale szybowym niewiele różni się od pracy sapera w wojsku. Jedno i drugie 
zajęcie wymaga kilku wspólnych cech i świadomości, że saper myli się tylko raz: 

•	 odwagi,
•	 wiedzy o tym, co się robi,
•	 zaufania do współpracowników,
•	 wyobraźni,
•	 szczęścia.
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I nam tego nie brakowało. Praca na tej kopalni to była szkoła życia dla wszystkich. Dla dołu i po-
wierzchni. Kto przeżył KWK „ZMP” – „Żory” potra�ł sobie poradzić na każdej kopalni. Czasami wydaje 
się, że większość rozwiązań, które tam wymyślono, to był poligon doświadczalny dla projektantów urzą-
dzeń górniczych. Z drugiej strony, projektowanie kopalni w tym miejscu i w tych warunkach górniczo-
-geologicznych musiało być wielkim wyzwaniem. Przypomina mi to dowcip z dawno minionych czasów: 
„Sekretarz PZPR mówi projektantowi, przekazując polecenie: – Wicie, rozumicie Don Kichot. Tu mo-
cie wykaz wiatraków. Działejcie!”. Bo jak inaczej podsumować można wdrożenia, które tam zastaliśmy.  
Wymienić trzeba by przykładowo kilka rzeczy na szybie zjazdowo-wydobywczym:

•	 brak nadszybia,
•	 kolejka wznosząca wozy z urobkiem na zrębie,
•	 przenośnik stalowo-członowy na odstawie z szybu,
•	 sterowanie pneumatyczne urządzeniami przyszybowymi przy pomocy elektrozaworów, które 

sprawdzały się owszem, ale nie w takich warunkach,
•	 przenoszenie napędu wrót szybowych przy pomocy łańcuchów,
•	 konstrukcja pomostów wahadłowych na podszybiach, która wymuszała ciągłe naprawy,
•	 zbyt duże pochylenie torów najazdowych na szyb, co powodowało ciągłe zagrożenie przepadnię-

cia wozów przez zapory.
Wystarczy?

Z  większością tych „wynalazków” udało się uporać w  trakcie eksploatacji. Co dało się przerobić, 
zmienić lub naprawić – zostało zrobione. A co nie dało się wymienić, zostało jakoś opanowane. 

Na skipie też było „wesoło”. Dla niewtajemniczonych wystarczy napisać, że mieliśmy jedyne urzą-
dzenie wyciągowe w Polsce, a może nawet na świecie, gdzie skip na kopalni węgla kamiennego mieścił 
się w szybie wydechowym. Wynikały z tego ogromne utrudnienia w remontach i eksploatacji. Nie dość, 
że to kopalnia gazowa, to wszystko było zabudowane i trudno dostępne z przyczyn wentylacyjnych. Ob-
razowo to wyglądało tak, jakby robić coś w ciągłej zamieci śnieżnej. Tylko że nie była to zamieć śnieżna, 
a węglowa. I jeszcze jedno: szyb wdechowy od wydechowego dzieliła mała odległość, a rejon wentyla-
cyjny z każdym rokiem się powiększał. Powodowało to, szczególnie w zimie, zwiększoną odczuwalność 
prędkości powietrza w szybie wdechowym, co okazywało się wyjątkowo uciążliwe. 

Tyle może po stronie „winien” – jak mówi ekonomia. Teraz przejdźmy na stronę „ma”.
Dzięki wizji i uporowi kierownika oddziału, nadsztygarów, kierownika działu i załodze pionu me-

chanicznego i elektrycznego, niebojących się nowinek technicznych, potra�liśmy wprowadzić wszystko, 
co w tych latach było najnowocześniejsze w technice górniczej. 
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Wspomnieć tu należy o takich rozwiązaniach jak:
•	 prowadzenie naczyń wyciągowych przy pomocy amortyzowanych zestawów prowadnic tocz-

nych, 
•	 zmiana mocowania prowadników szybowych, ze sztywnych na elastyczne, 
•	 zwiększenie przepustowości szybu zjazdowo-wydobywczego przez uruchomienie jazdy ludzi 

z pomostami,
•	 wprowadzenie zestawu nowoczesnych urządzeń pomocniczych do wymiany lin i  zawieszeń 

urządzeń wyciągowych, 
•	 wdrożenie specjalnego urządzenia do transportu materiałów długich, 
•	 do wykonywania obliczeń zmęczeniowych potrzebnych przy wymianie lin – wprowadzenie kom-

putera typu ZX Spectrum (dane wczytywane były z taśmy magnetofonowej! – tak wtedy było). 

O tym, że wszystkie te działania były coś warte, niech świadczy fakt, że odwiedzały nas delegacje 
z innych kopalń, by zapoznać się z naszymi rozwiązaniami. Oddział posiadał również odlewnię, gdzie 
specjaliści, oprócz prac na rzecz oddziału, wykonywali każde zamówienie z „Cepelii” Barbórkowej.

Osobny rozdział stanowiły nasze „spotkania” z Urzędem Górniczym. Jako anegdotę należy przy-
pomnieć ulubioną usterkę tegoż Urzędu. Mianowicie powtarzającym się zapisem była zmiana miejsca 
rozgraniczenia stref odpowiedzialności pomiędzy oddziałami szybowym a przewozem na podszybiach. 
Każda zmiana wymagała zaangażowania – mówiąc językiem tamtych czasów – „sił i środków na odcin-
ku”. Żeby nie szukać sobie zupełnie niepotrzebnej w naszym mniemaniu roboty, przekonstruowaliśmy 
zestawy sygnalizatorów i  blokad. Polegało to na tym, że można je było przenieść w bardzo krótkim 
czasie w dowolne, wymagane przez urzędników miejsce. Z zewnątrz mocowania wyglądały tak solidnie, 
iż wydawało się, że bez spawacza i szychty nikt nie miałby szans ich ruszyć. Podsumowując, współpraca 
z urzędnikami OUG układała się zadowalająco.

I tu należy wrócić do początku tego wspomnienia. Przez te wszystkie lata nie stało się coś najgorsze-
go. Dzięki wszystkim pracownikom. Wszyscy przeżyli. To jest najważniejsze! A co jeszcze? Nie ominął 
nas „wiatr historii”. Strajki w 1980 i 1981 roku, stan wojenny, strajki w 1988 i wybory w 1989 roku.  
Są takie życzenia: „Obyś żył w ciekawych czasach!”. I nam się to przydarzyło.

Szczęść Boże!
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Krzysztof Kurek
pracownik oddziału przewozu dołowego GPd.

Interwencja ZOMO 
na KWK „ZMP”

Był sierpień 1988 roku, gdy pod koniec strajku okupacyjnego na naszej kopalni sprowadzono 
przeciwko strajkującym górnikom ZOMO. Uzbrojonym milicjantom towarzyszyły wozy opancerzone 
typu Skot. Demonstracja siły była zatrważająca. Po przybyciu dyrektora kopalni w towarzystwie wyso-
kiej rangi o�cera milicji przedstawiono nam ultimatum: jeśli natychmiast dobrowolnie nie opuścimy 
zakładu, to zostaniemy usunięci siłą. My natomiast wiedzieliśmy o  wcześniejszych akcjach milicji 
w innych kopalniach, gdzie bardzo stanowczo i niejednokrotnie brutalnie potraktowano strajkujących 
górników, którzy próbowali stawiać opór i że kilka zakładów, pod wpływem takiej liczby milicjantów 
i takiego ciężkiego sprzętu przez nich używanego, zawiesiło strajk na czas nieokreślony. Strach był! 
Mimo to podjęliśmy decyzje o pozostaniu do końca. Dzień wcześniej po zlikwidowaniu kolejnego 
strajku na jednej z kopalń, komitet strajkowy rozmawiał z protestującą załogą na temat przebiegu, 
możliwości i skutków niezastosowania się do ultimatum milicji. Kto nie czuł się na siłach, mógł odejść 
do domu bez żadnego wstydu. Wtedy wszyscy jednogłośnie postanowiliśmy zostać do samego końca. 
Zastanawiam się, co wtedy nami kierowało, że podjęliśmy taką decyzję mimo osobiście przeżywanego 
gdzieś w sercu strachu, czy była to brawura i lekkomyślność, czy spotęgowany w grupie heroizm? 

Z perspektywy czasu wydaje mi się, że to był nasz taki mały patriotyzm. Polegał na tym, że solida-
ryzowaliśmy się ze strajkującymi w całym kraju. Podczas tych kilku dni strajku okupacyjnego braliśmy 
odpowiedzialność za nasz zakład pracy i siebie nawzajem. Wyznaczono patrole i warty, które miały za 
zadanie pilnować, by nikt z załogi nie ucierpiał podczas strajku i by mienie zakładu pozostało w stanie 
nienaruszonym, czy to przez załogę, czy też osoby z zewnątrz lub siły przyrody. Cała załoga przeby-
wała na powierzchni. Pod ziemię zjeżdżali tylko ci, którzy odpowiadali za utrzymanie ruchu zakładu. 
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Bo to był „nasz zakład” – jak mówili górnicy. Dlatego też byliśmy w  stanie bronić go do „końca”.
Spodziewaliśmy się, że nastąpi to na drugi dzień, gdyż byliśmy już chyba ostatnią kopalnią, która jeszcze 
strajkowała. Ostatnia noc była bardzo niespokojna – nie można było spać. Rozmowy przedłużały się do 
godzin rannych. Spodziewaliśmy się wszystkiego. 

Po wysłuchaniu dyrektora kopalni i o�cera milicji strajkujący udali się przed bramę towarową, a ak-
tywiści partyjni próbowali nas zachęcić do ratowania „swoich tyłków” i opuszczenia zakładu. Pamiętam 
taką scenkę: Byliśmy ustawieni po pięć lub sześć osób w szeregu – tych szeregów było dużo. Usiedliśmy 
na ziemi przed bramą towarową zamkniętą bardzo grubym łańcuchem. Po drugiej stronie czekał duży 
wóz bojowy, który głośno warczał i  zbierał się do startu w naszym kierunku. W pierwszym szeregu, 
najbliżej bramy, siedzieli przedstawiciele komitetu strajkowego i mieli w dłoniach ¶agi państwowe. Po 
przecięciu łańcucha piłą spalinową milicja i grupa nieznanych nam ludzi po cywilnemu zaczęła szarpać 
nas, byśmy wstali. Jeden cywil wyrwał ¶agę z rąk strajkującemu i tą ¶agą niektórzy z pierwszego rzędu 
otrzymali w jego wykonaniu lekcję patriotyzmu. 

Wszystkich strajkujących wyrzucono brutalnie z terenu zakładu. Podstawiono autokary, by poodwo-
zić ich do domów (przynajmniej tak nam mówiono). Ten manewr się jednak nie udał, gdyż ze względu 
na brak zaufania do ludzi mających „mocne argumenty” w rękach i brak poczucia humoru, przerwaliśmy 
kordon zdezorientowanych naszym atakiem zomowców. Podczas całego tego zamieszania za wiele się 
nam nie dostało dzięki Bogu, słychać było tylko przekazywanie rozkazów od dowództwa w kierunku 
oddziału zbrojnego „nie bić, nie bić, czekać na rozkaz”. Całą grupą zaczęliśmy zmierzać w kierunku ko-
ścioła – tego nasi „stróże prawa” nie przewidzieli. Trochę zdenerwowani szli razem z nami, eskortując nas 
pod kościół w Roju. Przez cały czas latał nad nami śmigłowiec milicyjny, z którego robiono zdjęcia i coś 
przekazywano dowództwu na ziemi. Po wejściu do kościoła poczuliśmy się bezpiecznie, po modlitwie 
i odśpiewaniu hymnu poczułem smutek i bezradność jak po przegranej, kiedy chce się po prostu wyć. 
Pocieszeniem dla nas były słowa księdza proboszcza, który powiedział: „kiedy dorosły mężczyzna płacze, 
to znaczy, że wszystko zostało zrobione przez niego, co było możliwe i więcej już nie jest w stanie nic 
zrobić. Resztę trzeba pozostawić Panu Bogu.” I tak też zrobiliśmy. Po opuszczeniu świątyni spokojnie 
bez przeszkód rozeszliśmy się do domów. Nazajutrz można było usłyszeć w mediach, że strajk został 
zakończony, a strajkujący opuścili zakład. 

Bardzo wzruszyło nas to, że w  czasie strajków okoliczni mieszkańcy zorganizowali przy para�i 
w  Roju coś w  rodzaju „komitetu pomocy strajkującym górnikom”. Polegało to na zbiórce żywności, 
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gotowaniu posiłków i przynoszeniu ich pod bramę towarową, gdzie z radością i wdzięcznością na nie 
czekaliśmy. 

Później nastąpiły represje i  zwolnienia niektórych górników za udział w  strajku. Byliśmy gotowi 
podjąć kolejną próbę strajku w obronie tych, którzy ucierpieli, lecz zmiany w kraju były sprzyjające nam 
i po pewnym czasie mogliśmy działać legalnie jako przedstawiciele Związku Zawodowego „Solidar-
ność”, który prężnie działał do końca istnienia kopalni, czyli do momentu, w którym ostatni pracownik 
bezpiecznie opuścił „naszą umierającą żywicielkę”. 

Czy likwidacja zakładu była potrzebna? Czy było inne wyjście? Te pytania nurtują wszystkich jeszcze 
dziś. Wtedy była to cena, jaką musieliśmy zapłacić za zmiany ekonomiczne w kraju, czyli restrukturyzację 
górnictwa. Stwierdzono, że nasza kopalnia jest nierentowna i przynosi straty, dlatego postanowiono ją 
zlikwidować.

To wszystko, co się wtedy wydarzyło, miało wpływ na nasze życie, a zwłaszcza moje, decyzje osobiste 
i na to, co w życiu jest najważniejsze. Pośpiesznie odrobiona lekcja patriotyzmu nauczyła nas, że zawsze 
trzeba stawać w obronie wartości takich jak: Bóg, Honor i Ojczyzna.

Teraz, no cóż, zostały tylko te wspomnienia i smutkiem napawający widok niszczejącego budynku 
zlikwidowanej kopalni, za którą kiedyś chcieliśmy oddać życie.
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Jan Zimonczyk
kierownik Działu Robót Górniczych

Nam fedrować kazano… 
Od pracownika dołowego 
do kierownika Działu 
Robót Górniczych (KDRG)

Everything begin with mining

Pochodzę z tradycyjnej śląskiej rodziny, z przeszłością i teraźniejszością pracy najbliższych w górnic-
twie. Na kopalni pracował dziadek, pracował ojciec, pracowali bracia i  pracowałem ja. Pochodzę także 
z tragicznej rodziny górniczej, mój dziadek bowiem zginął pod ziemią w kopalni „Jankowice”, zginął także 
mój starszy brat w kopalni „Chwałowice”.

Szczególnym przeżyciem i osobistą tragedią była śmierć brata w listopadzie 1980 roku.

Byłem wtedy na trzecim roku studiów, na kierunku: technika eksploatacji złóż Wydziału Górniczego 
Politechniki Śląskiej. Targały mną rozterki i myśli o  przerwaniu studiów. Dzięki wsparciu najbliższych 
i kolegów z grupy przetrwałem ten okres wielkiej próby i w 1982 roku ukończyłem studia, broniąc pracy 
magisterskiej przed wielkim autorytetem śląskiej nauki i górniczej społeczności, profesorem Bernardem 
Drzęźlą. 

Z kopalnią „ZMP” związałem się w styczniu 1979 roku, w ramach umowy dotyczącej przyznania mi 
stypendium, za co będąc jeszcze na studiach, zobowiązany byłem odpracować na kopalni trzy i pół roku. 
Pamiętam, że gdy przyjechałem podpisać i odebrać umowę, tra�łem w środek wielkiej budowy, wszak był 
to �nisz tej wielkiej inwestycji. Pamiętam osobę Zenona Frelicha, którego podpis widnieje na zachowanym 
w moim prywatnym archiwum egzemplarzu umowy.
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Jeszcze w trakcie studiów ożeniłem się i szukając grosza, by móc stworzyć podstawy funkcjonowania 
rodziny, podjąłem pracę w kopalni „ZMP” jako pracownik �zyczny. Moim celem było także poznanie 
pracy �zycznej i zachowania załogi w miejscu jej pracy, mówiąc potocznie „od podszewki”. Tak przepra-
cowałem pięć miesięcy, na oddziale GRP-3, w okresie od lipca do końca listopada 1981 roku. Zwolniłem 
się, bo trzeba było wracać na uczelnię i kończyć studia. Przy zwolnieniu obyło się bez problemów, ale dwa 
tygodnie później, czyli po 13 grudnia, byłoby to już niemożliwe ze względu na rygory stanu wojenne-
go. Czas pracy jako robotnik wspominam bardzo ciepło. Pamiętam sztygara oddziałowego, Kazimierza 
Dziedzica, znanego pod pseudonimem „Leśnik”. Z szacunkiem wspominam osoby dozoru zmianowego: 
Franciszka Czopnika, Daniela Stęposza, Stanisława Uchyłę, Andrzeja Kotarę. Dane mi było pracować 
w brygadzie przodkowej i brygadach ds. robót ubocznych jako pomoc dołowa. Z tego okresu pamiętam 
i podtrzymuję kontakty koleżeńskie z braćmi Michalskimi. Przodowy Stanisław Michalski, pasjonat tra-
dycji i kolekcjoner pamiątek górniczych, zawsze z uśmiechem wspomina te moje „pakowanie” przodka, 
czy rozpaczliwe próby roboty na „samancie” – jak żartobliwie nazywano zmechanizowaną łopatę przod-
kową. Z tego okresu wielu pracowników, przez wiele lat na kopalni „ZMP” – „Żory”, a potem na kopalni 
„Borynia”, współpracowało ze mną, choć ja już byłem po drugiej stronie i w innej roli.

Po zakończeniu studiów, nadmienię, że w dniu obrony dyplomu urodził mi się syn Paweł, trzeba było 
zacząć pracę i odpracować stypendium. Dzień 24 kwietnia wiąże się dla mnie zawsze ze wspomnieniem 
tej podwójnej radości.

26 maja 1982 roku to dla mnie ważna data – jako stażysta przepracowałem wtedy swoją pierwszą 
dniówkę dołową. Był to dziwny Dzień Matki, zważywszy, że po pierwszej zmianie usiadłem przy 
stole, do obiadu grubo po osiemnastej. Zmęczony �zycznie i – co gorsza – zmaltretowany psychicznie.  
Nad talerzem zupy kotłowały mi się w głowie myśli i pytania: czy dam radę i czy to wytrzymam?

Tra�łem na starcie do pomocy sztygarowi oddziałowemu oddziału wydobywczego G-3 na zmianie 
pierwszej. Tu miałem szczęście, bo tra�łem na fachowca i dobrego nauczyciela, potem kolegę, a dziś 
przyjaciela – Andrzeja Pędrasia. Pierwsza ściana w mojej karierze zawodowej – pamiętam do dziś – ścia-
na C-2b, pokład 357/1, wyposażona w historyczny kombajn jednoramionowy z kablarą do składowania 
kabla kombajnowego, z obudową indywidualną w trójkąt. W ramach stażu pracowałem na kolejnych 
oddziałach wydobywczych – poznani kolejni sztygarzy oddziałowi. Po stażu przyszły pierwsze zatwier-
dzenia – na dozór niższy, potem – średni, i pierwsze zastępstwa sztygarów oddziałowych, wreszcie awans 
na pełnoprawnego sztygara oddziałowego. 
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Z  tego okresu wspominam do dziś i  dziękuję bezimiennie osobom dozoru, od których się dużo 
nauczyłem. Dziękuję przodowym, dzięki którym udawało się stwarzać prawdziwie rodzinną atmosferę 
na zmianach czy oddziale, m.in.: Jankowi Czechowi, Erykowi Bugdolowi, Czesławowi Kodurze, Le-
onowi Balińskiemu, Stanisławowi Koniecznemu, Bronisławowi Terkiewiczowi, Jankowi Nawalańcowi, 
i  „młodym”: Andrzejowi Kubiakowi, Stefanowi Papisowi czy Krzysztofowi Delczykowi. Ściany, któ-
re prowadziłem jako oddziałowy, sypały, więc pracowało się dobrze, z entuzjazmem. Potem przyszedł 
kolejny awans, na stanowisko nadsztygara górniczego, nadal na ulubionym wydobyciu. Z tego okresu 
pamiętam do dziś akcję zawałową ratowania zasypanego kombajnisty w przodku chodnika. Była to moja 
pierwsza zmiana druga, jako prowadzącego ruch kopalni. Do dziś dziękuję Opatrzności, że udało się 
wtedy uratować tego górnika.

W przededniu Barbórki 1990 roku objąłem stanowisko kierownika robót górniczych ds. wydobycia. 
Zastąpiłem odchodzącego na emeryturę Tomasza Urbana. 

To kolejna osoba w moim zawodowym życiu, która przekazała mi doświadczenie i zasady współpra-
cy z załogą. W tym miejscu dziękuję Sze�e za „opierdole” i za pochwały, za skreślone premie techniczne, 
ale i za obronę tych niesłusznie nieprzyznanych. Od 1992 roku, tj. roku pierwszej decyzji o likwidacji 
kopalni – najpierw częściowej, potem ostatecznej, funkcjonowałem jako kierownik robót górniczych 
ds. eksploatacji, główny inżynier górniczy, kończąc na stanowisku kierownika działu robót górniczych. 

Czas od 1992 do 1996 był okresem mojej największej aktywności zawodowej. Broniliśmy jako ko-
lektyw zakładu, młodej kopalni i miejsc pracy. Z perspektywy czasu udało się zrobić bardzo dużo, ale 
w oczach decydentów – za mało. To była pionierska restrukturyzacja techniczna i kadrowa. W tym czasie 
o biznesplanie w górnictwie zaledwie przebąkiwano. Ja będąc przewodniczącym zespołu technicznego, 
pod wspaniałym nadzorem naszej generał górnictwa w spódnicy, Barbary Szmyt, opracowaliśmy i przed-
łożyliśmy w lipcu 1993 roku w ministerstwie MPiH (Ministerstwo Przemysłu i Handlu – przyp. red.) – 
biznesplan dla ratowania kopalni. Ten plan był wdrażany w postaci działań restrukturyzacyjnych jak: po-
zbywanie się majątku nieprodukcyjnego, uproszczenia schematu organizacyjnego i redukcji liczby załogi.

W stre�e dołowej ograniczono ilość i długość wyrobisk, przebudowano model transportu urobku 
z kołowego na system odstawy taśmowej. Restrukturyzacji poddana została cała powierzchnia kopalni, 
w ujęciu techniczno-organizacyjnym i osobowym oraz dół, ograniczono ilości oddziałów ruchowych, łą-
cząc ich funkcje. Dokonano przekształcenia własnościowego z przedsiębiorstwa państwowego w spół-
kę akcyjną. Dyrektor kopalni, a potem prezes zarządu KWK „Żory” SA, Andrzej Ciołek wspomina 
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w prywatnych rozmowach, ile to wszystko kosztowało zdrowia, ale też powtarza, że nadzieja umarła 
ostatnia. Dziękuję Andrzeju za te wspólne lata pracy.

Krążące informacje o jakości węgla wydobywanego w kopalni były nieprawdziwe. Produkowaliśmy 
węgiel koksujący o parametrach porównywalnych z produkcją kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 
Niestety zostaliśmy wyrugowani ze sprzedaży na rynku krajowym, a eksport w tym okresie był nieopła-
calny i nie zapewniał dodatniej akumulacji �nansowej. 

Porównanie parametrów jakościowych „naszego” węgla z węglem kopalń jsw sa.
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Cały ten wysiłek został zakończony decyzją sekretarza stanu, Jerzego Markowskiego, z  16 maja 
1996  roku. Zgodnie z obietnicą złożoną swojemu Szefowi wybrałem ostatnią ścianę, tj. Z-15 w po-
kładzie 358/2-3 (historyczna data zakończenia wydobycia 31 października 1996 roku) i  dokonałem 
rozdziału załogi do kopalń, które zgodnie z ministerialną decyzją zobowiązane były do przejęcia załogi 
likwidowanej kopalni „Żory”.

archiwalny wykaz dozoru wyższego i zmianowego, nadzorującego 
ostatnią ścianę z-15 w pokładzie 358/2-3 – oddział G-3.
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31 grudnia 1996 roku zakończył się mój rozdział zawodowy w kopalni „ZMP”, a potem „Żory” – od 
ładowacza do kierownika działu robót górniczych, zastępcy KRZG.

Na podstawie wspomnień i doświadczeń ruchowych na wszystkich szczeblach mojej kariery zawo-
dowej i mojego udziału w opracowywaniu dokumentacji ruchowych i projektów oraz z kronikarskiego 
obowiązku podaję w tych wspomnieniach przegląd wyposażenia technicznego ścian eksploatowanych 
w okresie istnienia kopalni:

1. Obudowa zmechanizowana Glinik 08/22 Oz – wersja strugowa i strug węglowy SWS-6: 
Takie wyposażenie zastosowano w pierwszej uruchomionej ścianie C-2 w pokładzie 357/1, poziom 

705 metrów. Ściana ta była uzbrojona w czwartym kwartale roku 1979 i rozpoczęła wydobycie w styczniu 
1980 roku. Długość odstawy do poziomu 580 metrów była problemem ruchowym dla tej ściany z racji licz-
by przenośników, zarówno taśmowych, jak i zgrzebłowych. Niestety była to konieczność, gdyż urobek mógł 
być odstawiany dołem w wozach do punktu zdawczo-odbiorczego na przekopie świerklańskim po stronie 
kopalni „Borynia”. Ponadto rozruch i pierwsze miesiące eksploatacji były bardzo trudne z uwagi na brak 
doświadczenia młodej załogi w zakresie techniki strugowej urabiania węgla i prowadzenia ściany strugowej.

historyczny strug węglowy sws-4/190 z lat 80. ubiegłego wieku.
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Strug pracował także w ścianach z obudową indywidualną w partii „C”, gdzie nachylenia ścian do-
chodziły do dwudziestu stopni. Strug SWS-4/190, w porównaniu do struga SWS-6, był strugiem o niż-
szym zakresie urabiania i mniejszej zainstalowanej mocy.

2. Obudowa indywidualna i kombajn ścianowy:
Obudowa indywidualna z zastosowaniem stropnic stalowo-członowych SCG o długości 1250 mm 

i stojaków hydraulicznych SHC, budowanych w trójkąt. Dodatkowo w trudnych warunkach stropowych, 
między stropnicami SCG stosowano stropnice korytkowe, popularne „rymerki” wpuszczane w otwory 
wielkośrednicowe Ø 150 mm, wiercone na głębokość do 2,5 metra i podbudowywane za przenośnikiem 
stojakami hydraulicznymi SHC.

Przekładkę przenośników ścianowych typu „Śląsk” realizowano za pomocą układów przesuwnych PH-
180. Stosowano kombajny z łańcuchowym systemem posuwu z zabiorem 630 mm. W jednym z wariantów 
tego wyposażenia zastosowano kombajn ścianowy z jednym organem urabiającym i wleczoną platformą do 
składowania kabla kombajnowego, tzw. kablarką. Wnęka górna prowadzona od chodnika nadścianowego 
miała długość 9,0 metra i urabiana była z użyciem materiału wybuchowego. Majstersztykiem górniczym 
w takim wariancie wyposażenia było „skosowanie” ściany, czyli zwiększony postęp ściany po wybiegu na 
jednym z chodników przyścianowych. Kto pracował na takiej ścianie, z tym wyposażeniem i potem zaczął 
pracować na ścianie z obudową zmechanizowaną, mówił, że tra�ł z piekła do raju!

3. Obudowy zmechanizowane Glinik 08/22 Oz, Fazos 12/28 Oz i kombajn ścianowy:
Obudowy zmechanizowane współpracowały w pierwszych latach funkcjonowania kopalni z kom-

bajnami ścianowymi z łańcuchowym systemem posuwu. Łańcuchowy system posuwu realizowany był 
z podwójnym łańcuchem lub pojedynczym. W przypadku stosowania łańcucha pojedynczego stosowano 
urządzenia zabezpieczające, tzw. antybiczowniki. Bezpieczeństwo zatrudnionej na ścianie załogi było 
gwarantowane przy rygorystycznym, prostolinijnym prowadzeniu ściany, a  wręcz prowadzono ściany 
z minimalnym wyprzedzeniem frontu ścianowego napędami przenośnika ścianowego.

4. Obudowa zmechanizowana Pioma 25/45 Oz, która współpracowała z przenośnikiem ściano-
wym Rybnik-76 i kombajnem ścianowym zabezpieczonym kołowrotem bezpieczeństwa typu KBH: 

Obudowa ta pracowała w partii „Z” i partii „C” w pokładzie 327/1-2 z nachyleniami podłużnymi 
pokładu do 35 stopni. Cechą charakterystyczną tego przenośnika były tzw. szu¶ady. Pogorszone warunki 
stropowe w  tym pokładzie utrudniały prawidłowe ustawienie sekcji przy 35-stopniowym nachyleniu. 
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Dochodziło do częstych opadów stropu i obwałów. Już wtedy stosowaliśmy klejenie stropu i kotwie-
nie ociosu węglowego. W przypadku opadu stropu konieczne było wykonanie tzw. „baldachu”. Tak na-
zywano „sztuczny strop” wykonany na bazie stropnic korytkowych zakładanych na stropnicach sekcji 
obudowy zmechanizowanej, a drugiego końca w otworach wielkośrednicowych, wywierconych w węglu, 
nierzadko w kamieniu. Na założonych stropnicach zakładało się drewno i uszczelniało połowicami. Była 
to jedna z najbardziej niebezpiecznych robót górniczych. W tych warunkach najważniejszym zadaniem 
zatrudnionej załogi było prawidłowe ustawienie sekcji, zgodne z nachyleniem pokładu.

5. Obudowa indywidualna z  urabianiem węgla z  użyciem materiału wybuchowego, tzw. ściany 
łopatowe: 

Obudowę ściany w linię stanowiły stropnice SCG (stalowo-członowe) o długości 1500 mm, podbu-
dowane stojakami hydraulicznymi SHC. Na czas wykonania obudowy tymczasowej odsłoniętego stropu, 
stropnice zabudowane wysięgnikowo zabezpieczane były strzemionami, w żargonie górniczym nazywa-
ne „papuciami”. Przenośnik zgrzebłowy ścianowy był wykonania „lekkiego” i po każdym cyklu urabiania 
i zabudowy ściany w wybranym polu, był demontowany i montowany w nowym polu. Ta ręczna robo-
ta, dla zgranych wyspecjalizowanych brygad, tzw. przekładkowych, była kilkugodzinną trudną operacją, 
choć akurat dla tych brygad to była rutynowa górnicza frajda. Sztuką górniczą była operacja wypusz-
czenia na chodnik podścianowy całości łańcucha zgrzebłowego oraz po zmontowaniu trasy przenośnika 
ścianowego, ponowne jego wprowadzenie w trasę rynnociągu w przedziale dolnym i górnym. Stosowany 
był dwunitkowy łańcuch zgrzebłowy o średnicy Ø18 × 64 mm. Montaż rynien przenośnika ścianowego 
popularna „nakładka” prowadzona była na linę o średnicy 18 ÷ 20 mm lub łańcuch Ø 18 × 64 mm (od-
cinki o długości około 30 metrów łączone były specjalnymi złączami przeciwskrętnymi, tzw. zwyrtkami). 

W warunkach kopalni „ZMP” – „Żory” ściany łopatowe miały długość do 80 metrów i były to ściany 
z pełnym dobowym cyklem wydobywczym. Odnotowano także wybranie ściany łopatowej o długosci 
135 metrów, której cykl dobowy nie został zachowany ze względu na jej długość.

Cykl produkcyjny ściany urabianej z użyciem materiału wybuchowego był następujący:
– Wykonanie etapami, w zależności od warunków stropowych, robót strzałowych. W pierwszej ko-

lejności wykonywano tzw. włomowanie. Włomy wykonywano w bezpiecznej wzajemnej odległości 
i w dobrych warunkach stropowych. Po zabezpieczeniu obudową tymczasową, ręcznym wybraniu 
urobku i wykonaniu obudowy ostatecznej, przystępowano do dalszych robót strzałowych, w celu 
urobienia zabioru.

– Wybranie urobku i wykonanie obudowy tymczasowej i ostatecznej nowo urobionego pola. Stoso-
wano stropnice o długości 1500 mm, co odpowiadało zabiorowi 1,5 metra.
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– Wykonanie przekładki przenośnika ścianowego w nowe pole. Szczegóły tej operacji opisano wyżej.
– Wyrabowanie obudowy w starym polu i zabezpieczenie linii zawału. Po każdym cyklu kontrolo-

wany był stan obudowy indywidualnej. Kontrole wykonywał pracownik gospodarki majątkiem, 
nazywany „liczakiem”. Uzasadnione straty obudowy – rozliczane protokołami strat – to wyłącznie 
te powstałe ze względów bezpieczeństwa. Nieuzasadnione straty obudowy skutkowały karami �-
nansowymi dla pracowników wykonujących tę operację, tzw. rabunkarzy.

Obłożenie ściany przedstawiało się następująco:
– przodowy ściany,
– górnicy strzałowi, 
– brygady dwuosobowe, tzw. „kolony”, do prac na postęp,
– sporadycznie – ładowacze do czyszczenia ściany (pola zawałowego),
– obsługa energomaszynowa (ślusarz-hydraulik, elektryk) wezwania awaryjne.
Dla zwiększenia wydajności ścian łopatowych stosowano sporadycznie system motywacyjny płac 

nazywany – indywidualny wykon, tzw. spółdzielnia. System ten przyniósł efekty w postępie ścian, ale był 
wyniszczający dla pracujących brygad.

Reasumując, w chwili pisania tych wspomnień wśród braci górniczej jest nieliczna grupa osób mo-
gących wspominać te czasy i tę historyczną metodę wydobycia węgla.

6. Obudowa zmechanizowana i kombajny z bezcięgnowym systemem posuwu:
W końcowych latach istnienia kopalni, po roku 1990, i do zakończenia wydobycia stosowano obu-

dowy zmechanizowane typu: Glinik 066/16 POz, Glinik 08/22 Oz, Fazos 12/28 Oz, Fazos 12/28 POz, 
Fazos 12/28 POz/BSN.

Przenośniki ścianowe typoszeregu Rybnik z bezcięgnowym systemem posuwu Poltrack i Eicotrack. 
Kombajny ścianowe pracujące w ścianach pracowały z hydraulicznymi układami podnoszeń i posuwu 
i bez ładowarek na organach.

Tyle wspomnień o wyposażeniu i robotach na wydobyciu.

Na tzw. przygotówkach – roboty przygotowawcze prowadzone były z użyciem kombajnów chodni-
kowych AM-50 i z zastosowaniem materiałów wybuchowych. Tytułem eksperymentu i dla zwiększenia 
postępu przodka, zastosowano kombajn AM-50 z zabudowaną na kombajnie wiertnicą, do wykonywa-
nia otworów strzałowych wstrząsowych. Próby takie prowadzono w partii „P” w pokładzie 315/1. 

Wyrobiska kamienne wykonywane były przez brygady Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Ryb-
niku oraz inne �rmy obce. Brygady PRG Rybnik uzyskiwały bardzo dobre wyniki mimo zmiennych 
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warunków stropowych, przy konieczności za-
gęszczania obudowy, dodatkowego kotwienia 
czy zabudowy podciągów. 

Jak wspomina Jerzy Karwot, wieloletni 
pracownik dozoru, wyniki były zadowalające 
i  postępy uzyskiwane na przodkach kamien-
nych – 100 metrów i więcej – były na porząd-
ku dziennym. Brygada PRG Rybnik za swoje 
osiągnięcia produkcyjne otrzymała w roku 1986 
tytuł Brygady Pracy Socjalistycznej.

Teraz krótko o  zakresie kluczowym dla 
wielkości uzyskiwanego wydobycia dobowe-
go, czyli systemie transportu urobku. Do roku 
1995 wydobycie prowadzono z wykorzystaniem 
załadowni oddziałowych i  odstawą urobku 
w  wozach urobkowych do punktu zdawczo-
-odbiorczego na kopalni „Borynia” – poziom 
580 metrów (po stronie „Boryni” – 588 metrów) 
oraz do wywrotu nad zbiornikiem przyszybo-
wym szybu skipowego drugiego – poziom 705 
metrów.

W  roku 1995, na poziomie 705 metrów 
uruchomiono odstawę główną, na bazie ciągu 
przenośników taśmowych typu Pioma–1200 
i  Pioma–1000. Termin i  sposób wykonania 
przedsięwzięcia, polegający na zamianie funk-
cji transportowych przekopów kołowych pod 
zabudowę przenośników taśmowych, był impo-
nujący. Całość projektów technicznych i nadzór 
nad realizacją zadania wykonała kadra inżynie-

odstawa główna na poziomie 705 metrów, 
zbudowana w roku 1995.
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ryjno-techniczna kopalni. W tym miejscu największy wkład wnieśli pracownicy działu przygotowania 
produkcji – Alojzy Salamon i Kazimierz Jabłoński oraz dozór górniczy, m.in.: Zbigniew Parma, Czesław 
Filec i Łucjan Owczarek. Przy zmianie funkcji wyrobisk z transportu kołowego na staśmowanie, co wią-
zało się z wykonaniem kilku przecinek i kilku skrzyżowań, bardzo dobre terminy wykonania tych prac 
uzyskały brygady PRG Rybnik. 

Dokonujący odbioru technicznego odstawy głównej na poziomie 705 metrów, wicedyrektor OUG 
(Okręgowy Urząd Górniczy – przyp. red.) w Rybniku, mgr inż. Czesław Woźnica, stwierdził: wykonali-
ście pracę, o której powiem „mebel w stylu Ludwika XVI” i powinniście to pokazywać kolegom z branży. 
Krótko, bo krótko, ale pokazaliśmy wielu delegacjom. Całość odstawy głównej została zlikwidowana 
z pełnym odzyskiem urządzeń i przekazana kopalni „Krupiński”.

Pragnę także wydać pozytywną opinię o oddziałach: zbrojeniowym i  likwidacyjnym, które mimo 
stosowania tradycyjnych środków transportu, jak: kolejki linowe podwieszane, kołowroty z transportem 
platformami kołowymi lub ślizgowymi, uzyskiwały bardzo dobre efekty przy częstych przerzutach ścian. 
W końcowym okresie pracy kopalni, w ramach restrukturyzacji i w obliczu odejść pracowników z tych 
oddziałów, funkcje przezbrajania ścian i ich likwidacji przejęli pracownicy oddziałów wydobywczych.

Za ten piętnastoletni czas pracy, choć z imienia i nazwiska wymieniłem tylko kilka osób, dziękuje 
wszystkim, z którymi współpracowałem. Szczególne wyrazy uznania należą się tym pracownikom i do-
zorowi, którzy w sposób zdyscyplinowany oczekiwali przejścia na przydzielone kopalnie. Dzięki takiej 
postawie wykonano ostatni metr drążonego przodka, wybrano ostatnią tonę węgla w wyznaczonym ter-
minie, zlikwidowano dół i bezpiecznie zlikwidowano szyby.

Z górniczym pozdrowieniem
„Szczęść Boże”

Jan Zimonczyk
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Henryk Buchalik
kierownik ZDG, wiceprezes KMG

Pasjonaci 
samochodowych 
przygód 

Klub Motorowy Górników (KMG) przy KWK „ZMP” został powołany na przełomie 1983 i 1984 
roku, z inicjatywy ówczesnego kierownika działu kadr, Zbigniewa Szmyta, który na pierwszym walnym 
zebraniu członków wybrany został prezesem zarządu Klubu, a jego zastępcami zostali Henryk Buchalik 
(autor niniejszego tekstu) i Jerzy Serednicki. Członkami zarządu byli: Jerzy Chaberko, Józef Łobozek 
i  Andrzej Gresz. Klub został powołany i  działał jako stowarzyszenie zrzeszone w  Polskim Związku  
Motorowym oraz Polskiej Federacji Kampingu i Karawaningu. Od początku istnienia Klub dbał za-
równo o elementy formalne jak legitymacje członkowskie, a także reklamowe jak plakietki, proporce itp.
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Klub wyznaczył sobie następujące cele statutowe: 
•	 Rozwijanie turystyki i krajoznawstwa wśród zmotoryzowanych.
•	 Propagowanie znajomości przepisów o ruchu drogowym oraz technik jazdy.
•	 Szerzenie wiedzy z zakresu ratownictwa drogowego.
•	 Podnoszenie poziomu kultury jazdy.
Powyższe cele Klub realizował poprzez: 
•	 Organizowanie szkoleń z  zakresu przepisów o  ruchu drogowym i  ratownictwa drogowego, 

szczególnie w przypadku znaczących ich zmian i mody�kacji.
•	 Działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
•	 Propagowanie rodzinnej turystyki poprzez organizowanie rajdów samochodowych.
•	 Stałe doskonalenie techniki i kultury jazdy.
•	 	Popularyzacja	wypoczynku	caravaningowego.
•	 	Krzewienie	zasad	prawidłowej	eksploatacji	pojazdów.
•	 	Prowadzenie	wypożyczalni	przyczep	campingowych	i warsztatu	mechaniki	pojazdowej.

Członkiem Klubu mógł zostać każdy pracownik kopalni po złożeniu deklaracji członkowskiej 
i  zobowiązaniu się do opłacania składki członkowskiej. Członkowie Klubu w  pierwszej kolejności 
i  na preferencyjnych zasadach korzy-
stali z organizowanych przez Klub im-
prez oraz świadczonych usług. Zarząd 
Klubu pozyskał zgodę na wybudowanie 
i wyposażenie stacji naprawczo-diagno-
stycznej (warsztatu), która została prze-
kazana Klubowi w  zarząd, z  możliwo-
ścią pobierania pożytków. Nadzór nad 
adaptacją budynku sprawował z  racji 
swojego stanowiska, kierownik oddzia-
łu PPT, Jerzy Serednicki, oraz na etapie 
wstępnym – sztygar zmianowy z  od-
działu MSz-1 i członek zarządu Klubu, 
Jerzy Chaberko, który oprócz swoich 
obowiązków „sztygarowania” przydzie-
lone miał dodatkowo zadanie nadzoru, 

Na tle przyczepy campingowej stoją od lewej: mechanik ireneusz Giler, 
wiceprezes kmG henryk Buchalik, prowadząca sekretariat kmG helena więcek 
i mechanik Benedykt wodniok.
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gdyż jako jedyny miał państwowe uprawnienia diagnostyczne. Na stacji diagnostycznej znajdowały się 
trzy stanowiska naprawcze, linia diagnostyczna z hamownią oraz stanowiskiem do ustawiania geometrii 
kół. Na wyposażeniu znajdowały się też inne niezbędne urządzenia i narzędzia do wykonywania napraw 
mechanicznych i elektrycznych pojazdów. Na stacji zatrudnionych było pięciu pracowników, którzy pod-
legali bezpośrednio kierownikowi oddziału transportu i sprzętu ciężkiego, którym w latach 1984-1991 
był Jerzy Serednicki, pełniący jednocześnie w KMG funkcję wiceprezesa.

Z usług stacji (warsztatu) korzystali członkowie Klubu, ale również pracownicy kopalni niebędą-
cy członkami Klubu, gdzie mogli dokonywać drobnych napraw i konserwacji swoich samochodów, za 
symboliczną opłatą. Na podobnych zasadach Klub zarządzał przyczepami campingowymi typu Niewia-
dów, które utrzymywane były w stałej sprawności technicznej i udostępniane (wypożyczane) w pierw-
szej kolejności członkom Klubu, a w dalszej kolejności pozostałym pracownikom kopalni. Nadmienić 
należy, iż posiadane przyczepy zostały usprawnione w ten sposób, iż zamontowano w nich resory, w celu 
zwiększenia ich elastyczności – miękkości i amortyzatory, w celu wytłumienia drgań. Takie usprawnienie 
znacząco podwyższało komfort jazdy z przyczepą. Wspomnieć należy również, że przeróbka przyczep 
objęta była wnioskiem racjonalizatorskim.

Oprócz przyczep Klub dysponował bagażnikami dachowymi zamykanymi, tzw. boksami dacho-
wymi z włókien szklanych, które również były wypożyczane. 

Przychody ze świadczenia usług stacji naprawczej, z  wypożyczania przyczep campingowych i  ba-
gażników oraz składki członkowskie stanowiły dochody Klubu, które przeznaczane były na działalność  

Górnicy z rodzinami na wczasach z przyczepami klubu motorowego.
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statutową. Wszyscy członkowie zarządu peł-
nili swoje funkcje i spełniali przyjęte na siebie 
obowiązki nieodpłatnie.

Wśród imprez turystyczno-edukacyj-
nych, Klub Motorowy Górników najwięk-
szą wagę przypisywał rajdom samochodo-
wym, których forma odpowiadała niemal 
wszystkim wymienionym wyżej celom 
działalności statutowej. Pierwsze rajdy or-
ganizowane były w  czasach reglamentacji 
paliwa, jednak dzięki dobrej współpracy 
i  życzliwości ludzi, którzy odpowiedzialni 
byli za dystrybucję kart paliwowych, rajdy 
w takich okolicznościach mogły się odbywać bez przeszkód, a przydział paliwa dla uczestników rajdu 
nie stanowił większych trudności. Do zorganizowania rajdu powoływany był zespół organizacyjny, 
którego przewodniczącym „z urzędu” był prezes KMG, a w skład zespołu wchodzili członkowie za-
rządu Klubu, którzy byli zarazem sędziami zawodów. Komandorem rajdu, zwyczajowo, ze względu na 
pełnioną funkcję prezesa, był każdorazowo Zbigniew Szmyt. Przynajmniej dwa miesiące przed plano-
wanym rajdem odbywało się szereg cyklicznych spotkań zespołu organizacyjnego, na których ustala-
no wszystkie szczegóły rajdu, a przede wszystkim formułowano regulamin zawodów. Zanim ruszyła 
„machina” przygotowania trasy, stanowiąca najtrudniejsze zadanie zespołu, musiano dokonać wyboru 
miejsca startu i ośrodka wczasowego (przeważnie w Beskidzie Śląskim), na metę rajdu i miejsce pod-
sumowania zawodów. Trasa rajdu była objęta ścisłą tajemnicą i wytyczały ją maksymalnie dwie, trzy 
osoby wybrane przez komandora rajdu. Utrzymanie w tajemnicy trasy i wytyczanie jej przez wąskie 
grono osób miało na celu wyeliminowanie ewentualnych „przecieków” do uczestniczących w rajdzie 
zawodników. Sędziowie zawodów, oprócz wytyczających trasę, nie znali jej przebiegu, ale mieli wska-
zane punkty kontroli przejazdu (PKP), miejsca odcinków specjalnych (OS-y) i miejsca sprawdzania 
wiedzy, a wszystko po to, by „zabawa rajdowa” była ekscytująca i dostarczała jej uczestnikom maksi-
mum adrenaliny. 

Równie trudnym i odpowiedzialnym zadaniem zespołu sędziowskiego było opracowanie i wytycze-
nie odcinka jazdy specjalnej (OJS), który w większości przypadków był realizowany na placu autobuso-
wym kopalni. Do współpracy w rajdzie, jako sędziowie na punktach kontrolnych każdorazowo zapra-
szani byli milicjanci z żorskiej drogówki oraz lekarze i pielęgniarki z przyzakładowej przychodni, którzy 

Bagażnik dachowy w znaczący sposób zwiększał przestrzeń ładunkową 
samochodu.



198

z przyjemnością uczestniczyli w tych rajdowych 
przeżyciach. 

Rajdy były jedną z form zorganizowanego 
wypoczynku załogi, stąd też wszystkie działania 
KMG wspierane były przez dyrekcję kopalni, 
a  jednostkami zaangażowanymi w  przygoto-
wania były: oddział transportu, dział socjalny, 
dział wczasów i wypoczynku oraz dekoratornia 
i szwalnia.

Uczestnikami rajdów były dwuosobowe 
załogi (kierowca i  pilot), składające się pra-
cowników kopalni i ich współmałżonków lub 
partnerów. Przed startem załoga otrzymywała 
mapę trasy i kartę drogową rajdu – najważniej-
szy dokument klasy�kacyjny, na której sędzio-

wie wpisywali czasy przejazdu i punkty zdobyte na poszczególnych odcinkach kontrolnych. Każdy 
samochód miał naklejany na tylnej i bocznych szybach numer, który kierowca miał przydzielony na 
podstawie wcześniej przeprowadzonego losowania. 

Rajd rozpoczynał się na placu autobusowym kopalni, od sprawdzenia przez milicjanta stanu tech-
nicznego samochodu i dopuszczenia go do następnego etapu, którym była jazda sprawnościowa. Była 
to bardzo widowiskowa część rajdu, którą mogli obserwować licznie zgromadzeni widzowie – nie tylko 
mieszkańcy dzielnicy Rój. Po zakończonej jeździe sprawnościowej, w określonych odcinkach czasu za-
łogi ruszały na trasę. Oczywiście numery na szybach samochodu nie zwalniały kierowców od przestrze-
gania przepisów ruchu drogowego. 

Dużo stresu przeżywali zawodnicy na odcinkach specjalnych i w punktach kontrolnych, w których 
załogi musiały się wykazać wiedzą z przepisów ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy przedle-
karskiej, wiedzą o mieście Żory, górnictwie i kopalni, orientacją w terenie itp. Jednym z takich punktów 
była radarowa kontrola prędkości, na której ku radości zawodników nie otrzymywało się z rąk milicjanta 
mandatu, a punkty karne w rajdowej karcie drogowej. 

Mrożący krew w żyłach był przejazd obok zdarzenia drogowego w niezabudowanym terenie, gdzie 
upozorowany został wypadek drogowy, w którym poszkodowanym był człowiek (manekin do złudzenia 
podobny do człowieka) leżący pod kołami samochodu, a obok niego liczne ślady krwi (czerwonej farby). 

załoga rajdowa na jednym z punktów kontroli przejazdu – sędzia jerzy 
chaberko na karcie drogowej potwierdza przejazd załogi nr 6.
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Obowiązkiem każdego uczestnika ruchu dro-
gowego, a więc także uczestniczącego w rajdzie 
kierowcy, było zatrzymanie swojego pojazdu 
i  udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej 
poszkodowanemu oraz powiadomienie odpo-
wiednich służb ratunkowych. 

Załoga, która się nie zatrzymała, oprócz 
przeżytego ogromnego stresu, otrzymywała 
bardzo dużo punktów karnych. 

Każdy rajd kończył się huczną zabawą ta-
neczną, na której zwycięzcom wręczane były 
nagrody. Tak więc zabawa połączona z edukacją 
stanowiły kwintesencję rajdu. Członkowie Klu-
bu uczestniczyli także w  rajdach organizowa-
nych przez zaprzyjaźnione kluby motorowe. 

Klub Motorowy Górników prowadził również działalność szkoleniową, której głównym celem było 
podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szkolenia te dotyczyły oprócz elementarnych zasad ru-
chu drogowego również tych jego aspektów, które były wprowadzane w wyniku zmian w ustawie Pra-
wo o Ruchu Drogowym. Szkolenia prowadzili funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Milicji w Żorach, a więc ci sami, którzy jako sędziowie pomagali Klubowi w organizacji i prze-
prowadzaniu rajdów samochodowych.

Wielokrotnie spotykam ludzi, którzy uczestniczyli w  tych rajdach i każdy z nich z  sentymentem 
wspomina swoje przeżycia, i jak mówią, chętnie raz jeszcze wzięliby udział w takim rajdzie. 

No cóż, może kiedyś Miejskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w Żorach, Rybniku i Jastrzębiu spróbują 
wspólnie zorganizować taki rajd, a my jako nestorzy na pewno chętnie podzielimy się doświadczeniami 
w tym zakresie. 

komandor rajdu, zbigniew szmyt, skrzętnie sprawdza punktację końcową.
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Wspomnienia zebrał
Jan Zimonczyk

Historia życia sercem pisana 
i pędzlem malowana…

Wspomnienia 
Weroniki Holesz-Kurzydym, 
pracownika kopalni „ZMP” 
i malarki ze słynnej 
Rodziny Holeszów

Wspomnienia te spisałem na podstawie rozmów i korespondencji w czerwcu 2019 roku. Niestety 
po chorobie nowotworowej, z którą przegrała odeszła w październiku 2019 roku. Jeszcze przed śmiercią 
udało się przeprowadzić i utrwalić na taśmie �lmowej wywiad ze śp. Weroniką oraz uwiecznić ogrom 
zebranych prac malarskich i innych pamiątek w Rodzinnej Galerii Holeszów. Dziękuję w tym miejscu 
koledze Józkowi Ćwiekowi za jego upór i wytrwałość w zrealizowaniu tego wywiadu. Snuliśmy wspólnie 
plany związane z naszym projektem „Praca – pasja – przyjaźń. Ocalić od zapomnienia” w nawiązaniu 
do obchodów 40. rocznicy oddania do ruchu kopalni „ZMP”. Niestety te plany przekreśliła śmierć 
Weroniki. Pozostały nam wspomnienia i wielkie uznanie dla jej postawy i pracy twórczej.
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Weronika Holesz-Kurzydym (1952–2019). Cześć Jej pamięci

Mówiła o sobie:
„Talent artystyczny i zacięcie do tworzenia odziedziczyłam po rodzicach. Zaczynałam od rzeźbie-

nia… w ziemniaku. Pod nieobecność rodziców wyrzeźbiłam z ziemniaków ludzkie głowy, a także ptaki 
i zwierzęta. Przy obiedzie rodzice byli mocno zaskoczeni, widząc na talerzu parujące ziemniaczane ludz-
kie głowy. Byliśmy jedyną rodziną na świecie, która jadła rzeźbione ziemniaki. Malowanie obrazów przy-
szło trochę później. Tata zawsze zachęcał mnie do tworzenia. W wieku 15 lat miałam swoją pierwszą 
wystawę i zdobyłam I miejsce w kategorii linorytu – było to w Wodzisławiu Śląskim. Potem przyszedł 
czas na kolejne, w kraju i za granicą. 

spotkanie koleżeńskie Działu TmG – w środku (ubrana na czarno) weronika holesz-kurzydym.
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Od 1979 do 1992 roku pracowałam jako kreślarz w dziale mierniczym kopalni „ZMP”. Dyrektor 
Leon Guzy był przyjacielem mojego ojca i to on zaproponował mi tę pracę, z czego bardzo się ucieszy-
łam. Kierownikiem tego działu był mgr inż. Franciszek Marszolik, po nim przyszedł dr inż. Jan Palki, 
potem mgr inż. Krystian Brzozoń.

Współpracowałam także z wydawaną w Jastrzębiu-Zdroju gazetą „Nasze Problemy”. Prowadziłam 
zajęcia plastyczne dla dzieci w Jastrzębiu, Jankowicach i Świerklanach.

Starałam się przekazać w moich obrazach pewne stany ducha, zjawiska i alegorie. Można namalować 
stan psychiczny np. człowieka twórczo myślącego, narkomana, można namalować radość, cierpienie, mu-
zykę (którą tylko my słyszymy), można namalować myśl i wiatr w przestrzeni, nie tylko rzeczy widzialne, 
bo też iluż pasm widma nie rejestruje nasze oko, a przecież one istnieją. Wiatr może być kolorowy, twarze 
na moich obrazach mają inne rysy, inaczej reagują na bodźce, inaczej pracuje mózg w różnych sytuacjach.

Moje pierwsze zagraniczne wystawy, to były nasze wspólne wystawy z moim Ojcem – w Berlinie, 
później w Nordestedt, Hamburgu, Kehl, Düsseldor�e i wielu innych. Myślę, że każda moja praca skła-
nia do re¶eksji, każe na chwilę się zatrzymać, zastanowić nad sobą i otaczającym nas światem. Podczas 
malowania myślę o wielu rzeczach, o tym, że człowiek rodzi się z niczym i odchodzi z niczym – ta myśl 
często mi towarzyszy i już mam w zamyśle kolejny obraz, jaki namaluję. Będzie on przedstawiał moją 
wizję tego, co dzieje się z człowiekiem po śmierci. Jestem autorką przeszło stu prac, a może i więcej. Nie 
mam jednego ulubionego obrazu, wszystkie traktuję jednakowo.

Teraz o moim kochanym Ojcu i „Rodzinnej galerii” w rodzinnym domu (w Świerklanach na Kucha-
rzówce – przyp. J.Z.).

Ludwik Holesz doczekał się uznania jeszcze za życia, ale mimo sławy pozostał sobą, czyli skromnym 
człowiekiem o wyjątkowej wyobraźni i talencie, mieszkańcem Świerklan, ojcem licznej rodziny. Nama-
lował około 2,5 tys. obrazów, z czego wiele znajduje się w muzeach i galeriach niemal na całym świecie, 
a także w prywatnych zbiorach, takich osobistości jak królowa Elżbieta II i książę Walii oraz kanclerze 
Niemiec – Helmut Schmidt i Helmut Kohl. Swoje prace prezentował na ponad 70 wystawach, otrzy-
mywał nagrody, złote medale i wiele innych dowodów uznania. Dostał je także od swojego środowiska 
zawodowego (co było i  jest raczej rzadkością), a  jednym z nich była pomoc kopalni „ZMP” (później 
„Żory”) w urządzeniu galerii w rodzinnym domu artysty.
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Kopalnia już nie istnieje, a otwarta w 1986 roku galeria stała się Galerią Rodziny Holeszów, w której 
można obejrzeć oprócz prac ojca Ludwika – haftowane obrazy jego żony Agnieszki oraz niezwykłe jak 
przystało na potomstwo „genetycznie obciążone talentami” – obrazy córki Weroniki Holesz-Kurzydym 
i wnuka Karola, jej syna.

Teraz jeszcze o moim synu Karolu:
 
Jako dziecko często towarzyszył dziadkowi Ludwikowi Holeszowi podczas pracy przy sztalugach. 

Sam również bardzo wcześnie zaczął tworzyć, talent przejawiał już jako kilkuletnie dziecko. Próbuje 
różnych technik, czasem maluje, czasami rzeźbi. „Kosmos”, „Ptasia dolina” – to obrazy, które powstały 
inspirowane opowieściami dziadka Ludwika Holesza. Karol brał udział w licznych konkursach plastycz-
nych, na których zdobywał pierwsze miejsca i nagrody. Nagrano o nim także dwa reportaże �lmowe, 

weronika holesz (pierwsza od lewej) w rodzinnej galerii w świerklanach-kucharzówce.
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a  w  programie „Kawa czy herbata” pokazywano jego prace. Trzy jego obrazy powędrowały do Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych polskich i zagranicznych. Dwa 
obrazy Karola powędrowały na Alaskę.

Tak szkoła podstawowa w Świerklanach Dolnych zbierała gratulacje przy okazji różnych wystaw 
i konkursów, w których brały udział prace Karola. Jako szesnastolatek postrzegany był jako miły i uczyn-
ny chłopiec, przywiązany do śląskich tradycji i lubiący tworzyć”.

W podsumowaniu wspomnień – oczywiście obraz, o nazwie rodzącej przemyślenia.

weronika holesz-kurzydym, Przemijanie.
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Jan Zimonczyk
kierownik Działu Robót Górniczych 

Spotkania gwarków 
KWK „ZMP”–„ŻORY”.
Tak się to zaczęło i trwa do dziś

Wszystko w tym temacie rozpoczęło się w 1983 roku. Z inicjatywy ówczesnego dyrektora kopalni, 
Leona Guzego, postanowiono zainicjować tradycję spotkań gwarków. Dyrektor Guzy słynął z wielkiego 
poszanowania tradycji górniczej, z kultywowania naszej rodzimej śląskiej kultury. Znany był także z cię-
tego dowcipu, pięknego śpiewu i rubasznego śmiechu. Przygotowania do pierwszej w historii kopalni 
imprezy, zaplanowanej na 3 grudnia – w przeddzień Barbórki, rozpoczęły się już we wrześniu. Spotkania 
Gwarków to była sztandarowa impreza Koła Zakładowego SITG (Stowarzyszenie Inżynierów i Tech-
ników Górnictwa) oraz oczko w głowie dyrektora. Prawą ręką dyrektora w tych przygotowaniach był 
Szczepan Cyganek, ówczesny szef klubu NOT-u  (Naczelnej Organizacji Technicznej – przyp. red.), 
który mieścił się w baraku, położonym w dolinie pod lasem. Ich współpraca i znajomość miały korzenie 
w okresie „chwałowickim” kariery zawodowej Leona Guzego. 

We wrześniu rozpoczęły się pierwsze próby obrzędów górniczych, takich jak pochód lisów i kończą-
cy go skok przez skórę. Ambicją dyrektora Leona było, aby inauguracyjne Spotkanie Gwarków KWK 
„ZMP” było perfekcyjne. Nasz były już przełożony wiedział, że ta inwestycja w  ludzi i  tę cykliczną 
imprezę to jest inwestycja na zawsze. Widząc determinację dyrektora, cała społeczność: kierownictwo, 
dozór i administracja, przykładała się do prób, solidnego śpiewu i obowiązującej na spotkaniu dyscypliny.

Spotkanie rozpoczęło się uroczyście. Po powitaniu „Prezesa” i powołaniu „prześwietnego prezydium, 
w sprawach piwnych nigdy nieomylnego”, na polecenie Prezesa wszyscy uroczyście odśpiewali „Hymn 
górniczy”.
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Zgodnie ze wskazaniami dla uczestników spotkania gwarków, wyznaczono osoby funkcyjne I. Spo-
tkania. Prezesem w sprawach piwnych nigdy nieomylnym, historycznego I. Spotkania, został dyrektor 
Leon Guzy, honory gospodarza sali pełnił Stefan Kołek z „pszowskich dołów”. Ponadto wyznaczono 
„kontrapunktów ław”, i tak: honory kontrapunkta ławy prawej pełnił Andrzej Grzonka (TG), a kontra-
punktem ławy lewej był Józef Mucha (TM).

Do obrzędu skoku przez skórę powołano „lisa” Majora, „stare strzechy” i wystraszone „młode lisy”. 
W czwórce wytypowanych młodych lisów znalazłem się i ja. Do dziś cenię sobie zaszczyt, jaki mnie 
spotkał i to, że: „przyjmuję Cię do naszej sztajgerki” usłyszałem z ust Prezesa, jako pierwszy w historii 
tych spotkań. Jeszcze dziś brzmi mi w uszach to tradycyjne: „no to pokrzep się i skacz”. Skok przez 
skórę i przyjęcie w szlachetny stan dozoru górniczego to były wielkie emocje, wręcz stres. Zdarzało 
się, że niektórym lisom nie przechodził przez gardło szlachetny złocisty trunek i mimo ogłuszającego 
dopingu uczestników spotkania kończyło się oblewaniem głowy piwem lub wylewaniem za kołnierz. 
Wśród wielu pamiątek, które zgromadziłem w czasie mojej pracy górniczej, na honorowym miejscu 
przechowuję ozdobny kilofek, symbol przynależności do stanu dozoru górniczego, wręczony mi na 
tym pierwszym Spotkaniu. 

 

autor wspomnień (pierwszy z lewej), po skoku przez skórę przyjmuje gratulacje  
od dyrektora Leona Guzego, 1983.
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To pierwsze i następne spotkania poprzedzały pięknie przygotowane zaproszenia, w których wzywa-
ny gwarek informowany był o zasadach uczestnictwa oraz czasie i miejscu spotkania.

Postacią najważniejszą, która corocznie odwiedzała zebranych Gwarków, Stare Strzechy, zacnych 
Gości, tudzież gawiedź wszelaką był Skarbnik, panujący w mrocznych podziemiach kopalń. Wcielali się 
w Skarbnika koledzy z dozoru i nie tylko (pomocy w ramach wzajemnych koleżeńskich relacji udzielili 
także koledzy z kopalń „1 Maja” czy „Rydułtowy”), m.in. Jerzy Chaberko, Krzysztof Gajda, Stanisław 
Kawulok, Ryszard Tkocz, Tadeusz Halamoda, później Andrzej Stroka, Damian Sosna, Mirosław 
Bogacz. Występy „naszych” Skarbników to były prawdziwe majstersztyki, a mogę coś o tym powiedzieć, 
zważywszy na ilość przeżytych spotkań braci górniczej.

okolicznościowe zaproszenie na i. spotkanie Gwarków, 1983.
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Niekwestionowanym „pierwszym” Skarbnikiem w  regionie i poza nim był i  jest Skarbnik Rysiek 
Tkocz, wywodzący się z naszego grona, który w tym zakresie dorobił się tytułu profesora. Uczestnikom 
spotkań wejście Skarbnika zawsze kojarzyło się z dowcipnymi puentami na tematy kopalniane czy per-
sonalne. W występie Skarbnika było zawsze podsumowanie roku pracy górniczej, były tradycyjne życze-
nia, które potwierdzano donośnym i zgodnym „Szczęść Boże”, trzykrotnie płynącym z gardeł uczestni-
ków. Na zakończenie występu Skarbnik prosił o pieśniczkę bliską jego osobie i zawsze ta dedykacja oraz 
„Górnicze skarby pod ziemią…” i dedykowany uczestnikom toast Skarbnika „Na zdrowie” kończyły ten 
rozdział spotkania. 

Goście naszych spotkań zawsze liczni, zróżnicowani pod względem miejsca, z którego przybywali, 
byli serdecznie witani przez Prezesa i uhonorowani w pieśniczce „Witajcie mili Goście…”.

Na liście gości naszych spotkań znajdują się: włodarze grodu Żory, przedstawiciele żorskiej milicji, 
a  potem Policji, dyrektorzy i  inspektorzy Okręgowego Urzędu Górniczego w  Rybniku, przedstawi-
ciele jednostek nadrzędnych dla kopalni, a  więc zjednoczenia czy zrzeszenia kopalń, przedstawiciele 
„skarbówki”, przedstawiciele sąsiednich kopalń, goście z zaprzyjaźnionych z kopalnią zakładów pracy, 
instytucji i stowarzyszeń jak SITG czy SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników 

odwiedziny skarbnika to zawsze ważny punkt spotkania gwarków.
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Polskich – przyp. red.) Oddział Kielce, z wielkim przyjacielem kopalni, przewodnikiem świętokrzyskim 
Kazimierzem Gruszczyńskim. Kolega Kazimierz corocznie przygotowywał krótkie wystąpienia na te-
maty związane z górnictwem rud metali, kopalin mineralnych i innych tradycji w Staropolskim Okręgu 
Przemysłowym.

Wobec tych, co przybyli „niegodnie odziani”, Prezes stosował kary „sztymplowania hercówą w rzić”, 
obcięcia szlipsa, czyli krawatu, ale bywały lata, że w swojej przenikliwości i dobroci Prezes ogłaszał amne-
stię, co entuzjastycznie przyjmowano śpiewem z sali „Niech żyje nam prezydium”. Spotkanie Gwarków 
było imprezą, która rządziła się swoimi zasadami, więc było to spotkanie wyłącznie w męskim gronie, 
uczestnicy byli podzieleni na ławy, zabronione było samowolne zabieranie głosu. W trakcie spotkania 
stosowane były kary i nagrody ustalone przez Prezesa. Jeśli chodzi o kary, najczęściej były to rundy po 
sali z cepem i przynależnymi słowami reguły, zakucie w dyby czy łyk żółci Prezesa sporządzonej na bazie 
wodnego roztworu dosmakowanego solą, octem i pieprzem. Przy nagrodach ceniono sobie stuknięcie 
ku¶em z Prezesem albo z całym prześwietnym prezydium. Nieodzowne atrybuty naszych spotkań to: 
okolicznościowy kufel, pamiątkowy medal – w zależności od zasobności portfeli organizatorów, zapro-
szenia i śpiewniki.

Polecam osobom spoza branży górniczej wziąć czasami taki śpiewnik do ręki, w  którym znajdą 
w tekstach piosenek ponadczasowe zwroty i wartości:

•	 „Nas przyjaźń tu wiodła, niech święci swój trud…”
•	 „Znów starych druhów zebrał los, dłoń bratnią dłoń uderzy...”
•	 „Już resztki złudzeń spadły z nas, Szczęść Boże nam...”
•	 „I wtedy luba nie płacz nie, z twarzyczki swojej otrzyj łzy, wszak się obaczym tam…”
•	 „A tam na wierchu jest domek mój, w nim żonka czeka, dzióbeczek mój…”
•	 „A w sercu pozostanie, tęsknota, smutek żal…”

Pamiątkowy kufel i medal i. spotkania Gwarków kwk „zmP”, 1983.
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Ten rytuał I. Spotkania w swojej istocie pozostał niezmieniony do dzisiaj. Zmieniały się osoby reali-
zujące program spotkań, kopalniani artyści, ale to, co wpoił nam Prezes Senior Leon Guzy, jest i pozo-
stanie niezmienne. Organizatorzy, członkowie przykopalnianego Koła SITG przyjęli zasadę, która jest 
aktualna i realizowana do dziś. To są „nasze” spotkania, na których chcemy podzielić się naszymi zdol-
nościami wychodzącymi poza zakres obowiązków zawodowych. Powiedzieliśmy sobie: nie ma występów 
ludzi spoza gwareckiej, żorskiej rodziny. Nie korzystaliśmy z ofert kabaretów, zespołów czy wodzirejów 
spoza naszego grona. Mieliśmy wystarczające zasoby ludzkie, by móc działać zgodnie z tą rygorystyczną 
zasadą. W gronie tych rodzimych artystów wymienię: seniora Leona, Ryśka Tkocza, Tadka Halamodę, 
Gienka Orszulika, Klaudiusza Kuchcika, Wernera Wyciska i moją skromną osobę. 

Co pozostawiliśmy po sobie?
Piosenkę „O panie sztajgierku” – niepowtarzalna spuścizna po dyrektorze Guzym, scenki kabare-

towe: „Strajk” – w roli głównej Tadek Halamoda, „Ptasie plotki” Ryśka Tkocza, „Handel bronią Cze-
czenów” – ja z Ryśkiem Tkoczem, „Makumba” – w roli życia Gienek Orszulik, „Wystawa wynalazków 
Działu TM” i pamiętne wzruszenie śp. Zbyszka Borkowskiego, „Paloma” i znów Gienek Orszulik, Tadek 
Halamoda w roli Bawarczyka, „Koło fortuny”, „Krótka rozprawa między trzema osobami” z początkiem 
Pola-neza czas zacząć – z pstryczkiem w kierunku pierwszego likwidatora kopalni, ministra E.Pola, 
„Żorski koncert życzeń”, „Hajer Kapela – dzieło Tadka Halamody, „Wyprawka” w moim wykonaniu, 
o górniku któremu gruba zawarli „przy kawie w Warszawie”. Trudno wymienić wszystkie pomysły, po-
mijam przygotowane przez uczestników okolicznościowe piosenki czy aranżacje. 

Ostatni mój pomysł (spotkanie w 1996 roku) – „Pogrzeb gruby”, za który mi się oberwało. Była 
drewniana trumna z wieńcem i szarfami pożegnalnymi, a na jednej z nich „Ostatnie pożegnanie – od 
»oświeconego ministra«” i wzruszające, wspólnie wyśpiewane „Przeżyj to sam” z ponadczasowym prze-
słaniem: nie zamieniaj serca w twardy głaz, póki jeszcze serce masz. 

Miejscem spotkań gwarków do roku 1996, czyli do ostatniego spotkania, gdy kopalnia jeszcze pra-
cowała, były pawilon sportowy LKS „Rój” i sporadycznie sala OSP Rogoźna.

W  okresie funkcjonowania kopalni, w  latach 1983-1996, odbyło się czternaście takich spotkań, 
a  w  okresie likwidacji i  po jej zakończeniu Najwierniejsi Gwarkowie Gruby „Żory” spotkali się już 
23  razy, a nas jako organizatorów, widzących entuzjazm na twarzach uczestników po każdym z  tych 
spotkań, mobilizuje to do organizowania kolejnych.

W listopadzie 1997 roku zorganizowałem spotkanie gwarków kopalni „Żory” w likwidacji. Byliśmy 
rozpierzchnięci, rozśrodkowani po okolicznych kopalniach. Zebrała się grupa około czterdziestu gwarków. 
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Spotkaliśmy się w kawiarni „Spartańska” na terenie Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji przy kopalni „Jankowice”. Było skromnie, ale jakże 
poważnie. Przygrywał nam nasz kolega Tadek Gajda, choć był to tylko 
akordeon. Udało się na tym spotkaniu wręczyć ostatnie honorowe szpady 
górnicze tym osobom, dla których zabrakło już czasu w  okresie funk-
cjonowania kopalni. To był względem nich zbiorowy dług wdzięczności 
naszej żorskiej braci górniczej. Wręczył je Prezes Honorowy, Andrzej 
Ciołek. Jak ważne są więzi i re¶eksja nad upływającym czasem utwierdzi-
ła nas wiadomość o tragicznej śmierci śp. Eugeniusza Orszulika, mojego 
rocznikowego kolegi, w niespełna dwa tygodnie od daty tego spotkania. 
Do końca, do zasypywania szybów trwał na posterunku jako szef działu 
górniczego na naszej nieboszczce – żywicielce. 

To przeżycie i aklimatyzacja w nowych miejscach pracy poskutko-
wały decyzją o kontynuowaniu naszych spotkań, które przemianowa-
no na: Spotkania Najwierniejszych Gwarków z  Żor, choć przekornie 
utrzymała się nazwa: Spotkania Wypędzonych z Żor, i tak trwa to do 
dziś. Każdego roku, 10 listopada, w przededniu Święta Niepodległości 
spotyka się ponad stuosobowa grupa ich uczestników. Niektórzy żartują, 
że jesteśmy jak ZBOWiD, lata płyną, a nas jest coraz więcej. Dziś spo-
tykamy się z wszystkimi byłymi pracownikami, którzy chcą się spotkać, 
niezależnie od miejsca zajmowanego w górniczej hierarchii zlikwido-
wanej kopalni. Spotkania te kontynuowane są dzięki wsparciu i życzli-
wości wielu naszych Sponsorów, którym w tych wspomnieniach mówię: 
WIELKIE DZIĘKI. 

W trakcie tych 23. spotkań gościliśmy w różnych lokalach i miej-
scowościach naszego regionu, ale w 2018 roku powróciliśmy do miej-
sca I. Spotkania Gwarków, do pawilonu sportowego w Roju. Historia 
zatoczyła koło.

oryginalne historyczne wskazania dla uczestnika spotkania gwarków  
oraz zaproszenie z 1996 roku.
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10 listopada 2019 roku, w 40. rocznicę oddania do ruchu kopalni spo-
tkaliśmy się w  zacnym gronie ponad 110 osób. Z  racji projektu „Praca-
-Pasja-Przyjaźń. Ocalić od zapomnienia”, gościliśmy przedstawicieli Mu-
zeum Miejskiego w Żorach, które podjęło się realizacji inicjatywy grona 
osób z najwierniejszych gwarków żorskiej gruby. Zaszczycił nas Prezydent 
Miasta Żory, Waldemar Socha, byli wspomniani dyrektor Muzeum, Lu-
cjan Buchalik i  Jacek Struczyk, odpowiedzialny z  ramienia Muzeum za 
realizację tego projektu. Koleżeńskiej „inspekcji” dokonali i  wspólnie się 
bawili prezes SITG w Rybniku, Marian Kurpas i Edmund Kożuch z sekcji 
seniorów Koła.

Ta wspólna inicjatywa Najwierniejszych Gwarków zlikwidowanej ko-
palni, Muzeum Miejskiego w Żorach, przy wsparciu władz miasta, to pro-
jekt wystawienniczo-edukacyjny, na który złożyły się: spotkanie inaugura-
cyjne: „Żorska Barbórka 2019 – ocalić od zapomnienia” (3 grudnia 2019), 
cykl spotkań – „Żorskie wspominki”, wystawa czasowa: „Praca, pasja, przy-
jaźń. Ocalić od zapomnienia” otwarta 28 lutego 2020 i publikacja o historii 
zlikwidowanej kopalni. 

Te wspomnienia są małą cegiełką w realizacji tego przedsięwzięcia.

Spotkania Najwierniejszych Gwarków z  Żor to nie karczma piw-
na, to już jest instytucja, która nas łączy. Przeżyliśmy XXIII. Spotkanie  
Wypędzonych z Żor, historycznie trzydzieste siódme. Wspólnie corocznie 
przyrzekamy, że spotkania będą kontynuowane do chwili, gdy zabraknie 
ostatniego kamrata z żorskiej kolony. Tym zaś, którzy odchodzą na ostat-
nią szychtę, w ciszy oddajemy corocznie cześć, wymieniając ich z imienia  
i nazwiska oraz wspominamy w koleżeńskiej atmosferze spotkania. 

Szczęść Boże
Jan z Zimonczyków rodem z Boguszowic

kufel z i. spotkania Gwarków zlikwidowanej 
kopalni „żory”, 1997.

kufel XXiii. spotkania „wypędzonych z żor”, 
2019. 



ROZDZIAŁ III

HISTORIA NA KARTACH FOTOGRAFII
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Żyjemy w czasach, w których w wielu przypadkach odchodzimy od przekazu werbalnego ku obrazo-
wemu, wizualnemu. Wypieranie treści przez obraz jest więc znakiem naszych czasów.

Żyjemy bowiem w epoce wizualnej, w której główną rolę w komunikacji międzyludzkiej odgrywa 
obraz. Jest on nośnikiem informacji, wiedzy i emocji oddziałując na podświadomość odbiorcy. 

To wyjątkowe medium pozwala na ukazanie historii kopalni z przeróżnych perspektyw i spoglądania 
na to co umyka ludzkim oczom tym bardziej, że wydarzenia dzieją się tak szybko, że percepcja człowieka 
nie jest w stanie ich wszystkich zarejestrować. 

Mając na uwadze powyższe fakty, chcemy w  tym rozdziale pokazać historię kopalni na kartach 
fotogra�i uważając, że będzie ona równie skuteczna co najlepsze pióro. Ponadto obraz utrwalony na 
fotogra�i jest „przechowywany” w pamięci człowieka dłużej niż tekst czytany, a co najważniejsze jest 
najskuteczniejszą transmisją dziedzictwa kulturowego z  pokolenia na pokolenie, co jest nadrzędnym 
celem tej publikacji.

Forma w jakiej przekazujemy fotogra�czną historię kopalni będzie nosiła znamiona fotoreportażu 
z tą różnicą, że fotogra�a przejmie w całości rolę tekstu, co oznacza, że zdjęcia nie będą opisane, co wy-
musi na czytelniku wyostrzenie pamięci, a także kojarzenie faktów oraz identy�kację zdarzeń. Pozosta-
wiamy tym sposobem czytelnika sam na sam z fotogra�ą, mając nadzieję, że w przypadku niemożności 
zidenty�kowania obrazu na fotogra�i poprosi on o pomoc koleżanki i kolegów z dawnych lat i  tym 
sposobem być może ponownie zawiążą się zapomniane już koleżeńskie a może i przyjacielskie relacje. 

Tym właśnie między innymi kierowaliśmy się redagując ten rozdział, bowiem ocalić od zapomnie-
nia to nie tylko zachować pamięć o kopalni, ale również, a może przede wszystkim o  ludziach z nią 
związanych.

Rozdział niniejszy zawiera fotogra�e tematycznie nawiązujące do realizowanego projektu „Żorska 
Barbórka 2019. Ocalić od zapomnienia – praca, pasja, przyjaźń”. Dla tego tematu dobraliśmy taki zestaw 
fotogra�i będących w naszej dyspozycji, aby w sposób obiektywny, a jednocześnie ekspresyjny i czytelny 
odzwierciedlić zdarzenia tamtych lat.

Wszystkie zamieszczone w tym rozdziale fotogra�e pochodzą z prywatnych zbiorów byłych pra-
cowników kopalni, a w niewielkiej części osób spoza niej. Właściciele tych fotogra�i wyrazili zgodę na 
ich publikację, a nazwiska tych osób zostały zamieszczone w „Słowie wstępnym” do niniejszej publikacji 
historycznej.

Henryk Buchalik
Jan Zimonczyk
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O górniczej tradycji

Tradycja to bardzo stara – 
górnikami opiekuje się Św. Barbara!
I choć dziś już nie pracujemy,
Twojej opieki potrzebujemy! 
A kiedy 4 grudnia sygnaturką Farorz zawoła,
pójdziemy do para�alnego kościoła.
Tam dziękczynne vota Tobie złożymy 
i za opiekę podziękujemy!
Modlą się do Ciebie górnicy, ich rodziny, modlą się duchowni,
A Ty stoisz dostojnie na środku kopalnianej cechowni!
A my, choć na szychtę już nie chodzimy,
o dalszą opiekę Ciebie prosimy! 
Jestem już dość stary, wiem, że ścięto Ci głowę mieczem,
bo nie wyparłaś się naszej wiary!

 Szczęść Boże
 Marian Klęczar
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ROZDZIAŁ IV
HISTORIA NAjNOWSZA, 
czyli jak zagospodarowano obiekty i tereny po byłej kopalni
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Każdy powstający zakład pracy posiada wytyczony teren, na którym realizuje obiekty budowlane, 
instalacje zewnętrzne, sieci, urządzenia, drogi itp. zapewniające prowadzenie określonej działalności 
gospodarczej. Oczywiście ich ilość, rodzaj i  funkcie uzależnione są od wielu czynników, ale przede 
wszystkim od specy�ki prowadzonej w zakładzie działalności.

Kopalnia węgla kamiennego odróżnia się od innych zakładów pracy tym, że jest zakładem wy-
dobywczym, którego głównym zadaniem jest eksploatacja z głębi ziemi kopaliny użytecznej, jaką jest 
węgiel kamienny. Nie zmienia to jednak faktu, że do prowadzenia szeroko rozumianej działalności wy-
dobywczej, podobnie jak w innych zakładach pracy, niezbędne są obiekty budowlane na powierzchni. 

Kopalnia „ZMP” – „Żory” posiadała wiele obiektów budowlanych zarówno tych bezpośrednio 
związanych z  procesem wydobywczym, jak: wieże szybowe, nadszybia, stacja wentylatorów głów-
nych, budynki maszyn wyciągowych, sprężarek, rozdzielni wysokiego napięcia, ale także inne budynki 
i budowle takie jak: budynek stacji odmetanowania i stacji przygotowania węgla, zbiornik kamienia 
z  pomostem, zbiornik węgla surowego z  pomostem, bocznica kolejowa z  siecią torowisk, budynek 
kotłowni, budynek magazynu olejów i smarów, stacja paliw i magazyn materiałów sypkich, budynek 
straży pożarnej, stolarni, warsztatów, hale magazynowe, składy drewna, chłodnie kominowe, obiekty 
oczyszczalni ścieków, budynek łaźni górniczej, administracyjny, budynki hotelowe, stołówek oraz inne 
obiekty, które w czasie budowy kopalni stanowiły zaplecze dla �rm wykonawczych. Poza tym w miarę 
upływu lat kopalnia, oprócz inwestowania w sferę wydobywczą na dole, także na powierzchni rozwi-
jała swoją infrastrukturę zarówno techniczną, drogową, transportową, jak i  społeczną. Dzięki temu 
powstały wielorodzinne budynki mieszkalne, budynek rekreacyjno-sportowy z hotelem, salą bankie-
tową i kuchnią, basen otwarty z plażą trawiastą, boiska sportowe z trybunami, drogi wewnętrzne oraz 
wiele innych niewielkich budowli, obiektów i urządzeń. Niektóre z nich, zgodnie z planem likwidacji, 
różnymi metodami rozebrano, a te które pozostały sprzedano przedsiębiorcom prywatnym bądź prze-
kazano miastu Żory. 

Tak więc, mimo że kopalnia została zlikwidowana, to jednak pozostał po niej trwały ślad w po-
staci obiektów pokopalnianych, budowli, urządzeń, sieci oraz mniej lub bardziej zagospodarowanych 
terenów. W zaadaptowanych na inne cele budynkach, ale również w tych nowo powstałych, do dziś 
prowadzi działalność wiele podmiotów gospodarczych. 

Krajobraz po eksploatacji kopalni kojarzy się zwykle ze zdegradowanym środowiskiem natural-
nym, hałdami, deformacjami terenu, zapadliskami, zmianą stosunków wodnych i innymi negatywnymi 
zjawiskami. W przypadku kopalni „ZMP” – „Żory” krajobraz zarówno ten przyrodniczy, jak i antro-
pogeniczny, nie budzi negatywnych skojarzeń, a widok na pokopalniane obiekty i tereny jednoznacznie 
pozwala nazwać ten krajobraz mianem przemysłowego.
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W obowiązującym dla miasta Żory miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, tereny 
pokopalniane położone są w jednostce strukturalnej „E” z różnymi symbolami cyfrowymi i oznaczone 
na rysunku planu symbolem „P” – jako obiekty i urządzenia działalności produkcyjnej.

W tym rozdziale prezentujemy �rmy powstałe na bazie pokopalnianych obiektów i terenów, które 
wyraziły na to zgodę i przygotowały stosowny materiał o swej działalności. 

Są to �rmy, które działają w roku 2020, a więc w okresie przygotowywania i druku niniejszej po-
zycji wydawniczej. Pozostałe �rmy aktualnie działające, które nie były zainteresowane informacją na 
swój temat, zostały jedynie wymienione z nazwy w podsumowaniu rozdziału.

Materiał nie obejmuje �rm, które działały tu wcześniej i przeniosły swoje siedziby w inne miejsce 
lub zaprzestały działalności. 

Henryk Buchalik
Jan Zimonczyk
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Ad Acta Sp. z o.o.

Firma Ad Acta Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach powstała w 2002 roku.
Od początku swojego istnienia prowadzimy działalność, adaptując pomieszczenia po zlikwidowa-

nej kopalni „Żory”, przedtem „ZMP”. Zmieniliśmy funkcję tych pomieszczeń, przeobrażając je w biura 
wyposażone w kompletny sprzęt dydaktyczny, sale szkoleniowe i archiwum. Dotyczy to pomieszczeń po 
Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego i byłej sztygarowni. Zagospodarowaliśmy również znaczną 
część byłej łaźni, na miejscu której wybudowaliśmy sztolnię, umożliwiając tym samym prowadzenie zajęć 
praktycznych o tematyce górniczej. 

Naszym głównym pro�lem są specjalistyczne usługi szkoleniowe. W czasie niemalże dwudziestu lat 
pracy zyskaliśmy zaufanie przedsiębiorców zarówno w regionie, jak i w całej Polsce. W naszej ofercie 
znajdują się przede wszystkim szkolenia specjalistyczne z różnych dziedzin jak górnictwo, energetyka 
i budownictwo. Realizujemy szeroki wachlarz szkoleń z zakresu zagadnień biznesowych, podatkowych, 
informatycznych, a także wszelkich form rozwoju i podnoszenia indywidualnych kompetencji.

Ad Acta Sp. z o.o. od samego początku specjalizuje się także w świadczeniu usług archiwizacyjnych, 
takich jak porządkowanie, brakowanie oraz niszczenie dokumentacji.

Realizując naszą misję, wdrożyliśmy i od wielu lat stosujemy system zarządzania jakością zgodny 
z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2015. 

Jako ośrodek szkolenia posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy w Katowicach, wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w Żorach oraz Akredytację 
Śląskiego Kuratora Oświaty.

W  trakcie naszej wieloletniej działalności zrealizowaliśmy dwa projekty współ�nansowane przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki którym 160 ich uczestników 
mogło bezpłatnie podnieść swoje kwali�kacje zawodowe.

W 2016 roku Ad Acta Sp. z o.o. otrzymała nagrodę Phoenix Sariensis przyznaną przez kapitułę pod 
przewodnictwem Prezydenta Miasta Żory, za szczególne zasługi w pracy na rzecz miasta Żory i sławie-
nie jego dobrego imienia w Polsce i poza jej granicami.

Opracowanie: Bogusław Dziendziel



297

PWiK Żory Sp. z o.o.

Stacja uzdatniania wody w Żorach-Roju została przejęta w 1999 roku, od upadłej kopalni „Żory”. 
Z uwagi na to, że jakość wody nie odpowiadała wymogom wody do spożycia przez mieszkańców, a także 
ze względu na zły stan techniczny urządzeń, musiała zostać zamknięta, 
a na teren byłej kopalni podana została woda z sieci PWiK. Zakres nie-
zbędnych prac do wykonania, po to by można było uruchomić stację, 
był tak duży i kapitałochłonny, że przedsiębiorstwo musiało poszukać 
możliwości do�nansowania odbudowy stacji. W  ramach programu 
do�nansowanego z Funduszu Spójności pn. „Kompleksowe uporząd-
kowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach” w latach 2007-2013 
stacja uzdatniania wody została przebudowana i zmodernizowana. 

Z istniejącej infrastruktury wykorzystano zbiorniki wody surowej 
i wody czystej oraz konstrukcję stalową hali �ltrów i stacji pomp. Ele-
menty te zostały poddane gruntownej przebudowie i  modernizacji. 
Wprowadzono również nową technologię uzdatniania wody surowej. 
Woda z ujęcia podawana jest do sieci PWiK i korzystają z niej miesz-
kańcy Roju, Rogoźnej i osiedli w centrum Żor. Obecnie przedsiębior-
stwo pozyskuje, uzdatnia i dostarcza mieszkańcom miasta ponad dwa 
tysiące metrów sześciennych wody na dobę o najwyższych parame-
trach jakościowych. Źródłem wody dla tej stacji są m.in. dwie studnie 
przejęte przez nasze przedsiębiorstwo od dawnej KWK „Żory” oraz 
trzy nowe, wykonane przez PWiK. Obecnie eksploatowanych jest 
więc pięć studni wody.

Opracowanie: Michał Pieczonka, Michał Krzyżaniak, Dorota Płonka

Budynek stacji uzdatniania wody przed i po 
modernizacji.
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Piast Cargo Sp. z o.o.

Od kopalni do nowoczesnej logistyki

Piast Cargo jest operatorem logistycznym działającym w całej Europie, z własnymi centrami maga-
zynowymi w Polsce centralnej, na Śląsku i z obiektami partnerskimi we Włoszech, Czechach i Hiszpa-
nii. Nasza najnowsza historia jest w sposób szczególny związana z obiektem przy ul. Górniczej 9 w Żo-
rach-Roju. Na przełomie 2015 i 2016 roku Piast Cargo odkupiło działkę o powierzchni około czterech 
hektarów wraz z budynkami: magazynowymi, biurowymi oraz remontowym i po byłej kopalnianej straży 
pożarnej. Poprzednim właścicielem była włoska �rma Ferroli. Zaraz po zakupie zabraliśmy się za kom-
pleksową modernizację całego obiektu. Obecnie dysponujemy powierzchnią magazynową ponad dzie-
sięciu tysięcy metrów kwadratowych, nowoczesnym biurowcem i  zapleczem serwisowo-technicznym. 
Świadczymy tu usługi z zakresu logistyki kontraktowej dla �rm z wielu branż. 

Na terenie całego kompleksu zatrudniamy w tej chwili blisko 130 osób, pracując przez 24 godziny 
na dobę, sześć dni w tygodniu. W 2019 roku to właśnie w Żorach zdecydowaliśmy się umiejscowić naszą 
siedzibę wraz z zapleczem biurowo-administracyjnym. Na przykładzie tego obiektu widać najlepiej, że 
Śląsk nie ginie wraz z tradycyjnym przemysłem węglowym. Co więcej, mogę powiedzieć, że budując no-
woczesną �rmę niezwiązaną w żaden sposób z „węglem”, udało się z powodzeniem skorzystać z kopal-
nianej infrastruktury w sensie materialnym, jak również w pewnym sensie niematerialnym. Mianowicie 
z tradycyjnego śląskiego etosu pracy, typowego dla tego rejonu. Z niemałą satysfakcją muszę stwierdzić, 
że udało nam się w dużym stopniu zrewitalizować cześć dawnej kopalni „ZMP”, czyniąc z niej nowo-
czesny obiekt, patrząc w przyszłość bez żadnych kompleksów. 

Opracowanie: Jacek Freund
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Eko-Bud Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Eko-Bud Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w roku 2002, świadcząc usługi w branży 
budowlanej. Pod koniec 2004 roku rozpoczęło świadczenie usług dla górnictwa. 

Firma, prowadząc działalność, wykorzystuje budynki i tereny byłej rozdzielni głównej KWK „Żory” 
(dawniej „ZMP”) i zatrudnia obecnie ponad dwustu pracowników wykonujących głównie roboty górni-
cze w zakresie drążenia wyrobisk kamiennych i węglowych przy zastosowaniu kombajnów chodnikowych 
i ładowarki bocznosypiącej, montażu urządzeń transportu urobku i materiałów w wyrobiskach dołowych 
kopalń. Aktualnie prace te wykonujemy w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej i Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej SA. W swoich działaniach uwzględniamy oczekiwania społeczne, zatrudniając pracowników 
młodych na wszystkich szczeblach organizacji, stwarzając im jednocześnie możliwość podnoszenia kwa-
li�kacji. Klientów staramy się pozyskać, prezentując się w swoich działaniach jako �rma funkcjonalnie 
zorganizowana, efektywnie zarządzana i wiarygodna tak pod względem technicznym, jak i �nansowym. 

Przedsiębiorstwo wdrożyło zintegrowany system zarządzania jakością, ochrony środowiska i BHP, 
którego funkcjonalność została potwierdzona certy�katami zgodności z wymaganiami norm PN-EN 
ISO 9001:2015 i  PN-EN 14001:2015 oraz PN-N 18001:2004. Eko-Bud Sp. z  o.o. jest otwarta na 
potrzeby społeczności lokalnej. W �rmie nie brakuje dyplomów i podziękowań za pomoc i �nansowe 
wsparcie zaoferowane klubom sportowym, szkołom, przedszkolom i kościołom.

Opracowanie: Marcin Januszek
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Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Na terenie byłej kopalni „Żory” w 1997 roku zaadaptowano dwa budynki, w których utworzono 
noclegownię i świetlicę dla osób bezdomnych. Wcześniej w tych budynkach znajdowały się magazyny 
i mieszkania socjalne. 

Noclegownia jest placówką zapewniającą tymczasową pomoc w  postaci schronienia oraz pakietu 
usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej osób bezdomnych. Znajduje się w niej 
szesnaście miejsc noclegowych. Na terenie placówki wydzielona została kuchnia i  jadalnia. W okresie 
zimowym, w czasie zwiększania się liczby osób korzystających z noclegowni w godzinach wieczornych, 
wydzielany jest pokój, który pełni rolę ogrzewalni. Noclegownia czynna jest przez cały rok. 

Świetlica noclegowni czynna jest w okresie od 1 października do 31 marca. Jest to placówka po-
mocy doraźnej, umożliwiająca prowadzenie dziennej aktywności z osobami bezdomnymi. W świetlicy 
zabezpieczane są komplety odzieży używanej, pochodzącej z tzw. darów, funkcjonuje tu też łaźnia, gdzie 
istnieje możliwość umycia się i zmiany odzieży. W budynku tym mają także swoje biuro pracownicy 
socjalni pracujący dla mieszkańców osiedla Gwarków, Roju i Rogoźnej. 

W 2015 roku zaadaptowano kolejny budynek byłej kopalni „Żory” i otwarto w nim schronisko dla 
osób bezdomnych.

Schronisko jest placówką zapewniającą bezdomnym całodobowe tymczasowe schronienie w warun-
kach mieszkalnych, oferującą pakiet usług ukierunkowanych na wzmacnianie ich aktywności społecznej. 
Schronisko MOPS Żory posiada 23 miejsca. Mieszkańcy mają do dyspozycji świetlicę, kuchnię i pralnię. 

Przy schronisku działa także wypożyczalnia łóżek rehabilitacyjnych. 

Opracowanie: Weronika Cembrzyna
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Best-Eko Sp. z o.o.

W ramach restrukturyzacji, po wydaniu decyzji o likwidacji KWK „Żory”, zaproponowano sprywaty-
zowanie obiektów powierzchni kopalni. 1 września 1995 roku zawiązana została spółka z o.o. Best-Eko. Jej 
udziałowcami zostali Bernard Jaskulski, Stanisław Oracz i Tadeusz Pilarski, którego udziały przejął później 
Grzegorz Pilarski. Prezesem zarządu od początku jest Bernard Jaskulski, wiceprezesem – Stanisław Oracz 
i członkiem zarządu – Grzegorz Pilarski.

Best-Eko Sp. z o.o. w obecnym kształcie funkcjonuje od 1 września 1996 roku. Firma rozpoczęła dzia-
łalność w wyniku zakupu i przejęcia od KWK „Żory” oczyszczalni „Boguszowice”. 

W późniejszym okresie zakupiono wydzielony zakład energetyczny. Obecnie w skład przedsiębiorstwa 
wchodzi zakład oczyszczania ścieków, zakład unieszkodliwiania i odzysku odpadów biodegradowalnych 
oraz zakład energetyczny. Zmodernizowana, przy wsparciu m.in. funduszy unijnych, oczyszczalnia ścieków 
wraz z infrastrukturą dostosowana została do rygorystycznych wymogów krajowych i norm unijnych, i sta-
nowi nowoczesny, dobrze funkcjonujący obiekt. Praca oczyszczalni jest w większości zautomatyzowana, 
a przebiegające procesy są monitorowane. Firma ciągle, dynamicznie się rozwija, a zarząd stawia sobie nowe 
cele do realizacji. 

Nowopowstała w ostatnich latach instalacja unieszkodliwiania i odzysku odpadów biodegradowalnych 
funkcjonuje w powiązaniu z gospodarką osadową oczyszczalni ścieków. Rozwój następuje dzięki m.in. po-
zyskiwanym środkom z różnych funduszy pomocowych, krajowych i unijnych. Nowe rozwiązania wdraża-
ne są przez sprawną organizacyjnie, świadczącą usługi o wysokich standardach oraz stale podnoszącą swoje 
kwali�kacje kadrę pracowników. Chcąc osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty, współpracujemy z placówkami 
naukowymi i wyspecjalizowanymi podmiotami.

Nastawieni na rozwój, szukamy nowych pomysłów, działając na rzecz ochrony środowiska. O jakości 
i  poziomie naszej pracy świadczą uzyskane w  ostatnim okresie wyróżnienia: EkoSymbol 2019 Nowa 
Generacja Usług Publicznych i Polska Nagroda Innowacyjności 2019.

Opracowanie: Bernard Jaskulski 
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Termospec Sp. z o.o. 

W  1998 roku na terenie zlikwidowanej kopalni „Żory” rozpoczęła działalność �rma Termospec. 
Początkowo �rma zajmowała halę po byłej stacji wentylatorów głównego przewietrzania, w której po 
adaptacji wykonywano remonty urządzeń chłodniczych, odpylaczy, tam wentylacyjnych i wentylatorów. 
W  2000 roku wyprodukowano pierwsze własnej konstrukcji urządzenie chłodnicze bezpośredniego 
działania o mocy trzystu kilowatów, do lokalnego chłodzenia powietrza. Firma zatrudniała wtedy około 
25 osób. 

Kierownictwo �rmy sprawowali: prezes – mgr inż. Piotr Łuska, dyrektor techniczny – mgr inż. 
Efrem Pryszcz.

Termospec jest znanym producentem maszyn i urządzeń chłodniczych o mocach od czterech do 
trzech tysięcy kilowatów, przeznaczonych do pracy w podziemnych kopalniach węgla kamiennego i rud 
miedzi oraz na budowy tuneli, a także dla innych przemysłowych urządzeń chłodniczych. Oprócz urzą-
dzeń chłodniczych jest także producentem tam wentylacyjnych śluzowych dla górnictwa i agregatów 
sprężarkowych, zajmuje się też energią odnawialną. Produkcja obejmuje potrzeby krajowego górnictwa 
i eksport do Chin, Republiki Czeskiej, Wielkiej Brytanii, Estonii i Rosji oraz Meksyku i Kanady. 

w 2005 roku halę produkcyjno-remontową rozbudowano i wybudowano dodatkowo magazyn, 
łaźnię i biura.
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w 2014 roku wybudowano nowoczesną halę produkcyjną, wykonano też instalację fotowoltaiczną 
o mocy 40 kw.

w ramach porządkowania terenu pokopalnianego, w 2015 roku zburzono i zlikwidowano wieżę 
zbiornika węgla surowego.

w latach 2009–2010 wybudowano nowoczesny reprezentacyjny i ekologiczny budynek 
szkoleniowo-biurowy, który stanowi dzisiaj ozdobę terenu pokopalnianego.
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Obecnie Termospec zajmuje po byłej kopalni obszar trzech i pół hektara i zatrudnia około pięć-
dziesięciu pracowników. Zarząd i kierownictwo �rmy stanowią: dr inż. Piotr Łuska – prezes, mgr inż. 
Szymon Łuska – wiceprezes, mgr Marek Nogły – dyrektor handlowy, mgr inż. Efrem Pryszcz – dyrektor 
techniczny, mgr inż. Grzegorz Kowacki – główny inżynier.

Opracowanie: Efrem Pryszcz
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Miejski Ośrodek Kultury

Świetlica na osiedlu Gwarków pod kuratelą Miejskiego Ośrodka Kultury została otwarta w 2005 
roku. W  latach 2005–2009 opiekowała się nią Anna Bodzek, a  następnie Wioleta Rzytki, później 
Ewelina Pustelny i Sylwia Saternus. Świetlica była głównie azylem dla dzieci, które spędzały tam czas, 
odrabiały lekcje, korzystały z gier planszowych, komputerowych, zajęć plastycznych i rekreacyjnych. 
Organizowane były akcje „Lato…” i „Zima w mieście”, Spotkania z Mikołajem, Dni Dziecka. Placów-
ka współpracowała z pobliską szkołą, radą dzielnicy, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom w Żorach, 
starając się jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby środowiska osiedla Gwarków.

W 2018 roku świetlicę przekształcono w Placówkę Wsparcia Dziennego, dzięki dotacji ze środków 
Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Rajski Zakątek. Szansa na 
lepszy start”. Celem projektu było zwiększenie w Żorach dostępności i podniesienie jakości środowisko-
wych usług społecznych. Placówką kieruje Milena Herman-Sarlej. 

Odbywają się w  niej zajęcia z  robotyki, informatyki, języka angielskiego, taneczno-sportowe,  
plastyczne, zajęcia z psychologiem, logopedą i zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną. Wsparciem objęte zostały tu także osoby dorosłe z  najbliższego otoczenia najmłod-
szych. Dzieci otrzymują pomoc w nauce, możliwość skorzystania z komputera, gier planszowych itp. 
Część zajęć skierowana jest do uczestników projektu, pozostałe zajęcia są ogólnodostępne. 

Opracowanie: Joanna Polok-Babilas
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Węglobud 
Krystian Zdziebło

Zajmujemy się handlem produktami węglowymi na rynku krajowym i państw ościennych. Prowa-
dzimy sprzedaż w składzie opału w Żorach-Roju, przy ul. Węglowej 8 oraz za pośrednictwem Internetu, 
strony: www.wegiel24.info. Działalność gospodarczą prowadzimy na terenie po byłej kopalni „Żory” 
(wyburzony warsztat elektryczny i hala sprężarek wraz z byłą drogą wewnątrzzakładową).

Obsługujemy zarówno lokalnych odbiorców detalicznych, jak i  odbiorców hurtowych. W  trosce 
o środowisko naturalne od kilku lat zajmujemy się konfekcjonowaniem najlepszej jakości ekogroszków, 
spełniając wymogi stawiane przez producentów kotłów wyposażonych w palniki retortowe. Doświad-
czona kadra pracowników jest w stanie zapewnić na Państwa potrzeby dobór odpowiedniego rodzaju 
paliwa. 

Nasz towar jest zawsze najwyższej jakości. Jesteśmy otwarci na propozycje naszych klientów, liczymy 
się z ich zdaniem i zawsze staramy się dopasować naszą ofertę do potrzeb klienta.

Nasi partnerzy cenią nas za profesjonalizm i rzetelność świadczonych usług. Naczelna zasada naszej 
działalności opiera się na budowaniu zaufania i  trwałych relacji z klientami i kontrahentami, a  także 
wysokiej jakości świadczonych usług.

Opracowanie: Krystian Zdziebło
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Zakład Produkcji Ciepła „Żory” 
Sp. z o.o.

W okresie od 1 października 1996 do 31 stycznia 1999 roku budynek kotłowni wraz z całą przy-
należną infrastrukturą dzierżawiony był przez Zakład Elektrociepłownie RSW SA. Dzierżawca przejął 
także całą zatrudnioną załogę. 1 lutego 1999 roku Zakład Produkcji Ciepła „Żory” Sp. z o.o. na mocy 
Aktu Notarialnego nabył od KWK „Żory” SA w likwidacji, budynek kotłowni wraz z przynależnymi 
budowlami oraz infrastrukturą. Nowy właściciel przejął także część zatrudnionej załogi. Zakupiona in-
stalacja otrzymała nazwę „Ciepłownia Żory”. 

W ramach swojej działalności ZPC „Żory” Sp. z o.o. był dostawcą ciepła na osiedle Gwarków, do ist-
niejących budynków kopalni zajmowanych przez kolejne powstające tu �rmy, do �rm mających siedzibę 
w Rybniku, dzielnicy Kłokocin oraz na osiedlu Południe w Rybniku-Boguszowicach.

2 czerwca 2004 roku, w związku z przejęciem naszych największych odbiorców ciepła przez Kompa-
nię Węglową SA, Zakład Elektrociepłowni ZPC „Żory” Sp. z o.o. zaprzestał działalności produkcyjnej 
w „Ciepłowni Żory” i rozpoczęto jej likwidację.

ZPC „Żory” Sp. z o.o. nadal prowadzi działalność w swoich pozostałych oddziałach produkcyjnych, 
a siedziba jej zarządu mieści się w budynku po byłej stacji ratowniczej.

Prezesami spółki byli: Józef Kubla, w latach 1999–2000; Stanisław Granieczny, w latach 2000–2001, 
a od 2001 do dziś funkcję prezesa pełni Józef Gembalczyk.

Opracowanie: Krystyna Barchańska
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NZOZ Medyk Sp. z o.o. 
Pracownia Endoskopii

NZOZ Medyk Pracownia Endoskopii, miesząca się w Żorach przy ul. Gwarków 3, to placówka, 
która powstała 1 stycznia 2004 roku, w celu zabezpieczenia usług medycznych dla pacjentów wymagają-
cych diagnostyki przewodu pokarmowego. Siedziba Pracowni to budynek Klubu SITG kopalni „Żory” 
(popularny NOT) przejęty po zlikwidowanej kopalni „Żory”.

Założycielem �rmy był lekarz specjalista chorób wewnętrznych śp. Bogdan Stryczek. W naszej pla-
cówce pacjent korzysta z pełnego wachlarza usług. Są to usługi refundowane przez NFZ oraz komercyj-
ne, niepodlegające refundacji. Wykonujemy badania górnego odcinka przewodu pokarmowego – gastro-
skopię oraz dolnego odcinka przewodu pokarmowego – kolonoskopię. 

W trakcie badania pobieramy wycinki w kierunku Helicobacter pylori, badania histopatologiczne 
oraz metodą polipectomii endoskopowej usuwamy ewentualne polipy.

Obecnie prezesem �rmy jest mgr Beata Stryczek. W skład naszego zespołu wchodzą: pielęgniarki 
z tytułem magistra, posiadające kurs endoskopowy, kurs instrumentariuszki, specjalizację z pielęgniar-
stwa chirurgicznego oraz lekarze gastrolodzy posiadający tytuł profesora, docenta oraz doktora nauk 
medycznych. Dbamy o to, by stale podnosić swoje kwali�kacje, uczestnicząc w szkoleniach i konferen-
cjach. Dokładamy wszelkich starań, by nasza praca wpływała na podniesienie jakości życia pacjentów. 
Wszystkich pacjentów wymagających diagnostyki endoskopowej przewodu pokarmowego serdecznie 
do nas zapraszamy.

 

Opracowanie: Anna Likos
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Zarząd Budynków Miejskich

W przejętych po byłej kopalni „Żory” dwóch budynkach hotelowych (tzw. domy górnika), po re-
moncie i pracach adaptacyjnych powstały 133 mieszkania o łącznej powierzchni 4355,5 metrów kwa-
dratowych oraz jeden lokal użytkowy, w którym mieści się Poczta Polska. Mieszkania wchodzą w skład 
gminnego zasobu mieszkaniowego służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych rodzin, które ze 
względów �nansowych nie są w stanie we własnym zakresie zaspokoić sobie tych potrzeb.

Łącznik pomiędzy budynkami w przeszłości pełniący funkcję klubokawiarni został zaadaptowany na 
potrzeby świetlicy „Wyspa”, prowadzonej przez Miejski Ośrodek Kultury w Żorach.

Na potrzeby mieszkaniowe zostały również przystosowane budynki magazynowe. Wygospodarowa-
no w nich 17 mieszkań o łącznej powierzchni 281,7 metrów kwadratowych.

Kolejny budynek to była stołówka hotelowa. Część tego budynku została przekazana do Miejskiego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej i mieści się tam przychodnia zdrowia. W drugiej części znajduje się lokal 
użytkowy, przeznaczony na działalność gospodarczą. Obecnie mieści się w nim prywatna przychodnia 
stomatologiczna.

W budynku dawnej siedziby kopalnianego Klubu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnic-
twa (potocznie nazywanym klubem NOT) działa pracownia endoskopowa przychodni NZOZ Medyk.

Budynek gospodarczy będący wcześniej administrowany przez ZBM, w 2015 roku został przekaza-
ny Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i obecnie mieści się w nim schronisko dla bezdomnych. 

Opracowanie: Joachim Gembalczyk
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Geo–Wiert Sp. z o.o. 

„Geo-Wiert” Sp. z o.o. powstała 12 czerwca 2000 roku. Siedziba spółki znajduje się w Żorach, przy 
ulicy Węglowej 11, w budynku należącym wcześniej do nieczynnej już kopalni „Żory”, na pierwszym 
piętrze w pomieszczeniach dawnej sztygarowni.

Założycielami �rmy były osoby o ogromnym górniczym doświadczeniu: Eugeniusz Bednarski, Eryk 
Krebs i Jan Gabryś. „Geo-Wiert” od początku swej działalności zajmuje się robotami górniczymi i ogól-
nobudowlanymi wspomagającymi górnictwo. Wyróżnia się wieloletnim doświadczeniem i wyszkoloną 
kadrą pracowniczą. Głównymi obszarami działalności spółki są m.in. izolacja i wzmacnianie obudów 
podporowych poprzez torkretowanie zarówno na sucho, jak i na mokro, prowadzenie robót górniczych 
związanych z przebudową wyrobisk, montażem rurociągów technologicznych. Firma zajmuje się rów-
nież zabudową i obsługą urządzeń klimatyzacji dołowej, konserwacją, wymianą, zabudową i likwidacją 
tras kolejek podwieszanych KSP w podziemnych wyrobiskach górniczych, przykatwianiem obudów sta-
lowych, a także obsługą komór narzędziowych na powierzchni i na dole kopalń. Jako jedna z pierwszych 
w Polsce podjęła się budowania kasztów drewnianych, wypełnianych spoiwem betonowym w celu utrzy-
mania chodników przyścianowych. Firma szczyci się fachowością, solidnością oraz dużą konkurencyj-
nością na rynku górniczym. Realizowane kontrakty obejmują zakłady górnicze należące do JSW SA, 
PGG SA, KGHM Polska Miedź i ZG Bogdanka. 

Zagospodarowane przez Geo-Wiert pomieszczenia w budynku dawnej łaźni, cechowni i  sztyga-
rowni, wraz z budynkami innych �rm tworzą kompleks biurowy, który jest przykładem na właściwe 
wykorzystanie obiektów po zlikwidowanej kopalni „Żory”.

Opracowanie: Grzegorz Komander 
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Ośrodek 
rekreacyjno-wypoczynkowy

Na mocy ustawy o samorządzie gminnym, opublikowanej po raz pierwszy 8 marca 1990 roku, Mia-
sto Żory zostało zobligowane do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, obejmujących m.in. spra-
wy związane z kulturą �zyczną i turystyką, a także zadania związane z utrzymywaniem terenów rekre-
acyjnych i urządzeń sportowych. W cytowanym powyżej akcie prawnym ustawodawca zaznaczył także, 
że zadania związane z kulturą �zyczną mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe. 
Dlatego też 12 lipca 1991 roku, na mocy uchwały Rady Miasta Żory powołano Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Żorach.

Początkowo bazę MOSiR stanowił pawilon sportowy wraz z kompleksem boisk przy ul. Wolności. 
Budynek – barak typu „Wimmer”, bo tak nazywał się ten pawilon sportowy stanowiący obecnie siedzibę 
MOSiR, został nieodpłatnie przekazany przez kopalnię „ZMP”, 22 października 1991 roku.

Takich obiektów przejętych od KWK „ZMP”, później „Żory”, było więcej. Jednym z nich był ośro-
dek rekreacyjno-wypoczynkowy w Żorach-Roju, wraz z dwoma pełnowymiarowymi boiskami do piłki 
nożnej, kortami tenisowymi i basenem letnim.

Od samego początku administrowania tym obiektem przez MOSiR Żory, organizowane były róż-
norodne imprezy sportowo-rekreacyjne, adresowane dla mieszkańców miasta. Z uwagi na bardzo do-
brze, jak na tamte czasy, rozbudowaną bazę sportową i noclegową ośrodka, możliwe było rozgrywanie 
ogólnopolskich turniejów z udziałem drużyn pierwszej i drugiej ligi młodzieżowej piłki nożnej. Jakość 
murawy obu boisk do piłki nożnej była na tyle dobra, że niejednokrotnie trenowały na nich i rozgrywały 
mecze sparingowe drużyny polskiej ekstraklasy. Ośrodek był także miejscem, w którym nocowali zawod-
nicy biorący udział w turniejach organizowanych w hali sportowej. Na przykład, przy okazji rozgrywa-
nego Pucharu Śląska w Piłce Ręcznej gościły tam reprezentacje narodowe Serbii i Chorwacji, a podczas 
Międzynarodowego Turnieju Siatkówki Męskiej z noclegów korzystali Czesi i Rosjanie.

Zgodnie z ideą obiektu rekreacyjno-sportowego, na jego terenie znajdowało się od początku boisko 
do siatkówki. Wstępnie było to boisko trawiaste, ale z biegiem czasu, w 2000 roku zmieniono go na 
piaszczyste. Później, w 2012 roku przeprowadzono prace polegające na zwiększeniu jego powierzchni 
i zmodernizowaniu, tak powstał kompleks siatkarski, w skład którego wchodzą trzy pełnowymiarowe, 
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piaszczyste boiska siatkarskie, spełniające wymogi PZPS. Od tego czasu systematycznie organizuje się 
tu turnieje i zawody w ramach rozgrywek szkolnych, czy też „Akcji Lato”. W okresie od 2013 do 2016 
roku obiekt gościł najlepszych sędziów siatkarskich w kraju, którzy rozgrywali kilkudniowe Mistrzostwa 
Polski Sędziów w siatkówce plażowej.

Jednak jedną z najważniejszych atrakcji tego miejsca był basen letni, który corocznie odwiedzało 
kilkadziesiąt tysięcy osób. Z całą pewnością sprzyjało to organizacji przez MOSiR kolonii letnich dla 
dzieci i młodzieży szkolnej z  terenu Żor. Basen czynny był aż do 2016 roku, w którym to na skutek 
powstałych poważnych przecieków wody do stacji uzdatniającej wodę dla basenu, obiekt musiał zostać 
zamknięty.

Nie przeszkodziło to jednak marzyć o  tym, by obiekt funkcjonował dalej. Podczas wielu spotkań 
i  rozmów prezydenta miasta i dyrekcji MOSiR z projektantami tworzyła się koncepcja modernizacji 
bądź budowy nowego basenu. Wydawało się, że już w 2018 roku rozpocznie się budowa dużego kom-
pleksu kąpielowego, zawierającego olimpijski pięćdziesięciometrowy basen z otwieranym dachem, basen 

Lata świetności basenu letniego przy kwk „zmP” później „żory” (źródło: archiwum mosir żory).
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do piłki wodnej oraz wieloma atrakcjami. Jednak po przedstawieniu kosztorysu zdecydowano o poszuki-
waniu koncepcji, na którą możliwe będzie pozyskanie środków zewnętrznych. Ostatecznie zatwierdzona 
została koncepcja budowy tzw. ekologicznego kąpieliska, na którą miasto Żory w 2019 roku, po złożeniu 
wniosku na rewitalizację ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego, otrzymało z Unii Europejskiej dotację 
ponad 4,6 miliona złotych.

Opracowanie: Arkadiusz Stanula, Marek Utrata

wizualizacja ekologicznego kąpieliska (źródło: urząd miasta żory).
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Podsumowanie

Oprócz �rm, instytucji i zakładów, które zaprezentowały się w niniejszym rozdziale, na terenie byłej 
kopalni działają jeszcze inne podmioty gospodarcze prowadzące aktualnie, czyli w 2020 roku, działalność 
na bazie pokopalnianych gruntów i obiektów. Do tych podmiotów należą:

1) Przychodnia POZ
2) PPUH GAL Sp. z o.o., S.K.
3) Eko-Żory Sp. z o.o.
4) Eko-Jas Sp. z o.o.
5) Wykładziny 24 – Omega S.J.
6) Skład Opału Ancygier
7) Skup surowców wtórnych Michał Żabicki
8) Zakład Produkcji Boazerii i Listew
9) Poczta Polska
10) Total-Chem Sp. z o.o.
11) Bud-Bet S.C.

Podsumowując, należy stwierdzić, że wysiłek budowniczych kopalni „ZMP” – „Żory”, czyli dziesią-
tek �rm i kilku tysięcy pracowników, nie poszedł na marne. Cieszy to nie tylko tych, którzy budowali tę 
kopalnię i tych, którzy w niej pracowali, ale także mieszkańców miasta Żory, a szczególnie dzielnicy Rój, 
z pożytkiem bowiem dla wszystkich, większość obiektów tej kopalni została zagospodarowana i kilka-
dziesiąt �rm znalazło tam swoje lokum. 

To dzięki tym �rmom powstały nowe miejsca pracy i tym sposobem zatrudnienie znalazło tu wiele 
osób, a wśród nich także byli pracownicy kopalni. Z perspektywy lat można uznać, że jest to dla nich 
swoisty rodzaj niematerialnego zadośćuczynienia za utraconą w tej kopalni pracę.

Autorzy



ROZDZIAŁ V
WYSTAWA CZASOWA 
Praca, pasja, przyjaźń. Historia kopalni „ZMP” – „Żory”
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Nasza górnicza tożsamość 

Program wystawienniczo-naukowy pt.: „Nasza tożsamość”, którego fundamentem jest wystawa stała 
pod tym samym tytułem zainaugurowany został pod koniec 2016 roku. Obejmuje on działania z zakre-
su różnych nauk i sztuk, jest projektem wielowątkowym realizowanym w oparciu o badania naukowe, 
wystawy, działania edukacyjne, wykłady czy publikacje. Pomyślany został jako swoista ścieżka poznania, 
wejścia w rejony, których na co dzień dotykamy w sposób mniej lub bardziej świadomy. Wystawa stała 
z powtarzającym się pytaniem kim jestem? jest próbą wyjścia naprzeciw takim poszukiwaniom. Mówi 
o  tożsamości miejsca i  ludzi, ale próbuje również uchwycić aspekt tożsamości w sensie historycznym 
i społecznym. 

Poprzez udostępnienie zwiedzającym części przestrzeni ekspozycyjnej w Szu±andii, mają oni okazję 
zaprezentować własne mikroopowieści w oparciu o posiadane ich własne obiekty historyczne i pamiątki 
rodzinne. Możliwość czasowego opowiadania historii i dopisywania treści do głównej narracji wystawy 
stałej wpisuje się w trend wystawiennictwa społecznego, partycypacyjnego, gdzie zwiedzający staje się 
jednocześnie współtwórcą i odbiorcą wystawy.

Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy udostępniana przestrzeń okazuje się po prostu niewystarczająca, 
że charakter obiektów i treści z nimi związanych wykraczają poza nią, co sprawia, że planowana mikro-
opowieść przeradza się w pełnoprawną wystawę czasową. Co z kolei wymaga zupełnie innego spojrzenia 
i uruchamia ciąg przyczynowo skutkowy, gdzie najważniejszą rolę odgrywają dobrze opracowany sce-
nariusz, pozyskanie odpowiedniej ilości obiektów, aranżacja przestrzenno-plastyczna i kosztorys przed-
sięwzięcia. Tak właśnie było w przypadku projektu „górniczego” jak roboczo został przez nas nazwany 
temat związany z historią kopalni „Żory”.

Podaj cegłę, czyli zróbmy razem wystawę

– Imię Związku Młodzieży Polskiej, jakie nosi Wasza kopalnia to symbol, ale zarazem zobowiązanie do 
podejmowania i utrwalania tego wszystkiego, co najpiękniejsze w górniczym zawodzie i wychowaniu nowych, 
młodych zastępów górniczego stanu – usłyszeli w przeddzień Barbórki, 3 grudnia 1979 roku budowniczo-
wie i przedstawiciele załogi na uroczystości oddania do eksploatacji kopalni węgla kamiennego „ZMP”. 
Kopalnia, która powstała w dobie propagandy sukcesu, socjalistycznego hurraoptymizmu i dynamiczne-
go rozwoju przemysłu, a także w obliczu nadchodzących zmian społecznych i politycznych – protestów, 
strajków, stanu wojennego – dla których stanowiła tło wydarzeń związanych ze zmianą ustroju Polski. 
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Nowe czasy jednak nie były dla niej łaskawe. W trudnych warunkach wolnego rynku załoga do samego 
końca walczyła o swoją kopalnię. Wdrożono plan restrukturyzacji, który ostatecznie nie zapobiegł jej likwi-
dacji w drugiej połowie lat 90. XX wieku. Pomimo, że była to w swoim czasie jedna z najnowocześniejszych 
kopalń w kraju, z którą wiązano duże nadzieje w kontekście rozwoju miasta i regionu, fedrowała zaledwie 
kilkanaście lat…

W styczniu 2019 roku przedstawiciele społeczności jej byłych pracowników zwrócili się do Muzeum 
z propozycją zorganizowania małej, okolicznościowej wystawy czasowej dla upamiętnienia 40. rocznicy 
uruchomienia kopalni. Termin wyznaczono oczywiście na 3 grudnia. I  kiedy wszystkie szczegóły były 
już ustalone w naszych głowach zrodziła się myśl, że tak ważny temat zasługuje na więcej – na wystawę 
z prawdziwego zdarzenia, a właściwie na… dwie wystawy, wokół których zbudowany został projekt wysta-
wienniczo-edukacyjny. Oczywiście wymagało to dużych zmian w scenariuszu i osobistego zaangażowania 
pomysłodawców w pozyskanie pamiątek, a także zakasania rękawów i pomoc w budowie wystawy. 

Projekt  „Praca – pasja – przyjaźń. Ocalić od zapomnienia” został zainaugurowany 3 grudnia 2019 roku 
koncertem orkiestry górniczej, której występ na rynku zgromadził liczne audytorium. 

Po niespełna dwugodzinnym występnie barwny pochód udał się do muzeum, gdzie rozpoczęły się 
o�cjalne uroczystości, których najważniejszym punktem było otwarcie wystawy faktogra�cznej, przedsta-
wiającej budowę, uroczyste oddanie do eksploatacji i pierwsze lata działalności zakładu, w oparciu o ar-
chiwalne fotogra�e, artykuły prasowe i felietony. Rozpoczęliśmy także spotkania w ramach stałego cyklu 
Żorskie wspominki, w trakcie których wracaliśmy pamięcią do pierwszych dni pracy, wydarzeń związanych 
z wprowadzeniem stanu wojennego czy relacji kopalni z miastem.

Najważniejszym jednak punktem projektu była organizacja wystawy o charakterze pamiątkarskim, na 
którą składały się obiekty pozyskane przede wszystkim od byłych pracowników kopalni, instytucji branżo-
wych i miejskich oraz mieszkańców Żor. Ze względu na zróżnicowany charakter i formę obiektów, zapre-
zentowana została w trzech blokach tematycznych: praca – pasja – przyjaźń, które przenikają się wzajemnie, 
układając w opowieść o ludziach i ich grubie. Wśród pamiątek znalazły się przede wszystkim archiwalia, 
sporo fotogra�i, ale też medale, proporczyki, znaczki, breloki oraz mnóstwo… okolicznościowych ku¶i ze 
spotkań barbórkowych. Całość uzupełniały obiekty związane bezpośrednio z pracą – od narzędzi i ubrania 
roboczego hajera przodowego po mundur galowy i insygnia pierwszego dyrektora, mgr. inż. Leona Guzego.

Intencją Muzeum i inicjatorów przedsięwzięcia, czyli górniczej społeczności kopalni „ZMP” (później 
„Żory”), było przypomnienie zamkniętego już rozdziału w historii miasta. Kopalnię zlikwidowano, ale pa-
mięć o niej przetrwała i jest do dzisiaj pielęgnowana przez byłych górników, w ramach corocznych, tradycyj-
nych karczm piwnych o�cjalnie zwanymi „Spotkaniami wypędzonych z Żor”. To właśnie od jej uczestników 
wyszła idea zorganizowania wystawy opowiadającej o losach „nieboszczki” – jak mówią o swojej grubie.
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O wystawie

Tytuł PRACA – PASJA – PRZYJAŹŃ. Historia kopalni ZMP-ŻORY. 

Kurator wystawy Jacek Struczyk, Jan Zimonczyk
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Projekt gra�czny Anna Flaga

Redakcja tekstów Joanna Cyganek, Jacek Struczyk

Czas ekspozycji 3 grudnia 2019 – 3 grudnia 2020

Miejsca wystawy Muzeum Miejskie w Żorach, ul. Muzealna 1/2

Charakter wystawy historyczno-pamiątkarski

Wystawa została zrealizowana o  oparciu o  obiekty, pamiątki, archiwalia, fotogra�e i  materiały 
audiowizualne przekazane przez:

Józef Bankiewicz, Krystyna Barchańska, Firma Becker-Warkop, Henryk Buchalik, Jerzy Chaberko, 
Kazimierz Chmiel, Leszek Ciesielski, Andrzej Ciołek, Piotr Czajkowski, Józef Ćwiek, Tadeusz 
Dobkowski, Marek Denkowski, Józef Fabian, Zbigniew Fajkis, Czesław Filec, Leon Fojcik, Andrzej 
Grzonka, Maria Guzy, Wiesława Guzy, Weronika Holesz-Kurzydym, Kazimierz Jabłoński, Jan Jacek, 
Tadeusz Irzykowski, Janusz Juras, Franciszek Kaduk, Stanisław Kawulok, Waldemar Kempny, Marian 
Klęczar, Damian Konsek, Leszek Kowalczyk, Klaudiusz Kuchcik, Andrzej Kubiak, Andrzej Kuczyński, 
Krzysztof Kurek, Karol Kurzydym, Jan Ludwik, Antoni Magiera, Damian Magiera, Stanisław Michalski, 
Józef Mucha, Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego Wodzisław Śl., Józef Olek, Stefania Orszulik, 
Łucjan Owczarek, Zbigniew Pabich, Zbigniew Parma, Ryszard Pluta, Jan Płaczek, Jan Pyka, Joachim 
Pyka, Rada Dzielnicy Rój: Władysław Łukasiewicz, Stanisław Rudzki, Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Górnictwa – Fundacja Zlikwidowanych Kopalń – Oddział Rybnik, Jerzy Solich, Damian 
Sosna, Edward Szewczyk, Barbara i Zbigniew Szmyt, Mirosław Szrajer, Ryszard Tkocz, Towarzystwo 
Miłośników Miasta Żory, Teresa i  Leszek Uchyła, Grzegorz Utrata, Henryk Wojtczuk, Zbigniew 
Woźniak, Jan Zimonczyk.

Jacek Struczyk
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JAN ZIMONCZYK – ur. 26 lutego 1957 w Rybniku, syn polskiego 
żołnierza września 1939. Absolwent Technikum Mechanicznego w Rybniku, 
szkoły o której mówi „Ekstraklasa”. Wykształcenie wyższe techniczne – 
absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej o specjalności technika 
eksploatacji złóż. Pracę magisterską obronił u prof. dr. inż. Bernarda Drzęźli, 
autorytetu nauki śląskiej, a w szczególności nauki górniczej. Od stażu 
związany z kopalnią „ZMP”, przeszedł wszystkie szczeble kariery górniczej 
od pracownika �zycznego do kierownika działu górniczego. Po wybraniu 
ostatniej tony na naszej „nieboszczce” kontynuował pracę w kopalni „Borynia”.
Wierny zasadzie „Every thing beging with mining” kontynuuje pracę także 
na emeryturze, wpajając ludziom napotkanym na swej drodze, także poza 
granicami kraju,  swoją zasadę „węgiel to moja miłość – węgiel to moje życie”. 
Pasjonat historii Śląska, wierny wartościom „Małych Ojczyzn” i pasjonat 
ocalania od zapomnienia wszystkiego co ma na imię „tradycja górnicza”.

Tak jak szybko mija nasze życie, tak szybko minął czas „życia” naszej kopalni „ZMP” – „Żory”. Zakład pracy to nie tylko produkcja, wydobycie, ale przede 
wszystkim ludzie. To Oni wypracowują „dobra” zakładu i to Oni są „dobrem” dla niego. Samo utożsamianie się z zakładem poprzez słowa „nasza kopalnia”, 
które wypowiadają wszyscy jej byli pracownicy, świadczy o roli jaką odegrała w życiu załogi i jaki ślad pozostawiła w pamięci nas wszystkich. Dobrym 
wskaźnikiem takiej postawy jest gotowość do myślenia i mówienia o załodze lub jej części „my”, co oznacza identy�kację z zakładem, czyli akceptację kultury 
organizacyjnej, klimatu i polityki zakładu, jego strategii i celów, wykorzystywanych procedur itp. 
Jako autorzy tej publikacji taką właśnie kopalnię pamiętamy i z wielkim sentymentem i atencją do niej się odnosimy. Zespoliła nas nie tylko wspólna droga 
jaką każdy z nas przebył pracując na kopalni „ZMP” – „Żory”, ale również świadomość przynależności do grupy, jaką my i cała załoga tworzyliśmy, a którą 
z perspektywy lat możemy nazwać „jedną wielką rodziną”. Ta przynależność w połączeniu z akceptacją naszego zamierzenia przez bliskich nam ludzi z byłej 
kopalni stała się inspiracją do odtworzenia historii naszej „Żywicielki”. Uważamy, że pamięć o Niej nie może zaginąć i najlepszą puentą tego niech będą 
słowa, które kiedyś wypowiedział Napoleon: „Nie powinniśmy odejść z tej ziemi nie zostawiając śladów, które polecać będą naszą pamięć potomności”.

Publikację tę dedykujemy wszystkim byłym pracownikom kopalni „ZMP” – „Żory”.

HENRYK BUCHALIK – ur. 11 sierpnia 1952 w Rybniku, źorzanin od 
pokoleń, wykształcenie wyższe techniczne. Prawie połowę życia zawodowego 
przepracował na kopalni – początkowo „Borynia”, a później „ZMP”, w której 
to zakończył karierę zawodową na stanowisku kierownika Zespołu Domów 
Górnika. Obecnie jako projektant budowlany z uprawnieniami rzeczoznawcy 
ds. BHP i inspektora ochrony ppoż. jest właścicielem Pracowni Projektowej. 
Społecznie udziela się w Towarzystwie Miłośników Miasta Żory, gdzie 
przez osiem lat był jego prezesem. Uczuciowo związany z harcerstwem, 
którą to organizacją kierował na przełomie lat 70. i 80. XX w. Pasją jego 
jest lokalna historia, śląskie tradycje, architektura ogrodowa i muzyka – 
gra na instrumentach, szczególnie na akordeonie, który był podstawowym 
instrumentem w czasie nauki w Ognisku Muzycznym. Z tego też powodu 
jego życiowym mottem są słowa J.W. Goethego: „Gdzie słyszysz śpiew tam 
wejdź, tam dobre serca mają, źli ludzie – wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”.          



ISSN 2719-5244
ISBN 978-83-953985-7-5

ISBN 978-83-953985-7-5

9 7 8 8 3 9 5 3 9 8 5 7 5


