Jubileusz Komisji Seniorów.
W dniu 26 czerwca Komisja Seniorów Przy Oddziale Bytom Stowarzyszenia Inżynierów i
Techników Górnictwa zorganizowała obchody 55 lat swojego istnienia. W trakcie uroczystości
mieliśmy zaszczyt gościć:
Mariusza Wołosza
Jerzego Markowskiego
Natalię Lindner
Leonarda Klabisa
Jana Kurko

Prezydenta miasta Bytom
Prezesa Zarządu Głównego SITG
Dyrektor biura Zarządu Głównego SITG
Prezesa SITG Zarządu Oddziału Bytom
Proboszcza Ewangielickiego domu opieki
„Ostoja Pokoju”
Antoniego Larczyńskiego
Prezesa Stowarzyszenia Kierowników
Ruchu Zakładów Górniczych Strzegom
Jerzego Mańkę
Prezesa Bractwa Gwarków
Józefa Limanówkę, oraz Wiesława Bońkę Przewodniczących oddziałów z Głównej Komisji
Seniorów z Bełchatowa i Katowic
Małgosię Jankowską
Przewodniczącą Komisji Młodej Kadry
55 lat, to ważna rocznica, w tym roku zbiega się ze 130. rocznicą powstania SITG
oraz 75. rocznicą powstania SITG oddział Bytom.
Przy tej okazji musimy powiedzieć o tym, co nas dotyka na co dzień i jakie mamy zamierzenia.
Jednym z zadań jest zwiększenie stanu osobowego Komisji Seniorów. Na obecną chwilę są to
32 osoby. W czasie, gdy w Bytomiu istniało 8 kopalń, a do kół zakładowych SITG zapisanych było
ponad 5 tys. członków, do Komisji Seniorów należało ponad 80 osób.
Obecnie stan członków SITG w Bytomiu jest ponad 10-krotnie mniejszy. Przy takim porównaniu
wypadamy dobrze, niemniej podejmujemy różne inicjatywy, między innymi wysłaliśmy do kół
zakładowych pisma informujące o działalności naszej komisji, na zebraniach Zarządu Oddziału
wystosowujemy apele o przekazywanie informacji związanych z naszą komisją. Niestety nie ma
żadnego żywszego odzewu.
Aby zachęcić do przystąpienia do Komisji Seniorów, przedstawiamy coraz bardziej interesującą
propozycję programową.
Więcej interesujących prelekcji, wycieczek, zwłaszcza wyjazdów technicznych związanych
nie tylko z poznawaniem nowych miejsc, ale też z kultywowaniem tradycji naszego pięknego
zawodu. Zawodu jakże przez ostatnie lata sponiewieranego, przez politykę klimatyczną a w
ostatnich dniach jeszcze dodatkowo boleśnie dotkniętego kolejnymi katastrofami górniczymi.
W tym roku mamy zaplanowany wyjazd do Tarnowskich Gór (Kopalnia Srebra), zwiedzenie
obiektów podziemnych w rejonie Wałbrzycha, mam na myśli podziemia zamku Książ, Osówkę
i Sztolnie Walimskie.
Ważną sprawą jest odpowiednie przedstawianie tego, co robimy. Mamy swoje tablice
ogłoszeniowe w Zarządzie Oddziału, jednak jest to sprawa lokalna ,chciałoby się, aby też na
stronach internetowych Zarządu Głównego zamieścić więcej zdjęć w galerii.
Jest to moim zdaniem jedna z dróg prowadzących do rozpowszechnienia naszej działalności,
a tym samym szerszego zainteresowania naszą Komisją, co mogłoby się przełożyć
na zwiększenie naszego stanu osobowego.

Jednym z problemów, które nas bezpośrednio dotyczą są środki, których potrzebujemy
pozyskać do realizacji naszych zadań. Przez dwa lata mieliśmy dodatkowe pieniądze z tytułu
reklamy jednej z firm we „Wspólnych Sprawach”. Niestety to się skończyło, a znalezienie
reklamodawcy (chociaż wciąż podejmuję takie próby), na razie są bez efektów.
Dysponujemy tylko częścią naszych składek rocznych, i w większości bazujemy na sięganiu
do własnej kieszeni.
Staramy się zbierać nawet drobne kwoty na naszych biesiadach, czy podczas licytacji, czy
ze sprzedaży losów.
Na szczęście wielu z nas angażuje się bezpośrednio w organizację przedsięwzięć i imprez,
co w sposób znaczny wpływa na zmniejszenie ponoszonych przez nas kosztów.
Bardzo liczę na współpracę zarówno ze Stowarzyszeniem Miłośników Rozbarku (zwłaszcza,
że kilkoro naszych członków jest jednocześnie członkami tego Stowarzyszenia), jak też
na współpracę z bardzo dobrze działającym Bractwem Gwarków. Liczę na współpracę
z Komisjami Seniorów z innych oddziałów, zwłaszcza z Rybnika, Bełchatowa czy Konina.
Chciałbym nawiązać kontakt z seniorami z Bogdanki czy Kielc.
Pandemia mocno przyhamowała nasze działania przez dwa lata, ale mimo to udało się w tym
czasie zorganizować dwie biesiady piwne, wieczór przebierańców, wspólne śpiewanie kolęd.
Założyliśmy biblioteczkę seniora.
Odnowiliśmy pomieszczenie kuchni w biurach Zarządu, wychodząc z założenia, że to my z niej
najczęściej korzystamy. Wyposażyliśmy kuchnię w nowe szafki, zmywarkę. Podziękować tu
należy koledze Ryśkowi Parczewskiemu, który odmalował pomieszczenie.
W ostatnich dwóch latach wydaliśmy kalendarze, w których zawarte są informacje o naszych
zebraniach, ich tematyce, jak i zaznaczone imieniny oraz urodziny naszych członków.
Opracowaliśmy zarówno logo, jak i znaczki naszej komisji seniorów.
Cieszy mnie wykazywanie dużej inicjatywy przez członków naszej Komisji, propozycji dotyczących
zarówno tematyki prelekcji, wycieczek i wyjazdów technicznych.
To dzięki Gienkowi Marceli poznaliśmy obiekt, w którym obecnie się znajdujemy, czy pobliski
bunkier, o istnieniu którego niewielu mieszkańców Bytomia wiedziało, ba nawet mieszkańcy
Miechowic byli zaskoczeni.
W trakcie naszych prelekcji Zdzisław Marchwiński zabrał nas do świata opery, a Iwona Zaradna
zapoznała ze zwyczajami Wielkanocnymi. Z Frankiem Sitko podróżowaliśmy
do Holandii na festiwal tulipanów i w inne strony świata, Eugeniusz Marcela opowiadał o
tąpaniach, a Jan Pytel o zmianach klimatu. Józef Fudali zapoznał z tradycjami górniczymi.
Obecna z nami Jola Patlewicz przypomniała zasady udzielania pierwszej pomocy., a Andrzej
Stożek zabrał nas w góry.
Ja miałem zaszczyt przedstawić prelekcję na temat szkolenia ratowników w Kolumbii,
Międzynarodowych Zawodów Ratowniczych w Chinach oraz USA, a także opisać akcję wodną na
Wieliczce.
Mieliśmy też prelegentów z policji oraz z urzędu miasta. Wszystkim prelegentom wymienionym
i nie wymienionym chcę złożyć serdeczne podziękowania.

Ta nasza dzisiejsza impreza wymagała dużego nakładu pracy. Muszę przyznać, że prosząc
o pomoc w jej zorganizowaniu, nie spotkałem się z odmową.
I to właśnie jest piękne, że nam się chce, podkreślam – nam się chce.
Nam się chce spotykać, zwiedzać, wspólnie coś robić.
Tą drogą chcę podziękować wszystkim, a szczególnie Andrzejowi Stożkowi za wystawę
pamiątek górniczych, Kazikowi Wojtaszkowi za wystawę fotografii – to są te najbardziej
widoczne elementy. Ale chcę też podziękować, Teresie Przybyle i Iwonie Zaczyk oraz Ewie
Osojcy za przygotowania kulinarne, Iwonie Zaradnej za przygotowanie prezentacji i jej
wyświetlanie na każdej biesiadzie, Gienkowi Marceli za koordynację tu na miejscu, Darkowi
Flakusowi i Jurkowi Pawłowskiemu za pomoc przy prowadzeniu, kolegom z Bunkra i
Wackowi Mirosławskiemu za pomoc techniczną.
Bardzo dziękuję za uświetnienie naszego jubileuszu dzieciom z zespołu "Miechowici"
z MDK1 Bytom pod kierownictwem Pani Aleksandra Hyla
A przede wszystkim gospodarzowi tego miejsca proboszczowi Janowi Kurko za udostępnienie
tego pięknego pomieszczenia.
Jerzy Kaczmarek

Bytomscy Seniorzy z SITG świętują swój jubileusz.

Świętowanie 55 lat istnienia naszej Komisji wypadło w trudnych szasach. Najpierw pandemia Covid -19,
później wojna za naszą wschodnią granicą a na tydzień przed uroczystościami czarny tydzień polskiego
górnictwa. Cześć pamięci tych co odeszli na wieczną szychtę.
Jubileusz zorganizowaliśmy w sali koncertowej na terenie Ostoi Pokoju i Domu Matki Ewy w Bytomiu
Miechowicach w dniu 26 kwietnia 2022 roku. Jest to ośrodek opiekuńczy utworzony 1890 roku przez
arystokratkę Waleską von Tiele-Winckler nazywaną Matką Ewą, był on dziełem jej życia. Pomagano tu
biednym i skrzywdzonym przez los, a także modlono się i uczono, jak skutecznie nieść pomoc.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 14 krótką mszą w kościele na terenie Ostoi Pokoju, następnie chętni
mieli możliwość zwiedzenia z przewodniczką obiektów Ostoi. Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się o
godzinie 1530 następnie wystąpił zespół dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu. Po
poczęstunku rozpoczęła się część artystyczna o charakterze biesiady.
Bytomski Oddział SITG powstał 13 SIERPNIA 1946 ROKU.
Po dwudziestu latach swojej działalności wielu działaczy stanęło przed dylematem: emerytura i co dalej,
wiele lat pracy, ogromne doświadczenie zawodowe i znajomość przedmiotu, i co, boczny tor, zawodowy
niebyt?
Z inicjatywy Naczelnego Dyrektora Bytomskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego dr inż. Leonarda
Pluty, Zarząd Oddziału SITG powołał RADĘ SENIORÓW, która ukonstytułowała się na zebraniu odbytym
w dniu 21 grudnia 1966 roku z udziałem 29 członków.
Powołanie Rady Seniorów zostało uprzednio uzgodnione w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki oraz z
Zarządem Głównym SITG w Katowicach. Rada zrzeszała emerytowanych inżynierów i techników
górnictwa, byłych pracowników kopalń i zakładów podległych Bytomskiemu Zjednoczeniu PW, mających
swą siedzibę na terenie działania Oddziału SITG w Bytomiu. Powołanie Rady Seniorów było aktem
nowym, pierwszym w całym przemyśle węglowym, zapoczątkowując tworzenie się nowych ogniw w
strukturze organizacyjnej SITG.
JESTEŚMY NAJSTARSZĄ KOMISJĄ SENIORÓW W RAMACH SITG
Akt ten podyktowany był troską o emerytów, którzy swą pracą walnie przyczynili się do rozwoju BZPW i
całej gospodarki narodowej.
Rada Seniorów powstała jako organizacja usługowa o charakterze naukowo-technicznym, działająca na
mocy zatwierdzonych aktów prawnych. W zakresie działalności Rady Seniorów mieściło się:
 rozwiązywanie problemów technmiczno-ekonomicznych BZPW,
 współdziałanie przy tworzeniu przepisów BHP,
 popularyzacja postępu technicznego,
 opiniowanie projektów,wniosków, dokumentacji,
 branie udziału w szkoleniu kadr,
 opracowywanie instrukcji pracy i bhp,
 rozwijanie i kultywowanie współżycia koleżeńskiego,
 organizowanie spotkań towarzyskich.
Dla usprawnienia współpracy Rady Seniorów z kopalniami Zarząd RS za zgodą Naczelnego Dyrektora
BZPW oraz Prezesa Oddziału SITG w Bytomiu zorganizował w kwietniu 1967r. akcję informacyjnołącznikową, przydzielając z pośród swych członków stałych łączników dla każdej z kopalń BZPW

a było ich 17. Celem umożliwienia członkom Rady Seniorów osobistego kontaktowania się z Zarządem RS
ustalono dyżury w Sekretariacie RS we wtorki i piątki w godzinach od 16 do 17, w Bytomiu przy ul.
Moniuszki 18.
Na podstawie uchwały XIV Zwyczajnego Zjazdu Delegatów SITG z dnia 17. 11. 1969r. Dotychczasowy
zespół d/s Inżynierów i Techników Rencistów przy Zarządzie głównym SITG w Katowicach został
przekształcowy w Główną Komisję Seniorów. Stąd dotychczasowa Rada Seniorów została nazwana
Komisją Seniorów.
Ze względu na trudności z pozyskiwaniem zamówień i zleceń, które były powodowane trudnościami w
finansowaniu prac zleconych, Zarząd Komisji Seniorów postanowił skoncentrować swoją działalność na
organizowaniu i rozwijaniu życia towarzyskiego członków Komisji.
W tamtych czasach działalność Komisji Seniorów opierała się na pracy 5 sekcji problemowych:
Turystyki i Wczasów,
- Współżycia Towarzyskiego i Kulturalnego,
- Odczytowej,
- Pomocy Koleżeńskiej,
- Kontroli Wydatków.
Każda z wyżej wymienionych sekcji posiadała swój regulamin i plan działania. Ustalone było, że spotkania
wszystkich członków KS odbywały się raz w miesiącu.
KS korzystała w latach 70 i 80 z dofinansowania Zarządu Oddziału oraz bezpłatnie przyznawanego
autobusu na wycieczki przez Bytomskie Zjednoczenie PW.
Rok 1991 i lata następne to okres działalności Komisji w całkowicie odmiennych warunkach, wynikających
z wprowadzenia gospodarki rynkowej. Zmieniły się sposoby rozliczeń zarówno podmiotów gospodarczych,
jak i organizacji stowarzyszeniowych. Pogorszyła się kondycja finansowa Oddziału, zmniejszyły się zatem
także dotacje dla Komisji.
W 1998r. dotychczasowa działalność Komisji uległa przeobrażeniom dostosowanym do istniejących realiów
i możliwości finansowych, Zarząd Komisji przejął na siebie wszystkie obowiązki działalności statutowej przy
wydatnej współpracy i pomocy wszystkich członków Komisji.
Działalność Komisji prowadzona jest w następujących formach:





zebrania organizacyjne, które odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca za wyjątkiem lipca i
sierpnia, tj. 10 spotkań w ciągu roku.
zebrania towarzyskie, które odbywają się w każdy czwarty wtorek miesiąca, za wyjątkiem okresu
wakacyjnego, czyli podobnie jak zebrania organizacyjne – odbywa się ich 10 w ciągu roku.
Spotkania towarzyskie mają dwojaki charakter, są to spotkania przygotowane przez aktualnych
solenizantów lub jubilatów – 7 razy w ciągu roku oraz bardziej uroczyste spotkania organizowane
przez całą Komisję z takich okazji jak „Barbórka”, „kolędowo-noworoczne, „bal przebierańców” – tj.
3 w ciągu roku. Spotkania towarzyskie cieszą się większą frekwencją ponieważ biorą w nich udział
osoby towarzyszące członkom Komisji, oraz zaproszeni przedstawiciele Zarządu Oddziału a
niekiedy i Głównej Komisji Seniorów
wyjazdy naukowo-techniczne i wycieczki. Do najciekawszych należały: wyjazd techniczny w celu
zwiedzenia drążonego tunelu na "zakopiance" zakończonego pieczeniem kiełbasy na ognisku,
wyjazd techniczno-integracjny do Jaworzna, połączony ze zwiedzaniem Okręgowej Stacji
Ratownictwa Górniczego w Jaworznie oraz GEOsfery i zakończony pieczonkami w strefie
rekreacyjnej OSRG, wyjazd do Będzina i zwiedzanie jego zabytków oraz podziemnej trasy pod
Górą Zamkową, zwiedzanie Kopalni Soli w Bochni, zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce i
Kazimierza w Krakowie.

2447 jest to liczba obrazująca ilość członków, która przewineło się przez Komisję Seniorów w ciągu tych 55
lat, najwięcej członków mieliśmy w roku 1983 bo 86, najmnniej w latach 2017 i 2018 bo tylko 28. Aktualnie
jest 32 członków. W tym okresie mieliśmy tylko pięciu przewodniczących. Pierwszym i jednocześnie

założycielem był Włodzimierz Michalewski, pełnił tę funkcję przez 15 lat do śmierci. Janusz Tuleja przez 10
lat. Marek Mardkowicz 8 lat i też do śmierci. Czwartym przewodniczącym był Włodzimierz Leś, rekordzista
bo pełnił tę funkcję przez 20 lat. Obecnym jest Jurek Kaczmarek.
Działalność seniorów zawsze zależała od pasji i chęci ludzi, którzy poświęcali dużo swojego wolnego czasu
na prowadzenie wszelkich spraw seniorskich.
Na zakończenie przytoczę parafrazę wypowiedzi prezydenta Kennedy'ego z 1961 roku, która w moim
przekonaniu jest bardzo na czasie:
NIE PYTAJ CO SITG I KOMISJA SENIORÓW MOŻE DLA CIEBIE ZROBIĆ, ALE CO TY MOŻESZ
ZROBIĆ DLA SITG I KOMISJI SENIORÓW.

Andrzej Stożek

