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 Knurów. Dekomunizacja w kopalni, czyli...

Gdzie jest tablica?
Po tym, jak pomnik ku czci górników tragicznie 
zmarłych na stanowiskach pracy zastąpiła rzeźba 
św. Barbary, zmiany dosięgły też pamiątkową 
tablicę przy kopalnianej cechowni

W tym roku z okazji Bar-
bórk i  dy rekcja K W K 
„Knurów-Szczygłowi-

ce” składała kwiaty przed rzeźbą 
św. Barbary. Wraz z delegacjami 
związkowymi uczciła też pamięć 
górników tragicznie zmarł ych 
na stanowiskach pracy. Ta uro-
czystość odbyła się już na terenie 

Ruchu Knurów, przed cechownią, 
gdzie stanął nowy pomnik.

Na płycie umieszczono krzyż, 
górnicze godło (żelazko i pyrlik) 
oraz tablicę z inskrypcją „Górni-
kom tragicznie zmarłym na stano-
wiskach pracy”, znaną z pomnika, 
który znajdował się w parku u zbie-
gu ulic Kopalnianej i Dworcowej.

Kiedyś to Knurów był dla niego centrum 
wydarzeń. Od kilkunastu lat relacjonuje 
to, czym żyje świat. O Wojciechu 
Bojanowskim, reporterze TVN i TVN 24 
mówi się, że jest dziennikarzem do zadań 
specjalnych

8 grudnia odbyła się gala Grand 
Press 2020, w czasie której 
poznaliśmy nazwiska najlep-

szych polskich dziennikarzy tele-
wizyjnych, radiowych i prasowych. 
W kategorii Reportaż Telewizyjny 
zwyciężył film dokumentalny repor-
tera TVN Wojciecha Bojanowskiego. 
„Niech toną” opowiada dramatyczną 
walkę załogi statku Sea-Watch 3 o 
życie imigrantów uciekających z 
rejonów dotkniętych wojną.

- Chciałem podziękować mamie i 
tacie tam, w Knurowie, za to, że wie-
rzyli we mnie zawsze. Pozdrawiam 
Knurów, gdzie się wychowałem, i 
wszystkich ludzi, którzy dobrze i źle 
mi życzą - komentował „na gorąco” 
szczęśliwy laureat Grand Press.

Bojanowski przyznał, że ostatni 
rok był dla niego bardzo ciężki. 
Okupił go załamaniem psychicz-
nym po tym, jak stracił dziecko. 
Dzięki rodzicom, ukochanej i lu-
dziom z pracy stanął na nogi i do-
kończył film.

- Nawet jak jest wam ciężko, to 
pamiętajcie, że będzie wam lepiej 
kiedyś. Jak jesteście dziennikarzami, 
to wierzcie we wszystko, co robicie - 
powiedział krótko po gali w mediach 
społecznościowych.

Od kilkunastu lat możemy oglą-
dać jego reportaże na antenach TVN 
i TVN 24. Wcześniej pracował dla 
TVP Kraków, Panoramy w TVP 2, 
Wydarzeń Polsatu. Publikował też 
w Dużym Formacie i Newsweek 
Polska.

Jest wszędzie tam, gdzie dzieje 
się coś ważnego. Relacjonował m.in. 
konf likty zbrojne na Ukrainie, w 
Afganistanie czy Libii, akcje niesie-
nia pomocy po klęskach żywioło-
wych, podczas powodzi w Polsce w 
2010 roku, tsunami na Filipinach, 
trzęsienia ziemi w Nepalu i we Wło-
szech.

W 2016 roku Wojciech Boja-
nowski otrzymał Grand Press w 
kategorii Reportaż Telewizyjny za 
„Drogę przez piekło” o kulisach 
bezwzględnej walki między bezsil-
nymi kierowcami i coraz bardziej 
zdesperowanymi imigrantami we 
francuskiej miejscowości Calais.

Każdy materiał traktuje jak 
dzieło swojego życia. Jednak do-

piero reportaż odkrywający kulisy 
śmierci 25-letniego Igora Stacho-
wiaka, którego we wrocławskim 
komisariacie policjanci dręczyli i 
torturowali za pomocą paralizato-
ra, a potem przez rok ukrywali tę 
zbrodnię przed opinią publiczną, 
przyniósł Bojanowskiemu tytuł 
Dziennikarza Roku 2017, Grand 
Press 2017 w kategorii Dziennikar-
stwo śledcze oraz Nagrodę Radia 
Zet im. Andrzeja Wojciechow-
skiego.

- Materiał o Igorze zrobiłem dla 
dobra polskiej Policji - powiedział w 
wywiadzie dla „Press”.

Publikacje doprowadziły do 
dymisji kierownictwa policji na Dol-
nym Śląsku oraz otworzyły debatę 
na temat przekraczania uprawnień 
przez funkcjonariuszy publicznych. 
Ściągnęły też problemy na repor-
tera. Za ujawnienie materiałów ze 
śledztwa policjanci podali go do pro-
kuratury, a sąd zwolnił z tajemnicy 
dziennikarskiej. Wycofał się dopiero, 
gdy w obronie Bojanowskiego stanę-
ło środowisko dziennikarskie.

36-latek wiele razy wykazywał 
się w swojej pracy determinacją. 
Uważa, że dobry dziennikarz musi 
być jak najbliżej wydarzeń.

- Ludzi nie trzeba się bać - prze-
konywał w wywiadzie z „Pressem”. 
- Czy są to separatyści ze wschodniej 
Ukrainy, czy handlarze narkotyków 
- jeśli podejdziesz do nich z autentycz-
ną ciekawością, to się otworzą.

Często podkreśla swoje związki 
z Knurowem, gdzie spędził wczesne 
dzieciństwo i młodość.

- Ja mam najsilniejsze koneksje 
z moim tatą, który kiedyś hodował 
barany, a od ponad 20 lat jest lakier-
nikiem w Knurowie, i mamą, która 
pomaga mu prowadzić ten niewielki 
zakład na Śląsku - opowiadał „Two-
jemu miastu”.

Uważa dziennikarstwo za wspa-
niały zawód. Gdyby zajmował się w 
życiu czymś innym, nie miałby oka-
zji poczęstowania Tadeusza Rydzyka 
popcornem, poparzenia sobie stóp 
przy wybuchającym wulkanie albo 
zobaczenia, jak dilerzy wpisują do 
zeszytu w pokemony ilość sprzeda-
nych narkotyków.
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Co ciekawe, od września 1979 
roku przy cechowni stał niewielki 
postument z tablicą o zupełnie 
innej treści: „Towarzyszom pracy 
którzy walczyli z najeźdźcą hi-
tlerowskim w latach 1939-1945. 
Załoga KWK „Knurów”.

W ten sposób upamiętniono 
40. rocznicę wybuchu II wojny 
światowej.

Na prośbę naszego Czytelnika, 
emerytowanego górnika, postano-
wiliśmy sprawdzić, co się stało z 
tą tablicą. Pytanie skierowaliśmy 
do rzecznika prasowego Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej, a w mię-
dzyczasie skontaktowaliśmy się 
z kustoszem Izby Tradycji KWK 
„Knurów”.

- Tablica wciąż tam jest. Nic mi 
nie wiadomo, żeby ktoś ją stamtąd 
sprzątnął - mówił Bogusław Szy-
guła, obiecując zbadać temat.

Zanim zdążyliśmy się rozłą-
czyć, otrzymaliśmy maila z JSW.

- Zgodnie z informacją uzy-
skaną od dyrekcji Ruchu Knurów 
informuję, że płyta upamiętniają-
ca podziękowanie załogi kopalni 
Knurów „Towarzyszom pracy któ-
rzy walczyli z najeźdźcą hitlerow-
skim w latach 1939-1945” została 
zdemontowana i jest w trakcie 
renowacji - poinformowała Joanna 
Karwot z Zespołu Komunikacji 
Wewnętrznej JSW. - Ostatecznym 
miejscem jej przeznaczenia jest 
Izba Tradycji KWK „Knurów”. 
Znajdzie się tam w przyszłym 
tygodniu.

Możliwe, że taką reakcję spo-
wodował zwrot „Towarzyszom 
pracy”, używany w PRL-u przez 
członków Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej (przypomnij-
my, że obowiązuje ustawa o „zaka-
zie propagowania komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego (..)” 
- nie tak łatwa, wbrew pozorom, 
do wypełnienia w realiach).

Dwie godziny później skon-
taktował się z nami Bogusław 
Szyguła, żeby powiadomić, że Izba 
wzbogaci się o kolejne eksponaty. 
Trafi tam bowiem nie tylko wspo-
mniana tablica, ale też górnicze 
czako, eksponowane przy okazji 
Barbórki na starym pomniku.

- To wyjątkowa pamiątka, w 
sercu której znajduje się lista z 
nazwiskami tragicznie zmarłych 
górników oraz kamienie uświęcone 
ich krwią - mówi kustosz.

Nie pierwszy raz Izba stała 
się azylem dla budzącego kon-
trowersje eksponatu. W swoich 
zbiorach ma już m.in. tabl icę 
ku czci milicjantów poległych w 
walce z reakcyjnym podziemiem, 
którą w 1992 roku zdemontowa-
no z głazu narzutowego przy ul. 
Kopalnianej.
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We wtorek odnowiona tablica i czako wzbogaciły ekspozycję 
w Izbie Tradycji

W nowy pomnik przy cechowni wkomponowano starą tablicę
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