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Pełnomocnik Rządu                                                                                                                     
ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego                                                                              
Pan Grzegorz Tobiszewski 

Prezesi i Członkowie Zarządów oraz Rady Nadzorcze                                                                     
PGG, KHW, JSW S.A. 

Marszałek Sejmiku Województwa Śląskiego 

Dyrekcja Muzeum Śląskiego oraz Rada Muzeum 

  

Wniosek – petycja. 

Dotyczy : realizacji wniosków i postulatów zawartych w opracowaniu 
„Muzeum Śląskie, nasza duma i troska „ , w tym umiejscowienia 

wózka z węglem na eksponowanym miejscu ze stosownym napisem 
oraz syntetycznym opisem historycznych zasług górnictwa 

węglowego. 

             Minęła pierwsza rocznica otwarcia nowej siedziby Muzeum 

Śląskiego. W ciągu roku zanotowano 333 tysięcy zwiedzających. W 
wrześniu b.r. minie rok od przekazania zainteresowanym obszernego 

opracowania pod tytułem „Muzeum Śląskie, nasza duma i troska „ 
zawierającego wiele postulatów i wniosków do realizacji. 

             Niestety , za wyjątkiem Dyrekcji Muzeum Śląskiego fakt 
istnienia tego dokumentu został przemilczany. Brak wsparcia naszych 
działań na rzecz lepszej ekspozycji górnictwa węglowego w Muzeum 

Śląskim dotyczy również Głównego Instytutu Górnictwa oraz 

Górniczej Izby Przemysłowo – Handlowej . Pismo z dnia 2 grudnia 
2015 roku w tej sprawie , pomimo telefonicznych interwencji 

pozostało bez odpowiedzi. 

              Generalnie, solidarne milczenie towarzyszyło również Listowi 
otwartemu w sprawie Muzeum Śląskiego z dnia 5 października 2015 

skierowanemu do władz według właściwości oraz mediów i 
organizacji pozarządowych. 
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              Powyższe dokumenty przesyłamy do adresatów górniczych 
oraz informujemy, że znajdują się one na stronie internetowej 
www.nwsd.pl 

               Przypominamy, że za priorytet uważamy , aby wchodzący do 
Muzeum , jako jeden z pierwszych eksponatów oglądali wózek z 

węglem z napisem : od 1945 roku na Śląsku wydobyto około 8 
miliardów ton węgla co odpowiada produkcji rzędu 4 miliardów ton 

zboża. 

               W obecnym czasie pogardy dla górnictwa węglowego i 
przypisywaniu mu roli hamulcowego rozwoju gospodarczego oraz 

wypominaniu mu dotacji bez określania jego wpłat do budżetu jest 

niesprawiedliwe. 

               Chwalebna i zapominana działalność górników w ostatnich 
minionych dziesięcioleciach dotyczyła takich podstawowych aspektów 

bytu narodowego jak: 

1. bohaterscy górnicy , zazwyczaj w samorzutnych 

przedsięwzięciach doprowadzili do ocalenia kopalń przed 
zniszczeniem. Rozpoczęli wydobycie bezpośrednio po 

wyzwoleniu w warunkach przyfrontowych. 
2. wyprodukowanie kilkaset tysięcy ton węgla do maja 1945 r, w 

tym na potrzeby wojska , miało znaczący wpływ na 
przyśpieszenie ofensywy i zakończenie wojny. Nastąpiło szybsze 

wyzwolenie ogromnej liczby Polaków znajdujących się w 
przeróżnych obozach niemieckich oraz na robotach 

przymusowych. 
3. wydobycie węgla w 1945 r i latach najbliższych pozwoliło na 

szybkie wznowienie eksportu węgla co utwierdziło aliantów w 
przekonaniu o samodzielnym bycie państwowym Polski i 

funkcjonowaniu wśród pełnoprawnych państw. Rozważania o 
wejściu Polski w skład ZSRR przestały być poważne. 

4. w będącej w totalnej ruinie Polsce, a zwłaszcza Warszawie - 

produkcja węgla miała zbawienny wpływ na dynamiczną 
odbudowę kraju. 

5. żadna grupa zawodowa nie może konkurować z górnikami , jako 
żołnierzami pracy mającymi największe zasługi dla utrwalenia 

niepodległości Polski i podniesienia stopy życiowej Polaków. 

Powyższe zasługi górników można ująć w stwierdzeniu ,że „żywili i 
bronili „ 
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            W świetle powyższego brak postulowanego wózka z węglem w 
Muzeum Śląskim jest kolejnym przykładem arogancji i nie liczenia się 
z twórczą pracą dla dobra narodu. 

            Koniecznym i celowym jest , aby na terenie byłej kopalni na 
której znajduje się Muzeum Śląskie, przypomnieć o górnictwie węgla 

kamiennego , którego marginalizacja będzie postępować w szybkim 
tempie stosownie do nacisków politycznych z zewnątrz, przy 

współudziale krajowych decydentów. 

Mamy nadzieję, że elity aktualnie zarządzające górnictwem w ramach 
„ dobrej zmiany „ poprą nasze działania i w uzgodnieniu z Dyrekcją 

Muzeum Śląskiego dostarczą jako podarunek wózek z węglem. 

  

Stowarzyszenie                                             Stowarzyszenie                                                                                                       
Nasz Wspólny Śląski Dom                             Sprawiedliwość i Prawda                                                                                            
Prezes Zarządu Główny                                 Prezes 

 /-/ Paweł Helis                                             /-/ Alojzy Motyka 

  

 

Rybnik, dnia 14 lipca 2016 r. 

 

 


