W dniu 26 października 2012 r. w Hotelu „Trojak” w Mysłowicach odbył się kolejny cykl
imprez ujętych w planie centralnych obchodów jubileuszowych 120-lecia Stowarzyszenia.
Były to następujące imprezy:
 XXI Kongres Seniorów Górnictwa
 XIV Konferencja z cyklu „Górnictwo Dziś i Jutro” nt. „ Realność oparcia struktury
wytworzenia energii elektrycznej w Polsce w oparciu o krajowe źródła paliw
pierwotnych”
 XXI Stowarzyszeniowa Biesiada Piwna.
XXI Kongres Seniorów Górnictwa
Obrady Kongresu prowadzili: Prezes Stowarzyszenia kol. Wiesław Blaschke i
Przewodniczący Głównej Komisji Seniorów kol. Bogusław Roskosz.
Otwarcia obrad, przywitania gości i powołania Prezydium obrad dokonał Przewodniczący
Rady Krajowej – Sekretarz Generalny kol. Eugeniusz Ragus.
Prezes w swoim wystąpieniu nawiązał do historii naszej organizacji i roli seniorów w tej
działalności. W referacie programowym członek Zarządu Głównego Komisji Seniorów kol.
Józef Limanówka omówił działalność Komisji w latach powojennych, w tym głównie w
okresie ostatnich 20 lat.
W sposób bardziej szczegółowy omówił on działalność Głównej Komisji Seniorów w
zakresie:


przedsięwzięć w obszarze kultywowania tradycji górniczych i ochrony zabytków
górniczych,



muzealnictwa i współpracy z Główną Komisją Muzealnictwa i Tradycji Górniczych,



spraw emerytalnych i współpracy w tym zakresie ze Związkiem Zawodowym
KADRA,



integracji środowiska seniorów.

Z ważniejszych działań Komisji wymienić należy rozpoczęte w roku 1992 i kontynuowane
corocznie Kongresy Seniorów Górnictwa. Corocznie organizowane są także posiedzenia
wyjazdowe Komisji w różnych regionach górniczych kraju.
Wspólnie ze Związkiem Zawodowym KADRA zajęto się żywotną dla seniorów tematyką
„emerytur” co zaowocowało licznymi wystąpieniami w tej sprawie do Prezydenta RP,
Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa
Gospodarki.
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Szczególnego podkreślenia wymaga działalność Oddziałów SITG na terenach w których
zaprzestano działalności górniczej, jak w Częstochowie czy Wałbrzychu.
O dobrej pracy na rzecz seniorów, zarówno ze strony Głównej Komisji Seniorów jak i
poszczególnych oddziałów SITG i celowości jej kontynuowania świadczyć może wzrastająca
ilość członków SITG – emerytów: w roku 2000 było 1089, a w roku 2007 – 1357, w roku
2011 – 1648 członków. Koła i kluby seniorów działają aktualnie w 13 na 18 istniejących
oddziałach SITG.
XIV Konferencja z cyklu „Górnictwo Dziś i Jutro”
Tematem konferencji było: „Realność oparcia struktury wytwarzania energii elektrycznej w
Polsce w oparciu o krajowe źródła paliw pierwotnych”. Jest ona kontynuacją
zapoczątkowanej w latach ubiegłych tematyki problemów gospodarki paliwowoenergetycznej kraju.
Konferencja odbyła się w obsadzie międzynarodowej, gdyż uczestniczyła w niej
przebywająca w Polsce delegacja Wietnamskiego Stowarzyszenia Nauki i Technologii
Górnictwa. Obrady konferencji zorganizowano w formie panelu dyskusyjnego. Na wstępie
wygłoszony został referat wprowadzający autorstwa dr Mirosława Dudy na temat:
„Przewidywana struktura wytwarzania energii w Polsce”.
Następnie poruszone zostały następujące tematy:


Dostępność do zasobów złóż kopalin dla energetyki – prof. dr hab. inż. Marek Nieć.



Modyfikacja polityki energetycznej państwa do roku 2030 – autorstwa prof. dr hab.
inż. Maciej Kaliskiego zaprezentowany przez dr inż. Krzysztofa Maryla



Komu jest potrzebna energetyka jądrowa – prof. dr hab. Anna Marzec



Geopolityczny wymiar gazu z łupków – prof. dr hab. inż. Krzysztof Szamałek



Realność zabezpieczenia energetyki w węgiel brunatny – dr hab. inż. Leszek Jurdziak



Węgiel dla polskiej elektroenergetyki – bariery i wyzwania – prof. dr hab. inż. Józef
Dubiński.

Ponadto prof. dr inż. VO CHI MY – Dyrektor działu współpracy z zagranicą Stowarzyszenia
Górników Wietnamu przedstawił prezentację nt. „Wietnamskie Górnictwo – Perspektywy i
Wyzwania”.
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XXI Stowarzyszeniowa Biesiada Piwna.
Przewodniczący Rady Krajowej – Sekretarz Generalny kol. Eugeniusz Ragus rozpoczynając
Biesiadę Piwną zaproponował aby w pierwszej kolejności, powstając uczcić chwilą ciszy
nieobecnych na spotkaniu naszych Kolegów, którzy odeszli na wieczną szychtę.
Następnie przywitał Członków Honorowych, Szacownych Gości, Delegację wietnamską,
przedstawicieli Członków Wspierających i uczestników Gwarków z poszczególnych Zagłębi
Górniczych i oddał absolutną władzę Wysokiemu a w Sprawach Piwnych nigdy nieomylnemu
Prezydium, desygnując na stanowisko Prezesa Biesiady Piwnej starą strzechę Edwarda
Łętochę. Dalsza część Biesiady odbyła się zgodnie ze scenariuszem łączącym pielęgnację
tradycji górniczych z dobrą zabawą jej uczestników.
W imprezach tych uczestniczyli członkowie Komitetu honorowego Jubileuszu 120-lecia
SITG, zaproszeni goście, Członkowie Honorowi, przedstawiciele nadzoru górniczego, i
przedsiębiorstw górniczych, uczelni, instytutów, kopalń i innych instytucji oraz
przedstawiciele poszczególnych oddziałów SITG.
W trakcie uroczystości Prezes Stowarzyszenia kol. Wiesław Blaschke i Przewodniczący Rady
Krajowej – Sekretarz Generalny kol. Eugeniusz Ragus wręczyli przyznane odznaczenia „Laur
Zasług” oraz honorowe wyróżnienia: „Osobowość SITG” i „Laur Umiejętności” .
Zdjęcia z w/w imprez znajdują się w GALERII. Zapraszamy.
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