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Dziesięć lat temu zmarł
Tadeusz Krzyżowski
Dziesięć lat temu straciliśmy wspaniałego przyjaciela i wielkiego obrońcę górnictwa. Po ciężkiej chorobie odszedł od nas
Tadeusz Krzyżowski, dziennikarz, redaktor naczelny i twórca
Oficyny Wydawniczej Górnik, która ma nieoceniony wkład
w konsolidację środowiska górniczego.

Niezależność poglądów, szacunek dla górników, odwaga
i bezkompromisowość – to były cechy, za które go podziwialiśmy.
Po ogłoszeniu stanu wojennego w 1981 roku był internowany.
Przez długi czas jego nazwisko było na tak zwanym indeksie.
On, prawnik i dziennikarz, pracował fizycznie. Po 1989 roku był
najpoważniejszym publicystą specjalizującym się w sprawach
górniczych. Miał jeszcze jeden, szczególny dar. Angażował
się w obronę kopalń. My, związkowcy z Jastrzębskiej Spółki
Węglowej, doskonale pamiętamy jego wkład w torpedowanie
absurdalnych planów likwidacji niektórych kopalń jastrzębskich
i rybnickich. Był szczery do bólu. Politycy bali się go. Związkowcy, bez względu na przynależność organizacyjną, bardzo go
cenili. Menedżerowie górniczy mieli się na baczności. Wszyscy
wiedzieli, że jeżeli Tadeusz dowie się o jakiejś nieuczciwości,
napisze o niej natychmiast. Był bardzo wyczulony na ludzką
krzywdę.
W Katowicach, 24 maja tego roku, dziesięć lat po śmierci
Tadeusza, stanęliśmy przed jego grobem, aby dać świadectwo,
że przyjaciele pamiętają o nim. To smutne, że ubywa ludzi, którym zależy na górnictwie. Smuci myśl, że już nie możemy liczyć
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na pomoc i radę Tadeusza. Często zastanawiam się, co pisałby
teraz. Co by krytykował, a co chwalił. Od jego śmierci minęło
10 lat, a w górnictwie jakby minęła wielka epoka. Jednak nawet
największe zmiany nie spowodują, że zniknie w nas uczucie
pustki po stracie Tadeusza.

Mam zaszczyt uważać się za przyjaciela Tadeusza. Potrafiliśmy spierać się o sprawy górnictwa i o politykę. Zawsze były
to dyskusje, które kończyły się konstruktywnymi wnioskami.
Nie ma już z kim toczyć takich rozmów.
TADEUSZ MOTOWIDŁO

