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Gwarki z prezydentem
w kopalni Pniówek

Rzeczpospolita musi dbać o górników, dbać o polskie górnictwo

Prezydent miał okazję poznać ceremoniał towarzyszący spotkaniom gwarków

Stół prezydialny 35. Karczmy Gwarków w Pniówku

Prezydent RP otrzymał od szefostwa JSW oraz dyrekcji KWK Pniówek figurę św. Barbary oraz kilof

– Rzeczpospolita musi dbać o górników, dbać
o polskie górnictwo, to zadanie rządzących
i moje jako prezydenta. My nie mamy cenniejszego bogactwa niż węgiel – powiedział
Andrzej Duda, prezydent RP, podczas czwartkowej (7 grudnia) 35. Karczmy Gwarków w kopalni Pniówek.

– Górnictwo to nie jest zawód, ale stan.
I służba bliźnim. Służba godna niezwykłego
szacunku. Jestem wzruszony i bardzo dumny
z tego, że jako prezydent mogę tutaj z wami
być. To spotkanie mężczyzn ciężkiej pracy dla Rzeczypospolitej – mówił Andrzej
Duda. – My nie mamy cenniejszego bogactwa
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niż węgiel! Zapewnia on nam suwerenność.
Musimy polskie górnictwo nie tylko zabezpieczyć, ale i rozwijać. Nawet jeśli są inne
trendy w Europie. Wierzę, że węgiel będzie
nam potrzebny jeszcze bardzo długo, nie tylko dziesięciolecia, ale setki lat – powiedział
prezydent górnikom.
– Kiedy czasem słyszę rozmaite narzekania na kopalnie, że górnicy za dużo zarabiają, zawsze wtedy mówię: „To się zamień, idź
do tej pracy pod ziemią, w ciemność, czasem i kilometr pod ziemią. I bądź tam cały
dzień, bez możliwości wyjścia. Pracuj w nocy,
w dzień świąteczny". Po co? Po to, żeby mogła trwać Rzeczpospolita – mówił prezydent

RP. Na koniec Andrzej Duda zadeklarował,
że przyjmie ze strony górników zgromadzonych na biesiadzie „nawet najcięższy dowcip”. Podczas górniczych karczm piwnych,
w których zgodnie z tradycją uczestniczą tylko
mężczyźni, króluje rubaszny żart i piosenka.
Andrzej Duda podziękował górnikom za zaproszenie i „możliwość takiego prawdziwie
męskiego spotkania”.
Przy stole prezydialnym 35. Karczmy
Gwarków w Pniówku – oprócz prezydenta
RP – zasiedli dyrektor kopalni Józef Jaszczyk, prezes JSW Daniel Ozon, wojewoda
śląski Jarosław Wieczorek, podsekretarz stanu
w KPRP Wojciech Kolarski, ks. prałat Bernard

Czarnecki – kawaler Orderu Orła Białego
i kapelan górniczej Solidarności, przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda, Adam
Mirek – prezes WUG, Franciszek Dziędziel
– wójt Pawłowic, Stanisław Prusek – dyrektor GIG, Krzysztof Justyński – komendant
wojewódzki Śląskiej Policji, prezes PGG Tomasz Rogala, Jacek Szuścik – wiceprezes SRK
oraz Robert Ostrowski, Artur Dyczko, Artur
Wojtków i Tomasz Śledź – wiceprezesi JSW.
Na zakończenie 35. Karczmy Gwarków kopalni
Pniówek prezydent RP otrzymał od szefostwa JSW oraz dyrekcji KWK Pniówek figurę
św. Barbary oraz kilof.
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