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2 wydarzenia 

pod semaforem

Smętowo, Samborowo, 
Gdynia, Kobylnica 
– znowu niebezpieczne 
zdarzenia. Kiedy to się 
skończy?

Władze Chociwla za 
wypełnienie danej obiet-
nicy dotyczącej ulicy Ma-
szynistów Kolejowych

Na mocy porozumienia z 23 sierpnia między zarządem spółki 

Przewozy Regionalne a organizacjami związkowymi pracowni-

kom zatrudnionym w spółce na podstawie umowy o pracę wg 

stanu na 1 sierpnia i pozostającym w zatrudnieniu przysługuje 

gratyfi kacja w wysokości 650 zł brutto (osobom zatrudnionym 

w niepełnym wymiarze w wysokości proporcjonalnej do wymiaru 

czasu pracy). 

Wyjątkiem pracownicy ze stażem poniżej 9 miesięcy (łącznie) 

w spółce na 1.04.2017, osoby znajdujące się w okresie wypo-

wiedzenia umowy o pracę z inicjatywy pracownika (nie dotyczy 

korzystających z PDO), z którymi rozwiązano umową o pracę bez 

wypowiedzenia na podstawie art. 52 lub 53 Kp i wynagradzani 

na podstawie uchwały 162/2011 zarządu PR.

Wypłata gratyfi kacji dla załogi Przewozów Regionalnych na-

stąpiła wraz z wynagrodzeniem za sierpień 2017 r. Strony ustaliły 

ponadto, że kolejne spotkanie w ramach dialogu społecznego 

na podstawie wystąpienia związków zawodowych z 10 maja 

2017 r. odbędzie się nie później niż 27 października br. Zadekla-

rowały kontynuacje rozmów mających na celu poprawę sytuacji 

płacowej pracowników spółki w okresie jej restrukturyzacji , 

z uwzględnieniem możliwości spółki.

Dialog społeczny na tle płacowym trwa również w spółce SKM 

w Trójmieście, gdzie związki zawodowe domagają się podwyżek 

wynagrodzeń (350 zł do zasadniczego od lipca br.). W lipcu pra-

cownicy otrzymali premie w wysokości 13 proc., podobnie może 

być w październiku. Kierownictwo spółki zaoferowało jednorazową 

premię dekretową w wysokości 13 proc. wynagrodzenia.  

Gratyfi kacja i premie
W spółkach Przewozy Regionalne i Szybka Kolej Miejska w Trójmieście toczy się dialog 

społeczny związków zawodowych z pracodawcami na tle płacowym. Trwające 
negocjacje doprowadziły do pewnych ustaleń i decyzji, które odczuje w portfelach załoga.
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W obecności burmistrza Cho-

ciwla Stanisława Szymczaka oraz 

pocztów sztandarowych, aktu prze-

cięcia wstęgi na ulicy Maszynistów 

Kolejowych dokonał prezydent ZZM 

Leszek Miętek. Naszą delegację 

wspólnie z prezydentem Miętkiem 

tworzyli w tej wzniosłej chwili tak-

że wiceprezydent Krzysztof Ciećka 

oraz poczty sztandarowe MZZMK 

Cargo Szczecin, ZZM w Przewozach 

Regionalnych Szczecin i ZZM SKM 

w Trójmieście. Oprócz braci maszy-

nistowskiej zauważalny był także 

poczet sztandarowy Katolickiego 

Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich.

Jak informowaliśmy w GM nr 

8/2017, duże zasługi w przemianowanie jednego z traktów na ulicę 

Maszynistów Kolejowych ma radny Wojciech Kalinowski, maszy-

nista PKP Cargo, przewodniczący szczecińskiego Koła ZZM w tej 

spółce. Uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu o dokonaniu zmiany 

nazw ulic: Karola Świerczewskiego na Jana Pawła II oraz 25 Lecia 

PRL na Maszynistów Kolejowych mają związek z przyjętą przez 

Sejm RP tzw. ustawą dekomunizacyjną.

Uroczystości odsłonięcia tablicy uświetniła specjalna 

„oprawa kolejowa”, w postaci m.in. prezentacji taboru ko-

lejowego województwa zachodniopomorskiego, będącego 

jednym z najnowocześniejszych w Polsce. 

(raz)

Fot. Agnieszka Piotrowska 

i Radosław Łagocki

Uroczystość na ulicy 
Maszynistów Kolejowych
Szykownie i hucznie odsłonięta została tablica z nowo nadaną nazwą ulicy Maszynistów 

Kolejowych w Chociwlu. Ceremonia w dniu 26 sierpnia była jedną z atrakcji uświetniających 
obchody uroczystości dożynkowych w zachodniopomorskim mieście.



4 aktualności 

Rada zadecydowała o zrzeszeniu w strukturach ZZM dwóch 

organizacji. Pierwsza to Nadodrzański Związek Zawodowy Ma-

szynistów Kolejowych w Polsce z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu, 

którym kieruje Mirosław Koprowski, druga natomiast – Związek 

Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce w Łódzkim Od-

dziale Przewozów Regionalnych, z przewodniczącym Stanisławem 

Wiktorowiczem na czele.

Rada omówiła sytuację w spółkach, kwestie organizacyjne 

Centralnych Obchodów Dnia Maszynisty oraz przyjęła uchwałę ws. 

nadania odznaczeń „Zasłużony dla ZZM”. Podjęła również decyzję 

ws. szkoleniowych. Dla kadr związkowych dwudniowe 

szkolenie o tematyce prawno-fi nansowej odbędzie się 

w październiku w Warszawie. Dla chorążych pocztów 

sztandarowych – 28 września o godz. 11 na terenach 

wojskowych, przy ul. Hynka 2 na warszawskim Okęciu. 

Rada przyjęła Regulamin Pocztu Sztandarowego 

ZZM, przygotowany przez Bogdana Nawrockiego. 

Na miejsce grudniowego posiedzenia (14–16.12.) 

wyznaczyła Jastrzębią Górę, której kandydaturę zgłosił 

ZZM IC Gdynia. (raz)

Z prac Rady Krajowej ZZM…

Rada Krajowa ZZM na posiedzeniu 7 września zajmowała się m.in. sytuacją 
w poszczególnych spółkach zatrudniających maszynistów, zmianami w Rejestrze RK oraz 

kwestiami szkoleniowymi dla kadr związkowych i chorążych pocztów sztandarowych.

Obecni na spotkaniu 11 września członkowie prezydium OPZZ: Jan Guz i Andrzej Radzikowski omówili z kolei tematy, którymi 

zajmuje się organizacja m.in. w ramach Rady Dialogu Społecznego. Przewodniczący Guz współpracę w tym gremium ocenił jako 

niełatwą, choćby ze względu na sztywno stosowaną zasadę kworum, którego z powodu nieobecności przedstawicieli pracodawców 

ostatnie spotkanie nie uzyskało, więc nawet nie doszło do skutku. 

Kongres OPZZ na którym wyłonione zostaną władze na nową kadencję odbędzie się w maju 2018 r. w Warszawie (prace Ko-

misji Statutowej i Programowej rozpoczną się w lutym). Wiceprzewodniczący Radzikowski namawiał do aktywności w ruszających 

wyborach struktur powiatowych i wojewódzkich OPZZ.  (PS)

…i OPZZ
Kwestiom związanym z Kongresem OPZZ oraz 

dyskusji nad problemami poszczególnych 
sektorów poświęcone było posiedzenie 
Branży Transport OPZZ, kierowanej przez 
przewodniczącego Leszka Miętka.

Mirosław Koprowski Stanisław Wiktorowicz
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URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO. Premier RP Be-
ata Szydło powołała 4 września na stanowisko wiceprezesów 
Urzędu Transportu Kolejowego Radosława Pacewicza i Ka-
mila Wilde. 

Radosław Pacewicz – od 2011 r. w Urzędzie Transportu 
Kolejowego, gdzie trafi ł na stanowisko radcy prezesa z Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej. Jako dyrektor departamentu re-
gulacji rynku kolejowego realizował w UTK zadania w zakresie: 
prowadzenia postępowań regulacyjnych, postępowań w spra-
wie niedyskryminacji w dostępie do infrastruktury, zatwier-
dzania stawek jednostkowych opłat za dostęp i korzystanie 
z infrastruktury kolejowej oraz rozpatrywania wniosków licen-
cyjnych. Jako zastępujący dyrektora generalnego odpowia-
dał za zapewnienie funkcjonowania i ciągłości pracy Urzędu. 
Z końcem października 2015 r. przeniesiony na stanowisko 
dyrektora generalnego UTK przez szefa Służby Cywilnej. Ab-
solwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Kamil Wilde – od 2007 r. związany z Departamentem 
Kolejnictwa w Ministerstwie Transportu. Jako zastępca dy-
rektora departamentu zajmował się legislacją krajową i euro-
pejską w tym obszarze, opracowywaniem projektów aktów 
normatywnych i dokumentów rządowych. Prowadził sprawy 

związane z techniką kolejową i bezpieczeństwem na kolei. 
Opracowywał program wieloletni w zakresie utrzymania in-
frastruktury kolejowej. Sprawował nadzór właścicielski nad 
spółkami Grupy PKP oraz nadzór nad Instytutem Kolejnictwa.

Członek Rady ds. Certyfi kacji Instytutu Kolejnictwa, Ko-
misji Trójstronnej ds. Kolejnictwa oraz Podzespołu ds. bez-
pieczeństwa na kolei.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

PERSONALIA

Od lewej podsekretarz stanu ds. kolei w MIB Andrzej Bittel, wiceprezesi UTK 
Radosław Pacewicz i Kamil Wilde oraz prezes Urzędu Ignacy Góra



Szanowni Państwo, Goście Maszyni-

stów, Koledzy Maszyniści 

Dzięki zaufaniu i wsparciu członków 

związku oraz decyzji Krajowego Zjazdu 

Delegatów mam przyjemność przemawiać 

do Was kolejny raz w tym uroczystym dniu. 

To dla mnie wielki zaszczyt.

Dzień 16 września jako święto Euro-

pejskiego Dnia Maszynisty Kolejowego 

ustanowione przez ALE (Europejską Fe-

derację Maszynistów Kolejowych do której 

należymy) jest świętem statutowym ZZM. 

Centralne obchody zapoczątkowaliśmy 

w 1996 r. w Czerwieńsku, natomiast ro-

dzinnie – z małżonkami – spędzamy to 

święto od 2011 r. 

Dziś mamy przyjemność spotkać 

się w regionie, dla którego rozwoju kolej 

odegrała dużą rolę. Do pobliskiej Dębicy 

pierwszy pociąg przyjechał 15 paździer-

nika 1855 roku. Było to na długo zanim 

pojawiły się słynne opony Dębica. Kolej 

zawsze i wszędzie była i jest synonimem 

rozwoju cywilizacyjnego. Jak jest kolej, 

to są też maszyniści. Słowa biesiadnego 

hymnu maszynistów:

„Jak długo w naszej Ojczyźnie

Żelazne drogi są,

Tak długo maszyniści

Ostoją dróg tych są” – autorstwa nie-

odżałowanego Kazimierza Adamca o tym 

świadczą. 

Obserwujemy rosnącą rangę zawo-

du i wzrost poważania naszej profesji, 

na co przykładem może być chociażby 

nadanie jednej z ulic w Chociwlu nazwy 

Maszynistów Kolejowych. Zachęcamy in-

ne samorządy do naśladownictwa, także 

na tym terenie. Kolejarze i maszyniści 

swoją codzienną, sumienną pracą, od-

powiedzialnością na to zasługują. 

Nasz zawód nigdy nie był objęty ran-

kingiem zaufania społecznego, ale jestem 

przekonany, że zaufanie do nas byłoby 

bardzo wysokie. Pracujemy na nie każ-

dego dnia dbając o pozytywny wizerunek 

maszynisty w Polsce i poza granicami. 

W wymiarze bezpieczeństwa ruchu kole-

jowego, ale także wymiarze historycznym, 

jak podczas interwencji ZZM przeciwko 

zniesławianiu i szkalowaniu maszynistów 

przez BBC, które pomówiło maszynistów 

o kolaborację i współudział w ludobójstwie 

w obozie koncentracyjnym Auschwitz-

-Birkenau. Skandaliczna prowokacja, rów-

nie ohydna jak sformułowanie „polskie 

obozy koncentracyjne”, spotkała się ze 

zdecydowaną reakcją ZZM i polskich służb 

dyplomatycznych, a w końcowym efek-

cie – wycofaniem oszczerstw przez BBC.

Dbałość o wymiar historyczny zawodu 

maszynisty i kolei wynika z tego, że ZZM 

ma już 98-letnią tradycję, którą się chlu-

bimy. Za dwa lata będziemy obchodzić 

stulecie związku. ZZM jako prężna i sku-

teczna organizacja od 1919 r. stoi na straży 

praw pracowniczych kolejarzy, a w szcze-

gólności drużyn trakcyjnych, występuje 

w obronie polskich kolei i dziedzictwa 

narodowego. Sięgamy do korzeni, dba-

my o tradycję. Dążymy do upamiętnienia 

postaci pierwszego maszynisty, o którym 

w źródłach historycznych zachowały się 

ofi cjalne wzmianki. Pochowany na war-

szawskich Powązkach Leon Miaskowski 

służył na parowozach w XIX wieku, jeszcze 

na kolei warszawsko-wiedeńskiej. 

Wiele uwagi poświęcamy na bieżące 

funkcjonowanie kolei i pracę maszynisty. 

Z perspektywy maszynistowskiej jesteśmy 

współuczestnikami przełomowego okresu 

dla polskich kolei. Dzięki zmianom w resorcie 

i zarządach kolejowych spółek zahamowano 

destrukcyjny dla systemu kolejowego proces 

nieprzemyślanej prywatyzacji i wyprzedaży 

majątku, a w zamian uruchamiane są pro-

cesy konsolidacji. Cieszę się, że podjęto 

zmianę polityki wobec kolei, o którą ZZM 

konsekwentnie walczył od lat. Jak widać 

opłaciło się, bo gdyby nie nasz upór dziś 

nie byłoby czego konsolidować.

Dzięki inwestycjom infrastrukturalnym 

i taborowym obserwujemy obecnie kole-

jowy boom: rosną przewozy, pasażerowie 

i klienci wracają na kolej. Trwa reaktywacja 

szkolnictwa kolejowego i na kolej przycho-

dzi coraz więcej młodych ludzi. Odnowiony 

został dialog trójstronny, dzięki któremu 

w duchu otwartej dyskusji i konsensusu 

udało się w spokoju społecznym m.in. 

zreformować i dać nadzieję dla spółki Prze-

wozy Regionalne. To wszystko cieszy, ale 

są też obszary naszej troski, jak ustawa 

o czasie i warunkach pracy maszynistów. 

To kluczowa dla nas kwestia, bo związana 

z bezpieczeństwem i bezpośrednio zawo-

dem maszynisty. Projekt gotowy jest od 5 

lat. Z wielką radością przyjmuję dzisiejsze 

publikacje o zamiarze uruchomienia nad 

nim prac przez MIB. Na tę ustawę cze-

ka cała polska kolej. Narastają problemy 

z tym związane, jak zdarzenia w Smętowie 

i Tłuszczu, gdzie maszynista zachował się 

bardzo odpowiedzialnie, gdyż skończył się 

jego maksymalny czas pracy. To świadczy 

jak bardzo poważnie podchodzimy do 

wykonywanej pracy. 

Dziś w majestacie prawa maszynista 

może być w pracy przez 24h na dobę. 

Może też będąc w szoku, nawet sobie 

nie zdając z tego sprawy, po wypadku 

śmiertelnym prowadzić pociąg dalej. Ma-

szynista nie ma prawa pracować powy-

żej 12 godzin i musi być w odpowiednim 

stanie psychofi zycznym aby prowadzić 

pociąg. Apelujemy do wszystkich odpo-

wiedzialnych za bezpieczeństwo na kolei 

o przestrzeganie procedur związanych 

z bezpieczeństwem ruchu. Przepisy i in-

strukcje zostały napisane krwią i nie mo-

gą być elementem walki konkurencyjnej 

i obniżania kosztów funkcjonowania fi rm!

Chcemy by zawód maszynisty został 

należycie opisany w specustawie – jak 

pilotów w ruchu lotniczym i kierowców. 

Zwracam uwagę, że o ustawie o czasie pra-

cy wypowiadały się Rada Ochrony Pracy, 

Fragmenty wystąpienia prezydenta ZZM podczas 
Centralnych Obchodów Europejskiego Dnia Maszynisty

6 nasze święto 



Urząd Transportu Kolejowego i Państwowa 

Inspekcja Pracy, wskazując na obszar 

newralgiczny, który dotychczas nie jest 

uregulowany. 

Pragniemy zwrócić także uwagę na 

niedoskonałość systemu wyjaśniania przy-

czyn wypadków kolejowych. W Polsce 

karze się wyłącznie maszynistę bądź dyżur-

nego ruchu. Robi się z maszynistów kozły 

ofi arne! W efekcie nasz kolega odbywa już 

od 440 dni karę więzienia, a jego najbliżsi – 

cierpią troski odosobnienia głowy rodziny. 

Sprawa przyczyn katastrofy w Babach 

ma wiele okoliczności, które stawiamy 

pod wątpliwość. Wiele niejasności ma 

również katastrofa pod Szczekocinami. 

Nie jest tak, że zawi-

nili tam tylko dyżurni 

ruchu i maszyniści. 

Ludzie odpowiedzial-

ni za system bezpie-

czeństwa pozostali 

bezkarni do dzisiaj. Ta 

bezkarność ośmiela 

do bezrozumnego 

dokonywania zmian 

w instrukcjach ko-

lejowych, wprowa-

dzających blokady 

dwustawne na li-

niach magistralnych 

czy wykreślających 

zasady dokonywa-

nia prób hamulca ja-

ko jednakowych dla 

wszystkich z instrukcji o technice pro-

wadzenia ruchu pociągów (Ir-1). Dzisiaj 

różni przewoźnicy mają różne przepisy, 

które sami sobie ustalają, choć jeździmy 

po wspólnych torach. Dlatego apelujemy 

o to, by fundamentalne przepisy związa-

ne z prowadzeniem ruchu pociągów były 

spójne i jednakowe dla wszystkich! 

Zjawisko karania maszynistów po wy-

padkach ośmiela do ciągłego poszuki-

wania ograniczania kosztów w sferze 

związanej z bezpieczeństwem, np. przy 

procesach inwestycyjnych lub dopusz-

czania do remontów torów podwykonaw-

ców nie do końca zdających sobie sprawę 

na jakiej infrastrukturze prowadzą pracę. 

Ostatnio chociażby wydarzył się wypadek 

pod Olsztynem, gdzie przed pędzącym 

pociągiem zawalił się wiadukt. Jak wiemy 

maszyniście zawdzięczać można, że nie 

doszło do tragedii. Nasz kolega w Babach 

i koledzy którzy zginęli pod Szczekocinami 

mieli niestety mniej szczęścia. Żeby bronić 

członków związku przed coraz częstszymi 

oskarżeniami wdrożyliśmy system pomocy 

prawnej Lex Secure, którym objęliśmy 

członków związku i daliśmy profesjonal-

ną ochronę w sprawach zawodowych 

po ewentualnych zdarzeniach, a nawet 

indywidualnych. 

Polską kolej czeka jeszcze wiele pra-

cy w zakresie przygotowania do libera-

lizacji rynku przewozów pasażerskich 

w ramach IV Pakietu Kolejowego. Dzia-

łania w zakresie wdrożenia wspólnego 

biletu to krok w dobrym kierunku, jednak 

niewystarczający. W tak wielkim roz-

drobnieniu spółek nie będziemy w stanie 

odpowiednio wykorzystać efektu skali 

i stawić czoła europejskiej konkuren-

cji. Mamy świadomość, że konkurencja 

w wymiarze europejskim wymaga od 

nas współdziałania z zarządami spółek 

w ich reformowaniu. 

Nie wiemy dlaczego pomimo naszego 

pozytywnego wpisywania się w te procesy 

w znaczny sposób ograniczono możliwość 

udziału przedstawicieli załogi w organach 

nadzorczych spółek, łamiąc w ten sposób 

Pakt o Przedsiębiorstwach Państwowych. 

Wszystko za sprawą ustawy o zarządza-

niu mieniem przyjętej 16 grudnia 2016r. 

w pakiecie z innymi ustawami na Sali 

Kolumnowej Sejmu. Pomimo interwencji 

reprezentatywnych związków zawodowych 

na poziomie Rady Dialogu Społecznego 

jej zapisy nadal obowiązują.

Wielkim problemem jest też nega-

tywny wpływ międzynarodowego terro-

ryzmu na funkcjonowanie kolei. Szczęście, 

że w wymiarze pol-

skim przejawia się 

głównie w aspekcie 

opóźnień związanych 

z alarmami bombo-

wymi, ale przykład 

napaści na pociąg, 

próba jego uprowa-

dzenia oraz sterrory-

zowanie maszynisty 

pod Legionowem 

wymuszają większą 

czujność. 

W obszarach 

naszego zaintere-

sowania są kwestie 

związane bezpośred-

nio z maszynistami. 

Doświadczamy zmia-

ny systemu szkoleń maszynistów, a tak-

że zmiany dokumentów uprawniających 

do wykonywania zawodu. Zawsze to co 

nieznane budzi w środowisku wiele niepo-

kojów, dlatego staramy się współdziałać 

w tych procesach z pracodawcami. Przy-

kładem może być współpraca z Kolejową 

Medycyną Pracy, w ramach której udało 

się rozszerzyć liczbę placówek uprawnio-

nych do badań na świadectwo maszynisty. 

Staramy się wpisywać w rozwój i nowe 

otwarcie spółki CS Natura Tour, która ma 

przejąć większy ciężar w zakresie szkoleń 

maszynistów. Nie bez znaczenia jest też 
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nasza współpraca z UTK, który ma przejąć 

egzaminy osób wstępujących do zawodu. 

Niepokoją nas opóźnienia w zakresie przy-

gotowania odpowiedniej bazy symulatorów 

do szkoleń maszynistów, które wkrótce 

staną się obowiązkowe. 

Wielu młodszych kolegów pyta mnie, 

czy nadają się do wykonywania tego zawo-

du. Odpowiadam im, że każdy maszynista 

musi mieć 10 podstawowych cech bez 

których trudno będzie trwać przez wiele 

lat kariery zawodowej:

1.   ODPOWIEDZIALNOŚĆ – to pod-

stawowa cecha maszynisty, musimy 

mieć świadomość że w pojedynkę 

prowadząc pociąg ciąży na nas odpo-

wiedzialność za podróżnych i mienie 

wielkiej wartości. W tej pracy nie ma 

miejsca na dekoncentrację, w kabinie 

nie ma przełożonych, instruktorów 

czy, jak w lotnictwie, drugiego pilota. 

Jesteśmy sami i od nas zależy zdrowie 

i życie ludzkie.

2.  ZAUFANIE – siadając za sterami 

lokomotywy maszynista musi mieć 

pełne zaufanie do innych pracowników 

obsługi technicznej, do kolegi z war-

sztatu że dobrze przygotował tabor, 

do rewidenta że hamulce będą dzia-

łały bez zarzutu, do dyżurnego ruchu 

że dobrze ułożył drogę dla pociągu 

i do wielu innych pracowników, którzy 

biorą udział w procesach związanych 

z bezpieczeństwem ruchu.

3.  ODPORNOŚĆ NA STRES –oprócz 

wspaniałych doświadczeń dających 

satysfakcję zawodową praca maszyni-

sty przynosi kłopotliwe sytuacje w po-

staci usterek taboru albo traumatyczne 

doświadczenia gdy na naszych oczach 

giną ludzie. Musimy sobie z tym radzić 

i podejmować profesjonalne działania 

także pod wpływem stresu.

4.  KOMPETENTNOŚĆ – maszynista 

musi być kompetentny aby podej-

mować trafne i szybkie decyzje także 

pod wpływem stresu. W kabinie loko-

motywy nie ma nikogo kto doradzi, nie 

ma też czasu na długie rozważania 

nad odpowiednim działaniem w danej 

sytuacji. Jest tylko nasza wiedza, do-

świadczenie i kompetencje i musimy 

je należycie wykorzystywać.

5.  HONOR – maszynista musi być czło-

wiekiem honoru w relacjach między-

ludzkich i mającym poczucie odpo-

wiedzialności za tradycje zawodu . Nie 

zostawiamy naszych kolegów albo ich 

rodzin bez opieki nawet wtedy, gdy 

w wyniku wykonywanej pracy maszy-

nista musi odbywać karę więzienia. 

Honor to też szacunek do munduru 

i orzełka na kolejowej czapce.

6.  ZNAKOMITY STAN ZDROWIA –

niezbędny do pracy na stanowisku 

maszynisty, który musimy utrzymać 

przez cały okres aktywności zawo-

dowej, przez wiele lat. Wielu naszych 

kolegów problem dotkliwie dotyka, 

gdy lekarz orzeka że nie można dalej 

pracować na stanowisku maszynisty. 

Dlatego ZZM z tak wielką determinacją 

walczył o uprawnienia do emerytury 

pomostowej dla maszynistów. Kwe-

stie stanu zdrowia są też najczęstszą 

przeszkodą do wejścia do zawodu dla 

ludzi młodych.

7.  SPOKÓJ – ważna cecha aby móc 

w pełni skupić się na prowadzeniu 

pociągu i nie mieć myśli zaprzątniętych 

innymi sprawami. Tu jest wielka rola 

naszych małżonek i najbliższej rodziny 

w budowaniu dobrego rodzinnego 

domu i tolerancji dla uciążliwego dla 

funkcjonowania rodziny zawodu ma-

szynisty.

8.  PASJA – pozwala na pracę w tym za-

wodzie przez wiele lat. Bez niej trudno 

byłoby znieść wszystkie uciążliwości 

związane z nieregularnym trybem pra-

cy, stresem i odpowiedzialnością. 

9.  POŚWIĘCENIE – któż z nas nie zna 

tego uczucia, np. kiedy trzeba wyjść 

do służby gdy inni zasiadają do kolacji 

wigilijnej lub otwierają sylwestrowe-

go szampana, albo gdy trzeba wstać 

w środku nocy i podjąć służbę, bo 

dzwoni dyspozytor. 

10.  KOLEŻEŃSKOŚĆ – choć czas w pra-

cy spędzamy zwykle sami na lokomo-

tywie wykonywanie zawodu wymaga 

dużej koleżeńskości, otwartości do 

pomocy i jedności środowiska. Maszy-

niści zawsze słynęli z tego, że tworzą 

zwartą grupę. Hasło na sztandarach 

„Niech nas łączy honor i więź zawo-

dowa” nie jest frazesem, ale ideą którą 

staramy się realizować.

Mamy dziś święto, więc pora na życze-

nia. Przedstawicielom rządu i samorządów 

życzę, aby w kolei widzieli ważną gałąź 

transportu pobudzającą polską gospo-

darkę, aby stawiali na kolej i jej rozwój, 

aby dostrzegali potrzebę tworzenia prawa 

gwarantującego bezpieczeństwo prowa-

dzenia ruchu pociągów. Aby polską ko-

lej scalali widząc w korzyści skali szansę 

na wygrywanie europejskiej konkurencji.

Pracodawcom życzę dobrych warunków 

do rozwoju biznesu, sukcesów rynkowych, 

szybkiego odzyskiwania pasażerów i prze-

wozów po zakończeniu trwających obecnie 

remontów infrastruktury. Przede wszystkim 

życzę, aby doceniali wkład swoich pracowni-

ków w osiąganie tych sukcesów, dostrzegali 

talenty i nagradzali zaangażowanie.

Kolegom emerytom i rencistom życzę 

dużo zdrowia po latach ciężkiej pracy. Li-

czymy w dalszym ciągu na Wasze wsparcie 

i doświadczenie, na dalsze zaangażowanie 

w działania związku.

Wszystkim kolegom maszynistom 

życzę bezpiecznej, satysfakcjonującej 

pracy, stabilności zatrudnienia i dobrych 

wynagrodzeń. 

Małżonkom i sympatiom maszynistów 

życzę, aby Wasi bliscy zawsze wracali 

szczęśliwie ze służby, a ich praca dawała 

godne podstawy do życia rodziny.

Życzę nam również, aby ZZM rósł w siłę 

i kontynuował dobre przedwojenne trady-

cje. Wszystkim Państwu życzę wszelkiej 

pomyślności i samych sukcesów w życiu 

prywatnym i zawodowym. 

Leszek Miętek

Prezydent ZZM

Chotowa, 15.09.2017

8 nasze święto 
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Uroczystości odbyły się w dniach 

14–15 września. Pierwszy dzień miał cha-

rakter rekreacyjno-biesiadny, przy dźwię-

kach kapeli góralskiej i zespołu disco-polo. 

Główna część odbyła się następnego dnia 

z udziałem przedstawicieli rządu, władz 

samorządowych, kierownictwa kolejo-

wych spółek oraz związków zawodowych 

z kraju i zagranicy. Rozpoczął ją efektowny 

przemarsz ulicami Dębicy. 

Barwny korowód prowadzony przez 

orkiestrę dętą i poczty sztandarowe wy-

ruszył spod niedawno zmodernizowanego 

dębickiego dworca, wzbudzając zacie-

kawienie przechodniów i miejscowych 

mediów. Po kilkunastominutowym marszu 

uczestnicy uroczystości dotarli do 

Kościoła pw. Ducha Świętego, 

gdzie odbyła się msza w intencji 

maszynistów. Przewodniczył jej 

nuncjusz apostolski arcybiskup 

Henryk Józef Nowacki. – Modlimy 

się o bezpieczeństwo pracy, siłę, 

zdrowie. Modlimy się za Wasze 

rodziny i dzieci oraz związek za-

wodowy abyście dalej mogli służyć 

Polsce i ludziom – oznajmił abp No-

wacki, któremu pomagali krajowy 

duszpasterz kolejarzy Eugeniusz 

Święto maszynisty

Około 400 uczestników zgromadziły tegoroczne Centralne 
Obchody Europejskiego Dnia Maszynisty Kolejowego, 

tym razem na Podkarpaciu. Wzorem ubiegłych lat, w Dębicy 
i Chotowej maszyniści świętowali ze swoimi piękniejszymi 
połowami. Trudy organizacji fl agowej imprezy ZZM, 
wzmacniającej prestiż zawodu maszynisty, wziął na siebie 
Podkarpacki ZZM w Dębicy.

Akademię prowadził wiceprezydent 
Krzysztof Ciećka

Poczty sztandarowe przy zmodernizowanym dworcu w Dębicy i pod Kościołem pw. Ducha Świętego
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Zarębiński i proboszcz parafi i Jan 

Krupa. 

Dalsza część obchodów ma-

szynistowskiego święta odbyła się 

w pobliskiej Chotowej, na obiektach 

malowniczo położonego Grand Ho-

telu Spa&Resort. Akademia rozpo-

częła się tradycyjnie od hymnu Marsz 

Polonia i minuty ciszy dla uczczenia 

tych, którzy nie mogli być z nami. 

Po chwili zadumy przedstawiciele 

maszynistów oraz zaproszeni goście 

W imieniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka odznaczenia resortowe 
wręczył Łukasz Smółka – dyrektor Gabinetu Politycznego.

ZASŁUŻONY DLA TRANSPORTU RP 
Marek Dudziak, Bogdan Jańczak, Jan Krakowiak, Tadeusz Łukasik, Kazimierz Malisiewicz 

ZASŁUŻONY DLA KOLEJNICTWA

Grzegorz Bogucki, Mieczysław Brożyński, Tadeusz Bulczak, Janusz Feige, Jan Gajewski, Adam Klekot, 
Zygmunt Kołodziejczyk, Władysław Kozioł, Dariusz Kryj, Jacek Kupczyk, Ireneusz Marczak, 
Krzysztof Pasko, Tomasz Wesołowski, Krzysztof Więcek 

ZASŁUŻONY DLA ZZM

Z rąk prezydenta Leszka Miętka odznaczenia związkowe otrzymali:
Czesław Azarczyk, Mirosław Cieszyński, Jerzy Czubaszek, Henryk Duhr, Andrzej Dering, 
Andrzej Harań, Marcin Klemann, Florian Kos, Wojciech Krzyżankiewicz, Tomasz Kuchta, 
Zdzisław Mazik, Grzegorz Michna, Leszek Molek, Stanisław Palkiewicz, Jacek Rusin, Jarosław Rzeźnik, 
Leszek Szczepanowski, Andrzej Szewczyk, Rafał Szymiec, Zdzisław Świątkowski, Artur Tokarski, 
Piotr Tyrała, Jan Urmański, Norbert Wiktorowski, Mieczysław Wiśniowski

Prezydent Leszek Miętek dziękuje za mszę 
w intencji maszynistów

Akademia rozpoczęła się od minuty ciszy
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Centralne Obchody Europejskiego Dnia Maszynisty odbyły się dzięki wsparciu:

wygłosili okolicznościowe przemówienia, 

które z racji pełnienia funkcji gospodarza 

zainaugurował prezydent ZZM Leszek 

Miętek (patrz str. 6–7). Następnie odbyła 

się miła uroczystość wręczenia grupie 

pracowników odznaczeń resortowych Za-

służony dla Transportu RP i Zasłużony 

dla Kolejnictwa oraz związkowych – Za-

służony dla ZZM. Program zwieńczył Bal 

Maszynisty i wspaniała zabawa w rodzinnej 

atmosferze.  

Tekst i fot. raz

DĘBICAWOJEWODA PODKARPACKI
MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Od prawej: dyrektor Gabinetu Politycznego MIB 
Łukasz Smółka, Zasłużony dla Transportu RP Kazi-
mierz Malisiewicz, prezydent ZZM Leszek Miętek,  
członek zarządu PKP SA Andrzej Olszewski

Organizator EDM Zdzisław Motyka (prawej) 
z burmistrzem Dębicy Mariuszem Szewczykiem 
i starostą Powiatu Dębickiego Andrzejem Regułą

Laureaci odznaki Zasłużony dla Kolejnictwa

Zasłużeni dla ZZM

Do tańca przygrywał zespół Kama Band
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Obchody o charakterze patriotyczno-religijnym rozpoczęły się modlitwą i apelem 

pamięci za poległych. Polscy kolejarze i celnicy ze stacji w Szymankowie zapisali chwa-

lebną kartę w polskiej historii. Strzegąc strategiczny przygraniczny węzeł 1 września 1939 

roku zatrzymali i skierowali na ślepy tor niemiecki pociąg pancerny, którego zadaniem 

było podstępnie zaatakować stację kolejową w polskim Tczewie. Uniemożliwili tym 

samym kontynuowanie złowrogiej operacji przeciwko polskiej załodze mostu. Dzięki 

temu naszym żołnierzom udało się, zgodnie z planem obrony, wysadzić w powietrze 

most kolejowy i pokrzyżować plany ataku. W odwecie hitlerowcy rozstrzelali 40 osób, 

w tym 21 kolejarzy i celników oraz członków ich rodzin. 

Na cześć i chwałę polskich kolejarzy oraz celników stanął m.in. obelisk w Tczewie 

oraz zostały wmurowane pamiątkowe tablice na dworcu w Szymankowie. Rokrocznie 

przedstawiciele ZZM z prezydentem Leszkiem Miętkiem na czele oddają tam hołd 

pomordowanym, którzy jako pierwsi stawili opór totalitaryzmowi, oddając swe życie 

zanim jeszcze padły pierwsze strzały na Westerplatte. 

(L)

Fot. Grzegorz Toczek, Adam Murawski

Pielęgnowanie 
pamięci
W Szymankowie i Tczewie 1 września odbyły się 

uroczystości z okazji 78 rocznicy wybuchu 
II Wojny Światowej z udziałem m.in. władz państwowych 
i samorządowych oraz kolejarzy. Przedstawiciele ZZM oddali 
cześć pomordowanym.

Wieniec pod pomnikiem składa delegacja ZZM w składzie: Krzysztof Kowalski, skarbnik (ZZM CT Gdynia), 
Leszek Miętek (prezydent ZZM), Rafał Latuszewski (przewodniczący ZZM CT Gdynia)

Poczet ZZM w SKM w Trójmieście. W środku chorąży 
Stanisław Gałecki, z lewej Piotr Kędziorski, z prawej 
Zdzisław Szymerowski 

Poczet sztandarowy ZZM Zajączkowo Tczewskie: 
Na pierwszym planie Ryszard Arendt (chorąży), 
za nim Grzegorz Toczek i Jan Gajewski 
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Uczestnicy uroczystości, które odbyły się 9 września, modlili 
się m.in. o pomyślność dla polskich kolei. W homilii metropolita 
krakowski ks. abp Marek Jędraszewski przypomniał życie św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej oraz mówił o specyfi ce kolejarskiej 
profesji – Poprzez swoją pracę sprawiacie, że bardzo odległe 
miejsca stają się bliskie dzięki kolejowym połączeniom. Ale nie 
o logistykę chodzi. Chodzi o to, żeby łączyć ze sobą ludzi w tym, 
co dobre i szlachetne, w tym, co przez wielu ludzi korzystających 
z kolei jest bardzo oczekiwane – poczucie bezpieczeństwa, 
uprzejmość, chęć pomocy, dobroć – powiedział. 

Na pielgrzymce

Delegacja ZZM wzięła udział w XV 
Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kolejarzy 

do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie Łagiewnikach.

Od prawej strony: maszynista instruktor Tadeusz Pirkut, Kry-
stian Jażdzewski, Jakub Narloch, Jacek Jonak, Dariusz Loll, 
Szymon Krajnik, Mateusz Pelowski, Dawid Chabowski, Mateusz 
Schmidt, Maciej Drobiński, Marcin Jęcki, Sebastian Wirkus 
i maszynista instruktor Kazimierz Krawczyk. (mak)

Nowe kadry

W sierpniu zakończył się kurs 
na świadectwo maszynisty 

w Pomorskim Oddziale Przewozów 
Regionalnych w Gdyni, sekcja 
w Chojnicach. Jedenastu świeżo 
upieczonych naszych kolegów po fachu 
trafi ło już do pracy w zawodzie.

To pokłosie groźnego wypadku w pobliżu Samborowa 

17 sierpnia, o którym pisaliśmy w GM nr 08.2017. Podczas prac roz-

biórkowych zawalił się wiadukt drogowy, a żelbetonowa płyta runęła 

na tory, którymi za chwilę miał przejeżdżać pociąg wypełniony 80. 

pasażerami. Prowadzący ED72A maszynista Janusz Wyżlic zachował 

zimną krew i zachował się bardzo profesjonalnie. Zdołał nie tylko wyha-

mować jednostkę ED72A, która w wyniku zderzenia uległa wykolejeniu, 

ale także zaalarmować podróżnych. Wzorową reakcję załogi pociągu, 

która pozwoliła uniknąć ofi ar, docenili nie tylko pasażerowie.

 – To wspaniali ludzie o dużych umiejętnościach i doświadczeniu. 

Do tego skromni, bo nie czują się bohaterami– powiedział Marcin 

Kuchciński po spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, 

które odbyło się 24 sierpnia. 

Zasłużyli na uznanie
Członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński podziękował 

załodze pociągu Polregio za opanowanie i wzorową postawę, a zarząd Przewozów 
Regionalnych przyznał im premie.

Marszałek Kuchciński i załoga pociągu: Krzysztof Lewandowski, Bogdan 
Oleksów i maszynista Janusz Wyżlic

Poczet ZZM Kraków. Od lewej Edward Osika, Andrzej Gaczorek (chorąży) i Wiesław 
Chechelski



O godz.8.39 w dniu 20 lipca pociągiem nr 90652 relacji Malbork–Iława wjechał na tor 6 przy peronie III stacji Iława Główna ma-

szynista instruktor Andrzej Wulnikowski. Kwiatami i oklaskami przywitali go koleżanki i koledzy oraz kierownictwo zakładu. 

 Po szkole średniej podjął 

pracę w Lokomotywowni Po-

zaklasowej w Iławie. W 1984r. 

otrzymał prawo kierowania 

pojazdów trakcji spalinowej, 

a w 1989 trakcji elektrycznej. 

W latach 1991–95 pracował 

w Lokomotywowni w Mal-

borku. Potem w Zakładzie 

Taboru w Iławie, a następnie 

Zakładzie Taboru w Olsztynie, 

który przekształcono na CZ 

PKP Cargo. W 2008 r. został 

maszynistą instruktorem w PKP Cargo oraz przeszedł do Przewozów Regionalnych, gdzie jako instruktor zakończył pracę pod marką 

PolRegio. Laureat odznaki Zasłużony dla Kolejnictwa.  (KW)

14 ludzie 

Kazimierz Jamrozik wykonał 9 lipca 

ostatnią zmianę roboczą na lokomotywie 

ET 22-713. Ogółem 45 lat pracy zawo-

dowej, łącznie z nauką zawodu. Służbę 

zaczynał na parowozie serii Tkw2-57 w By-

tomiu, następnie lokomotywy spalinowe 

i elektryczne niemal wszystkich serii. 

Aktywny w działalności związkowej 

w ZZM. Przez trzy kadencję pełnił funk-

cję przewodniczącego Krajowej Komisji 

Rewizyjnej ZZM. Był jedną z osób która 

wznowiła wydawanie GM, pracował przy 

Kronice ZZM. Służył wszystkim poradą 

i pomocą. Wyróżniony prestiżowym od-

znaczeniem Zasłużony dla ZZM.

Był także reprezentantem załogi w ra-

dzie nadzorczej PKP Cargo. Za pracę za-

wodową otrzymał odznakę „Zasłużony 

dla Kolejnictwa”, w 2012 r. wyróżniony 

„Kolejarzem Roku” . Koledzy nie mówią 

żegnaj, tylko do rychłego zobaczenia i mają 

nadzieję, że będzie służył swoim doświad-

czeniem młodszym.

(TP)

Nie mówimy żegnaj
Kolejna grupa naszych kolegów udała się na zasłużone emerytury po długoletniej służbie.



 ludzie 15

Po ukończeniu 60 lat i przepracowaniu ponad 40. na kolei przeszedł 

na emeryturę Mariusz Milas. Nie mógł zaszczycić kolegów wjazdem 

w perony swoim ostatnim pociągiem, bo stan zdrowia nie pozwolił 

niestety dotrwać do końca na stanowisku maszynisty. Odbyło się za to 

przyjęcie pożegnalne.

 Na PKP od 1978 r. – w Lokomotywowni w Iławie. Maszynistą trak-

cji spalinowej został w 1984 r., trakcji elektrycznej w 1989 r. Pracował 

w latach 1991–95 w Lokomotywowni w Malborku, w Zakładzie Taboru 

w Iławie, a od 1997 r. – w Olsztynie, dalej odpowiednio CZ PKP Cargo. 

Od 2008 r. w Przewozach Regionalnych. 

 (KW)

Starszy maszynista Zdzisław Świątkowski przyprowadził swój 

ostatni pociąg do stacji Olsztyn Główny 18 sierpnia. Przywitała 

go rodzina, koledzy maszyniści, przedsta-

wiciele administracji oraz dyrekcja Oddziału 

Przewozów Regionalnych w Olsztynie. 

W latach 1975–80 r. pracował jako po-

mocnik maszynisty, ukończył kurs na ma-

szynistę spalinowych pojazdów trakcyjnych 

w 1980 r., a w 1995 r. na elektryczne pojazdy 

trakcyjne. Do końca służby pracował na sta-

nowisku starszego maszynisty. 

Po długoletniej pracy na stanowisku maszynisty 

dojechali na stacje końcową w miesiącu lipcu koledzy 

z organizacji zakładowej ZZM w Północnym Zakładzie 

spółki PKP Cargo w Gdyni – Zbigniew Berendt, Zbigniew 

Kamiński, Roman Maćkowski, Henryk Popławski.

(RL)

Od powstania ZZM w szeregach związku, wieloletni członek 

zarządu, członek komisji rewizyjnej oraz długoletni chorąży Pocztu 

Sztandarowego. Skrupulatny, sumienny, koleżeński – taki 

zostanie zapamiętany. Koledzy życzą samych słonecznych 

dni na zasłużonej emeryturze, spełnienia marzeń i 100 lat 

w zdrowiu. (JD)

•

Włodzimierz Nowicki swoje pożegnanie z pracą 

w zawodzie maszynisty PR Łódź miał 18 sierpnia. Z tej 

okazji w sali Makada w Koluszkach odbyło się wspaniałe 

przyjęcie. Wszystkiego najlepszego w imieniu koleżanek 

i kolegów z ZZMK w Łodzi na... nowej drodze życia.

(PR)
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Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Bu-
downictwa odpowiadzialny za kolej, dla portalu Gazety Wyborczej, 
6.09.2017

DLA MNIE OCZYWISTYM JEST, DLA MNIE OCZYWISTYM JEST, 
ŻE CENTRALNY PORT ŻE CENTRALNY PORT 

KOMUNIKACYJNYKOMUNIKACYJNY

MUSI BYĆ POŁĄCZONYMUSI BYĆ POŁĄCZONY
WYGODNYMI I KOMFORTOWYMIWYGODNYMI I KOMFORTOWYMI
POŁĄCZENIAMI KOLEJOWYMIPOŁĄCZENIAMI KOLEJOWYMI

Barometr 

*Aktywną działalność prowadziło 66 proc. z nich (12,9 tys.)

Źródło: Gazeta Prawna, 4.09.17, na podstawie danych Głównego 
Urzędu Statystycznego.

Cytat miesiąca

Liczba zarejestrowanych organizacji związkowych w Polsce 
(w tys.)

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ROMANA GIEDROJCIA

Głównego Inspektora Pracy

Rodzinie i bliskim

wyrazy współczucia
składa 

Rada Krajowa ZZM

W dniu 12 września 2017 roku grono aniołków 
po długiej i ciężkiej chorobie powiększyła 

LENKA BIESIK

Córeczka naszego przyjaciela Maćka
Maszynisty PKP Cargo S.A.

Wyrazy współczucia 
składają

koledzy z Południowego Zakładu Spółki oraz Oświęcimia

Pani 

Elżbiecie Załusce

Dyrektor Oddziału Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

TATY

składa 
Rada Krajowa ZZM

Z żalem zawiadamiamy, że 18 sierpnia w wieku 60 lat
 zmarł nasz kolega

ANDRZEJ KULETA

Dyspozytor trakcyjny sekcji w Skarżysku-Kamiennej
wieloletni członek ZZM Skarżysko-Kamienna 

Rodzinie i bliskim 

wyrazy współczucia
składa 

Zarząd ZZM w Skarżysku-Kamiennej

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 22.08.2017 r.
zmarł po ciężkiej chorobie

przeżywszy niespełna 59 lat

ZBIGNIEW PIETEREK

Maszynista PKP Intercity 

Rodzinie i bliskim 

wyrazy współczucia
składa

Zarząd MZZMK w Poznaniu

Z żalem zawiadamiamy, że 31.08.2017 r.
zmarł w wieku 69 lat

emerytowany maszynista, członek MZZMK w Poznaniu

SZCZEPAN SCHEFFS

Rodzinie i bliskim 

wyrazy współczucia
 składa

Zarząd MZZMK w Poznaniu
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Podpatrzone

Ciekawą plenerową wystawę „Mosty kolejowe na Wi-

śle” zorganizowała na Bulwarach Jana Karskiego 

w Warszawie Stacja Muzeum (d. Muzeum Kolejni-

ctwa). W stolicy powstały trzy mosty stalowe z prze-

znaczeniem kolejowym: Aleksandryjski (późniejszy 

Kierbedzia, 1864 r., pierwotnie zaprojektowany ja-

ko kolejowy został ukończony jako most drogowy) 

dwupoziomowy most kolejowy przy Cytadeli (1875) 

autorstwa Tadeusza Chrzanowskiego oraz wybu-

dowany w latach 30. XX w. most kolejowy na linii 

średnicowej, zaprojektowany przez inż. Aleksandra 

Pstrokońskiego. 

(L)

Fot. archiwum

pierwszym
OGÓLNOKRAJOWYM 

KONKURSIE PLASTYCZNYM 
pt.
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„KOLEJARZ”
e-mail: ktk@ktkdkk.pl

WARZYS

www.kolejarz.org  oraz  www.ktkdkk.pl
Informacja telefoniczna: 22 474 40 35 kom. 502 241 248kom. 502 241 24

I KULTURY „KOLEJARZ” W WARSZAWIE
oraz

KOLEJOWE TOWARZYSTWO KULTURY 
W KRAKOWIE
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Humor

Małżeństwo z kilkudziesięcioletnim 

stażem leży w łóżku. Mężowi zbiera się 

na sen, a żona najwyraźniej ma inne pla-

ny. Zwraca się fi glarnie do męża: 

 – Maaarian! Powiedz, że jestem 

piękna. 

 – Jesteś piękna – odpowiada przy-

sypiający mąż. 

 – Marian, powiedz, że jestem sexy. 

 – Jesteś sexy. 

 – Marian, a powiedz coś tak od 

siebie. 

 – Śpij Halina!

•

Schodząca z parkietu kobieta oznaj-

mia partnerowi:

 – Dziękuję ci za taniec. Wspaniale 

się bawiłam!

 – Naprawdę? Ja przecież kiepsko 

tańczę – kryguje się mężczyzna.

 – Ale za to jak śmiesznie!

•

Apteka:

 – Panie magistrze, ma pan jakiś do-

bry środek na porost włosów?

 – Nawet kilka.

 – Wystarczy mi jeden, byle spraw-

dzony i skuteczny.

 – Proszę pana, jeden jest rewela-

cyjny! Widzi pan wąsacza przy tamtej 

kasie?

 – Tak…?

 – To moja żona, próbowała odkręcić 

tubkę zębami.

•

Grzegorz Krychowiak przychodzi 

na swój pierwszy trening w West Brom-

wich Albion. Wszyscy dziwnie na niego 

patrzą. W końcu trener mówi:

 – Słuchaj Greg, może jednak założysz 

dres? Garnitur zostaw sobie na ofi cjalną 

konferencję na jutro.

 – Jutro będzie futro.

Filatelistyka

Od kilkunastu lat członkowie Ogól-
nopolskiego Klubu Zainteresowań PZF 
„Kolejnictwo” im. Ernesta Malinowskiego 
promują ZZM poprzez liczne wydawnictwa 
fi latelistyczne. Najnowsze walory powsta-
ły z inspiracji o. Leszka Zabdyra CSsR. 

Prezentujemy kartkę pocztową i serię 
trzech SZOP-ów uświetniające ustanowiony 
na 16 września Dzień Maszynisty. Na prze-
pięknych znaczkach widnieje okolicznościowy 
napis, logo ZZM, a także starszy maszynista Józef Jakubina – członek ZZM Gliwice, 
a także Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZM za sterami lokomotywy i na symulatorze 
jazdy pociągów. (Amur)

Fraszki Jerzego Szulca

W SANATORIUM 

Tak wyzdrowiał, że do łóżka
Mu wskoczyła kuracjuszka.

STARY GRZYB 

Był zdrowy jak rydz? – niemożliwe
Przecież rydze też są robaczywe.

KURIOZUM 

Idiota wymyśli, tuman go poprze
Dureń to zatwierdzi… i kto im się oprze.

POMOC 

Jeden biegnie na ratunek
Drugi biegnie na rabunek.

Modelarstwo

Spotkanie 
z okazji Dnia Maszynisty. 

Fot. G. Moc
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Rozwiązania krzyżówki nr 9 prosimy nadsyłać do 9 października 2017 r. pod adresem: Grójecka 17, 02–021 Warszawa lub mailem: rkzzm@wp.pl
z dopiskiem „Krzyżówka nr 9”. Za prawidłowe rozwiązanie rozlosujemy nagrodę: pobyt weekendowy dla dwóch osób w wybranym ośrodku Natury Tour.
Informację wyślemy pocztą.
Rozwiązanie krzyżówki nr 8: „List przewozowy”. Nagrodę – pobyt weekendowy dla dwóch osób w wybranym ośrodku Natury Tour – wylosował 
Marek Duszek z Łukowa. Gratulujemy. Nagrodę prześlemy pocztą na podany adres. Przypominamy, że warunkiem wzięcia udziału w losowaniu 
jest dołączenie pisemnej zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych. 
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