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DZIEŃ KOLEJARZA 

 
 

25 listopada jest szczególnym dniem dla wszystkich kolejarzy. Z okazji Waszego 

Święta składam pracownikom kolei serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i wyrazy 

uznania za codzienną, sumienną pracę. 

Życzę siły, zapału i wytrwałości w dalszej służbie ludziom. Niech każdy jej dzień upływa 

w życzliwej atmosferze i przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku kolei  

oraz jej rozwoju.  

Przed nami stoi wspólne zadanie uporania się z błędnymi decyzjami rządu 

i kierownictwa niektórych spółek kolejowych, ze zbyt częstymi i niepotrzebnymi 

zmianami rozkładów jazdy, które zdezorganizują funkcjonowanie kolei, utrudniają 

codzienną pracę kolejarzy i podważają zaufanie  podróżnych do publicznego systemu 

transportowego, władzy i państwa polskiego. Oczekujemy także przyspieszenia i lepszej 

organizacji inwestycji kolejowych, sprawniejszego i efektywniejszego wykorzystania 

funduszy europejskich i budżetowych oraz poprawy oferty przewozowej poprzez 

zwiększenie liczby trwałych połączeń kolejowych regionalnych, krajowych  

i międzynarodowych. Problemów do rozwiązania jest więcej, ale nie czas o nich mówić 

podczas święta pracowników kolejnictwa. Jeżeli wspominam o niektórych z nich, to tylko 

dlatego, że wynika to z troski o właściwe wykonywanie misji przez polską kolej publiczną 

oraz stabilne miejsca i komfort pracy kolejarzy, a w konsekwencji przede wszystkim 

dobrą obsługę i zadowolenie podróżnych. 

Niech państwo polskie jako główny właściciel kolei wreszcie zechce i potrafi tak 

zorganizować ich funkcjonowanie, aby dobrze służyły one ludziom i byście mogli być 

dumni ze swojego zawodu i pracy dla społeczeństwa. 

Raz jeszcze życzę satysfakcji z jej wykonywania oraz dobrego zdrowia i powodzenia  

w życiu osobistym. 

 

                    Z wyrazami szacunku 

 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 
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