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Wojciech Magiera

Wi ce pre zes Wy ższe go Urzę du Gór ni cze go, wy so kiej kla sy spe cja li sta, bez -
po śred nio nad zo ro wał kil ka dzie siąt ak cji ra tow ni czych zwią za nych z li kwi da -
cją za gro żeń dla za łóg gór ni czych i za gro że nia po wszech ne go (m.in. po żar
tu ne lu me tra w War sza wie).



imienia Haliny Krahelskiej
19

Nad zo ro wał Pan wie le ak cji ra -
tow ni czych w ko pal niach. Gdy gra
idzie o ży cie lu dzi uwię zio nych
na do le, my śli się o bez pie czeń stwie
ra tow ni ków?

Trze ba umieć wy wa żyć ry zy ko i być
prze ko na nym, że je że li ra tow ni cy wej -
dą, to wszy scy wró cą. Ra tow nik jest
tak wy szko lo ny, że by nieść po moc
w skraj nie trud nych wa run kach. Ale
gór nic two jest nie prze wi dy wal ne, uczy
po ko ry. Wy da je się, że już wszyst ko
wie my, a ka żda ak cja nie sie no we do -
świad cze nia. Kie ru je nią jed na oso ba,
kie row nik ak cji, któ re mu ta kie zda rze -
nie przy tra fia się raz -dwa ra zy w ży ciu.
W cią gu 15 lat uczest ni czy łem we
wszyst kich ak cjach, zwią za nych z ra to -
wa niem lu dzi, nad zo ru jąc je i do ra dza -
jąc kie row ni ko wi ak cji. 

Wśród Pań skich do ko nań wy mie -
nia ne są re ali za cje wnio sków wpro -
wa dza ją cych pew ne zmia ny w cza sie
pro wa dze nia ak cji ra tow ni czych.
Cze go do ty czy ły?

Gór ni cy scho dzą co raz głę biej,
gdzie trze ba zma gać się z wy so ki mi
tem pe ra tu ra mi. Im cie plej, tym or ga -
nizm czło wie ka funk cjo nu je wol niej, re -
fleks jest za bu rzo ny, my śle nie wol niej -
sze. 10-12 lat te mu wy po sa ży li śmy
ra tow ni ków w urzą dze nia do schła dza -
nia wdy cha ne go z apa ra tu po wie trza
i ka mi zel ki schła dza ją ce. Chod ni ki do -
ło we są wą skie, a kie dy do cho dzi
do za wa łów to miej sca jest jesz cze
mniej. Zad ba li śmy o mi ni ma li za cję
prze no śni ków zgrze bło wych do od sta -
wy urob ku, któ re mo żna szyb ko zmon -
to wać. Ra tow ni cy, kie dy zja dą na dół,
mu szą nie jed no krot nie po ko nać jesz -

cze kil ka ki lo me trów, że by do trzeć
do sta no wi ska pra cy. Za pew nie nie im
trans por tu to je den z prio ry te tów.

Po za pa le niach me ta nu w ko pal -
niach wę gla ka mien ne go za ini cjo wał
Pan no we li za cję prze pi sów w za kre -
sie za gro że nia me ta no we go. Cze go
do ty czy ła?

Głów nym spo so bem wal ki z me ta -
nem jest je go roz rze dze nie do star czo -
nym z ze wnątrz po wie trzem. W wą -
skich wy ro bi skach jest to bar dzo
trud ne, więc wal czy my o więk sze prze -
kro je wy ro bisk. Są też ró żne spo so by
prze wie trza nia ko ry ta rzy. Ten naj czę -
ściej sto so wa ny jest naj tań szy, ale też
naj mniej sku tecz ny. Prak ty ka wy ka za ła,
że me tan wy cho dzą cy ze spą gu (czy li
pod ło ża) po ja wia się pod prze no śni ka -
mi zgrze bło wy mi, cze go nie wy kry wa ją
czuj ni ki za mon to wa ne w ścia nach.
Trze ba więc ina czej je roz miesz czać,
aby re ago wa ły na po ja wie nie się za -
gro że nia. Wen ty la cja to zło żo ny pro -
blem, któ ry wy ma ga per spek ty wicz ne -
go my śle nia, czy li sta bi li za cji
na sta no wi skach de cy zyj nych. To ko -
niecz ne, aby mo żna by ło za pla no wać
bez piecz ne wy do by cie wę gla na naj bli -
ższe 10-20 lat. Pre zes Wy ższe go Urzę -
du Gór ni cze go po wo łał Ko mi sję Bez -
pie czeń stwa, w któ rej spo ty ka ją się
przed się bior cy, związ kow cy, na ukow -
cy, pra cow ni cy urzę dów. W trak cie
dys ku sji po ja wia ją się po my sły, któ re
uchwa ła mi ob li gu ją pre ze sa do ich
wdra ża nia. Uwa żam, że roz mo wa
– obok kon tro li – jest bar dzo wa żnym
ele men tem współ pra cy. Tyl ko w ten
spo sób mo żna zna leźć lek na ró żne
pro ble my.


