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Kazimierz Grajcarek

Prze wod ni czą cy Kra jo we go Se kre ta ria tu Bra nżo we go Gór nic twa i Ener ge ty ki
NSZZ So li dar ność. Pre zes Pol sko – Ame ry kań skie go Sto wa rzy sze nia na Rzecz
BHP. Czło nek Ko mi sji Bez pie czeń stwa Pra cy w Gór nic twie. Ini cja tor an kie ty
do ty czą cej bez pie czeń stwa pra cy, w któ rej wzię ło udział ok. 15 tys. gór ni ków.
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Co jest naj istot niej sze w bez pie -
czeń stwie pra cy tak nie bez piecz -
nych bra nż, jak gór nic two czy ener -
ge ty ka?

Roz trop ność lu dzi. Tych, któ rzy pra -
cu ją i tych, któ rzy za rzą dza ją. Jed ni
i dru dzy mu szą znać swój fach, mieć
kwa li fi ka cje, że by go wy ko ny wać.
W Pol sce są ta cy lu dzie. Do brze wy -
kształ ce ni, kom pe tent ni. Za wód gór ni -
ka, tak jak ener ge ty ka wy ma ga rów -
nież zma ga nia się z na tu rą, któ rą
trze ba zro zu mieć. Wa żne jest nie tyl ko
to, co się dzie je tu i te raz, lecz ta kże to,
co się mo że wy da rzyć. Nie zbęd na jest
więc zdol ność i umie jęt ność prze wi dy -
wa nia. To po win no do ty czyć ka żde go
za wo du i ka żdej wy ko ny wa nej pra cy.

Brał Pan udział w wie lu ak cjach
ra tow ni czych pod zie mią, ta kże tych
po trzę sie niu zie mi w Ar me nii w 1988
ro ku. Co prze są dza o ich po wo dze -
niu? Sprzęt, pro ce du ry, pre dys po zy -
cje lu dzi?

De cy du ją ce są spo kój i opa no wa -
nie udzie la ją cych po mo cy. Gwał tow -
ność, nad mier ne eks cy to wa nie się np.
w efek cie bar dzo przy krych scen, nie
mo że mieć miej sca. Po szko do wa ni
mu szą czuć, że są w do brych rę kach,
że uzy ska ją po moc, że są bez piecz ni.
Trze ba na wią zać z ni mi kon takt. Ta re -
la cja mu si być po zy tyw na, ale ta kże
sta now cza. Po le ce nia mu szą być zde -
cy do wa ne i ja sne. Pa mię tam bar dzo
trud ną sy tu ację, gdy w ko pal ni ra to wa -
łem czło wie ka, któ ry był mo im ko le gą.
Przez osiem go dzin le żał na ru rze,
pod siat ka mi i po tę żnym ru mo wi skiem,
któ re w ka żdej chwi li mo gło spaść.
Naj mniej szy ruch mógł spo wo do wać

za wa le nie się chod ni ka. Zna łem to
miej sce, gdyż pra co wa łem tam trzy dni
wcze śniej. Do sko na le wie dzia łem, że
ka żdy błąd mo że spo wo do wać za sy -
pa nie nas. Ta pre sja nie mo że być jed -
nak znie wa la ją ca, ona mu si wzmoc nić
prze ko na nie, że so bie po ra dzi my.

A czy czuł się Pan kie dyś w ta kiej
sy tu acji bez rad ny?

Pa mię tam, jak dwóch gór ni ków po -
zo sta wa ło pod zie mią przez kil ka dni,
bo za wa lił się chod nik i nie by ło przej -
ścia. Nie za gra ża ło to ich ży ciu, ale
bar dzo źle od dzia ły wa ło na jed ne go
z nich. Miał my śli sa mo bój cze. W prze -
ko na niu, że już ni gdy nie wy do sta ną
się, chciał rów nież za bić ko le gę. Miał
nóż i mógł to zro bić. Wie dzie li śmy
o tym, bo kon tak to wa li śmy się z ni mi
przez ru rę wod ną. Uda ło się na szczę -
ście za po biec tej tra ge dii. Jed nak by ło
to nad zwy czaj trud ne i ob cią ża ją ce.

Jest Pan gór ni kiem -ra tow ni kiem,
stra ża kiem ochot ni kiem. Na le ży więc
Pan do eli tar ne go gro na osób, któ re
cie szą się naj więk szym za ufa niem
społecznym. Po dob nym mo gą nie -
kie dy cie szyć się rów nież in spek to -
rzy pra cy. Jak i czym ta kie za ufa nie
mo żna so bie za skar bić?

Czło wiek z ka mie nia, jak cza sa mi
okre śla się ra tow ni ków -gór ni ków, mu si
być – pa ra dok sal nie – wra żli wy. Szcze -
gól nie na dru gie go czło wie ka. Mu si
mieć sza cu nek do lu dzi i ich ży cia. Że -
by sku tecz nie nieść po moc, po wi nien
dą żyć do do sko na ło ści, nie usta ją co się
do kształ cać, dbać o kon dy cję fi zycz ną
i psy chicz ną. Je śli przy tym jest prze -
ko na ny, że chce i mo że po ma gać, to
speł ni się w tym dla do bra in nych.


