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Ryszard Paprotny

Ryszard Paprotny jest Kierownikiem Kompanijnego Ośrodka Szkolenia
sp. z o.o. w Knurowie.

Wniosek złożył Przewodniczący Forum Związków Zawodowych.



Czy przy pi na Pan szpa dę gór ni -
czą?

Oczy wi ście, ale tyl ko pod czas głów -
nych uro czy sto ści. To od zna ka ho no ro -
wa, sym bol wol no ści i god no ści gór ni -
ka. Do sta łem ją w 2006 ro ku na za koń -
czenie pra cy w ko pal ni Jan ko wi ce pod -
czas głów nej Bar bór ki. To wiel ka uro -
czy stość, z or kie strą i tra dy cyj nym ce re -
mo nia łem. Po czu łem się do ce nio ny.

W uza sad nie niu wnio sku: „od lat
umie jęt nie kie ru je pra ca mi koń co wy -
mi uczniów dla po zy ski wa nia i wzbo -
ga ca nia kla so -pra cow ni za wo do -
wych”. Ja kie kon kret ne to by ły
dzia ła nia?

Pra co wa łem w Za sad ni czej Szko le
Gór ni czej. Moi ucznio wie ja ko za li cze -
nie opra co wy wa li do ku men ta cję tech -
nicz ną i ro bi li mo de le sys te mu wy bie -
ra nia, prze no śni ka, kom baj nu
chod ni ko we go czy ukła dów elek trycz -
nych. Po tem by ły one po moc ne w na -
uce teo rii. Mie li śmy zbu do wa ną sztol -
nię, że by uczyć mło dzież bez piecz nej
pra cy. Cho dzi ło o głę bo ką ko re la cję
teo rii z prak ty ką. Gdy ab sol went roz po -
czy nał pra cę na do le w ko pal ni, był już
w peł ni ukształ to wa nym pra cow ni kiem.
Na uczy li śmy go pod sta wo wych za cho -
wań – od mo men tu po bie ra nia apa ra -
tów uciecz ko wych, zjaz du na dół, aż
do pra cy na swo im sta no wi sku. 

Uczest ni czy Pan w pra cach Ra dy
Pro gra mo wej przy Kom pa nij nym
Ośrod ku Szko le nia, któ rej głów nym
za da niem jest za twier dza nie no wych
pro gra mów szko le nio wych opar tych
na za ję ciach prak tycz nych, któ re od -
by wa ją się w sztol niach, wy ro bi -
skach ko palń.

To ostat ni etap mo jej pra cy za wo do -
wej w ośrod ku, któ ry ma wła sną sztol -
nię w Knu ro wie. Za wód gór ni ka jest
trud ny. Z jed nej stro ny trze ba czło wie -
ka wy szko lić, że by do brze fe dro wał,
ale z dru giej, że by robił to bez piecz nie.
Te raz sze ro ko wcho dzą no we tech no -
lo gie, kom baj ny są ste ro wa ne kom pu -
te ro wo, ale i tak w ca łym pro ce sie pro -
duk cyj nym naj waż niej szy jest czło wiek.
Chce my więc do trzeć do je go świa do -
mo ści, aby sto so wał bez piecz ne me to -
dy pra cy. Ucznio wie ma ją swo ją me to -
dę eg za mi na cyj ną, ta kie 3xZ: za kuj,
za licz, za po mnij. A ja im mó wię:
Nie, 3xZ to zro zu mieć, za pa mię tać, za -
sto so wać.

Or ga ni zu je Pan szko le nia dla spo -
łecz nych in spek to rów pra cy. Są opi -
nie, że ta służ ba to ana chro nizm. Ja -
kie jest Pań skie zda nie?

Nie zga dzam się. W za kła dzie pra cy
mu si być jak w przy ro dzie, prze ciw wa -
ga. Oczy wi ście za ło ga po win na do ko -
nać mą dre go wy bo ru spo łecz ne go in -
spek to ra pra cy, ta kie go, któ ry bę dzie
nie tylko do brym ko le gą, ale fa chow -
cem z do świad cze niem. Ta ki gór nik
na praw dę oce ni, jak wy glą da pra ca
na do le, ja ki jest stan łaź ni itp.

Czy na prze strze ni lat wśród gór -
ni ków wzro sła świa do mość ko niecz -
no ści sto so wa nia się do wy mo gów
bez pie czeń stwa pra cy?

Od kie dy znik nę ły za wo do we szko -
ły gór ni cze do ko pal ni tra fia li lu dzie
nie przy go to wa ni. Do pie ro kry zys spo -
wo do wał na pływ pra cow ni ków wy -
kształ co nych, nie jed no krot nie po stu -
diach wyż szych, któ rzy są świa do mi
za gro żeń. 
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