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WYSTĄPIENIE NA AKADEMII JUBILEUSZOWEJ 

z okazji 60-lecia Głównego Instytutu Górnictwa 

i 80-lecia Kopalni Doświadczalnej „Barbara” 

Address at the 60
th

 anniversary celebration of the Central Mining Institute 

and 80
th

 anniversary of Barbara Experimental Mine 

 

Dostojni Goście – Szanowne Panie – Panowie – pracownicy Głównego Instytutu 
Górnictwa – Koleżanki i Koledzy! 

Moje okolicznościowe – jubileuszowe – wystąpienie chciałbym oprzeć na prze-
słaniach, jakie wynikają z treści dwóch mott. Oddają one bowiem bardzo dobrze 
atmosferę dzisiejszego Jubileuszu zarówno istotę misji, jaką Główny Instytut 
Górnictwa i Kopalnia Doświadczalna „Barbara” pełniły w ciągu minionych dziesię-
cioleci swojego istnienia, jak i potrzebę określenia naszej dalszej drogi, na kolejne 
dziesięciolecia XXI wieku. 

Pierwsze z nich, motto XIX Światowego Kongresu Górniczego, który odbył się  
w 1997 roku w Meksyku – „Górnictwo jest podstawą cywilizacji w zmieniającym się 
świecie”, to stwierdzenie wyraźnie podkreślające, że bez górnictwa, a tym samym bez 
nauki górniczej, nie byłby możliwy cywilizacyjny rozwój świata. Historia wykazuje, 
że powyższe stwierdzenie jest praktycznie aktualne w każdym okresie cywilizacyj-
nym. To bowiem górnictwo od pradawnych czasów dostarczało surowców mineral-

nych determinujących techniczny rozwój każdej formacji społecznej, to górnictwo  
w dużej mierze decydowało o zamożności tych krajów, które natura obdarzyła 
określonymi bogactwami swojego wnętrza. Ta prawda jest nadal w pełni aktualna, 
może nawet jeszcze bardziej wyrazista, gdyż bogactwa ziemi ulegają z czasem 
sczerpaniu. Wielkim błędem wielu współczesnych społeczeństw jest to, że ta 

oczywista prawda jest niejednokrotnie niedostrzegana lub marginalizowana. Własna 
baza surowcowa i związane z nią górnictwo, to podstawa niezależności surowcowej 
państwa i jego bogactwa, to także podstawa jego bezpieczeństwa w kategoriach 
politycznych, gospodarczych i społecznych. 

Nikt chyba nie zaprzeczy, że polskie górnictwo, mające wielowiekowe tradycje, 
zawsze dobrze pełniło powyższą misję cywilizacyjną. Uważam, że pełni ją także 
obecnie i powinno czynić to nadal. Mówię o tym z pełną świadomością, jako że 
Główny Instytut Górnictwa, którym mam zaszczyt kierować, od samego początku 
swojego istnienia jest, i nadal pozostaje, w ścisłym związku z polskim górnictwem  
i pełni ważną misję w jego funkcjonowaniu. Tak więc mogę stwierdzić, że nasza 



Mining and Environment 

 6 

instytucja, obchodząca dzisiaj swój jubileusz, służyła przez minione dziesięciolecia 

sprawie słusznej i ważnej w wymiarze naszego państwa. 

Drugie motto, do którego chcę się dzisiaj odwołać brzmi następująco: „Przeszłość 
można medytować – przyszłość trzeba tworzyć”. Ma ono głęboki sens i stanowi dla 

nas trafne wskazanie o czym powinniśmy myśleć i co powinniśmy czynić dzisiaj, 

obchodząc nasze jubileusze. Zgodnie z tym mottem na pewno powinniśmy się odnieść 
do przeszłości – uszanować ją – oraz pamiętać i oddać należną cześć naszym wielkim 
poprzednikom, założycielom i twórcom Głównego Instytutu Górnictwa i Kopalni 
Doświadczalnej „Barbara”. To ich inicjatywa, głębokie zrozumienie potrzeby 
powstania takich instytucji, jak GIG i KD „Barbara”, a także wielki wysiłek organiza-
cyjny sprawiły, że możemy się dzisiaj spotkać z okazji jubileuszowych rocznic.  
W moim wystąpieniu ograniczę się tylko do najważniejszych faktów z przeszłości. 
Będę się natomiast starał więcej powiedzieć, jaki jest Główny Instytut Górnictwa 
dzisiaj, w dniu swoich 60. urodzin. Będę chciał powiedzieć, jak widzimy naszą 
przyszłość, jakie podejmujemy działania, aby ją kształtować tak, aby Główny Instytut 
Górnictwa mógł jeszcze przez wiele dziesięcioleci istnieć i dawać pracę kolejnym 
pokoleniom młodych Polaków, którzy zwiążą swój los z tą instytucją. To przyszłość 
jest przede wszystkim przedmiotem naszych codziennych trosk i poszukiwania 

nowych dróg rozwoju Instytutu – dróg adekwatnych do zmieniającego się otoczenia  
i warunków, w jakim przychodzi nam pracować. Chcę jednak Państwa zapewnić, że 
podążając tą drogą, zawsze naszym drogowskazem i naszą myślą przewodnią jest  
i będzie misja i służba na rzecz górnictwa, Śląska i Polski. 
 

 
 

Szanowni Państwo! 

Daty 11 i 16 kwietnia 1945 roku to ważne dni w historii Głównego Instytutu Gór-

nictwa. W dniu 11 kwietnia Rada Ministrów wydała uchwałę, w której zobowiązała 
Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego do zorganizowania instytucji naukowo- 

-badawczej. Zarząd tę uchwałę zrealizował, powołując do życia 16 kwietnia specjali-
styczny instytut, dzisiejszy Główny Instytut Górnictwa. 
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Pierwsze jego komórki badawcze to laboratoria przeróbki mechanicznej węgla  
w Katowicach-Wełnowcu i przeróbki chemicznej węgla w Zabrzu-Biskupicach,  

a także Kopalnia Doświadczalna „Barbara” w Mikołowie. Później dołączały do nich 
kolejne zakłady o profilu górniczym i mechanicznym, a także społecznym. Wymienia-

jąc KD „Barbara” powstałą w 1925 roku i obchodząca dzisiaj jubileusz swojego 80-

lecia, należy przypomnieć i podkreślić fakt, że w okresie przedwojennym była to 
jedyna na Górnym Śląsku placówka prowadząca prace badawcze na rzecz górnictwa, 
szczególnie na rzecz bezpieczeństwa pracy w tym trudnym przemyśle. Wracając do lat 
powstania Głównego Instytutu Górnictwa, jego skromna wówczas kadra otrzymała 
bardzo trudne zadanie tworzenia podstaw naukowych i technologicznych dla rozwoju 
nowego, efektywnego i bezpiecznego górnictwa w Polsce, szczególnie górnictwa 
węgla kamiennego. 

Powstanie Instytutu nierozłącznie wiąże się z nazwiskiem i osobą profesora Bole-
sława Krupińskiego, który jako światowy i doświadczony naukowiec i górnik był 
głęboko przekonany o potrzebie powstania i funkcjonowania w Polsce specjalistycz-

nej jednostki badawczej bardzo ściśle związanej z przemysłem wydobywczym, 
jednostki ukierunkowanej na najpilniejsze potrzeby tego przemysłu, mającej codzien-
ne związki z kopalniami. To profesor Krupiński i skupione wokół Jego osoby grono 
ówczesnej polskiej elity górniczej – naukowców i praktyków – tworzyło wizję, model 
i struktury organizacyjne „młodego” Głównego Instytutu Górnictwa. 

Pierwszym dyrektorem instytutu został Tadeusz Laskowski późniejszy profesor  
i rektor Politechniki Śląskiej. Swoje losy z tym „młodym” instytutem związało, czy to 
przez bezpośrednią pracę, czy też członkostwo w Radzie Naukowej GIG, wiele 
wybitnych osobistości polskiego górnictwa. Takie nazwiska, jak: Witold Budryk, 
Marcin Borecki, Michał Chorąży, Wacław Cybulski, Walery Goetel, Jan Kuhl, Jerzy 
Litwiniszyn, Stanisław Ochęduszko, Oktwian Popowicz, Błażej Roga, Antoni 
Sałustowicz, Feliks Zalewski i wiele innych, mówią same za siebie. To oni i ich 
następcy tworzyli podwaliny polskiej szkoły górniczej, która wniosła swój wymierny 
wkład do światowej nauki i praktyki. 

Wspominając w dniu dzisiejszym założycieli Instytutu nie można zapomnieć  
o tych wszystkich, którzy po nich w kolejnych dziesięcioleciach tworzyli, a także 
dzisiaj aktywnie współuczestniczą w kształtowaniu współczesnej historii Głównego 
Instytutu Górnictwa. To dzięki nim nadal funkcjonują, a także powstały nowe, 
specjalistyczne szkoły naukowe, będące światową wizytówką Instytutu, jak również 
miejscem rozwoju naszej młodej kadry badawczej. Pozwolę sobie wymienić tylko 
dwa nazwiska naszych profesorów – seniorów – Henryka Bystronia i Andrzeja 

Lisowskiego, którzy nadal aktywnie uczestniczą w naukowym życiu Instytutu. 
Niestety wielu z naszych zacnych i wybitnych uczonych odeszło już od nas na zawsze. 
Profesorów związanych z Instytutem zawsze wspierała doświadczona kadra naszych 
docentów, doktorów, inżynierów i techników oraz pracowników służb ekonomiczno- 
-technicznych. 

Myślę, że wspomnieć należy również zmarłych dyrektorów kierujących Głów-

nym Instytutem Górnictwa w różnych, często trudnych, okresach naszej historii: 
Tadeusza Laskowskiego, Jana Stefańskiego, Marcina Boreckiego, Konrada Meissnera, 
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Jerzego Rabsztyna, Józefa Paździorę, Józefa Małoszewskiego i zmarłego rok temu 

Adama Graczyńskiego – jak również dyrektorów KD „Barbara”: Józefa Juroffa, 

Stanisława Hermana, Wacława Cybulskiego, Jerzego Matuszewskiego. My o nich 
wszystkich pamiętamy i dla zachowania pamięci ludzi szczególnie zasłużonych dla 

Głównego Instytutu Górnictwa: profesorów, docentów, przewodniczących Rady 

Naukowej i dyrektorów Instytutu, została w dniu dzisiejszym odsłonięta nowa tablica 
pamiątkowa. 

Pozwólcie Państwo, że chwilą ciszy uczcimy pamięć, tych wszystkich, którzy 

tworzyli Instytut, budowali jego pozycję, kierowali nim oraz tych wszystkich, którzy 

swoje losy związali z tą instytucją – a których nie ma już pośród nas. 
 

 
 

Dostojni Goście – Szanowni Państwo! 

Wymierny dorobek minionej historii Instytutu to wiele nowych technologii, spe-
cjalistycznych metod badawczych i unikalnych rozwiązań technicznych w zakresie 

eksploatacji złóż różnych surowców mineralnych, nie tylko węgla kamiennego,  

w zakresie ochrony środowiska na terenach górniczych. Nie sposób ich tutaj wymie-
niać, chociaż podkreślić należy, że niektóre z nich, szczególnie w obszarze bezpie-

czeństwa pracy i górniczych zagrożeń naturalnych, weszły na trwałe do historii 

światowego górnictwa. To dzięki nim nazwa i logo GIG są dobrze znane dzisiaj  
w każdym górniczym kraju na świecie, podobnie jak nazwiska naszych sławnych 

uczonych. Zatem, podsumowując refleksje na temat naszej przeszłości, chcę wyraźnie 

podkreślić, że dzisiejszy Główny Instytut Górnictwa jest dumny z wielkich dokonań 

swoich pracowników, którzy wnieśli niewątpliwy wkład w wiele kluczowych 
obszarów działalności polskiego i światowego górnictwa. 



Górnictwo i Środowisko 

 9 

Przenieśmy się teraz do teraźniejszości i tego, co ona kształtuje – to jest do naszej 

wizji przyszłości – którą zgodnie z zacytowanym mottem mamy obowiązek tworzyć. 
Nasza teraźniejszość – dzień dzisiejszy – została uformowana przez zachodzące wokół 
nas zmiany i nowe uwarunkowania, jakie zaistniały w okresie ostatnich lat w polskiej 
gospodarce, nauce, a także w naszym otoczeniu międzynarodowym – w Europie. 

Instytut przeszedł trudny okres swojej restrukturyzacji i droga ta jest już za nami. 
Twierdzę, że dzięki jej pokonaniu jesteśmy dzisiaj wyraźnie silniejsi, bardziej 
doświadczeni i konkurencyjni w wymiarze nie tylko krajowym. Chciałbym podkre-

ślić, że w fakcie członkostwa Polski w Unii Europejskiej dostrzegliśmy swoją wielką 
szansę – szansę na XXI wiek – i konsekwentnie ją wykorzystujemy. 

Aktualnymi filarami naszego potencjału naukowo-badawczego są: 
 górnictwo i geoinżynieria, 

 bezpieczeństwo przemysłowe, 
 technologie zrównoważonego rozwoju w obszarze inżynieria środowiska, 
 technologie energetyczne z wykorzystaniem paliw kopalnych, 

 inżynieria materiałowa dla potrzeb przemysłu wydobywczego, 
 problematyka społeczno-ekonomiczna górnictwa i regionów, 
 działalność certyfikacyjna, 
 edukacja i szkolenia. 

Instytut realizuje dzisiaj 23 różnego projekty w ramach 5. i 6. Programu Ramo-

wego UE i Funduszu Badawczego Węgla i Stali. To dzięki nim, a także aktywności 
naszych specjalistów w europejskich sieciach tematycznych, w sieciach instytutów,  
w europejskich platformach technologicznych, jesteśmy znani w Europie i zapraszani 
do międzynarodowych konsorcjów naukowych. Jednak naszym najważniejszym 
celem przyszłościowym jest szeroki udział w 7. Programie Ramowym UE, który 
rozpocznie się w 2007 roku i będzie kształtował europejską przestrzeń badawczą do 
2013 roku. Już dzisiaj pracujemy nad przygotowaniem tematów badawczych, które 
powinny zainteresować Europę. Na pewno naszą szansą są „Czyste Technologie 
Węglowe” tworzące wraz z technologiami sekwestracji CO2 podstawę „zero emisyjnej 
technologii wytwarzania energii elektrycznej z paliw kopalnych”. Kolejne wyzwanie 
to „gospodarka wodorowa wykorzystująca paliwo węglowe”, to nowe materiały dla 
górnictwa oparte o nanotechnologie, niekonwencjonalne technologie wybierania złóż  
i wiele innych innowacyjnych tematów. 

Chcę wyraźnie podkreślić, że współpracując z wieloma podobnymi do nas pla-
cówkami badawczymi na świecie, staramy się wprowadzać ich pozytywne doświad-

czenia do swojej bieżącej i przyszłej działalności. To na ich podstawie jest prowadzo-

na racjonalizacja wykorzystania naszego znaczącego potencjału badawczego w sferze 
górnictwa na rzecz rozwoju działalności badawczo-usługowej w obszarze inżynierii 
środowiska, bezpieczeństwa przemysłowego, jakości, certyfikacji, a więc na rzecz 
istotnego poszerzenia zakresu merytorycznego naszej działalności.  

Środki budżetowe, jakie otrzymuje Instytut, a stanowią one aktualnie około 25% 
naszych przychodów, wykorzystujemy efektywnie. To realizacja corocznie blisko 150 

zadań badawczych, w zdecydowanej większości wdrażanych i stosowanych w prze-
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myśle oraz blisko 50 różnego rodzaju projektów badawczych uzyskiwanych w wyniku 

konkursów Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Sprzyja to systematycznemu 

rozszerzaniu naszej oferty usług badawczych, których w skali roku w różnej formie 
wykonujemy blisko 6 tysięcy na zasadach komercyjnych, sprzyja także działalności 

wynalazczej, sprzedaży licencji oraz sprzedaży know-how. 

Jest rzeczą bezdyskusyjną, że podstawą dzisiejszych sukcesów Instytutu, a przede 
wszystkim jego najcenniejszym kapitałem na przyszłość, jest kadra naszych pracow-

ników. Wśród nich 68% stanowią pracownicy z wyższym wykształceniem, głównie 

technicznym i ekonomicznym, a blisko 120 pracowników ma wyższe stopnie 

naukowe. Struktura zarówno ilościowa, jak i jakościowa tej kadry zmieniła się  
w ciągu minionych 60 lat w sposób diametralny. Własna Rada Naukowa, z pełnymi 

uprawnieniami akademickimi w dwóch dyscyplinach naukowych – górnictwo i inży-

nieria środowiska oraz istnienie własnych szkół naukowych, powodowało i nadal 
powoduje, że proces rozwoju naukowego pracowników GIG jest prawidłowy i nie 

mówi się u nas o problemie „luki pokoleniowej”, tak często wymienianej jako 

przyczyna trudności rozwojowych w polskiej nauce. 
 

 
 

Szanowni Państwo! 

Nie będę przedstawiał wszystkich charakterystycznych cech dzisiejszego Instytu-

tu, które tworzą jego siłę i jego potencjał badawczy. Wspomnę jednak o działaniach, 
jakie w dobrej wierze, będąc przekonani o słuszności takiego postępowania, podjęli-
śmy i kontynuujemy na rzecz konsolidacji zaplecza badawczo-rozwojowego i na rzecz 

jego wzmocnienia oraz poprawy konkurencyjności, przede wszystkim w wymiarze 
międzynarodowym.  

Zintegrowany Instytut Naukowo-Technologiczny ZINT oraz Centrum Zaawan-

sowanych Technologii w obszarze „Energia – Środowisko – Zdrowie” to nasza 

odpowiedź na wyzwania w tym zakresie i na apel polskich ministerstw – Ministerstwa 
Nauki i Informatyzacji oraz Ministerstwa Gospodarki i Pracy. To także nasz udział  
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w innych Centrach Zaawansowanych Technologii. Uważamy, że podejmowane 

działania na rzecz przekształceń jednostek badawczo-rozwojowych, a do takich należy 

GIG, są w swoim zamyśle słuszne. Jednak uważamy, że powinny one w większym 
stopniu uwzględniać głos samych zainteresowanych, którzy dobrze czują i dobrze 

wiedzą, gdzie są słabe i mocne strony obecnego systemu ich funkcjonowania. 

Jako dobry Instytut, o uznanej marce światowej, jesteśmy szczególnie głęboko 
zatroskani o naszą przyszłość i pełni obaw, że może ono zależeć w mniejszym stopniu 

od naszej pracy i wizji, a w większym od decyzji administracyjnych. W sytuacji 

planowanej realizacji strategii przekształceń własnościowych i strukturalnych JBR 

opowiadamy się za formą przekształcenia GIG w Państwowy Instytut Badawczy,  
to jest Instytut, który będzie pełnił państwową, specjalistyczną służbę w sferze 

bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska w polskim przemyśle wydobywczym. 

Upoważnia nas do tego nasza wiedza, doświadczenie, jakość kadry, nowoczesna  
i często unikalna w skali światowej baza badawczo-pomiarowa, a także fakt, że polski 

przemysł wydobywczy – górnictwo – w tym także węgla kamiennego – ma przed sobą 

jeszcze wiele dziesięcioleci działalności. To nadal blisko 200 tysięcy pracowników  

i wiele społeczności żyjących w otoczeniu górnictwa w gminach górniczych. 
Uważamy, że w wymiarze światowym, a nawet tylko ograniczonym do europej-

skiego, polska nauka, w tym także górnicza musi się konsolidować, aby być konku-

rencyjną. Musimy się nauczyć lepiej współpracować, nie tworzyć polsko- 
-polskiej konkurencji, umieć się dzielić informacjami i wspierać wzajemnie polskie 

instytucje naukowe na forum międzynarodowym. Jestem przekonany, że Główny 

Instytut Górnictwa jest tutaj, przez swoje dotychczasowe działania, bardzo dobrym 
przykładem do naśladowania. 

Dziękuję serdecznie Panom Rektorom, Dziekanom, Dyrektorom i Profesorom  

z bratnich uczelni i instytutów, za minione lata partnerskiej współpracy na wielu 

różnych polach. 
 

Dostojni Goście – Szanowni Państwo! 

Jaka jest zatem nasza wizja przyszłości – wizja „Nowego GIG-u”? – instytutu, 

który ma wolę efektywnego funkcjonowania w XXI wieku i na pewno marzenia  
o swoich kolejnych okrągłych jubileuszach. Cechą charakterystyczną dróg, które 

prowadzą do nowych celów jest zwykle to, że są one trudne – najczęściej wiodą one 

pod górę – w kierunku szczytów – tam bowiem są nowe wyzwania i tam znajdują się 
kolejne cele do zdobycia. Chcę wyraźnie stwierdzić, że my na takiej drodze w górę już 

jesteśmy – wiemy jak się po niej poruszać – dysponujemy odpowiednimi ludźmi  

i środkami, aby podążać – nie tylko w dobrym kierunku – ale także bezpiecznie  

i pewnie. Pozwólcie Państwo, że wymienię i podkreślę tylko te najważniejsze milowe 
kamienie naszej drogi ku przyszłości. 

Na pewno strategicznym priorytetem Instytutu, wynikającym z naszych korzeni – 

naszym głównym kamieniem milowym – będą zawsze aktualne problemy polskiego 
górnictwa – bezpieczeństwo pracy, minimalizacja oddziaływania górnictwa na 

środowisko naturalne, rozwój nowoczesnych technologii i środków technicznych dla 

dalszej poprawy efektywności działalności górniczej. To te właśnie obszary składają 
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się na hasło strategii zrównoważonego rozwoju, które polski przemysł wydobywczy 

będzie musiał w coraz większym stopniu realizować. Wspominałem już, że właśnie 

status Państwowego Instytutu Badawczego w tym zakresie, to właśnie ten ważny 
kamień milowy. 

Kolejny, stanowi nasza służba dla śląskiej ziemi, którą pragniemy realizować 
przez pełnienie funkcji regionalnego instytutu doradczego dla władz administracji 
państwowej i samorządowej na terenie województwa śląskiego w obszarze naszych 
szerokich kompetencji. 

Unikalna wiedza i potencjał w sferze specjalności górniczych i inżynierii środo-

wiska – to podstawa dla zdobycia kolejnego naszego punktu na mapie drogowej – 
chcemy uzyskać pozycję europejskiej palcówki naukowo-badawczej w obszarze 

specjalności określanej jako geoinżynieria. Nasze kontakty z Europą wykazują, że 
potrzebuje ona takiej instytucji, co potwierdza żywe zainteresowanie naszą działalno-
ścią licznych europejskich firm i instytucji. Ten cel, to nasza szansa bardziej aktywne-

go uczestniczenia w przyszłości w europejskim rynku usług badawczych. 
Droga w przyszłość to nie tylko zmierzanie coraz dalej i dalej, bez oglądania się za 

siebie, to także ciągła dbałość o to, aby określone miejsca, już zdobyte na tej drodze – 
owe kamienie milowe – utrzymać w należytym stanie i aby ich nie stracić. Nie możemy 
więc zapomnieć o naszych pracownikach i potrzebie ich ustawicznego rozwoju,  

o nowoczesnej bazie pomiarowej, o podejmowaniu innowacyjnych i niekonwencjonal-
nych wyzwań badawczych i o wielu innych problemach dnia codziennego. 
 

Szanowni Państwo! 

Wierzę, że wszystko co zakłada nasza strategia uda się nam zrealizować. Wskazu-

ją na to nasze dotychczasowe pozytywne doświadczenia i bardzo dobra współpraca 
Instytutu z partnerami przemysłowymi – spółkami, kopalniami – z licznymi fabryka-

mi, firmami oraz przedsiębiorstwami – małymi i średnimi. Współpraca ta jest także 
twórcza w odniesieniu do organów administracji państwowej – ministerstw, urzędów 
centralnych – urzędu wojewódzkiego, organów samorządu terytorialnego – to jest 
urzędu marszałkowskiego, prezydentów miast, w szczególności miasta Katowice  
i Mikołów, burmistrzów, wójtów. 

Chciałbym podkreślić wręcz modelową naszą współpracę z Wyższym Urzędem 
Górniczym i na ręce Pana Prezesa Bradeckiego przekazać nasze szczere podziękowa-

nie za dawne i obecne lata wspólnej i partnerskiej służby dla polskiego górnictwa. 
Wszystkim przedstawicielom wymienionych instytucji bardzo serdecznie dzięku-

ję za lata współpracy z Instytutem. 
W swoich działaniach Instytut zawsze mógł liczyć na wsparcie polskich parla-

mentarzystów, szczególnie z naszego województwa. Wierzę, że tak będzie nadal  
w przyszłości. Wszystkim obecnym na dzisiejszej uroczystości Paniom oraz Panom 
Posłom i Senatorom dziękuję za ich, a także za ich poprzedników, pomoc dla Instytutu 
w minionych latach. 

Podziękowania kieruję także do przedstawicieli związków zawodowych, które nie 
tylko korzystają z naszych opinii i specjalistycznych ekspertyz, ale także pomagają 
nam w identyfikowaniu istotnych problemów społecznych i technicznych, wymagają-
cych wsparcia naukowego. 
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Szanowni Państwo! 

Jak Państwo widzieliście zapewne zmierzając ku miejscu naszej jubileuszowej 

akademii – na pierwszym piętrze tego budynku pojawiły się dwa nowe i ważne dla 
Instytutu symbole. O jednym z nich – tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci 
naszych znakomitych poprzedników już wspomniałem. Drugi z tych symboli – to 

figura świętej Barbary – patronki górniczego stanu, do którego nasz Instytut należy  
i z dumą zawsze to podkreśla. To dar polskich górników – kopalń węgla i rud – dla 

nas – dla Głównego Instytutu Górnictwa – jako wyraz podziękowania za 60 i 80 lat 
naszej służby na rzecz tego przemysłu. Myślę, że to chyba najmilszy prezent w dniu 
jubileuszu, jaki moglibyśmy sobie życzyć. Serdecznie za niego dziękuję przedstawi-
cielom kierownictw Kompanii Węglowej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Katowic-

kiego Holdingu Węglowego, Południowego Koncernu Węglowego, Kopalń „Bogdan-

ka” i „Budryk” oraz KGHM „Polska Miedź” S.A., jak i wszystkim licznie dzisiaj 
obecnym dyrektorom kopalń. 

Dzisiaj rano Ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń metropolita katowicki, po mszy 
świętej odprawionej w intencji obecnych, byłych i zmarłych pracowników Głównego 
Instytutu Górnictwa, dokonał poświęcenia tej pięknej figury, którą wykonał artysta 
rzeźbiarz – prodziekan Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Pan 
Andrzej Zwolak. Napis na cokole, na którym stoi figura świętej Barbary brzmi – 

„Święta Barbaro – czuwaj nad nami”. Ufamy, że tak będzie i że z Jej pomocą Główny 
Instytut Górnictwa będzie mógł jeszcze przez wiele dziesięcioleci pełnić swoją 
zaszczytną służbę – zgodnie ze swoją misją w zakresie kształtowania korzystnych 
relacji między „przemysłem, w szczególności górnictwem a środowiskiem i człowie-
kiem”. 

Moje okolicznościowe – jubileuszowe – wystąpienie dobiega końca – serdecznie 

dziękuję wszystkim dostojnym Gościom, którzy zaszczycili swoją obecnością naszą 
uroczystość. Wszystkim naszym partnerom ze sfery nauki i z obszaru szeroko 
rozumianego przemysłu i administracji dziękuję jeszcze raz serdecznie za minione lata 
współpracy. Mam nadzieję, że była ona zawsze obopólnie korzystna i deklaruję ze 
strony Instytutu wolę jej dalszego kontynuowania. 

Na koniec kieruję słowa szczerego uznania i z serca płynące podziękowania dla 
wszystkich pracowników Głównego Instytutu Górnictwa, tych obecnych na uroczystej 
akademii jubileuszowej i tych, którzy są teraz na swoich stanowiskach pracy oraz 
tych, którzy zakończyli już swoją pracę w Instytucie. Chcę jeszcze raz wyraźnie 
podkreślić, to my wszyscy razem tworzyliśmy i nadal tworzymy to wszystko co 
składa się na instytucję zwaną Głównym Instytutem Górnictwa i to w naszych rękach 
jest jej los i jej przyszłość. Za to wszystko, co dla niej czyniliście i nadal czynicie, na 
rzecz jej dalszego rozwoju, serdecznie Wam dziękuję. 

Wszystkim zebranym dostojnym gościom i pracownikom dziękuję za wysłucha-

nie mojego okolicznościowego wystąpienia i życzę każdemu z Państwa, podobnie jak 
Instytutowi, wszelkiej pomyślności i sukcesów. 

„Szczęść Boże” 
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